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 چکیده

بع  قانونگذار به   گرفته و  قرار  شناسایی  مورد  اجتماعی  روابط  در  تصرف  و  مالكیت  همچون  امروزه مفاهیمی   ت

ق  جلوگیري از  عدوانی  تصرف   دعاوي  داشته است. مبناي  تأکید  افراد  مالكیت  حق  رعایت  بر  شارع   حق  احقا
اموال به  یكی از تمهیدات قانونی که در جهت حفظ و حمایت از  و    باشدجامعه می  نظم  حفظ  جهت  شخصی

بینی دعاوي رفع تصرف عدوانی حقوقی و کیفري است. این دعاوي به دالیل مختلف رود، پیششمار می

تواند از طریق حقوقی یا کیفري  اند. فرد میهاي دادگستري را به خود اختصاص داده حجم وسیعی از پرونده
ا انتخاب کند تا از اتلف وقت خود و مراجع  اقدام کند و باید با توجه به ادله اثباتی خود یكی از این دو راه ر

خصوصیات بارز دعواي تصرف عدوانی این است که در این دعوا به ماهیت حق رسیدگی   قضایی بكاهد.

شود. در این دعوا رابطه  شود و رسیدگی به ماهیت در این نوع دعوا از موارد تخلف قضایی محسوب مینمی

ال  ستقیم باشد، به طوري که خوانده باید بیمستقیم بین متصرف سابق و الحق باید م واسطه و مستقیماً م
هاي یكسانی به خصوص در  با وجود شایع بودن دعواي تصرف عدوانی، رویهرا از تصرف شاکی خارج سازد.  

کیفري این موضوع در دادگاه هایی میان مراجع و قضات شود و هنوز هم در زمینهها مشاهده نمیبعد 

 .اختلف وجود دارد

 .  دعوا، تصرف عدوانی، مالكیت، اموال غیرمنقول، سوءنیت  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

مهم از  یكی  عدوانی  تصرف  رفع  شایعدعواي  و  باشد، ها میترین دعاوي مطروحه در دادگاهترین 

امروزه  تحت محاکم در مطرح هايپرونده حجم و منقول غیر اموال اهمیت به توجه با بطوریكه 

 اموال این از تجاوز رفع بر حاکم قواعد به پرداختن و شناسایی منقول، غیر اموال به تجاوز عنوان

 مقررات وضع مبناي و کرده حمایت ظاهر تصرف از قانونگذار تصرف، دعاوي در  باشد.می ضروري
براي )خدري،  می عمومی نظم از حمایت دعاوي،  حاکم  لذا دعواي رفع تصرف  (21، 1398باشد. 

مطرح می مالكیت  دعواي  برابر  در  که  است  غیرماهیتی  دعواي  یک  بدون عدوانی،  گردد. دادگاه 

نماید. به عبارت  توجه به منشأ مالكیت صرفاً به سبق، لحوق تصرف و عدوانی بودن آن رسیدگی می
عدوانی از آن جهت حائز اهمیت است که نظم اجتماع متكی بر آن  دیگر، شناخت دعواي تصرف 

عالیه مستقر در  یعنی همانطور که قدرت  در اجتماع است  حاکمه  قدرت  استقرار  آثار  از  و  است 

نمیجامعه اقتدار خویش را حفظ می دهد افراد جامعه در مقابل آن تخطی روا دارند، کند و اجازه 
پایین بر اموالی متصرف هستند زیر لواي قدرت برتري که در درجات  وضع موجود را تر افرادي که 

کند هستند. چنانچه اشخاص دیگري تصرفات موجود را برابر قانون ندانند باید از طریق حفظ می

به دادگاه ها و کسب حكم قانونی و اجراي آن به وسیله مقامات عمومی، وضع موجود را به مراجعه 

و زور شخصی، اموالی را از تصرف م جبر  با  ندارند  حق  اما  زنند  هم  به  خود  تصرفین خارج نفع 
شود و آن جلوگیري سازند. اینجاست که مبناي اساسی حمایت از دعواي تصرف عدوانی ظاهر می

از اختیار احقاق حق شخصی اعضاي جامعه است در مواردي که مالشان مورد تعرض قرار گرفته 

د و  ( دادگاه244،  1382است. )مدنی،   سعی ها اغلب در دعواي تصرف عدوانی به مالكیت نظر دارن
کنند به سود مالک رأي دهند و همین مسئله سبب گردیده مقررات این دعوا با مقررات دعاوي می

به مالكیت و در جهت حمایت از مالک وضع گردیده، خلط شود. دعواي رفع تصرف  ناظر  دیگر که 

بودن عمل ارتكابی مشترک  عدوانی  لزوم  عدوانی حقوقی و کیفري از حیث فعل مادي متجاوز و 

سوءنیت بمی به  توجه  لزوم  کیفري  از  حقوقی  عدوانی  تصرف  افتراق  موارد  از  یكی  لیكن،  اشد. 
باشد. اگر کسی از روي اشتباه مبادرت به  کننده میمرتكب و احراز آن توسط مقام قضایی رسیدگی

نشده و از دید مقام  مرتكب  جرمی  کیفري  نظر  از  اگرچه  نماید  غیر  ملک  در  تصرف  آثار  ایجاد 

نیست و متضرر از فعل زیانبار میقضایی سوء لیكن رافع مسئولیت حقوقی وي  نداشته،  تواند نیت 
در محكمه حقوقی دادخواست ضرر و زیان تقدیم و اقامه دعوي نماید. بنابراین باید معتقد بود که 

به عدوان و سوءنیت می باشد یعنی  جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدي بوده که تحقق جرم، منوط 

به   )شریف، فاعل  باشد.  باید واقف  بودن عمل خود  ( دعواي رفع تصرف 40، 1، ج1347نامشروع 

عدوانی حقوقی و کیفري از حیث غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا با یكدیگر مشترک هستند، با 
این تفاوت که دعواي تصرف عدوانی حقوقی کلیه اموال غیرمنقول و دعواي تصرف عدوانی کیفري 

غیرمنق گیرد. تفاوت دیگر این دو دعوا به وضعیت حقوقی مدعی باز ول ذاتی را در بر میتنها اموال 

براي اقامه دعواي حقوقی رفع تصرف می بودن خواهان  بر این اساس، صرف متصرف سابق  گردد. 
عدوانی شاکی لزوماً باید مالک عین عدوانی کفایت می کند، در حالیكه در دعواي کیفري تصرف 
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متهم سوءنیت  و  شود.    باشد  احراز  نظر  و تشتتهم  رفع  پیرامون جدي بسیار اختلف  موضوع 

عدوانی  هايدادگاه همچون عالی مراجع سطح در  بلكه بدوي هايدادگاه سطح در نه تنها تصرف 

