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،يگانه (تصرّف عدوان سه ميجرا يواكاو
پرتو در ممانعت از حق) مزاحمت و

يپراكنده محاكم دادگستر ريتفاس
و  ـ   

*يدكتر ابوالقاسم خداد

چكيده:
مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده ،يگانه (تصرّف عدوان سه ميحاضر جرا حال در

شده است. در يانگار جرم 1375كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي مصوب  690
گانه سه ياز دعاو تيدنبال حما به يفريك ياجرا ماده، قانونگذار با ضمانت نيا

اما عبارت باشد؛ يمزاحمت و ممانعت از حق م ،يتصرّف مشتمل بر تصرّف عدوان
منظور تصرّف ...  به يحقوق اي يقياشخاص حق ايتعلق به دولت ... و امالك م«... 

. درديگرد ييقضا هيدر رو يمختلف ريالذكر، موجب تفاس در ماده فوق »ديمبادرت نما
يفريمحاكم ك ي) آراكي(تمات يمضمون ليجستار با استفاده از روش تحل نيا

اختالف يشد. محور اصل يابيالگو ريو در قالب چهارگونه تفس يرسبر خصوص نيدرا
»تيمالك« ايو » تصرّف«دو ركن  تيشرط عدم اي تيشرط هيبر پا ،ييقضا ريتفاس

واژه ياز معنا يلفظ ريتفس يچگونگ هيبر پا ييپراكنده قضا ريقرار دارد. نقد تفاس
استوار شده است. در »صرّفت«قانونگذار از نهاد  تيحما يحقوق يمبان زيو ن» تعلق«

به همراه يگانه تصرّف عدوان اركان سه تيشرط بر يمبتن يدگاهينوشتار حاضر د
جرم تصرّف ياز اركان ماد يديعنوان انگاره جد شرط مشروع بودن تصرّف به

را جدا از خاستگاه آن در يفريك يتصرّف عدوان دگاه،يد ني. اگردد يارائه م يعدوان
نهيشيب ازياز امت يبرخوردار يبرا حال نياما درع داند ينم يمدن يدادرس نييآ

يبر اساس انواع تعلق قانون يمشروع بودن تصرّف شاك ديبا يفريك ياجرا ضمانت
د،يدر انگاره جد يجرم تصرّف عدوان ياشخاص و امالك احراز گردد. با واكاو نيب

                                                                        
Email: khodadi@shahed.ac.ir  رانيگروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ا ارياستاد *
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با جرم  يدوانارائه و نسبت جرم تصرّف ع يياز مسائل قضا يراهكار حل تعداد
  .شود يم فيمزاحمت و ممانعت از حق بازتعر

  ها: كليدواژه
  .مزاحمت و ممانعت از حق ،ييقضا هيرو ت،يمالك ،يتصرّف عدوان

  مقدمه
تشتّت آراي قضايي و اضطراب نظريات حقوقي در شناسايي اركان جرم تصرّف عدواني، باعث      

تصرّف عدواني دچار آشفتگي شود. شد صحنه علمي و عملي در تعريف شرايط و اركان جرم 
ترديد، اين آشفتگي ناشي از ايرادات قانونگذاري است كه تعريفي ساده، شفاف و دقيق از  بي

عناصر جرم تصرّف عدواني ارائه نكرده و سرگرداني مراجعين به دستگاه قضايي و قضات 
قانون مجازات اسالمي كتاب پنجم  690دنبال داشته است. قانونگذار در ماده  دادگستري را به

كند و هم از اموال  سو هم از اموال ملّي، عمومي و دولتي حمايت مي از يك 1(تعزيرات)
كني و مرزبندي ...  ها مانند پي سازي اشخاص خصوصي؛ از سوي ديگر هم به انواع صحنه

اشاره دارد و هم به انواع تجاوز، تصرّف، مزاحمت و ممانعت از حق؛ اما اكنون بحث اين 
نظرهاي دادرسان  نوشتار درخصوص اركان مادي جرم تصرّف عدواني است. علت اختالف

ساير ... و «گردد:  در متن قانون برمي...» متعلق به «كيفري به چگونگي استنباط از عبارت 
اوقاف و  ها يا هاي وابسته به دولت يا شهرداري دولت يا شركت متعلق بهاراضي و امالك 

المنفعه  عام باقيه كه براي مصارف  ك و موقوفات و محبوسات و اثالثهمچنين اراضي و امال
                                                                                                                             

وسيله  هركس به« :23/02/1399 ياصالحتعزيرات) ( ياسالمكتاب پنجم قانون مجازت  690ماده . 1
بندي، نهركشي، حفر چاه،  امحاي مرز، كرت كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، سازي از قبيل پي صحنه

در آيش  ايشده  در اراضي مزروعي اعم از كشتتصرّف  عت و امثال آن به تهيه آثارزرا  غرس اشجار و
سارها، انهار طبيعي و  چشمه منابع آب،  ها، ها، قلمستان كوهستان، باغ شده، يها و مراتع ملّ زراعي، جنگل

 تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ي،هاي ملّ پارك
اوقاف و همچنين  ها يا هاي وابسته به دولت يا شهرداري و امالك متعلق به دولت يا شركت ياراض ريسا

المنفعه اختصاص يافته يا  عام ه براي مصارفباقيه ك  اراضي و امالك و موقوفات و محبوسات و اثالث
بدون  ايكردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد  يمعرف حق يمنظور تصرّف يا ذ اشخاص حقيقي يا حقوقي به

صالح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب  ذي يا مراجع ستيز طياجازه سازمان حفاظت مح
مزاحمت يا ممانعت  گونه تجاوز و تصرّف عدواني يا ايجاد دام به هراق  يا و منابع طبيعي گردد ستيز طيمح

كه امالك  يو درموارد شود مي  از حق درموارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم
 شود. يباشد، به مجازات پانزده روز تا شش ماه حبس محكوم م يمتعلق به اشخاص خصوص يو اراض

مورد رفع تصرّف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به  حسب دادگاه موظف است
 »د.نماي حال سابق
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حق معرفي كردن خود يا  منظور تصرّف يا ذي اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به
در متن ماده مذكور، ...» متعلق به «كارگيري عبارت  قانونگذار با به.» ديگري، مبادرت نمايد

ي مالكيت و هر دوظر دارد يا به دعواي تصرّف يا حتي به معلوم نيست به دعواي مالكيت ن
داند يا هر نوع تعلق قانوني  تصرّف. در مالكيت نيز مشخص نيست مالكيت رسمي را شرط مي

بين اشخاص و امالك. در تصرّف هم معلوم نيست گوشه چشمي به قانون آيين دادرسي 
هاي  وجب شد در عمل شاهد رويهدنبال تأسيس جديدي است!!! اين همه، م مدني دارد يا به
ها و ارائه نظريات متعدد و متفاوتي از اداره حقوقي قوه قضائيه باشيم. با اين  مختلفي از دادگاه

توضيح، مسئله اصلي عبارت است از اينكه اركان مادي جرم تصرّف عدواني چيست؟ سؤاالت 
چيست؟ آيا در جرم  طرح هستند: فرق بين تصرّف عدواني حقوقي و كيفري فرعي نيز قابل

بر روش  عالوهتصرّف عدواني، مالكيت شرط است يا خير؟ براي پاسخگويي به اين سؤاالت، 
تحقيق اسنادي و تحليل منطقي ـ عقاليي آن، براي تحليل و تفسير آراي قضايي محاكم 

استفاده شده است. توضيح اينكه  2دادگستري از شيوه تحليل محتواي مضموني (تماتيك)
بر استقراي تحليلي كه طي آن محقق از طريق  ماتيك عبارت است از تحليل مبتنيتحليل ت

شناسي تحليلي دست  اي به يك سنخ داده اي و برون داده ها و الگويابي درون بندي داده طبقه
ها با اين  ، تحليل تماتيك عبارت است از عمل كدگذاري و تحليل دادهديگر عبارت   بهيابد.  مي

بنابراين اولين  3هاست. دنبال الگويابي در داده گويند. اين نوع تحليل به چه مي ها هدف كه داده
ويژگي اين تحليل الگويابي است. دومين ويژگي نيز استفاده از الگويابي براي تفسير 

هاست، تحليل تماتيك، به فراسوي شمارش كلمات و عبارات مشخص و مبرهن حركت  داده
در اين  4نمايد. ها تمركز مي هاي ضمني و صريح در داده يدهكند و بر شناسايي و توصيف ا مي

بخشد و  ترين حالت ممكن، مشاهدات احتمالي را توصيف نموده و نظم مي در حداقل«روش 
ها (مفاهيم) در  درواقع، تم 5»نمايد. در حداكثرترين حالت ممكن، ابعاد يك پديده را تفسير مي

