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  چکیده

 

عل م ازجمل ح حق وق  نی ا های شیگرا یراستا تمام نیاست. در ا ینظم و عدالت در جوامع بشر ییهدف از علم حقوق برپا
در  یفراوان  یاهداف واال هستند. نهادها نیبح ا دنیرس یخود در تالش برا یوحقوق جزا با راهکارها و ضمانت اجراها یمدن
 انی ب ت وان یم اینهادهاست. آ نیا انیم ی است مطرح شود نوع رابطح ممکنکح  سوالی اما. اند دو رشتح بح وجود آمده نیا

ب ح  یو کتابخان ح ا یمقالح با روش اس ناد نیندارند و کامال جدا هستند؟ در ا گریکدیبح  ینهادها اصال ارتباط نیداشت کح ا
. در مپ ردازی یمطرح ش ده م  جزاو هم در حقوق  ی،کح هم در حقوق مدن ینهادها با عنوان تصرف عدوان نیاز ا یکی لیتحل
. از می در ش ناخت آنه ا دار ینهادها از جملح مبنا، هدف، ارکان و قلمرو سع نیا ی جهت با توجح بح تمام عناصر سازنده نیا

 نیو ما در ا باشد یدو م نیا ییجدا انگریجزاست کح ب مطروحح در حقوق تیبخش، بحث مالک نیدر ا یجملح سواالت اساس
 میس وا  خ واه نی با ا ی در رابطح نینابیو ب یحداکثر ،یحداقل دگاهیسح د یمختلف، بح بررس یآرا یبرخ انیخصوص با ب

 .ابندیمباحث دست  نیا لیتا بتوانند هرچح بهتر بح تحل میحقوقدانان قرار ده یفرا رو یپرداخت، تا راه
 .نظم اجتماعی، تصرف عدوانی، حمایت از متصرفکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه:

دعوای تصرف عدوانی از دعاوی شایع و مبتال بح، در محاکم حقوقی و کیفری می باشد. با توجح بح میزان اهمیت، طی 
نگاهی گذرا بح آراء گذر زمان قانونگذار بح این نهاد توجح نموده و در این خصوص قوانین مختلفی وضع کرده است. با 
ها دریافت. با این حا  محاکم مختلف حقوقی و کیفری میتوان درجح ی اهمیت و میزان شیوع این دعاوی را در دادگاه
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در کتب و مقاالت بح روش اصولی و اساسی کمتر بح این بحث پرداختح شده است و مواد قانونی مرتبط با این دعاوی در 
( حقوقدانان با اصالح قانون کیفری برداشت متفاوتی از طرح بحث در 96: 1331است.)زراعت،ای از ابهام باقی مانده حالح

اند کح ما می خواهیم در این مبحث در چارچوب مبنا،هدف، منبع ،ارکان و قلمرو بح نقد و بررسی این این موضوع داشتح
 برداشت از مواد قانونی بپردازیم.

 

 هدف -1

توان گفت دو هدف وجود دارد؛ او : این نهاد حقوقی بنا شده است، می« چح  برای» در پاسخ بح این سوا  کح
 حمایت از نظم مستقر در جامعح و دوم: حمایت از متصرف.

حکومت قانون سبب می شود کح نظم مطلوب در جامعح مستقر شود؛ همح از پیش بدانند کح در رابطح خود با »او : 
کند و بح هنگام ضرورت متجاوز را بح جای خود این حقوق و تکالیف دفاع می دیگران چح حق و تکلیفی دارند؛ جامعح از

 (  273:  1331کاتوزیان،«.)نشاندمی

ی قوانین بح دنبا  ایجاد نظم در جامعح است. متقابال از افراد جامعح نیز انتظار احترام بح نظم ایجاد قانونگذار در سایح
گردد. بدین ی بحث تصرف عدوانی نمایان میهای استقرار یافتح بح وسیلحنظمشده در پناه قوانین را دارد. یکی از این 

ی چنین حق نبود حاکمیت بح وی اجازهحق است، بح دلیل اینکح اگر ذیصورت، فردی کح مالی در تصرف اوست، ذی
وقی و کیفری گردد. دو ضمانت اجرای مختلف حقداد. پس هدف اصلی بح نظم مستقر در جامعح بازمیتصرفی را نمی

برای آن در نظر گرفتح شده است. در ضمانت اجرای حقوقی کح ما  فرد، باید برگردانده شود شاید در دید او  اینگونح 
شاید هنگامی کح از ضمانت اجراهای  .نظر استبرداشت شود کح نگاه کامال شخصی است و تنها حمایت از متصرف مد

