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 دعاوي تصرف با تحلیل و نقدي بر یک رأي ضابطه تشخیص
 *صالح خدري

 66/3/9398: تاریخ پذیرش                    66/98/9397: تاریخ دریافت

 چکیده

نظام حقوقی به دعاوی تصرل ییا دعیاوی    حق که در ممانعت از مزاحمت و دعاوی تصرل عدوانی،
های زیادی را در مراجیع قضیایی میا تشیکیل      ی هستند که پروندهیثالثه نیز معروفند ازجمیه دعاو

وص، کیفری برای ای  دعاوی از یک سو و رسییدگی  حمایت قانونلذار از تصرل با لحاظ . دهند می
بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگیاه حقیوقی از سیوی دیلیر اشیخاص را در      

مبنای حمایت قانون از ایی  دعیاوی حفیظ نظیم اجتمیاعی      . نماید ترییب می یطرح چنی  دعاوی
 .باشید  میمدنی ی  دادرسی یون آقان 978تا  969یابطه تشخیص ای  دعاوی مواد  موجود است و

ی أو قواعد مشیترک آنهیا بیا تحیییل و نقید ر      تشخیص ای  دعاوی هایدر ای  مقاله ارکان و معیار
صادره از یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقالف تهیران کیه بییانلر چلیونلی اسیتنبا       

 .گردد بیان میباشد  قضایی در مقام رسیدگی و تشخیص نوع هریک از ای  دعاوی می

 .حق ممانعت از مزاحمت، تصرل عدوانی، قواعد مشترک، :يکلیدواژگان 
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 مقدمه

ممانعت از حق کیه در زبیان حقیوقی و روییه قضیایی       مزاحمت و دعاوی تصرل عدوانی،

کشور ما به دعاوی ثالثه یا دعاوی تصرل نیز معروفند، با توجه به اینکه در نظام حقوقی 

بینی شده است، امروزه بسیار مورد اسیتقبال و   برای ای  دعاوی پیشای  ما امتیازات ویژه

مانند خیع ید یا مالکیت  یجای اینکه دعاوی بنابرای  اشخاص به. اند توجه افراد قرار گرفته

سو نیاز به ارائه دلیل بیرای اثبیات مالکییت دارنید و از سیوی       را مطرح نمایند که از یک

کیه   دهند درصیورتی  باشند ترجیح می بر می ر و هزینهگی وقت ،لحاظ کثرت دعاوی دیلر به

دیلری قرار گرفته ییا مزاحمتیی در انتفیاع و اسیتفاده از      ةمیک آنها مورد تصرل از ناحی

میک یا حقشان صورت گیرد، حسب میورد مبیادرت بیه طیرح دعیوای تصیرل عیدوانی،        

صیرل حماییت و   زیرا از یک سو قانونلیذار از ایاهر ت   ؛حق نمایند مزاحمت یا ممانعت از

های حقوقی را درخصیوص ایی     ی  دادرسی در دادگاهیرسیدگی بدون رعایت تشریفات آ

قانون  798 عمال وص، کیفری نیز در مادهدعاوی مقرر نموده و از سوی دیلر برای ای  اَ

اینکه مبنای حمایت قانونلذار از دعاوی موصیول  . بینی کرده است مجازات اسالمی پیش

ارکیان تحقیق ایی  دعیاوی کدامنید و دادرا در رسییدگی چلونیه        شیرایط و   چه بوده،

تواند تشخیص دهد که مویوع مطروحه تصرل عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق  می

منظور  عالوه به هب. ستا هایی هستند که ای  پژوهش در پی بیان پاسخ آنها است، پرسش

حقیوقی ییا شیاکی در     ی با تطبیق مویوعات مطروحه از سوی خواهان در دعیوای یآشنا

 798م و میاده .د.آ.ق 978تیا   968میواد   با حکم قانون در( صغرای قضیه)دعوای کیفری 

ای از قرار جییب بیه دادرسیی صیادره در پرونیده کیفیری در        نمونه( ی قضیهاکبر) ا.م.ق

تحیییل   را نیز مورد تجزیه و دادسرا و حکم صادره درخصوص آن از سوی دادگاه کیفری

تواند موجیب تغیییر عنیوان     های جزئی می چلونه تفاوتکه تا مشاهده شود  ایم قرار داده

تحیت عنیوان    بخیش ای  نوشیتار در دو  . دعوا از تصرل عدوانی به دعوای مزاحمت گردد

 .سامان یافته است «تحییل و نقد قرار جیب دادرسی»و  «مفهوم و مبنای دعاوی تصرل»

 مفهوم و مبناي دعاوي تصرف. 9

سیه نیوع دعیوا     69/9/9379فصل هشتم قانون آیی  دادرسی مدنی مصوف قانونلذار در 

 ،و تعری،نموده بینی  تحت عنوان دعاوی تصرل عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت پیش

تیا   968شرایط، ارکان تحقق، نحوه رسیدگی، چلونلی صدور حکم و آثار آنها را در مواد 
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ه مویوع مقاله حایر تشیخیص دعیوای   با توجه به اینک. ای  قانون بیان کرده است 977

به بحث درخصیوص تعریی،، ارکیان و شیرایط      باشد، صرفاً مزاحمت از تصرل عدوانی می

تحقق ای  دعاوی خواهیم پرداخت و از ورود به بحث چلونلی صدور و آثار حکیم راجیع   

 .کنیم میالزم دارد خودداری  ابه ای  دعاوی که خود بحثی مستوف

 ارکان دعاوي تصرفمفهوم، اقسام و  .9-9

تعری، و اقسام دعاوی تصیرل و ییابطه و معییار تشیخیص هرییک از ایی         ،در ای  بند

 .دعاوی و قواعد مشترک آنها را بیان خواهیم کرد

 تعریف تصرف .9-9-9

ی  دادرسی مدنی تعری، ای  سه دعوا بیان شده، اما نه در ای  قانون یبا اینکه در قانون آ

بیه   ،در ای  مبحیث . بیان نشده است «تصرل»سالمی تعریفی از و نه در قانون مجازات ا

تواند در تشخیص تصرل عدوانی به ما کمیک   که می «تصرل»مفهوم لغوی و اصطالحی 

صرل تصرل مال دیلری موجب تحقق که ای خواهیم کرد، تا مشخص گردد  نماید اشاره

 .تصرل عدوانی نخواهد شد

دسیت در کیاری زدن آمیده     و کیردن معنیای دسیت در کیاری     در لغت به «تصرل»

 :اسیت  در اصطالح حقوقی در تعری، تصرل گفتیه شیده  و ( 346ص ،9377 دهخدا،)است

واسیطه   معنوی و مادی که انسان بالمباشره یا به( استیالء)تصرل عبارت است از سیطه »

تعبییر   ییا بیه  . میادی دارد  ءدر مقام اعمال حق مالکیت یا سایر حقوق عینی در یک شی

صرل عبارت از نمایش خارجی و ااهری حقی است یعنی اعمال و اجرای آن حق دیلر ت

بنیابرای  بیرای   (. 634ص، 9ج، 9388 متیی  دفتیری،  )«وسییه اهور اعمال خارجی است به

کیه تیوان اسیتفاده و     نحیوی  تحقق تصرل باید شخص سیطه مادی بر مال پییدا کنید بیه   

 .برداری از آن را داشته باشد بهره

 دعاوي تصرف اقسام .9-9-2

اقسام دعاوی تصرل، یابطه و معیار تشخیص هرییک از ایی  دعیاوی و تفیاوت آنهیا بیا       

 .همدیلر در ای  بند بیان خواهد شد

 دعواي تصرف عدوانی. 9-9-2-9

 :دعوای تصیرل عیدوانی عبارتسیت از   »: استم مقرر داشته .د.آ.ق 968 قانونلذار در ماده
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ی بدون ریایت او مال ییرمنقیول را از تصیرل   ادعای متصرل سابق مبنی بر اینکه دیلر

ای  تعری، . «نماید ن مال درخواست میآوی خارج کرده و اعاده تصرل خود را نسبت به 

. از تصرل عدوانی با مفهوم لغوی و اصطالحی تصرل که بیان کردیم اندکی متفاوت است

رل کفاییت  در مفهوم لغوی و اصطالحی تصرل، سیطه و استیالء بر مال جهت تحقق تص

که برای تحقق تصرل عدوانی باید میال ییرمنقیول از تصیرل متصیرل      کند، درحالی می

میالی کیه در تصیرل     بنابرای  اگیر شخصیی بیر   . سابق توسط متصرل الحق خارج گردد

شیود   دیلری نیست استیال یابد، تصیرل در مفهیوم لغیوی و اصیطالحی آن محقیق میی      

زیرا بیرای تحقیق تصیرل عیدوانی بیا       ؛گردد که ای  امر تصرل عدوانی تیقی نمی درحالی