هاي  كنند. با اين توضيح دادنامه ر نقش ايفاء ميتحليل تماتيك در طيفي از توصيف تا تفسي

                                                                                                                             
2. Thematic Analysis 

(تهران:  شناسي كيفي) هاي عملي در روشروش تحقيق كيفي ضد روش (مراحل و رويهمحمدپور، احمد . 3
 .269)، 1392شناسان، نشر جامعه

4. G. Guest, K. M. MacQueen and E. Namey, Applied Thematic Analysis (London: SAGE 
Publications, 2012,) 90-122. 

5. Rhonda Laurelle Anderson, “Exercise and Dietary Behavior Change in a Sample of Midlife 
Australian Women,” (Ph.D. Diss., Submitted to the School of Nursing, Queensland 
University of Technology, 2008), 87. 
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، موردتحليل 6از بانك داده آراي پژوهشگاه قوه قضائيه شده برگرفتهمراجع بدوي و تجديدنظر 
تماتيك قرار گرفت. با استفاده از اين روش، ابتدا الگويابي انجام شد و معلوم گرديد آراي 

لحاظ  گيرد. به قرار مي» صرّف سابقت«و » مالكيت«قضايي حول محور دو مفهوم اصلي 
، در مطالب پيش رو، آراي جهيدرنتمنطقي ارتباط اين دو مفهوم از چهار صورت خارج نيست. 

اي از آراي موردپژوهش استناد  بندي و نمونه موردپژوهش در قالب تفاسير چهارگانه تقسيم
ها و مباني حقوقي  ه نظريهها البته با پشتوان گردد. الگوي مذكور، راهي براي تفسير داده مي

ي موردنقد و ارزيابي قرار گرفته و دادگستربنابراين تفاسير پراكنده محاكم ؛ كند ايجاد مي
  شود. درنهايت ديدگاه منتخب نگارنده با ارائه داليل و طرح مسائل كاربردي ارائه مي

  تفاسير قضايي چهارگانه در شناسايي جرم تصرّف عدواني - 1
هاي مختلفي مطرح است. در زير داليل  و اركان تصرّف عدواني، ديدگاه در شناسايي شرايط

ها اعم از بدوي و  اي از آراي دادگاه هر ديدگاه و انعكاس آن در رويه قضايي با اشاره به نمونه
  گردد.  شود. سپس به اختصار نقدي بر آنها ارائه مي تجديدنظر بيان مي

 وانيشرط مالكيت براي تحقق جرم تصرّف عد -1- 1
ترين دليل اين  تفسير اول اين است كه در جرم تصرّف عدواني، مالكيت شرط است. مهم

ق.م.ا است كه ظهور در معناي  690در متن ماده ...» متعلق به «دسته از افراد، عبارت 
مالكيت دارد. درواقع، اين ديدگاه بين تصرّف عدواني حقوقي و كيفري فرق قائل است. با اين 

جنبه حقوقي، اثبات سبق تصرّف مدعي شرط است اما در جنبه كيفري، اثبات توضيح كه در 
خود به چند دسته  نوبه بهحال، طرفداران اين ديدگاه  اما درعين؛ 7مالكيت شاكي شرط است

  شوند. تقسيم مي

  عنوان شرط انحصاري مالكيت به -1-1- 1
دانند. به تعبير ديگر،  مياي از گروه اول، مالكيت را تنها شرط الزم براي طرح شكايت  عده

 690، ماده درواقع 8براي تحقق جرم تصرّف عدواني، احراز سبق تصرّف شاكي، شرط نيست.
                                                                                                                             

 .http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx. بانك داده آراي پژوهشگاه قوه قضائيه، 6
  .318)، 1397(تهران: نشر ميزان،  آيين دادرسي مدنياهللا واحدي،  . قدرت7
بررسي و تحليل اركان جرم تصرّف عدواني در حقوق «زاده و رسول كوهي اصفهاني،  . محمدجعفر حبيب8

 .108)، 1391( 4 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، »ايران
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دنبال حمايت از مالك است. مبناي اين عقيده اين است كه اوالً قانونگذار در  ق.م.ا صرفاً به
د، شرط ديگري را كه ظهور در معناي مالكيت دار...» متعلق به «ماده مذكور، غير از عبارت 

گذارد و برخورد قهري را  است؛ ثانياً، قانونگذار كيفري، به يد مالكانه احترام مي ذكر نكرده 
دهد. يد تصرّفي كه معلوم نيست غاصبانه است يا خير،  براي حمايت از يد مالكانه قرار مي

 10/07/1384-7/4777نظريه تواند مبنايي براي مداخله كيفري حاكميت باشد. بنا بر  نمي
موكول به احراز مالكيت شاكي است و نيازي  ،شكايت تصرّف عدوانياداره حقوقي قوه قضائيه 

هاي كيفري  از دادگاه صادرشدهرسد برخي آراي  نظر مي به 9.به احراز سبق تصرّف شاكي ندارد
درخصوص شكايت آقاي ع.م. ... داير بر تصرّف عدواني، نظر به «پيرو اين ديدگاه هستند: 

{اينكه}... در شكايت تصرّف عدواني حق شكايت و ابراز آن فرع بر مالكيت است كه در 
ثبات باشد، فلذا رسيدگي به شكايت مطروحه منوط به احراز و ا فيه اين امر مفقود مي مانحن

 10باشد باشد كه اين امر مستلزم رسيدگي محكمه حقوقي مي فيه مي مالكيت بر امالك متنازع
در دادنامه ديگري نيز كه صراحتاً مالكيت را شرط انحصاري براي احراز جرم تصرّف » ...

درخصوص شكايت آقاي ر.ف. ... داير بر تصرّف عدواني «عدواني دانسته، چنين آمده است: 
نامه كه  موجب يك فقره مبايعه ، نظر به اينكه به نظر اين مرجع، انتقال ملك بهيك واحد ويال

باشند) محرز  به تأييد شهود و متهم و وكيل ايشان رسيده (ولي مدعي صوري بودن آن مي
هذا مستنداً به ماده  باشد و با احراز مالكيت ملك نيازي به اثبات سبق تصرّف نبوده ... علي مي

جازات اسالمي متهم موصوف را به رفع تصرّف از ملك موصوف و ... محكوم از قانون م 690
  »... 11نمايد مي

                                                                                                                             
سيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرّف ر«اداره حقوقي قوه قضائيه:  10/07/1384-7/4777نظريه . 9

كول به احراز مالكيت شاكي است و نيازي به احراز قانون مجازات اسالمي مو 690عدواني بر اساس ماده 
قانون مرقوم  690سبق تصرّف شاكي ندارد و تعقيب كيفري متهم و تعيين مجازات به استناد ماده 

درصورتي است كه مرجع كيفري مواجه با اختالف طرفين شكايت در مالكيت ملك موضوع تصرّف يا 
ف در مالكيت و ارائه اسناد و داليل و مداركي كه حق ارتفاق آنان نگردد كه درصورت حدوث اختال

 ،ثبوت تقصير متهم منوط به احراز مالكيت يا حق ارتفاق باشد كه يطور توجه و امعان نظر باشد به قابل
قرار اناطه صادر و پس از رسيدگي به  1378قانون آيين دادرسي كيفري  13لحاظ ماده  بايست به مي

 .»عمل آيد م در عمل تصرّف عدواني بهادعاي مدعي مالكيت اتخاذ تصمي
 دادگاه عمومي جزايي بهارستان. 101صادره از شعبه  09/11/1391مورخ  936. نك: دادنامه شماره 10
 دادگاه عمومي دماوند. 102صادره از شعبه  30/04/1392مورخه  700523. نك: دادنامه شماره 11
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 احراز مالكيت رسمي يا عادي -2- 1
  دانند. يم يرا كاف يعاد تيمالك گريد يرا الزم و برخ يرسم تيمالك يبرخ

  ضرورت احراز مالكيت رسمي -2-1- 1
بر سند  اين اساس، با مالكيت مبتنيپندارند. بر  برخي مالكيت رسمي را شرط ضروري مي

توان طرح شكايت تصرّف عدواني كرد. دليل اين ديدگاه از لحاظ لفظي، توجه به  عادي، نمي
وقمع بنا  تواند تقاضاي خلع يد و قلع مدعي مي ...«ق.م.ا است:  690ماده  2اين عبارت تبصره 

خلع يد از  01/10/1383ورخ م 672ازآنجاكه حسب رأي وحدت رويه » و اشجار ... را بنمايد.
قانون ثبت اسناد و  48و  47، 46وفق مواد  نيهمچن 12اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است.

