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 چکيده

ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ به عقيده

اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيالء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين 

تواند باشد صرفاً ميكه نزد ديگري ميشئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ 

اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد 

و او را به عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد. يد چارچوب مشخص و محدودي 

عده اين است كه استيال و سلطه فرد بر ندارد بلكه عامل اصلي در تشخيص آن عرف است و مفاد قا

ق.م تصرف به  53ي شئ،مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خالف آن ثابت شود و طبق ماده

ق.م كه هيچ مالي را  53عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خالف آن ثابت شود. و در ماده 

ن.پس هيچ كس حق ندارد مالي را كه در توان بيرون كرد مگر به حكم قانواز تصرف صاحب آن نمي

تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانوني 

ي قدرت شخصي، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در تواند به وسيلهاين كار را انجام دهد و نمي

 گيرد. عدوان تحت پيگرد قرار ميشود و به عنوان متصرف غير اينصورت غاصب محسوب مي

قانون مدني مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا 

 543ي تفسير شده بود و ماده 3531شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب 

ره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمباشآن قانون مقرر مي

وكيل و مباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام 

قرار گرفته است و اگر  324، 55، 53هاي قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق.م در ماده

ت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانع

كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مزاحم يا ممانع برخورد قانوني الزم را لحاظ مي

باشند.در نهايت از آنكه فردي به حقوق او از ملكي ) كه در اينجا مدني،آيين دادرسي و حقوق جزا مي

 بايست اقامه ي دعوي نمايد.ل است( مورد تجاوز قرار گرفته و ميمعموالً غير منقو

 .مزاحمت -ممانعت -غير منقول -منقول -اماره يد -تصرف :يديکل واژگان
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 حسن کاظم نژاد سنگرودي

 قاضي دادگستري  -دانش آموخته كارشناسي ارشد

 
 نام نويسنده مسئول:

 حسن کاظم نژاد سنگرودي

 وجوه افتراق و اشتراک دعواي خلع ید و دعواي تصرف عدوانی
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 مقدمه

 مفهوم خلع ید
اي اجر  3«رفع تصرف از متصرف  غير منقول به استناد حكم دادگاه  يا سند رسمي با حكم قانون »در تعريف خلع يد آمده است: 

حكم خلع يد از اين جهت كه موارد بسياري را به خود اختصاص داده و نيز به جهت دشواري اجرا ، از اهميت ويژه برخوردار است. نظام 

ناقص ثبتي، خطر كردن نامتعارف افراد در معامالت و قواعد ماهوي معارض ، از اهم مواردي است كه به تحقق دعواي خلع يد كمك و افراد 

ار مشكالت غير قابل تحمل مي كنند و گاه در ورطه نيستي قرار مي دهند . عمليات اجرايي در اين خصوص دشوار است . زيرا زيادي را دچ

بيرون كردن محكومٌ عليه از ملك تبعات بسياري دارد كه درگيري و اختالف بعدي، انتقال محكوٌم به و دخالت اشخاص ثالث  در آن،  تعيين 

ملك احداث  شده و نيز لزوم  جمع بين حقوق محكومٌ له و محكوم عليه در امالک مشاع از اهم آن محسوب  مي تكليف نسبت به آنچه در 

شود. قانون ا.ا.م قواعدي را  در اين  خصوص مقرر نموده است ولي به جهت ناكامل بودن و نيز تفاوت وضعيت هاي ملك، باعث مي شود كه 

 را تجربه كند.رويه قضايي در اين خصوص راه هاي مختلفي 

خلع يد به معني  -3يك تقسيم بندي ارائه شده در مورد خلع يد به اين صورت مي باشد كه خلع يد به معني اعم شامل سه عنوان 

تخليه يد ) كه مربوط به مواردي كه  -5دعاوي تصرف )شامل رفع مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدواني(  -2اخص ) دعواي مالكيت( 

خلع يد يعني از ميان برداشتن يد وضع شده و اعاده به وضع »در اين رابطه گفته شده است  2د، مي باشد مثل اجاره است(،قراردادي هستن

 كه منظور خلع يد به معني اخص است.  4«خلع يد يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالك»يا  5«سابق 

خلع يد مي شود، تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده، مشمول مقررات در موردي كه حكم » ق. ا.ا.م كه مي گويد:  45ماده 

در مورد خلع يد به معناي اخص است. در واقع اين ماده به تمام بحث ها در مورد امكان خلع يد در ملك مشاع پايان « امالک مشاعي است

ي، اين است كه وقتي شريك در دعواي خلع يد پيروز شد داد و آن را مجاز شمرد. منظور از قسمت پاياني ماده در مورد مقررات امالک مشاع

و به مرحله اجراي حكم رسيد، ملك خلع يد شده به تصرف خواهان داده نمي شود بلكه  تصرف مادي در ملك خلع يد شده كه مشاع مي 

 د.باشد، با رضايت همه شركاست و آنها بايد در نحوه تصرف تراضي كنند، تا بتوانند ملك را تحويل بگيرن

در صورتيكه دو يا چند نفر مال غير منقولي را به طور مشترک در تصرف »ق. آ. د. م مي گويد:  365در مورد دعاوي تصرف ، ماده 

داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شوند حسب مورد در حكم تصرف 

اين قانون نيز تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از « . ا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بودعدواني يا مزاحمت ي

 حق را در اموالي كه در تصرف چند نفر هستند به رسميت شناخته است.

