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 ه چکيد
فقهی هيچ كس حق ندارد مالی را كه در تصرف و اختيار ديگري است به مطابق قواعد 

اين كار را انجام دهد نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانونی 

غاصب محسوب  چراكهخارج نمايد  ديگريچنين نمی تواند آن را به زور از يد  وهم

می شود بحثی كه مطرح  گيرد.شود و به عنوان متصرف عدوانی تحت پيگرد قرار میمی

) كه در اينجا معموالً غير منقول است(  ملك مشاعی شخصی دركه اگر به حقوق  اينست

آيا بايد  اين اقامه دعوي به چه شكل می تواند باشد؟ اقامه ي دعوي نمايد،و  شودتجاوز 

آن هم از نوع حقوقی شده و سالها در  قضايیبراي گرفتن حق خود دست به دامن سيستم 

اين مسير تالش نمايد يا اينكه روند پرونده خود را با سرعت بيشتر در دادگاه كيفري 

 پرداخته شده است. منظر به موضوع در اين مقاله از اين  دنبال نمايد؟

 .تصرف عدوانی، دادگاه كيفري، ملك مشاعی :يديکل واژگان
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 .حسن کاظم نژاد سنگرودي

 قاضی دادگستري  -دانش آموخته كارشناسی ارشد

 
 نام نويسنده مسئول:

 حسن کاظم نژاد سنگرودي

 حقوقی و کيفري تصرف عدوانی در ملک مشاع ابعاد
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 مقدمه
الناس است كه ترين قوانين الهی رعايت حقهمانا خدا براي راهنمايی انسانها قوانين و مقرراتی را مشخص كرده است . يكی از مهم

ها همان حق مالكيت است كه انسانترين حقوق افراد نبايد در زندگی به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند. از مهم

 ي تصرف.ي يد درامارهي سند باشد يا بواسطهخواه اين حق بواسطه
 

 مفهوم مال مشاع –اول
عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شـيئی واحد به نحو شركت»كند: ق.م شركت را اينگونه  تعريف می571ماده 

 .«اشاعه

مقصود از حقوق مالكين متعدد، مطابق ايـن تـعريف در شركت، حقوق مالكين متعدد در شيئی واحد جمع می گردد. واضح است كه 

 ايشان است . يعنی چند نفر در آن واحد مالك يك شيئی هستند. حقوق مالكيت 

را در شـيئی واحد از قلمرو تعريف، خارج كرده حقوق مالكين مـتعددصورت اول اجتماع«بنحو اشاعه»قانون مدنی با تعبير 571ماده 

 .است

با توجه به تعريف باال ، در هر جـزء از اجـزاء مال مشاع، مالكيت هاي اشخاص متعدد ثابت می گردد  و هيچ جزئی، هر چند بسيار 

حقی نباشد. بايد توجه داشت كه منظور از  نآدر  كرد كه به يكی از شركاء تعلق داشـته بـاشد و شـركاء ديگر را تصورنمی توان كوچك، را 

مـی از افراز، اجزاء ملك هر يك از آنها معين و مشخص كه مشخص نيست و پس انداجزائیمالك  آن نـيست كه هر يك از شركاءاشاعه 

ما مـالكيت شركاء ديگر هم در آن اجزاء مـالكيت دارند، امشاع مال بـلكه مـقصود اين است كه هر يك از شركاء در هر يك از اجزاء گردد ، 

 كهاست. همانطور خاصی استواريابيم كه شركت و اشاعه در حقوق مدنی ايـران بـر تـئوريدر میگذشت آنچه ثابت است. با در نظر گرفتن 

 .استمی دانيم  يكی از خصايص حق مالكيت ، انحصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مـالك در مـوضوع مـالكيت 

مالكيت وجـود نـدارد و ايـن صورت خاصی بودن انحصاري  خاصيت ولی در شركت با آنكه هر يك از شركاء مالك مال مشاع هستند

هر مالكی نسبت به » :مدنی مقرر می دارد قـانون 03نظر احكام تفاوت دارد. مـاده از حقوقی اخص با مالكيت به معنیاز مالكيت است كه 

در مذكور چنانكه خواهيم ديد ، اختيارات .«حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كـه قـانون اسـتثناء كرده باشد خودمايملك 

 .ك مال مشاع قـابل تـحقق نيستنسبت به مالاين ماده به صورت مطلق 

 

 تعریف مال مشاع  –دوم
مال مشاع  عبارت است از مالی كه دو نفر يا بيشتر در آن شريك باشند و سهم هر يك را نتوان در خارج ، از هم تشخيص داد ، مثل 

اند ، يعنى نسبت به سهم خود در آن شريكخرند كه هر يك اى میرسد و يا چند نفر با پول مشترک خانهاى كه با ارث به فرزندان میخانه

جزء جزء آن خانه به طور اشاعه براي همه شركا است. از اين مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، شركت، مضاربه، مزارعه، 