کح تنها از منافع شخصی و خصوصی افراد جامعح صرف نظر از نهاد های گوییم بح ذهن بیاید حقوق خصوصی سخن می
کنیم. درحالی کح چنین نیست و در عین حا  بح نظم جامعح نیز نظر داریم. در واقع نظم اجتماعی دیگر، حمایت می

ردانده نماید این است کح نظم مستقر در جامعح بازگاجتماع در گرو تحقق حقوق فردی اشخاص است. آنچح مهم می
شود. حا  در تالش این دو ضمانت اجرا، در ضمانت اجرای حقوقی، بازگرداندن ما  بح متصرف این اندازه از نظم را اقتضا 

شود و حقوق کیفری با واکنش مختص خود بح برپایی این نظم کند. در حقوق کیفری بح ضرر جامعح نیز توجح میمی
او  از دعوی تصرف، ایجاد نظم مستقر در جامعح است. همین کح متصرف کند. بنابراین هدف مستقر در جامعح کمک می

مدتی ما  در دست وی بوده و نظم مستقر گردیده، کافیست و این متصرف سابق نیست کح باید دلیل بیاورد. در مقابلح 
دلیل اینکح نظم  گویند ممکن است این فرد حتی غاصب باشد پس چرا باید از او حمایت نمود؟ باید گفت: بحآنان کح می

در جامعح شکل گرفتح است و فردی کح مدت ها  ما  در تصرفش بوده، فرض بر غاصب نبودن اوست، و بار اثبات غاصب 
باشد. ی منظم بر عدم غصب است و قو  وی منطبق بر غلبح میی متصرف الحق است. غلبح در یک جامعحبودن بر عهده

ها ما  تحت تصرف او بوده، کند؟ چون کسی کح مدتار از متصرف حمایت میقانونگذ« برای چح»پس در پاسخ بح اینکح 
حق هست. اصال در دعوی تصرف دلیل حتما صاحب حقی برای تصرف خود خواهد بود، شاید مالک نباشد ولی ذی

یر از ممکن است متصرف بح دلیلی غ -1شویم: رو میمالکیت مطرح نیست. اگر این را شرط بدانیم با دو اشکا  روبح
توان از متصرفی کح مدت آیا می -2حق در تصرف بوده باشد و اینگونح کار را برای وی دشوار خواهیم کرد. مالکیت، ذی

ی بر پایح ها در پناه نظم حاکم بر جامعح متصرف بوده دلیل مالکیت خواست؟ خیر بلکح فرض و اماره این است کح جامعح
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دهد کح در ای تصرف خود داشتح و جامعح و حاکمیت این اجازه را بح فرد نمینظم بنا شده است و حتما فرد دلیلی بر
 صورت نداشتن حقی مدت ها متصرف بوده باشد.

: 1331شمس،«)هدف از تصرف عدوانی حمایت از متصرف است حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد»دوم: 
افراد در ملک مورد ادعای خود این بنیاد حقوقی  ( برای احترام بح تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام شخصی313

حیاتی و «) حمایت از یک تاسیس حقوقی کح همان حق تصرف مادی است بح وجود آمده است.»مطرح گردیده است و 
 (211: 1337هادی،

هر دو  هدف هم در بحث حقوقی و هم در بحث کیفری بح عنوان اهداف اصلی دنبا  می شوند. دعاوی مرتبط با هر  
گیرد. قانونگذار از نظم مستقر و تصرف حمایت می نماید و از مالکیت در دو قانون از این دو هدف اصلی نشات می

نهادهای دیگر با عناوین خاص خود بح قدر کفایت حمایت نموده است. در این مورد فقط بح یاری متصرف می آید . این 
در سخن از ارکان در مورد مالکیت نیز موثر باشد. برخی هدف  دو هدف باعث می شود کح بر عالم عمل نیز تاثیر گذارد.

ق.م.ا و  اشاره بح واژه  966در حقوق مدنی را حمایت از متصرف و هدف در حقوق کیفری را بح خاطر طرز بیان ماده ی 
ی پرورانند، دانند. در حالی کح بر خالف  این اندیشح کح این گروه از حقوقدانان می تعلق، یاری رساندن بح مالک می

هدف هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا پشتیبانی از نظم جامعح و متصرف است، و قانونگذار با نهادهای دیگری 
 همچون خلع ید بح حمایت از مالک برخواستح است.

 

 مبنای حقوقی-2

 حا  باید دید کح برای این حمایت از متصرف چح مبانی در نظر گرفتح شده است.

