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مدیرکل زندانهای استان تهران خبر داد

گزیدهها

آزادی  15زندانی غیرعمد تهرانی در عید قربان

تاکید بر بهکارگیری زندانیان
در بخشهای کشاورزی

مدیرکل زندانهای استان کهگیلویه و
بویراحم��د ب��ر آم��وزش ،اش��تغال و
بهکارگی��ری زندانی��ان در بخشهای
کشاورزی تأکید کرد .اسماعیل جمیاری
در نشس��تی با مدیرکل جهاد کشاورزی
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،با اش��اره به ظرفیتهای مشترک
همکاری فی مابین زندانها و جهاد کش��اورزی ،بر آثار ارزنده این
همکاری در ارتق��اس امنیت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم
همچنین بهکارگیری زندانیان در حوزههای مختلف این دس��تگاه
تأکی��د کرد .وی ادامه داد :با توجه به ش��رایط اس��تان کهگیلویه و
بویراحمد ،افراد مددجوغالبا عالقهمند به فعالیتهای کش��اورزی
هس��تند .بر این اس��اس باید حرفههایی که به زندانی آموزش داده
میشود ،در جامعه مورد نیاز باشد و با وجود این مشاغل ،فرد پس از
آزادی بتواند سریع جذب بازار کار شود.

غنیسازی برنامههای فرهنگی و
تربیتی مددجویان ضروری است

مدیرکل زندانهای اس��تان خراس��ان
ش��مالی ب��ر غنیس��ازی برنامهه��ای
فرهنگی ،در فرایند اصالح و تربیت تاکید
کرد .پژم��ان پروی��ن طی نشس��تی با
مس��ئوالن و کارشناس��ان فرهنگی بر
غنیسازی برنامههای فرهنگی در فرایند اصالح و تربیت تأکید کرد
و گفت :دستیابی به اهداف متعالی سازمانی در گروی غنیسازی
فعالیتهای فرهنگی و تربیتی است  .وی افزود :هر اقدام فرهنگی
که منجر به آگاهس��ازی و هنجارس��ازی ش��ود ،کمک به بازگشت
سعادتمندانه مددجویان به جامعه و پیشگیری از بازگشت مجدد آنان
به زندان را به همراه خواهد داشت.

ن حفظ امنیت در
نتیجه کار زندانبا 
قبال متجاوزان به حریم مردم

مدیرکل زندانهای اس��تان گلس��تان
گفت :نتیجه کار زندانبان ،حفظ امنیت و
آس��ایش آحاد جامعه در قبال متجاوزان
به امنیت و حریم مردم است .
علیرض��ا رضوانی در جلس��ه ش��ورای
عمومی کارکنان ،در زندان گنبد با اشاره به اهمیت کار زندانبانان
و سختی فعالیت آنان در محیط پر خطر زندان ،این کار را سخت اما
پرثواب معرفی و اظهار ک��رد :نتیجه کار زندانبانان حفظ امنیت و
آسایش آحاد جامعه در قبال متجاوزان به امنیت و حریم مردم است
لذا این کار باید ارج نهاده ش��ود و پرسنل زندان ،شایسته تجلیل و
تقدیرند .وی در ادامه افزود :زمینه و بستر تخلفات در زندان فراهم
است و این موضوع ،بدین معنا است که یک کارمند باید آنقدر اراده
و ایمان قوی و همچنین ش��رافت کاری داش��ته باشد که مرتکب
تخلف نشود.