 .اجاره، وقف، هبه، وصيّت و قضاء سخن به ميان آمده است

است كه آن عبارت است از مالی كه شخص به نحو انحصار، مالك آن باشد « تصاصیملك اخ»يا « مال مفروز»اين نوع مال، در مقابل 

م ،  مانند خانه يا ماشينى كه منحصراً در ملك يك فرد است و كسى با او شريك نيست و اگر قبالً نيز مشاع بوده فعالً تقسيم شده و هر كدا

 5اند.سهم خاص به خود را مالك

را اجاره اى كه چند نفر با هم آنمتعلّق آن، عين باشد مانند: زمين، يا منفعت مانند: منفعت خانهاست )خواه « ملك»مال مشاع  يا 

مانند حق خيار )اختيار تأييد يا فسخ عقد(  و حق شفعه اين است كه اگر يكى از دو شريك سهم خودش را به شخص « حق»اند( يا كرده

آن را به ملك خود در آورد و به همان مبلغی كه داده آن را از چنگ مشترى، بيرون آورد. ، شريك ديگر با شرايطى، حق دارد بيگانه بفروشد

 2شود.ناميده مى« شفيع»، و صاحب آن «شفعه»و اين حق  

. مالكيت هر يك از شركا اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالكيت جمعی منحل نمی شود ، اما در عالم خارج آميخته با حق 

. به گونه اي كه در هر جزء وجود  دارد، بدون اين كه بتوان مصداق مستقل و جداگانه اي براي آن تعيين كرد . براي مثال دو ديگران است 

برادري كه خانه پدر را به ارث برده اند در عين حال كه بر هر آجر و هر ذره آن مالكيت دارند، ولی بر هيچ بخشی نيز نمی توانند ادعاي 

                                                           
 هـ .ق ،  قم. 5456، دفتر انتشارات اسالمى،  68، ص  4،  ج  2طاهرى، حبيب اهلل، حقوق مدنى،چ  - 2

 ، مؤسسه مطبوعات دار العلم ، قم 5، م 111، ص  5،  ج  5خمينى، سيد روح اهلل ، تحرير الوسيله ، چ  - 0
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ه باشند. به همين جهت است كه هيچ يك از مالكان مشاع بدون اذن ديگران حق تصرف در  مال مشترک را ندارند ، مالكيت مستقل داشت

 .5چرا كه در حق ديگران تصرف می كنند

بر طبق قواعد حاكم بر اشاعه، هيچ يك از شركا نمی توانند بدون اذن ديگري بر مال مشاع تصرف كنند ، زيرا انتشار حق مالكيت 

ر تمام اجزاي مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق ديگران باشد و بی اذن همه مالكان ميسر نگردد و نظر به اين كه شركا د

شركت در حالت اشاعه داراي شخصيت حقوقی نيست و سازمان هاي خاص تصميم گيري در آن پيش بينی نشده است، نمی توان عقيده 

 بر اقليت تحميل كرد. پس ناچار بايستی در اداره شركت اتفاق نظر وجود داشته باشد.  اكثريت را به عنوان نظر شركت
 

 نحوه انتفاع از مال مشاع   -سوم
 2در مورد انتفاع از مال مشاع دو نظريه ارائه شده است:

اجبار شريكان به انتقاع مشترک: يعنی اگر شريكان مانع از انتقاع يكی ديگر از شريكان شوند، مالك محروم می تواند تسليط خود -5

را بر مال مشترک بخواهد و دادگاه نمی تواند هيچ شريكی را از تصرف در مال مشاع ممنوع سازد و دادگاه به درخواست شريك )مدعی( 

ند كه مانع از استفاده و انتفاع او نشوند. بنابراين نظر ، هر شريك حق دارد در مال مشاع تصرف كند مشروط بر اينكه ديگران را مجبور می ك

 هدف معهود از اشاعه را تغيير ندهد و مانع و مزاحم تصرف ديگران نشود. 

ل مشاع تصرف كند، بر اين مبنا هر منع شريكان از تصرف: طبق اين نظر هيچ شريكی نمی تواند بدون اذن مالكان ديگر در ما -2

 شريك می تواند مانع از تصرف ديگران شود هر چند كه سهم ناچيزي در مال داشته باشد. 

ق. م(، مال مشاع به  03نظر اول مبتنی بر اين قاعده است كه هيچ مالكی را از تصرف در ملك خود نمی تواند محروم كرد )ماده 

هر شريك تمام آن است و آنچه مانع از اين تصرف می شود تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد مزاحمت  همه شريكان تعلق دارد و موضوع حق

 براي آنان است، پس هر جا چنين مانعی وجود نداشته باشد انتفاع از مال مشترک مجاز خواهد بود. 

