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  تقدیم نامه

خدا را شاکرم که بار دیگر این قسمت را بر من نهاد تا بتوانم قلم در دست بگیرم و صحبت از قانون ، قسـط و  

رش طاهرخانی که در کلیه مراحل زندگی از فکر و انتقاد حق بنمایم این تحقیق را به برادر بزرگوارم آقاي کو

  %سازنده ي ایشان مخصوصاً در زمینه ي علم حقوق کمال استفاده را می برم تقدیم می نمایم 



 
٣ 

 irrWww.HaghGosta.                                                                 شده در پایگاه نشر مقاالت حقوقی،حق گسترمنتشر 

  سپاس نامه

  

حرم     معلم از سالله جود و ز تبار کرم ر  اسدا پ و  ور  ن ه  ل ی ب ق ز  ا م  ل ع   م

  )ع(است و علی ) ص(مه راه محمد صحیفه ات ادا    تو در پناه خداوند کردگار لم یزلی

  

  با عرض سالم و خسته نباشید خدمت استاد محترم آقاي دکتر افشار

در عرض حدود یک سال از بیانات و رهنمودهاي جنابعالی و زحمات بی دریغ شما کمال قدردانی و تشکر را 

  .می نمایم

داوند متعال ظهور ایشان را که مایه باشیم و خ) عج(امید است همگی بتوانیم پرچمدار عدالت در ظهور مهدي 

  %ي رحمت و منّت است بر همه آزادگان و مظلومان جهان در اسرع وقت اجابت بفرماید

  با تشکر فراوان
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  عالیم اختصاري

  قانون مدنی    ............................................................  م. ق 

  قانون اساسی ................................................................  ا. ق 

  قانون مجازات اسالمی.......................................................... ا.. م . ق 

  قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی.......................ع . ت . ج . ق . ا . ق 

  قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب................................... ا . ع . د . ت . ق 

  )قانون جدید( قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب ...................................................ج . ق

  )قانون قدیم(   1318 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب ........................................................... ق . ق 
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  طالبفهرست م

  8-10  .................................................................................................  مقدمه

  فصل مقدماتی

  )تعاریف(بحث اول

  10-11تعریف تصرف و چگونگی آن –گفتار اول 

  11-14تعریف حق و انواع آن –گفتار دوم 

  14-14تعریف عدوان و غصب –گفتار سوم 

  15-20ي آن تعریف دعوا و شرایط اقامه –گفتار چهارم 

  )دعاوي تصرف(فصل اول 

  22-23ي آن مقررات ویژه معرفی دعواي تصرف و –مبحث نخست 

  23-30معرفی و تعریف دعواي تصرف عدوانی –مبحث دوم 

  )ي ید، غصب مقایسه دعواي تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه( –گفتار دوم 

  31-32مقایسه دعواي تصرف عدوانی با خلع ید –بند اول 

  32-32مقایسه دعواي تصرف عدوانی با تخلیه ید –بند دوم 

  32-33عواي تصراف عدوانی با غصبمقایسه د –بند سوم 

  33-33ي دعواي تصرف عدوانی مقررات ویژه –گفتار سوم 
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  34-53..ي احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی تکلیف ابنیه –بند اول 

  35-35ي دعوا مالکیت تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه –بند دوم 

  35-38در ارتباط با شکایت از حکمو اشجار   تکلیف ابنیه –بند سوم 

  38-38تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی –بند چهارم 

  39-40تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی –بند پنجم 

  40-40المثل ایام تصرف تکلیف اجرت –بند ششم 

  41-42تکلیف تصرف امین –بند هفتم 

  )دعواي ممانعت از حق(فصل دوم

  44-44)عریف دعواي ممانعت از حق ت( مبحث اول 

  44-45)مصادیق دعواي ممانعت از حق(گفتار اول 

  45-46)تفاوت دعواي تصرف عدوانی با ممانعت از حق( گفتار دوم 

  )دعواي مزاحمت از حق(فصل سوم

  48-48تعریف دعواي مزاحمت از حق –مبحث اول 

  48-49مصادیق دعواي مزاحمت از حق –گفتار اول 

  49-50فاوتهاي دعواي تصرف عدوانی با دعواي مزاحمت از حقت –مبحث دوم 

  50-51تفاوتهاي دعواي ممانعت از حق با دعواي مزاحمت از حق –مبحث سوم 
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  )قواعد مشترك بین دعاوي تصرف(فصل چهارم

  51-52)کیفیت و مدت تصرف(مبحث اول 

  52-52)اوصاف تصرف(مبحث دوم

  53-54اوصاف تصرف خواهان –گفتار اول 

  54-55اوصاف تصرف خوانده –دوم  گفتار

  57-57مدت تصرف –مبحث سوم 

  57-58مدت تصرف نسبت به خواهان –گفتار اول 

  58-59مدت تصرف نسبت به خوانده –گفتار دوم 

  59-59)ي دعوا، آثار آن و اقدامات احتیاطی اقامه  طریقه(مبحث چهارم

  59-59ي دعوا اقامه -گفتار اول

  59-60دعوا ي مرجع صالح اقامه -بند اول

  60-61ي دعوا ي اقامه شیوه-بند دوم

  61-62ذینفع اقامه دعوا-بند سوم

  62-64آثار دعاوي تصرف-گفتار دوم

  64-66اقدامات احتیاطی دعواي تصرف -گفتار سوم

  )رسیدگی، صدور رأي و شکایت از آن(فصل پنجم
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  68-69رسیدگی دادگاه-مبحث نخست

  69-70ني دلیل و رسیدگی به آ ارائه –گفتار اول 

  70-70ورود ثالث و رسیدگی به آن-گفتار دوم

  71-71صدور رأي -گفتار سوم

  71-72شکایت از رأي صادر شده -بند اول

  72-72آثار حکم و اجراي آن –مبحث دوم 

  73-74آثار حکم دادگاه –گفتار اول 

  74-75اجراي حکم دادگاه –گفتار دوم 

  75-81گیري و پیشنهاد نتیجه –مبحث چهارم 

  82-82و مآخذمنابع 

  

  

  

  

  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
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ــد و     ــد و شــمارگران، شــمردن نعمتهــاي او را ندانن ســپاس خــدایی را کــه ســخنوران در ســتودن او بمانن

ي تیزگـام در راه شناسـایی او لنـگ اسـت و سـر       خدایی که پاي اندیشه. کوشندگان حق او را گزاردن نتوانند

  .فکرت ژرف، رو به دریاي معرفتش لنگ

هاي نور را به سوي بشر گشودند و حیات خویش را  الم و درود بر محمد و عترت پاك او که دریچهو س

  .وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند

اند و  دانیم قوانین الهی براي سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده همانطور که می

ي  و مسلمان براي دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحهانسان عاقل و بالغ 

  .زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد

النـاس اسـت کـه     ها باید به آن احترام بگذارنـد رعایـت حـق    ترین قوانین الهی که تمام انسان  یکی از مهم

  .حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند افراد نباید در زندگی به

ي ید  ي سند باشد یا بواسطه ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه ترین حقوق انسان از مهم

  .ي تصرف دراماره

هر ي مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که  در فقه بنا به عقیده

شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیالء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ 

توانـد اقامـه    باشـد صـرفاً مـی    از آن اوست و مدعی باید براي بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگري مـی 
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کم به نفع اودهـد و او را بـه    دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی ح

  .عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد

ید چارچوب مشخص و محدودي ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده ایـن  

است که استیال و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکـه خـالف آن ثابـت شـود و طبـق      

 31و در مـاده  . تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابـت شـود  م .ق 35ي  ماده

  .توان بیرون کرد مگر به حکم قانون م که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی.ق

پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگري است به نحو عدوان و سـتم تصـاحب و   

ي قدرت شخصی، آن را از  تواند به وسیله ه طور قانونی این کار را انجام دهد و نمیتصرف نماید مگر اینکه ب

شود و به عنـوان متصـرف عـدوان تحـت      تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می

قانون مدنی مضخص نکرده که تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشـد یـا   . گیرد پیگرد قرار می

ي  تفسـیر شـده بـود و مـاده     1318از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصـوب  اعم 

تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل . داشت آن قانون مقرر می 745

مه به آن حقـوق احتـرام قائـل شـوند     ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگري دارند باید ه

قرار گرفته اسـت و اگـر احیانـاً حقـوق ایـن       124، 97، 95هاي  م در ماده.مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق

افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مـزاحم یـا ممـانع برخـورد     
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،آیــین )29-139(نــابع ایــن قــوانین در ایــن گونــه مــوارد قــانون مــدنی کننــد کــه م قــانونی الزم را لحــاظ مــی

  .باشند می) 690-691-692-693(و حقوق جزا) 177-158(دادرسی

مـورد تجـاوز قـرار    ) که در اینجا معموالً غیر منقول است( در نهایت از آنکه فردي به حقوق او از ملکی 

ه عنـوان فصـل مقـدماتی بـه تعریـف دعـوا و حـق و        پـس ابتـدا بـ   . بایست  اقامه ي  یدعوي نمایـد  گرفته و می

پـردازیم و   ایم سپس به شرح دعواي تصرف در باب تصرف عدوانی می ي دعوي آن پرداخته چگونگی  اقامه

کنیم و در گام بعدي به دعـوایی   از آنجا که این دعوا با غصب ارتباط نزدیک دارد آن دو را با هم مقایسه  می

ي  و در مرحلـه ) دعواي مزاحمت، ممانعت از حـق (فاقی و انتفاعی افراد ربط دارندپردازیم که با حقوق ارت می

شـویم و در گـام نهـایی طریقـه      بعد این سه نوع دعوي را با هم مقایسه و نقاط مشترك آنـان را یـادآوري مـی   

  .کنیم ي احکام آنها را بیان می ي دعوي  از دعوایی مذکور و تجدید نظر درباره شکایت و اقامه

  )تعریف تصرف و چگونگی آن(ار اولگفت

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یـا غیـر منقـول تحـت اختیـار کسـی       

پس این تعریف تصرف با ید فقهـی  . باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد

اي که عرفاً آن شئ در اختیار  و اقتدار شخص بر شئ به گونه  هي نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلط رابطه

  .و استیالي او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییري در آن به عمل آورد

در دعواي تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیـت و یـا تصـرف بـه     

  .ا سازداثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش ره
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  )تعریف حق و انواع آن(گفتار دوم

 1.اقتدار و امتیازي که شخص در برابر سایر اعضاي جامعه داراست: گویند فرد گرایان در تعریف حق می

در واقـع حـق قـدرت و    . حق عینی و حـق دینـی  : اند حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده

  .باشد دهد و منابع آن ناشی از قانون یا قرارداد و یا عرف مسلم می می امتیازي است که قانون به اشخاص

کنـد و   واسطه، نسبت بـه چیـزي پیـدا مـی     حق عینی عبارت است از حقی که شخص به طور مستقیم و بی

  .تواند از آن استفاده کند مانند حق مالکیت می

گونه انتفاع و تصـرف را در   هترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق هم حق مالکیت کامل

حق انتفاع و حق ارتفاق که موضوع حق در دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق . کند ملک خود پیدا می

تواند در عین مال تصـرف   هاي حق مالکیت هستند و صاحب آن به طور محدود می باشند از اجزاء و شاخه می

  :پردازیم عریف این نوع حقوق میمند شود پس اکنون به ت کند و از منافع آن بهره

توانـد از مـالی کـه عـین آن      عبارت است از حقی که به موجب آن شخص مـی : م.ق 40ي حق انتفاع طبق ماده

شـود و   و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار مـی . ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

مند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شـئ  نا کند منتفع می کسی که از این حق استفاده می

                                                
  .1382سال -، انتشار میزان14تم، ص ج هف–) و مالکیت اموال(دنیي مقدماتی حقوق م ، دوره)ناصر(کاتوزیان -1
 



 
١٣ 

 irrWww.HaghGosta.                                                                 شده در پایگاه نشر مقاالت حقوقی،حق گسترمنتشر 

شود و اقسام آن ممکن است عمري، رقبی و سکنی  مادي باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می

  2.باشد

م عبارت اسـت از حقـی اسـت بـراي شخصـی در ملـک دیگـري یکـی از         .ق 93ي  حق ارتفاق طبق ماده

اق این است که وجود آن قائم بـه ملـک اسـت و بـا انتقـال زمـین و تغییـر مالـک از بـین          هاي حق ارتف ویژگی

تواند مانع  م کسی که در ملک دیگري حق ارتفاق دارد، نمی.ق 604باشد و طبق ماده  رود و حق ثابتی می نمی

  .ماند از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می

احمت از حق و ممانعت از حق براي اینکه به خوبی متوجه بشویم که چـه نـوع حقـی مـورد     در دعواي مز

مزاحمت یا ممانعت قرار گرفته الزم است که تفاوت این دو نوع حق انتفاع و ارتفاق را به خـوبی بـدانیم و ان   

  :عبارتند از

  .حق ارتفاق دائم است ولی حق انتفاع موقت است مگر در حبس مؤبد - 1

گذاري شده که مالک خاص دارد و حال آنکه انتفاع بـه اسـتفاده از    در ملک دیگري بنیانحق ارتفاق  - 2

 .گیرد ملک اعم از آنکه مالک خاص دارد یا ندارد تعلق می

   
 .تواند بر مال غیر منقول و منقول باشد گیرد ولی حق انتفاع می حق ارتفاق بر مال غیر منقول تعلق می - 3

ملکی است که به نفع آن برقرار شده و به تبع آن ملک انتقـال داده   حق ارتفاق حقی است تبعی و تابع - 4

 .شود شودولی حق انتفاع حقی است استقاللی و مستقالً قابل نقل و انتقال بازداشت می می

                                                
 .210الی  208دکتر کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین سفحات  -1
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ي  ي مثبت دارد مانند حق پنجره، حق عبور، حق شرب و از این قبیـل و هـم جنبـه    حق ارتفاق هم جنبه - 5

ن و عدم باال بردن بنا بیش از دو طبقـه امثـال آن و حـال آنکـه در انتفـاع      منفی مثل عدم ایجاد ساختما

 .ي مثبت آن مرحج است جنبه

در حق ارتفاق بسیاري از اوقات وسایل انتفاع از آن حق را نیز در بر دارد ولی در حق انتفـاع بـالعکس    - 6