مدیرکل زندانهای استان تهران از آزادی  15زندانی جرایم غیرعمد
زندانهای این استان به مناسبت عید قربان خبر داد .به گزارش روابط
عمومی ستاد دیه کشور ،مصطفی محبی در جلسه هیات امنای ستاد
دیه اس��تان تهران با اش��اره به آمار آزادی  ۲۶۹نفر از زندانیان جرایم

غیرعمد این استان گفت :این افراد با مجموع بدهی بالغ بر  ۴۳میلیارد
تومان از بند حب��س رهایی یافتند و نزدیک به  6میلیارد تومان از این
بدهی از سوی شکات خصوصی گذشت ش��ده است .وی با اشاره به
اینکه  ۱۷نفر از افراد استخالصیافته را زنان شامل میشوند ،افزود:

با بررسی پروندهایی که در جلسه اخیر هیات امنا انجام شد ،تا انتهای
هفته  15زندانی غیرعمد و بنا به ارائه تضامین الزم پیشبینی میشود
 18زندانی واجد شرایط نیز با دریافت تسهیالت ستاد دیه تا عید سعید
غدیر از بند زندان آزاد شوند و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگردند.

رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی:

اثر سوء مدیریت ها بر اقتصاد کشور
بیشتر از تحریم هاست

رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی
گفت :ریشه بسیاری از مش�کالت مربوط به
احتکار و دپوی اموال و کاالهای اساسی مردم
در انبارهای غیراستاندارد و به دور از دسترس
دستگاههای مسئول ،عدم اشراف اطالعاتی
این دستگاهها از میزان و کم و کیف انبارهای
نگهداری کاالها بوده ک�ه در نتایج این قصور
بسیاری از مسایل و مشکالت اقتصادی اخیر
حادث شده است.

حجتاإلس�لام اس��داهلل جعفری در پنجمین جلسه
ش��ورای قضایی اس��تان خراسان ش��مالی در سال
 1397با بیان اینکه ریش��ه و علت اصلی مش��کالت
کشور ،چیزی غیر از تحریمها است ،اظهار کرد :سوء
مدیریتها و سیاس��تگذاریهای نادرس��ت یا عدم
نظارتهای مفید و واقع��ی بر بخشهای اقتصادی،
بیش از تحریمها اثر دارد .
وی افزود :الزم است با اقدام و عمل از طرق مختلف
از جمله تقوی��ت نظارتها و برخورد ش��دید و بدون
اغماض با اخاللگران نظام اقتصادی کاری کنیم که
اثرات اقدام ما برای مردم کامال روشن و ملموس باشد
و رضایت عموم را در پی داش��ته باشد چرا که مردم ما
چنین مطالباتی دارند .

رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی با تقدیر
از تالشهای ارزنده صورتگرفته در راستای کشف
انبارهای قاچاق و احتکار کاال و ضمن اشاره به تعامل
راهگشای دس��تگاه قضایی که با تمام وجود در کنار
سایر دس��تگاههای نظارتی و اجرایی برای مقابله با
اخاللگران نظام اقتصادی ،عزم خود را نسبت به برخی
کشفیات انجامشده در حوزه کاالهای اساسی و اقالم
قاچاق در این اس��تان جزم کرده است ،تصریح کرد:

دستگیری رییس اسبق بانک ملی آبادان

دادستان آبادان از دستگیری رییس اسبق بانک ملی این شهرستان خبر داد و گفت :وی به اتهام اختالس
به تحمل  10سال حبس تعزیری ۱۴ ،میلیارد ریال جزاینقدی و  ۸۲میلیارد ریال رد مال محکوم شده
است .ناصر غالمی با اشاره به دستگیری رییس اسبق بانک ملی شعبه مرکزی آبادان به نام آقای علیاکبر
رضاییپور اظهار کرد :این فرد به اتهام اختالس به تحمل  10سال حبس تعزیری ۱۴ ،میلیارد ریال جزای
نقدی و  ۸۲میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
وی افزود :رای مزبور پس از اعتراض از سوی نامبرده به تایید مراجع تجدید نظر رسید و پرونده مربوطه
جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری آبادان ارسال شد.
دادستان عمومی و انقالب آبادان در گفتوگو با میزان گفت :با وجود متواری بودن این فرد ،مخفیگاهش
در تهران کشف و این فرد دستگیر و به منظور اجرای حکم روانه زندان شد.