مه شريكان است و اين شركت در منافع به نظر دوم مبتنی بر ناپسند بودن تصرف در مال ديگران است، هر ذره از مال مشاع از آن ه

تبعيت از عين نيز وجود دارد پس تصرف هر شريك در ملك خود مالزمه با تصرف در ملك ديگري دارد. در ارزيابی دو نظريه می توان گفت: 

 نظر دوم با ظاهر ق.م و مبانی تاريخی آن سازگارتر است.
 

 دعواي تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع  -چهارم
در صورتی كه »امكان دعاوي تصرف در مال غيرمنقول مشاع را مورد بررسی قرار داده است. براساس اين ماده :  587ق.آ.د.م در ماده 

حم دو يا چند نفر مال غيرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزا

ضی ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد استفاده بع

 «.بود

مطابق اين ماده ممكن است شركامال مشاع نيز درگير دعاوي تصرف گردند. يعنی اشخاصی كه در مال غيرمنقول به نحو اشاعه 

نيز به اين موضوع اشعار داشت. در رأي  5012قانون جلوگيري از تصرف عدوانی مصوب  8قانون مدنی(. ماده  175شريك هستند.)ماده 

مزاحمت و تصرف عدوانی در سهم يكی از شركا قنات بالخصوص متصور »شعبه ششم ديوان عالی كشور آمده:  54/0/5004-066شماره 

تصرف را بخواهد. به عبارت اخري غصب ملك مشاع است و بديهی است با محرز شدن تصرف عدوانی، آن شخص حق دارد رفع مزاحمت و 

نسبت به سهم يكی از شركا متصور است و سرايت به سهام ديگران كه مورد تعدي و تجاوز واقع نشده اند، نمی نمايد. با اين حال يكی از 

نسبت به آب به اعتبار قنات و  شركاء حق دارد نسبت به تمام آنچه غصب شده اقامه دعوا نمايد و دعوي تصرف عدوانی و رفع مزاحمت هم

 «.مجري اشكالی ندارد

نيز آمده: تصرف احد شريكين در ملك مشاع بدون اذن شريك ديگر تصرف عدوانی  5042-0473در رأي ديوان عالی تميز به شماره 

 محسوب است.

خلع يد عليه متصرف ملك در مواردي كه حكم : »5018قانون اجراي احكام مدنی مصوب  40بايد توجه داشت كه براساس ماده 

مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد می شود ولی تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده 

 5بنابراين خلع يد از ملك مشاع به صورت خلع يد از كل آن درست است.«. مشمول مقررات امالک مشاعی است

                                                           
 9371، انتشارات گنج دانش، 90و  1 ، ص ص 2،  ج 91صلح ،  چ  –کاتوزیان، ناصر ،  حقوق مدنی، مشارکتها  – 9

  ، گنج دانش ، تهران911اموال و مالکيت، چ چهل و دوم ،  ص  -کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی  - 2
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قانون جلوگيري از تصرف عدوانی  8اداره حقوقی دادگستري: مستفاد از ماده  7/53/8/5088-2278مطابق نظريه مشورتی شماره 

كنونی( اين است كه تصرف غيرمجاز شريك در ملك شريك ديگر مشمول احكام تصرف عدوانی است و چون  587)ماده  5012مصوب 

همچنان معتبر است و عمل شريك از نظر تصرف  8، تعريف ماده قوانين بعدي تعريفی از تصرف عدوانی نياورده كه مغاير با اين تعريف باشد

عدوانی و تكرار اين تصرف مشمول قوانين بعدي خواهد شد. به اين شرح كه اگر شريك در ملك مشترک تصرف كند مرجع صالح ابتدا  حكم 

 58/0/5072-5340/7ظريه مشورتی شماره به رفع تصرف عدوانی می دهد و در صورت تكرار به مجازات مقرر در قانون نيز حكم می دهد. ن

 همان اداره نيز طی سوال و جوابی آورده:

سوال: چنانچه در پرونده اي خواهان رفع تصرف عدوانی فقط مالك مشاعی ملك باشد وحكم به نفع و ي صادر شود اجراي چنين 

 حكمی به چه صورت امكان پذير است؟

لكيت مطرح نبوده و در رسيدگی به دعوا صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق جواب: هر چند در دعاوي تصرف عدوانی مسأله ما

تصرف خوانده ضروري است لكن با فرض مالكيت طرفين تفاوتی بين خلع يد از ملك مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملك مشاع وجود ندارد و 

يك شيوه خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد هيچ يك از شركا در خصوص مورد بايد به يك نحو عمل شود و اجراي حكم در هر دو مورد به 

نمی توانند بدون اذن شريك يا شركا ديگر در مال مشاع تصرف كند و تصرف بدون اذن موجب مسئوليت شريك خواهد بود و در صورتی كه 

دون اذن باشد و مالزمه با دخالت در اذن تصرف تنها به يكی از شركا داده شده باشد فقط او حق تصرف خواهد داشت. ولی اگر تصرفات ب

 ق.آ.د.م. فعلی نيز همين تصرفات اخير است. 587حقوق ديگر شركا داشته باشد ممنوع است. منظور ماده 