 هستند: گروه چهار به منقسم دست کم آرا، این دارد؛ وجود کشور عالی دیوان شعب و تجدیدنظر

 بر دوم، دسته نیست؛ شاکی مالكیت احراز به نیازي عدوانی تصرف در معتقدند که آرائی اول، دسته

 مالكیت  احراز نه تنها سوم، دسته باشد؛ محرز باید شاکی مالكیت عدوانی، تصرف در که باورند این

 مالكیت  اثبات دلیل که اندعقیده این بر و رفته فراتر هم موضوع این از بلكه دانندمی الزم را شاکی

 شاکی مالكیت احراز که حال عین در و گیردقرار می آرائی چهارم، دسته در باشد؛ رسمی سند باید

 از جمله غیررسمی سند با و ندانسته رسمی سند تنها را مالكیت  مثبت دلیل اما داندمی الزم را

( با  85،  1398. )رضایی،  دانندمی محقق شرایط سایر وجود با البته را عدوانی تصرف  هم نامهمبایعه
بسیار مهم مطروحه در دادگستري یكی از موضوعات  به اینكه  هاي هاي سراسر کشور، پروندهتوجه 

ها و دعاوي را  باشد و در حال حاضر نیز حجم باالي پروندهمربوط به دعواي رفع تصرف عدوانی می

بر این اساس، در این مقاله آثا ر حقوقی و کیفري دعواي رفع تصرف به خود اختصاص داده است 
بررسی قرار می  دهیم.عدوانی را مورد 

 

آن و تاریخچه   تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی 
باشد. در قانون آیین دادرسی یكی از حقوق اولیه هر مالكی نسبت به مالكیت خود حق تصرف می

که در حمایت از آن، حق و مالكیت ه است  تصرفی  تصرف،  از  منظور  نداشته و مدنی  نقشی  یچ 
به وصف تصرف که غاصبانه یا مالكانه است به موضوع رسیدگی و در قضات دادگاه بدون توجه  ها 

به اتخاذ تصمیم قضایی می نمایند. در حقوق ایران، دو تعریف صورت احراز صرف تصرف، مبادرت 

به معنی اعم و دیگري عدوانی  یكی تصرف  بیان شده است:  عدوانی  تصرف  اصطلح  به معنی   از 

یا قائم مقام قانونی  ید مالک  عبارتست از خارج شدن مال از  به معنی اعم  عدوانی  اخص. تصرف 
لنگرودي،   )جعفري  بدون مجوز قانونی.  یا  ( در تعریف دیگر گفته 156،  1382بدون رضایت وي 

عدوانی عبارت از تصرف در مال غیر و آن را مترادف با تصرف عادیه )متجاوز(  که شده که تصرف 

عبارتست از اینكه شخصی به جبر و اعم از غصب است دانسته به معنی اخص  عداونی  اند. تصرف 
به تقاضاي ذي نفع باید این تصرف اعاده تعدي، مال مورد تصرف دیگري را از دست او در آورد و 

براي رعایت امنیت همگانی است. مطابق ماده  واقع اعده این تصرف یک اقدام انتظامی  در  شود. 

متصرف سابق مبنی بر  عدوانی عبارتست از ادعاي تصرف قانون آیین دادرسی مدنی، دعواي  158

منقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را  غیر مال او رضایت بدون دیگري اینكه
به آن مال درخواست می بررسی و تبیین نسبت  بسیاري از حقوقدانان و دادرسان در مقام  نماید. 

  158رف عدوانی به جاي آنكه به معناي واقعی تصرف عدوانی مراجعه نمایند به سراغ ماده جرم تص

کنند. لذا در تعریف  قانون آیین دادرسی مدنی رفته و معناي تصرف عدوانی را در آنجا جستجو می
بیان می عدوانی  غیرمنقولی را که در تصرف تصرف  یعنی اینكه کسی مال  عدوانی  دارند: تصرف 

(  427،  1379ست، بدون رضایت او از تصرفش خارج نماید و خود متصرف گردد. )زراعت،  دیگري ا
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نظر می بر مال شخص دیگري چه به صورت مادي و چه به به  عدوانی، اعمال سلطه  رسد تصرف 

است. معنوي  براي تشخیص حق و اقامه   صورت  عدوانی آنچه ملک و ضابطه  تصرف  دعواي  در 
به حق مالكیت خود دعواست منحصراً تصرفات سابق مدعی می بتواند  نامبرده  بدون اینكه  باشد، 

نماید. از طرف دیگر در صورت عدوانی بودن تصرفات خوانده، مشارالیه در  به ملک استناد  نسبت 

نمی به مالمقام دفاع   مالكیت ملكی به نسبت نحوي هر به شاکی اگركیت خود تكیه نماید. تواند 

 براي  کند، آن در تصرف به اقدام دیگري و باشد داشته آن بر ارتفاق یا انتفاع حق یا داشته منفعت

)خدادي،  دارد وجود شكایت  طرح امكان حق، داراي شخص به طور کلی، تصرف 265،  1399.   )

ز در  اصالتاً  و  ماهیتاً  زمینه عدوانی  در  قوانین  تدوین  سابقه  به  نگاهی  است.  مدنی  دعاوي  مره 

به خوبی مؤید این ادعا است که هم در ایران و هم در سایر کشورها اولین  پدیده  با این  رویارویی 
برهه اي از زمان، قانونگذاران اقدام به قوانین در این خصوص وجهه مدنی داشته و پس از آن در 

نمودهجرم آن  عدوانی را شامل   اندانگاري  عمدتاً دایره محدودتري از دعواي خصوصی تصرف  که 

نی    (101،  1391زاده و کوهی اصفهانی، شده است. )حبیبمی به طور کلی دعواي رفع تصرف عدوا
باشد، به وجود آمده است. این براي حمایت از یک تأسیس حقوقی که همان حق تصرف مادي می

به تقلید از حقوق فرانسه وا کند که رد حقوق ایران شده و از تصرف مادي صرف حمایت میدعوا 

ویژگی نیازمند  تصرف  هادي،  این  و  )حیاتی  نیست.  مالكانه  تصرف  لحاظ   (245،  1387هاي  از 

توان گفت در حقوق اروپایی، دعواي تصرف عدوانی نخستین بار در قرن نهم میلدي در تاریخی می
ا شیشحقوق کلیسایی ظهور کرد. به این ترتیب ک هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند ب

توانستند به مقر خویش باز گردند. در قرون وسطی که اختلفات طرح این دعوا و گرفتن حكم می

به افزایش گذاشت، اقامه دعواي تصرف عدوانی گسترش یافت و هر متصرفی  به تصرف رو  مربوط 
با اقامه این دعکه از او سلب تصرف می به تصرف درآورد. وا میشد،  توانست دوباره ملک خود را 