ناخته شده و در مورد خلع يد به معني اخص و دعاوي تصرف در اموال مشترک ، همانطور كه در باال آمد در قانون به رسميت ش

چون حق هر شريك منتشر در تمام اجزاء مال است، او حق درخواست تخليه مستأجري را »تخليه يد در امالک مشاع نيز گفته شده است: 

است دارد كه شريك ديگر اذن در انتقاع و اجاره را داده است، اما همانطور كه گفته شد اين شريك حق ندارد تحويل مال را به خودش درخو

 «3كند.
 

 خلع ید در معناي عام -2
آنچه در اين قسمت بررسي مي شود ، مفهوم خاص خلع يد در مورد غصب يا در حكم غصب نيست ، بلكه معنايي عام را در نظر 

مبيع مي يا تحويل  3دارد كه شامل خارج كرن متصرف از مال غير منقول به هر دليل از جمله تخليه مال غير منقول يا رفع تصرف عدواني

شود و بر حسب مورد مي تواند مفروز يا مشاع باشد. اهم مسايل قابل توجه در اين خصوص عبارت است از : خلع يد مشاعي، وضع اموال 

 موجود در ملك و آنچه در آن احداث شده و جمع بين حقوق طرفين.
 

 مفهوم مال مشاع
است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شـيئي واحد به نحو عبارت شركت»كند: ق.م شركت را اينگونه  تعريف مي353ماده 

 .«اشاعه

                                                           
 .3551، ، تهران، گنج دانش 3126، ص ، چ اولمبسوط در ترمينولوژي حقوق . جعفري لنگرودي، محمد جعفر،3

 ، تهران .3510، نـشر ميزان  605، ش  543، ص 3ل ، ج . شمس،عبد اهلل،آيين دادرسى مدنى، ،چ او2

 .3515، پروژه تحقيقاتي ،  32. خواجه، سكينه، نحوه اجراي احكام خلع يد در ملك مشاع، ص 5

 .3511، پروژه تحقيقاتي ، تهران   51. فرامرزي پلنگر، حسن، مقايسه شرايط و آثار دعوي رفع تصرف عدواني و خلع يد ص 2

 ، تهران. 3555، شركت سهامي انتشار ،  231، ص 3، ناصر، دوره مقدماتي عقود معين، چ ششم، ج . كاتوزيان3
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مقصود از حقوق مالكين متعدد، مطابق ايـن تـعريف در شركت، حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد جمع مي گردد. واضح است كه 

 يك شيئي به دو صورت قابل تصور است.  حقوق درايشان است . يعني چند نفر در آن واحد مالك يك شيئي هستند. اجتماعحقوق مالكيت 

دو نفر مالك يك باغ محصور قسمت مشخص از يك شيئي باشند، مانند آنكه يك صورت اول:  آن است كه هـر يك از دو نفر، مالك

بود، كت نخواهد، شر قسمت مشخصي از آن را دارا باشد .اين صورت از اجتماع حقوق مالكيتباشند به نحوي كه هر يك از ايشان مالكيت 

معيني از اجزاء  زيرا هرچند كه مـوضوع مالكيت همه شركاء ، عرفاً   شيئي واحد محسوب مي شود، ولي در حقيقت هر يك نسبت به قسمت

 .جدا استديگري  از آن شئ واحد مالكيت دارند و ملك هر يك

نباشد ، بـطوري كه هـر جزئي از اجزاء شيئي  صورت دوم: آن است كه موضوع مالكيت هيچيك از مالكان شيئي واحد، مشخص

شركت پيدايشسبب گويند كه مي« اشاعه»را در اصطالح مالكيت  ازحق مالكيت هر يك از ايشان باشد.اين صورت واحد در عين حال متعلق

 .خواهد بود

در شـيئي واحد از قلمرو تعريف، خارج كرده حقوق مالكين مـتعدد راصورت اول اجتماع«بنحو اشاعه»قانون مدني با تعبير 353ماده 

اجتماع حقوق مالكين متعدد در »نيست و عبارت« اشاعه»نيازي به ذكر قيداصوالً در عبارت اين ماده به نظر مي رسد كه با دقت  .است

