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 چکيده

 دارد اين از حاكي گرفته قرار هم مدني قانون تأييد مورد كه يد اماره مشهور يعقيده به بنا فقه در

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

 ديگري نزد كه شئ تصرف و آوردن بدست براي بايد مدعي و اوست آن از شئ اين كه است

 مرجع تا كند استفاده وجود صورت در دعوي اثبات ي ادله از و دعوي اقامه تواندمي صرفاً باشدمي

 يد .بشناسد حق يا شئ آن حقيقي متصرف و مالك عنوان به را او و اودهد نفع به حكم قضايي

 اين قاعده مفاد و است عرف آن تشخيص در اصلي عامل بلكه ندارد محدودي و مشخص چارچوب

 شود ثابت آن خالف اينكه مگر است شخص آن مالكيت شئ،مثبت بر فرد سلطه و استيال كه است

. شود ثابت آن خالف اينكه مگر است مالكيت دليل مالكيت عنوان به تصرف م.ق 53 يماده طبق و

 پس.قانون حكم به مگر كرد بيرون تواننمي آن صاحب تصرف از را مالي هيچ كه م.ق 53 ماده در و

 و تصاحب ستم و عدوان نحو به است ديگري اختيار و تصرف در كه را مالي ندارد حق كس هيچ

 شخصي، قدرت يوسيله به تواندنمي و دهد انجام را كار اين قانوني طور به اينكه مگر نمايد تصرف

 متصرف انعنو به و شودمي محسوب غاصب اينصورت غير در سازد خارج متصرف تصرف از را آن

 . گيردمي قرار پيگرد تحت عدوان

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

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

 و قيم تصرف مانند واسطه به يا باشد شره بالمبا هاينك از است اعم تصرف. داشتمي مقرر قانون آن

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

 گرفته قرار 324 ،55، 53 هايماده در م.ق حمايت مورد كه ارتفاق حق مانند شوند قائل احترام

 و قضايي دستگاه گيرد قرار مزاحمت يا ممانعت مورد ذيحق افراد اين حقوق احياناً اگر و است

 اين در قوانين اين منابع كه كنندمي لحاظ را الزم قانوني برخورد ممانع يا مزاحم با سريعاً ضابطان

 .باشندمي جزا حقوق و دادرسي مدني،آيين قانون موارد گونه

 تجاوز مورد( است منقول غير معموالً اينجا در كه)  ملكي از او حقوق به فردي آنكه از نهايت در

 .نمايد دعوي ي اقامه بايستمي و گرفته قرار

 .مزاحمت -ممانعت -غير منقول -منقول -اماره يد -تصرف :يديکل واژگان
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 يموسو محمود ديس
 وكيل پايه يك دادگستري -دانش آموخته كارشناسي ارشد

 

 نام نويسنده مسئول:
 سيد محمود موسوي

 دعواي خلع ید با دعواي تصرف عدواني و تضاد هاي ارتباطبررسي 
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 مقدمه

 دی خلعمفهوم   -1
ي اجرا  3« قانون محك باي رسم سند اي  دادگاه حكم استناد به منقول ريغ  متصرف از تصرف رفع» :آمده است دي خلع فيتعر در

 نظام. است برخوردار ژهيو تياهم از ، اجراي دشوار جهت به زين و داده اختصاص خود به راي اريبس موارد كه جهت نيا از دي خلع حكم

 راداف و كمك دي خلعي دعوا تحقق به كه استي موارد اهم از ، معارضي ماهو قواعد و معامالت در افراد نامتعارف خطر كردن ،يثبت ناقص

 رايز.  است دشوار خصوص نيا دريي اجرا اتيعمل.  دهندي م قراري ستين ورطه در گاه و كنندي م تحمل قابل ريغ مشكالت دچار رازيادي 

 نييتع  آن، در  ثالث اشخاص دخالت و به ممحكوٌ انتقال ،يبعد اختالف وي ريدرگ كه دارد ياريبس تبعات ملك از هيعل محكومٌ كردن رونيب

ي م  محسوب آن اهم از مشاع امالک در هيعل محكوم و له محكومٌ حقوق نيب جمع  لزوم زين و شده  احداث ملك در آنچه به تبسن فيتكل

 كه شودي م باعث ملك،ي ها تيوضع تفاوت زين و بودن ناكامل جهت بهي ول است نموده مقرر خصوص  نيا در  راي قواعد ا.ا.م قانون. شود

 .كند تجربه راي مختلفي ها راه خصوص نيا دريي قضا هيرو

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 

ه تخليه يد ) كه مربوط به مواردي ك -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  2قراردادي هستند، مي باشد مثل اجاره است(،

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

ر موردي كه حكم خلع يد مي شود، تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده، مشمول مقررات د» 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

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

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 

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

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

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 

تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از قانون نيز اين  . «اني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بودعدو

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

در مورد  وانون به رسميت شناخته شده همانطور كه در باال آمد در ق ، خلع يد به معني اخص و دعاوي تصرف در اموال مشترک

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

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

 «3كند.