 .وسایل استفاده از حق ارتفاق دیگري ضرورت ندارد

شود و حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملـک بـه    ص متنفع برقرار میحق انتفاع براي استفاده شخ - 7

آید و قائم به آن است هر کس مالک زمین صاحب ارتفاق شود، به تابعیت از حـق مالکیـت    وجود می

تواند از ان استفاده کند و بر عکس زمینی که ارتفاق بر آن تحمیل شده اسـت، در دسـت هـر     خود می

 .خود را از دست   نمی دهدکه باشد، وضع سابق 

تواند با تصـرف   توان نتیجه گرفت که این نوع حقوق از نظر قانون محترم شناخته شده است کسی نمی پس می

  .یا با مزاحمت و یا ممانعت باعث اضرار و تضییع این حقوق شناخته شده شود

  )تعریف عدوان و غصب(گفتار سوم

در فقه و حقوق منظور از عدوان تجـاوز  . ظلم و ستم استعدوان در لغت به معناي ستم کردن، دشمنی، 

شویم کـه در معنـی عـدوان همـان عمـد و قهـر        به حق دیگري است که اگر به این معنی دقت کنیم متوجه می

  .نهفته است
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بنابراین در غصب استیال بـر مـال غیـر از روي عمـد و قهـر      3.غصب استیال بر مال غیر است به نحو عدوان

شود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از این جهت غاصب محسوب  معلوم میپس . صورت گیرد

 .شود می

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  )تعریف دعوا و شرایط اقامه ي آن(گفتار چهارم 

در قانون براي دعـوي   )1(.دعوا در لغت به معناي ادعا کردن، خواستن،ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است

این تعریـف از   )2(.را عملی دانسته اند که براي تثبیت حقی صورت می گیردبعضی دعوا .تعریفی  وجود ندارد

با بررسی مواد قانونی روشن می شود که قانون گذار دعوا  را در . دید مدعی قابل قبول است ولی جامع نیست

  : سه مفهوم مختلف به کار برده است

                                                
  .1374، انتشارات مجد،190، ص 2شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج  -1
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مدعی حقّ تضییع شده یـا انکـار شـده در    در این مفهوم ، دعوا توانایی قانونی : مفهوم اخص دعوا  -الف

مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن یـا نبـودن ادعـا وترتـب آثـار قـانونی مربـوط        

قـانون اساسـی مـورد     34این حق به صراحت در اصل . براي طرف  مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است.است

حقّ مسلّم هر فـرد اسـت وهـر کـس میتوانـد  بـه منظـور دادخـواهی بـه          دادخواهی «:شناسایی قرار گرفته است

  .»... دادگاههاي صالح رجوع نماید 

و 18قانون اساسی ونیز دعوا در مـواد   167و  165بنابراین دعاوي خصوصی و رسیدگی به دعوا در اصل 

  .قانون مدنی در این معنابه کار گرفته است 1163

  :ورتی ایجاد میشود که دوشرط حاصل باشدبنابراین دعوا در این مفهوم در ص

نخست اینکه حقی قانونی  و مشروع در عمل یا بنابر ادعا وجود داشته است دوم اینکه حق مزبور در عمـل یـا   

در نتیجه ، هر شخص حقیقی ولـو تحـت قیومیـت وحتـی جنـین      .بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد

  .دعوا گردند واشخاص حقوقی می توانند صاحب

  .1365، انتشارات امیر کبیر، 1539،ص2معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی،ج  -1

  .1349، انتشارات دانشگاه تهران 333، ص 1، دکتر احمد ،آیین دادرسی مدنی وبازرگانی،ج دفتري متین -2

ه بـه تعریـف ارائـه شـده     دعوا در این مفهوم با ماهیت حقّ مورد ادعا اشتباه نمی شود وتمایز آنها بـا توجـ  

در حقیقت حق مادي مورد ادعا ، از دعوایعنی توانایی مراجعـه بـه مراجـع قضـایی جهـت      . کامالً آشکار است

اما در عین حال، علی االصول بـین مفهـوم دعـوا     )1(.احقاق آن در صورت تضییع ،متمایز و قابل تفکیک است

خصوصیات این حـق در دعـوا مـنعکس مـی شـود، بـا       وحقّ ماهوي نوعی ارتباط وجود دارد، به گونه اي که 
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.... ارتباطی که مبناي دسته بندي سنّتی دعاوي به منقول وغیر منقول، عینی  و شخصی، عمومی وخصوصـی و  

  .را تشکیل می دهد

دعوا در این مفهوم در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختالفاتی آمده است که : مفهوم اعم دعوا  -ب

  .ی مطراح گردیده وتحت رسیدگی بوده یا می باشددر مرجع قضای

بنابراین دعوا بدین  مفهوم، زمانی ایجاد می شود که دعوا در معناي الـف یـا دعـوا در مفهـوم اخـص بـه       

دعـوا از  . وجود آمده است و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی  مرجع قضایی قرار داده اسـت 

. قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ودر شمار زیادي  از مواد ق 167و ) 1 بند( 156،61،35جمله در اصول  

» اصحاب دعـوا « وسایر موادي که در آن ترکیب 107ماده ) بند ب( 57،52،44و نیز مواد  1از جمله مواد . ج 

  .بدین  مفهوم آمده است 369به کار رفته وهم چنین ماده ، » طرفین دعوا« یا 

وارد، به معنی ادعا  به کار مـی رود کـه البتـه منظـور ادعـایی اسـت کـه در مرجـع         دعوا، در بعضی م -ج

  قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خالل رسیدگی به دعـوا، به عنوان امري 

  .334، ص 1متین دفتري، دکتراحمد، منبع پیشین، ج  -1

  

دعاوي تهـاتر،  .... «:مقرر می داردکه . ج.ق 142تبعی مطرح می گردد، دعاوي در این قسمت از ماده ي 

  .در همین معنا به کار رفته است» ....اظهار میشود ... صلح، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع 
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تعاریف ارائه شده و تمایز مفهوم آنها  در مواد مختلف قانونی  به ترتیبی که گفته شد در امور کیفري نیز 

اما با این تفاوت که در امور کیفري حقّ اصلی مورد تجـاوز  و  .ایت قرار گیرد، حدود زیادي میتواند مودر عن

در حقیقت با . یا انکار ،حقّی عمومی ومتعلق به کل جامعه است وضمانت اجراي کیفري  نشانه ومبین آن است

حق وقوع عملی که جرم شمرده میشود به سبب اخاللی که بر فرض، در نظم وامنیت عمومی به وجود می آید 

اجتماع یعنی حقّ عمومی ،مورد تجاوز یا انکار قرار میگیرد بنابراین توانایی مراجعه به مراجع صالح بـه منظـور   

احقاق ومورد شناسایی قرار دادن آن براي اجتماع به وجود می آید، یعنی دعوا بـه مفهـوم اخص،متحقّـق مـی     

اسـت علـی االصـول توسـط     » دعـوي عمـومی  « این دعوا  با توجه به خصوصیت حق اصلی  مورد ادعا . گردد

  .دادستان به عنوان نماینده ي اجتماع اقامه می شود

ارتکاب جرم، عالوه، بر اینکه بر فرض، در هر حال موجب اخالل درنظم وامنیت عمومی گردیده وتولید 

دعواي عمومی می کند ،ممکن است موجب شود که حـق شـخص  یـا اشـخاص معینـی تضـییع یـا انکـار  یـا          

دعواي « حمت با ممانعت شود، در این صورت چون این حق،حقّی خصوصی است، دعواي ایجاد شده نیز مزا

همچنــان کـه در دعـواي تصــرف عـدوانی ، مزاحمــت وممانعـت از حقّ،حــق     . شـمرده مــی شـود  » خصوصـی 

خصوصی مورد تجاوز ومزاحمت قرار میگیرد وخواهان باید براي  رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت دعواي 

پس با اعمال در مفهوم اخص یا اقامه ي آن،دعوا به مفهوم اعم . خصوصی در مراجع صالح قضایی اقامه نماید

  .ایجاد می شود
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دعاویی مذکور داراي هر دوجنبه ي عمومی و خصوصی می باشند وخواهان می تواند  از هر یـک از دو  

  .طریق براي احقاق حقوق خود به مراجع صالحه رجوع نماید

  قامه ي دعويشرایط ا

دعوا یعنی اعم از حق مراجعه صالح به منظور احقاق حقّ ماهوي تضـییع  شـده بـراي هـر شـخص،بالغ یـا       

در عین حال اقامه ي دعـوا یعنـی اجـراي حـقّ مزبـور،      .نابالغ،عاقل یامجنون،حقیقی یا حقوقی به وجودمی آید

با نبودن هر یک از شرایط شود، همـواره   حتّی» اقامه ي دعوا«مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به 

امکان پذیر است ، اما نبودن شرایط  یا شرایط مورد اشاره موجب می شود که دادگـاه گرچـه وارد رسـیدگی    

میشود، اما از رسیدگی  به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا وتضییع یا انکار آن 

در قالب حکم،ممنوع  شودبا نتیجه ي چنین حالتی علی االصول  صدور قرار رد یا  وترتیب آثار قانونی مربوط

  .عدم استماع دعواست

اقامه ي دعوا، در صورت وجود شرایط  مورد اشاره دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوي میکنـد امـا در   

ت،  عین حال  حتی با وجود و احراز  این شرایط ،دادگاه پـس از رسـیدگی ممکـن اسـت خواهـا      ن را در ماهیـ

  .محکوم به بی حقّی نماید

حقّی کـه در دادگسـتري اعمـال واظهـار      -1. حقوقدانان ایران براي اقامه ي دعوا چهار شرط قایل گردیده اند

باید سمت او از حیـث   -3اعمال کننده ي باید ذي نفع باشد  -2ومعلّق ومشروط نباشد .می شود بایدمنجز بود

  )1(.باید اهلیت قانونی داشته باشد -4ی محرز باشد اصالت یا نمایندگی قانون
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وجود حقّ منجز به نظر بعضی از حقوقدانان شرایط اقامه ي دعوا نمی باشد بلکـه از شـرایط پیـروزي  در    

  .بنابراین شرایط اقامه ي دعوا را می توان به نفع، سمت واهلیت خالصه نمود )2(.دعوا  اقامه شده است

 )3(.برخی از حقوقدانان به عنوان شرایط اقامه ي دعوا شمرده                می شود تقدیم دادخواست به نظر

اما به نظر برخی دیگرکه در اکثریت قرار دارند این است که تقدیم دادخواسـت از شـرایط الزم بـراي شـروع     

قانون آیین  48در حقیقت به صراحت ماده . رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه ي دعوا است

بنابراین چنانچه دادخواسـت  » ...دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد 

و نوبت به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا نیز نمی .تقدیم نشود دادگاه از رسیدگی ممنوع    می باشد

  .رسد

  ز به ارائه دادخواست ندارد بلکه میتوانددر دعواي تصرف عدوانی ومزاحمت از حق خواهان نیا

  .1379،چ پنجم، انتشارات مجد 18صدر زاده افشار،دکتر سید محسن،آیین دادرسی مدنی،وبازرگانی،ص -1

  .1385،چ یازدهم، انتشارات دراك 293شمس ، دکتر عبداهللا،آیین دادرسی مدنی،ج اول، ص  -2

  .1376،چ اول، انتشارات پایدار، سال 408اول،ص مدنی،دکتر سید جاللدین،آیین دادرسی مدنی،ج -3

علیه متصرف یا مزاحم شکایت کند و در صورت وجود ضرر  می تواند در عین شکایت خواهان ضرر و زیان 

  .قانون مجازات اسالمی اعالم جرم واستناد نماید 690-696ناشی از جرم نیز شود و طبق مواد 

مسـتأجر  : قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر مـی دارد  170ذینفع  در دعاوي تصرف عدوانی  طبق ماده 

،مباشر، خادم ،کارگر وبه طور کلی  اشخاص که ملکی را از طرف دیگري متصرف می باشند مـی تواننـد بـه    

آیـین دادرسـی مـدنی رسـیدگی بـه       177و بـر طبـق مـاده    . قائم مقامی  مالک برابر مقررات باال شکایت کنند
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احمت  از حق و ممانعت از حق تـابع تشـریفات آیـین دادرسـی نبـوده وخـارج از       دعاوي  تصرف عدوانی، مز

  .نوبت به عمل می آید

شکایت بـراي شـروع بـه رسـیدگی کـافی      « قانون آیین دادرسی کیفري مقرر می دارد 68و طبق ماده ي 

ا خواهـان  قانون مذکور شـاکی یـ   69است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداري کند،وطبق ماده ي 

  .اقدام به طرح شکایت می نماید
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  فصل اول 

  دعاوي تصرف

  
  

  )معرفی دعواي تصرف و مقررات ویژه ي آن (مبحث نخست 

دعوا در صورتی از دعاوي تصرف شمرده می شود که موضوع حق ،منشأ آن تصرفات قبلی خواهان ،   

  . یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد
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بنابراین در دعاوي تصرف ادعاي ذي حقی خواهان مبتنی بر استفاده ي عملـی و یـا در اختیـار داشـتن       

شیء مورد نظر می باشد ودر این مقام وجود یا عدم حق قانونی ماهوي خواهان در ایـن اسـتفاده مـورد توجـه     

  . قرار نمی گیرد

که ملک عدواناً از تصرف وي خارج در حقیقت قانون گذار از جمله به متصرف قبلی مال غیر منقول   

شده و حق داده است که بدون نیاز به ارائه ي دالیل مالکیـت ، بـه صـرف اثبـات تصـرف قبلـی خـود، تحـت         

شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد ، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد 

  . و دالیلی را نیز ارائه نماید

رات مربوطه، بنابراین ، اشخاص از خارج نمودن امالك از تصرف متصرفین ممنوع می با توجه به مقر  

باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتـی اگـر متصـرف عـدوانی     

  .،مالک ملک باشد 

ك دیده است ، قانونگذار ،به ترتیبی که خواهد آمد ،به کمک دعاوي مخصوص ،حمایت از متصرف را تدار

هدف از این امر ، بیش از هرچیز حمایت از مالک واقعی می باشد ، حتی اگر از این امتیاز ، غاصب نیز استثنائاً 

  . در حقیقت ظاهر غالباً داللت بر واقع دارد و بنابراین متصرف غالباً مالک یا امین اوست . بهره مند می شود 

أم با عملیات و اقداماتی است که آرامش و نظم عمومی را از سوي دیگر اختالل در تصرف همواره تو  