م الزم است متصرل الحق مال ییرمنقول را از تصرل متصیرل  .د.آ.ق 968توجه به ماده 

 .و خود متصرل آن گرددنماید سابق بدون ریایت وی خارج 

 دعواي ممانعت از حق. 9-9-2-2

تقایای کسی کیه   :ست ازا حق عبارت ممانعت ازدعوای » :دارد م مقرر می.د.آ.ق 969ماده 

بیرای تحقیق عنیوان    . «رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در میک دیلری بخواهد

حق انتفاع یا ارتفاق در میک دیلری داشیته باشید و مالیک     ،باید شخص «ممانعت از حق»

میک یا ثالث در استفاده صاحب حق انتفاع یا ارتفاق خیییی ایجیاد نمایید تیا عنیوان دعیوا       

 ،بنابرای  اگر خواهان در دعوای حقوقی یا شیاکی در دعیوای کیفیری   . ز حق باشدممانعت ا

توانید ممانعیت از حیق     دارای حق انتفاع یا ارتفاق در میک دیلری نباشد عنوان دعوا نمیی 

و دادرا در  اسیت  تعری، حیق انتفیاع و حیق ارتفیاق در قیانون میدنی بییان شیده        . باشد

ری، حق انتفاع  و ارتفاق در قانون میدنی کمیک   تع تشخیص دعوای ممانعت از حق باید از

حیق انتفیاع عبیارت از حقیی اسیت کیه       » :اسیت  قانون مدنی مقرر داشته 48 ماده. بلیرد

تواند از مالی که عی  آن میک دیلری است یا مالک خاصی نیدارد   موجب آن شخص می به

در آن دو صیاحب   قیراردادی دارد و  أحق انتفاع منش ،با توجه به ای  تعری،. «استفاده کند

مالیک  . 6و  منتفع که حق استعمال از عی  به او واگذار شده استیکی . 9 :حق وجود دارد

ارتفاق حقیی اسیت   » :است در تعری، حق ارتفاق نیز گفته شده. که صاحب عی  مال است

توانید از مییک دیلیری اسیتفاده      اعتبار مالکیت خیود میی   موجب آن صاحب میکی به که به

و  ادر و شبکه یا حق ناودان و حیق مجیر   مانند حق داشت ِ (633، ص9398 کاتوزیان،)«کند

حق ارتفاق ممک  است قیانون، قیرارداد ییا وییع      أمنش. و حق حریم حق شرف، حق عبور
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قیانون برنامیه عمرانیی     69ماده  8بند ، اق ناشی از قانونفحق ارتمثال . طبیعی میک باشد

در مسیر راه و خطو  مواصالتی و برق و مجیاری آف  که  مورد زمینی دراست  سوم کشور

صورت برای تغییر یا تعمییر ییا تعیویا کابیل ییا       گیرد، که درای  و لوله گاز و نفت قرار می

. های افرادی که در مسیر راه و خطو  مواصالتی واقع هستند عبور کرد ها باید از زمی  لوله

به است که مالک میکی ( اده طرفی  استآن توافق ار أکه منش)قراردادی  حق ارتفاقِمثال 

کند یا لوله آف زمی  خود را از مییک وی عبیور    از میک وی عبورتا دهد  شخصی اجازه می

حکیم وییع    بیه و کیه در پیایی  قیرار گرفتیه     است زمینی  ،طبیعی حق ارتفاقِنمونة . دهد

بنابرای  معیار (. م.ق 96 ماده)باشد طبیعی خود مجرای فایالف و آف باران زمی  باالتر می

وجیود حیق    ،و یابطه تشخیص دعوای ممانعت از حق از دعوای تصرل عدوانی و مزاحمت

انتفاع یا ارتفاق برای خواهان در دعیوای حقیوقی ییا شیاکی در دعیوای کیفیری در مییک        

مندی صاحب حق از سوی خوانده در دعوای حقوقی یا میتهم   دیلری و ایجاد خیل در بهره

حیق انتفیاع ییا ارتفیاق در مییک دیلیری        ،بنابرای  اگر میدعی . اشدب در دعوای کیفری می

 .تواند ممانعت از حق باشد نداشته باشد عنوان دعوا نمی

 دعواي مزاحمت .9-9-2-3

، 9396، معی )باشد معنای زحمت دادن و تنگ گرفت  بر کسی می در لغت به «مزاحمت»

دعیوای مزاحمیت   » :دارد مقرر میتعری، ای  دعوا  م در.د.آ.ق 978 ماده(. ذیل همی  واژه

موجب آن متصرل مال ییرمنقول درخواست جییوگیری از   ی که بهیدعوا :عبارت است از

نکیه میال را از   ینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون ا مزاحمت کسی را می

مزاحمت درواقع نوعی اخالل است که شخصی نسبت . «تصرل متصرل خارج کرده باشد

بنابرای  اگر اخاللی در تصرفات مالک ایجاد شود بدون . آورد متصرل وارد می به تصرفات

بیرای  . توان دعوای مزاحمیت اقامیه نمیود    زده باشد، نمی آنکه فعیی از ناحیه شخصی سر

مثال در فصل زمستان اگر در اثر بیارش زییاد بیاران آف حییا  ییا آف مجیرای نیاودان        

ی نفوذ کند و مالک یا متصرل برای مدتی نتواند همسایه به دیوار زیرزمی  همسایه پایین

زیرا بیرای   ؛تواند دعوای رفع مزاحمت اقامه کند نمی ،از زیرزمی  میک خود استفاده کند

کیه در ایی  میورد فعییی      تحقق مزاحمت باید فعیی از سوی شخص انجام شود، درحیالی 

 .انجام نشده است

یه دیلری که در دعوای رفع مزاحمت باید لحاظ گردد ایی  اسیت کیه هرگونیه     ئمس
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توان تحت عنوان دعوای مزاحمت  مداخیه و مزاحمت برای مالک یا متصرل میکی را نمی

د وو وارد مزارع اطرال شکند برای مثال اگر حیوان شخصی از دست وی فرار . تیقی کرد

د وارد یا صیادی در تعقیب شکار به مییک  مسیر خو و خسارتی به زراعت امالک واقع در

تیوان ایی  موییوع را مزاحمیت      دیلری وارد شود و خسارتی بیه زراعیت وارد آورد نمیی   

ولیی اگیر   . قیانون مجیازات اسیالمی تیقیی نمیود      798م یا ماده .د.آ.ق 978مویوع ماده 

و شخصی بدون آنکه دارای حق ارتفاق در میک همسایه باشد روزنه یا پنجره بیه مییک ا  

ن میک خود را طوری قرار اکند یا ناود باز کند یا مجرایی برای آف در میک همسایه حفر

ی با ایجیاد صیداهای ناهنجیار و    ا دهد که آف آن به میک همسایه بریزد یا متصرل خانه

جر قفل بزنید ییا   أهای دیلر سیب آسایش کند یا موجری به مغازه مست هیاهو از همسایه

را منحرل کرده یا موجیب هیرز رفیت  آن شیود، اقیدام او      ای  شخصی آف زراعت مزرعه

 .باشد مصداق دعوای مزاحمت می

 :انید  مزاحمیت نوشیته  دعوای ها در تفاوت دعوای ممانعت از حق با  از حقوقدان برخی

کیه   شود درحالی کننده از حق می طورکیی مانع استفاده هدر ممانعت از حق عمل فاعل ب»

منیدی   آنکیه بهیره   نمایید، بیی   ی در تصرل ایجیاد میی  ئدر مزاحمت عمل فاعل اخالل جز

اگیر ایی  نظیر را    (. 363ص، 9ج، 9384 شیمس، )«طورکیی ییرممک  نمایید  همتصرل را ب

اگیر شخصیی مقیداری شی  ییا ماسیه در کوچیه خیالی کنید و          که یم یبسذیریم باید بلو

دچیار  وآمد با ماشی  شخصی خود  ست در رفتا اش در انتهای کوچه ای که خانه همسایه

جا کند تیا راه   ها را مقداری جابه ش  سختی شود یا مجبور باشد هر بار پیاده شده و مثالً

ها را طوری در کوچیه ریختیه کیه     باشد، ولی اگر ش  را باز کند عنوان دعوا مزاحمت می

باشید،   همسایه نتواند با ماشی  از کوچه عبیور کنید عنیوان دعیوا ممانعیت از حیق میی       

زیرا همسیایه حیق عبیور از     ؛مورد عنوان دعوا ممانعت از حق است دو که در هر درحالی