امالك، در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده، ثبت اسناد 
رسيده، در محاكم پذيرفته خواهد شد. لذا براي طرح  ثبت اجباري است و صرفاً سند رسمي و به

شكايت در محاكم كيفري، احراز مالكيت و ابراز سند رسمي آن شرط است. از نتايج اين 
ديدگاه آن است كه درصورت ارائه سند عادي توسط شاكي و اختالف در آن، امكان ادامه 

يعني شرط مالكيت، متزلزل  ق.م.ا 690تعقيب وجود نخواهد داشت، چه آنكه ركن اصلي ماده 
از اداره حقوقي قوه قضائيه در اين راستا صادر شده  11/11/1385-8579/7نظريه شده است. 

پذيرش است. چه  هاي اداره حقوقي به صدور قرار اناطه قابل همچنين توصيه نظريه 13است.
و درصورت استناد است  آنكه، اسناد عادي صرفاً نسبت به طرفين معامله (متعاملين) قابل

ويژه آنكه وقتي  توان مبناي محكمي براي صدور حكم كيفري قرار گيرد. به خدشه در آن، نمي
در  14سند عادي در برابر سند رسمي مالك قرار گيرد، در اين صورت قابليت تعارض ندارد.

                                                                                                                             
طرح  نياموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابرايد از  خلع: «01/10/1383مورخ  672. رأي وحدت رويه 12

، 46مواد   به مراتب و باتوجهه استماع نيست. بنا ب قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل يد از زمين دعواي خلع
 ينظر اكثريت اعضا هاستان ب دنظريتجد دادگاه شعبه پنجم رأي امالك د وقانون ثبت اسنا 48و  47
 »ود.ش تشخيص مي صحيح و قانوني ،عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد عمومي ديوان ئتيه

درمورد دعاوي «دارد:  حقوقي قوه قضائيه چنين مقرر مي اداره 11/11/1385- 8579/7نظريه . در اين راستا 13
قانون مجازات اسالمي نظر به اينكه در اين رابطه  690ه مقررات ماده ب كيفري تصرّف عدواني باتوجه

تواند بر اساس آن ماده شكايت رفع تصرّف عدواني را  دارنده سند عادي نمي ،ك سند مالكيت استمال
جرم عليه متصرف دارنده سند مالكيت مطرح سازد و به همين جهت تصرّف ملك از ناحيه شخص مذكور 

 .»قانون مجازات اسالمي نيست 690تلقي نشده و مشمول مقررات ماده 
قانون مجازات  690با عنايت به نحوه تنظيم ماده «: اداره حقوقي قوه قضائيه 13/06/1384- 7/3907نظريه . 14

مقنن به مالكيت شاكي توجه دارد و به بيان ديگر  ،خصوص كاررفته در آن، دراين اسالمي و سياق عبارات به
← 
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شود:  اي از آراي صادرشده در محاكم كيفري با پيروي از اين ديدگاه ارائه مي ادامه نمونه
دانگ  خصوص اتهام آقاي ع.پ ... داير بر تصرّف عدواني مشاعات چهاردانگ از ششدر«

 690تهران؛ توجهاً ... به اينكه شكايت كيفري بر اساس ماده  12/ ... بخش 2پالك ثبتي 
فيه سند  مستلزم دارا بودن سند رسمي كه در مانحن 1375كتاب پنجم تعزيرات مصوب 

عبارتي شكايت تصرّف عدواني فقط از  قديم نگرديده يا بهرسمي از ناحيه شاكي به دادگاه ت
قانون ثبت دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او  22مالك ملك پذيرفته است كه وفق ماده 

ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر امالك به 
رثاً به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت. ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ا

احراز وقوع بزه معنونه  لحاظ عدم بنابر استدالل فوق دادگاه با اعمال حاكميت اصل برائت به
اين ديدگاه در محاكم تجديدنظر نيز » ... 15دارد حكم به برائت متهم ... صادر و اعالم مي

درخصوص «ي اشاره داشت: ا دادنامهبه  توان عنوان نمونه مي موردپذيرش قرار گرفته است. به
موجب آن به اتهام تصرّف  به كه تجديدنظرخواهي آقاي س.م ... نسبت به دادنامه {بدوي}؛

رفع تصرّف از اراضي مزبور محكوم گرديده است؛ ... از {آنجاكه} مطابق ماده  ؛ وعدواني
مالكيت شاكي است ، تعقيب متصرّف ملك منوط به احراز 1375قانون مجازات اسالمي  690

فيه  فيه، برابر پاسخ استعالم ثبتي، نامبرده مالكيت رسمي نسبت به ملك متنازع كه در مانحن
گردد و  عنه با وصف مذكور موافق با موازين تشخيص نمي اين دادنامه معترض بر ندارد ... بنا

رخواه موصوف از قرار منع تعقيب تجديدنظ ...لحاظ حقوقي بودن موضوع  به ...درنتيجه دادگاه 
  »... 16نمايد اتهام انتسابي صادر مي

                                                                                                                              
راتب است كه مالكيت شاكي محرز باشد و بنا به م رشيپذ قابل يقانون مزبور وقتي دعو 690در ماده 

 يآگهي نشده باشد و طرفين دعو رمنقوليدر نقاطي كه اجباري بودن ثبت رسمي معامالت غ ـ الف مزبور:
با ارائه سند عادي ادعاي مالكيت داشته باشند، رسيدگي به شكايت مشمول  يمورددعو رمنقولينسبت به غ

و لذا دادسرا بايد طبق ماده قانون مجازات اسالمي منوط به رسيدگي به اختالف در مالكيت است  690ماده 
چنانچه طرفين شكايت مشمول ماده ـ  ب؛ ، قرار اناطه صادر كند1378قانون آيين دادرسي كيفري  13

قانون مجازات اسالمي داراي سند مالكيت رسمي مشاع باشند، رسيدگي دادسرا به شكايت تصرّف  690
 .»ار قرار اناطه نيستعدواني غيرمنقول بالمانع است و موضوع از موارد مشمول اصد

 دادگاه عمومي جزايي تهران. 1150صادره از شعبه  26/09/1392مورخ  01072. نك: دادنامه شماره 15
دادگاه  14صادرشده از شعبه  9309970221400872به شماره  31/06/1393. نك: دادنامه مورخ 16

 تجديدنظر استان تهران.
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  كفايت احراز مالكيت با سند عادي -2-2- 1
بر اينكه در احراز مالكيت شاكي، داشتن سند  درمقابل اين ديدگاه، نظر ديگري وجود دارد مبني

تفسير اين است كه دعواي خلع يد با جرم   ترين دليل اين رسمي مالكيت الزامي نيست. مهم
رّف عدواني متفاوت است. احراز مالكيت براي دعواي خلع يد و در محاكم حقوقي فرع بر تص

ابراز سند رسمي است اما در دعاوي كيفري، قانونگذار از هرگونه مالكيتي اعم از عادي و رسمي 
كدام از جرايم مشابه مانند  كند. كما اينكه، سند رسمي براي طرح شكايت در هيچ حمايت مي
د غيرمجاز به منزل و ملك ديگري و ورود به قهر و غلبه به ملك ديگري، شرط تخريب، ورو

 10/07/1384- 7/4786نظريه نيست. برخي از نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه مانند 
  17داند. ، كافي در اين معنا ميي را احراز نمايدشاكهر كيفيتي كه دادگاه مالكيت را به 

اي از محاكم تجديدنظر  ديدگاه تمايل نشان داده است. در دادنامهرويه قضايي نيز به اين 
درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ش.گ. نسبت به دادنامه «استان تهران چنين آمده است: 

داير به انتقال منافع مال غير موضوع  .موجب آن درخصوص اتهام آقاي ر.س {بدوي} كه به
تهام تخريب عمدي قفل درب منزل و به ا همچنين راجع ؛ ون.گ و ع.ش ؛ وشكايت م.س

خانم ع.ش. حكم برائت صادر  ؛ وورود به عنف و تصرّف عدواني موضوع شكايت آقاي م.س
وجود مالكيت رسمي  شده اشارهاز جرايم  هر يكنظر از اينكه ازجمله شرايط  نموده است صرف

» ... 18باشد بلكه آنچه مالك است احراز مالكيت اعم از رسمي يا غيررسمي است نمي
قيد مالكيت بر عين اموال غيرمنقول چه  ترين نقدي كه به اين ديدگاه وارد است، عدم مهم

توان انحصاراً مالكيت  نمي...» متعلق به «ق.م.ا است. از عبارت  690رسمي چه عادي در ماده 
 كه مالكيت بر منافع نيز يكي از اقسام مالكيت است. نكته ديگر عين را برداشت كرد. درحالي

تصرّف عدواني و «اينكه، معلوم نيست استدالل اين ديدگاه در برابر بار معنايي الفاظ حقوقي 
چيست؟ چطور اين عبارات هيچ بار معنايي و حقوقي ندارد ولي از » ممانعت و مزاحمت از حق