کم و بیش مختل می نماید و بنابراین ؛ امتیازي که به خواهان دعوا داده شـده از نیـت خصـمانه ي قانونگـذار     

  . علیه فاعل اخالل نیز ناشی می شود
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بینـی شـده    در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههاي عمومی و انقالب سه نوع دعـواي تصـرف پـیش     

دعواي تصرف عدوانی ، دعواي مزاحمت ، دعواي ممانعت از حق که به ترتیب  معرفی و مقررات ویژه : است

از طرف دیگر، بر سه دعواي مزبور قواعد مشترکی نیـز حـاکم اسـت    . ي هر یک مورد بررسی قرار می گیرد 

  . که می بایست به آن پرداخته شود

  )تصرف عدوانی  معرّفی و تعریف دعواي(گفتار اول 

دعـواي تصـرف   ‹‹ قانون آیین دادرسـی مـدنی دادگاههـاي عمـومی و انقـالب       158به موجب ماده ي  

ادعاي متصرف سایق مبنی بـر اینکـه دیگـري بـدون رضـایت او مـال غیـر منقـول را         : عدوانی عبارت است از

  . تصرف وي خارج کرده و ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید

پس در دعواي تصرف عدوانی ، مدعی در اثبات ذي حق خود ، تنها به تصرفات سـابقش اسـتناد مـی      

از سوي . نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد  متمسک نمی شود 

ک خوانـده نسـبت بـه    دیگر مدعی عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در اینجا نیـز مالـ  

  . ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد ، قابل طرح و رسیدگی باشد

 1352در قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصـوب    

  .دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است 

   2.صرف عدوانی است دعوایی که در حکم ت -2 1دعواي تصرف عدوانی  اصلی -1
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دعواي تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوي کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشـته و بـدون   

رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتـر از یـک مـاه شـکایت     

  . مایدنموده و از دادگاه عمومی اعاده ي تصرف خود را از آن مال در خواست می ن

مال غیرمنقـول را سـابقاً متصـرف بـوده اسـت      : اوالً : باید ثابت کند که) شاکی (در این دعوي مدعی 

اکنون همان مال را خوانده : ثانیاً .بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند

تصـرفات  : ثالثـاً  .ه نگذشـته اسـت   بـیش از یـک مـا   ) مشتکی عنـه (متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده 

خوانده بر خالف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفـع تصـرف علیـه    

  . خوانده صادر می نماید 

و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوي تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعواي تصرف عدوانی 

وممکـن  . است و این متصرف ممکن است امـین ، مسـتاجر یـا مباشـر باشـد     از جانب متصرف سابق قابل طرح 

  است اصالً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب

   

  . 1352قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی سال  3،2مواد . 1

  .1352قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی سال  10ماده . 2

آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگی تصرف که ممکن است مشروع یا نامشروع  باشد، بنابراین

  . باشد  
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در این نوع دعوي مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یـا  

ن بایـد  فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بال معارض و مزاحم باشد و هـم چنـی  . چند ماه یا چند سال باشد 

الزم بـه ذکـر اسـت    . تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است 

خلـع  (مثالً حاکم دادگاه ملک را از تصـرف متصـرف خـارج    . که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست 

تصـرف عـدوان    متصرف سـابق بایـد ظـرف یـک مـاه از شـروع      . کند مورد از شقوق عدوان خارج است ) ید

شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعواي 

وي تحت این عنوان قابل طرح  نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایاي این دعوا استفاده کند ومی  تواند بـه  

  . دادگاه مراجعه نماید

مسـتأجر پـس از   : مقـرر مـی دارد   52دوانی مصـوب  قانون اصالح جلوگیري از تصرف عـ  10ماده ي 

وکارگر و به طور کلی امین دیگري که در صـورت مطالبـه ي   ) خادم(انقضاء مدت اجاره و همچنین سرایدار 

مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبـه دارد از عـین مسـتاجر یـا مـال امـانی رفـع تصـرف ننمایـد          

این ماده دودسته متصرفین در نظر گرفته شده که ممکن است مـدت   در›› .متصرف عدوان محسوب می شود 

اجاره آنها منقضی شده است که در این مورد این نکته قابل ذکر است که قانون مالک و مستاجر پس از قانون 

تصویب گردیده خود به عنـوان یـک    62و سپس در سال  56جلوگیري از تصرف عدوانی یعنی بدواً در سال 

مالک و مستاجر اجرا مـی شـود   )در محل هایی که قانون  10خاص ناسخ قبلی است و لذا ماده ي (قانون ادامه 

قابل اعمال نمی باشد ولی از آنجا که هنوز وزارت دادگستري در هم  محلها اجراي آن را اعالم ننموده اسـت  
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مـدت اجـاره بـه    که در صورت اخیر مالک مـی توانـد در صـورت انقضـاي      . قابل اعمال می باشد  10ماده ي

وسیله ي اظهار نامه  رسمی خلع ید اگر مستاجر رفع تصرف ننموده و ملک را تحویل موجر ندهـد  در حکـم   

  . متصرف عدوان محسوب است و مالک می تواند دعواي تصرف عدوانی علیه او را مطرح نماید

د  مثل سـرایدار  دسته ي دوم اشخاص دیگري غیر از مستاجر که به عنوان امین ملک را متصرف هستن

،کارگر ،باغبان، مقاطعه کار و نظایر اینها ، در صورت رویت اظهـار نامـه هـاي ارسـالی از طـرف مالـک بایـد        

ظرف ده روز ملک را تحویل مالک بدهند تصرفات این دسته پس از انقضاء مهلت مزبور  به عـدوانی تبـدیل   

  . طرح نمایدکه در این صورت نیز مالک می تواند دعواي تصرف م. می گردد

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را مشترکاً در تصرف داشـته یـا اسـتفاده مـی     : مورد دیگر

موضوع بر حسـب مـورد   . کرده اند و بعضی از آنها مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر می شود

مقـررات ایـن قـانون خواهـد بـود      در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق محسوب و مشـمول  

  : براي تحقق دعاوي که در حکم تصرف عدوانی می باشند، شرایط ذیل الزم است.

خوانده باید مستاجر درغیر محلهایی که اجراي قانون روابط مـوجر ومسـتاجر حـاکم اسـت و غیـره      -1

یـا صـاحب حـق انتفـاع     بنابراین چنانچه خوانده خود را شریک در ملک بدانـد و او بـا دالیـل ضـعیف     . باشد 

بشناسد یا با مالک قرار دادي داشته باشد که ضمن آن شرایطی مقرر شده باشد مشمول مورد نیست بـه همـین   

 52قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصـوب   10مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 

  . خارج است 
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اشد و دیگر سبق تصرف الزم نیست و همین قدر کـه  خواهان باید مالک یا ماذون از طرف مالک ب. 2

احراز مالکیت خواهان یا نمایندگی او از طرف مالک بشود، کافی براي طرح دعوي تصرف عدوانی است که 

معموال مالک باید سند مالکیت و نماینده ي او هم دلیل سمت و هم سند مالکیـت مالـک را بـه دادگـاه ابـراز      

مالک باید متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنین دعوایی مطرح کند و اگر چنـد   دارد البته بعضی معتقدند که

نفر به نحو اشاعه مالک باشند و یکی از شرکاء کلیه ي ملک را تصرف نماید یـا مـزاحم اسـتفاده سـایر شـرکا      

  . بشود چون تصرف وي بدون اذن سایر شرکاء می باشد تصرف عدوانی محسوب است 

 1292از اصول قضایی جمع آوري شده از سال  109در قسمت : در مال مشاع تصرف عدوانی : 1مثال 

تصرف احد از شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر تصـرف  ‹‹ نوشته شده که  1310تاآخر اسفند 

اما این قاعده در کلیه وارد نسبت به اموال مشاع صـادق نبـوده و تصـرف هـر یـک از      . عدوانی محسوب است

  . مال مشاع نمی توان عدوانی فرض کردشرکاء را در 

فرض می کنیم در موارد مشترکی که هر یک ازطرفین در آن به نحوي تصـرف داشـته انـد از    : 2مثال 

قبیل اینکه یکی در آن پنجره دارد، دیگري سـر تیـر خـود را روي آن نصـب نمـوده و و حـال احـد شـریکین         

در اینجا با اینکه سبق تصـرف  .خود را روي آن قرار دهدقسمتی از موارد را براي خود در آورده که ساختمان 

او و استقرار تصرفش محقق و ثابت است و با اینکه تصرفات مستمره او قطـع نشـده اسـت از مصـادیق دعـوي      

تصرف عدوانی نمی باشد زیرا جز عدم رضایت شریک دیگر سایر ارکان تصرف عدوانی وجود ندارد یعنـی  

  . لحوق تصرفی بر آن مترقب است نه سبق تصرف او قطع شده و نه
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زمین بایري که دونفر مالک آن هستند و هیچ کدام از دو شریک در آن تصرف عملی ندارند، : 3مثال 

  . احد شریکین آن را تصرف نموده و ساختمان در آن احداث می کند

نچه مالک مشاع می شود چنادراینجا نیز چون عده اي  در خواست تخلیه نمایند در این صورت مورد تفکیک 

از ایـن شـرط را از او مـی پذیرنـد واال درخواسـت تمـام مـالکین را بـراي تخلیـه مـی           . متصرف سابق هم باشد

  .خواهند

چند نفر مشاعاً مالک چند آپارتمان در یک بلوك باشند اما هیچ یک تصرفی  نداشته باشـند یکـی از   : 4مثال 

ورت اگر هیچ یک از شرکاء سبق تصـرف  نداشـته باشـند     در این ص. شرکاء آپارتمان را عدواناً تصرف نماید

دعوي  از مصادیق عدوانی  خارج است مگر اینکه همه آنها  داراي سند مالکیت باشند که دلیل سبق تصـرف  

  .می باشد که در این صورت مورد از مصادیق تصرف عدوانی است

اشـد دعـوي شـریک مزبـور  تـا حـدود        اما اگر از شرکا در یک یا چند  واحد آپارتمان سبق تصـرف داشـته ب  

  .واحدهایی که سبق تصرف دارد به تنهایی به عنوان تصرف عدوانی قابل طرح و رسیدگی است

اگر درخواست تخلیه به وسیله ي ابالغ اظهار نامه رسمی  به خوانده انجام گرفته و مهلت قانونی  یـک مـاه    -3

  .حکم تصرف عدوانی است یا ده روز از تاریخ ابالغ منقضی شده باشد دعوي در

از تاریخ انقضاي مهلت ظرف یک ماه مدعی در مقام شکایت و طـرح دعـوي برآیـد زیـرا در ایـن گونـه        -4

لذا این نتیجه حاصل می شـود کـه خواهـان نمـی توانـد بـا       . دعاوي علیه عدوان یک ماه فرصت است نه بیشتر
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اسـتفاده از آن را بـه تمایـل خـود واگذارنـد و       ارسال اظهارنامه مقدمات طرح دعوي  را فراهم نمایـد و زمـان  

  . احتماالً متصرف را در تردید و بیم نگه دارد

مسلم نیست عمل شریک را نمی توان عـدوانی محسـوب   ) خواهان (در صورتی که سبق تصرف براي مدعی 

  .نمود

خانه مزبور  به هیچ وجـه  دو نفر مشاعاً مالک خانه اي می باشند و یکی از آنها  که اساساً هیچ وقت در  –مثال 

تصرفی  نداشته بعداً خود سرانه اقدام به  تصرف نماید در این فرض  مورد با تصرف عدوانی  منطبق است زیرا 

  .خواهان داراي سبق تصرف و خوانده داراي لحوق تصرف هستند لذا مشمول مقررات تصرف عدوانی است

دعاوي تصرّف وارد دالیل مالکیت نمی شود و تنها بـه  پس در دعواي تصرف عدوانی  نیز دادگاه مانند سایر 

امـر   3سبق تصرّفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصـرّفات خوانـده رسـیدگی و در صـورت احـراز ایـن       

  .خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید

ود دادگـاه خواهـان را   در مقابل اگر هر یک از سه امر مزبور  یا بـه طریـق اولـی هـیچ یـک از آنهـا اثبـات نشـ        

  )1(.محکوم به بی حقّی می نماید، حتّی اگر مالک ملک باشد

البته همان گونه که آمده است شکست در دعواي تصرف عدوانی مانع اقامه ي دعواي  مالکیت نمی باشد که 

بنـابراین  . ممکن است به پیـروزي  شخصـی بیانجامـد کـه در دعـواي  تصـرف عـدوانی محکـوم شـده اسـت          

ذار  با تدوین مقرّرات مزبور  از تصرف حمایت نمـوده و غیـر متصـرّف را حتّـی اگـر مالـک باشـد، از        قانونگ

 .تصرف عدوانی  منع و متصرّف را در برابر  تمام اشخاص از جمله مالک حمایت نموده است
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  118متین احمد، منبع پیشین،ص،  -1
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  )مقایسه دعواي تصرف عدوانی با خلع ید(بند اول 

روشن ) خلع ید به مفهوم اخص(ا توجه به توضیحات فوق قضاوت دعواي تصرف عدوانی با دعواي مالکیت ب

  :می شود و چون دعواي خاع ید از توابع دعواي مالکیت می باشد اینک به توضیح آن می پردازیم

ابطـه اي  دعوا در صورتی دعواي مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشأ آن ، مالکیت خواهان یعنـی ر 

  .باشد که بین شخص و چیز مادي به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده است

بنابراین در دعواي مالکیت خواهان همواره بر اساس وجود چنین رابطه اي خود را محق می دانـد و مسـلماً بـه    

  .را اثبات کند ) مالکیت ( دالیلی استناد می نماید که بتواند چنین رابطه اي را 

ه وضوح مشخص می گردد که در دعوي خلع ید خواهان می خواهد بـا ابـزار مالکیـت باعـث خلـع یـد       پس ب

خوانده شود ولی در دعواي تصرف عدوانی خواهان می خواهـد بـا توجـه بـه سـبق تصـرف و عـدم رضـایت         

 خویش نسبت به تصرف فعلی ، خوانده را از ملک خود خارج سـازد و در ایـن دعـوا خواهـان نیـاز بـه اثبـات       

مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است ولی در دعواي خلع ید 

دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارائه ي ادله ي متناسب ، مالکیت خـود را  

  .نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را تکذیب می کند اثبات نماید 

  