و شخصی که ش  یا ماسه در کوچیه خیالی کیرده در اسیتفاده     ( حق ارتفاق)کوچه دارد 

صاحب حق ارتفاق خیل ایجاد نموده است و جزئی یا کیی بودن خیل ایجاد شده موجیب  

 .حمت تغییر پیدا کندشود که عنوان فعل انجام شده از ممانعت از حق به مزا نمی

تفاوت دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت در ای  است که در دعوای ممانعیت  

شخص در میک دیلری دارای حق انتفاع یا حق ارتفاق است و خوانیده دعیوا بیا     ،از حق

کیه در   کنید، درحیالی   دهد در استفاده صاحب حق خیل ایجیاد میی   اقدامی که انجام می

مزاحم بدون اینکه میک را از تصرل متصرل خارج کند میزاحم  شخص  ،دعوای مزاحمت
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ای  برای مثال شخصی بدون اینکه حق ارتفاق داشته باشید پنجیره  . شود تصرفات وی می

 ةنیمه شب شخصی که ساک  آپارتمیان طبقی   در میک خود به میک مجاور باز کند یا در

سروصیدای نامتعیارل میزاحم    خود و یا ایجاد  ةجا کردن مبل یا لوازم خان هباالست با جاب

هیا شیخص بیدون اینکیه      ای  مثال در. شود پایی  می قةاستراحت و آسایش ساکنی  طب

در تفاوت . نماید میک را از تصرل متصرل خارج کند در تصرفات وی ایجاد مزاحمت می

دعوای مزاحمت با دعوای تصرل عدوانی نیز باید گفت در دعوای تصرل عدوانی متصرل 

کیه در   شیود درحیالی   ز تصرل متصرل سابق خارج و خود متصرل آن میی میک خود را ا

شخص مزاحم بدون آنکه میک را از تصرل متصرل خارج نماید نسیبت   ،دعوای مزاحمت

 .نماید به تصرفات وی مزاحمت ایجاد می

 قواعد مشترک دعاوي تصرف .9-9-3

انی بودن اقدام در ای  دعاوی خواهان باید سبق تصرل خود، لحوق تصرل خوانده و عدو

در . باشیند  همچنی  ای  دعاوی فقط درخصوص اموال ییرمنقول میی  .وی را ثابت نماید

همه ای  دعاوی ای  شرایط باید احراز گردد که به آنها قواعید مشیترک دعیاوی تصیرل     

 .شود گفته می

 غیرمنقول بودن مال. 9-9-3-9

باشند و  نسبت به اموال ییرمنقول می ،ممانعت از حق و مزاحمت دعاوی تصرل عدوانی،

ی  دادرسی مدنی نیز تصریح به مال ییرمنقول شده اسیت  یقانون آ 978و  968در مواد 

قید شده هملی ناار بر امیوال   9قانون مجازات اسالمی 798و مصادیقی هم که در ماده 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

کنیی،   سیازی از قبییل پیی    وسییه صحنه هرکس به»: 9376مصوف ( های بازدارنده تعزیرات و مجازات)ا .م.ق 798ماده .  

زراعت و امثال آن به تهیه آثار   اشجار وبندی، نهرکشی، حفر چاه، یرا  دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت

هیا،   هیا و مراتیع مییی شیده، کوهسیتان، بیاغ       تصرل در ارایی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعیی، جنلیل  

های مییی، تأسیسیات کشیاورزی و دامیداری و دامسیروری و       سارها، انهار طبیعی و پارک منابع آف، چشمه ها،  قیمستان

هیای وابسیته بیه دولیت ییا       ارایی و امالک متعیق بیه دولیت ییا شیرکت      وات و بایر و سایرکشت و صنعت و ارایی م

المنفعیه   باقیه که بیرای مصیارل عیام    ها یا اوقال و همچنی  ارایی و امالک و موقوفات و محبوسات و اثالث شهرداری

  ا دیلری، مبادرت نماید یاحق معرفی کردن خود ی منظور تصرل یا ذی اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به

صالح دیلر مبادرت به عمیییاتی نمایید کیه موجیب تخرییب       بدون اجازه سازمان حفاات محیط زیست یا مراجع ذی

اقدام به هرگونه تجاوز و تصرل عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعیت از حیق در    محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا 

 .شود می اه تا یک سال حبس محکوم موارد مذکور نماید به مجازات یک م

دادگاه موا، است حسب مورد رفع تصرل عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده ویع بیه حیال   
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بیه   مال ییرمنقول مویوع مواد میذکور منحصیر  که لی باید گفت و. باشند ییرمنقول می

تیا   96بیکه اموال ییرمنقول تبعی و حکمی را که در میواد   نیستاموال ییرمنقول ذاتی 

میال مفیروز   کیه  همچنی  الزم نیست  9.شود اند نیز شامل می قانون مدنی بیان شده 98

نمایید کیه متصیرل میال ییرمنقیول       م تفیاوتی نمیی  .د.آ.ق 977با توجه به ماده  و باشد

 977میاده  . باشد یا مال در تصرل چند شریک مشاع باشدی مالک و متصرل آن یتنها به

طور مشیترک در   که دو یا چند نفر مال ییرمنقولی را به درصورتی» :دارد م مقرر می.د.آ.ق

استفاده و ییا میزاحم     اند و بعضی از آنان مانع تصرل یا کرده تصرل داشته یا استفاده می

وانی یا مزاحمت ییا ممانعیت از   استفاده بعضی دیلر شود حسب مورد درحکم تصرل عد

 .«خواهد بود حق محسوف و مشمول مقررات ای  فصل

 سبق تصرف خواهان. 9-9-3-2

 خواهان باید ثابت کند مال ییرمنقول قبل از اینکه خوانده آن ،در دعوای تصرل عدوانی

خواهان بایید ثابیت    ،یا در دعوای ممانعت از حقاست، را تصرل کند در تصرل وی بوده 

کرده و در دعوای مزاحمیت نییز میدعی     کند که از حق انتفاع یا ارتفاق خود استفاده می

بیرای اینکیه سیبق تصیرل     . میک در تصرل و استفاده وی بوده اسیت که باید ثابت کند 

عینی و ییرمبهم  خواهان احراز گردد الزم است تصرل وی در نظر عرل مستقر، مستمر،

ای که باید درخصوص تصرل خواهان خاطرنشان کرد ایی  اسیت کیه     کتهن. کامل باشد و

درخصوص تصرل خواهان الزم نیست تصرفات وی مالکانه و مشروع باشید بیکیه صیرل    

منظور از . اثبات سبق تصرل اعم از مشروع یا نامشروع برای تحقق ای  شر  کافی است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 .«... سابق نماید

ایراد بر دادیار » :است دادگاه انتظامی قضات ااهار داشته ،در رابطه با دعوای تصرل عدوانی قابل طرح در دادسرا . 

ا اسیب وارد رسییدگی شیده اسیت وارد     أهرستان به اینکه در دعوای تصرل عدوانی راجع به یک ردادسرای ش

شیود و   کیار بیرده میی    نقل برنج و ییره بیه  ای  نوع حیوانات برای حمل و موریت او یالباًأزیرا در ناحیه م نیست؛

با سابقه ارجاع از طرل دادستان بیه او   عنوان تصرل عدوانی در مورد اسب خصوصاً ممک  است پذیرفت  دعوا به

مبنی بر ای  بوده که در ای  باف تحقیق کند که اسب مورد دعوای تصرل عدوانی جزء لیوازم فالحتیی بیوده تیا     

کیه اسیب میورد دعیوی      احکام ییرمنقول بر آن جاری شده و به ای  لحاظ قابل قبول و رسیدگی باشید و ییا آن  

در حکم دیلری از دادگیاه انتظیامی   (. 66/9/9366 - 3846حکم شماره )«.تمربو  به اعمال فالحتی نبوده اس

رسیدگی به دعوای تصرل عدوانی نسبت به آف آسیا و تقایای خارج نمیودن آن از تصیرل   » :مده استقضات آ

اعتبار مجیرای میورد دعیوا     دادن به تصرل مدعی تخی، نیست زیرا، تصرل عدوانی نسبت به آف به عییه و مدعی

 .(97و  86صص ،9348 شهیدی،: ک.ر)(98/6/9389-693حکم شماره )«جهت بالاشکال است ده و ازای واقع ش
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اسیت کیه امیاره مالکییت      قانون مدنی و قاعده ید 36تصرل مالکانه تصرل مویوع ماده 

قهر و ییبه بر مالی مسیط شیود حیق    بنابرای  کسی که به. است و باید مشروع نیز باشد

عنوان دلیل مالکیت و تصرل مالکانه را  قانون مدنی به 36استناد به امارة تصرل در ماده 