ت هاي متعدد در شيئي واحد، قابل تصور مالكياجـتماع هـنگامي  نـمايد، زيرامي تواند ماهيت شركت و اشاعه را بيان به خوبي« شيئي واحد

آنها مشخص نباشد، چون در غير اينصورت متعلق حق مالكيت همه شركاء يك شيء نيست، بلكه در حقيقت اسـت كـه مـوضوع مالكيت 

 .عرفاً  اجـزاء يـك شـئ را تشكيل مي دهندكه  متعدد مي باشد موضوع مالكيت ايشان اشياء

باال ، در هر جـزء از اجـزاء مال مشاع، مالكيت هاي اشخاص متعدد ثابت مي گردد  و هيچ جزئي، هر  يحبا توجه به تعريف و توض

حقي نباشد. بايد توجه داشت  آندر  كرد كه به يكي از شركاء تعلق داشـته بـاشد و شـركاء ديگر را تصورنمي توان چند بسيار كوچك، را 

از افراز، اجزاء ملك هر يك از آنها معين و كه مشخص نيست و پس انداجزائيمالك  يك از شركاء آن نـيست كه هركه منظور از اشاعه 

مـالكيت دارند، اما مـالكيت شركاء ديگر هم مشاع مال بـلكه مـقصود اين است كه هر يك از شركاء در هر يك از اجزاء مـي گردد ، مشخص 

است. خاصي استواريابيم كه شركت و اشاعه در حقوق مدني ايـران بـر تـئوريدر ميگذشت آنچه  در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن

 .استمي دانيم  يكي از خصايص حق مالكيت ، انحصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مـالك در مـوضوع مـالكيت  كههمانطور 

مالكيت وجـود نـدارد و ايـن صورت خاصي بودن انحصاري  خاصيت هستند ولي در شركت با آنكه هر يك از شركاء مالك مال مشاع

هر مالكي نسبت به » :مدني مقرر مي دارد قـانون 50نظر احكام تفاوت دارد. مـاده از حقوقي با مالكيت به معني اخصاز مالكيت است كه 

در مذكور چنانكه خواهيم ديد ، اختيارات .«قـانون اسـتثناء كرده باشد حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كـه خودمايملك 

 .نسبت به مالك مال مشاع قـابل تـحقق نيستاين ماده به صورت مطلق 

اجتماع حقوق شركاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصد منفعت وجود ندارد. تفاوت ديگر « شركت»از تعريف فوق معلوم شد كه 

 ر است:آنها به شرح زي

اغلب « اشاعه»در نتيـجه عقـد و اختيـار حاصل مي شود مثل شـركتي كـه بـه جهت حفر قنات تأسيس مي شود . ولي « شركت»

ممكن است قهري باشد . مانند حقي كه ورّاث پس از فوت مورّث در تركه او پيدا مي كنند . يا اين كه دو خرمن متعلق به دو نفر در نتيجه 

باه داخل هم بشود. شركت براي مدت معين و يا غير محدود تشكيل مي شود و معموالً شركا نمي توانند جز در موارد الزم وزش باد و يا اشت

در شركت  .و يا طبق حكم دادگاه سهم خود را افراز نمايند.  ولي در اشاعه هر شريك مي تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نمايد

ريفاتي است و در بعضي از آنها رضايت شركاء ديگر الزم است ولي در اشاعه انتقال حصه مشاع از ناحيه هر يك از انتقال سهم الشركه تابع تش

 شركاء مانعي ندارد.
 

 تعریف مال مشاع 
مال مشاع  عبارت است از مالي كه دو نفر يا بيشتر در آن شريك باشند و سهم هر يك را نتوان در خارج ، از هم تشخيص داد ، مثل 

اند ، يعنى خرند كه هر يك نسبت به سهم خود در آن شريكاى ميرسد و يا چند نفر با پول مشترک خانهاى كه با ارث به فرزندان ميانهخ

جزء جزء آن خانه به طور اشاعه براي همه شركا است. از اين مسئله در ابواب مختلف فقهي، همچون تجارت، رهن، شركت، مضاربه، مزارعه، 

 .، هبه، وصيّت و قضاء سخن به ميان آمده استاجاره، وقف
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شخص به نحو انحصار، مالك آن است كه آن عبارت است از مالي كه « ملك اختصاصي»يا « مال مفروز»اين نوع مال، در مقابل 

فعالً تقسيم شده و هر ،  مانند خانه يا ماشينى كه منحصراً در ملك يك فرد است و كسى با او شريك نيست و اگر قبالً نيز مشاع بوده باشد