  )مقایسه دعواي تصرف عدوانی با تخلیه ي ید ( بند دوم 
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در دعواي تخلیه عدم مالکیت خوانده بر ملک در مقابل قانونی بودن ید خوانده بـر آن ، مـورد قبـول طـرفین     

دعوا می باشد یعنی خواهان با رضایت خود بوسیله ي عقود معین ملـک خـویش را بـه خوانـده واگـذار و در      

  .استتصرف او قرار داده 

  .اما در دعواي تصرف عدوانی ، تصرف خوانده بدون رضایت و آگاهی قبلی و به تبع عقدي ایجاد شده است 

در دعواي تخلیه ید خواهان ادعا می کند که ادله ي ید خوانده بر ملک بر خالف قرارداد و یا بر خالف قانون 

است الزام به تخلیه خواسته ي خود را ابراز می بوده و باید از آن تخلیه گردد و خواهان با دادن و تنظیم دادخو

نماید و این دعوي بر خالف دعواي تصرف عدوانی برخوردي بـا نظـم عمـومی بـا همـان نمـود کیفیتـی کـه         

  .دعواي تصرف عدوانی ایجاد می کند ، ایجاد نمی نماید

  

  )مقایسه دعواي تصرف عدوانی با غضب( بند سوم 

از ایـن تصـرف شـخص    . ضب همان استیال بر مال غیر است به نحو عدوان همانطوري که در ابتدا اشاره شد غ

  .می شود که در غضب و تصرف عدوانی عنصر عدوان وجود دارد

الزم به ذکر است که دعواي تصرف عدوانی همواره در اموال غیر منقول جاري می شود و هدف از دخالـت  

است و به این دلیل دعواي تصرف عدوانی داراي قواي عمومی در این دعوا حفظ هر چه بیشتر نظم در جامعه 

هر دو جنبه ي مدنی و کیفري را دارد اما دعواي عضب هم در احوال منقول و غیر منقول جاري است و جنبـه  

قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن  311ي مدنی این دعوا مرجع است و طبق ماده ي 
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باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد رد نماید و اگر عین تلف شده 

  .باید بدل آن را بدهد

قـانون مجـازات االمـی در تصـرف      690قانون مدنی طبق ماده  311و فرد مشتکی عنه عالوه و بر تکلیف ماده 

  .عدوانی به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

مجازات اسالمی در صرف عدوانی مشخص مـی شـود کـه تصـرف عـدوانی جنبـه ي        پس با استفاده به قانون

  .کیفري آن مرجح تر از جنبه ي مدنی است  بر خالف غضب

  

  )مقررات ویژه ي دعواي تصرف عدوانی( گفتار سوم 

با توجه به ویژگی هایی که دعواي تصرف عدوانی در بین دعاوي تصـرف دارد مقـررات خاصـی نیـز بـر آن      

  .حاکم است

متصرّف پس از تصرف ملک ، معموالً در آن اقدام به احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعـت مـی نمایـد و یـا     

  .ممکن است اقدام به تخریب و یا ازله ي آثار موجود نماید

در این صورت ، چنانچه تصرفات او عدوانی شمرده و به رفـع تصـرف عـدوانی محکـوم شـود ، مـی بایسـت        

  .جام شده مشخص گرددتکلیف آثار اقدامات ان

  )تکلیف ابنیه ي احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی ( بند اول 
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چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی در ملک تصرف عدوانی اشـجاري غـرس و یـا اقـدام بـه احـداث بنـا        

اقی مـی مانـد کـه    نموده باشد ، اشجار و بنا پس از اجراي حکم تصرف عدوانی علیه مشارالیه ، در صـورتی بـ  

متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی بود و ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم نسبت 

لذا اگر در مهلت مزبور اقدام نکند با اعـالم محکـوم لـه بـه     . به مالکیت در دادگاه صالح اقامه ي دعوي نماید 

ویل داده خواهد شد و اال باید بـه حـال خـود بـاقی     دادگاه ، اشجار و بنا قطع و ملک بدر منازع به محوم له تح

بدیهی است که استیفاي حق می بایست بـه وسـیله ي تقاضـا و درخواسـت از محکمـه ي صـالحیتدار       . بمانند 

  .باشد و هیچ محکمه بدون اینکه تقاضایی از او شده باشد حق صدور حکم را نخواهد داشت 

محکوم له تصرف عدوانی مبنی بر رفع ید متصرف عدوانی صادر  بنابراین در جایی که ورقه ي اجراییه به نفع

شده و تقاضا نماید بناي احداث شده را هم ضمن اجراي حکم خراب کنند و دادگاه از جهت اینکه با رعایت 

تشریفات مقرره این درخواست نشده و محکه صـالحیتدار حکمـی در بـاب تخریـب صـادر نکـرده تقاضـا را        

  .4نپذیرفته تخلف نیست 

  

  

  )تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ي دعواي مالکیت( بند دوم

                                                
 ١٣٤٠، انتشارات علمي ، سال  ٢١٦، ص  ٤٤٩، ج سوم ، ش )اري محكمھ عالي انتظامي از نظر تخلف اد( شھیدي ، موسي ، موازین قضایي  -١
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حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله ي بدوي صادر می شود ، در این مورد نیز بایـد پـس از ابـالغ طبـق     

  .م اجرا شود و درخواست تجدید نظر مانع اجراي حکم نمی باشد.د.ا.ج.ق 175ماده 

یه ي احداث شده پس ازتصرف عدوانی ، اگر متصرف عدوان ظـرف یـک مـاه از    ، اشجار غرس شده و ابن 1

تاریخ اجراي حکم ، اقامه ي دعواي مالکیت ننماید ، پس از انقضاي مهملت مزبور بالفاصله در صـورتی کـه   

اقامه ي دعواي مالکیت نماید ، پس از روشن شدن نهایی دعواي مالکیت و محکومیت او ، چنانچه از دادگـاه  

  .واست شده در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد  قلع خواهد گردیددرخ

روشن است در صورتی که محکوم علیه دعواي تصـرف عـدوانی در مهلـت مقـرر اقامـه ي دعـواي مالکیـت        

، ) خلـع یـد  ( نموده و در آن پیروز شود نه تنها قلع بنا و اشجار منتفی می شود بلکـه در اجـراي حکـم جدیـد     

  .ي تصرف عدوانی دوباره بر ملک مستولی می گرددمحکوم علیه دعوا

  

  )تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم( بند سوم 

ج ، قابـل  . ق  331مـاده  «   ب« حکم رفع تصرف عدانی ، چون در دعواي مالی صـادر شـده و بـه اسـتناد بنـد      

  .تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است 

مـانع اجـراي حکـم رفـع تصـرف      . ج . ق  347نظر ، بر خالف اصل مـذکور در مـاده    البته درخواست تجدید

در : ج کـه مقـرر مـی دارد    . ق  175عدوانی که علیه که علیه متصرف صادر شده نمی باشد چـون طبـق مـاده    

صورتی که رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یـا ممانعـت از حـق باشدبالفاصـله بـه      
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مرجع صادرکننده ي رأي ، توسط اجراي دادگاه یا ضابطین دادگستري اجرا خواهد شد و درخواسـت   دستور

  ... .تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد و 

بنابراین اگر محکوم علیه به درخواست تجدید نظر اکتفا نماید و اقامه ي دعواي مالکیت نکنـد ، ظـرف یـک    

هرگاه در ملک : ج که مقرر می دارد. ق  164ه استناد ماده ي ماه از تاریخ اجراي حکم رفع تصرف عدوانی ب

مورد تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشـد ، اشـجار و بنـا در صـورتی بـاقی مـی مانـد کـه         

متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم ، در 

  .صالحیتدار دادخواست بدهدباب مالکیت به دادگاه 

اگر حکم رفع تصرف عدوانی در فاصله ي یک ماه در دادگاه تجدید نظر فسخ شود کـه در ایـن صـورت نـه     

ج ، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ، به . ق  175تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب مادهی 

دو در حقیقت محکوم علیه مرحله ي بـدوي کـه در مرحلـه ي    دستور  دادگاه اجراکننده حکم ، اعاده می شو

  .تجدید نظر حاکم و محکوم له شده است بر ملک مورد تصرف عدوانی مستولی می گردد

اما اگر در فاصله ي یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ نشود ، حتی اگـر دعـواي   

  .بنا احداثی قلع خواهد شد تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ، اشجار و 

بنابراین در صورتی که محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بناي احداثی را نخواهد داشت که در فرجـه ي یـک   

  .ماه از تاریخ حکم ، دعواي مالکیت اقامه کند 
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سئوال این است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود تکلیف اجراي آن و اشجار و 

  ي احداثی چگونه خواهد بود ؟بنا

ج فر را به حضوري بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت و اجراي آن ، نظـر  . ق  175قانونگذار در ماده ي 

به اینکه خالف آن در مقررات مربوط به دعاوي تصرف پیش بینی نشده است ، می بایست در اینجا نیز مـورد  

  .توجه قرار گیرد

ج ، چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابـالغ شـود ، در   . به عد ق  305د بنابراین ، نظر به موا

روز از ابالغ واقعی نسبت بـه آن   20فرجه ي واخواهی در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف 

  .واخواهی نماید تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد

در فرجه ي دادخواست واخواهی تسلیم ننماید ، بالفاصله و هرگاه در این بدیهی است اگر محکوم علیه غایب 

فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود ، پس از صدور و ابـالغ حکـم ، بالفاصـله حکـم رفـع      

در صـورتی کـه حکـم غیـابی     . تصرف عدوانی اجرا می شود ، حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشـد  

مـاده ي   2ی شده باشد و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد بـه صـراحت تبصـره ي    ابالغ قانون

  »...منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود... اجراي حکم « ج . ق  306

که ایـن وسـایل    اگر متصرف عدوان در ملک مورد تصرف عدوانی تأسیساتی را به کار برده باشد در صورتی

بدون ایجاد خرابی به خود یا محل آنها قابل انتقال باشد ، هم زمان با اجراي حکم تصرف عـدوانی برچیـده و   

  .تحویل داده می شود) متصرف عدوانی ( به صاحب آن 
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  )تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی ( بند چهارم 

ج او را مکلف نموده که . ق  165ه باشد ماده ي چنانچه متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف زراعت نمود

. » اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد باید فوري محصول را برداشت و اجرت المثل زمین را تأدیه نماید 

راه حل را به خواهان دعوا یا محکوم لـه ارائـه مـی     3اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، ماده ي مزبور 

  :نماید

حکوم له ، پس از جلب رضایت متصرف عـدوانی قیمـت بـذر را نسـبت بـه سـهم صـاخب بـذر         اینکه م -الف

  .پرداخت و ملک را تصرف نماید 

اینکه پس از جلب رضایت متصرف عدوانی ، ملک را تا پایـان برداشـت محصـول در تصـرف متصـرّف       -ب

  .عدوانی باقی می گذارد و اجرت المثل زمین را دریافت نماید

  .متصرف عدوانی به معدوم کردن زراعت و اصالح زمین استمکلّف نمودن  -ج

  .هیچ یک از موارد مزبور تفاوتی اینکه بذر روییده یا نروییده باشد پیش بینی نشده است -د

  

  

  )تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی ( بند پنجم 
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قانونگـذار در مـاده ي   . ه باشد چنانچه متصرف عدوانی ، پس از تصرف عدوانی ، اقدام به تخریب ملک کرد

  .ج به محکوم له حق می دهد که او را مکلّف به اصالح آثار تخریبی نماید. ق  165

در خصوص این قسمت از ماده به نظر می رسد ، چنانچه اصالح آثار مستلزم صرف هزینهو انجـام آن توسـط   

له به آن مبادرت نماید ، دادگاه می توانـد  محکوم علیه ممکن نباشد و اجرا بتواند رأساً یا با مساعدت محکوم 

اصالح آثار تخریبی را به درخواست محکوم له ، ضمن دستور اجراي  حکم ، مورد دستور قرار می دهد ، در 

غیر اینصورت مکلف نمودن محکوم علیـه بـه امـري کـه نسـبت بـه آن درخواسـت نشـده و رسـیدگی انجـام           

احـراز نشـده اسـت و مـورد لحـوق      ...  آن ، شخص تخریب کننده و نگردیده و بنابراین زمان تخریب ، میزان 

  . حکم قرار نگرفته ، خالف اصول دادرسی می باشد 

ج مستلزم قحطی شـدن حکـم رفـع    . ق  165در خصوص زراعت و آثار تخریبی باید گفت ، اجراي مقرارت 

صـادره مبنـی بـر رفـع      در صورتی کـه رأي « ج . ق  175در حقیقت به موجب ماده ي . تصرف عدوانی است 

  .»... اجرا خواهد شد ... باشد ، بالفاصله ... تصرف عدوانی 

  .بنابراین مصدوم کردن زراعت و اصالح آثار تخریبی بنابر قاعده ، مستلزم قطعیت حکم است

از سوي دیگر ، چنانچه حکم رفع تصرف عدوانی صادر و قحطی شده باشد ، تکلیف زراعت و آثار تخریبـی  

  .که گفته شد ، حتی اگر محکوم علیه اقامه ي دعواي مالکیت نموده باشد  همان است

  

  )تکلیف اجرت المثل ایام تصرف(بند ششم 
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در صورت تقاضاي مکـوم لـه دادگـاه متصـرف عـدوانی  را بـه       « :مقرر می دارد . ج.ق 165تبصره ي ماده ي 

نیز چنین نصی در مقررات مربوط به  در قانون قدیم» پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید

دعاوي تصرف مشاهده نمی گردید، علت آن به عالوه بر رعایت سرعت در رسیدگی به دعواي تصرف مـی  

توانست این باشد که اجرت المثل را غاصب باید به مالک پرداخت نماید ونه متصرف فعلی به متصرف سـابق  

با چشم پوشی از تمایز میان دعواي تصرف و مالکیت تنظیم بنابراین ، نص مزبور .که ممکن است مالک نباشد 

  . شده است 

بنـابراین خوهـان در   . پس مطالبه یاجرت المثل مستلزم اقامه ي دعوا و صـدور حکـم درایـن خصـوص اسـت      

صورت تمایل به گرفتن اجرت المثل ، دست کم باید هم زمان با درخواست رفع تصـرف عـدوانی آن را نیـز    

  . درخواست نماید 

  

  

  

  )تکلیف تصرف امین (بند هفتم 

م اقدام عملی به استیال بر ملـک و مسـتولی شـدن بـر آن بـدون رضـایت       تصرف عدوانی ، علی االصول مستلز