شود؟! همچنين با اعتقاد به  وضوح مالكيت بر عين استنباط مي به...» متعلق به «عبارت 
                                                                                                                             

رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرّف « اداره حقوقي قوه قضائيه: 10/07/1384-7/4786نظريه . 17
قانون مجازات اسالمي موكول به احراز مالكيت شاكي است و همين مقررات  690عدواني بر اساس ماده 

درخصوص جرايم ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نيز جاري است. درمورد احراز مالكيت نيز داشتن سند 
ي را احراز نمايد حكم شايسته را شاكامي نيست بلكه هر كيفيتي كه دادگاه مالكيت رسمي مالكيت الز
 .»صادر خواهد نمود

استان  دنظريتجددادگاه  22از شعبه  29/02/1393مورخ  9309970222200227. نك: دادنامه شماره 18
 تهران.
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الذكر از  فوق 690شرطيت تصرّف درواقع، موضوع موردحمايت ماده  كيت و عدمشرطيت مال
كه با لحاظ  شود، درحالي مي 19دعاوي تصرّف تغيير ماهيت داده و تبديل به دعواي مالكيت

قانون مجازات  265و  264و مواد  1362قانون تعزيرات  134سابقه تقنيني موضوع در ماده 
، پرواضح است كه هدف از وضع مقرره 690مندرج در ماده و نيز قرائن لفظي  1304عمومي 

  موردبحث حمايت از تصرّف است. در ادامه مباني حمايت از تصرّف خواهد آمد.

گانه تصرّف عدواني براي تحقق  شرطيت مالكيت و كفايت اركان سه عدم - 3- 1
  جرم

اين گروه بر آن است كه فلسفة وضع مقررات اعم از دعواي حقوقي و كيفري، احترام به 
تصرّف اشخاص و جلوگيري از اقدام مستقيم اشخاص در تصرّف امالك ادعايي است. چه 

نمايد و از مالكيت در نهادهاي ديگر با  قانونگذار از نظم مستقر و تصرّف حمايت ميآنكه 
فايت حمايت نموده است. مراجع قضايي و انتظامي براي حفظ قدر ك عناوين خاص خود به

كه حق افراد جامعه سلب گردد و يا  اند. درصورتي وجود آمده حقوق اشخاص در جامعه به
موردتجاوز قرار گيرد، اين مراجع قانوني هستند كه بايد رفع تعارض نمايند وگرنه اگر اشخاص 

نشانه خواهد رفت و آدمي هر لحظه بايد  خود بخواهند مجري حق خويش شوند، نظم جامعه
 690شده در ماده  بيان» متعلق«همچنين، در پاسخ به واژة  منتظر غافلگيري جديد باشد.

معناي عرفي و مجازي تصرّف است. درواقع، عرف اين واژه را در  گويند اين واژه، به ق.م.ا، مي
به وي است. » متعلق«ي است يعني ملكي كه در تصرّف ديگر؛ گيرد معناي تصرّف در نظر مي

در آخر آنكه تصرّف عدواني ماده مذكور، تأسيس جديدي نيست بلكه تعريف و اركان آن بايد 
  20حمل بر مواد قانون آيين دادرسي مدني شود.

 گونه بيان كرده كه اين 07/05/1391-892/7در تأييد اين ديدگاه، اداره حقوقي در نظريه 
 وتصرّف  رفع به حكم صدور عنه مشتكي عدوانيتصرّف  وقلح و شاكيتصرّف  سبق با احراز

اي از آراي شعب تجديدنظر محاكم  افزون بر اين، نمونه 21است. بالاشكال متهم محكوميت
                                                                                                                             

 ).1392 ،زانينشر م(تهران:  جرايم عليه اموال و مالكيتنك: حسين ميرمحمدصادقي،  19
كارشناسي ارشد،  نامه انيپا، (»تحليل نهادهاي متناظر در قلمرو حقوق مدني و كيفري«. نك: مريم ملكي، 20

  ).1396تهران: دانشگاه شاهد، 
 آيين قانون 158 ماده در عدوانيتصرّف  دعواي«اداره حقوقي قوه قضائيه:  07/055/1391- 892/7. نظريه 21

 بدون ديگري اينكه بر مبني سابق متصرف ادعاي از است عبارت و شده است تعريف 1379 مدني دادرسي
 درخواست مال آن به نسبت را خودتصرّف  اعاده و كرده وي خارجتصرّف  از را رمنقوليغ مال او، رضايت

← 
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درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي الف.م. نسبت به دادنامه «شود:  دادگستري ارائه مي
اند. نظر به  دواني تبرئه گرديده{بدوي} كه در آن حكم آقاي ع.ق. فرزند ر. از اتهام تصرّف ع

 كه ييازآنجامحتويات پرونده ... كه حكايت از سبق تصرّف شاكي از ملك موردنظر دارد و 
بر مالكيت شاكي  قانون مجازات اسالمي، بزه تصرّف عدواني را فرع و يا مبتني 690ماده 
مجازات اسالمي  690و آنچه در ماده «حكم به اينكه:  صادركنندهداند و برداشت دادگاه  نمي

نمايد مالكيت شاكي نسبت به ملك  شاكي را محق به طرح دعواي كيفري تصرّف عدواني مي
عمل منتسب به آقاي ع.ق.  ...باشد؛ فلذا اين دادگاه  مقرون به صحت نمي» موردتنازع است.

قانون مجازات  690به استناد ماده عنوان تصرّف عدواني مجرمانه قلمداد و وي را  را به
  22»نمايد. محكوم مي ... 1392اسالمي مصوب 

وچرا از متصرّف بدون جستجو در مشروعيت  چون در نقد اين ديدگاه، بايد گفت، حمايت بي
تصرّف وي، با فلسفه وضع قوانين كيفري منافات دارد. در بعد كيفري، ابزار قهري حاكميت 

در اين ...» متعلق به «شروع است. اين تصرّف مشروع با عبارت دنبال حمايت از تصرّف م به
ماده بيان شده است. اكنون، موضوع فراتر از دعواي خصوصي افراد است. بلكه در قانون 
مجازات، بعد عمومي نيز مطرح است. مداخله حاكميت در دادرسي با تعقيب و مجازات متهم 

خله كند كه در ابتدا ثابت كرده تصرّف خودش تواند از حاكميت تقاضاي مدا است. لذا كسي مي
  مشروع بوده است.

  اختياري بودن شرط تصرّف سابق يا مالك در تحقق جرم تصرّف عدواني -4- 1
قانون را به  690اند. اين ديدگاه پاراگراف اول ماده  اي نيز به قاعده اختيار تمسك جسته عده

امالك متعلق به  ...سازي  صحنه لهيوس هبهركس «كند. از ابتداي ماده:  دو قسمت تقسيم مي
يك جمله است و در اين جمله مالكيت » زيست و منابع طبيعي گردد موجب تخريب محيط ...

بيان شده اما قسمت دوم پاراگراف اول صرفاً به تصرّف عدواني اشاره دارد و لذا در اين عبارت 
يا اقدام به هرگونه «... است:  سته پيگرد دان فراتر از مالكيت، هرگونه تصرّف عدواني را قابل

                                                                                                                              
قانون مجازات اسالمي  690ي رفع تصرّف عدواني موضوع قسمت اخير ماده ايب دعوترت اين به نمايد. مي

 عنه مشتكي عدوانيتصرّف  لحوق و شاكيتصرّف  سبق با احرازلذا  .اين تعريف خارج نيستاز حدود  1375
 »ندارد. مالكيت سند به نياز ضرورتاً و استبالاشكال  متهم محكوميت وتصرّف  رفع به حكم صدور

دادگاه  27صادرشده از شعبه  9209970222701477به شماره  30/10/1392. نك: دادنامه مورخ 22
 ر استان تهران.تجديدنظ
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  ...»تجاوز و تصرّف عدواني ... درموارد مذكور نمايد 
شود كه حق انتخاب نوع اقامه دعوي به شاكي واگذار شده است و به اختيار و  مالحظه مي

رسد اين ديدگاه ريشه در  نظر مي به 23اراده او بدون توجه به متصرّف بودن يا مالك بودن او.
آن قانون مقرر  264ماده  دارد. چه آنكه در  1304ن مواد در قانون مجازات عمومي سابقه اي

تأديبي از هشت  هركس عالماً حدفاصل مابين امالك را تغيير دهد يا محو كند به حبسبود 
حدفاصل با  رييتغ 24.شود روز تا دو ماه و يا به غرامت از شش الي سي تومان محكوم مي

وط به احراز تصرّف يا مالكيت شاكي نبوده است. همين فلسفه سازي در امالك، مشر صحنه
تواند پابرجا باشد. در نقد اين  ق.م.ا نيز مي 690 مادهسازي در امالك موضوع  در انواع صحنه

اقدام به «در جملة  »موارد مذكور«موردبحث، عبارت  690نظر بايد گفت با دقت در ماده 
قسمت دوم را به قسمت اول عطف داده است. لذا » ... تصرّف عدواني ... درموارد مذكور نمايد

  شرط تعلق ملك به شاكي در صدر ماده در زير آن نيز بايد رعايت گردد.