 3اند.كدام سهم خاص به خود را مالك

را اجاره اى كه چند نفر با هم آناست )خواه متعلّق آن، عين باشد مانند: زمين، يا منفعت مانند: منفعت خانه« ملك»مال مشاع  يا 

اگر يكى از دو شريك سهم خودش را به شخص مانند حق خيار )اختيار تأييد يا فسخ عقد(  و حق شفعه اين است كه « حق»اند( يا كرده

، شريك ديگر با شرايطى، حق دارد آن را به ملك خود در آورد و به همان مبلغي كه داده آن را از چنگ مشترى، بيرون آورد. بيگانه بفروشد

 2شود.ناميده مى« شفيع»، و صاحب آن «شفعه»و اين حق  

عين است كه همراه با اشاعه در حق مالكيت ايجاد مي شود. براي تحقق شركت شركت در معناي خاص خود يكي از انواع عقود م

بايستي دو يا چند حق مالكيت با هم در آميزد. هدف از اين آميزش رسيدن به يگانگي است. شكل تكامل پذيرفته شركت در حقوق كنوني، 

يك مالكيت جمعي و اشتراكي ادغام مي شوند. اجتماع صورتي است كه در آن مالكيت هاي جزء ، اصالت خود را از دست مي دهند و در 

مالكيت ها وجودي مستقل مي يابند كه از آن به شخصيت حقوقي ياد مي شود. ولي گاه اتحاد مالكيت ها به كمال نمي رسند. به حالت 

د، مرحله ناقص و تكامل نيافته اتحاد مي نامن« اشاعه»اجتماع در مي آيند، بدون آنكه اصالت هر كدام از بين برود. در اين حالت كه آن را 

مالكيت ها است. مالكيت هر يك از شركا اصالت خود را از دست نمي دهد و در مالكيت جمعي منحل نمي شود ، اما در عالم خارج آميخته 

 ي آن تعيين كرد با حق ديگران است . به گونه اي كه در هر جزء وجود  دارد، بدون اين كه بتوان مصداق مستقل و جداگانه اي برا

بر طبق قواعد حاكم بر اشاعه، هيچ يك از شركا نمي توانند بدون اذن ديگري بر مال مشاع تصرف كنند ، زيرا انتشار حق مالكيت 

شركا در تمام اجزاي مال مشاع باعث مي شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق ديگران باشد و بي اذن همه مالكان ميسر نگردد و نظر به اين كه 

شركت در حالت اشاعه داراي شخصيت حقوقي نيست و سازمان هاي خاص تصميم گيري در آن پيش بيني نشده است، نمي توان عقيده 

اكثريت را به عنوان نظر شركت بر اقليت تحميل كرد. پس ناچار بايستي در اداره شركت اتفاق نظر وجود داشته باشد. به همين دليل 

در نتيجه هرگاه يك «. طرز اداره اموال مشترک تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود» رر داشته است ق.م مق 356قانونگذار در ماده 

شريك يا چند تن از شركا بدون اذن همه شركا در مال مشاعي تصرف نمايند و يا غير مالكي بر مال مشاع استيال يابد، غصب محقق مي شود 

 و دعواي خلع يد قابل طرح و استماع مي شود.

برخي عقيده دارند دعواي خلع يد نسبت به ملك مشاعي مسموع نمي باشد؛ چرا كه در صورت رسيدگي و صدور حكم ، حكم خلع 

قابل اجرا  45يد صادره عمال قابل اجرا نيست و درمقابل اين نظر ، برخي نيز معتقدند كه به خلع يد در مال مشاع به لحاظ استناد به ماده 

ون اجراي احكام مدني داللت  براين دارد كه از تمام ملك خلع يد مي شود ولي تصرف محكومٌ له در ملك خلع يد قان 45است ، زيرا ماده 

 شده مشمول مقررات امالک مشاعي است.
 

 ارتباط دعواي خلع ید با دعواي تصرف عدوانی

عوا اختالف اساسي فراواني وجود دارد كه با وجود اين، بين اين دو د«. » 3در هر دو مورد عدواني بودن تصرف از اركان دعوا است»

 .2«حقوقدان آگاه نبايد از آنها غافل بماند

در مورد شباهت هاي دو دعواي خلع يد و تصرف عدواني بحث هاي مفصلي وجود دارد؛ اما خالصه اين كه: براي تحقق هر دو دعوا 

دن بر جيزي است. مهمترين ركن و اعنصر تشكيل دهنده استيال بر ملك ديگري ضروري است. استيال به معناي دست يافتن و چيره ش

تصرف،حالت و ارتباطي مادي است بين انسان و مال كه به موجب آن شخص بتواند بدون هيچ مانعي ، اراده خود را در مورد آن به موقع اجرا 

است به نحو عدواني، اثبات يد بر مال غير  غصب، استيال بر  حق غير» قانون مدني بيان مي دارد:  501بگذارد و از اين رو است كه ماده 