 

 عام يمعنا در دی خلع -2
 نظر در را عاميي معنا بلكه،  ستين غصب حكم در اي غصب مورد در دي خلع خاص مفهوم ، شودي مي بررس قسمت نيا در آنچه

ي م عيمب ليتحو اي 3يوانعد تصرف رفع اي منقول ريغ مال هيتخل جمله از ليدل هر به منقول يرغ مال از متصرف كرن خارج شامل كه دارد

 اموال وضع ،يمشاع دي خلع:  از است ارتبع خصوص نيا در توجه قابل ليمسا اهم. باشد مشاع اي مفروز تواندي م مورد حسب بر و شود

 .نيطرف حقوق نيب جمع و شده احداث آن در نچهآ و ملك در موجود

 

 

 

                                                           
 3551 ،تهران ،دانش گنج ، 3126ص  ،اول چ ،حقوقي نولوژيترم در مبسوط جعفر، محمد ،يلنگرودي جعفر - 3

  تهران ،3510 ميزان ـشرن،  605، ش  543ص  ،3 ، جاول  مدنى، ،چ دادرسى اهلل،آيين شمس،عبد - 2
 3515،  تحقيقاتي پروژه،  32 ص مشاع، ملك در يد خلع احكام اجراي نحوه سكينه، خواجه، -5
 3511، تهران  تحقيقاتي پروژه،   51 ص يد خلع و عدواني تصرف رفع دعوي آثار و شرايط مقايسه حسن، پلنگر، فرامرزي - 4
 ، تهران 3555، شركت سهامي انتشار ،  231 ص ،3 جچ ششم،  ين،مع عقود مقدماتي دوره ناصر، كاتوزيان، -3
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 مشاع مال مفهوم – 3
عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شـيئي واحد به نحو شركت» كند:مي تعريف اينگونه شركت را  .مق353ماده 

 .«اشاعه

 مقصود از حقوق مالكين متعدد، واضح است كه گردد. حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد جمع مي مطابق ايـن تـعريف در شركت،

  و صورت قابل تصور است.ه دحقوق در يك شيئي باجتماع هستند.يعني چند نفر در آن واحد مالك يك شيئي . ايشان است  حقوق مالكيت

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

 بود،شركت نخواهد،  ماع حقوق مالكيت.اين صورت از اجت را دارا باشد قسمت مشخصي از آن كه هر يك از ايشان مالكيت باشند به نحوي

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

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

كه هـر جزئي از اجزاء شيئي  بـطوري، الكان شيئي واحد، مشخص نباشد كه موضوع مالكيت هيچيك از م ستا آن: صورت دوم

شركت پيدايش سبب گويند كهمي «اشاعه» را در اصطالح مالكيت از حق مالكيت هر يك از ايشان باشد.اين صورتواحد در عين حال متعلق

 .خواهد بود

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

اجتماع حقوق مالكين متعدد در »ست و عبارتني« اشاعه»نيازي به ذكر قيد اصوالً رسد كه در عبارت اين ماده به نظر مي با دقت .است

قابل تصور  هاي متعدد در شيئي واحد، مالكيت اجـتماع نگاميهـ زيرا نـمايد، تواند ماهيت شركت و اشاعه را بيان ميبه خوبي «شيئي واحد

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

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

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

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

اجزاء ملك هر يك از آنها معين و  از افراز،كه مشخص نيست و پس انداجزائي مالك آن نـيست كه هر يك از شركاء اشاعهكه منظور از 

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

 است.خاصي استوارابيم كه شركت و اشاعه در حقوق مدني ايـران بـر تـئورييدر مي گذشت آنچه با در نظر گرفتن است. در آن اجزاء ثابت

 .است حصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مـالك در مـوضوع مـالكيتت ، انحق مالكي يكي از خصايص دانيم  مي كه همانطور