با توجه به اقتباس این دعوا از فرانسه، در ارتباط با   (34،  1380)صدرزاده افشار،   در حقوق ایران، 

به سختی می عدوانی  توان سابقه فقهی براي آن پیدا کرد، اگرچه اماره ید و پیشینه دعواي تصرف 

بر آن تا حدودي با م کند، اما اعمال این قواعد با وضوع تصرف عدوانی ارتباط پیدا میقواعد حاکم 
ندارد، چرا که در فقه  عدوانی که امروزه در قوانین موضوعه آمده انطباق  تصرف  دعواي  مصادیق 

می داده  اجازه  مال  صاحب  به  مشهور  قول  به  بنا  شود که تحت شرایطی مال خود را از اسلمی 

ا مثال،  عنوان  به  بگیرد.  باشد متصرف  یا اینكه مال، دین  باشد  دست متصرف  در  مال  عین  گر 
تواند به قدر طلب خود بدون مراجعه به مراجع مسئول از مال مدیون بر دارد، حال  صاحب دین می

نظم چنین اجازه براي حفظ  نمیآنكه قوانین کنونی  به صاحب مال  دهد. راجع به تاریخچه اي را 

ز آنجا که با تصویب و اجراي قانون ثبت که از متصرف تقاضاي  این دعوا در حقوق ایران باید گفت ا

می پذیرفته  به تقاضاي خود وجهه قانونی دهند ثبت  براي اینكه  شد، تقاضاکنندگان ثبت اراضی 
برقرار تا صورت قانونی آن حفظ شده  مورد درخواست، آثار تصرف  محدوده  در  که  بودند  ناگزیر 

ب بسا در این ماجرا تجاوز  چه  به حقوق دیگران پیش میباشد.  یا تخطی  آمد، ه اراضی این و آن 

کشمكش عنوان همین  فرانسه،  حقوق  از  الهام  با  تصرف  دعواي  به  قانونگذار  که  شد  موجب  ها 
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در حقوق ایران مطرح کرد،  را  عدوانی  تصرف  دعواي  که  قانونی  نخستین  بدهد.  قانونی  مستقل 

مصوب   حقوق  محاکمات  اصول  موقتی  سال  هجر  1329قانون  در  سپس  بود.  قمري   1309ي 
بود و  بر ده ماده  رسید که مشتمل  تصویب  به  عدوانی  تصرف  از  جلوگیري  طرز  قانون  شمسی، 

قانون    1318صلحیت رسیدگی به این دعوا را به دادسراهاي شهرستان تفویض کرده بود. در سال  

دعاوي را به عهده آیین دادرسی مدنی در باب صلحیت اختصاصی دادگاه بخش، رسیدگی به این 
ها مقرر  آن دادگاه گذاشت و با توجه به شرایطی که براي سبق و لحوق تصرف و مدت هریک از آن

ناسخ قانون سال  نه تنها  تلقی نشد، بلكه در بسیاري از موارد اصول مندرج در قانون  1309نمود، 

حدت ملک از طرف مذکور، تا آن حد که به نفس دعواي تصرف عدوانی ارتباط داشت. بر اساس و

با تصویب قانون جلوگیري از تصرف عدوانی    1309ها مورد استفاده قرار گرفت. قانون  قضات دادگاه
شد و عملً  اصلح گردید، لیكن آراي مختلف و نظریات گوناگون و متضاد صادر می  1339در سال  

وي تصرف شرکا علیه  قضات در عمل با مشكلتی رو به رو شدند. به عنوان مثال بیشتر قضات، دعا

بودند که شرکا منحصراً مییكدیگر را در دادسرا ممنوع می هاي توانند به دادگاهدانستند و معتقد 
عنوان دعواي مالكیت دادخواست بدهند. )طیرانیان،  به  ها سبب شد ( همه این24، 1387حقوقی 

عدوانی نسخ و قانون اصلحی ج  1352که در سال   دیدي جانشین آن قانون جلوگیري از تصرف 

با تصویب قانون تشكیل دادگاه به دعواي 1373هاي عمومی و انقلب در سال  گردد.  ، رسیدگی 

عدوانی در دادگاه شد و سرانجام با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی هاي عمومی انجام میتصرف 
 پذیرد.  رسیدگی به چنین دعاوي برابر مقررات این قانون صورت می  1379

 

 حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانیآثار  
عدوانی اصلی و در حكم تصرف عدوانی در ماده  158ماده  در در حقوق ایران، دعواي رفع تصرف 

در دعواي حقوقی تصرف  قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است.  171
عدوانی، اثبات سه موضوع سبق تصرف مدعی؛ لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده 

بارز دعواي تصرف عدوانی این است  نفع خواهان ضروري است. از خصوصیات  به  براي صدور رأي 

نمی به ماهیت حق رسیدگی  ز هرج و شود و حمایت سریع از تصرف و جلوگیري اکه در این دعوا 
نموده که قانونگذار راجع به سمت خواهان براي طرح دعوا سخت گیري زیادي ننماید. مرج ایجاب 

اکبري،   و  عدوانی، دادگاه مانند دعاوي 79،  1390)ابهري  بیان دیگر در دعواي رفع تصرف  به   )

نمی مالكیت  دالیل  وارد  بودن تصرف،  عدوانی  و  لحوق  و  خواهان  تصرف  سبق  به  فقط  و  شود 

و در صورت احراز شرایط پیشت رسیدگی  خوانده  به رفع تصرف   صرفات  گفته خوانده را محكوم 
می به طریق اولی هیچیک از آنعدوانی  یا  مزبور  امر  سه  از  هریک  اگر  چنانچه  ها اثبات نماید. 

بی حقی می به  نماید، حتی اگر مشارالیه مالک ملک باشد. البته نگردد، دادگاه خواهان را محكوم 

باشد، چرا که قانونگذار در بند اول ست در دعواي تصرف عدوانی مانع اقامه دعواي مالكیت نمیشك
دهد گوید: دادگاه در صورتی که رأي به نفع خواهان میقانون آیین دادرسی مدنی می  174ماده  

به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی را عدواناً تصرف و یا مزاحمت و یا ممانعت  از که 
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نموده است. بنابراین قانونگذار با تدوین مقررات مزبور از تصرف حمایت نموده  حق استفاده خواهان 

عدوانی منع و متصرف را در برابر تمام اشخاص از  باشد از تصرف  غیرمتصرف را حتی اگر مالک  و 
 یا استدادخو تواندمی وقتی مدعی عدوانی، تصرف رفع دعواي درجمله مالک، حمایت نموده است. 