ر کند و حتی اگ قانونلذار از ااهر تصرل حمایت می ،که در دعاوی تصرل ندارد، درحالی

م ای  است که دادگیاه  .د.آ.ق 974هم باشد، مستبط از ماده  (نامشروع)ید سابق یاصبانه 

 .نماید شرایط حکم به رفع تصرل عدوانی صادر می با احراز سایر

 لحوق تصرف خوانده. 9-9-3-3

تصرل  خوانده میک را از ،منظور از لحوق تصرفات خوانده ای  است که در تصرل عدوانی

در تصرفات خواهان خیل ایجیاد کنید بیدون     ،ده یا در دعوای مزاحمتخواهان خارج کر

 ةدر استفاد ،یا در دعوای ممانعت از حق ،نکه میک را از تصرل و استفاده وی خارج کندآ

م در همی  خصیوص  .د.آ.ق 979ماده . صاحب حق انتفاع یا حق ارتفاق خیل ایجاد نماید

ت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابیت  در دعاوی تصرل عدوانی، ممانع» :دارد مقرر می

مییک از تصیرل وی و ییا قبیل از      نماید که مویوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن

ممانعت و یا مزاحمت در تصرل و یا مورد استفاده او بوده و بدون ریایت او و یا به یییر  

 .«خارج شده است وسییه قانونی از تصرل وی

 خواندهعدوانی بودن تصرفات . 9-9-3-4

باشد و در فرهنگ واژگیان   ی دشمنی و ستم کردن به کسی میامعن در لغت به «عدوان»

تصرل عدوانی مال ییرمنقول را از دست متصرل سابق بدون ریایت وی خیارج   ،فارسی

م نیز عیدوانی بیودن   .د.آ.ق 979در ماده (. 466ص ،9388، دهخدا)کردن معنی شده است

بنابرای  . یایت مالک یا به ییر وسییه قانونی آمده استمعنای خارج کردن مال بدون ر به

میال از دسیت متصیرل خیارج و      ،اگر در اجرای حکم خیع ید یا در اجرای دستور تخییه

له داده شود، هرچند مال بدون ریایت از دسیت متصیرل خیارج شیده،      تصرل محکوم به

مسیموع   دعیوای تصیرل عیدوانی   اسیت  وسییه قانونی از دست وی خیارج شیده    هچون ب

ولی در ییر مواردی که حکم دادگاه یا مرجع صالح وسییه رفع تصرل متصرل . باشد نمی

سابق بوده دادگاهی که دعوای تصرل عدوانی در آن اقامه شده، باید صیالحیت مرجعیی   

که دستور رفع تصرل خواهان را صادر کرده در محدودة مقررات قیانونی بررسیی کنید و    

را مرجع یا مقام ییرصیالح صیادر کیرده باشید ییا صیدور        اگر دستور رفع تصرل عدوانی
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عمل آمده به ای  عییت   هدستور خارج از محدودة مقررات قانونی بوده گفته شده تصرل ب

  .شود که به ییر وسییة قانونی بوده عدوانی شمرده می

ه توجی  با .ای  دعاوی باید به آن اشاره شود بحث مدت تصرل است موردای که در  نکته
باشید ایی     سبق تصرل خواهان و لحوق تصرل خوانده می ،اینکه از ارکان دعاوی تصرلبه 

شود که مدت تصرفات هریک از خواهان یا خوانده باید چه میزان باشید    مطرح می پرسش
که ماده  طوری ه، باستجهت سابقة تقنینی درخصوص ای  دعاوی  به پرسشعیت طرح ای  

میدت تصیرل عیدوانی را     94/6/9389انی مصیوف  قانون طرز جیوگیری از تصیرل عیدو   6
 ماه تعیی  کرده بود، ای  حکم وقتی قابل اصدار بود که از تاریخ تصرل عدوانی بیش از یک
قانون اصالح قانون جیوگیری از تصرل عیدوانی   6همی  حکم در ماده . ماه نلذشته بود یک

نییز   9398 نی مصیوف قانون آیی  دادرسی مید در . نیز تکرار شده بود 7/96/9366مصوف 
خواهیان بایید ثابیت کنید میورد دعیوا الاقیل        که بینی شده بود  پیش 368تا  367در مواد 

وسییة  هسال بالمنازع در تصرل او بوده و از تاریخ تصرل یا مزاحمت یا ممانعت از حق ب یک
ی  دادرسیی میدنی مصیوف    یی ولیی در قیانون آ   .سال نلذشته باشد خوانده نیز بیش از یک

 .ای نشده است خصوص مدت تصرفات خواهان و خوانده اشارهدر 9379
جدید درخصوص مدت تصیرل در ایی    آیی  دادرسی مدنی با توجه به سکوت قانون 

 :سه نظر مطرح شده است ،دعاوی
خواهید از تصیرل سیابق     قانونلذار با مسکوت گذاشت  شر  مدت تصرل سیابق میی   -9

 .باشد حمایت کند اگرچه مدت آن کوتاه هم می
عیت مسکوت ماندن شر  مزبور حذل آن نبوده بیکه با توجه بیه اینکیه نزدییک بیه      -6

خصوص تصرل  سال درای  یک شصت سال در مقررات و حتی عرل، استیالی کمتر از
شد، تصریح به ای  شر  را قانونلذار زائد دانسته و در نظر عرل استیالی  شمرده نمی
 .شود نمیخصوص تصرل شمرده  ای  سال در کمتر از یک

قانونلذار با مسکوت گذاشت  شر  مدت به قایی در قضیاوت نسیبت بیه آن آزادی     -3
طیول میدت اسیتیالی سیابق را کیافی ییا        ،الزم را داده تا با توجه به اویاع و احوال

 (.379ص، 9ج، 9384 شمس،)ناکافی تشخیص دهد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اگر خواهان رفع تصرل عدوانی در مییک میورد   »: دیوان عالی کشور 7شعبه  67/8/69مورخ  6647ه حکم شمار . 

تصیرفات خودسیرانه و بیرخالل    که ایی  نیوع    عنوان ای  به)عمل آمده است دادگاه نباید  امنیه به ةبا قو تصرل او

شیمار   حقیی خواهیان بیه    چه عنوان مذکور محضاً دلییل قیانونی بیر بیی     ،دعوا را ییرثابت بداند (انتظامات نیست

 .(997، ص9378متی ، )«رود نمی
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که قانونلذار تشخیص مدت تصیرل خواهیان و    درست است رسد نظریه سوم نظر می به

خوانده را به قایی تفویا نموده تا با توجه به نوع میک، نحوة اقدامات خواهان و خوانده و 

استیالی سابق خواهان و اقدام الحق خوانده را تصرل محسوف نمایید   دتلحاظ اویاع و م

ی یی گرا م و انضبا  و اصولی دادرا و تقویت نظأمنظور جیوگیری از تفسیر به ر به. یا خیر

توانید احیراز    نظر گرفت  اویاع و احوال میی  در امر قضاوت، دادرا با مراجعه به عرل و در

در تصرل خواهان بوده و از تصرل وی توسط خوانده خارج گردیید ییا    نماید که میک قبالً

ات خواهیان  ماه را نیز برای احراز سبق تصرف تواند مدت کمتر از یک بنابرای  قایی می. خیر

احیوال و داوری   کافی بداند، حتی ممک  است تصرفات یک روز را نیز با توجه به اوییاع و 

هان کافی تشخیص دهد و اگرچه مدت تصرل خوانیده  ابرای احراز سبق تصرفات خو ،عرل

چند سال هم طوالنی شده باشد حکم به رفع تصرل یا رفع مزاحمیت ییا رفیع ممانعیت از     

است گفته شود با سکوت قانون درخصیوص میدت تصیرل الحیق     ممک  . حق صادر نماید

خوانده با احراز سبق تصرفات خواهان و لحوق تصیرفات خوانیده و عیدوانی بیودن آن ولیو      

اینکه مدت تصرفات خوانده چندی  سال هم باشد باید حکم به رفع تصرل عدوانی خوانده 

ر دعاوی تصیرل عیدوانی چیه    ه بیان کردیم مبنای قانونلذار دککه چنان درحالی ،صادر شود

حمایت از نظیم   ،قانون مجازات اسالمی 798ی  دادرسی مدنی و چه در ماده یدر مقررات آ

تیوان گفیت    که میکی چند سیال در تصیرل خوانیده باشید نمیی      عمومی است و درصورتی

زیرا اهالی محل مدتهاست که ایشان را متصیرل آن   ؛تصرفات وی خالل نظم عمومی است

اگیر   نظم موجود با تصرفات وی خو گرفته و اتفاقاًکه توان گفت  نوعی می به میک دانسته و

تصرفات وی نادیده گرفته شود یا کسی میک را از تصیرل وی خیارج نمایید ممکی  اسیت      

یی  قانون جدید آ 9674 ماده. هم ریخته شود هال باشد یا نظم محل بؤبرای اهالی محل س

سیال از تیاریخ تصیرل     بعد از انقضای مدت ییک دعاوی تصرفی که  ،فرانسهادرسی مدنی د