هر چند در اس��تان ما برای برخورد با اخاللگران نظام
اقتصادی و محتکران اقدامات خوبی انجام شده است
اما دستگاههای مس��ئول و متولی کار باید بهگونهای
عمل کنند که با تقوی��ت نظارتها ،نتایج کار به نحو
مؤثری برای مردم نمایان باشد.
وی ادامه داد :دستگاههای مس��ئول از جمله ادارات
کل تعزیرات حکومتی باید بدون مماشات و اغماض
و با جدیت تمام با اخاللگران اقتصادی برخورد کنند؛

به طوری که برخورد با مفس��دان ،محتکران و سایر
مجرمان اقتصادی در کانون توجه عموم قرار گرفته
و مردم این اقدامات را ببینند و طبعا در چنین وضعیتی
ماهیت این اقدامات برای همه بازدارندهتر خواهد بود.
جعفری ،نفس اقدامات معمول را کافی ندانست و بر
ورود جدی و مؤثر دادس��تانهای سایر شهرستانها
با نظارت دادستان مرکز اس��تان خراسان شمالی در
برخورد با محتک��ران ،متخلفان و مجرمان اقتصادی
برای کنار دستگاههای نظارتی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان
ش��مالی ،وی خطاب ب��ه متولیان کار و مس��ئوالن
دس��تگاههای نظارتی عنوان کرد :در عرصه مبارزه با
فساد و مفسد ،آن هم در حوزه اقتصادی که در کانون
توجه و در رأس اولویت هجمه دشمن قرار دارد ،باید
به طور جدی و بدون مالحظه عمل کرد.
رییسکل دادگس��تری اس��تان خراس��ان ش��مالی
خاطرنشان کرد :ریش��ه بسیاری از مشکالت مربوط
به احتکار و دپ��وی اموال و کاالهای اساس��ی مردم
در انباره��ای غیراس��تاندارد و ب��ه دور از دس��ترس
دستگاههای مس��ئول ،عدم اش��راف اطالعاتی این
دس��تگاهها از میزان و کم و کیف انبارهای نگهداری
کاالها بوده که در نتایج این قصور بسیاری از مسایل و
مشکالت اقتصادی اخیر حادث شده است.

شناسایی یک انبار احتکار لوازم خانگی در زاهدان

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان از شناسایی و کشف حدود  ۷۰۰یخچال،
 ۳۰۰اجاق گاز و  ۴۰۰ماشین لباسشویی انواع برندهای داخلی و خارجی از یک انبار خبر داد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ،حجتاالس�لام علی موحدیراد اظهار کرد :حدود  ۷۰۰یخچال ۳۰۰ ،اجاق گاز و
 ۴۰۰ماشین لباسشویی انواع برندهای داخلی و خارجی از یک انبار شناسایی و کشف شد .وی بر عزم
جدی قوهقضاییه در برخورد با محتکران تاکید کرد و گفت :پرونده جهت بررسی و تکمیل تحقیقات در
دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان مطرح شده و در حال رسیدگی
اس��ت .موحدیراد ضمن قدردانی از اقدام بهموقع بازرس��ان تعزیرات حکومتی در این پرونده افزودد :با
توجه به اهمیت موضوع ،بررس��ی این پرونده در دس��تور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد و در هر
موردی جرم محرز شود ،پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد.
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افتتاح سامانه ویدئو کنفرانس زندانهای
آذربایجانشرقی با زندانهای تابعه