 دعوا  موضوع  ملک در کند اثبات بتواند که  کند تقدیم عدوانی تصرف  رفع  بر مبنی کیفري شكایت

است.  کرده خارج وي تصرف از را ملک خوانده، یا عنه مشتكی اما باشد،می تصرف سابقه داراي
کردن ملک   (69-61،  1396)موسوي،   خارج  حقوقی،  عدوانی  تصرف  رفع  دعواي  اساسی  شرط 

باالترین مزاحمتی است که می به متصرف وارد نمود. این بدون رضایت متصرف است و این  شود 

به قهر و غلبه انجام گیرد یا اینكه بدون قهر و غلبه باشد و در هر حال عدم  مزاحمت ممكن است 

وانی کافی است و احراز سوءنیت و علم و عمد متجاوز  رضایت متصرف سابق براي تحقق تصرف عد
قانون آیین  161بر خلف دعواي غصب هیچ تأثیري در ماهیت امر نخواهد داشت. به موجب ماده 

نماید که موضوع دعوا حسب مورد،  باید ثابت  عدوانی  دادرسی مدنی، خواهان دعواي رفع تصرف 

رد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر قبل از خارج شدن ملک از تصرفش، در تصرف یا مو
عدوانی این است که تصرف  یكی از ارکان تصرف  خارج گردیده است.  تصرفش  از  قانونی  وسیله 

عبارت دیگر شرط قبول دعواي تصرف  به  باشد.  سابق  متصرف  تصرف  بر  الحق  فعلی،  متصرف 

صرف در مال مورد بحث نداشته واال عدوانی این است که ثابت شود خوانده دعوا سابقاً هیچگونه ت

حساب می به  سابق  متصرف  نیز  او  بر رفع تصرف در این وضعیت خود  آید و صدور حكم مبنی 
ندارد.   قانونی   طرفیت به باید الزاماً آن، حكم در چه و اصلی چه عدوانی تصرف دعويتوجیه 

 مذکور،  نكته رعایت دمع صورت در. لذا  دارد فعلیت و بوده الحق تصرفاتش که شود اقامه شخصی

 وجود  . پسشودمی رد و نداشته استماع قابلیت آن، حكم در چه و اصلی عدوانی چه تصرف دعوي

 از تصرف سبق اثبات با که است اساسی شروط از عدوانی  تصرف دعوي در خوانده تصرف لحوق

مال گرددمی تلقی  مفروض خوانده تصرف لحوق مدعی، ناحیه صورتیكه  در  خواهان  بنابراین   .

تواند علیه متصرف  غیرمنقول بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرفش خارج شده باشد، می

نماید.   عدوانی اقامه   ادعاي اثبات صورت در مدنی عدوانی تصرف دعواي درفعلی دعواي تصرف 

 تصرف مورد ملک در متصرف که صورتی در عدوانی تصرف  رفع به حكم بر علوه دادگاه خواهان

 آیین قانون 165 و 164 ماده مطابق  باشد کرده زراعت  یا بنا احداث یا اشجار، غرس عدوانی

 165 ماده تبصره مطابق نیز و کرد خواهد حكم مدنی امور در انقلب و عمومی هايدادگاه دادرسی

 نیز تصرف زمان المثل اجرات پرداخت به راعدوانی  متصرف دادگاه، له محكوم تقاضاي صورت در

ا  عین  دارنده یا مالک خواهان که است مواردي در امر اینرسد البته به نظر می  نماید.می محكوم  ی

عدوانی، متصرف منفعت یا منافع باشد. در دعواي تصرف   تصرف خصوص در ادعا دو سابق ملک 

 پس ید. خلع و مالكیت ب( ادعاي عدوانی تصرف نماید: الف( ادعاي طرح تواندمی فعلی متصرف

 ید. در  خلع و مالكیت ادعاي یا نماید طرح عدوانی تصرف دعوي اینكه است به مخیر سابق متصرف

 آیین قانون 163 ماده استناد به عدوانی تصرف ادعاي ید، خلع و مالكیت دعوي طرح صورت

 تصرف دعوي طرح از پس  نیست. مسموع مدنی، امور در انقلب و عمومی هايدادگاه  دادرسی
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 تلقی حمایت مورد و قانونی متصرف سابق، متصرف عدوانی، تصرف رفع به حكم صدور و عدوانی

 دعوي در قانونی متصرف که بسا چه نیست مالكیت دعوي طرح از مانع امر این گردد و لیكن می

 ید   خلع به حكم و تلقی غاصبانه تصرفاتش مالكیت، امر در ماهیتی از رسیدگی پس عدوانی تصرف

 جامعه در نظم که چرا است، عمومی انتظامات و نظم امري چنین و فلسفه گردد. علت صادر وي

 مقطعی  اقدام یک قانونی اقدام این و نكند اقدام راساً دارد حقی که ادعاي  شخصی هر دارد، اقتضاء

 لهمحكوم نشود، صادر له( )محكوم سابق متصرف ید خلع به  حكم زمانیكه تا و است موقتی و

 تصرف رفع بر مبنی رأي صورتیكه ( در83،  1392گردد. )شیرزاد اصفهانی، می تلقی قانونی متصرف

 انتظامی  مأمورین وسیله به صادرکننده مرجع دستور به باشد حق از ممانعت یا مزاحمت یا عدوانی

 تصرف رفع بود. پس حكم نخواهد حكم اجراي مانع پژوهشی رسیدگی درخواست و شد خواهد اجرا

 کننده صادر مرجع دستور به صله بلفا آ.د.م قانون 175 ماده تجویز به مدنی دعواي در عدوانی

 اجرا مانع  نظر تجدید  درخواست و شد خواهد اجرا دادگستري ضابطین یا دادگاه اجراي سطتو

به ذکر است، تغییر متصرف به هیچ عنوان نمینمی تواند مانع اجراي حكم دادگاه باشد، شود. الزم 
به رفع تصرف از ملک می ناظر  باشد و پس از اثبات عدوانی بودن تصرفات متصرف، چرا که حكم 

ندارد که چه کسی متصرف مال باشد. چنانچه در دعوایی،  رأي صادره اجرا خواهد شد و اهمیتی 

عدوانی مالک مشاعی ملک باشد و حكم به نفع وي صادر شود، در مورد نحوه خواها ن رفع تصرف 

نبوده و در  عدوانی مسئله مالكیت مطرح  باید گفت هرچند در دعواي تصرف  اجراي حكم صادره 
با فرض  لیكن  ضروري است،  خوانده  تصرف  لحوق  و  خواهان  تصرف  سبق  احراز  صرفاً  رسیدگی 

یا تصرفات طرفی ن، تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع مالكیت 

نحو عمل شود و اجراي حكم در هر دو مورد به یک  به یک  باید  ندارد و در خصوص مورد  وجود 
ماده   در  بود.  خواهد  ید از ملک   143شیوه  حكم خلع  اجراي  درباره  مدنی  احكام  اجراي  قانون 