 شرط مالكيت و سبق تصرّف براي تحقق جرم تصرّف عدواني هر دوجمع  - 5- 1
، »مورد«استدالل تفسير چهارم اين است كه در طرح شكايت كيفري، شاكي بايد ثابت كند 

شاكي مكلف به اثبات مالكيت خود حسب مورد بر ملك موردتصرّف  پسبه اوست. » متعلق«
يا مزاحمت و يا موردممانعت است، با استناد به داليلي كه توان اثباتي الزم را داشته باشد. 

چه نسبت به ملك موردبحث، سند مالكيت صادر شده باشد، شاكي مالكيت اين، چنان بر بنا
حال، ساير اركان دعاوي  اما درعين؛ كند رسمي خود را با ارائه سند مالكيت رسمي اثبات مي

تصرّف نيز بايد در شكايت كيفري لحاظ گردد. اين اركان تصرّف، همان است كه در دعاوي 
نه (سبق تصرّف شاكي، لحوق تصرّف متهم و عدواني گا عنوان اركان سه تصرّف حقوقي به
شود؛ چراكه اقتضاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن است كه تعريف  بودن) شناخته مي

قانونگذار كيفري، از عبارت تصرّف عدواني، مزاحمت  25قانوني تصرّف عدواني مشخص باشد.
گاه در اين ماده، تعريفي از اين  ق.م.ا استفاده كرده اما هيچ 690و ممانعت از حق در ماده 

                                                                                                                             
  .321. واحدي، پيشين، 23
هركس عالماً حدفاصل مابين امالك را تغيير دهد يا محو كند « :1304قانون مجازات عمومي  264ماده . 24

شود؛ و اگر  تومان محكوم مي يتأديبي از هشت روز تا دو ماه و يا به غرامت از شش الي س به حبس
باشد يا به نفع  شده باشد اعم از اينكه به نفع خود مرتكب واقع ريعمل مذكور براي غصب زمين غ

 .»ده الي سي تومان است ديگري مجازات آن حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و تأديه غرامت از
  .354)، جلد اول، چاپ سي و هشتم، 1397(تهران: انتشارت دراك،  آيين دادرسي مدني. عبداهللا شمس، 25



 )1399- 2( 16شناسي  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم  

 

256

مفاهيم ارائه نكرده است. الجرم بايد به قانون آيين دادرسي مدني براي شناسايي مفهوم اين 
در « خصوص خواهد آمد: اي از آراي قضايي دراين عبارات قانوني مراجعه كرد. در زير نمونه

ج.الف.  ؛ واز حق عليه جاين پرونده الف.ش. شكايتي را داير بر تصرّف عدواني و ممانعت 
به اينكه اوالً مالكيت شكّات بر  دادگاه باتوجه ...فرزندان غ. به اين دادگاه تقديم كرده است 

باشد و ثانياً  طرف مي هر دوباشد و مالكيت ملك، موردادعا و نزاع  مال موردادعا محرز نمي
و شاكي در اين رابطه  باشد سبق تصرّفات و سابقه استفاده بدون مانع شاكي نيز محرز نمي

شهودي معرفي نكرده است و دليلي نيز ارائه نداده است و ثالثاً عدواني بودن تصرّفات يا 
در دادنامه ...»  26شود حكم برائت صادر و اعالم مي ...باشد  عنه مسلم نمي ممانعت مشتكي

... به  داير بر تصرّف عدواني ...آقاي ج.ج  -1درخصوص اتهام «ديگري چنين آمده است: 
منظور احراز وقوع بزه مذكور، احراز مالكيت شاكي و  نظر جزايي، به عقيده اين دادگاه از نقطه

 ...سبق تصرّفات وي و لحوق تصرّفات متهمين ازجمله شروط تحقق بزه مذكور است 
احراز  لحاظ عدم يك از شروط تحقق بزه مذكور فراهم نيست و بنا به مراتب و به درنتيجه هيچ

  ...» 27گردد حكم بر برائت ... صادر و اعالم مي ...بزه مذكور وقوع 
متعلق به «گفته بر اين ديدگاه نيز وارد است. هرچند قدر متيقن از عبارت  نقدهاي پيش

  ، معناي مالكيت است، اما انحصار در اين معنا، فاقد دليل است....»

بودن گانه تصرّف عدواني به همراه مشروع  ديدگاه شرط اركان سه -2
  تصرّف

  گانه تصرّف عدواني به همراه مشروعيت تصرّف داليل شرطيت اركان سه -2-1
عالوه  گانه تصرّف حقوقي به كند كه در جرم تصرّف عدواني، اركان سه نگارنده گمان مي

مشروع بودن تصرّف شاكي بايد احراز گردد. تنها فرق تصرّف عدواني حقوقي با كيفري آن 
قانونگذار به غاصبانه يا محترمانه بودن تصرّف سابق توجهي ندارد اما  است كه در بعد حقوقي،

دنبال حمايت از تصرّف مشروع است. اين تصرّف  در بعد كيفري، ابزار قهري حاكميت به
در اين ماده بيان شده است. درواقع، موضوع فراتر از حفظ ...» متعلَّق به «مشروع با عبارت 

                                                                                                                             
 دادرس دادگاه عمومي جزايي فشافويه. 08/08/1392مورخ  00235. نك: دادنامه شماره 26
دادگاه عمومي  1072صادره از شعبه  27/09/1391مورخ  9109970000801072. نك: دادنامه شماره 27
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افراد است. نظم موجود با قانون آيين دادرسي مدني و قانون نظم و وضعيت موجود تصرّفات 
اما اكنون در قانون مجازات، ؛ حفظ خواهد شد 52اصالح قانون جلوگيري از تصرّفات عدواني 

كند! اجابت اين  بر اين اهداف، شاكي از حاكميت، تعقيب و مجازات متهم را تقاضا مي عالوه
تواند در اختيار يد غاصبانه قرار گيرد. فقط  اي حكم نميدرخواست با ابزار تعقيب و تحقيق و اجر

تواند از حاكميت تقاضاي سزاي عمل نامشروع ديگري را مطالبه كند كه در ابتدا  كسي مي
ثابت كند تصرّف خودش مشروع بوده است. اين فلسفه در تمام عناوين كيفري مستتر است. 

» متعلَّق به...«لذا قانونگذار با عبارت  ...مالكيت شاكي در شكايت سرقت، خيانت در امانت و 
  اما در تفسير اين عبارت، ذكر نكاتي ضروري است:؛ دنبال احراز تصرّف مشروع شاكي است به

ظهور در معناي مالكيت ندارد. اگر قانونگذار براي تحقق تصرّف » متعلَّق«اوالً، واژه 
نمود. به  تري استفاده مي و واضحتر  دانست از واژه صريح عدواني كيفري، مالكيت را شرط مي

ق.م.ا به غالب موارد اشاره كرده است. غالباً اراضي موضوع  690تعبير ديگر قانونگذار در ماده 
هاي دولتي يا اشخاص حقيقي و حقوقي است.  به دولت يا شركت» متعلَّق«يا » از آن«ماده 

غالب يا موارد كمتر يا اقليت به قول اصوليين ذكر موارد غالب، مفهومي در نفي از موارد غير
  موارد ندارد؛

توان صرفاً و انحصاراً مالكيت عين را استنباط نمود، هرچند  نمي» متعلَّق«ثانياً، از واژه 
قانون مدني  29هاي بين اشخاص با اموال حسب ماده  مالكيت معناي اتم تعلق است ولي علقه

افع، حق انتفاع و حق ارتفاق در ملك اعم است از علقه مالكيت مشتمل بر مالكيت عين و من
وجه حقوقي نيست. عبارت  اين انحصار اين مفهوم در معناي مالكيت داراي هيچ بر ديگري. بنا

ق.م.ا، داللت بر وجود علقه بين امالك و شاكي دارد. براي فهم  690در ماده ...» متعلق به «
 29نبال معناي حقوقي آن بود. در ماده د معناي عبارات قانون، ابتدا بايد در قوانين و مقررات به

ها بين اشخاص و اموال بيان شده است كه مشتمل است بر مالكيت  قانون مدني انواع عالقه
اين، دليلي وجود ندارد كه  بر (اعم از عين يا منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملك غير. بنا

عناي مالكيت بدانيم. بر اين اساس، ق.م.ا را منحصر در م 690در ماده ...» متعلق به «عبارت 
اگر شاكي نسبت به ملكي مالكيت منفعت داشته يا حق انتفاع يا ارتفاق بر آن داشته باشد و 