مدیرکل زندانهای استان آذربایجان شرقی
گفت :س��امانه ویدئو کنفرانس این ادارهکل با
زندانهای تابعه افتتاح شد .خشایار جمشیدی
در مراس��م افتتاح س��امانه ویدئ��و کنفرانس
ادارهکل زندانهای استان آذربایجان شرقی با
زندانهای تابعه اظهار کرد :این سامانه به منظور تبادل اطالعات بر روی
بستری امن و برقراری ارتباطات صوتی و تصویری جهت برگزاری جلسات
مج��ازی ب��ا ادارهکل زندانهای اس��تان و زندانهای تابعه اس��ت که با
راهاندازی آن ،در فاز نخست توسط زندانهای تبریز ،مراغه ،میانه ،هشترود
و اهر صورت پذیرفت و در بقیه شهرستانها نیز راهاندازی خواهد شد .وی
ادامه داد :با افتتاح این س��امانه بدون پیمودن مسیرهای طوالنی و اتالف
زمان و هزین��ه ،امکان حضور مجازی در جلس��ات و برگزاری دورههای
آموزشی برای کارکنان به راحتی فراهم خواهد شد.

نشست مدیرکل زندانهای همدان با
روسای زندانهای تابعه

نشست تخصصی مدیرکل زندانهای استان
همدان با روس��ای زندانهای تابعه این استان
برگزار ش��د .حس��ن محمدی��اری ،مدیرکل
زندانهای استان همدان در نشستی تخصصی
با روس��ای زندانهای تابعه این استان با اشاره
به نکات مورد تاکید رییس س��ازمان زندانها در جلس��ه ویدئو کنفرانس
تصریح کرد :رؤسای زندانهای تابعه تمهیدات الزم را در راستای اجرای
این نکات به انجام برسانند .وی روسای زندانهای تابعه استان را به اهتمام
و جدیت بیشتر در انجام وظایف محوله سازمانی و توجه بیشتر در اجرای
دستورالعملهای صادره فرا خواند و خواس��تار ارتقای کیفیت خدمت در
بخشهای مختلف شد.

تاثیر افزایش مهارتآموزی زندانیان
در کاهش بزهکاری

ریی��س زندان بابل گف��ت :افزایش مهارتآم��وزی زندانیان در کاهش
بزهکاری جامعه موثر اس��ت .علی اکبر جعفرزاده در نشس��تی با رییس
مرکز آموزشه��ای فنی و حرفهای شهرس��تان بابل ب��ر تالش جهت
افزایش مهارتآم��وزی زندانیان با هدف کاهش بزه��کاری در جامعه
تأکید کرد.

دانستنیهای حقوقی

دعاوی مربوط به تصرف عدوانی
مزاحمت و ممانعت از حق

یکی از مهمترین و بارزترین جلوههای
گروه
جرایم علیه ام�وال و مالکیت ،موضوع
حقـــوقی
تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از
حق است که هر س ه این موارد ،دعاوی
مشابهی هس�تند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد
بررس�ی قرار میگیرند« .توران الیاس�کانلو کارشناس
حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایهیک دادگستری»
با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» با ارائه تعریف
مختصری از مزاحمت و ممانعت از حق ،مس�ال ه تصرف
عدوانی را مورد بررسی قرار دادند که در ادامه میخوانید.
دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده  ۶۹۰بخش تعزیرات
قانون مجازات اس�لامی مصوب س��ال  1375بدین شکل تعریف
شدهاند :هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی ،دیوارکشی،
تغییر حدفاصل ،امحای مرز ،کرتبندی ،نهرکشی ،حفر چاه ،غرس
اش��جار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی
اعم از کشتش��ده یا در آی��ش زراعی ،جنگلها و مراتع ملیش��ده،
کوهستانها ،باغها ،قلمستانها ،منابع آب ،چشمهسارها ،انهار طبیعی
و پارکهای ملی ،تأسیسات کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،کشت
و صنعت ،اراضی موات و بایر و سایراراضی و امالک متعلق به دولت
یا ش��رکتهای وابسته به دولت یا ش��هرداریها یا اوقاف همچنین
ث باقی��ه که برای
اراض��ی ،ام�لاک ،موقوفات ،محبوس��ات و اثال 
مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به
منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ،مبادرت کند
یا بدون اجازه س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت یا مراجع ذیصالح
دیگ��ر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیس��ت و
منابع طبیعی شود یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد
مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا
یک سال حبس محکوممیشود.
جرم ممانعت از حق عبارت اس��ت از اینکه کسی مانع استفاده مالک
از ملکش ش��ود .فرضا کس��ی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی
مانع استفاده همس��ایه طبقه باال یا پایین در استفاده از آب یا برق یا
تلفن وی شود.
جرم مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال
از تصرف مالک ،مزاحم تصرف و استفاده وی شود .بهطور مثال کسی
از روی عمد و قصد ،مزاحمت و اخالل در زندگی عادی دیگری ایجاد
کند؛ بدین صورت که با ریختن تیرآهن ،ش��ن یا ماس��ه مقابل درب
منزل دیگری ،در ورود و خروج مالک به منزلش مزاحمت ایجاد کند.
همچنی��ن تصرف از منظر حقوق مدنی عبارت اس��ت از اینکه مالی
تحت اختیار کس��ی باش��د و او بتواند نس��بت به آن م��ال در حدود
قانون یا به ع��دوان تصمیم بگیرد .اما عدوان که در فرانس��ه به آن