نی مستقیما از فقح بیان نگشتح است و مبنای مستقیم در فقح ندارد، اما این تاسیس حقوقی کح از بحث تصرف عدوا
 حقوق فرانسح وارد حقوق ایران شده است با سح مبنا مورد بحث قرار گرفتح، کح بح طور خالصح بدان ها اشاره مینماییم:

 

 داللت تصرف بر مالکیت-2-1

نماید این است کح منافع است. دلیل قاطع حمایتی کح قانون از تصرف میهدف اصلی از تملک استفاده نمودن از 
تصرف اصوال دلیل و نشانح ی مالکیت است و هدف واقعی حمایت از مالکیت می باشد. بح عبارت دیگر حمایت از مالکیت 

 واهد داشت.مستلزم حمایت از تصرف است، و دیگر متصرف نیاز بح اثبات حق مالکیت خود کح امری دشوار است نخ

پس برای اینکح جامعح از یک نظم خاصی برخوردار شود، الزم است کح اشخاص نسبت بح اموا  یکدیگر مقررات و 
 (16: 1332قوانین راجع بح مالکیت کح در جامعح جریان دارد، را رعایت کنند و بح حق همدیگر تجاوز ننمایند.)امامی،

ز جملح اینکح حمایت از متصرف باعث حمایت نمودن از غاصب می گردد. البتح ایراداتی بر این مبنا وارد شده است، ا
در پاسخ بح این سوا  گفتح شده کح این حمایت از غاصب بح طور نادر ممکن است اتفاق بیفتد عالوه بر این، اندک اتفاق 

نین باید دانست کح مند شود. همچخواهد افتاد کح غاصب واجد تمام شرایط الزم باشد و از حمایت قانونی تصرف بهره
ارزش مقررات مربوط بح نظامات اجتماعی این نیست کح منحصرا متضمن نفع باشد بلکح این است کح خیر و نفع آن 
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حق ( همانگونح کح اشاره نمودیم نیز فرض بر غصب نبودن و ذی239: 1373بیشتر از شر و مضار آن باشد.)متین دفتری،
شود و بار اثبات این با توان گفت کح از غاصب حمایت میکمیت منظم، نمیبودن متصرف است و بح همین آسانی درحا

 مدعی است.

 

 منع احقاق حق شخصی -2-2

مراجع قضایی و انتظامی برای حفظ حقوق اشخاص در جامعح بح وجود آمده اند. در صورتی کح حق افراد جامعح 
رفع تعارض نمایند و گرنح اگر اشخاص خود بخواهند  سلب گردد و یا مورد تجاوز قرار گیرد، این مراجع هستند کح باید

مجری حق خویش شوند، نظم جامعح نشانح خواهد رفت و آدمی هر لحظح باید منتظر غافلگیری جدید باشد. آرامش از 
نظمی و کند بیدهد. دراین هنگام آنچح حکومت میبندد و جای خود را بح هرج و مرج و تباهی میمیجامعح رخت بر

بینی نگردیده است، اما از فحوای مواد در زمینح آیین لتی است. هر چند بح صراحت در مواد قانونی این اصل پیشعدابی
توان دریافت. در هر صورت افراد نباید خود دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و موارد صالحیت محاکم بح خوبی می

توان قانون مدنی می 31ی حق خود اقدام نمایند. از ماده ی وارد میدان عمل گردند و بدون هیچ قید و بندی بح احیا
 دریافت کح هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن خارج نمود مگر بح حکم قانون و همچنین تلویحا از طریق قانونی.

کح جامعح این مبنا ایرادات وارده بر مبنای نخست را در رابطح با حمایت از غاصب ندارد. اینگونح توجیح شده است 
برای ادامح ی حیات خود حفظ نظم موجود را ضروری داشتح و در نتیجح از تصرفی کح استقرار نظم خاصی را بح وجود 
آورده حمایت نماید. بح این ترتیب حکومت با اعما  قدرت خود مدعی را از بح کار بردن قدرت شخصی منع و بح اقامح 

 ( 211: 1337دعوا مکلف می سازد. )حیاتی و هادی ،

 

 اماره ی مشروعیت تصرف  -2-3

ی مشروعیت تصرف است. با این بیان کح حمایت از اند، امارهنظر گرفتحمبنای سومی کح برای احترام بح تصرف در
مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق بح عنوان مالکیت نیست، بلکح بح عنوان اماره ی مشروعیت همان تصرف 

سالح واجد اعتبار عقلی شده است و استحقاق بقا و ادامح از آن نتیجح می شود و موجب حق است کح با سابقح ی یک 
 تعقیب برای مدعی است.