متصرل با ادامة تصیرفات بییش از   که داند و عقیده دارند  خوانده اقامه شود را مسموع نمی

سال خود در میک، همان متصرفی اسیت کیه قیانون در دعیاوی تصیرل از او حماییت        یک

 9.(376-373ص، ص9، ج9384، شمس)کند می

در نظام حقوقی ما نیز چون مبنای ویع مقررات حیاکم بیر دعیاوی    که رسد  نظر می هب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Article 1264: "Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions 

possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou 

détiennent depuis au moins un an; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une 

voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou 

détenait depuis moins d'un an". 
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سیال بتوانید    تصرل حمایت از ااهر تصرل و نظم عمومی است، یابطة تصرل کمتر از یک

زیرا هم سابقة قانونلذاری در قانون اصول محاکمات حقیوقی   ؛معیار منطقی و معقولی باشد

یوگیری از تصیرل عیدوانی و قیانون    و هم قانون طرز ج 9398ی  دادرسی مدنی یو قانون آ

هملی مدت تصیرفات خوانیده را کمتیر از میدت      ،اصالح قانون جیوگیری از تصرل عدوانی

نیوعی   سیال بیه   سال بیان کرده بودند و هم اینکه در عرل جامعه ما تصرل بیش از یک یک

چنی  تصرفی برخالل نظیم  که توان گفت  باشد و نمی تصرفی مستمر و مستقر و عینی می

خواهان باید دعوای خیع یید   رسد می نظر هدر چنی  مواردی ب. باشد عمومی یا مخل آن می

 .ی ییر از دعاوی تصرل، برای احقاق حق خود اقامه نمایدیدعوا ،یا بسته به مورد

 مبناي دعاوي تصرف .9-2

 برداری استفاده و بهره ،ک مال اعم از منقول یا ییرمنقولهدل اصیی از تمی که باید گفت 

. باشید  از طریق تصرل مادی و فیزیکیی در آن میی   از آن است و استفاده از مال نیز نوعاً

قیانون میدنی نییز     36ه ماده کباشد، چنان متصرل مال مالک آن می و یالباً نوعاً ،عالوه هب

ولی باید خاطرنشیان  . «... عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تصرل به» :است مقرر داشته

جر از منیافع عیی    أماننید اسیتفاده مسیت    نیست،رل مال مالک آن همیشه متصکه کرد 

آنچیه در  . جره یا استفاده صاحب حق انتفاع از مالی کیه حیق انتفیاع در آن را دارد   أمست

ی  یی وییژه در فصیل هشیتم قیانون آ     مقررات ناار بر دعاوی تصرل در نظام حقوقی ما به

بنیابرای   . تصیرل مالکانیه   نیه  استدادرسی مدنی مورد حمایت قرار گرفته صرل تصرل 

ذون از أمالک و فراتر از آن حتیی اگیر تصیرفات وی می     حتی اگر متصرل شخصی ییر از

 .طرل مالک هم نباشد مورد حمایت قرار گرفته است

هیا   حقوقیدان  ای از درخصوص مبنای حمایت قانون از تصرل در نظام حقوقی ما عده

، 9ج ،9388 متیی  دفتیری،  )اننید د حمایت از تصیرل را درواقیع حماییت از مالکییت میی     

در بییان ایی     دفتری دکتر متی مرحوم (. 36، ص9377 و صدرزاده افشار، 636-637صص

وقتی که از تصرل که کیفیت ااهر است حمایت بشود بیشیتر احتمیال   » :اند مبنا نوشته

عالوه اخالل به تصیرفات   به. دارد که از یک حقیقت باط  که مالکیت است حمایت بشود

گیرد کیه صییح و آرامیش عمیومی را تهدیید       وسییه عمییاتی صورت می یالباً به متصرل

دسیت متصیرل داده شیده     وسییه جعل دعوای مخصوص به ای  حربه که به بنابر. کند می

. بیشتر برای مخال، با مسبب ایتشاش و اختالل است تا برای کمیک بیه حیال متصیرل    
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کند ایی  اسیت کیه تصیرل اصیوالً       میولی البته دلیل قاطع حمایتی که قانون از تصرل 

عبارت  به. باشد دلیل و نشانه مالکیت است و هدل واقعی قانون هم حمایت از مالکیت می

حمایت قانون از تصیرل فاییده   . حمایت از مالکیت مستیزم حمایت از تصرل است ،دیلر

مهمی که دارد ای  است که متصرل را از اثبات حق مالکیت خود که همیشیه ییک امیر    

واند با طیرح دعیاوی مخصیوص تصیرل     ت نماید، چه متصرل می نیاز می شواری است بید

می  أرا بیرای خیود تی   ( عییه مدعی)موقعیت خوانده  ،قبیل دعوی راجع به اصل مالکیتاز

قانون مدنی برای خوانده قائل شیده و اصیوالً تکییی،     9667کرده و از تسهییی که ماده 

متیی   )عهده خواهان گذاشته اسیت اسیتفاده نمایید    بهدلیل اثبات حق مورد ادعا را  اقامه

شیود کیه حماییت از تصیرل      ای  نظریه ایراد می بر .(636-637ص، ص9ج ،9388 دفتری،

اند  مال را از طریق مجرمانه تصرل نموده منجر به حمایت از یاصب و اشخاصی که احیاناً

ارزش مقیررات مربیو  بیه    » :انید  گفته دکتر متی  دفتریدر پاسخ به ای  ایراد . شود می

متضم  نفع باشد بیکه ای  است که خیر و نفع  نظامات اجتماعی ای  نیست که منحصراً

جای تردید نیست که به شهادت آمار موارد نادره کیه   آن بیشتر از شر و مضار آن باشد و

نفیع اصیل    حمایت از تصرل مورد سوءاستفاده یاصبی  شود در مقابیل میواردی کیه بیه    

 .(637ص، 9ج، 9388 متی  دفتری،)«شود مستهیک است یمالکیت م

برخی از نویسندگان مبنای قانونلذار در ویع مقررات ناار بر دعاوی تصیرل را منیع   

وجود مراجع قضایی و انتظامی در جامعه دلیل » :گویند احقاق حق شخصی دانسته و می

که حقی از  ای  است که خود اشخاص مجری حق شخصی خود نباشند بیکه درصورتی بر

آنها سیب شد یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق و تکیی، داشیته باشیند   

کیه اشیخاص خیود     درصورتی .ن اقدام نمایندآو رفع تعرض از  اوکه راجع به احقاق حق 

ادامه حیا  اجتمیاع  ...  مجری حقی خود شوند نظم عمومی در جامعه مختل خواهد شد

تیییار احقییاق حییق شخصییی از افییراد آن جامعییه سیییب    بییه آن بسییتلی دارد کییه اخ 

 9898شعبه  9789976987888989در دادنامه شماره (. 93ص ،9377 طیرانیان،)«شود

تهران نیز حمایت از نظم عمومی مبنای حمایت از تصیرل بییان شیده     6دادگاه کیفری 

بیه مراجیع   گونه اقدامات که فرد بدون مراجعیه   ای ... » :در ای  دادنامه آمده است. است

موجب اخالل در نظیم عمیومی خواهید    [ برآید]قضایی درصدد احقاق و اعمال حق خود 

 6شییعبه  صییادره از 63/99/97مییورخ  9789976937689493در قییرار شییماره . «شیید

بایسیت در   میی  مالک ابتیدائاً ... » :است تهران نیز گفته شده 99دادیاری دادسرای ناحیه 
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در مقام قضیا نشسیته و درصیدد     نه آنکه خود مستقیماً ... مراجع قانونی طرح دعوا نماید

با توجه به . «گونه رفتار کردن مخل نظم اجتماعی است اعمال حق خود برآید چراکه ای 

قانون مجازات اسالمی بیرای ایی  دعیاوی وصی،      798اینکه در نظام حقوقی ما در ماده 

پاسداری از نظم  ،کیفری بینی شده است و از آنجا که یکی از اهدال حقوق کیفری پیش

گیذار در   مبنای اولیه و اصیی قانونکه توان گفت  باشد، بنابرای  می عمومی در جامعه می

متصرل مییک مالیک    و چون نوعاً استحمایت از تصرل درواقع حمایت از نظم عمومی 

 گذار از عنوان مبنای فرعی در حمایت قانون توان به ، حمایت از مالکیت را نیز میاستآن 

 .ات ناار بر دعاوی تصرل تیقی نمودرتصرل و ویع مقر

 ییي قضاأتحلیل و نقد ر .2

صیغرای  )ی یی با تطبیق مویوعات مطروحه در مرجع قضایمنظور آشنا در ای  مبحث به

ای از قرار  نمونه (کبرای قضیه)اسالمی  مجازات قانون 798 ماده با حکم قانون در( قضیه