مواردي در  است:  شده  مقرر  نفع مالک   مشاعی  به  مشاع  ملک  متصرف  علیه  ید  خلع  حكم  که 

ید می باشد از تمام ملک خلع  لیكن تصرف محكومقسمتی از ملک مشاع صادر شده  له در شود، 

است. مشاعی  املک  مقررات  مشمول  شده  ید  خلع  تصرف   ملک  رفع  دعواي  اینكه  به  توجه  با 
عم نظم  به امنیت قضایی و  و  است  شكلی  دعواي  یک  به ومی مرتبط میعدوانی،  شود و احتیاج 

ماده   در  قانونگذار  لذا  دارد،  بیشتري  به این دعوا را تابع   177حمایت  نه تنها رسیدگی  ق.آ.د.م 

بدان  نموده اما این  نیز تجویز  به آن را  نوبت  بلكه رسیدگی خارج از  ندانسته،  دادرسی  تشریفات 
نیست که اصول و قواعد آمره رسیدگی در این دعوا نا  تصرف دیده انگاشته شود. در دعاويمعنا 

د  قوي   را شكایت دالیل صورتیكه در تصرف دعاوي به کننده رسیدگی قاضی چنانچه عدوانی، ن دا  ب

 نماید. مثلً موقت دستور صدور به مبادرت حكم صدور از قبل و رسیدگی جریان در تواند می

این  و نماید صادر را دعوي مورد برق یا آب یا تلفن وصل بر دائر مزاحمت رفع به موقت دستور
دستور  تجدیدنظر مرجع یا و نشود صادر دعوي رد به حكم زمانیكه تا و شودمی اجرا  فوراً دستور

و  ندارد امر فوریت به بستگی موقت دستور صدور ماند، می باقی خود قوت به  باشد نداده جدیدي

 بودن  قوي فقط و دانسته قانونی و مفروض عدوانی تصرف دعاوي در را  آن داشتن فوریت قانونگذار
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مرجع  نهایی حكم صدور از قبل تا و بود خواهد کافی آن صدور  براي خواهان دادخواست دالیل

مالكیت  دلیل مالكیت، سند ابراز دعوا این در همچنین  نماید. لغو را آن ندارد حق دستور صدور
به طور  عدوانی تصرف رفع به راجع حكم است. سابق تصرف اثبات مفید صرفاً و شودنمی محسوب

صراحت  به گفت باید تصرف دعاوي مورد باشد. در شده قطعی نیست نیاز و اجراست قابل موقت

 الزامی دادرسی اصول رعایت اما نیست، الزامی تصرف دعاوي در دادرسی  تشریفات رعایت قانونگذار

 است.  و اجباري

 

 دعوای رفع تصرف عدوانیآثار کیفری  
بارزترین جلوه یكی از  عدوانی  غیرمنقول است که برهم زننده جرم تصرف  علیه اموال  هاي جرائم 

می جامعه  در  امنیت  و  به اهمیت چشمنظم  نظر  به منظور باشد.  گیر حمایت از تصرف اشخاص 
با وضع مقررات جزایی  برآمده است که  نظم در اجتماع، قانونگذار درصدد  و تعیین مجازات حفظ 

عدوانی جنبه کیفري دهد. دعواي کیفري تصرف  به تصرف  برخی موارد  عدوانی، در  براي متصرف 

مواد   آن  قانونی  عنصر  که  تقدیم   693تا    690عدوانی  مستلزم  است،  اسلمی  مجازات  قانون 

نمی به حال سابق  براي اعاده وضع  بلكه قاضی مكلف است پس از طرح دادخواست حقوقی  باشد، 
عدوانی، برابر قانون رسیدگی نماید و در صورت اثبات ادعا، علوه بر مجازات مجرم  شكایت تصرف 

نیز حكم دهد.   عدوانی و اعاده وضع   بعد در عدوانی تصرف جرم از پیشگیري دربه رفع تصرف 

 قضایی حمایت ،هاي انتظامیحمایت ارائه با عدوانی تصرف از جلوگیري قانون اصلح تقنینی، قانون

 بعد در پیشگیري دنبال به عدوانی تصرف انگاري جرم براي اسلمی مجازات قانون در همچنین و

 قانون 690 ماده  (159،  1400نیا و همكاران، است. )محمدي بوده کیفري بعد در خصوصاً و تقنینی

 مذکور، ماده اساس بر که باشدمی  عدوانی تصرف جمله، جرائمی از تبیین مقام در اسلمی، مجازات

 تصرف رفع  بر علوه باشد، موجود قانونی و معنوي مادي، عنصر جرم، گانه سه عناصر که صورتی در

 الحق متصرف تصرف عدوانی، تصرف بزه در مادي، شد. عنصر خواهد قانونی مجازات متهم عدوانی،

 نیت عدوانی، سوء تصرف درجرم باشد. عنصر معنويمی سابق )مدعی( متصرف تصرف سبق احراز و

 شد. عنصر  خواهد تبرئه متهم ، نیت سوء عنصر فقد صورت در که باشد می ملک تصرف در متهم

 قهر  بدون فعلی متصرف تصرف است چنانچه اسلمی مجازات قانون 691 و 690 مادتین آن، قانونی

 قانون 691 ماده ،غلبه و قهر وجود و اینصورت غیر در و 690 ماده با منطبق عملش باشد غلبه و

 رسیدگی در متهم عنوان به فعلی متصرف الوصف مع شود. می برخورد وي با اسلمی مجازات

 صادر مناسب تأمین قرار قانونی اتهام تفهیم از پس اتهام دالیل وجود صورت در و باشدمی کیفري

 مجازات با توأم عدوانی رفع تصرف حكم و اخذ دفاع آخرین قانونی، مراحل طی از  پس و شد خواهد

ماده خواهد صادر عدوانی به ناظر اسلمی مجازات قانون 690 شد.   در و باشدمی اصلی تصرف 

 حكم در تصرف، در در امانت خیانت نوعی بلكه نیست، عدوانی تصرف حكم در تصرف برگیرنده

است.  رسیدگی اسلمی، قابل مجازات قانون 674 ماده وفق که گردد می مطرح عدوانی  تصرف

 لیكن  است، عمل نیامده به اسلمی مجازات قانون در تعریفی کیفري، عدوانی تصرف معرفی جهت
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 دادرسی در قانون آیین عدوانی، تصرف تعریف به که است منوال بدین ها،دادگاه  در قضایی رویه

ناظر به اموال شود. می استناد مدنی دعواي تصرف عدوانی کیفري نیز مانند دعواي حقوقی آن فقط 
قانون اصلح قانون جلوگیري از تصرف  غیرمنقول است و در خصوص اموال منقول همچنان باید به  

، شد معروف انتظامی عدوانی تصرف  به و بوده عدوانی تصرف تبیین مقام درکه    1352عدوانی  