براي تحقق غضب، بايد شخص بر حق ديگري استيال پيدا كند، استيال بدون تصرف محقق نمي شود. «. بدون مجوز هم در حكم غضب است

امده است ولي به عمل ني« عدواني»عدواني بودن تصرف، شرطي است كه در تحقق غصب ضروري است. در قانون مدني تعريفي از مفهوم »

آن قانون ذكر شده ،  2كه در ماده « عدواني»به بيان مفهوم « بدون رضايت»در ماده يك قانون جلوگيري از تصرف عدواني با قيد عبارت 

 پرداخته است. منقول يا غير منقول بودن مال كه تفاوت بين دو ماده يك و دو آن مي باشد، تاثيري در اين امر ندارد.

                                                           
 هـ .ق ،  قم. 3431، دفتر انتشارات اسالمى،  16، ص  4،  ج  2. طاهرى، حبيب اهلل، حقوق مدنى،چ 3

 ات دار العلم ، قم. ، مؤسسه مطبوع3، م 333، ص  3،  ج  3. خمينى، سيد روح اهلل ، تحرير الوسيله ، چ 3

 .3555، دانشگاه تهران،  322. كاتوزيان ، ناصر ،  الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، چ دوم ، ص 3

 .325. كاتوزيان، ناصر ،  همان ص2
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 225ناي لغوي كلمه عدواني نيز كه از آن به ظلم و ستم و تجاوز تعبير شده، منطبق است و تصرف مندرج در ماده اين مفهوم با مع

مال  دعواي تصرف عدواني عبارت است از دعواي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او»قانون آيين دادرسي مدني قديم كه مي گفت: 

. در هر دو دعواي خلع يد و رفع تصرف عدواني، از متصرف نامشروع تقاضاي خلع يد 5مويد آن است« غير منقول  را از تصرف او خارج كرده.

مي شود و در هر دو مورد عدواني بودن تصرف از اركان دعوا است. از سوي ديگر، قانونگذار به اين دليل از متصرف حمايت مي كند كه آن را 

ق.م(. پس در واقع دعواي تصرف عدواني نيز در غالب موارد، دعواي مالكي است كه از غاصب ملك خود  53نه مالكيت مي بيند ) ماده نشا

تقاضاي خلع يد  مي كند . به همين جهت  در دعواي تصرف عدواني هم بيشتر مدعيان، خواسته و ناخواسته، به داليل  خود استناد مي 

دون اين كه از انگيزه نهايي خود پرده بردارند، در جستجو مالك واقعي هستند تا از او حمايت كنند و غاصب را بر سر كنند و دادرسان نيز، ب

دادگاه عالي انتظامي  3قانون آ.د.م( 553جاي خود بنشانند. قانونگذار نيز دعواي تصرف عدواني را در برابر سند مالكيت نمي پذيرد. )ماده 

ايراد بر امين دادگاه بخش به اين كه در عرض حال تصرف عدواني كسي »بيان داشته است:  3522دي 23مورخ 5330قضات در راي شماره 

قانون مدني تصرف هر شريكي در ملك مشاع  313كه طرف مقابل را شريك الملك خود معرفي كرده، پذيرفته، وارد نيست؛ زيرا طبق ماده 

اين جهت نيز در بدو امر و حين تقديم عرض حال، تصرف عدواني ممكن بوده است در منوط به اجازه شريك ديگر گرديده و قطع نظر از 

موقع خواستن توضيحات تعبير به ممانعت از حق شود معلوم نيست كه مشاع بودن ملك مورد دعوا، تصرف عدواني بين طرفين نزد حاكم 

 2«.قبل از شروع رسيدگي قضيه امر محرز و مسلمي بوده است

تصرف عدواني از حيث صالحيت مرجع رسيدگي نيز داراي تشابه هستند؛ زيرا اوال: رسيدگي به هر دعوا از حيث  دعاوي خلع يد و

ذاتي در صالحيت مراجع قضايي است و ثانيا؛ از حيث صالحيت محلي نيز مرجع قضايي محل وقوع ملك موضوع دعواي خلع يد يا تصرف 

 دعاوي است.عدواني داراي صالحيت محلي براي رسيدگي به اين 

اما اين دو دعوا داراي تفاوتهايي نيز مي باشند. اول اين كه؛ قطع نظر از اين كه دعواي تصرف عدواني ويژه اموال غير منقول است و  

اصوال در دعاوي منقول راه ندارد، قانونگذار مي خواهد مانع از اين مفسده شود كه اشخاص، دادرس كار خود گردند و نزاع و خصومت هاي 

خصي، جاي رجوع به دادگاه را بگيرد. به همين جهت از اقدام تصرف عدواني جلوگيري مي كند و رفع تصرف هاي عدواني نو و استقرار ش