ه کیفیری در دادسیرا و حکیم صیادره از سیوی دادگیاه       جیب به دادرسی صادره در پروند

چلونیه  کیه  تیا مشیاهده شیود     دهییم  میی تحییل قیرار   کیفری را آورده و مورد تجزیه و

توانید موجیب تغیییر عنیوان      های جزئی در نوع اقدام متهم و توصی، فعل وی می تفاوت

 .دعوا از تصرل عدوانی به مزاحمت گردد

 متن قرار جلب به دادرسی .2-9

ی صادره از سوی دادگاه را بیان أمت  قرار جیب به دادرسی و همچنی  ر قسمت،در ای  

 .را مورد نقد و تحییل قرار خواهیم داد آن یبعد بخشکرده و در 

 63/99/97میورخ   9789976937689493قرار جیب به دادرسیی شیماره    موجب به

 :آمده است تهران 99دادیاری دادسرای ناحیه  6صادره از شعبه 

 دادستان محترم عمومی و انقالف تهران»

فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد بیا  . فرزند م. ک.م.درخصوص اتهام آقای م احتراماً

هرچنید شیاکی نیام    ) دائر بیر تصیرل عیدوانی    قرار التزام به حضور با تعیی  وجه التزام،

تیری    و نزدیک ممانعت از حق را نیز بر آن گذاشته اما عنوان صحیح با مقام قضائی است

 ممانعیت از  م.د.آ.ق 969وفیق میاده    باشد زییرا  عنوان در امر مطروحه تصرل عدوانی می

که در اینجا شیاکی   حق عبارت است از جیوگیری از حق ارتفاق یا انتفاع دیلری درحالی

 احق ارتفاق یا انتفاع ندارد بیکه فراتر از آنها حق مالکیت بر منافع را داراسیت، فییذ   صرفاً
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ریم عقیده برخیی مبنیی بیر     حق در ای  پرونده محمیی ندارد، اما عیی ان ممانعت ازعنو

بایید  ( شود میک را تصرل کند واال مزاحمت محسوف می اینکه متصرل عدوان باید مادتاً

ای  مهم را ذکر کرد که امر مطروحه مشمول تعری، مزاحمت میکی نیست چراکه وفیق  

عبارت است از مزاحمت نسیبت بیه تصیرفات دیلیری     م مزاحمت میکی .د.آ.ق 978ماده 

نمیودن   بدون اینکه مال را از تصرل دیلری خارج سازد حال آنکه در ای  پرونده با قفیل 

خیارج سیاخته و میانع اعمیال حیق       واقع از تصرل صاحب حیق،  به میک را عمالً و درف،

توانیایی   توسط اوست و قفل کردن درف توسط متجاوز یعنی قدرت بر انحنای تصرفات و

فیذا عمل انجام گرفته تنها مشیمول تعریی، تصیرل عیدوانی      بر ویع ید توسط متجاوز،

با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش تحقیقات محیی، ( است و نه دو عنوان دیلر

ه شده و دفاعیات بالوجه متهم، با ای  توییح که اوالً شیاکی پرونیده   ئاسناد و مدارک ارا

االجاره کامالً  میک را نسذیرفته و با تقدیم مدارکی بیان داشته مالادعای تخی، نسبت به 

بر فرض که  پرداخت شده و نسبت به نلهداری میک تعدی و تفریط ننموده است و اصالً

هیم   9367م .م.م.ر.ق 94مرتکب تخیفات ماده  (صاحبان حق کسب و پیشه)جری  أمست

کیه   نی طیرح دعیوا نمایید و درصیورتی    بایست در مراجع قانو شده باشند مالک ابتدائاً می

تصیرل درآورد   توانست ادعای خویش را اثبات کند با مجیوز دادگیاه صیالح، مییک را بیه     

یید چراکیه   آآنکه خود مستقیماً در مقام قضا نشسیته و درصیدد اعمیال حیق خیود بر      نه

 9868ی صادره از شعبه محترم أگونه رفتار کردن مخل نظم اجتماعی است، و ثانیاً ر ای 

کیفری دو ناار به گذشته است و نسبت به تصرفات بعد از تاریخ صدور رأی، اعتبار امیر  

نظر به جمیع آنچه گذشت بزه انتسابی به ایشان محرز و مسیم تشخیص و . مختوم ندارد

کتاف تعزیرات از قانون مجازات اسالمی قرار جیب بیه دادرسیی    798لذا مستنداً به ماده 

. گیردد  ی  دادرسی کیفری اعیالم میی  یقانون آ 676جرای ماده ایشان صادر و مراتب در ا

 .«... دفتر پرونده جهت ااهارنظر ارسال گردد

 6 دادگاه کیفیری  9898کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه  پس از صدور

 در» :ی داده اسیت أچنیی  ر  9789976987888989موجیب دادنامیه شیماره     تهران به

 99دادسیرای عمیومی و انقیالف ناحییه      9798466966883996کیفرخواست شیماره  

اتهام تصرل عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته با ای  شیرح   به. فرزند م .ک.م.تهران آقای م

در مقیام شیاکی بییان    . احدی از ورثه مرحوم ع. گ.ن.وکالت از م که خانم فاطمه باقی به

ییک بیاف مییک تجیاری      بوده کیه نیامبرده در  . داشته که موکل احدی از ورثه مرحوم ع
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فیه  دارای حق سرقفیی بوده که مالک عی  مال مبادرت به قفل نمودن درف میک متنازع

منظور رفیاه   کرده است وکیل متهم در الیحه دفاعیه بیان داشته موکل با حس  نیت و به

سیامان بخشییدن بیه     و حال اهالی محل و جهت جیوگیری از وقوع حوادث ناگوار و سیر 

حال دادگاه با توجیه  . قصد تصرل مبادرت به انجام امر مذکور نموده است ه بهها و ن مغازه

حیی، اسناد و مدارک ارائیه شیده   گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات م ،به شکایت شاکی

جهیت   سوی شاکی و نیز اقرار یمنی متهم به اقدام مذکور و دفاعیات ییرموجه وی بیه از

گونه اقدامات که فرد بدون مراجعه به مراجع قانونی درصدد احقاق و اعمال حق  آنکه ای 

موجب اخیالل در نظیم عمیومی خواهید شید بزهکیاری میتهم را احیراز و          [یدآبر]خود 

قانون مجازات اسالمی متهم را به رفع تصرل از میک و با رعایت بند  798استناد ماده  به

دهای دولت و مصرل آن در موارد معی  متهم را قانون وصول برخی از درآم 3از ماده  6

ی أر .دارد به ده میییون ریال جزای نقدی در حق صیندوق دولیت محکیوم و اعیالم میی     

روز از ابیالغ قابیل تجدییدنظرخواهی در دادگیاه تجدییدنظر       68صادره حضوری و ارل 

 .«استان تهران است

 تحلیل و نقد قرار جلب به دادرسی. 2-2

در  ،ی  است که دادیار محترم صیادرکننده ا ار جیب به دادرسی صادرهامتیاز و حس  قر 

مقام بیان تعری، قیانونی تصیرل عیدوانی، ارکیان و تحیییل آن برآمیده و بیرای توجییه         

 ،ای نیز به تعری، دعوای مزاحمیت و ممانعیت از حیق نمیوده اسیت      تشخیص خود اشاره

ای تصرل عدوانی و بیان ارکان که در حکم صادره از دادگاه تحیییی راجع به دعو درحالی

همی  جهت نیز ای  مقالیه در جهیت ارج نهیادن بیه تیالش       عمل نیامده است و به هآن ب

دادیار محترم در مقام تحییل و نقد استنبا  ایشان برآمده و قبل از ورود به بحث اعیالم  

قیرار  وجه نافی تالش و ارزش کار دادییار معظیم صیادرکننده     هیچ ای  نقد بهکه دارد  می

 .باشد داشت زحمت مجدانه ایشان می نوعی پاا نبوده و به

شاکی عنوان ممانعت از حیق را نییز    ،ه در قرار جیب دادرسی مذکور بیان شدهکچنان

درستی و با بییان تعریی،    برای اقدام متهم بیان کرده است ولی دادیار صادرکننده قرار به

ممانعت از حق » :در قرار صادره آورده است ،م.د.آ.ق 969 در ماده مذکورممانعت از حق 

 کیه اینجیا شیاکی صیرفاً     عبارت است از جیوگیری از حق ارتفاق یا انتفاع دیلری درحالی

حق انتفاع یا ارتفاق ندارد بیکه فراتر از آنها حق مالکییت بیر منیافع را دارد فییذا عنیوان      
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مبحیث قبیل بیرای     در تعریفیی کیه در  . «ی نیدارد میی ممانعت از حق در ای  پرونده مح