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، توجه به شیوه ي تنظـیم مـاده   . متصرف سابق و به غیر وسیله ي قانونی است 
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آن جاي هیچ گونه تردیدي در این خصـوص کـه در مـواردي کـه متصـرف سـابق شخصـاً ملـک را بـه           323

  . اده چنین تصرف عدوانی نیست باقی نگذاشته است متصرف فعلی قرار د

به مالک یا مأذون از طرف او یا  1352قانون اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب  10اما ماده ي 

کسی که حق مطالبه دارد اجازه داد که تحت شرایطی و بالحاظ استثنائات  مذکور در تبصره ي همـان مـاده ،   

عی قرار دهد که بتواند علیه او دعواي تصرف عدوانی اقامه کند نص مربوز در مـاده  متصرف فعلی را در موض

سرایدار ، خادم کارگر، به طور کلـی هـرامین   « ج از سرگرفته شده در حقیقت به موجب این ماده . ق 171ي 

حق مطالبه دیگري چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که 

  ».متصرف عدوانی محسوب می شود. دارد مبنی بر مطالبه ي مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید 

به کارگیري حربه ي تصرف عدوانی علیه امین خالف اصل بوده ومی بایست در موضع و محدوده ي نـص ،  

ازات و مقررات دعواي تصـرف  بنابراین مالک یا دارنده ي حق مطالبه  براي استفاده از امتی. مجاز شمرده شود

عدوانی مکلف است پس از انقضاي ده روز از تاریخ اظهار نامـه بـه امـین حـداکثر ظـرف یـک مـاه اقامـه ي         

در غیر این صورت راه استناد به مقررات دعواي تصرف عدوانی و بهره منـدي  . دعواي تصرف عدوانی نماید

  . توان راهی جز اقامه ي دعواي خلع ید ندارد از امتیازات بر او بسته خواهد شد و در صورت تمایل و

اگر مالک ، باغ خود را براي مدت معینی به اجاره واگذار نمود و مستاجر تعهـد نمـود کـه بـا انقضـاي مـدت       

اجاره مورد اجاره را تحویل دهد و از انجام این تکلیف استنکاف نمود، مالک نمی توانـد ابـالغ اظهارنامـه ي    

را تبدیل به متصرف عدوانی نماید در حالی کـه در مـورد وکیـل ، مباشـر ، سـرایدار ،       مطالبه ي مال ، مستاجر
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خادم و کارگر و هرامین دیگري ، علی االصول مالک یا کسی که حق مطالبه دارد ، می توانـد از طریـق مـاده    

قـانون   10با از سرگیري قسمت مربـوط تبصـره ي مـاده    . ج.ق 171تبصره ي ماده ي . اقدام کند. ج.ق 171ي

را از » شـرطی « اصالح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی دعواي تخلیه در معامالت با حق اسـترداد و رهنـی   

در مواردي که بین صاحب مال و امین یـا  ... «شمول ماده ي مزبور خارج نمود ه و عالوه بر آن مقرر می دارد 

  »...ه باشد متصرف قرار داد و شرایط خاصی براي تخلیه یا استرداد وجود داشت

بنابراین متصرفیی که تصرفات آنها مبتنی بر معامالت مزبور و یا شرایط . حاکم نخواهد بود  171مقررات ماده 

خاصی براي تخلیه ي دید آنها یا استرداد ملک وجود داشته باشد نیز از تبدیل شـدن بـه متصـرف عـدوانی بـا      

  . ابالغ اظهارنامه ي مطالبه ي مال معاف اند
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  صل دومف

 دعواي ممانعت از حق

    
  

  

  

  )تعریف دعواي ممانعت از حق (بحث اول 
تقاضاي کسی که رفع ممانعت از حق اتفاق «: دعواي ممانعت از حق عبادت است از . ج .ق 159طبق ماده ي 

  » .یا انتفاع خود را در ملک دیگري بخواهد 
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شخاص می دهد که به انجام امري مبادرت و یا همانطور که می دانیم حق قدرت و امتیازي است که قانون به ا

بنابراین خارج از مقررات قانونی وجود حق مقصور نمی باشد این حقوق ممکن . از انجام آن خودداري نماید 

  . است ناشی از صریح قانون یا قرار داد یا عرف مسلم باشد

لح مراجعـه و احیـاء حـق را مطالبـه     لذا کسی که اهلیت استفاده ندارد نمی تواند براي احقاق حق به مرجع صـا 

  . نماید 

نکته ي دیگر آنکه نحوه ي ممانعت در قانون مذکور نیست بنابراین به هر شکلی که ممانعت به عمل آیـد بـه   

  . دادگاه ههاي عمومی و انقالب می باشد. ج.ق 159شرط وجود سایر شرایط از مصادیق ماده ي 

  )مصادیق دعواي ممانعت از حق (گفتار اول 

شخصی از مجراي آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قـرار دارد، آب مـورد نیـاز ملـک در تصـرف      : مثال 

خود را عبور می داده ، اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورده انـد ، اسـتفاده کننـده ي قبلـی از حـق      

  . قدام نماید ارتفاق می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعواي تصرف علیه ي آنها ا

دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دالیل مالکیت نمی شود، به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی 

بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته ، هرچنـد  

  آیا خوانده مانع استفاده ي بدون رضایت او شده است ؟ به ناحق از این حق عمال استفاده می نموده است و
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بنابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق نبوده به صرف استفاده ي عملی از این حق در دعواي 

ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسـبت بـه ملـک او حـق ارتفـاقی وجـود نـدارد        

  . محکوم شود

اقامه ي دعواي مالکیت براي محکوم علیه باز است بنابراین خوانده ي محکوم علیه می تواند به اقامـه   البته راه

محکوم له دعواي ممانعت از حق (ي دعواي مالکیت و ارائه ي دلیل مالکیت اثبات نماید که خوانده این دعوا 

عاي خواهان ، خوانـده ي ایـن   ، حق ارتفاق در ملک وي ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت اد) 

  .دعوا را به عدم استفاده از حق براي همیشه محکوم نماید

  )تفاوت دعواي تصرف عدوانی با دعواي ممانعت از حق (گفتار دوم 

کلیه ي  شرایطی که در مورد تصرف عـدوانی ضـروري اسـت تـا دعـوي      . ج.ق 177الی  161با توجه به مواد 

ممانعـت از حـق قابـل رسـیدگی باشـد در خصـوص ممانعـت از حـق          طبق مقررات دعوي تصرف عـدوانی و 

  . مصداق دارد

تنها موردي که قابل بحث است این است که خواهان باید حقی داشته باشد تا خوانده مانع استفاده او از حقش 

  . باشد

دعـواي  ولـی در  .پس در دعواي  ممانعت از حق خواهان می بایست سبق استفاده از حق خود را اثبـات نمایـد  

  .  تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرف خود را اثبات نماید
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  فصل سوم 

  دعواي مزاحمت از حق 
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  )تعریف دعواي مزاحمت از حق (بحث اول 
دعواي مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیـر منقـول   . ج.ق 1602بر طبق ماده 

از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را درخواست جلوگیري 

  . از تصرف متصرف خارج کرده است 

حال سئوال این است که هر گونه مزاحمت و مداخله ي کسی در ملک متصرف دیگري از مصادیق مزاحمت 

ک کـردن راه خـود ، از داخـل بـاغ و     می باشد یا خیر ؟ مثال اگر کسی بـراي نزدیـ  . ج.ق 160مقرر در ماده ي

  . زراعت دیگري بگذرد و بالگدمال  کردن زراعت خسارتی به بار آورد ، عمل او مزاحمت به  تصرف است 

 160در مثال مذکور مالک می تواند خسارات خود را مطالبه کنـد امـا بعیـد اسـت آن را از مصـادیق  مـاده ي      

مزاحمت وقتی از شمول قانون یاد شده می باشد که خواهـان بـراي    قانون فوق االشعار به شمار آورده بنابراین

  . خود حقی قائل شود و دیگري مانع استنیفاء حق بشود

نکته دیگر این که مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حـال از بـین   

  . ی باشدرفته است یا در شرف وقوع است از مصادیق دعواي مزاحمت نم

  

  )مصادیق دعواي مزاحمت از حق (گفتار اول 
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همانطور که گفته شد اگر مزاحمت در گذشته وجود داشته است و باقی مانده باشـد ، عنـوان مزاحمـت قابـل     

انطباق است  اگر براي مثال ، شخصی پنجره اي در ملک خود  به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خـود  

آبریز آن  در مل مجـاور باشـد متصـرف ملـک مجـاور مـی توانـد بـر علیـه او دعـواي           را طوري قرار دهد که 

  . مزاحمت از حق اقامه کند

در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می 

ه غیر وسـیله ي قـانونی بـوده ،    دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و ب

  . حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود

مثال دیگر اگر شخصی در دیوار خانه خود شبکه مشرف به ملک همسایه داشته باشد اگر مالک ملک مجاور 

قبال دیواري جلوي شبکه وي کشیده باشد از مصادیق مزاحمت نیست ولی اگر شروع  به ساختن دیوار نمایـد  

م که ضرر نزده است ومزاحمت قریب الوقوع می باشد مزاحمت تلقی نمی گردد امـا در صـورتی کـه    باز مادا

دادگاه با رسیدگی به عناصر ماهوي اعمالی که شروع شده است مصداق مزاحمـت فعلـی تشـخیص بشـود نـه      

ومی دادگاه هاي عمـ . ج.ق 160یک مزاحمت احتمالی ، می توان آن را از مصادیق مزاحمت موضوع ماده ي 

  . و انقالب دانست 

  

  )تفاوت دعواي تصرف عدوانی یا دعواي مزاحمت از حق (مبحث دوم 
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خواهــان از  تصــرفات متصــرف فعلــی جلــوگیري کــرده و توســط ضــابطین    –در دعــواي تصــرف عــدوانی 

دادگستري وي را از ملک خو یش بیرون و تصرفات او را ملفـی مـی سـازد امـا در دعـواي مزاحمـت از حـق        

قط بدلیل سبق داشتن حقی ولو اینکه مالک و ملـک غیـر منقـول هـم نباشـد از مزاحمـت هـاي غیـر         خواهان ف

  . قانونی خوانده جلوگیري می نماید بدون اینکه مانع تصرفات خوانده شود

  )تفاوت هاي دعواي مزاحمت از حق  با دعواي ممانعت از حق (مبحث  سوم 

تفاقی و انتفاعی ضروري است تا متعاقبا جسـتجو بـراي یـافتن    در ممانعت از حق توجه به پایه هاي حقوق ار. 1

  . مانع شروع شود 

در مزاحمت از حق فرد مزاحم کسی است که یا تصوري از داشتن حـق دارد یـا مـال دیگـري را وسـیله ي      . 2

  . مزاحمت قرار داده یا محرك یا سبب آن بوده است 

از طرف مالک را بنماید و سوء استفاده نکند و خسارت در ممانعت از حق منتفع باید رعایت شرایط مقرره . 3

وارده را جبران نماید ولی در مزاحمت چون شخص دیگري در ایجاد مزاحمت وجود دارد  صاحب حق کـه  

  . خق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئولیتی ندارد و خسارت وارده بر عهده ي  طرف مقابل خواهد بود

عمال داراي دو جنبه ي مزاحمت و ممانعت از حق  را دارا باشند باید موضوع را در صورتی که  بعضی از ا. 4

از  نظر شخص مزاحم یا ممانعت کننده مورد بررسی قرار داد بدین معنی اگر شخص مزبـور بـراي سـاختمانی    

که در  نظر دارد سنگ  و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد یا سنگ و خاك بگسـتراند کـه عـابري نتوانـد     
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گذرد و یا شخصا مانع عبور شود در این فرض ها اعمال جلوگیري از عبور صاحب حق ممانعت از حق است ب

  . و در فرضی که عبور و مرو را مشکل می سازد مزاحمت می باشد

در مزاحمت می توان جنبه ي مروت و مدارا را حفظ کرد زیرا اگر امروز رفع مزاحمـت مـزاحم در بعضـی    . 5

  . فردا خود به خود حل می شود ولی در ممانعت از حق نه جاي مروت است نه جاي مداراموارد میسر نگردد 

زیرا در ممانعت از حق که اختالفاتی در زندگانی و حیات ، در آسایش و انتفـاع و کمـال انتفـاع حاصـل مـی      

  . شود جاي گذشت و مدارا نیست 

متصـرفیش تعـرض نمـوده بـدون اینکـه      دعواي رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که طرف مقابل در ملک . 6

خطر  به متصرفات او خللی وارد نموده است در حـالی کـه در ممانعـت از حـق ممانعـت کننـده نمـی گـذارد         

  . مثل اینکه مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن  باشد . طرفش از حقش استفاده کند 

فاده کننده از حق مـی شـود در حالیکـه در مزاحمـت از     در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع است. 7

حق عمل فاعل اخالل جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی آنکه بهره منـدي متصـرف را بـه طـور کلـی غیـر       

  . ممکن نماید 

  

  )کیفیت ومدت تصرف (مبحث اول 
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یز بایـد ویژگـی   تصرف مورد حمایت قانون در این بحث باید داراي اوصاف معینی باشد ، مال مورد تصرف ن

هایی داشته باشد افزون بر آن، موضومعی که اکنون با تصویب قانون جدید می تواند مورد بحـث قـرار گیـرد    

  . شرط مدت تصرف است 

تصرف مورد حمایت قانون است که واجد شرایط مخصوصی باشد در تصرف عدوانی مدعی، باید ثابت کند 

در تصرف او بوده و بدون رضایت او و بـه وسـیله ي غیـر     که مورد دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش

  . قانونی از تصرف او خارج شده است

بنابراین اگر فرضاً تصرف . در خواست نماید) دادگاه عمومی (اعاده ي تصرف خود را مدعی از مرجع صالح 

بدون ابهام نباشـد دعـوي   متصرف با قهر و اجبار توأم نباشد و یا در نظر عده اي از حقوقدانان مستمر ، علنی و 

تحت این عنوان قابل استماع نمی باشد و همچنین حکم در مورد دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق نیز 

   1.صادق است

  )اوصاف تصرف(مبحث دوم 
تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادي است که شخص بر مالی مستقیم یا «

  . اوصاف تصرف خواهان و خوانده باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد 2».غیر داردبه واسطه ي 
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امامی، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ج چهارم ، انتشارات .2.قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههاي عمومی و انقالب  160-159-158ماده ي .1