 injustmenetمیگویند ،در لغت به معنای ستم کردن ،دشمنی
و ظلم بوده و در فقه و حقوق نیز به مفهوم تصرف بدون مجوز قانونی
در مال غیر است.
ی است که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق
تصرف عدوانی ،مفهوم 
کیفری مطرح شده و تحت هر کدام دارای شرایط و ویژگیهایی است.
افراد در خصوص دعاوی تصرف عدوانی میتوانند به طریق حقوقی
یا کیفری اقدام کنند که انتخاب روش طرح دعوی تا حدودی اختیاری
بوده اما نحوه اثبات و اقدامات مقتضی برای هر روش متفاوت است.
در نتیجه افراد باید با توجه به ادلهای که در دست دارند مناسبترین
روش طرح دعوی را انتخاب کنند.
تصرف عدوانی از منظر حقوقی طبق ماده  ۱۵۸قانون آیین دادرسی
مدنی عبارت اس��ت از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری،
ب��دون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده
تصرف خود را نسبت ب ه آن مال درخواست میکند .الزم به ذکر است
تعریف مذکور فقط شامل اموال غیرمنقول میشود و در صورتی که
مال منقولی به شکل عدوانی از تصرف شخصی خارج شود ،مشمول
تعریف فوق نخواهد بود .به طور مثال اتومبیلی که از تصرف صاحبش
یا به عبارتی متصرف سابقش خارج شود.
البته گاهی پیشمیآید که متصرف س��ابق با رضایت خود مال را به
تصرف شخص دیگری درمیآورد اما بعد از مدتی از رضایت خویش
پشیمان شده و عدول میکند ،که در این حالت عنوان تصرف عدوانی
صادق نخواهد بود.
ي است
اما در خصوص تصرف عدوانی کیفری ،میتوان گفت غصب 
كه قانونگذار براي مباش��ر و مرتكب آن مجازات قائل ش��ده و وفق