 سرقت، کلهبرداري،  مثل دیگر مجرمانه عناوین تحت منقول مال عدوانی تصرفاستناد نمود. البته  

 را عدوانی تصرف اشكال  بیشترین سرقت، میان این باشد و در می تعقیب قابل ...امانت و  در  خیانت

بر اینكه ارکان دعواي   گیرد.می بر در تصرف عدوانی حقوقی باید در شكایت کیفري تصرف علوه 

باید وجود  نیز  باشد، در شكایت کیفري دو رکن اضافه سوءنیت و مالكیت شاکی  عدوانی موجود 

پیروزي  براي  یا دادگاه  عدوانی که قانونگذار  حقوقی تصرف  دعواي  خلف  بر  یعنی  باشد.  داشته 
نمی به مالكیت توجه  عوا  در  باشد و سوءنیت کند، در شكایت  خواهان  باید مالک  کیفري شاکی 

باید احراز شود. نكته مهمی که در خصوص دعواي کیفري تصرف عدوانی حائز اهمیت   متهم هم 

عبارت »متعلق به« مذکور در ماده  رسد ظهور قانون مجازات اسلمی است و به نظر می 690است 
اشد و از سوي دیگر این ظهور با  در این دارد که موضوع تصرف عدوانی باید ملک متعلق به شاکی ب

به تصرفات اشخاص  نظم اجتماعی و احترام  برقراري  عدوانی که همانا  فلسفه جرم انگاري تصرف 

تعارض دارد و همین تعارض سبب شده است که دادگاه نمایند. است  نیز رویه مختلفی اتخاذ  ها 

بر اساس ظاهر ماده، شكایت متصرفی را که ملک برخی از دادگاه تحت تصرف وي مورد تصرف ها 
دانند عدوانی قرار گرفته است اما مالكیتی ندارد و یا توان اثبات مالكیت خود را ندارد مسموع نمی

به فلسفه تقنین ماده صرف سبق تصرف را کافی می با توجه  برخی دیگر  دانند. آنچه منطقی به و 

عدوانی  نظر می پذیرش شكایت کیفري تصرف  براي  اثبات مالكیت شاکی الزم رسد این است که 
است. به عبارت دیگر شاکی باید دلیل بر مالكیت خود داشته باشد. از عبارت »متعلق به« در ماده 

نیز این امر استنباط می  690 عبارت دیگر مطابق ماده فوققانون مجازات اسلمی  به  الذکر شود. 

پی تحقق  غیر  به  متعلق  اراضی  تصرف  و  تجاوز  با  عدوانی  تصرف  میجرم  عبارت دا  ذکر  و  کند 

نشان می  »... به  دهد که این دعوا تنها از سوي مالک )ذینفع( قابل اقامه »اراضی و املک متعلق 
نیز  تبعی  غیرمنقول  اموال  شامل  که  حقوقی  عدوانی  تصرف  خلف  بر  تصرف  مورد  نیز  و  است 

غیرمنقول ذاتی صدق میمی اموال  مورد  در  تنها  بر عكس در دعوگردید  عدوانی کند.  اي تصرف 

بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به اثبات مالكیت نمی باشد و هدف مقنن حقوقی 
می متصرف  و  تصرف  از  دادرسی مدنی از حمایت  آیین  قانون  مواد  بیشتر  در  رو  این  از  و  باشد 

نه مالک. اگر کسی یكبار بر اساس ماده  ه  به اتهام تصرف ع  690متصرف صحبت شده است  دوانی ب

این قانون،    693مجازات محكوم شود و مجدداً ملک را مورد تصرف عدوانی قرار دهد بر اساس ماده 

می تشدید  وي  تصرفات مجازات  سبق  عدوانی  تصرف  کیفري  دعاوي  در  محاکم  عمل،  در  شود. 
عدوانی مذکور در ماده   لحوق تصرفات متهم را شرط تحقق جرم تصرف  و  دانند. می  690شاکی 

( در دعاوي غصب و تصرف عدوانی غالباً عدوان به معنی تصرف بدون رضایت و 37،  1389ري، )اکب

شود. اما در جرم تصرف عدوانی این بدون مجوز شرعی و قانونی و بدون داشتن حق، استعمال می
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نداشتن حق و عدم رضایت مالک براي تحقق مفهوم مضیق تر از موارد مذکور است چرا که صرف 

نی به آنچه انجام میبزه کافی  باید مرتكب آگاه  بلكه  بداند آنچه مورد تصرفش ست،  باشد و  دهد 
می دیگري  به  متعلق  یا است  با ذیحق معرفی کردن خود  با وجود این، قصد تصرف آن  و  باشد 

با دقت در ماده   باشد.  گردد این ماده نه قانون مجازات اسلمی ملحظه می 690دیگري را داشته 

بیان م باشد که شاید به علت صادیق تصرف عدوانی، بلكه بیانگر چندین جرم مستقل میدر مقام 
وحدت موضوع در یک ماده بیان شده است. در نتیجه شرط اقامه دعواي تصرف عدوانی کیفري آن 

جلوه تصرف  صورت  به  مرتكب  مادي  فعل  که  عدوانی از جمله است  گر شود. از آنجا که تصرف 

به شمار می گردد و عمل در نتیجه تنها به صورت فعل مثبت خارجی محقق می رودجرایم عمدي 

مرتكب در صورتی که به صورت منفی و با ترک فعل صورت گیرد قابل تعقیب کیفري نخواهد بود.  
در واقع الزم است مرتكب با طی کردن تمام مراحل )قصد ارتكاب، تهیه مقدمات جرم، شروع جرم( 

ممكن است در تصرف مالک یا شخص ثالث یا بدون تصرف باشد   نهایتاً ملک یا زمین دیگري را که

براي تحقق جرم مزبور کافی  بدون تصرف ملک دیگري  صرف تخریب،  و  درآورد  خود  تصرف  به 
با موضوع، شكایت خود را در محاکم کیفري  با اعلم جرم متناسب و مرتبط  باید  نبوده و متضرر 

 محقق خارجی مادي مثبت فعل صورت به عدوانی فتصر جرم مادي عنصرپیگیري نماید. بنابراین،  

 این در مادي مثبت فعل . فلذاگردد تلقی جرم این مادي عنصر تواند نمی  فعل ترک و شود می

 مجازات قانون 690 ماده در فعل این که است تصور قابل عینی محسوس مادي فعل صورت به جرم

 حفرچاه، نهرکشی، بند، کرت مرز، امحاء فاصل حد تغییر دیوارکشی، کنی،پی از عبارتست اسلمی

. باشد عینی محسوس و مادي صورت به است ممكن امر این که آن، امثال و زراعت و اشجار غرس