   51و ج اوص1351اسالمیه ، تهران 

  

  )ف خواهاناوصاف تصر(گفتار اول 

در تشخیص و تعیین تصرف سابق خواهان باید دقت شود که از آینختن آن با تصرفی که دلیل مالکیت اسـت  

کسی که به قهـر و غلبـه بـر مـالی     « تصرفی که دلیل، مالکیت است باید مشروع باشد و بنابراین . اختالط نشود

    1».مسلط شود حق استفاده از اعاده ي تصرف ندارد

در . تصرف در تصرف عدوانی شرط حمایت قانونگـذار از آن در دعـواي مـذکور نمـی باشـد      مشروع بودن 

دادگاه در صورتی رأي به نفع خواهان مـی دهـد کـه بـه طـور مقتضـی       « . ج.ق 174حقیقت به موجب ماده ي

احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدواناٌ تصرف و یـا مزاحمـت از حـق اسـتفاده خواهـان نمـوده       

بنابراین اگر حتی ید سابق غاصبانه بوده است دادگاه می بایست با احراز شرایط ،حکم رفع تصـرف بـه   » .ستا

  . نفع دارنده ي ید سابق که همان خواهان دعواي تصرف است صادر نماید 

در مقام اعالم شرایط تصرف منشأ مرور زمان مالک نه و مسالمت آمیز بودن . ق.ق 746از سوي دیگر ماده ي

اما در دعاوي تصرف وجود این اوصاف درتصرف ضروري نبوده و دادگاهها . تصرف را الزم می دانست  آن

در حقیقـت هـدف قانونگـذار در دعـاوي تصـرف      . در دعاوي تصرف مجال رسیدگی  به آنهـا را نمـی یابـد    
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. ی باشـد حمایت از تصرف به عنوان وضعیتی عینی و واقعی و منع اشخاص در تصرفات دیگران در امالك مـ 

  چ

  

  .181،ص 169،ش1کاتوزیان ،دکتر ناصر، منبع پیشین،ج . 1

بنابراین نه تنها الزم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوي تصرف احراز شود بلکه ادعاي 

اگـر نظـري غیـر از ایـن پذیرفتـه      . خالف آن از سوي خوانده هم در دعاوي تصرف قابل رسیدگی نمی باشد 

الزم می آید که خالف فلسفه ي وجودي و هدف ... ز اخالل و تعرض به تصرفات مستأجر ، مباشروشود جوا

اگر استیالي شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده یا استیالي او  منقطع یا غیر قابـل  .  حمایت از تصرف است

تیالي او را در ابهـام و  دیدن و احساس براي دیگران باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی ، اس

تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف چنین حالتی تصـرف شـمرده نمـی شـود و حمایـت      

  . قانونگذار از چنین وضعیتی سالبه به انتفاي موضوع می گرد

  )اوصاف تصرف خوانده (گفتار دوم 

ک مورد تصرف او بـا قـوه ي امنیـه بـه     اگر خواهان رفع تصرف عدوانی اظهار دارد که تصرف عدوانی در مل

عمل آمده است  دادگاه نباید به عنوان اینکه این نوع تصرفات خودسرانه و بر خالف انتظامات نیست دعوا را 

   1.غیر ثابت بداند چه عنوان مذکور محضاً دلیل قانونی بر بی حقی خواهان شهر نمی رود
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تصـرفات خوانـده از اثبـات عـدوانی بـودن ، مزاحمـت و       خواهان با ارائه ي دلیل سبق تصرفات خود و لحوق 

ممانعت خوانده بی نیاز می شود و دلیل وجود وسیله ي  قانونی و یا رضایت خواهان را بایـد از خوانـده دعـوا    

  .مطالبه نمود

  117متین احمد ، منبع پیشین ،ص. 1

  

  

  

  

  فصل چهارم 
 قواعد مشترك بین دعاوي تصرف
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وجه نمود هراخاللی کـه در تصـرفات خواهـان انجـام مـی شـود نمـی توانـد عمـل و          در دعاوي تصرف باید ت

براي مثال صیادي که در تعقیب . وضعیتی شمرده شود که داراي وصف تصرف عدوانی مورد نظر مقنن باشد 

شکار از مزرعه ي تحت تصرف غیر عبور می نماید اگر چه ممکن است حتی خساراتی را به ملک وارد نماید 

  . ل او تصرف عدوانی در قانون مذکور شمرده نمی شوداما عم

براي اینکه اخالل یا  تعرض تصرف  محسوب شود شخص فاعل باید به وسیله ي آن قصـد ابـراز نـوعی ادعـا     

  . نسبت به اصل حق داشته باشد اخالل درتصرف اقدامی ارادي است که با تصرف خواهان در تعارض است

تعدد به ملک  مجاور که در تصرف دیگري است جهـت برداشـت خـاك    براي مثال شخصی در نوبت  هاي م

وارد می شود فاعل  از این طریق می خواهد اعالم نماید که این گونه اقدام می نماید زیرا مدعی، حـق انتفـاع    

در ملک است این اخالل در تصرف متصرف است و او در این صورت می تواند دعواي مزاحمت اقامه نماید 

.  
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  )مدت تصرف(م مبحث سو
  . مدت تصرف را می توان نسبت به خواهان و نسبت به خوانده بررسی نمود 

  ) مدت تصرف نسبت به خواهان(گفتار اول 

یکی از شرایط پیروزي در دعاوي تصرف را سبق تصـرفات دسـت کـم یـک     . ق . ق  328و  327،  326مواد 

تصرفات سابق تعیین نگردیده است و بنـابراین زمینـه   در قانون جدید نیز مدت . ساله ي خواهان قرار داده بود 

  . ي مناقشه در این بحث فراهم است 

نظر نخست ، قانونگذار با : نظر قابل ابراز است  3با سکوت قانون جدید در خصوص شرط مدت تصرف سابق 

ه مسکوت گذاشتن شرط مدت تصرف سابق بر آن بوده که با حذف این شرط تصرف سابق را هر چند کوتـا 

  . و بنابراین دادگاه نباید در این مورد تحقیق نماید . باشد ، مورد حمایت قرار دهد 

نظر دوم ، علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبود ، بلکه با توجه به اینکه نزدیک به شصت سـال در  

تصریح مقررات و حتی عرف استیالي کمتر از یک سال در این خصوص تصرف شمرده نمی شد ، قانونگذار 

  . بر این شرط را زاید دانستن و از آن پرهیز نموده است 

نظر سوم ، قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی در قضاوت نسبت به آن آزادي الزم داده تا بـا  

در حقیقـت  . توجه به همه ي اوضاع و احوال ، طلوع مدت استیالي سابق را کافی یـا ناکـافی تشـخیص دهـد     
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رفات قبلی و اقداماتی که متصرف سابق در ملک نموده ، نـوع ملـک و غیـره مـی توانـد در کنـار       شیوه ي تص

  . مدت تصرف مورد توجه دادگاه قرار گیرد 

نظـر سـوم   : پذیرش نظر دوم در تقویت نظـم و انضـباط دادرسـی و جلـوگیري از تفسـیر بـه رأي مـؤثر اسـت         

  . بق بر نصوص فعلی است سازگاري بیشتري با اصول قضا دارد و نظر نخست منط

طول مدت تصرف قبلی خواهان شرط قانونی پیروزي در دعاوي تصـرف قـرار داده   . ج . بنابراین چون در ق 

نشده علی االصول لزومی ندارد که خواهان مدت تصرفات ید یا ایادي ماقبل خود را به مدت تصـرفات خـود   

ه شود اضـافه نمـودن مـدت تصـرفات یـد ماقبـل بـه مـدت         البته چنانچه نظر دوم و یا سوم پذیرفت. اضافه نماید 

  . تصرفات مدعی ، علی رغم عدم تصریح آن در قانون جدید قابل دفاع است 

  )مدت تصرف نسبت به خوانده(گفتار دوم 

ضـمن تعیـین مـدت حـداقل یـک سـاله ي سـبق تصـرف          328ـ   326قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواد 

ود که ظرف یک سال از تاریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق اقامه ي خواهان او را ملزم می نم

  . دعوا نماید 

مـاه از تـاریخ اخـالل متصـرف      3قانون اصول محاکمات حقوقی مدت اقدام را در دادسرا ظرف  40و  8مواد 

ش هـر یـک از سـه    در این خصوص نیز سکوت اختیار کرده و در نتیجه راه بـراي پـذیر  . ج . ق . قرار می داد 

  . نظري که ارائه شد باز خواهد نمود 
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. در فرانسه اگر دعاوي تصرف پس از انقضاي یک سال از تاریخ تصرف خوانده اقامه شود ممنوع مـی باشـد   

در آنجا عقیده بر این است که متصرف ولو عدوانی با ادامه تصرفات بیش از یک ساله ي خود در ملک همان 

در ایران نیز این تفکّر علـی رغـم سـکوت    . در دعاوي تصرف باید از او حمایت کند متصرّفی است که قانون 

  . قابل  دفاع می باشد ) آیین دادرسی مدنی دادگاههاي عمومی و انقالب(قانون جدید 

  )طریقه ي اقامه ي دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی(مبحث چهارم 

براي اقامه ي دعوا داشـته باشـد ، در غیـر اینصـورت در     خواهان در دعواي تصرف نخست باید اهلیت قانونی 

صورتی که محجور باشد ولی یا برحسب مورد قیم می تواند اقامه ي دعوا نماید و یا موکل می تواند از طریق 

مباشر ، . وکیل خود در صورتی که در وکالت نامه اختیار طرح چنین دعوایی را داشته باشد آن را اقامه نماید 

نی که از طرف مالک مأذون به تصرف ملک او هستند اقامـه ي دعـواي تصـرف نماینـد و یـا بـه       خادم و کسا

عبارت دیگر آنها به عنوان قائم مقام مالک عمل می کنند و اینک به طور مفصل به بحث در این زمینه ها مـی  

  : پردازیم 

  )اقامه ي دعوا(گفتار اول 

ید اهلیت داشته باشد در این دعوي الزم است مرجع صالح ، در اقامه دعواي تصرف عالوه بر اینکه خواهان با

  . شیوه ي طرح دعوي و هم چنین ذي نفع دعوا باید مشخص شود 

  )  مرجع صالح اقامه ي دعوي(بند اول 
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دعاوي تصرف نیز در  1373قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب  1با توجه به حکم کلی ماده 

  . دادگاه عمومی است  مرحله ي بدوي در صالحیت

نیز از نظر کلّی دادگاهی را صالح می داند که مال غیر منقول در حـوزه ي آن واقـع اسـت    . ج . ق  12ماده ي 

  . اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد 

در محل هـایی کـه   . بنابراین دعواي تصرف می بایسا در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود 

ي حل اختالف تشکیل گردیـده دعـاوي تصـرف در صـالحیت شـوراي محـل وقـوع ملـک اسـت ، در          شورا

  . صورتی که اصل مالکیت ملک مورد تصرف  یا ممانعت یا مزاحمت از حق محلّ اختالف نباشد 

  ) شیوه ي اقامه ي دعوا(بند دوم 

از . ج . ق  177و  162،  161،  160،  159،  158اگـر چـه قانونگـذار در تمــامی مـواد مربـوط از جملـه مــواد       

ا اوالً در مـاده ي      اقـدام خواهـان را    170دعاوي تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق یاد مـی نمایـد امـ

قـانون اصـالح قـانون جلـوگیري از تصـرف       4با از سـر گیـري نـص مـاده      177شکایت دانسته و ثانیاً در ماده 

ابع تشریفات دادرسی ندانسته و رسیدگی به آنها را خارج از عدوانی از این نظر رسیدگی به دعاوي مزبور را ت

  . نوبت قرار داده است 

قانون اجراي احکام مدنی ، رسیدگی به دعـاوي تصـرف در دادگـاه ،     147در عین حال و به قرینه ي ماده ي 

  . مستلزم پرداخت هزینه ي دادرسی دعاوي غیر مالی می باشد 
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دخواست جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن نیز ضروري اسـت  تنظیم مطالب الزم بر فرم چاپی دا

 .  

البته اگر در عمل وقوع ملک شوراي حل اختالف تشکیل شده باشد رسیدگی یا درخواست و یا شکایت کـه  

آیین نامه شوراي حـل اخـتالف    10می تواند شفاهی باشد شروع شده و هزینه ي دادرسی ندارد و طبق ماده ، 

را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و طرح شکایت یا دعوا یا اعتراض و تجدید رسیدگی شو

نظر خواهی و اجراي آرا در هر مرحله مجانی است و رأي شورا به صورت کتبی و مستدل و مستند صادر مـی  

  . شود که نباید به قوانین موجه حق مغایر باشد در غیر این صورت اعتبار ندارد

  )ذینفع اقامه ي دعوا(وم بند س

نفع در دعواي تصرف عدوانی ، متصرف سابق در دعواي مزاحمت از حق ، متصرف فعلی که تصـرفات او  ذی

  . مورد مزاحمت قرار گرفته است و در دعواي ممانعت از حق استفاده کننده ي سابق از حق است 

ج . ق  170ه می نموده است ماده ي در مواردي که شخص از جانب دیگري متصرف بوده و یا از حق استفاد

مستأجر ، مباشر ، خادم ، « به آنها اجازه داده است به قائم مقامی مالک شکایت نمایند این ماده مقرر می دارد 

کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگري متصرف می باشـند مـی تواننـد بـه قـائم مقـامی       

  . » دمالک برابر مقررات باال شکایت کنن
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در طرح دعاوي تصرف علی القاعده الزم نیست که اشخاص مذکور در مـاده ي بـاال مالکیـت یـد مـا قبـل را       

از ابـداعات و اشـتباهات   ... قرار دادن مستأجر که مالک منافع است در ردیف خادم و کارگر و . اثبات نمایند 

  . قانونگذار جدید است 

ج بـه سـند مالکیـت مالـک اسـتناد      . ق  162رف برابر مـاده ي  اشخاص مذکور می توانند براي اثبات سبق تص

  . نمایند 

درعین حال اشخاص یاد شده مکلف نیستند که دعوا را به قائم مقامی مالک اقامه کنند بلکه می توانند اصـالتاً  

   .اقامه نمایند در این صورت تنها از مزیت استناد به سند مالکیت براي اثبات سبق تصرف محروم می شوند 

  . را در دعاوي تصرف برداشت نمود ... محدودیت مستأجر ، خادم و . ج . ق  170بنابراین نمی توان از ماده ي 