  ديگري اقدام به تصرّف در آن كند، براي شخص داراي حق، امكان طرح شكايت وجود دارد.
تگاه حقوقي است. اما اضافه بر مطالب فوق، تصرّف، مزاحمت و ممانعت از حق داراي خاس

توان اين معاني را از خاستگاه اصلي آن جدا كرد. اقتضاي  مفاهيم حقوقي معاني دارد كه نمي
ها نيز آن است كه تعريف قانوني را مالك بدانيم وگرنه،  اصل قانوني بودن جرايم و مجازات
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گذار در بيان نظر ما، قانون ق.م.ا عبث و لغو خواهد بود. هرچند به 690عبارت مذكور در ماده 
خود  نوبه بهحال، نسبت كار عبث به قانونگذار  اين ماده، انسجام را رعايت نكرده اما درعين

مذموم و نارواست. احاله تعريف قانوني عبارات در قوانين كيفري به مفاهيم مدني يا تجاري 
امر جديدي نيست. در كدام قانون كيفري، چك تعريف شده است؟ در كدام ماده جزايي، 
تعريف اموال اعم از منقول و غيرمنقول بيان گرديده؟ در كدام ماده قانون مجازات، تعريف 

اين اركان تصرّف  بر مال مشاعي، حريم خصوصي، نكاح، عده و مانند اينها آمده است؟ بنا
  ق.م.ا كماكان باقي است. 690حقوقي در ماده 

صرّف عدواني به گانه ت حل مسائل كاربردي در انگاره شرطيت اركان سه - 2-2
  همراه مشروعيت تصرّف

طرح هر ديدگاه جديدي بايد قابليت پاسخگويي به مسائل را داشته باشد. بر اين اساس، در 
تواند به  شود. دارنده سند مالكيت مي اين قسمت از مقاله برخي از مسائل كاربردي بررسي مي

قانون آيين دادرسي مدني مقرر  162ماده عنوان دليل بر سبق تصرّف استناد كند.  سند خود به
بر  در دعاوي تصرّف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل«دارد:  مي

 طرف ديگر سبق تصرّف و استفاده از حق  باشد مگر آنكه سبق تصرّف و استفاده از حق مي
عنوان دليل تصرّف  اين، سند مالكيت از شاكي به بر بنا» د.طريق ديگر ثابت نماي  خود را به

شود. نتيجه آن خواهد بود كه بار اثبات دليل برعهده طرف قرار  سابق از وي پذيرفته مي
كه دليلي براي اثبات تصرّف سابق وجود نداشته باشد،  درمواردي ديگر عبارت   بهگيرد.  مي

توضيح چند  عنوان سبق تصرّف استناد كند. با اين تواند به سند خود به دارنده سند مالكيت مي
  شود: مسئله طرح مي

الف ـ اگر كسي ملكي را خريداري كرده و سند مالكيت براي آن صادر شده است اما 
صورت ناروا اقدام به تصرّف آن ملك كند؛ در اين فرض از مالك، سند  شخص ديگري به

 شود و شكايت وي موردتوجه قرار گرفته و عنوان دليل سبق تصرّف پذيرفته مي مالكيت به
  نسبت به رفع تصرّف متصرّف عدواني اقدام خواهد شد؛

ب ـ اما در فرض ديگر اگر شخصي با علم و التفات به اينكه در ملك، متصرّفي وجود 
شود و پس از اخذ سند  دارد، آن را خريداري كرده و سند مالكيت به نام وي منتقل 
ت، قانونگذار كيفري از اين مالكيت، خود رأساً نسبت به رفع تصرّف اقدام كند؛ در اين صور

ي طرح جا بهمالك حمايت نخواهد كرد؛ چراكه خود به دادگستري خصوصي پرداخته و 
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دعواي خلع يد، اقدام به بيرون كردن فرد متصرّف كرده است. درواقع نگارنده معتقد است 
 داند در ملك متصرّف سابقي وجود دارد، بايد تمامي آثار و در اين مثال، مالكي كه مي

هاي مالي و غيرمالي مربوط به طرح  تبعات آن را موردپذيرش قرار داده و احياناً هزينه
دعواي خلع يد را قبول كند. در اين فرض، حتي اگر متصرّف سابق وجود علقه قانوني بين 

تواند عليه دارنده سند مالكيت كه خود رأساً اقدام به تصرّف  خود و ملك را ثابت كند، مي
 ده، دعواي كيفري طرح كند؛ملك ادعايي كر

ج ـ اگر موجر (مالك عين) قبل از انقضاي قرارداد اجاره، اقدام به مزاحمت يا ممانعت از 
كه آن ملك در تصرّف مستأجر (مالك منافع) قرار  حق يا تصرّف ملك خودش كند درحالي
والً اگر ق.م.ا باشد؛ چراكه ا 690تواند مشمول ماده  داشته، در اين فرض، اقدام موجر مي

مالك، ملك را عدواناً از تصرّف مستأجر خارج كند، عمل مالك مشمول عنوان تصرّف 
دعواي «دارد:  عالي كشور در يكي از آراي خود چنين مقرر مي وانيد 28شود. عدواني مي

موجب قانون مدني اموال  رفع مزاحمت از مدعي اجاره نسبت به منافع عين مستأجره كه به
ثانياً، منافع ملك متعلق به مستأجر بوده  29»استماع است. ت، قابلغيرمنقول محسوب اس

  ق.م.ا نيز موجود است. 690است لذا شرط تعلق در ماده 
در مقابل دو فرض باال، اگر در شكايت تصرّف عدواني، صرفاً مالكيت شاكي بر عين ملك 

اما ؛ خواهد بودرا شرط بدانيم طبيعتاً اقدامات مالك و ورود غيرمجاز و تصرّف وي، جرم ن
كند، اگر سبق تصرّف با  از مالك حمايت نمي بسته چشمگونه كه بيان شد قانونگذار  همان

ديگري باشد و تصرّفات وي نيز مشروع بوده مانند مالكيت بر منافع، اقدام مالك در 
تصرّف خودسرانه فاقد وجاهت قانوني است. با وجود اين و برخالف نظريه منتخب 

مشورتي آمده است  اتينظر نياره حقوقي قوه قضائيه نظر ديگري دارد. در شده، ادا ارائه
  30اگر متصرّف عدواني، مالك ملك باشد، امكان تعقيب كيفري مالك وجود ندارد.

                                                                                                                             
  .344. شمس، پيشين، 28
 عالي كشور برگرفته از شمس، همانجا. ديوان 8شعبه  11/04/1326- 773. نك: حكم شماره 29
كاررفته در  به نحوه تنظيم و عبارات به باتوجه«اداره حقوقي قوه قضائيه:  11/04/1387- 7/2142ه ينظر. 30

قانون مجازات اسالمي كه به مالكيت شاكي توجه دارد، شكايت كيفري رفع تصرّف عدواني به  690ماده 
به مدارك  شاكي باتوجه قانون مذكور از غيرمالك قابليت استماع ندارد و احراز مالكيت 690استناد ماده 

كند و درصورت حدوث اختالف در مالكيت  شده با مرجع قضايي است كه به شكايت رسيدگي مي ارائه
قرار اناطه صادر و پس از مشخص شدن  1378قانون آيين دادرسي كيفري  13بايست با لحاظ ماده  مي

 690عدواني به استناد ماده  ي جزايي تصرّفادر دعو مالك درخصوص تصرّف عدواني اتخاذ تصميم شود.
← 
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هايي از شعب تجديدنظر صادر شده كه در زير  در تأييد نظريه مشورتي اخيرالذكر، دادنامه
ظرخواهي خانم م.ق. نسبت به دادنامه تجديدن«شود.  به يك نمونه از آن اشاره مي

لحاظ تصرّف عدواني  {بدوي} مشعر بر محكوميت غيرقطعي به پرداخت جزاي نقدي به
به محتويات پرونده و مفاد سند رسمي كه حكايت مالكيت رسمي  فيه باتوجه ملك متنازع

در تأييد  صادره ...باشد، وارد است و از طرفي گرچه قطعيت دادنامه  ملك به نام متهمه مي
دادگاه عمومي حقوقي تهران درمورد خلع يد به طرفيت  81از سوي شعبه  ...رأي غيابي 

اي بر مالكيت وي  فيه روشن نيست لكن اين امر هم قرينه تجديدنظرخوانده از ملك متنازع
شناسد و از  باشد و مادامي كه سند رسمي ابطال نشده است، قانون متهمه را مالك مي مي

از قانون مجازات اسالمي بر پايه احراز مالكيت  690رسيدگي بر اساس ماده طرفي مدار 
عنه ... نامبرده را از اتهام انتسابي مبري اعالم  استوار است. فلذا با نقض دادنامه معترض