ممانعت از حق و تفاوت آن با دعوای تصرل عدوانی و مزاحمت بیان شد، توییح دادییم  

که معیار تشخیص دعوای ممانعت از حق از دعوای مزاحمت و تصرل عیدوانی آن اسیت   

که در دعوای ممانعت از حق خواهان دارای حق انتفاع یا حق ارتفیاق در مییک دیلیری    

ایی  پرونیده دادییار     در. نمایید  ستفاده صاحب حق خیل ایجاد میا باشد و خوانده در می

سیوی   درستی عنیوان ممانعیت از حیق کیه از     صادرکننده قرار با اعمال همی  یابطه به

جر بیوده و در عقید اجیاره    أزییرا شیاکی مسیت    ؛شاکی بیان شده است را نسذیرفته اسیت 

یت منافع برای صاحب عی  مالک ،که در حق انتفاع باشد، درحالی جر مالک منافع میأمست

 .را خواهد داشت باشد و منتفع صرفاً حق استفاده از آن مال می

درستی بیان شده اشیاره بیه تفیاوت     هنکتة دیلری که در قرار جیب به دادرسی صادره ب

بییان   م.د.آ.ق 978 هایشان با استناد به میاد . دعوای مزاحمت با دعوای تصرل عدوانی است

یکی عبارت است از مزاحمت نسبت بیه تصیرفات دیلیری بیدون     مزاحمت م» :است نموده

اینکه مال را از تصرل او خارج سازد حال آنکه در ای  پرونده با قفل نمودن درف، مییک را  

واقع از تصرل صاحب حق خارج ساخته و مانع اعمال حق توسیط اوسیت و قفیل     عمالً و به

ی بیر وییع یید توسیط     یتوانیا کردن درف توسط متجاوز یعنی قدرت بر انحای تصیرفات و  

یابطه و معیار تشخیص دعوای تصرل عدوانی از دعوای  که بیان کردیم پیشتر. «... متجاوز

خوانده میک را از تصرل متصرل سیابق خیارج و    ،مزاحمت ای  است که در تصرل عدوانی

شخص مزاحم بدون آنکه میک  ،که در دعوای مزاحمت نماید، درحالی خود آن را تصرل می

همی  یابطه از سوی . نماید را از تصرل متصرل خارج کند در تصرفات وی خیل ایجاد می

دادیار صادرکننده قرار نیز اعمال شده است با ای  توییح که ایشیان قفیل زدن بیر مغیازه     

 توسط متهم را تصرل تیقی و توییح داده قفل کردن درف توسط متجاوز یعنی قیدرت بیر  

اییراد قیرار صیادره در     ،نظیر نلارنیده   به. نحای تصرفات و توانایی بر ویع ید توسط متجاوزا

ه گفتیه شید   کی قرار جیب به دادرسیی چنان  ةدادیار محترم صادرکنند. باشد همی  نکته می

قفل کردن درف توسط متجاوز را قدرت بر انحای تصرفات و توانیایی بیر وییع یید توسیط      

است و نحوة بیان ایشان میهیم از تعریی، تسیییم در حقیوق      متجاوز را تصرل تیقی نموده

تسیییم عبیارت   » :دارد قانون مدنی در تعری، تسیییم اشیعار میی    377ماده . باشد مدنی می

 که متمک  از انحاء تصرفات و انتفاعات باشید  نحوی دادن مبیع به تصرل مشتری بهاز است 

از لحاظ حقوقی ممک  اسیت  . است تعری، تسییم با تصرل متفاوتکه ولی باید گفت . «...



 دعاوي تصرف با تحلیل و نقدي بر یک رأي ضابطه تشخیص 9398بهار ، 97شماره فصلنامه قضاوت، 
 

98 

 ،آن تصیرل نکیرده باشید    که طرل هنوز در مورد معامیه به طرل تسییم شده باشد درحالی

داننید   ه در حقوق ما تسییم اتومبیل یا خانه را حقوقدانان با دادن کییید محقیق میی   کچنان

و  37ص ،9388 شیهیدی، )هنوز در آن تصرفی نکیرده باشید   رکه ممک  است خریدا درحالی

 :قیانون میدنی آمیده اسیت     378ه همی  جهیت نییز در میاد    به(. 348ص، 6ج ،9374 امامی،

مبیع تحت اختیار مشتری گذاشیته شیده باشید اگرچیه      شود که تسییم وقتی حاصل می»

بنابرای  ممک  است از لحاظ حقوقی تسییم . «نکرده باشد مشتری آن را هنوز عمالً تصرل

 ،ه در تعری، تصرل گفتییم کزیرا چنان ؛اقع نشده باشدکه تصرل هنوز و محقق شده درحالی

وسیییه اهیور اعمیال خیارجی اسیت و صیرل قفیل زدن         تصرل اعمال و اجیرای حیق بیه   

توان مصداق خروج تصرل مغازه  باشد را نمی جر در داخل مغازه میأکه وسایل مست درحالی

جر أچراکه بیا وجیود امیوال مسیت     ؛جر و داخل شدن آن در ید موجر تیقی نمودأاز ید مست

. باشد متمک  از انحاء تصرفات نمی( متصرل الحق)در داخل مغازه، موجر  (متصرل سابق)

از خیارج کیردن بیدون     ،م در تعریی، تصیرل عیدوانی   .د.آ.ق 968اگرچه قانونلذار در ماده 

 ریایت مال ییرمنقول از تصرل متصرل سابق سخ  گفته ولی با توجه به تعریفیی کیه از  

ی  دادرسیی میدنی   یقانون آ 976و  974ویژه نلرش به مواد  مفهوم تصرل بیان کردیم و به

که از یرا اشجار یا احداث بنا و زراعت توسط متصرل الحیق صیحبت کیرده و مصیادیق     

کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصیل،   قانون مجازات اسالمی مانند پی 798 هبیان شده در ماد

کشی هملیی حکاییت از ایی  دارنید کیه در تصیرل عیدوانی        بندی و نهر کرت امحای مرز،

سابق باید خود متصرل آن شده  بر خارج کردن مال ییرمنقول از ید متصرل متصرل عالوه

یه مویوع  قرار جیب به دادرسی، موجر صرفاً به درف مغازه فقیل  ئکه در مس درحالی ،باشد

جر از مغازه خییی ایجاد نمیوده  أستبرداری م است و با ای  اقدام خود در استفاده و بهره زده

باشید و   جر در مغیازه میی  أزیرا هنوز وسایل مست ؛متصرل مغازه نشده است ،است ولی خود

آن  عبیارتی بیر   ییا بیه   ،باشید  تصرفات در مغازه می ءموجر متمک  از انحاکه توان گفت  نمی

میا بیا دعیوای    نظر  همی  جهت اقدام موجر به سیطه و استیالی مادی کامل پیدا کرده و به

 .مزاحمت مطابقت دارد نه دعوای تصرل عدوانی

مییان   جر سخ  بیه أقانون مدنی نیز از مزاحمت شخص ثالث برای مست 488 هماد در

 کاتوزیان دکترقانون مدنی مرحوم  477جره در ماده أدر بحث از تسییم عی  مست آمده و

پذیرد،  منافع اجاره پایان نمیبا تمییک » :اند استاد بزرگ حقوق مدنی ایران مرقوم داشته

پیس  . جر فراهم آوردأشود که امکان استفاده از مورد اجاره را برای مست موجر موا، می
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جر شود یا نتواند مزاحمت دیلیران را دفیع   أاگر به ای  تعهد وفا نکند و خود مزاحم مست

ن میوجر  نیز قفل زددکتر صدرزاده افشار (. 397-397صص، 9ج، 9384 کاتوزیان،)«... کند

 نمییودهجر بییه تخییییه، مزاحمییت تیقییی أکییردن مسییت منظییور وادار بییه درف مغییازه بییه

جره أجر را از عیی  مسیت  أالبته اگر موجر وسایل مست(. 34، ص9377 صدرزاده افشار،)است

جر در داخل مغیازه وسیاییی نداشیته باشید و     أخارج و درف مغازه را قفل زده یا اگر مست

تخریب و قفل جدیدی زده باشد اینجیا مصیداق تصیرل     جر راأموجر قفل متعیق به مست

باشید و   جر داخل مغیازه میی  أولی در فرض مویوع بحث هنوز وسایل مست. عدوانی است

جر را تخرییب و قفیل   أبنابرای  سیطه و استیالی مادی موجر اگرچه قفل متعیق به مسیت 

چیون در   ،همیی  جهیت   بیه . جدیدی بر درف مغازه هم زده باشید، محقیق نشیده اسیت    

جره از تصرل وی خارج نشده و مرتکب أجر خیل ایجاد شده ولی عی  مستأتصرفات مست

باشد پیدا نکرده است، باید ای  اقیدام او   خود بر مغازه سیطة مادی که مصداق تصرل می