مالكيت وجـود نـدارد و ايـن صورت خاصي  بودن انحصاري خاصيت ز شركاء مالك مال مشاع هستندولي در شركت با آنكه هر يك ا

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

در  مذكور اختيارات ، چنانكه خواهيم ديد.«رد، مگر در مواردي كـه قـانون اسـتثناء كرده باشدگونه تصرف و انتفاع دا حق همه خود مايملك

 .نسبت به مالك مال مشاع قـابل تـحقق نيست به صورت مطلق اين ماده
 گريد تتفاو. ندارد وجود منفعت قصد اشاعه در و منفعت قصد به است شركاء حقوق اجتماع «شركت» كه شد معلوم فوق فيتعر از

 :است ريز شرح به آنها

 اغلب «اشاعه»ي ول.  شودي م سيتأس قنات حفر جهت هـب هـكي ركتـش مثل شودي م حاصل ارـياخت و دـعق جهـينت در «شركت»

 جهيتن در نفر دو به متعلق خرمن دو كه نيا اي . كنندي م دايپ او تركه در ثمورّ فوت از پس اثورّ كهي حق مانند . باشدي قهر است ممكن

 الزم موارد در جز توانندي نم شركا معموالً و شودي م ليتشك محدود ريغ اي و نيمع مدتي برا شركت. بشود هم داخل اشتباه اي و باد وزش

 شركت در .دينما افراز را خود سهم بخواهد موقع هر تواندي م كيشر هر اشاعه دري ول . ندينما افراز را خود سهم دادگاه حكم طبق اي و

 از كي هر هيناح از مشاع حصه انتقال اشاعه دري ول است الزم گريد شركاء تيرضا آنها ازي بعض در و استي فاتيتشر تابع الشركه سهم الانتق

 .نداردي مانع شركاء

 

 تعریف مال مشاع  – 4
 مثل ، داد صيتشخ هم از،  خارج در نتوان را كي هر سهم و باشند كيشر آن در شتريب اي نفر دو كهي مال از است عبارت  مشاع مال

 عنىي ، اندكيشر آن در خود سهم به نسبت كي هر كه خرنديم اىخانه مشترک پول با نفر چند اي و رسديم فرزندان به ارث با كه اىخانه

 مزارعه، ضاربه،م شركت، رهن، تجارت، همچون ،يفقه مختلف ابواب در مسئله نيا از. است شركا همهي برا اشاعه طور به خانه آن جزء جزء

 .است آمده انيم به سخن قضاء و تيّوص هبه، وقف، اجاره،
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 آن مالك انحصار، نحو به شخص كهي مال از است عبارت آن كه است« ياختصاص ملك» اي« مفروز مال» مقابل در مال، نوع نيا

 هر و شده ميتقس فعالً بوده مشاع زين قبالً اگر و ستين كيشر او با كسى و است فرد كي ملك در منحصراً كه نىيماش اي خانه مانند ، باشد

 3.اندمالك را خود به خاص سهم كدام

 اجاره راآن هم با نفر چند كه اىخانه منفعت: مانند منفعت اي ن،يزم: مانند باشد نيع آن، متعلّق خواه) است« ملك» اي  مشاع مال

 شخص به را خودش سهم كيشر دو از كىي اگراين است كه  شفعه حق و(  دعق فسخ اي دييتأ ارياخت) اريخ حق مانند« حق» اي( اندكرده

. آورد رونيب مشترى، چنگ از را آن داده كهي مبلغ همان به و آورد در خود ملك به را آن دارد حق طى،يشرا با گريد كيشر ،بفروشد گانهيب

 2.شودمى دهينام« عيشف» آن صاحب و ،«شفعه»  حق نيا و

 شركت تحققي برا .شودي م جاديا تيمالك حق در اشاعه با همراه كه است نيمع عقود انواع ازي كي خود صخاي معنا در شركت

 ،يكنون حقوق در شركت رفتهيپذ تكامل شكل. استي گانگي به دنيرس زشيآم نيا از هدف. زديآم در هم با تيمالك حق چند اي دوي ستيبا

 اجتماع .شوندي م ادغامي اشتراك وي جمع تيمالك كي در و دهندي م دست از را دخو اصالت،  جزءي ها تيمالك آن در كه استي صورت

 حالت به. رسندي نم كمال به ها تيمالك اتحاد گاهي ول. شودي م ادي يحقوق تيشخص به آن از كه ابندي يم مستقلي وجود ها تيمالك

 اتحاد افتهين تكامل و ناقص مرحله نامند،ي م «اشاعه» را نآ كه حالت نيا در. برود نيب از كدام هر اصالت آنكه بدون ند،يآي م در اجتماع