 

 مبنای منتخب:

هر یک از این مبانی با توجح بح دالیلی برای حمایت متصرف مد نظر بوده است، در زمان و مکان خاص ممکن است 
نون مورد توجح است این است کح در حا  حاضر باتوجح بح قانون آیین قرار گرفتح باشند. آنچح اک هرکدام تکیح گاه

نظر بوده است، زیرا اگر این نظر را پذیرفتح بود اماره ی سند مالکیت را کح دادرسی مدنی منع احقاق حق شخص مد
کح مالکیت را از  نمود کح مخالفت آن قابل اثبات نبود در صورتیدلیل مالکیت می باشد، بح عنوان اماره مطلق تلقی می
قانون آیین دادرسی قدیم دعوای مخالف با سند مالکیت مورد 331ارکان تحقق این بحث نمی داند. هرچند در ماده ی 

قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم حفظ نظم جامعح بح مبنای احقاق 192پذیرش نبوده است. اما امروزه با توجح بح مواد 
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( همین موارد در حقوق کیفری نیز مبنای عمل قرار می 211: 1337و هادی ، حق اشخاص توجح داشتح است.) حیاتی
 گیرد.

 

 ارکان -3

بایست وجود داشتح باشد و احراز گردد تا یک دعوا بح منظور از ارکان، مجموعح ی شرایط یا عواملی است کح می»
 (16: 1366بهشتی نسب،«)صدور نتیجح بینجامد.

توان ارکان این نهاد حقوقی را این گونح قانون آیین دادرسی مدنی می 113ماده ی در بحث تصرف عدوانی با بررسی 
 برشمرد: 

سبق تصرف خواهان: تصرف عدوانی خواهان از هنگامی شروع خواهد شد کح شرایط تصرف فراهم گردد حا   -1
 خواه این تصرف بالمباشره یا با واسطح.

رف سابقی در ما  غیر منقو  نداشتح، بلکح با فعل مثبت، ما  را لحوق تصرف خوانده: یعنی خوانده هیچ گونح تص-2
از تصرف متصرف اصلی بح نفع خود خارج نموده است. اگر چح تصرف بح نفع فرد دیگری واقع شده باشد بح دلیل اینکح 

 رکن دوم وجود ندارد، از مصادیق این عنوان نمی باشد. 

یکی دیگر از ارکان است بدین معنا کح تصرف باید بدون رضایت عدوانی بودن تصرفات: عدوانی بودن تصرف نیز -3
مالک ملک غیر منقو  باشد، حتی در موردی نیز کح شریک ما  مشاع بدون اذن شریک دیگر نیز تصرف نماید عدوانی 

 محسوب می گردد.

صادر نمود. در این مورد در آیین دادرسی مدنی این ارکان باید کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان بح عنوان تصرف رای 
 نماییم:اشاره می 61/16/61دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ  33بح رایی از شعبح ی 

در این رای خواهان خواستار رفع تصرف عدوانی از یک دستگاه آپارتمان می باشد. دادگاه با مالک قرار دادن سبق 
س تحویل بح خواهان موید سبق تصرف اوست ولحوق تصرف تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن و اینکح صورت مجل

 113،171،171،179نماید و با استناد بح موادخوانده بح واسطح ی فعل غیر هم تجویز استیال بر ما  و حق غیر را نمی
 آیین دادرسی مدنی ادعای خواهان را وارد تشخیص داد.)تارنمای سایت پژوهشگاه قوه ی قضاییح(

ف عدوانی کیفری را با توجح بح سح رکن قانونی، مادی و معنوی مورد تحلیل و بررسی قرار می در حقوق کیفری تصر
 دهیم.

 

 رکن قانونی: -1

ق.م.ا بح عنوان رکن قانونی ذیل فصل هتک حرمت مناز  و امالک غیر این جرم اینگونح بیان می دارد:  966ماده ی 
،  ،حفرچاه ، نهرکشی ، امحای مرز، کرت بندی ، تغییر حد فاصل ی،دیوارکش کنی هرکس بح وسیلح صحنح سازی از قبیل پی»

ها و  ، جنگل غرس اشجار و زراعت و امثا  آن بح تهیح آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی
، تاسیسات  ای ملیه  سارها، انهار طبیعی و پارک ،چشمح ها، منابع آب ها، قلمستان ها، باغ ، کوهستان مراتع ملی شده
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کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و امالک متعلق بح دولت یا 
ها یا اوقاف و همچنین اراضی و امالک و موقوفات و محبوسات و اثالث باقیح کح  یا شهرداری های وابستح بح دولت شرکت