ممكن است در اموال غيرمنقول وسايل و امكاناتی نظير پله برقی يا آسانسور )باالبر( مورد استفاده قرار بگيرند كه دعاوي تصرف می 

دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل »ق.آ.د.م. فعلی مقرر داشته:  586ورد اين وسايل نيز مطرح شود. ماده تواند در م

 تهويه و نقاله )از قبيل باالبر و پله برقی و امثال آنها( كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل می باشد مگر

قانون  7ماده «.  از طرف موسسات مربوط چه دولتی چه خصوصی با مجوز قانونی يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشداينكه اقدامات باال

نيز اين موضوع را مورد اشعار قرار داده بود. با اين تفاوت كه قطع آب در قانون اخير ذكر شده بود  5012جلوگيري از تصرف عدوانی مصوب 

مذكور حصري نيست بلكه موارد ذكر شده تمثيلی می باشد  586نيامده است. البته بايد توجه داشت كه ماده  5073قانون  586اما در ماده 

در صدر ماده می توان دريافت. مطابق بند دومی « امثال آنهابنابراين قطع آب نيز مشمول اين ماده خواهد بود. اين موضوع را از ذكر عبارت 

كسانی كه آب نوبتی متعلق به ديگران يا روستا را قطع نموده و يا هرز  23/1/5018روستائی مصوب  از ماده سوم آئين نامه امور خالفی

می توانند  5073ق.آ.د.م. مصوب  570دهنده به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. عالوه بر اين دولت يا سازمان هاي دولتی مطابق ماده 

ن مجازات اخالل كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب طرف دعاوي تصرف باشند، بنابراين مطابق ماده يك قانو

هر شخصی مرتكب تخريب، ايجاد حريق، از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر در تاسيسات فنی آب و برق و گاز و  52/53/5015

ر منتهی به مرگ شخص يا اشخاص شود به اعدام مخابرات دولتی شود به حبس از سه تا ده سال محكوم می شود و اگر اقدامات مذكو

نيز متجاوزين و استفاده كنندگان  0/4/5012محكوم می شود. در ماده يك اليحه قانونی رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور مصوب 

قانون  864در ماده  غيرمجاز در تاسيسات آب و برق عالوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به جزاي نقدي و حبس محكوم می شوند.

مجازات اسالمی نيز مجازات اشخاصی كه به واسطه سرقت يا قطع آب باغات و مزارع موجب خشك شدن و تضييع آنها می شوند يا باعث از 

 ضربه قرار داده است. 74كار افتادن آسياب متعلق به ديگري می شوند را حبس از شش ماه تا سه سال و شالق تا 

قانون نيز مجازات اشخاصی كه در تاسيسات آب و فاضالب و برق و نفت و گاز و تلفن مرتكب تخريب يا ايجاد همان  867در ماده 

حريق يا از كار انداختن می شوند را سه تا ده سال حبس و در صورت اختالل در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسالمی مجازات 

قانون آ.د.م. جديد اگر اقدامات صورت گرفته در اين ماده با مجوز قانونی يا مستند به  586ه محارب قرار داده است مطابق قسمت اخير ماد

قرارداد از طرف شركت هاي دولتی و خصوصی باشد، مشمول ماده قرار نمی گيرد. مثالً شخصی كه تلفنش به دليل عدم پرداخت قبوض 

اداره حقوقی قوه قضاييه:  56/8/5062-4436/7مطابق نظريه مشورتی شماره قطع شده نمی تواند از دادگاه رفع ممانعت از حق را بخواهد. 

عمل كسی كه موبايل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع كرده كه خريدار نتواند از آن استفاده كند ممانعت از حق است مگر اينكه 

 علت قطع ، تخلف خريدار از شرايط معامله باشد.

ق.آ.د.م دعاوي رفع تصرف  رفع مزاحمت و ممانعت از  513وق وارد بنظر می رسد اين است كه طبق ماده البته ايرادي كه به نظر ف

 حق ، مختص اموال غير منقول است .
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 دعواي تصرف عدوانی کيفري در ملک مشاع -پنجم
اع تصرف كند و ساير در اين دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد كه اگر شريكی بدون اذن شريك ديگر در ملك مش

 قانون مجازات اسالمی و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟ 833اركان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 

اي به اين دليل كه هر شريك در ذره ذره ملك مشاع حق مالكيت دارد و تصرف ديدگاه متضاد ارائه شده است. عده 2در اين رابطه 

دانند ، اما از سوي ديگر، گروهی بر اين مبنا كه ذره ذره ملك متعلق ملك تصرف در ملك خود است، اين جرم را قابل تحقق نمی او در آن

دانند. اين اختالف نظر در ساير جرايم حق ديگري هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملك ديگري و وقوع جرم می

سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادر شده از محاكم تمايل به هر دو نظر ديده میعليه اموال و مالكيت مانند 