 ا دانسته تحقق قابل صورت دو به را عدوانی تصرف جرم فیزیكی رفتارالذکر  فوقماده  در گذار قانون
نی،  تصرف و تجاوز هرگونه دیگري....   و سازي صحنه طریق از تصرف آثار ایجاد . یكیست  در  عدوا

 طریق این از تا زند می غیره و نهرکشی کنی، پی قبیل از اعمالی انجام به  دست  فرد اول قسمت

. است حقوقی اثر یک تصرف و است تصرف از صحبت دوم قسمت در ولی کند ایجاد را تصرف  آثار

 به منحصر که شد با کرده ایجاد را خاص وضعیت یا اثر چنین که بود افعالی دنبال به بایدپس  

 جرم خود نگردد مادي تصرف به منجر زمانیكه تا تصرف آثار تهیه جرم.  نیست  خاصی موارد

نی  تصرف جرم مجازات همان را آن مجازات مقنن که باشدمی  عدوانی تصرف از جدا تقلیسم  عدوا

 مقنن  شود، می محسوب عدوانی تصرف جرم به شروع واقع در که را تصرف آثار تهیه .است دانسته

 تصرف قصد ، اجرایی عملیات برخی به اقدام با که افرادي تا است نموده انگاري جرم جهت بدان

 رهایی مجازات از شود، نمی ملک بر استیلء و آن کامل تصرف به موفق اما دارد را دیگري ملک

 دیگري ملک بر کامل استیلء براي را  تصرف، زمینه آثار تهیه با تدریج به افراد موارد اغلب در.  نیابد

 استناد  با بتوانند برآید، شكایت مقام در و گردد مطلع ملک صاحب مواردیكه در تا نمایندمی فراهم

عمال  گونه این انگاري جرم قانونگذار با . لذایابند رهایی کیفري مسئولیت از کامل تصرف عدم به  ا

 نكته این ذکر  است.  پرداخته اشخاص مالكیت از حمایت به ا .م .ق  690 ماده نخست فراز در

 صحنه با تصرف آثار تهیه که نیست آن از مانع تصرف آثار بودن تهیه مستقل جرم که ضروریست
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 وضعیت عنوان به تصرف که چرا آید، حساب به عدوانی جرم تصرف مادي عنصر اجزاي از سازي

 صحنه تواند می اعمال آن از یكی که شودمی محقق مادي متعددي اعمال و رفتارها از حقوقی

ه 41، 1392باشد. )شیرزاد اصفهانی،  آن مانند و فاصل حد و تغییر ، دیوارکشی قبیل از سازي  ( ب

 است مدنظر تصرفی عمومی، انتظامات و موجود وضع حفظ یعنی عدوانی تصرف جرم فلسفه جهت

 ماده شمول از غیرعلنی، و مخفی تصرفات بنابراین باشد. عینی و عمومی رویت قابل و آشكارا  که

قانون مجازات  690 ماده در مقنن. همچنین،  دارد موضوعی خروج اسلمی، مجازات قانون 6920

 اشخاص به متعلق یا دولت به وابسته هاي سازمان یا دولت به متعلق املک و اراضیاسلمی، از  

 بدون مال که دارد مفهوم این بر داللت عبارت است. این آورده میان به حقوقی سخن یا حقیقی

 بود. نخواهد عدوانی تصرف مجازات مشمول ندارد مالک که اموالی تصرف بنابراین نباشد.مالک  
 تصرف ارتكاب زمان در عدوانی تصرف جرم موضوع مال بایستی عدوانی تصرف جرم تحقق براي

 چه .  باشد حقوقی  یا و حقیقی شخص از اعم دیگري به متعلق بلكه نبوده مرتكب به متعلق عدوانی،

 عدوانی تصرف ارتكاب لحظه در ولی داشته تعلق مرتكب خود به تصرف از قبل تصرف مورد مال بسا

 تحت عدوانی، تصرف ارتكاب از بعد که باشد نحوي به جرم موضوع مال وضع یا است نبوده او مال

 از  پس  و بفروشد دیگري به زمین  قطعه چند که کسی مثال براي شود، مالک قانوناً را آن شرایطی

 شده عدوانی تصرف جرم مرتكب کند، می زمین همان تصرف به اقدام آن تسلیم و معامله  انجام

 عملیات شروع از قبل که این از غافل کند می تصرف را پدرش به متعلق خانه کسی اگر اما است

 بود، نخواهد عدوانی تصرف جرم مصداق عملش. است نموده فوت پدرش آن حین در یا و تصرف

. است  درآمده وي ملكیت به قهري طور به تصرف، مورد خانه قانوناً تصرف،  ارتكاب لحظه در که چرا

 داللت خاطر به تصرف از عدوانی )حمایت تصرف جرم انگاريجرم فلسفه به توجه با رسدمی نظر به

 شد  این به قائل اجتماعی( باید نظم با آن عمیق ارتباط جهت به مالكیت از حمایت مالكیت، آن بر

 و ندارد تعلق نفر یک در مشاع مال کل زیرا است، قابل تحقق نیز مشاع اموال در جرم  این که

است.  دیگري مال در تصرف مالكین سایر اجازه بدون از شرکا یكی طرف از حتی  مال این در تصرف

 که بود خواهد مجازات قابل صورتی در تنها عدوانی تصرف به  شروع  (51،  1392)شیرزاد اصفهانی، 

 مستقل جرم دهنده تشكیل خود اندگرفته انجام جرایم  این راستاي در که اقداماتی و عملیات

 او منزل وارد قانونی متصرف یا مالک اجازه بدون دیگري  منزل تصرف قصد به فرد اینكه مثل باشند.

 جرم غیرمجاز ورود عنوان به خاص طور به این عمل خود که نشود آن تصرف به موفق ولی شود

 مجازات قابل عدوانی تصرف به شروع عنوان  به نه عنوان این با لذا است. مجازات قابل و شده انگاري

 مجازات حكم صدور بر علوه دادگاه موضوع اثبات صورت در کیفري عدوانی تصرف در  باشد.می

 آثار رفع و اشجار و بنا قمع و قلع و سابق حالت به وضع اعاده و تصرف رفع به عدوانی متصرف

 و زیان و ضرر دادخواست تقدیم مستلزم المثلاجرت پرداخت به حكم اما نماید، می حكم تجاوز
است. ناحیه از آن مطالبه عدوانی دو راه قانونی دعواي   شاکی  براي تصرف  به طور کلی هرچند 

حقوقی و کیفري وجود دارد، اما به جهت اینكه در خیلی از موارد احراز سوءنیت متهم مشكل است 

نمی دادگاه  میو  صادر  را  او  برائت  نتیجه  در  نماید  احراز  را  جرم  بنابراین افرادي که تواند  کند. 
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اس بهتر  دارند  ملكی  بلكه دعواي تصرف حقوقی اختلف  نكنند،  عدوانی مطرح  ت شكایت تصرف 

 اقامه نمایند.