 ختهيآم خارج عالم در اما ، شودي نم منحلي جمع تيمالك در و دهدي نم دست از را خود اصالت شركا از كي هر تيمالك. است ها تيمالك

 .كرد نييتع نآي براي ا جداگانه و مستقل اقمصد بتوان كه نيا بدون دارد،  وجود جزء هر در كهي ا گونه به.  است گرانيد حق با

 تيمالك حق انتشار رايز،  كنند تصرف مشاع مال بري گريد اذن بدون توانندي نم شركا از كي چيه اشاعه، بر حاكم قواعد طبق بر

 كه نيا به نظر و نگردد سريم مالكان همه اذني ب و باشد گرانيد حقوق به تجاوز تصرف، هر تا شودي م باعث مشاع مالي اجزا تمام در شركا

 دهيعق تواني نم، است نشدهي نيب شيپ آن دري ريگ ميتصم خاصي ها سازمان و ستيني حقوق تيشخصي دارا اشاعه حالت در شركت

 ليدل نيهم به. باشد داشته وجود نظر اتفاق شركت اداره دري ستيبا ناچار پس. كرد ليتحم تياقل بر شركت نظر عنوان به را تياكثر

يك  گاهره جهينت در«. بود خواهد شركا نيب مقرره طيشرا تابع مشترک اموال اداره طرز»  است داشته مقرر ق.م 356 ماده در ونگذارقان

 شودي م محقق بصغ ابد،ي الياست مشاع مال بري مالك ريغ اي و ندينما تصرفي مشاع مال در شركا همه اذن بدون شركا از تن ندچ اي كيشر

 .شودي م استماع و طرح ابلق دي خلعي دعوا و

 خلع كمح ، حكم صدور وي دگيرس صورت در كه چرا باشد؛ي نم مسموعي مشاع ملك به نسبت دي خلعي دعوا دارند دهيعقي برخ

 رااج لقاب 45استناد به ماده  لحاظ به مشاع مال در دي خلع بهو درمقابل اين نظر ، برخي نيز معتقدند كه  ستين اجرا قابل عمال صادره دي

 دي خلع ملك در له محكومٌ تصرفي ول شودي م دي خلع ملك تمام از كه داردبراين   اللتدي مدن احكامي اجرا قانون 45 ماده رايز ،است 

 .استي مشاع امالک مقررات مشمول شده
 

 ارتباط دعواي خلع ید با دعواي تصرف عدواني -5
 كه دارد وجودي فراواني اساس اختالف دعوا دو نيا نيب ن،يا وجود با»  «.3است دعوا اركان از تصرف بودني عدوان مورد دو هر در»

 .2«بماند غافل آنها از دينبا آگاه حقوقدان

 عواد دو هر تحققي برا: كه نيا خالصه اما دارد؛ وجودي مفصلي ها بحثي عدوان تصرف و دي خلعي دعوا دوي ها شباهت مورد در

 دهنده ليتشك اعنصر و ركن نيمهمتر. استي زيج بر شدن رهيچ و افتني دستي معنا به الياست. استي ضروري گريد ملك بر الياست

 اجرا موقع به آن مورد در را خود اراده ،ي مانع چيه بدون بتواند شخص آن موجب به كه مال و انسان نيب استي مادي ارتباط و تصرف،حالت

 ريغ مال بر دي باتاث ،يعدوان نحو به است ريغ حق  بر الياست ب،صغ: » ردداي م انيبي مدن قانون 501 ماده كه است رو نيا از و بگذارد

 .شودي نم محقق تصرف بدون الياست كند، دايپ الياستي گريد حق بر شخص ديبا غضب، تحققي برا«. است غضب حكم در هم مجوز بدون

 امدهين عمل به« يعدوان» مفهوم از يفيتعري مدن قانون در. استي ضرور بصغ تحقق در كه استي شرط تصرف، بودني عدوان»

 ذكر قانون آن 2 ماده در كه« يعدوان» مفهوم انيب به« تيرضا بدون» عبارت ديق باي عدوان تصرف ازي ريجلوگ نوقان كي ماده دري ول است

 .ندارد امر نيا دري ريتاث باشد،ي م آن دو و كي ماده دو نيب تفاوت كه مال بودن منقول ريغ اي منقول. است پرداخته ، دهش