 اي صادر و اين جرم در ملك مشاع قابل تحقق دانسته شده است. شود. تنها درخصوص تخريب، رأي وحدت رويه

با استناد  5072/53/28- 7133/7در مورد تصرف عدوانی نيز هرچند يك نظريه مشورتی از سوي اداره حقوقی قوه قضاييه به شماره 

جرم تصرف عدوانی در ملك مشاع قابل تحقق  ارائه و  25/7/5011هيئت عمومی ديوان عالی كشورمورخ  53رويه شمارة  به رأي وحدت 

عان داشت كه رأي وحدت رويه مذكور قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون دانسته شده است، اما بايد اذ

اي داند. بنابراين چنين شكواييهجزايی و تفسير آنها به نفع متهم بايد قائل به نظري شد كه ارتكاب اين جرم را در ملك مشاع ممكن نمی

گونه كه گفته همان شت كه در بعد حقوقی اين دعوابايد توجه دااكی از طريق حقوقی اقدام كند. رو شود و شبايد با قرار منع تعقيب روبه 

رسد اثبات مالكيت قانون مجازات اسالمی به نظر می 833در حالی كه در بعد كيفري با توجه به ماده  شد سبق تصرفات خواهان مهم است

 گذار بوده است.شاكی مورد نظر قانون
 

 قانونی حاکم بر رسيدگی به تصرف عدوانی مال مشاعمقررات  -ششم
 استمرار -الف

مقصود از مستمر بودن تصرف متصرف اين نيست كه شخص متصرف به صورت الينقطع نسبت به مال مورد متصرف در تماس باشد 

باشد به وجود نيامده باشد. يعنی  بلكه كافی است كه براي متصرف امري كه موجب انقطاع قانونی آن با امري كه سبب انتزاع ملك از يد او

 مال بايد به طور استمرار رد يد متصرف باقی بماند. البته استمرار به معنی وجود زمان طوالنی تصرف نيست زيرا چنين زمانی را عرف تعيين

بت به اموال اجرا و اعمال می كند. بلكه استمرار عبارت است از اينكه عمليات منظم تصرف يكی بعد از ديگري در فواصل كوتاه و كافی نس

شود به طوري كه عادتاً و عرفاً تصور انقطاع نرود. بنابراين تصرف بايد در  نتيجه يك سلسله عملياتی باشد كه در فواصل معين و معمول 

 صورت می گيرد و مدت آنرا نيز عرف تعيين می كند.

 عدم خفاء -ب

ت كه تصرف مخفيانه نبوده و آشكارا انجام گيرد و اين امر در موقعی است كه براي اينكه اثرات قانونی بر تصرف مترتب شود الزم اس

متصرف عملياتی كه موجد تصرف است نسبت به اشخاصی كه ذي نفع در دانستن و اطالع پيدا كردن بر آن می باشند، نهانی اعمال شود. در 

ی و در خفاء انجام شده است. خفاء بيشتر در اموال منقول اين صورت نمی توان بر چنين عملياتی تصرف اطالق كرد زيرا به صورت نهان

مصداق پيدا می كند ولی تصرف آن در اموال غيرمنقول نيز ممكن است. مثالً شخصی از خانه خود زيرزمينی به خانه همسايه خود برده 

ر نتيجه تصرفات او آشكار نگردد. البته اين بدون اينكه دريچه اي كه معلوم شود آنجا زيرزمين است يا دري براي آن تعبيه كرده باشد كه د

موضوع نسبی است يعنی ممكن است متصرف تصرف خود را از نظر برخی اشخاص مخفی بدارد كه در اين صورت نسبت به آن اشخاص اثر 

تصرف متصرف  قانونی تصرف موجود نخواهد داشت و ممكن است از نظر اشخاص ديگر تصرف او مستور نباشد كه در نتيجه نسبت به آنها

 داراي اثر قانونی است. البته بايد توجه داشت كه در صورت برطرف شدن خفاء اثرات قانونی نيز به نفع متصرف شروع می شود.

 عدم ابهام یا مخدوش نبودن -ج
قعی است ابهام در تصرف از جمله عيوبی است كه موجب عاري كردن تصرف از اثرات قانونی آن خواهد شد. ابهام در تصرف در موا

كه عمليات مبين تصرف به صورتی باشد كه دو احتمال نسبت به آنها داده شود. اين ابهام اغلب در اموال مشاع رخ می دهد. هر يك از 

شركاء حق دارد عمليات تصرف را نسبت به تمامی مال مشترک ااعمال و اجرا كنند زيرا در ذره ذره آن ملك مشاعاً شريك است و در عين 

در اين اعمال به وجود می آيند زيرا چگونه می توان اعمال تصرف در مال مشاع به نفع شخص خود نسبت به تمام مال مشاع به  حال ابهام

لحاظ سهم خويش نمود؟ بنابراين تا موقعی كه مال مفروز نشده است عليه مالكين ديگر داراي اثرات قانونی نخواهد بود و براي اينكه نسبت 

 ود الزم است كه متصرف به نحو روشن و واضح مالك را از تصرفش ممانعت نمايد. به آنها موثر واقع ش
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عالوه بر اين در موقع تصرف نبايد جبر و عنف صورت بگيرد. در واقع تصرف عدوانی چون غالباً با جبر و عنف همراه است عنوان 

باشد نمی توان به آن اطالق تصرفی نمود كه مورد حمايت چنين تصرفی را می گيرد. بنابراين اگر ابتدا  تصرف با جبر و عنف شروع شده 

 قانونگذار قرار می گيرد. 