  ؛31»دارد. مي
الذكر، ديدگاه موردقبول در اين مقاله،  اما درهرحال، برخالف نظريه مشورتي و آراي فوق

است. نكته اينجاست كه مالك، در مدت اجاره، حقي بر منافع ملك ندارد و  غير از اين
شود، غيرمجاز و غيرقانوني محسوب خواهد  تصرّف وي كه باعث از بين رفتن منافع مي

شد. حتي اگر مدت اجاره به پايان رسيده و مالك راضي به ادامه حضور مستأجر نباشد، 
دستور يا حكم تخليه مستأجر حسب مورد اقدام  مالك بايد به وسيله قانوني نسبت به اخذ

صورت اگر مالك (موجر) رأساً اقدام به تصرّف و استرداد ملك نمايد، تصرّف  كند. دراين
تواند واجد عنوان حقوقي تصرّف عدواني  مالك عدواني (از طريق غيرقانوني) است و مي

تواند اقدام به طرح  نافع نميمالكيت بر م دليل عدم اما در اين فرض مستأجر سابق، به؛ باشد
  شود؛ شكايت عليه مالك كند. با اين مبنا، فرض ديگري در زير بحث مي

د ـ اگر موجر (مالك عين) طي قرارداد اجاره، اقدام به واگذاري منافع ملك به ديگري 
                                                                                                                              

عالي  ديوان 01/10/1383-672رأي وحدت رويه  به احراز مالكيت شاكي باتوجه قانون مجازات اسالمي،
توان وي را  نمي ،مالك ملك باشد ،كشور و مقررات قانوني ضروري است و هرگاه متصرف عدواني

كايت كيفري بزه تصرّف عدواني رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ش و مجازات دانست. بيتعق قابل
قانون مجازات اسالمي موكول به احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرّف متهم  690موضوع ماده 

بوده و نيازي به كشف و احراز سبق تصرّف شاكي ندارد يعني دادگاه فقط به داليل مالكيت شاكي و بدون 
 .»كند مي مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده، حكم مقتضي صادر

 دنظريتجددادگاه  4صادرشده از شعبه  9209970220400645به شماره  22/05/1392. نك: دادنامه مورخ 31
 استان تهران.
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(مستأجر) كند ولي از تحويل ملك به مستأجر امتناع ورزد، سپس مستأجر خود رأساً اقدام 
تصرّف ملك نمايد، در اين فرض، اقدام مستأجر در تصرّف خودسرانه محل استيجاري به 

شود؛ چراكه موجر، مالكيت داشته و سبق  مشمول عنوان حقوقي تصرّف عدواني مي
صورت غيرقانوني بوده است. در اين  تصرّف با موجر بوده و لحوق تصرّف مستأجر به

رسد  نظر مي پذيرش است. به لكيت قابلفرض، شكايت موجر نيز با استناد به سند ما
تجديدنظرخواهي آقاي م.ر ... از دادنامه «دادنامه زير برخالف اين ديدگاه صادر شده است: 

{بدوي} كه از حيث اتهام تصرّف عدواني به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع 
و به ي به رأي دادگاه اعتراض ا حهيالتصرّف محكوم گرديده كه پس از صدور رأي طي 

بين  ما آمده كه في عمل اين شعبه ارجاع شده كه با وصول سابقه و مالحظه آن و بررسي به
ع.الف. نسبت به پالك موردادعا قرارداد واگذاري تنظيم شده كه  ؛ وآقايان ع ؛ وح.الف

و  48كپي آن در سابقه موجود است، حتي پس از قرارداد واگذاري، وكالت تنظيم گرديده (
به آقايان  25/05/1385مورخ  3043موجب قرارداد شماره  س آقايان الف. بهسابقه) سپ 49
يك باب  مترمربع 46نمايد و در متن قرارداد واگذاري به مساحت  ر.خ. واگذار مي ؛ وم.خ

مترمربع اشاره داشته كه آقايان  30مغازه و در طرح قرار گرفتن و پس از اصالح آن به 
نامه رسمي تنظيم  ودند و پس از آن، آقايان الف وكالتالف.خ ذيل آن را مسجل نم ؛ والف

وجود دارد كه وكيل تجديدنظرخواه مدعي  48كه رونوشت آن در استعالم سابقه برگ 
است، منافع موردنظر به موكل واگذار شده و اسناد واگذاري در آن موجود است و از 

كل متصرّف عدواني شهرداري اعالم شده كه پاسخ استعالم پيوست سابقه بوده، لذا مو
ميليون  137وانتقال منافع حدود  باشد و نسبت به نقل باشد و مالك منافع مي نبوده و نمي

پرداخت كرده كه همگي حكايت از مالكيت منافع موردنظر بوده كه  1387تومان در سال 
دادگاه با جميع جهات و مالحظه اوراق قضايي و مستندات پرونده و قبول 

حكم  ...ضمن نقض دادنامه در باب محكوميت اتهام تصرّف عدواني  ...تجديدنظرخواهي 
  ...» 32گردد بر برائت تجديدنظرخواه از حيث اتهام مندرج در دادنامه صادر و اعالم مي

گفته، در بحث ركن مادي جرم تصرّف  تأمل اين است كه تمام فروض پيش نكته قابل
امري مستقل و جداگانه است.  عدواني است. بحث ركن معنوي و احراز سوءنيت متهم

                                                                                                                             
دادگاه تجديدنظر  39صادرشده از شعبه  9309970223900848به شماره  01/07/1393. نك: دادنامه 32

 استان تهران.
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هرحال ممكن است سوءنيت متصرّفي كه مدعي حقي در ملك بوده و براي احقاق حقوق  به
اي كرده حسب قرائن و امارات موجود در پرونده ثابت نشود. با اين  خود اقدام خودسرانه

  احراز سوءنيت متهم كرد. توضيح شايد بتوان دادنامه اخيرالذكر را حمل بر عدم

  نسبت جرم تصرّف عدواني با ممانعت و مزاحمت از حق - 3
بر تصرّف عدواني، دو عنوان ديگر ممانعت از حق و مزاحمت از حق  ق.م.ا عالوه 690در ماده 
انگاري شده است. در متون حقوقي، دعاوي كيفري ممانعت و مزاحمت از حق كمتر  نيز جرم

مختصر به نقاط اشتراك و افتراق اين طور  موردبحث قرار گرفته است. لذا در اين قسمت به
گانه  شود. نقطه مشترك هر سه در لزوم وجود شرايط سه دعاوي نسبت به يكديگر اشاره مي

اين  هر سهنكته ديگر آنكه در  سابقه حق، عدواني بودن و لحوق اقدام مزاحم يا مانع است.
اكي بايد قانوني و با ادلّه عناوين، سابقه حق اعم از حق ارتفاق، حق انتفاع يا سابقه تصرّف ش

ترين نقطه افتراق آن است كه اين دعاوي نسبت به يكديگر رابطه  اما مهم؛ مثبته ثابت گردد
اين در  بر اي از انواع عموم و خصوص بر آنها حاكم نيست. بنا ي هيچ رابطهعني 33تباين دارند.

معلوم ذكر نمود كه  صورت منجز و طرح دعاوي حقوقي بايد در ستون خواسته دقت كرد و به
اي جداگانه محسوب  يك از اين دعاوي ثالث است. هركدام از اين دعاوي، خواسته مراد كدام

اما شاكي در دعواي كيفري، الزامي به تعيين نوع ؛ شده و مستلزم هزينه دادرسي مجزاست
اين  بر بنا 34جرم ندارد بلكه وظيفه دادرس كيفري است كه عنوان جرم را مشخص كند.