نيافته  را به مامورين انتظامي و دادسراها مي سپارد . در اين دعوا، موضوع رسيدگي، شناسايي مالكي نيست، هدف حمايت از متصرف است و 

 5داليل مالكيت نيز اتكا مي شود، تنها به همين منظور است.اگر به اسناد و 

در دعواي رفع تصرف عدواني، مدعي وقتي مي تواند دادخواست يا شكايت كيفري مبني بر خلع يد يا رفع تصرف عدواني تقديم كند 

لك را از تصرف وي خارج كرده است . در كه بتواند اثبات كند در ملك موضوع دعوا داراي سابقه تصرف است ، اما مشتكي عنه يا خوانده ، م

حالي كه در دعواي خلع يد ،  اثبات سابقه تصرف ضرورت ندارد  و چه بسا خواهان دعواي خلع يد با وجود مالك بودن، تصرفي در ملك 

يرا شرط اساسي تحت مالكيت خود نداشته باشد.تفاوت اساسي ديگر بين دعاوي خلع يد و تصرف عدواني در مفهوم عدوان نهفته است؛ ز

دعواي تصرف عدواني، خارج شدن ملك، بدون رضايت متصرف از يد  او است. براي تحقق تصرف عدواني، عدم رضايت متصرف سابق نسبت 

به تصرف الحق كافي است؛ اما در دعواي خلع يد، رضايت مالك  و نحوه استيالي غاصب بر ملك تاثيري در دعواي خلع يد ندارد در نتيجه 

در نتيجه وقوع بيع بر ملكي مستولي شد؛ اما بعدا بطالن آن معامله اثبات گرديد فروشنده مي تواند دعواي خلع يد طرح نمايد و كسي كه 

رضايت قبلي او در استيالي خريدار تاثيري در پذيرش يا عدم پذيرش دعواي خلع يد نخواهد داشت. به عبارتي ديگر عدم رضايت مالك از 

عدم » قابل ذكر  است اين كه گفته شد در دعواي خلع يد »نتيجه پذيرش دعواي خلع يد به حساب نمي آيد. شرايط تحقق غصب و در 

به عنوان عنصر طرح دعوا الزم نيست در فرضي است كه موضوع در حكم غصب باشد واال غصب بودن بدون عنصر عدوان تحقق « رضايت

 دادگاه نمايد. پيدا نمي كند تا متضرر بتواند دادخواست خلع يد تقديم

همچنيـن دعـواي تصرف عدواني اختصاص بـه اموال غيـر منقول دارد و نسبت به اموال منقول نمي تواند دعواي تصرف عدواني اعم 

از حقوقي يا كيفري طرح كرد در حالي كه دعواي خلع يد اختصاص به اموال غير منقول  ندارد و تصرف غاصبانه اموال منقول مي تواند 

دعواي  خلع يد گردد )هرچند در اين خصوص نظر مخالف نيز وجود دارد( البته همان گونه كه در راي دادگاه عالي انتظامي  موجب طرح

آمده است دعواي تصرف عدواني نسبت به لواحق اموال غير منقول و به عبارتي اموال در حكم غير  30/2/3505مورخ  355قضات به شماره 

رسيدگي به دعواي تصرف عدواني نسبت به آب  آسيا و تقاضاي خارج نمودن آن از تصرف مدعي »است:  منقول نيز قابل طرح و رسيدگي

                                                           
 .3511، فكر سازان ، تهران ،  33و34. جوهري ، مهدي ، مقايسه دعواي رفع تصرف عدواني با خلع يد ، چ سوم ،ص ص 5

 .3555، دانشگاه تهران،  322اتوزيان ، ناصر ،  الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، چ دوم ، ص . ك3

 .3525، تهران ،  11و  15شهيدي مازنداراني، موسي ، موازين قضايي ، كتاب فروشي محمدعلي علمي ، چ اول ، ص ص  . 2

 .3555، دانشگاه تهران،  324چ دوم ، ص  . كاتوزيان ، ناصر ،  الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري،5

http://www.joce.ir/


 729 -797، ص 7991 پاییز،  9، شماره و علوم جزا  حقوق ،فقه

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

عليه و دادن به تصرف مدعي تخلف نيست؛ زيرا تصرف عدواني نسبت به آب به اعتبار مجري مورد دعوا واقع شده و از اين جهت بال اشكال 

 3«.است

ايراد بر داديار دادسراي  شهرستان به اين »مقرر داشته است:  3523فروردين 25-5143دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره 

كه در دعواي تصرف عدواني راجع به يك راس اسب وارد در رسيدگي شده وارد نيست؛ زيرا در ناحيه ماموريت او غالبا اين نوع از حيوانات 