 تکليف خواهان براي اثبات ادعاي خوددر رد دعاوي تصرف  -د
هر كس مدعی حقی باشد بايد آنرا اثبات كند و مدعی عليه هرگاه در مقام دفاعی مدعی امر می »قانون مدنی:  5217مطابق ماده 

در نتيجه به دليل اينكه خواهان در دعاوي تصرف مدعی وقوع تصرف عدوانی، «. به دليل باشد اثبات امر برعهده اوستشود كه محتاج 

در دعاوي تصرف عدوانی، »ق.آ.د.م. جديد مذكور داشته:  585ممانعت از حق يا مزاحمت می باشد بايد اين موارد را اثبات نمايد. ماده 

د ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا ممانعت از حق مزاحمت، خواهان باي

 «.مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانونی از تصرف وي خارج شده است

رسيدگی به مالكيت و در واقع وارد ماهيت اين موضوع نمی شود بلكه همانطور كه بارها تاكيد شد، رد دعاوي تصرف دادگاه وارد 

 آنچه را كه خواهان بايد در دعاوي تصرف اثبات كند اين است كه:

.موضوع دعوا در دعاوي تصرف قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي يا قبل از ممانعت و مزاحمت در تصرف يا مورد استفاده وي 5

 بود.

 ايت او و به غير وسيله قانونی از تصرف وي خارج شده است. .موضوع دعوا بدون رض2

بهترين ادله اي كه خواهان در اين زمينه می تواند به آن تمسك جويد، شهادت شهود می باشد. به عبارت بهتر ادله اي كه هميشه 

. يعين شاهد بر اين 5بق با دعوا باشدمی تواند در دسترس خواهان باشد در  اين زمينه شهادت شهود است. در اين مورد شهادت بايد مطا

موضوع شهادت دهد كه موضوع دعوا برحسب مورد در  تصرف يا مورد استفاده خواهان بوده است. البته ساير ادله از قبيل، امارات، اسناد 

ور مبسوط سخن خواهيم كتبی، اقرار و قسم نيز می توانند حسب مورد استفاده گردند. در مورد اسناد و نقش آنها در دعاوي تصرف به ط

 5213گفت. درنتيجه اگر خوانده به حق خواهان اقرار نمايد با توجه به اينكه اقرار عبارت است از اخبار به حقی براي غير به ضرر خود)ماده 

اقرار كننده ماخوذ قانون مدنی( درنتيجه  5271قانون مدنی( و چون هر كس اقرار به حقی براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود)ماده 

هرگاه كسی اقرار به : »5073ق.آ.د.م. مصوب  232و ماده  5056قانون آئين دارسی مدنی مصوب  081به آثار آن خواهد بود. مطابق ماده 

 «.امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد دليل ديگري براي ثبوت آن الزم نيست

كه در آراي اصراري هيات «. تشخيص ارزش و تاثير گواهی با دادگاه است»ق.آ.د.م.  245البته در مورد شهادت با توجه به ماده 

بر اين موضوع تاكيد شده و دعاوي تصرف نيز از اين  7/52/5071-25و  53/55/5041-2537عمومی ديوان عالی كشور به شماره هاي 

ی بودن دعاوي تصرف مشخص شود و سپس راجع به نصاب موضوع مستثنی نيستند. ليكن درمورد نصاب شهود بايد ابتداً مالی يا غيرمال

 شهود صحبت شود. 

گذار در قانون آيين دادرسی مدنی موادي)مواد تصرف عدوانی عالوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقی نيز بوده و قانون

دهنده اين جرم تالفات در خصوص عناصر تشكيلقانون آيين دادرسی مدنی( را به آن اختصاص داده كه همين امر سبب ايجاد اخ577تا516

شده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با توجه به اركان دعواي تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند كه در جرم تصرف عدوانی نيز صرفا همان 

ديگر بر اين باورند كه جرم تصرف  اياركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكی به آن بالوجه است، در مقابل، عده

 اي دارد. تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلكه نسبت به آن تغييرات عمدهعدوانی بنا به داليلی نمی

نون آيين قا 571درصورت صدور حكم بر رفع تصرف عدوانی در شوراي حل اختالف ،درخواست تجديدنظرخواهی با عنايت به ماده 