اخت دقيق از اركان و عناصر جرم مزاحمت و ممانعت از حق براي دادرسان كيفري شن
گانه تصرّف، عنواني مستقل و  از دعاوي سه هر يك ضروري است. ثمره اين تفكيك كه
لحاظ منطقي، يك رفتار مرتكب،  بررسي است. وقتي به جداگانه دارد، در بحث تعدد جرم قابل

تواند مشمول دو عنوان از اين دعاوي باشد. لذا تعدد جرم درمورد دعاوي تصرّف محال  نمي
عنوان مثال اگر شخصي اقدام به تصرّف پاركينگ كند، اين رفتار مرتكب فقط  است. به

اني مصداق يكي از عناوين دعاوي ثالث است و در اين مثال مشخصاً مصداق تصرّف عدو
                                                                                                                             

)، چاپ 1392(تهران: انتشارات گنج دانش، دعاوي تصرّف براي مطالعه بيشتر نك: غالمرضا طيرانيان، . 33
 .165 چهارم، 

شود، مانع از  نوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر ميع: «1392 يفريكقانون آيين دادرسي  280ماده  .34
 جهيمال ارتكابي متهم درنتمجموع اع كه يتعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. درصورت

تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد 
 .»را به متهم تفهيم تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد
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؛ هرچند نتيجة تصرّف عدواني اين فرد، ممانعت از هر دواست، نه مصداق ممانعت از حق يا 
تصرّفات ديگران خواهد بود. اين نتيجه، درمورد تمامي مصاديق تصرّف عدواني صادق است. 
اگر كسي اقدام به تصرّف ملك، باغ، مغازه و ... ديگري كند، طبيعي است كه مانع از تصرّف و 

كدام از عناوين تعدد معنوي  اين رفتار مرتكب مشمول هيچ بر رف ديگر خواهد شد. بناحقوق ط
؛ بلكه رفتار مجرمانه اين شخص صرفاً تصرّف عدواني است. علت 35يا تعدد واقعي نخواهد شد

ها اين موضوع با يكديگر خلط شده است.  اين تأكيد آن است كه در برخي آراي دادگاه
درخصوص شكايت آقاي ج. عليه آقاي «شود:  اي از اين آراء اشاره مي عنوان مثال به نمونه به

ع ... داير به تصرّف عدواني و ممانعت از حق؛ با اين توضيح كه شاكي مدعي است مالك يك 
عنوان مالك و كارفرماي پروژه  فرعي از ... اصلي بوده كه متهم به 1303واحد از پالك ثبتي 

هاي منفي يك و دو و نيز حياط را به تصرّف  زيرزمينقسمتي از مشاعات ساختمان شامل 
به  شود. دادگاه باتوجه عنوان مالك مشاعي آن مي خويش درآورده و مانع استفاده شاكي به

گرفته توسط ضابطين، نظريات  شكايت شاكي، مستندات ابرازي و نيز تحقيقات انجام
ال قضيه نيز منافاتي نداشته و نفره كارشناسي كه با اوضاع و احو كارشناس بدوي و هيئت سه

به  مصون از اعتراض مؤثر متهم واقع شده و مؤيد شكايت شاكي است و نيز باتوجه
تهران و رد دفاعيات  3كيفرخواست صادرشده عليه وي در دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 

لم بوده غيرموجه و وكيل او و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاري وي محرز و مس
قانون مجازات اسالمي  690و ماده  1392قانون مجازات اسالمي  134و مستنداً به ماده 

جهت ارتكاب بزه تصرّف عدواني و نيز يك سال  وي را به تحمل يك سال حبس به 1375
نمايد. ضمناً متهم به رفع ممانعت از حق و  جهت بزه ممانعت از حق محكوم مي حبس ديگر به

شود، با ذكر اين نكته كه يكي از  شرح نظريات كارشناسي محكوم مي به تصرّفات عدواني
شايان ذكر است ...»  36آمد درخواهدعنوان مجازات اشد درخصوص وي به اجرا  ها به مجازات

اي ديگر  اند. در دادنامه به تفاوت اين عناوين پي برده يدرست بهها  برخي ديگر از شعبات دادگاه
ا اتهام انتسابي درمورد تصرّف عدواني محرز است، دادگاه مستنداً به لذ«... چنين آمده است: 

قانون مجازات اسالمي متهم را به رفع تصرّف عدواني از زمين شاكي ... و پرداخت  690ماده 
به مستتر بودن در تصرّف عدواني دادگاه  كند ... و درمورد اتهام مزاحمت باتوجه محكوم مي ...

                                                                                                                             
تعدد جرم و آثار آن در قانون مجازات اسالمي «ي، . براي تفاوت تعدد معنوي يا واقعي نك: مجتبي جعفر35
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هاي عمومي و انقالب در امور كيفري قرار منع  نون آيين دادرسي دادگاهقا 177مستنداً به ماده 
شود، تشخيص شعبه دادگاه  گونه كه مالحظه مي همان» ... 37نمايد تعقيب صادر و اعالم مي

تواند عنواني مستقل از  كيفري در اينكه در پرونده تحت رسيدگي، شكايت مزاحمت نمي
ي بوده است. هرچند در نحوه استدالل با اشكال تصرّف عدواني داشته باشد، تشخيص درست

مواجه است، اين عبارت كه عنوان مزاحمت در تصرّف عدواني مستتر است، استدالل حقوقي 
نيست بلكه بايد گفته شود، دو عنوان مزاحمت از حق و تصرّف عدواني درمورد يك رفتار 

  د.كن جمع نبوده لذا رفتار مرتكب با عنوان مزاحمت صدق نمي قابل

  نتيجه
بر تصرّف گانه مشتمل  كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي، جرايم سه 690قانونگذار در ماده 

اما اين جرم انگاري همراه با ؛ انگاري كرده است عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق را جرم
 شفافيت بوده است. درنتيجه در عمل، تشتّت آراي قضايي در شناسايي اركان جرم ابهام و عدم

تصرّف عدواني و سرگرداني قضات دادگستري را در پي داشته است. ريشه پراكندگي تفاسير 
درك صحيح از مباني حمايت كيفري قانونگذار  لحاظ تفسير غايي به عدم سو به قضايي از يك

لحاظ تفسير لفظي ناشي از انواع  گردد و از سوي ديگر به برمي» تصرّف«از نهاد حقوقي 
الذكر است. در اين مقاله با واكاوي تفاسير  در ماده فوق...» متعلق به « استنباط از عبارت

چهارگانه محاكم دادگستري با استفاده از روش تحليل مضموني (تماتيك) همچنين نقد و 
بر شرطيت  از آنها با روش تحليل منطقي ـ عقاليي، ديدگاه جديدي مبتني هر يكبررسي 

ه مشروع بودن تصرّف شاكي براي احراز جرم تصرّف عالو گانه تصرّف حقوقي به اركان سه
عدواني ارائه گرديد. در انگاره جديد به ابعاد نظري و كاربردي حمايت قانونگذار از نهاد 

توجه شده است. در بعد نظري، بايد گفت تصرّف عدواني كيفري جدا از خاستگاه » تصرّف«
صرّف عدواني نيست. اين ديدگاه گانه ت آن يعني تصرّف عدواني حقوقي و احراز اركان سه

برخالف تفاسير قضايي است كه جانب تفريط را برگزيده و براي تحقق جرم تصرّف عدواني 
تواند از قانونگذار كيفري  حال كسي مي اما درعين؛ دانند نيازي به احراز سابقه تصرّف نمي

تصرّف خودش  تقاضاي سزاي عمل نامشروع ديگري را مطالبه كند كه در ابتدا ثابت كند،
در اين ماده بيان شده است. ...» متعلَّق به «مشروع بوده است. اين تصرّف مشروع با عبارت 
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كند. در آراي محاكم  بروز مي...» متعلَّق به «تفاوت ديگر انگاره جديد نيز در تفسير از عبارت 
ط تحقق اي جانب افراط را گرفته و مستند به اين عبارت، مالكيت را شر دادگستري، عده

كتاب پنجم  690دانند. تفاسير افراطي تا جايي پيش رفت كه ماده  تصرّف عدواني كيفري مي
پيش برده است » دعواي مالكيت«خارج كرده و به سمت » دعواي تصرّف«ق.م.ا را از 

كه حمايت كيفري قانونگذار را صرفاً بر امالك داراي سند مالكيت رسمي منحصر  طوري به
خالف اين آراي قضايي بايد گفت براي درك معناي علقه بين افراد و امالك دانند! اما بر مي
قانون مدني  29نبال معناي حقوقي آن بود. در ماده د بهعنوان مبناي مشروعيت، بايد ابتدا  به

ها بين اشخاص و اموال مشتمل بر مالكيت (اعم از عين يا منفعت)، حق انتفاع،  انواع عالقه
بنابراين، اگر شاكي به هر نحوي نسبت به ملكي ؛ بيان شده است حق ارتفاق به ملك غير

مالكيت منفعت داشته يا حق انتفاع يا ارتفاق بر آن داشته باشد و ديگري اقدام به تصرّف در 
آن كند، براي شخص داراي حق، امكان طرح شكايت وجود دارد. شايان ذكر است طرح هر 

ه باشد. بر اين اساس در بعد كاربردي، مسائل انگاره حقوقي بايد قابليت حل مسئله داشت
متعددي در تفسير منتخب مطرح و حسب مورد پاسخ مناسب ارائه شده است. با درك صحيح 

توان نسبت آن را با ديگر دعاوي تصرّف يعني مزاحمت و ممانعت  از جرم تصرّف عدواني مي
ن اين مفاهيم نسبت تباين برقرار هاي اربعه، بي رسد از بين نسبت نظر مي از حق تبيين نمود. به

توانند با يكديگر تداخل ايجاد كنند لذا  بنابراين درمورد عمل واحد، دعاوي تصرّف نمي؛ است
  امكان تحقق تعدد جرم بر اين دعاوي نسبت به يكديگر منتفي است.
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