معرفی کردن خود یا   تح یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بح منظور تصرف یا ذیحقیاف المنفعح اختصاص برای مصارف عام
نماید کح  حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصالح دیگر مبادرت بح عملیاتی  ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان  دیگری

یا ایجاد مزاحمت یا بح هرگونح تجاوز و تصرف عدوانی   موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام
 .شود محکوم می ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید بح مجازات یک ماه تا یک سا  حبس 

مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع بح حا  سابق   دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع
آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس  می   رسیدگی بح جرایم فوق الذکر خارج از نوبت بح عمل 1 تبصره .نماید

 .عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد دستور متوقف ماندن 

بازداشت    در صورتی کح تعداد متهمان سح نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار 2 تبصره
 «.تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید صادر خواهدشد، مدعی می

متنی طوالنی و مبهم دارد و بیانگر چندین جرم است. این نوع از قانونگذاری با این بیان آمیختح از ابهام  966ماده ی 
واهد داشت. با حکیمانح بودن روند قانونگذاری نیز منافات جز باعث سردرگمی قضات و تشتت آراء، ثمره ای در بر نخ

 دارد.

 رکن مادی: -2

 رکن مادی این جرم، فعل مثبت کح تصرف و استیال ی بر ما  غیر است.

ی تعلق بیان شده است کح درباره ی رکن بودن این واژه سح دیدگاه موجود می باشد کح ق.م.ا واژه 966در ماده ی 
 گذرا بح این دیدگاه ها می پردازیم: در این قسمت بح صورت

، مالکیت است. از نظر این گروه از حقوقدانان اگر خواهان بخواهد «تعلق»دیدگاه او : برداشت این دیدگاه از واژه ی 
از طریق جزایی طرح دعوا نماید باید مالکیت خود را نیز بح اثبات برساند. از جملح مواردی کح این دستح بدان استناد می 

رسیدگی و اتخاذ »می باشد کح اینگونح بیان می نماید: ا.ح.ق  7/1717-21/3/1333نظریح  یند نظریح ی مشورتینما
ق.م.ا. موکو  بح اِحراز مالکیت شاکی و عدوانی  966تصمیم نسبت بح شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 

و رعایت مهلت مقرر بح نحو مذکور در قانون  بودن تصرف متهم بوده و نیازی بح کشف و اِحراز سبق تصرف شاکی
و قانون مذکور ندارد یعنی دادگاه فقط بح دالیل مالکیت شاکی و بدون  1312جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سا  

خصوص تصرف عدوانی موضوع  نماید. اما در مجوز بودن تصرفات متهم توجح نموده و حکم مقتضی صادر می
تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و الحِق سح شرط الزم است: او  سبق تصرف خواهان، دوم برای تحقق  1376 ق.آ.د.م.

 (13: 1336اکبری،«)الزم است... لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده

یت بر این اساس این گروه عقیده دارند برای اینکح بتوان دعوای تصرف عدوانی کیفری را مطرح نمود باید اثبات مالک
گرنح دعوا در محاکم کیفری قابل طرح نیست و مسموع نخواهد بود. در این مورد برخی از قضات دادگاه صورت پذیرد. و

کح خواهان خواستار  11/16/62نمایند. طبق رای صادره از دادگاه بدوی مورخح ها بر اساس این نظریح حکم صادر می
وانی از حیث کیفری وجود مالکیت شرط اصلی برای طرح شکایت تصرف عد»رفع تصرف عدوانی است، بیان می دارد کح:
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دادگاه  17این رای در شعبح « گردد.می باشد کح در فرض حاضر وجود نداشتح، ...لذا قرار منع تعقیب صادر و اعالم می
 تجدید نظر استان تهران تایید شده و تجدید نظر خواهی رد گردید.

نگرند، مالکیت را شرط نمی دانند. صرف سبق ظر بح دعوای تصرف عدوانی میدیدگاه دوم: حقوقدانانی کح از این من
تصرف شاکی را کافی و وافی بر می شمرند. اینان فلسفح ی وضع مقررات مربوط اعم از دعوای حقوقی و کیفری را احترام 

ا ادعایی دارند. در بح تصرف اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص در تصرف امالکی میدانند کح نسبت بح آنه
» تشخیص دیوان عالی کشور  13شعبح ی  21/11/33مورخح ی 3926/13استناد بح نظریح ی خود بح رای شماره ی 

 «نیاز بح ابراز سند مالکیت نیست و صرفا اثبات تصرف سابق است و خالف نص قانون نیست و منطبق است.