رفتن دعوي به عنوان تصرف عدواني در مورد اسب خصوصا با سابقه ارجاع براي حمل و نقل برنج و غيره بكار برده مي شود و ممكن است پذي

و از طرف دادستان به او مبني بر اين بوده كه در اين باب تحقيق كند كه اسب جزء لوازم فالحتي بوده تا احكام غير منقول بر آن جاري شده 

 «.مربوط به اعمال فالحتي نبوده استبا اين لحاظ قابل قبول و رسيدگي باشد و يا اين كه اسب در مورد دعوي 

در دعواي تصرف عدواني نسبت به يك اصله » مقرر داشته است:  3535فروردين  36-3543همين دادگاه همچنين در راي شماره 

درخت گردو و محصول يكساله آن كه دادگاه پس از رسيدگي حكم به خلع يد از درخت و رد محصول استيفايي يك ساله را به تصديق 

صدق داده ، ايراد بر امين دادگاه به اين كه دعواي تصرف عدواني كه در محاكم صلح قابل رسيدگي است . فقط، راجع به اموال غير منقول م

است و حكم به مال منقول مورد نداشته وارد نيست؛ زيرا اوال: ممكن است عرضحال عارض در نظر دادگاه مشتمل بر دو قسمت بوده، يكي 

ديگري تقاضاي محصول؛ چنانكه مي توان از عبارت عرضحال نيز اين معني را استظهار نموده و جمع بين اين دو دعوي تصرف عدواني و 

موجود است، مانعي نداشته است. ثانيا: درست است كه دعواي تصرف عدواني اختصاص به غير منقول داشته و فقط  مي توان نسبت به غير 

قانون مدني، جزء منقول  33و از طرفي هم محصول گردو پس از جدا شدن از درخت، مطابق ماده منقول دعواي تصرف عدواني اقامه نمود

مدعي عليه محصول درخت گردو »محسوب است؛ ولي نظر به اينكه دعواي مدعيان راجع به تصرف  عدواني مدعي عليه ناشي از اين بوده كه 

را بصورت منقول در آورده و در چنين صورتي وقتي دعواي مدعي محرز  را در حالي كه جزء غير منقول بوده با تصرف عدواني خود آن

گرديد و تصرف عدواني محقق شد، بايد آنچه را كه متصرف عدواني برده است به مدعي مسترد دارد. مثال اگر شخصي دعوي نمايد كه فالن 

ري منتقل نموده و يا با تصرف عدواني محصول ملك او شخص در خانه او تصرف عدواني كرده و آنرا خراب نموده و مصالح آنرا  به جاي ديگ

را برده، متقضاي ثبوت تصرف عدواني فقط اعاده ملك به شخص مدعي نبوده بلكه مصالح و محصول در صورتيكه اعيان آنها موجود باشد نيز 

ت آمده و تلف شده باشد آيا مجرد بايد به او مسترد گردد، فقط اشكال در جايي است كه اشيا و اثماري كه به سبب تصرف عدواني بدس

دعواي تصرف عدواني بودن اين  كه نسبت به آنها تقاضاي عليحده شده باشد كافي در صدور حكم به مثل و يا قيمت هست يا نه مسئله 

 3«.خالي از اشكال نبوده و از مصاديق نظريات قضايي محسوب است

در حالي كه دعواي تصرف عدواني با جمع بودن شرايط مي تواند ماهيت و اين كه دعواي خلع يد داراي ماهيت كامال حقوقي است 

كيفري داشته باشد و متصرف سابق مبادرت به طرح دعواي كيفري در دادسرا يا دادگاه عمومي بخش محل وقوع ملك نمايد. اما آيا با طرح 

 2325/5ي نمايد؟ اداره حقوقي در نظريه شماره دعواي خلع يد به استناد مالكيت، دادسرا مي تواند به دعواي تصرف عدواني رسيدگ

اقامه دعواي ماهوي راجع به مالكيت و خلع يد غاصبانه در دادگاه حقوقي مانع از رسيدگي به دعواي  رفع » اعالم داشته است: 35/3/60مورخ

لحوق و عدواني بودن تصرف يا در تصرف عدواني نيست، زيرا در دعواي تصرف عدواني به ماهيت قضيه رسيدگي نمي شود و فقط به سبق و 

قانون رفع تصرف عدواني به ابالغ اظهارنامه و انقضاء مهلت قانوني رسيدگي مي شود و اين حكم تاثيري در ماهيت قضيه  30مورد ماده 

قابل  درک است از مفهوم ندارد. اين معنا عالوه بر اين كه به لحاظ تفاوت و تغاير دعاوي و عدم تاثير حكم صادره در يكي از آنها در ديگري 

قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف عدواني  هم قابل استنباط است زيرا  منطوق آن ماده اين است كه در صورتي مدعي تصرف  32ماده 