 باشد. هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مانع اجراي حكم نمیدادرسی دادگاه

قانون اجراي احكام مدنی از طريق كليدساز اقدام به  84درصورت عدم تمكين خوانده از راي صادره وممانعت از اجراي آن طبق ماده 

 شود .محل تهيه و اموال و اثاثيه مزبور به حافظ و امين تحويل داده می باز كردن درها خواهد شد. و صورتی از اسباب و اثاثيه موجود در

روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه مالك  53طور كلی هر امين ديگري، چنانچه پس از ق.آ.د.م ، سرايدار، خادم، كارگر و به  575طبق ماده 

 «.شودامانی، از آن رفع تصرف نكند، متصرف عدوانی محسوب می كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه ماليا ماذون از طرف مالك يا 

همچنين در صورتی كه راي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بالفاصله به دستور مرجع 

باشد. در صورت فسخ راي در نمی اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجراصادركننده، توسط 

به، عين معين شود و در صورتی كه محكومدستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده میاجرايی بهمرحله تجديدنظر، اقدامات
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كم رفع تصرف عدوانی يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد. در ضمن اشخاصی كه پس از اجراي حبوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا 

ممانعت از حق بكنند يا ديگران را به تصرف عدوانی يا مزاحمت يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا

 محكوم خواهند شد.ممانعت از حق مورد حكم وادار كنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی 
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 نتيجه گيري
، قانون مجازات  5012در حال حاضر نيز مقررات حاكم بر دعاوي تصرف را قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف عدوانی مصوب 

اسالمی و قانون ايين دادرسی مدنی تشكيل می دهد. قسمت عمده ي مقررات ق . ا . ق . ج . ت . ع . در قانون جديد تكرار شده است . 

كه مغاير با قانون  5012همين قانون اقتضا دارد كه آن دسته از مقررات قانون سال  123، عالوه بر ماده ي بنابراين رعايت اصول تفسير 

درهر مورد كه كسی براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف » آن مقرر می دارد  5جديد و ق. ا. ت. د. ع. ا. نيست ، از جمله ماده ي 

استفاده ي متصرف گردد مأمورينن شهربانی و ژاندارمري هر يك در حوزه ي استحفاظی خود مكلف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم 

اند به درخواست شاكی از مزاحمت و اقداماتی كه براي تصرف عدوانی می شود جلوگيري می نمايد اگر چه عمل مزبور با استناد ادعاي حقی 

و مرجع صالح مندرج  12قانون سال  2ر اينجا مدت يك ماهه مذكور در ماده ي معتبر شمرده شود. موضوع مهم د« نسبت به آن مال باشد 

در همين ماده است . اين نص مقرر می دارد : هرگاه كسی مال غير منقول را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده يا مزاحم 

مانعت كرده باشد . بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز استفاده ي متصرف شده باشد و يا استفاده از حق انتقاع يا ارتفاق ديگري م

مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال يا دادرس دادگاههاي بخش مستقل و سيّار به قائم مقامی دادستان در 

چه اعمال مذكور به استناد ادعاي حقی  حوزه ي صالحيت خود مكلف اند به شكايت شاكی رسيدگی و حكم مقتضی صادر نمايند . اگر

 «.نسبت به آن داشته باشد 

بنا براين پرسش اين است كه آيا چنانچه شكايت ظرف يك ماه از تاريخ تصرف عدوانی ، مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح شود چه 

ا در گذشته اين بود كه رسيدگی تابع مرجعی صالح به رسيدگی است؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه از يك سو امتياز مراجعه به دادسر

ق . ج تصريح و خارج از نوبت انجام شدن رسيدگی  577تشريفات قانون آيين دادرسی مدنی شمرده نمی شد و اين امتياز تا كنون در ماه ي 

عيين گرديد. و رسيدگی صالحيت دادسرا ي 5065اصالحی ق . ت . د . ع . ا مصوب  0به آن نيز افزوده شده است. از سوي ديگر در ماده ي 

اراده ي خود را در واحد بودن  5012به دعاوي تصرف در آن پيش بين نشده است افزونبر آن قانون جديد با تكرار اصول و احكام مقرر سال 

رک بين مقررات حقوقی حاكم بر دعاوي تصرف اعالم نموده است. بنابراين معرفی دعاوي تصرف و مقررات ويژه ي هر يك و نيز قواعد مشت

 دعاوي تصرف به همان ترتيبی است كه در حكومت ق . ج با لحاظ مقررات غير منسوخ ق . ا . ج . ت . ع مطالعه گرديد.

هر كس به وسيله ي صحنه سازي از قبيل پی كنی ، ديوار كشی و ... امثال آن به تهيه ي آثار » ق . م . ا  833به موجب ماده ي 

ساير اراضی و امالک متعلق به دولت ... يا اشخاصی حقيقی ، حقوقی ... مبادرت نمايند ... يا اقدام به هر گونه تصرف در اراضی مزروعی و ... و 

طرح « . تصرف عدوانی يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم می شود ... 