در طرح دعوی تصرف عدوانی بح استناد قانون اصالح »ا.ح.ق:  7/3221 -21/1/1373نظریحهمچنین در این خصوص 
عنح و عدوانی بودن تصرف او  اثبات سبق تصرف شاکی ولحوق تصرف مشتکی 1312قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 

ق.م.ا. اِحراز واقع الزم است. یعنی دادگاه فقط پس از  966ضروری است. اما در صورت شکایت کیفری بح استناد ماده 
 «تواند حکم محکومیت صادر نماید. حق و عدوانی یا غاصبانح است می غیر ینکح تصرف فعلی مناِحراز ا

این عده از حقوقدانان هم بر این عقیده اند کح واژه ی تعلق بیان شده در ماده، بح معنای عرفی ومجازی تصرف است 
گیرد و درواقع ملکی کح در رف در نظر میکح با این لغت بح کار رفتح شده است. درواقع عرف این واژه را در معنای تص

 تصرف دیگری است متعلق بح وی است.

نمایند. همچون پرونده ی بررسی شده ای کح در عده ای دیگر از قضات دادگاه ها براساس این عقیده رای صادر می
 ذیل بدان اشاره مینماییم:

ستعالم ثبتی حکایت از مالکیت خواهان دارد و شاکی با قهر و غلبح مبادرت بح تصرف مطب نموده، اما حسب پاسخ ا»
شاکی دلیلی بر تصرفات خویش اقامح نکرده از جملح اجاره نامح ای کح حکایت از مالکیت منافع ملک مذکور را داشتح 

مجازات اسالمی شاکی را محق بح طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی می نماید مالکیت شاکی  966باشد و آنچح در ماده 
این رای در در شعبح « ملک مورد تنازع است کح در مانحن فیح آن بح اثبات نرسانده است متهم تبرئح می گردد.نسبت بح 

با توجح بح اقرار صریح خوانده »بح گونح ای دیگر رقم خورد:  36/16/62دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ 27
کح حکایت از سبق تصرف شاکی از « بح ملک می آمدند شاکی بح عنوان طبابت هفتح ای چند ساعت»مبتنی بر اینکح 

باشد و قانون مجازات اسالمی، فرع یا مبتنی بر مالکیت شاکی نمی 966ملک مورد نظر دارد و از آنجایی کح ماده ی 
ق.م.ا شاکی را محق بح طرح دعوای کیفری تصرف   966آنچح در ماده ی »برداشت دادگاه صادر کننده ی حکم بح اینکح:

مقرون بح صحت نیست، دادنامح را نقض مینماید، « وانی می نماید مالکیت شاکی نسبت بح ملک مورد تنازع است.عد
 تارنمای پژوهشگاه قوه قضاییح(«)عمل مجرمانح قلمداد می شود و محکوم می گردد.

ی شاکیان نظر سوم: شاکی یا مالک باشد یا سبق تصرف او مشروع باشد و صرف تصرف سابق کافی نیست. دامنح
تصرف را بی رویح گسترش ندهیم یا محدود نکنیم. شاکی مالک باشد یا قائم مقام مالک باشد یا حداقل تصرفات مشروع 

( در این نظر تعلق رابطح ی حقوقی بین متصرف و ما  مورد تصرف مورد نظر است کح 11: 1336داشتح باشد.) اکبری، 
ف رابطح ی استیجاری دارد یا سرقفلی یا ماذون است یا حق انتفاع دارد می تواند اعم از مالکیت باشد. پس اگر متصر

تواند دعوای کیفری مطرح کند. اما در تصرف عدوانی حقوقی و لو متصرف سابق غاصب باشد یارابطح ی حقوقی دارد، می
ن، تا از وی حمایت کنیم. اما از حیث کیفری تعلق یعنی علقح باید معلوم شود کح مالک است یا ماذواز او حمایت می

 کیفری هم بنماییم. پس ما از متصرف سابق غاصب، حمایت کیفری نمی کنیم.
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همانگونح کح مالحظح نمودیم، با تشتت آراء در این خصوص مواجهیم کح باعث می گردد یک ماده قانونی در برابر 
بتوان بح نظر واحدی دست یافت و قانون  ای اندیشید تارسد کح باید چارهافراد متفاوت، مختلف تفسیر گردد. بح نظر می

برای افراد برابر باشد. برای یافتن نظری واحد می توان بیان نمود تصرف عدوانی هم از حیث ماهیت و هم از حیث 
اصالت، دعوای مدنی محسوب می گردد. در ادامح با نگاهی بح پیشینح ی قانونگذاری این نهاد حقوقی در خواهیم یافت 