با ابالغ اظهـار نامـه و طـرف    ... مالک می تواند براي رفع تصرف خادم ، سرایدار و . ج . ق  171طبق ماده ي 

دیگـري خـارج    رامینهـ  مستأجر ، خادم و یـا دعواي تصرف عدوانی اقدام نماید و اگر مالک ملک را عدواتاً 

نموده و یا مزاحم تصرفات آنها گردد این اشخاص می توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوي تصرف علیه 

  . وي اقدام نمایند 

  ) آثار دعاوي تصرف(گفتار دوم 

آن نمی تواند دعـواي  کسی که راجع به مالکیت اقامه ي دعوا نموده نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از 

تصرف عدوانی و ممانعت از حق اقامه کند و در صورت اقامه ي چنین دعوایی با قرار عدم استماع دعوا رو به 
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در حقیقت خواهان با اقامه ي دعواي مالکیت تصرف رقیب را مـورد شناسـایی قـرار داده اسـت     . رو می شود 

  . این اقراري ضمنی است 

رح دعواي مالکیت علیه خواهنده شخص دیگري را در دعواي تصرف عدوانی خواهان می تواند علی رغم ط

یا ممانعت از حق طرف قرار دهد و نظر به وجود ممنوعیـت علیـه خواهـان طـرح دعـواي تصـرف عـدوانی و        

  . ممانعت از حق از جانب خوانده علیه خواهان یا هر شخص دیگري ، نسبت به همان ملک امکانپذیر است 

ی که دعواي تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعواي تصرف اقامه شده از طرح دعواي در جهت عکس شخص

البته چنین شخصی در صورتی اقدام بـه طـرح دعـواي مالکیـت مـی نمایـد کـه در        . مالکیت ممنوع نمی باشد 

  . دعواي تصرف به عنوان خواهان یا خوانده محکوم شده باشد 

ی می تواند دعواي مالکیت اقامه نمایـد کـه بـه اخـالل وارده بـه      در فرانسه خوانده ي دعواي تصرف درصورت

چنین شـرطی الزم نمـی باشـد    . ق ج  164در ایران با توجه به نص ماده ي . تصرف خواهان خاتمه داده باشد 

بلکه بر عکس خوانده ي دعواي تصرف عدوانی که محکوم شده و می تواند با طرح دعواي مالکیـت طـرف   

  . راي حکم از قطع بنا و اشجار احداث شده در ملک جلوگیري نماید یک ماه از تاریخ اج

در دعاوي تصرف ورود در مالکیت باید ممنـوع شـود ایـن قاعـده هـم شـامل       . ج . ق  174با توجه به ماده ي 

بنابراین قاضی در دعاوي تصرف حق ورود در دالیل مالکیت را نـدارد و  . قاضی دهم اصحاب دعوا می شود 

دوي و چه تجدید نظر نمی تواند به طور صریح یا ضمنی در اصحاب دعوا و وضعی جز متصرف رأي او چه ب

  . شناسایی نماید و دادگاه نمی تواند در احراز تصرف اصحاب دعوا مالکیت آنها را دستاویز قرار دهد 
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ان دلیـل سـبق   تنها به عنو. ج . ق  162ابراز سند رسمی مالکیت از طرف اصحاب دعوا با توجه به نص ماده ي 

  .          تصرف و استفاده از حق مؤثر است و تعرض به قاعده ي مزبور نمی باشد 

درحقیقت عالوه بر اینکه طرف مقابل می توند سبق تصرف و استفاده از حق خـود را بـه طریـق دیگـر اثبـات      

و نمیتواندبـه اسـتناد آن   نماید دادگاه د استناد به سند رسمی مالکیـت تنهـا بایـد سـبق دارنـده را احـراز نمایـد        

  .حکم قرار دهد لحوقمالکیت او را مورد 

استناد به سند مالکیت به عنوان دلیل سبق تصرف دارنده ي آن نیز در صورتی است که طرف مقابل با ادلـه ي  

  5.دیگري سبق تصرف خود را اثبات ننماید 

  )اقدامات احتیاطی دعواي تصرف( گفتارسوم 

  .دگستري و دادگاه تحت شرایطی به اتخاذ اقدامات احتیاطی مکلف شده اند در قانون جدید ضابطین دا

قانون اصـالح قـانون    3ج و تبصره ي آن با از سر گیري ماده ي . ق  166ماده ي  –ضابطین دادگستري ) الف

آن ضابطین دادگستري را مکلف نموده چنانچه تصـرف عـدوانی    1جلوگیري از تصرف عدوانی و تبصره ي 

منقول و یا ماحمت یا ممانعت از حق در برابر چشم آنها باشد به موضوع شکایت خواهان رسـیدگی ،  مال غیر 

با حفظ وضع موجود در انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگیري نموده و جریان را به آگـاهی مراجـع قضـایی    

  .رسانده و برابر دستور مقام محترم قضایی اقدام نمایند

                                                
 ٩٧، ص  ٢١٩شھید ، موسی ، منبع پیشین ، ش  -١
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ك مقرر می داردکه ضابطین دادگستري مأمورانی هستند که تحـت نظـارت و   . د .آ . ج . ق  15طبق ماده ي 

تطمیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دالیل جـرم و جلـوگیري از فـرار و    

 -1مخفی شدن متهم و ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتنـد از   

مأمورین  نیـروي مقاومـت بسـیج سـپاه      -3رؤسا و معاونین زندان   -2یروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  ن

پاسداردان انقالب اسالمی که به موجب قوانین خـاص و در محـدوده ي وظـایف محولـه ضـابط دادگسـتري       

ا برخـی از وظـایف   سایر نیروهاي مسلح در مواردي که شورا عالی امنیت ملی تمام یـ  -4. محسوب می شوند 

مقامـات و مـأمورینی کـه بـه موجـب قـوانین خـاص در         -5.  ضابط بودن نیروي انتظامی را به آن محول کند 

  .حدود وظایف محوله ضابط دادگستري محسوب می شوند

در صورتی که گزارش ضابطین در مورد تصرف عدوانی ، مزاحمت از حق و ممانعت از آن معتبـر اسـت کـه    

  .ماد قاضی باشدموثق و مورد اعت

چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ضابطین باید فوراً قبـل از  

  .وقوع هر گونه درگیري و جرم در حدود وظایف خود جلوگیري نمایند

شته و البتـه  پس اقدامات ضابطین باید در حد حفظ وضع موجود باشد و حق اعاده ي وضع به حال سابق را ندا

  .باید از گسترش آن جلوگیري نمایند

ج به خواهان اجازه می دهد که از دادگـاه درخواسـت صـدور دسـتور موقـت      . ق  174ماده ي  -دادگاه ) ب

دادگاه در صورتی که دالیل وي را موجه تشخیص دهد دستو جلوگیري از ایجـاد آثـار تصـرف و یـا     . نماید 
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بین بردن آثار موجود توسط خوانده و یا جلوگیري از ادامه ي مزاحمت و  تکمیل اعیانی یا کشت و زرع یا از

  .یا ممانعت ا حق را در ملک مورد دعوا صادر می نماید

بر خالف دستور موقـت بـه مفهـوم اخـص صـدور آن نمـی توانـد        ) 174(در خصوص دستور موقت این ماده 

بر خالف تبصره ي ( حوزه ي قضایی نمی باشد موکل به دادن تأمین شود و اجراي آن نیز مستلزم تأئید رئیس 

  )ج . ق 325ماده ي  1

  .دستور موقت صادره هیچ اثري بر سرنوشت دعاوي تصرف ندارد 

ایـن دسـتوربا   « ج  می توان اسـتناد نمـود کـه مقـرر مـی دارد      . ق  174در این مورد به پاراگراف سوم ماده ي 

جع تجدید نظر دستور مجـددي در ایـن خصـوص صـادر     صدور رأي به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مر

  ».نماید
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  فصل پنجم
  رسیدگی ، صدور رأي و شکایت از آن
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  )رسیدگی دادگاه(مبحث نخست 

ج رسیدگی به دعاوي تصـرف از تـابع تشـریفات ایـین دادرسـی قـرار نـداده و        . ق  177درست است که ماده 

یت اصل تناظر و حق دفاع خواهان و خوانده در این دعاوي نیـز  خارج از نوبت تجویز نموده است اما اوالً رعا

ج بایـد تصـرفات قبلـی خواهـان تصـرفات بـدون       . ق  174الزامی است ثانیاً مرجع صـالح بـه موجـب مـاده ي     

مزاحمت وي و یا استفاده قبلی از حق انتقاع یا ارتفاق او را حسب مورد در دعاوي تصرف عدوانی ، مزاحمت 

. ده و تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق انجام شده از سوي خوانده نیز اثبات شود از حق احراز نمو

  .تمامی این موارد رسیدگی به ادعاها ، ادله و استدالالت اصحاب دعوا و بنایر این رعایت اصل تناظر است

وا به رعایـت اصـول   الزام دادگاه و اصحاب دع. اما دادگاه در یقین جلسه ي دادرسی رعایت نوبت نمی نمتید 

  .دادرسی با توجه به شیوه ي رسیدگی به ادله و تجویز ورود ثالث به روشنی قابل احراز  است

در نتیجه باید ترتیبی داده شود کـه خوانـده از اقامـه ي    . تشیفات دادرسی را باید ا اصول دادرسی متمایز نمود 

ند که فرصت و امکان ارئه ادعاها و ادلـه خـود را   دعوا علیه خو آگاه شده و طرفین دعوا در موقعیتی قرار گیر

  6.توجه به ادله و دفاعیات هر یک نیز الزامی است . داشته باشند

  

 )ارائه دلیل و رسیدگی به آن ( گفتار  اول 
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در دعاوي تصرف ، خواهان در اثبات سبق تصرف و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق و هم چنـین اخـالل در   

امـا در عـین حـال ادلـه ي     . از حق از سوي خوانده معموالً به شهادت شهود روي می آورد  تصرف و ممانعت

اسـناد  . دیگر از جمله اسناد می تواند به اثبات دعوا و یا دفاع مورد استناد قرار گیرد مورد اسـتناد قـرار گیرنـد    

  .ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد

ع ابـراز سـند مالکیـت از سـوي خواهـان یـا       . ت . ج . ق   5ه ج در تکرار نص ماد. ق  162به موجب ماده ي 

خوانده دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق دارنده ي آن می باشد مگر آنکـه طـرف دیگـر سـبق تصـرف و      

قانون جدید بر خالف قـانون قـدیم بـه سـند مالکیـت در      . استفاده از حق خود را به گونه ي دیگر اثبات نماید

، دعـاوي   331ق به موجب ماده ي . دار اثر را مترتب نموده است در حالی که در ق دعاوي تصرف همین مق

  .تصرف مخالف سند رسمی مالکیت پذیرفته نمی گردید

ج می تواند سـبق  . ق  162البته شخصی که سند رسمی مالکیت علیه او ابراز گردیده نه تنها به موجب ماده ي 

ج نسـبت بـه   . ق  172اثبات نماید بلکه می تواند به تجویز مـاده  تصرف استفاده از حق خود را به طریق دیگر 

  .آن ادعاي جعل نماید 

دادگاه چنانچه سند مؤثر در دعوا باشد به ادعاي جعل رسیدگی می نماید خـواه جاعـل تعیـین شـده یـا نشـده       

  .باشد

در ایـن  . ادي اسـتناد نماینـد   اصحاب دعوا می توانند به اثبات ادعا یا دفاع به سایر اسناد رسمی و نیز به اسناد ع

صورت دادگاه برخالف اسناد رسمی مالکیت که در هر حال با قیود گفته شده ، دلیل سبق تصرف است بایـد  
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به منطوق و مفهوم این اسناد رسمی و انکار یا تردید و ادعاي جعل نسبت بـه اسـناد عـادي را مـورد رسـیدگی      

  .نماید قرار داده و نسبت به این دفاعیات نیز رسیدگی

ع کـه آن را  . ت . ج . ق  11تصمیم دادگاه در خصوص انکـار ، تردیـد و ادعـاي جعـل بـر خـالف مـاده ي        

ج را . ق  221منحصر به همان دعوا می داند اکنون به حق در سایر دعاوي نیز مؤثر بوده و دادگاه باید مـاه ي  

  .نیز اجرا نماید

  

  

  

  )ورود ثالث و رسیدگی به آن( گفتار دوم 

ع به شخص ثالثی که در موضوع رسیدگی . ت . ج .ق . ا . ق  8ج با از سر گیري نص ماهی . ق  169ه ي ماد

به دعواي تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات مربوط به این دعـاوي خـود را ذي   

چه تجدید نظر وارد دعـوي  نفع بداند ، اجاره داده تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله ي بدوي و 

  .شود

ع به این سبب که رسیدگی در دادسرا انجام می گرفـت مـی   . ت . ك . ج . آوردن این حکم ، اگر چه در ق 

توانست الزم شمرده شود اما در حال حاضر که رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد نه تنها وجود چنین نصـی  

  .ید ضروري نمی باشد بلکه ایجاد ابهام نیز می نما
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  )صدور رأي( گفتار سوم 

ج ظرف یک هفته نسبت بـه صـدور   .ق  295دادگاه در پی اعالم ختم دادرسی مکلف است بر اساس ماده ي 

  .رأي دادگاه می تواند حکم یا قرار باشد. رأي اقدام نماید 

ز حـق  حکم دادگاه ممکن است حسب موارد دایر به رفع تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و یا رفـع ممانعـت ا  

احکام صادره در دعـاوي تصـرف   . حکم دادگاه هم چنین ممکن است مبنی بر بی حقی خواهان باشد . باشد 

  .می تواند حضوري و یا غیابی باشد

  .ج نیز طبق اصل کلی از همان ابدا امکان پذیر است . ق  14صدور قرار به یکی از اسباب مندرج در ماده ي 

به لحاظ مقررات مربوط به این دعاوي خصوصیتی ندارد و مشمول  در هر حال صدور رأي در دعاوي تصرف

  .قواعد عاماست

بنابراین رأي دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است 

  .)ا . ق  66اصل .(

  

  )شکایتی از رأي صادر شده(  -بنداول

یعنی دعاویی که یقـین بهـاي   ( ر مالی اعتباري محسوب می شوند مسلم است که دعاوي تصرف از دعاوي غی