در دادگاه نيز  عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوا طبق اين قانون همين دعوا را مطابق قانون آيين دادرسي مدني

مطرح نموده يا بنمايد ديگر شكايت نامبرده بر اساس اين قانون رسيدگي نخواهد شد و مفهوم آن اين است كه اگر دعواي طرح شده در 

دادگاه همين دعوا نباشد بلكه مغاير آن باشد) كه مفروض است( اقامه آن در دادگاه مانع رسيدگي به دعواي رفع تصرف عدواني بر اساس 

 «.نون رفع تصرف عدواني در دادسرا نخواهد بودقا

اما توجه به اين نكته ضروري است كه در صورتي دعواي تصرف عدواني از جنبه كيفري آن طرح شود آيا طرح دعواي حقوقي خلع 

كيفري و مواد بعد از قانون آيين دادرسي  5ماده »اعالم داشته اند:  2/2/55يد ضروري است؟ قضات دادگستري استان تهران در نظريه مورخ

آن راجع به مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است و درخواست خلع يد متصرف به عدوان يا قلع بناي احداثي او و رفع آثار تجاوز مطالبه 

ميت كيفري قانون مجازات اسالمي، دادگاه با احراز جرم و صدور حكم محكو 650ماه  2ضرر و زيان ناشي از جرم نيست و با توجه به تبصره 

متهمين به درخواست مدعي )شاكي خصوصي( و بدون نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به دعاوي مالي، حكم به قلع بنا  

                                                           
 .3525، تهران ،  15شهيدي مازنداراني، موسي ، موازين قضايي ، كتاب فروشي محمدعلي علمي ، چ اول ، ص  .3

 .3525، تهران ،  15تا  10. شهيدي مازندارني، موسي ، موازين قضايي ، كتاب فروشي محمدعلي علمي ، چ اول ، ص 3
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دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني ».... هم امده است كه  650و اشجار و رفع آثار تجاوز نيز صادر خواهد نمود. در متن ماده 

كه انجام اين امور )خصوصا اعاده  وضع به حال سابق( بعضاً مستلزم « رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق بنمايديا 

 3«.قلع بنا و به هر حال، خلع يد از متصرف است

ي و اسناد راجعه به آن مطابق قانون در مورد دعواي تصرف عدواني محكمه داخل رسيدگي در باب نحوه تصرف مدع»و آخر اين كه 

نمي شود و فقط در تصرف عدواني تحقيقات نموده و چنانچه در نتيجه تحقيقات محلي سبق تصرف مدعي و لحوق تصرف مدعي عليه معلوم 

دادگاه عالي انتظامي  3505آذر  26مورخ  255و در حالي كه به موجب حكم شماره« شود، مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است

الزمه رسيدگي به دعواي خلع يد ورود در ماهيت آن است تا اركان متشكله  2«ورود به ماهيت دعوا در تصرف عدواني تخلف  است»ت قضا

 آن دعوا احراز شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تهران. 3551، گنج دانش،  334علمي و قضايي دادگستري تهران، مجموعه ديدگاههاي قضايي، چ اول، ص  . معاونت تحقيقات3

  دادگاه عالي انتظامي قضات. 3535مهرماه  34 - 3302. راي شماره2
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 نتيجه گيري
يت اين تشريفات الزم مي باشد هر دو رعايت تشريفات دادرسي الزم نميباشد در صورتيكه در خلع يد رعا  در دعواي تصرف عدواني

قانون اجراي احكام حتماْ حكم بايد قطعي و بعد اجرا گردد در صورتيكه در  3دعوا قابليت تجديد نظر را دارند در خلع يد به موجب ماده 

تجديد نظر مانع اجرا نمي دعواي تصرف عدواني چون بال فاصله قابل اجرا ميباشد نيازي به قطعي شدن و صدور اجراييه ندارد و درخواست 

باشد كساني كه حق شكايت يا طرح دعوا را دارند در تصرف عدواني الزم نيست شاكي مالك باشد بلكه مستاجر . مباشر .خادم . رعيت . 

آ.د.م(در ق. 350كارگر و هر كس به نمايندگي يا به امانت مال غير را متصرف است ميتواند به قائم مقامي مالك طرح دعوي نمايد.)ماده 

دعوي خلع يد فقط اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني ميتواند طرح دعوي نمايدو در نهايت هزينه دادرسي خلع يد و 

تصرع عدواني كه دعوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از دعاوي غير مالي مي باشد دعوي خلع يد در دعوي اموال غير منقول مالي 

يده و از نظر پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي ارزش معامالتي امالک در هر منطقه عمل ميشود و اختالف و يا عدم اختالف در تلقي گرد

 مالكيت تاثيري ندارد.
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