ی مدنی این قوانین مورد توجح قانون گذار بوده است. ) حبیب حتی در قوانین دیگر کشور ها، ابتدا وجهح کح در ایران و
 (63: 1361زاده وکاظم کوهی،

ی قانونگذاری از ابتدا جنبح ی مدنی داشتح است و  کافی نبودن ضمانت جرم تصرف عدوانی با توجح بح پیشینح
جزایی نیز یابد. با این دیدگاه از نظر رکن مادی نیز می بایست همان سح رکن اجرای مدنی باعث شد کح ضمانت اجرای 

 اشاره شده در بخش مدنی را دارا باشد، و نیاز بح اثبات رکن دیگری با عنوان مالکیت لزومی نخواهد داشت.

 

 رکن روانی: -3

جملح مهم ترین نقطح ی رکن روانی یا همان سوءنیت، یکی از رکن های مهم در حقوق کیفری می باشد کح از 
پس دانستح و خواستح «رکن روانی در حقوق کیفری یعنی بداند و بخواهد.»افتراق میان حقوق مدنی و کیفری است. 

دست بح اقدامی زند کح توسط قانونگذار ممنوع اعالم گردیده و جرم انگاشتح شده است. بدین معنی کح قصد محروم 
 (7: 1361ز تصرفات وی را دارد.)دیناروند،کردن مالک یا متصرف ما  غیر منقو  ا

 

 شرایط:-4

-1کنیم:شرایط خاصی نیز برای بح وقوع پیوستن تصرف عدوانی وجود دارد. بح صورت گذرا  بدان ها اشاره می
تحقق این جرم با -1غیر منقو  بودن ما  مورد تصرف -1صریح بودن تصرف -3علنی بودن تصرف -2استمرار در تصرف 

 رسیدگی خارج از نوبت-1جی فعل مثبت خار

 

 منبع-5

در حقوق کیفری منبع قانون است. طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها باید در قانون جرم انگاری شده باشد 
ها و خصوصیات خاص خود است کح ممکن تا بتوان برای آن مجازات در نظر گرفت. از طرفی دیگر جامعح دارای ویژگی

یر یابد. بح دنبا  این تحوالت جامعح قوانین حاکم بر آن نیز بح مرور زمان دچار دگرگونی می است با مرور زمان تغی
جامعح دارای تحرک و دینامیسمی خاص است لذا شرایط اجتماعی یکنواخت نیست بلکح »گردد. دکتر پازوکی میگوید: 

تواند ح بح یک شکل نیست و نمیدر هم پیچیده و دائما و مستمرا در حا  تحرک است بح همین دلیل قوانین همیش
 (11: 1333سلطانی و سادات باریکانی«)باشد.

پس بح اجبار قوانین حاکم بر این اجتماع نیز باید همراه و همگام با دگرگونی های جامعح متحو  گردد. اگر اینگونح 
س چاره اندیشی در این است نباشد پاسخگوی نیازهای افراد جامعح نخواهد بود. آن جامعح رو بح انحطاط خواهد نهاد. پ
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کح قانونگذار پا بح عرصح ی عمل نهد و طرحی نو در اندازد. از افو  جامعح جلوگیری نماید. یکی از این نمونح های بارز 
قوانین مربوط بح تصرف عدوانی است کح با نگاهی بح تاریخچح ی تحوالت این قوانین می توان دریافت کح همگام با 

 نی شده است.تحوالت دستخوش دگرگو

باگذر زمان و افزایش جمعیت و باال رفتن ارزش امالک و تغییر یافتن نیازها، تعرض ها بح امالک غیر نیز فزونی یافت. 
در این میان تنها جنبح ی مدنی نمی توانست جامعح را از این دست درازی ها مصون دارد. در اینجا بود کح قانون گذار 

واند جنبح بازدارندگی بیشتری داشتح باشد. پس وارد عرصح ی قانونگذاری و جرم انگاری باید چاره ای می اندیشید کح بت
 گشت. وجهح ی کیفری نیز بح تصرف بخشید و ضمانت اجرای جزایی نیز برای این عمل در نظر گرفت.