ماده  ۶۹۰بخش تعزیرات قانون مجازات اس�لامی ،قاضی موظف
است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری
رسیدگی کرده و عالوه بر مجازات مجرم ،حسب مورد به رفع تصرف
عدوانی ،حکم دهد .الزم به ذکر است که این ماده فقط در خصوص
اموال غیرمنقول صدق میکند.
تصرف فعلی ،غیرقانونی
در رویکرد کیفری ،دادگاه پس از احراز اینکه
ِ
و عدوانیاست ،رای را صادر میکند .در واقع از منظر کیفری موضوع
مالکیت مهم انگاشته شده و این درست برخالف رویکرد حقوقیاست
که برای صدور رای تصرف مدعی ،تصرف مش��تکیعنه و عدوانی
بودن تصرف ضروری هستند.
جرم تصرف عدوانی نیز مانند س��ایر جرایم دارای سه عنصر قانونی،
مادی و معنوی هس��تند .در خصوص رکن قانونی تصرف عدوانی،
دو رویکرد حقوقی و کیفری مطرح است که توضیحات مرتبط با آن
ارائه شد .همانطور که گفتیم عنصر مادی از دیگر عناصر جرم تصرف
ی است که در خصوص این رکن شرایط تحقق جرم مورد بررسی
عدوان 
قرار میگیرد .این شرایط عبارت از فعل مرتکب ،موضوع جرم ،نتیجه
مجرمانه و رابطه سببیت است.
رفتار مجرمان��ه که به صورت فعل مثبت خارجی محقق میش��ود،
عبارت از تصرف م��ال غیرمنقول متعلق به غیر اس��ت که به طرق
مختلف قابل ظهور است .البته تحقق این جرم به صورت ترک فعل
نیز قابلیت تحقق دارد .به طور مثال ممکن اس��ت متصرف طی یک
قرارداد برای مدتی اجازه تصرف قانونی در ملکی را داش��ته باشد اما
پس از اتمام مهل��ت مقرر در قرارداد همچنان به تصرفات خود ادامه
دهد .ازجمله این موارد میتوان به سکونت زن در منزل شوهر ،پس

از طالق و انقضای مدت ع ّده اشاره کرد.
گفتنیاست جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط
به تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هرگونه
تصرف عدوانی اس��ت بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به
حصول چنین نتیجهای نش��ود ،از مصاددیق جرم موضوع ذیل ماده
 ۶۹۰بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی نخواهد بود.
و در نهایت آخرین رکن ،عنصر روانی است که بیانکننده این است که
مرتکب باید نسبت به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی
داشته و به آن ،عالم باشد .لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف
در مال غیرمنقولی میکند به تصور اینکه ملک خود اوس��ت فارغ از
اینکه قب ً
ال به شخص دیگری منتقل شده است ،به جهت فقدان علم
به موضوع ،اقدام این شخص را نمیتوان تصرف عدوانی قلمداد کرد.
همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه
را داشته باش��د بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند .بدین
غیرمنقول متعلق به دیگری
معنا که تصرفات عدوانی وی در م��ال
ِ
باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد لذا هرگونه تصرف امالک
دیگری در نتیجه مستی ،خواب و  ...که ناشی از اراده مرتکب نباشد به
جهت فقدان عمد در فعل ،از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.
در قالب ی��ک نتیجهگیری کل��ی میتوان گفت ،تص��رف عدوانی
عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن ،بدون مجوز قانونی یا
ی است
رضایت مالک خارج ش��ود .بهطور کلی ،تصرف عدوانی زمان 
که مال غیرمنقول ،بدون رضایت مالک آن از طرف کس��ی تصرف
شود البته اگر متصرف س��وءنیت نداشته یا با رضایت مالک محل را
تصرف کرده باش��د ،با رعایت برخی ش��رایط قانونی ،موضوع جنبه
حقوقی پیدا میکند.
دعوای تصرف عدوانی از جهت صالحیت مرجع رس��یدگیکننده از
حی��ث ذاتی در صالحیت مراجع قضایی اس��ت و از حیث صالحیت
محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک
است ،دارای صالحیت محلی برای رسیدگی است.
در دعوای رفع تصرف عدوانی موضوع رس��یدگی شناس��ایی مالک
نیس��ت و هدف حمایت از متصرف است .در این دعوی مدعی وقتی
میتواند ش��کایت کیفری تقدیم کند که بتوان��د ثابت کند در ملک
موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است اما مشتکیعنه ملک را از
تصرف وی خارج کرده و شرط اساسی دعوای تصرف عدوانی ،خارج
شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست.
برای تحقق تصرف عدوانی ،عدم رضایت متصرف سابق نسبت به
تصرفات الحق کافی است.
جرم تصرف عدوان��ی از جمله جرایم مطلق بوده لذا به صرف ایجاد
تصرف ،جرم محقق میش��ود و ج��رم منوط به تحق��ق نتیجهای
نیس��ت تا بتوان گفت در صورت عدم تحق��ق نتیجه ،تحقق جرم را
نیز منتفی بدانیم.