  ).خواسته ي آن قانوناً الزم نیست
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ج علی االصول تمامی احکام حضوري صادره در ین دعاوي ، لـه  . ق  331ماده ي ) ب(بنابراین بر اساس بند 

  .می باشد یا علیه خواهان از سوي محکوم علیه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان 

قرارهاي رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه صادر می شود قرار رد دعوا ز عدم استماع دعوا ، قـرار سـقوط   

ج ناظر به ماده ي . ق  332دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوانیز در دعاوي تصرف بر اساس ماده ي 

  .قابل تجدید نظر در دادگاه استان است 331

به بند  303ر حکم غیابی صادر شده در دعواي تصرف نیز مشمول قواعد کلی مذکور در موارد ضوابط و معیا

  .ج می باشد. ق 

فرجام خواهی در دعاوي تصرف در هر حال منتفی است حتـی اگـر نسـبت بـه رأي بـدوي در مهلـت مقـرر ،        

  .درخواست تجدید نظر نشده باشد

  

  )جراي آنآثار حکم و ا(مبحث دوم 

در عـین حـال   . اقامه ي دعاوي تصرف چنانچه صالح باشد نسبت به صدور رأي اقدام می نماید دادگاه در پی 

برخی آثار ویژه ي حکم دادگاه در دعاوي تصرف و هم چنین اجراي آن به ترتیـب مـورد بررسـی قـرار مـی      

  .گیرد
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  )آثار حکم دادگاه(گفتار اول

قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر اسـتان   حکم حضوري دادگاه چنانچه مبنی بر محکومیت خواهان باشد

بنابراین خواهان می تواند نسبت به حکم و البتـه قرارهـاي قابـل تجدیـد نظـر صـادره در مرجـع صـالح         . است 

  .در صورت قطعیت رأي صادره نیز راه اقامه ي دعواي مالکیت براي خواهان باز است.شکایت کند 

ل رسیدگی به دعواي تصرف نسبت به طرح دعواي مالکیت اقدام در عین حال خواهان می تواند حتی در خال

نماید و به طریق اول طرح چنین دعوایی پس از صـدور حکـم محکومیـت وي در دعـاوي تصـرف و قبـل از       

رأي صادر مبنی بر شکست خواهان در دعاوي تصرف اثري در دعواي مالکیت . قطعیت آن امکان پذیر است 

  .ندارد

... در دعوي با حکم یا قـرار چنانچـه بـراي جلـوگیري از ایجـاد آثـار تصـرف و         در صورت شکست خواهان

دستور موقتی صادر شده باشد همانطور که گفته شد دستور مرتفع مـی شـود مگـر اینکـه مرجـع تجدیـد نظـر        

  .دستور مجددي در این خصوص صادر نماید 

انی رفع مزاحمت یا رفـع ممانعـت   حکم دادگاه در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدو

از حق باشد بالفاصله البته پس از ابالغ توسط اجراي دادگاه یـا ضـابطین دادگسـتري قابـل اجـرا بـوده بـوده و        

  .درخواست تجدید نظر مانع اجراي آن نمی باشد

اي  خوانده با شرکت در دعواي تصرف و حتی و حتی در خالل رسیدگی به آن می تواند دعو ایراندر حقوق 

مالکیت اقامه نماید و حکم صادره علیه او در دعواي تصرف هیچ گونـه اثـري در دعـواي مالکیـت نـدارد در      
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حقیقت از یک طرف موضوع و حتی سبب دعواي تصرف با دعواي مالکیت کامالً متفاوت و از طرف دیگر 

از حق به موجب  تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت. در دعوایی تصرف محکومیت مالک امکانپذیر است 

سال زنـدان اسـت    1ماه تا  1قانون مجازات اسالمی تحت شرایطی جرم و فاعل متوجب مجازات  690ماده ي 

بنابراین مدعی می تواند دعواي حقوق اقامه و یا با تحقیق شرایط مقرر شکایت کیفـري مطـرح کنـد شـرکت     

ك . د . ا . ج . ك در ق . د . ا . ق  .ق  15نـص مـاده ي    تنصـیص خواهان در دعواي حقوقی با توجه به عدم 

  .راه شکایت کیفري را حتی در همان موضوع علی االصول بر او نمی بندد

  

  )اجراي حکم دادگاه(گفتار دوم

چنانکه حکم دادگاه بدوي مبنی بر محکومیت خوانده باشـد فاصـله پـس از ابـالغ توسـط اجـراي دادگـاه یـا         

آید و صدور اجرائیه الزم نیست حق تجدیـد نظـر وقتـی تجدیـد      ضابطین دادگستري به مرحله ي اجرا در می

  .نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد

به عبارت دیگر حسب مورد متصرف عدوانی را از ملک خـارج نمـوده بـه مزاحمـت مـزاحم پایـان داده رفـع        

  .مزاحمت یا ممانعت از حق خواهد شد 

حله تجدید نظر مسخ شود اقـدامات اجرایـی بـه دسـتور دادگـاه      چنانچه رأي مرحله بدوي که اجرا شده در رم

در صورتی که محکوم بـه عـین   ... « : اجرا کننده ي حکم به حالت قبل بر می گردد همین نص مقرر می دارد 

پـیش بینـی اجـراي حکـم     ! معین بود و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا یمت آن وصـول و نأدیـه خواهـد شـد     
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ق  174ه اینکه احتمال فسخ به وجود می آورد با توجه به دستور موقت مذکور در ماده ي غیرقطعی ، با توجه ب

  .ج ضروري نیز نبوده است. 

پس از اجراي حکم ، امکان از سر گیري تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق از سوي محکـوم علیـه   

  .وجود دارد

ور اقدام نموده و یـا دیگـران را بـه آن وادار نماینـد     ج اشخاصی را که به این ام. ق  176قانونگذار در ماده ي 

مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی قرار داده است که جبس از شش ماه تا دو سـال و البتـه رفـع    

  .تجاوز می باشد 

  

  )نتیجه گیري و پیشنهاد( مبحث سوم 

جلـوگیري از تصـرف عـدوانی    در حال حاضر نیز مقررات حاکم بر دعاوي تصـرف را قـانون اصـالح قـانون     

بررسـی تحلیلـی   . ، قانون مجازات اسالمی و قانون جدید ایین دادرسی مدنی تشکیل می دهـد   1352مصوب 

  .قانون جدید در این مورد انجام شد 

بنـابراین رعایـت اصـول    . در قانون جدید تکرار شـده اسـت   . ع . ت . ج . ق . ا . قسمت عمده ي مقررات ق 

کـه مغـایر بـا     1352همین قانون اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قـانون سـال    529ماده ي  تفسیر ، عالوه بر

درهـر مـورد کـه کسـی بـراي      « آن مقـرر مـی دارد    1نیست ، از جمله ماده ي . ا. ع. د. ت. ا. قانون جدید و ق

متصرف گـردد  خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده ي 
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مأمورینن شهربانی و ژاندارمري هر یک در حـوزه ي اسـتحفاظی خـود مکلـف انـد بـه درخواسـت شـاکی از         

مزاحمت و اقداماتی که براي تصرف عدوانی می شود جلوگیري مـی نمایـد اگـر چـه عمـل مزبـور بـا اسـتناد         

  .معتبر شمرده شود» ادعاي حقی نسبت به آن مال باشد 

و مرجع صالح مندرج در همین ماده  52قانون سال  2ت یک ماهه مذکور در ماده ي موضوع مهم در اینجا مد

هرگاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بـوده اسـت عـدواناً تصـرف     : این نص مقرر می دارد . است 

. باشد  کرده یا مزاحم استفاده ي متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتقاع یا ارتفاق دیگري ممانعت کرده

بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعـت نگذشـته باشـد دادسـتان شهرسـتان محـل       

خـود   صـالحیت وقوع مال یا دادرس دادگاههاي بخش مستقل و سیار بـه قـائم مقـامی دادسـتان در حـوزه ي      

مذکور بـه اسـتناد ادعـاي    اگر چه اعمال . مکلف اند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند 

  .»حقی نسبت به آن داشته باشد 

بنا براین پرسش این است که آیا چنانچـه شـکایت ظـرف یـک مـاه از اریـخ تصـرف عـدوانی ، مزاحمـت یـا           

ممانعت از حق مطرح شود چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ در پاسخ باید توجـه داشـت کـه از یـک سـو      

این بود که رسیدگی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی شمرده نمـی  امتیاز مراجعه به دادسرا در گذشته 

ج تصریح و خارج از نوبت انجام شدن رسیدگی به آن نیز افـزوده  . ق  177شد و این امتیاز تا کنون در ماه ي 

  .شده است
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و  .ین گردیــدصــالحیت دادسـرا یعیــ  1381ا مصـوب  . ع . د . ت . اصــالحی ق  3از سـوي دیگــر در مـاده ي   

رسیدگی به دعاوي تصرف در آن پیش بین نشده است افزونبر آن قانون جدید با تکرار اصول و احکام مقـرر  

  .اراده ي خود را در واحد بودن مقررات حقوقی حاکم بر دعاوي تصرف اعالم نموده است 1352سال 

ي تصـرف بـه همـان    بنابراین معرفی دعاوي تصرف و مقررات ویژه ي هر یک و نیز قواعد مشترك بین دعـاو 

  .ع مطالعه گردید. ت . ج . ا . ج با لحاظ مقررات غیر منسوخ ق . ترتیبی است که در حکومت ق 

امثـال  ... هر کس به وسیله ي صحنه سازي از قبیل پی کنی ، دیـوار کشـی و   « ا . م . ق  690به موجب ماده ي 

یـا اشخاصـی   ... و امالك متعلـق بـه دولـت    و سایر اراضی ... آن به تهیه ي آثار تصرف در اراضی مزروعی و 

یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حـق  ... مبادرت نمایند ... حقیقی ، حقوقی 

طرح شکایت کیفـري در  . » ... در موارد مکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود 

که بتواند از جمله اثبـات مالکیـت خـود حسـب      بیانجامد تیجه مطلوب شاکیدادگاه در صورتی می تواند به ن

مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت با استناد به دالیلی اسـت کـه مـی تـوان اثبـات      

  .کرد

بنابراین چنانچه نسبت به ملک مورد بحث سند مالکیت صادر شده باشد شاکی مالکیت رسمی خود را باید بـا  

ارائه سند مالکیت اثبات نماید اما سایر ارکان دعاوي تصرف در شکایت کیفري می بایست با لحاظ ضوابط و 

در حقیقت قانونگذار عمل . مالك هاي مورد قبول در دعاوي تصرف مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد

ی شناسـایی مـی شـود و بـا     تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین دادرسی مدن
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پس براي شناخت اعمال مزبور و بررسی . توجه به مفهوم اصالحی آنها به قید مجازات نیز ممنوع نموده است 

م را مالك قـرار داد تـا اصـل قـانونی بـودن      . د. مسئولیت کیفري فاعل آنها باید تعاریف و معیارهاي قانون آ 

دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور می بایست بدیهی است . جرایم و مجازات ها رعایت شود 

  .عناصر تشکیل دهنده ي جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید

ا متوقف نمـودن عملیـات متجـاوز تـا     . م . ق  690ماده  1اقدامات احتیاطی در این خصوص به موجب تبصره 

نانچه به علت احراز مالکیت شاکی به نتیجه ي مطلوب شاکی چ. صدور حکم قطعی به دستور دادگاه می باشد

  .این امر علی االصول مانع اقدام حقوقی وي نمی باشد. نیانجامد 

حکم محکومیـت شـاکی حـق    . در حقیقت اقامه ي دعوا حقی است که سقوط آن نیاز به تصریح قانونی دارد 

ز مخصوصـاً از ایـن رو کـه در دعـواي حقـوقی      تمسک به این امر قضاوت شده نیـ . مزبور را ساقط نمی نماید 

  .سبب دعوا از جمله سبق تصرف مدعی خواهد بود و نه مالکیت شاکی ، خالی از وجه می باشد

مسائل مربوط بـه جنبـه ي کیفـري دعـاوي تصـرف از قبیـل طـرح شـکایت ، آثـار آن ، اقـدامات احتیـاطی ،            

  .مشمول مقررات کیفري است رسیدگی دادگاه ، صدور رأي ، شکایت از رأي و اجراي آن

قـی مـی شـود و جامعـه بـراي حفـظ نظـم        جرایم مستمر تلپس تصرف عدوان ، مزاحمت از حق و ممانعت از 

عمومی و صیانت از تصرف شخصی که تا حدود زیادي دال بر مالکیت وي باشد به این جرم رسیدگی کـرده  

  .و حکم مقتضی را صادر می کند
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  پیشنهادات

به تصرف شخص دیگري قرار گرفته بالفاصله بعد از آگـاهی از ایـن مسـئله شـکایت را      فردي که ملک او-1

تنظیم و تقدیم نماید و در طرح دعوي اهمال خرج ندهد چون ممکن است با گذشت زمان متصـرف فعلـی ،   

  .اقدامات سبق تصرف او را محو و اثبات متصرف سابق تصرف با مشکل مواجه سازد

اي تصرف عدوانی در مورد اموال منقول نیز تسري یابـد البتـه امـوالی کـه قابلیـت      پیشنهاد می شود که دعو-2

تصرف و ارزش مادي الزم را براي ارائه ي شکایت داشته باشند و شاکی با استفاده از ادله ي قابل قبول قانونی 

  .بتواند محرز بودن تصرف سابق را اثبات نماید

در اسرع وقـت بـه موضـوع رسـیدگی کـرده و از اقـدامات و       دادسرا در مواجه با شکایت تصرف عدوانی  -3

  .تصرفات متصرف فعلی جلوگیري نماید

اگر شاکی داراي سند مالکیت و اسناد رسمی دیگر که دال بر مالک بودن او را اثبات می کند داشته باشد  -4

را بـه همـراه دارد   ي دیگـري کـه اطالـه ي دادرسـی      دیگر سعی نکند که از ارائه این سند خودداري و از ادلـه 

  .استفاده کند چون سند رسمی اماره بر تصرف شاکی است

فردي که حق او مورد مزاحمت و ممانعت قرار گرفته می تواند از طریق شهادت شهود در صورت امکان ،  -5

  .سریعتر حق مزاحم شده یا ممانعت شده را بستاند
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حق با نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد  از آنجا که دعواي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از -6

پیشنهاد می شود که قضاوت در برخورد با این مسائل از حداکثر مجازات قانونی را در صورت اثبات تصـرف  

  .خالف قانون متهم مورد حکم قرار دهند
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