در این  همانطور کح اشاره نمودیم دعوای تصرف از عمده ترین دعاوی مطروحح است. با گذر زمان قوانین متعددی
 رابطح وضع گردیده، کح در دو بعد از نظر تاریخچح ی حقوقی و کیفری بح صورت ذیل تقسیم بندی خواهد شد:

قمری کح دادگاه صالح برای رسیدگی بح  1326مصوب « اصو  محاکمات حقوقی»ابتدا از بعد حقوقی از جملح 
هجری شمسی تصرف 1366مصوب «رف عدوانیقانون طرز جلوگیری از تص»تصرف عدوانی و شرایط را بیان نموده ، 

اصالح و نسخ »عدوانی نسبت بح کلیح ی اموا ؛ اعم از منقو  و غیر منقو ، مورد پذیرش قرار گرفت. این رویح در قانون 
قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف »وهمچنین  1336مصوب «بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

، بار دیگر دعوای 1376و مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی  113فظ شد ، اما در  ماده ح 1312مصوب « عدوانی
 تصرف عدوانی بح اموا  غیر منقو  منحصر شد و با تشریفات خاص پیش بینی شد.

اگر از منظر کیفری بح سابقح ی توجح قانونگذار بح بحث تصرف بنگریم سابقح ی جرم انگاری بدین قرار است: ابتدا 
ه.ش بر میگردد. در این قانون، تنها تصرف ملک دیگری بح قهر و غلبح مستوجب 1361نون کیفر عمومی مصوب قا

قانون کیفر  293مجازات شناختح شد. این رویح در قوانین بعدی، از جملح قانون مربوط بح الحاق ماده ی مکرر بح ماده ی 
دن دامنح شمو  جرم، ادامح یافت. پس از انقالب اسالمی تر کر، با اعما  برخی تغییرات و گسترده1337عمومی مصوب 

است. مقررات مذکور با 1392قانون راجع بح مجازات اسالمی 133و 131،139نیز عمده ترین مقرره در این زمینح، مواد 
اندک تغییر و اضافح کردن برخی عبارات، در قانون مجازات اسالمی، بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 

 (66: 1361بازنویسی شده است.) حبیب زاده وکاظم کوهی،171

 

 قلمرو-6

در رابطح با تفاوت قلمرو میان تصرفات حقوقی و کیفری همانطور کح اشاره نمودیم سح دیدگاه وجود دارد : دیدگاه 
او : دیدگاه حداقلی است کح این گروه معتقدند اگر دلیل دعوای مدعی، صرفا تصرفات سابق او در یک ما  غیر منقو  

تصرف عدوانی طرح کند، لیکن اگر او دلیل بر مالکیت خود داشتح باشد، او باید وفق مقررات آیین دادرسی مدنی، دعوای 
( بدین 99: 1366باشد، با توجح بح احراز مالکیت وی، میتواند طبق قانون مجازات اسالمی شکایت نماید.)ابهری ،اکبری،

 صورت قلمرو این دو مبحث را کامال متفاوت قلمداد می نمایند. 

ری می گویند: مالکیت در این دو بحث مطرح نیست. آنچح مهم است حمایت از دیدگاه دوم: طرفداران دیدگاه حداکث
نظم جامعح و متصرف است، در برابر دیگر افراد جامعح حتی مالک، و آنچح قلمرو این دو را متفاوت می گرداند احراز سوء 



 

 
The first scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran       10 

ربوط بح دعاوی نیت است کح مهم ترین وجح فارق میان حقوق مدنی و کیفری می باشد. در حقیقت روح نصوص م
 (317: 1331نماید.)شمس،تصرف بح روشنی عدم لزوم مالکانح بودن عنوان تصرف را افاده می

دارد علقح ی فرد و ما  مشخص گردد. تنها محدود بح تصرف دیدگاه سوم: اما دیدگاه بینابینی نیز هست کح بیان می
ترده کح حتی متصرفی را کح غاصب است در برگیرد و یا مالکیت نشود. بلکح تصرف مشروع فرد ثابت گردد، نح آنقدر گس

 نح آنقدر محدود کح تنها از مالک حمایت نماید. بدین صورت قلمرو را نح محدود کنیم و نح گسترده نماییم.

 

 گیرینتیجه

ی خاصی میان فرد و ما  وجود داشتح باشد. پس از اما آنچح مهم است حمایت از متصرف است نح اینکح لزوما علقح
دیدگاه حقوقدانان حقوق خصوصی نظر حداکثری مالک عمل است و نمی توان آن را محدود نمود و در حقوق کیفری 

ی تصرف عدوانی سازگارتر است، خواه در حقوق خصوصی و آیین دارسی نیز همین گونح است. چون اینگونح با فلسفح
کیت در این دو نهاد مطرح نیست و از مالک در مدنی و خواه در حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری. بدین سان مال

 نهادهای دیگر حمایت شده است.
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