 

 نتیجه
 و عمومی نظم حفظ جهت آن از ترمهم و متصرفین حقوق حفظ و تصرف از حمایت قانونگذار براي

 تصرف مواردي در است. همچنین داده اختصاص عدوانی تصرف به را خاصی مواد اجتماعی،  مصالح

 شده، بینی پیش نیز مدنی دادرسی آیین قانون در که تصرف رفع بر علوه و ستهدان جرم را عدوانی

عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از داند.  می مجازات مستحق  را متصرف دعواي رفع تصرف 

نظم عمومی و  حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده و مبناي این دعوا در حقوق فرانسه که حفظ 

عدوانی  تصرف  رفع  دعاوي  رابطه  است.  شده  پذیرفته  ما  قانونگذار  توسط  است،  اجتماعی  صلح 
مله اشتراکات دعاوي رفع تصرف عدوانی باشد. از جحقوقی و کیفري عموم و خصوص من وجه می

عدوانی کیفري می بودن فعل مرتكب )تصرف(، عدوانی بودن عمل حقوقی و تصرف  به واحد  توان 

ارتكابی، غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا، رعایت اصول و عدم رعایت تشریفات دادرسی، رسیدگی 

نوبت، عدم جواز جلب ثالث، تشدید مجازات در صورت ت كرار عمل اشاره کرد. در خصوص خارج از 
توان به لزوم مالكیت در دعواي تصرف عدوانی کیفري و افتراقات موجود میان دعاوي مزبور نیز می

دعواي  در  ثالث  ورود  دعواي  طرح  امكان  حقوقی،  عدوانی  تصرف  دعواي  در  تصرف  بودن  کافی 

کیفر عدوانی  تصرف  دعواي  در  آن  طرح  امكان  عدم  و  حقوقی  عدوانی  حبس تصرف  امكان  ي، 
بر خلف دعواي حقوقی اشاره کرد. موضوع علیه متصرف در دعواي کیفري   تصرف جرم محكوم 

 جرم مرتكب است. دیگري به متعلق بلكه نداشته، تعلق مرتكب به که است املک و اراضی عدوانی،

 تحقق باشد. براي داشته دیگري به آن تعلق و خود به مال تعلق عدم این به علم باید عدوانی تصرف

 مجوز   فاقد که واقف باشد موضوع این بر عدوانی متصرف باید عدوانی تصرف جرم در مجرمانه قصد

  یعنی شود اشتباه و تردید دچار قسمت این در مرتكب اگر ترتیب بدین است. این انجام براي قانونی

 عنصر ولی است محقق مادي عنصر حالت این در کند تصرف را ملک قانونی، مجوز داشتن به نسبت

 اقدام این بر است دست مباح عمل انجام حال در که تصور این با مرتكب زیرا ندارد، وجود  روانی

 تصرف  دعاوي مبناي اینكه به توجه ندارد. با وجود صحت این در مجرمانه تفكر و زده، لذا سوءنیت

 بود خواهد مفید دعاوي این مقررات وجود صورتی در بنابراین، باشدمی تصرف نظم حفظ عدوانی

 تراکم با حالیكه، گیرد. در صورت سابق به اعاده وضع  نظم، حفظ جهت زمان ترینکوتاه در که

ین  حل  است. جهت شده طوالنی عدوانی دعاوي تصرف  به رسیدگی عمل در محاکم در هاپرونده  ا

 شود. تشكیل دعاوي این به جهت رسیدگی خاصی شود مراجعمی پیشنهاد مشكل،
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 نابع و مراجعم

( و اکبري، مریم  حمید  عدوانی«، مجله 1390ابهري،  به دعاوي تصرف  (، »آیین دادرسی مربوط 

 .2علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره هشتم، شماره 

نامه کارشناسی ارشد حقوق (، »دعواي تصرف عدوانی در امور حقوقی«، پایان1389اکبري، مریم )

 خصوصی، دانشگاه مازندران.
 ، تهران: انتشارات گنج دانش.13(، ترمینولوژي حقوق، چ1382ري لنگرودي، محمدجعفر )جعف

)حبیب (، »بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف 1391زاده، محمد جعفر و کوهی اصفهانی، کاظم 

 .4، شماره42عدوانی در حقوق ایران«، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دوره 
عب علی  )حیاتی،  هادي، حامد  و  عدوانی در حقوق ایران 1387اس  (، »مبانی دعواي رفع تصرف 

نامه )مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه(«، فصلنامه معارف اسلمی و حقوق، پژوهش

 .2حقوق اسلمی، سال نهم، شماره 
( ( حق از ممانعت و مزاحمت عدوانی، تصرف)گانه  سه جرایم واکاوي(، »1399خدادي، ابوالقاسم 

پژوهشدادگستري محاکم پراکنده تفاسیر  پرتو  در شناسی، شمارة هاي حقوق جزا و جرم«، مجله 

16. 

( (، »ضابطه تشخیص دعاوي تصرف با تحلیل و نقدي بر یک رأي«، فصلنامه 1398خدري، صالح 
 .97قضاوت، شماره 

( علی  عدوانی1398رضایی،  تصرف  تحقق  در  مالكیت  »نقش  آراي  رأي: مطالعات «، فصلنامه(، 

 .26  شماره قضایی،
نشر فیض.3، چ2(، شرح قانون مجازات اسلمی، ج1379زراعت، عباس )  ، تهران: 

 ، تهران: انتشارات تابان.3، چ1(، مظاهر تصرف عدوانی و مزاحمت، ج1347شریف، علی اصغر )

( الهام  اصفهانی،  عدوانی مواد  1392شیرزاد  »مقایسه دعواي تصرف  قانون آیین   177تا    158(، 

نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علمه پایاندادرسی مدنی و جرم تصرف عدوانی«، 
 طباطبایی.

جهاد  ، تهران: انتشارات1(، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ1380صدرزاده افشار، سید محسن )

 دانشگاهی.
 ، تهران: انتشارات گنج دانش.3(، دعاوي تصرف، چ1387طیرانیان، غلمرضا )

)محمدي علی  آقاپور،  و  علیرضا  شمشیري،  و  امید  نظم حقوقی 1400نیا،  عدوانی در  (، »تصرف 

پیشگیري از ارتكاب جرم«، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیري از ارتكاب  بر  با تأکید  کیفري ایران 

 .59دوره شانزدهم، شماره   جرم،
 ، تهران: انتشارات پایدار.1، چ1(، آیین دادرسی مدنی، ج1382الدین )مدنی، سید جلل

( محمود  سید  تصرف 1396موسوي،  دعواي  با  ید  خلع  دعواي  تضادهاي  و  ارتباط  »بررسی   ،)

 .6عدوانی«، فصلنامه پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
 