آیا مالکان آپارتمان مجازند
برای تعیین قدرالسهم توافق کنند؟

قانون تملک آپارتمانها در مواردی که
ب��ه روابط و ح��ق و حق��وق و تعهدات
مالکان مشاعی نظر دارد ،از قانون مدنی
ب��ه ویژه مبح��ث احکام ش��رکت تاثیر
پذیرفته است.
قان��ون تملک آپارتمانها تلفیق��ی از برخی قوانین مانن��د قانون مدنی و
قانون ثبت است و در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان
مشاعی نظر دارد ،از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت (مواد 571
الی  )606تاثیر پذیرفته است.
هر چند در ماده  10قانون تملک آپارتمانها ،قدرالسهم مالکان مشاعی بر
مبنای مساحت قسمتهای اختصاصی ،به رسمیت شناخته شده است اما در
همان قانون مالکان مشاعی ملزم نشدهاند که نمیتوانند خالف قدرالسهم
بهرسمیتشناختهشده خود ،با هم توافق و تراضی کنند.
در واقع حکم ماده  10قانون تملک آپارتمانها جنبه ارشادی و آن هم برای
هزینههای مشترک دارد و آمرانه نیست.
در غیر این صورت ،قانونگذار تصریح میکرد که مالکان حق تصمیمگیری
مغایر قدرالسهم اختصاصی را ندارند.
در مواردی که قانونگذار به هر دلیلی حقوقی را از ذیحق س��لب میکند،
صریحا در متن قانون به آن تصریح میکند.
به عنوان مثال ،در ماده  30قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
درج شده است که کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور
جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند ،پس از اثبات در دادگاه
بال اثر و باطل اعالم خواهد شد.
با توجه به عمومات قواعد قراردادها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی
و در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده  10قانون مدنی ،شرکا (مالکان
مش��اعی در عرصه مجتمع س��اختمانی) حق و اختی��ار دارند که هر گونه
قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکان مجموعه یا حتی اش��خاص
خارج از مجموعه نظیر بانک باشد ،جهت ساخت و ساز در احداث مجموعه
جدید منعقد کنند.
از جمله در نسبتهای مساحت اختصاصی تغییر دهند و در قرارداد تنظیمی
(قرارداد مش��ارکت مدنی سرمایه از بانک و زمین از مالکان) در خصوص
ش��رایط قرارداد توافق و تراضی کنند( .باید به این نکته نیز توجه کنیم که
بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است و تداخلی با حقوق
عمومی ندارد).
مانند اینکه برای تقسیم واحدهای احداثی در مجموعه با هم تراصی کنند
و در قرارداد تنطیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیتشده اختصاصی
خود با هم تواف��ق و قراردادی تنطیم کنند و ضمن قرارداد ،کارشناس��ی
ارزیابی واحدها و تعیین قدرالس��هم اختصاصی شرکا (مالکان و بانک) را
به کارشناس مورد نظر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول کنند
و کارش��ناس در قالب مفاد مندرجات ق��رارداد تنظیمی که در واقع قانون
اختصاصی مالکان مجموعه است ،اظهار نظر کند.
ماده  575قانون مدنی تصریح میکند :هر یک از ش��رکا به نس��بت سهم
خود در نفع و ضرر سهیم هستند «مگر اینکه» برای یک یا چند نفر از آنها
در مقابل عملی ،سهم زیادتری منظور شده باشد.
س��الها اس��ت که تنظیم اینگونه عقود اس�لامی در قالب قراردادهای
خصوصی مش��ارکت مدنی موضوع ماده  10قانون مدنی در دفاتر اس��ناد
رسمی معمول است.