عدم توجه به تفاوت اریفی که بیی  دو  . را مصداق مزاحمت تیقی کرد نه تصرل عدوانی

در حقوق ما وجود دارد باعث شیده تیا در قیرار جییب بیه       «لتصر»و  «تسییم»اصطالح 

تصیرل عیدوانی محسیوف و     ،ی اقدام مرتکبیسوی مرجع قضا دادرسی و حکم صادره از

کیه بیا دقیت در تفیاوت مفهیوم       حکم بر رفع تصرل عدوانی مرتکب صادر گردد، درحالی

 ،کیب شیود کیه اقیدام مرت    مشیخص میی   - شرحی که بییان کیردیم   به -تسییم و تصرل 

 .ی صحیح باید صدور حکم بر رفع مزاحمت مرتکب باشدیمزاحمت تیقی و تصمیم قضا

ی صیادره از  أر»ی باید به آن اشاره نمیود عبیارت   أکه در ای  ر نکته برجسته دیلری

کیفری دو ناار بر گذشته است و نسبت به تصیرفات بعید از تیاریخ     9868 شعبه محترم

ی  دادرسیی  یی قیانون آ  93مطابق بند ج ماده . است «ی اعتبار امر مختوم نداردأصدور ر

میاده   7کیفری یکی از موارد موقوفی تعقیب متهم اعتبار امر مختوم است و مطابق بنید  

بی  همان  شود که دعوای طرح شده سابقاً م اعتبار امر مختوم وقتی محقق می.د.آ.ق 84

نسبت به آن  و شدهمقام آنان هستند رسیدگی  اشخاص یا اشخاصی که اصحاف دعوا قائم

بیه اقیدام    تممک  است گفته شود با توجه به اینکیه نسیب  . حکم قطعی صادر شده باشد

ی أه در قرار جیب به دادرسی صادره هم تصیریح شیده اسیت، رسییدگی و ر    کمتهم چنان

بیار   قطعی صادر شده، چون متهم اقدام جدیدی انجام نداده و همیان تصیرفات کیه ییک    

کم قطعی شده را ادامه داده است، از آنجا کیه دعیوا سیابقاً    به صدور ح رسیدگی و منجر

هت عدم احراز سوءنیت میتهم  ج بی  همی  اشخاص و راجع به همی  مویوع مطرح و به
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ی قطعی کیفری مبنی بر منع تعقیب او شده اسیت، بنیابرای  موییوع    أمنجر به صدور ر

ولی چنانچیه در  . شد می مشمول اعتبار امر مختوم بوده و باید قرار موقوفی تعقیب صادر

 ؛گذشته اسیت  دادگاه کیفری دو ناار بر 9868 ی شعبه محترمأقرار صادره آمده است ر

از جیرایم   ،و مزاحمیت و ممانعیت از حیق     دانیم جرایم تصیرل عیدوانی   ه میکزیرا چنان

و مادامی که استیال و سیطه مادی بر مال ییر یا مزاحمت ییا ممانعیت از    هستندمستمر 

گونیه کیه بیا     بنابرای  همان. ی متهم ادامه دارد، ای  جرم درحال تجدید استحق از سو

عنصر میادی   ،استمرار سیطه و استیالی مادی یا مزاحمت یا ممانعت از حق توسط متهم

جرم درحال تجدید است، عنصر معنوی یا رک  روانی ای  بزه نیز با ادامة اقدامات میتهم  

 9868ی از سوی شعبه أستدالل نمود که با صدور رتوان ا حتی می. درحال بازتولید است

جهیت عیدم احیراز     ید قرار منیع تعقییب صیادره بیه    أیدادگاه کیفری دو تهران مبنی بر ت

دانید   که میی  سوءنیت متهم، ای  شخص متوجه رفتار خود شده و ادامة رفتار وی درحالی

رای  شایسیته  بنیاب . شود میک در تصرل سابق شاکی بوده، موجب احراز عنصر معنوی می

بود دادیار محترم صادرکننده با ای  استدالل که چون بزه تصرل عدوانی جرمی مسیتمر  

شود، موجیب   گونه که موجب تجدید عنصر مادی بزه می است ادامة اقدامات متهم همان

همی  جهت چیون بیا انجیام و اسیتمرار عمیل وی       گردد و به تجدید سوءنیت وی نیز می

ی با ادامة اقدامات خود مرتکیب  یباشند، گو درحال بازتولید میعنصر مادی و معنوی بزه 

 .گردد بزه جدید شده و درنتیجه مشمول اعتبار امر مختوم نمی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

قیانون آییی     973بر طبق میاده  » :عالی کشور  هیأت عمومی دیوان 7/3/9389 – 769 شمارهرأی وحدت رویه . 9

ها از نوع بازدارنده باشد بیا حصیول    های عمومی و انقالف در امور کیفری جرایمی که مجازات آن دادرسی دادگاه 

شود هرچند تجاوز به ارایی میی شده و تصرل عدوانی آن اراییی بیا میورد      قول میها مو مرور زمان تعقیب آن

قانون مجازات اسالمی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم میذکور از جیرایم    97لحاظ قرار دادن ماده 

عبه هشتم باشد و تا وقتی که تصرل ادامه دارد مویوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عییهذا رأی ش مستمر می

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائیر بیه موقیوفی    

قیانون   678بیه میاده    تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مسیتنداً 

 .«االتباع است ها الزم عالی کشور و دادگاه  مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان
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گذار از ااهر تصرل حمایت کرده و مبنای ویع مقیررات حیاکم    قانون ،در دعاوی تصرل

سیبق تصیرل    ییرمنقیول بیودن میال،   . باشید  حمایت از نظم عمومی میی  ،ای  دعاوی بر

. باشیند  از ارکان تحقق دعاوی تصرل میی  ،خواهان، لحوق تصرل خوانده و عدوانی بودن

تصیرل وقتیی   . تفیاوت وجیود دارد   «تسیییم »و  «تصیرل »بی  دو اصطالح  در حقوق ما

شود که شخص با انجام اقداماتی ماننید احیداث بنیا، ییرا اشیجار، زراعیت،        محقق می

 ،اما برای تحقیق تسیییم   ؛مادی پیدا کند یو استیال بر مال سیطه ،کنی یا دیوارکشی پی

 ،با دادن سند خانه ییا کییید آن بیه مشیتری     ،برای مثال. آن الزم نیست سیطه مادی بر

در تشخیص . که ممک  است تصرل محقق نشده باشد کند درحالی تسییم تحقق پیدا می

میک دیلری داشته  حق انتفاع یا ارتفاق در ،اگر خواهان که نوع دعاوی تصرل باید گفت

. و خوانده در استفاده وی از آن حق خیل ایجاد نماید عنوان دعوا ممانعت از حیق اسیت  

را از تصرل وی خیارج و خیود متصیرل آن     اگر خواهان متصرل میک بوده و خوانده آن

اگر خوانده بدون خارج کردن میک از تصیرل  . شده باشد، اقدام وی تصرل عدوانی است

ت او خیل ایجاد کند یا بدون آنکه خود متصرل میک شود در تصرفات خواهان، در تصرفا

بنابرای  اگر موجر یا شیخص ثیالثی   . باشد خواهان خیل وارد کند، اقدام وی مزاحمت می

جر را تخریب و قفل جدییدی  أباشند قفل مست جر داخل مغازه میأکه اموال مست درحالی

زییرا هنیوز امیوال     ؛نه تصرل عیدوانی  بر مغازه زده باشد، اقدام وی ایجاد مزاحمت است

جر خیارج  أرا از تصیرل مسیت   میوجر آن کیه  توان گفت  باشد و نمی جر در مغازه میأمست

 .و خود متصرل آن استنموده 
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Abstract 

Illegal possession, nuisance and obstruction of right-of-way, also known in 

Iran jurisdiction as possession actions or triple actions, are among those 

lawsuits that have brought many cases to Iran courts. Legislative support for 

a criminal prosecution for these lawsuits on the one hand and the 

advantages of proceeding without due process and out of court litigation on 

the other hand encourages individuals to file such lawsuits. The basis of the 

law's support for these lawsuits is the maintenance of social order, and the 

requirements for recognizing these claims are Articles 159 to 160 of the 

Code of Civil Procedure.  In this article, the elements and criteria for 

identifying these cases and their common rules are analyzed and criticized 

within the context of a judgment rendered by one of the Branches of the 

Public Prosecutor's Office and the Revolutionary Tribunal of Tehran, which 

illustrates how the judiciary inferred the status of each casee. 

Keywords: Illegal possession, Common Rules, Nuisance, Obstruction of 

Right-of-way. 
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