تواند به نتيجه مطلوب شاكی بيانجامد كه بتواند از جمله اثبات مالكيت خود حسب مورد بر ملك  شكايت كيفري در دادگاه در صورتی می

 مورد تصرف يا مزاحمت و يا حق مورد ممانعت با استناد به داليلی است كه می توان اثبات كرد.

را بايد با ارائه سند مالكيت بنابراين چنانچه نسبت به ملك مورد بحث سند مالكيت صادر شده باشد شاكی مالكيت رسمی خود 

اثبات نمايد اما ساير اركان دعاوي تصرف در شكايت كيفري می بايست با لحاظ ضوابط و مالک هاي مورد قبول در دعاوي تصرف مورد 

دادرسی  ارزيابی و قضاوت قرار می گيرد. در حقيقت قانونگذار عمل تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتيبی كه در آيين

مدنی شناسايی می شود و با توجه به مفهوم اصالحی آنها به قيد مجازات نيز ممنوع نموده است . پس براي شناخت اعمال مزبور و بررسی 

 . مسئوليت كيفري فاعل آنها بايد تعاريف و معيارهاي قانون آ . د. م را مالک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها رعايت شود

بديهی است دادگاه در مقام محكوم نمودن متهم به اعمال مزبور می بايست عناصر تشكيل دهنده ي جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نيز 

 احراز نمايد.

ق . م . ا متوقف نمودن عمليات متجاوز تا صدور حكم قطعی به  833ماده  5اقدامات احتياطی در اين خصوص به موجب تبصره 

می باشد. چنانچه به علت احراز مالكيت شاكی به نتيجه ي مطلوب شاكی نيانجامد . اين امر علی االصول مانع اقدام حقوقی  دستور دادگاه

وي نمی باشد. در حقيقت اقامه ي دعوا حقی است كه سقوط آن نياز به تصريح قانونی دارد . حكم محكوميت شاكی حق مزبور را ساقط نمی 

ضاوت شده نيز مخصوصاً از اين رو كه در دعواي حقوقی سبب دعوا از جمله سبق تصرف مدعی خواهد بود و نه نمايد . تمسك به اين امر ق

مالكيت شاكی ، خالی از وجه می باشد. مسائل مربوط به جنبه ي كيفري دعاوي تصرف از قبيل طرح شكايت ، آثار آن ، اقدامات احتياطی ، 

و اجراي آن مشمول مقررات كيفري است. پس تصرف عدوان ، مزاحمت از حق و ممانعت از  رسيدگی دادگاه ، صدور رأي ، شكايت از رأي

جرايم مستمر تلقی می شود و جامعه براي حفظ نظم عمومی و صيانت از تصرف شخصی كه تا حدود زيادي دال بر مالكيت وي باشد به اين 

 جرم رسيدگی كرده و حكم مقتضی را صادر می كند.
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 پيشنهادات

ي كه ملك او به تصرف شخص ديگري قرار گرفته بالفاصله بعد از آگاهی از اين مسئله شكايت را تنظيم و تقديم نمايد و در فرد -5

طرح دعوي اهمال خرج ندهد چون ممكن است با گذشت زمان متصرف فعلی ، اقدامات سبق تصرف او را محو و اثبات متصرف سابق تصرف 

 با مشكل مواجه سازد.

شود كه دعواي تصرف عدوانی در مورد اموال منقول نيز تسري يابد البته اموالی كه قابليت تصرف و ارزش مادي الزم  پيشنهاد می-2

 را براي ارائه ي شكايت داشته باشند و شاكی با استفاده از ادله ي قابل قبول قانونی بتواند محرز بودن تصرف سابق را اثبات نمايد.

صرف عدوانی در اسرع وقت به موضوع رسيدگی كرده و از اقدامات و تصرفات متصرف فعلی دادسرا در مواجه با شكايت ت -0

 جلوگيري نمايد.

اگر شاكی داراي سند مالكيت و اسناد رسمی ديگر كه دال بر مالك بودن او را اثبات می كند داشته باشد ديگر سعی نكند كه از  -4

  ه ي دادرسی را به همراه دارد استفاده كند چون سند رسمی اماره بر تصرف شاكی است.ي ديگري كه اطالارائه اين سند خودداري و از ادله

فردي كه حق او مورد مزاحمت و ممانعت قرار گرفته می تواند از طريق شهادت شهود در صورت امكان ، سريعتر حق مزاحم  -1

 شده يا ممانعت شده را بستاند.

و ممانعت از حق با نظم عمومی جامعه ارتباط مستقيم دارد پيشنهاد می شود كه  از آنجا كه دعواي تصرف عدوانی و مزاحمت -8

 قضاوت در برخورد با اين مسائل از حداكثر مجازات قانونی را در صورت اثبات تصرف خالف قانون متهم مورد حكم قرار دهند.
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