                                                           
 .قم هـ .ق ،  3431 اسالمى، انتشارات دفتر ، 16 ص ، 4 ج ،  2چ مدنى، حقوق اهلل، بيحب طاهرى، - 6
  قم ، العلم دار مطبوعات مؤسسه ،3 م ،333 ص ، 3 ج ،  3چ  ،ه ليالوس ريتحرسيد روح اهلل ،  نى،يخم - 5
 3555 تهران، دانشگاه ، 322چ دوم ، ص  ،يقهر ضمان قرارداد، از خارجي الزامها ناصر ،  ، انيكاتوز- 3
 532ص همان ناصر ،  ان،يكاتوز- 2
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 225 ماده در ندرجم تصرف و است منطبق شده، ريتعب تجاوز و ستم و ظلم به نآ از كه زيني عدوان كلمهي لغوي معنا با مفهوم نيا

 مال او تيرضا بدوني گريد كه سابق متصرفي دعوا از است عبارتي عدوان تصرفي دعوا: »گفتي م كه ميقدي مدني دادرس نييآ قانون

 .5است آن ديمو.« كرده خارج او تصرف از را  منقول ريغ

 از تصرف بودني عدوان مورد دو هر در و شودي م دي خلعي تقاضا نامشروع متصرف از ،يعدوان تصرف رفع و دي خلعي دعوا دو هر در

 در پس(. م.ق 53 ماده)  دنيبي م تيمالك نشانه را آن كه كندي م تيحما متصرف از ليدل نيا به قانونگذار گر،يدي سو از .است دعوا اركان

 در  جهت نيهم به.  كندي م  دي خلعي تقاضا خود ملك غاصب از كه استي مالكي دعوا موارد، غالب در زيني عدوان تصرفي دعوا واقع

يي نها زهيگان از كه نيا بدون ز،ين دادرسان و كنندي م استناد خود  ليدال به ناخواسته، و خواسته ان،يمدع شتريب همي عدوان تصرفي دعوا

 تصرفي دعوا زين قانونگذار. بنشانند خودي جا سر بر را غاصب و كنند تيحما او از تا هستندي واقع مالك جستجو در بردارند، پرده خود

 3522يد 23 مورخ5330 شمارهي را در قضاتي انتظامي عال دادگاه 3(م.د.آ قانون 553 ماده. )رديپذي نم تيمالك سند برابر در راي عدوان

ي معرف خود الملك كيشر را مقابل طرف كهي كسي عدوان تصرف حال عرض در كه نيا به بخش دادگاه نيام بر راديا: »است داشته انيب

 قطع و دهيگرد گريد كيشر اجازه به منوط مشاع ملك دري كيشر هر تصرفي مدن قانون 313 ماده طبق رايز ست؛ين وارد رفته،يپذ كرده،

 از ممانعت به ريتعب حاتيتوض خواستن موقع در است بوده ممكني عدوان تصرف حال، عرض ميتقد نيح و امر دوب در زين جهت نيا از نظر

 و محرز امر هيقضي دگيرس شروع از قبل حاكم نزد نيطرف نيبي عدوان تصرف دعوا، مورد ملك بودن مشاع كه ستين معلوم شود حق

 2«.است بودهي مسلم

 ثيح از دعوا هر بهي دگيرس: اوال رايز هستند؛ تشابهي دارا زيني دگيرس مرجع تيصالح ثيح ازي عدوان تصرف و دي خلعي دعاو

 تصرف اي دي خلعي دعوا موضوع ملك وقوع محليي قضا مرجع زيني محل تيصالح ثيح از ا؛يثان و استيي قضا مراجع تيصالح دري ذات

 .استي دعاو نيا بهي دگيرسي براي محل تيصالحي داراي عدوان

 و است منقول ريغ اموال ژهيوي عدوان تصرفي دعوا كه نيا از نظر قطع كه؛ نيا اول. باشندي م زينيي تفاوتهاي دارا دعوا دو نيا اما 

ي ها خصومت و نزاع و گردند خود كار دادرس اشخاص، كه شود مفسده نيا از مانع خواهدي م قانونگذار ندارد، راه منقولي دعاو در اصوال

 استقرار و نوي عدواني ها تصرف رفع و كندي مي ريجلوگي عدوان تصرف اقدام از جهت نيهم به. رديبگ را دادگاه به رجوعي جا ،يشخص

 و است متصرف از تيحما هدف ست،يني مالكيي شناسا ،يدگيرس موضوع دعوا، نيا در.  سپاردي م دادسراها وي انتظام نيمامور به را  افتهين

 5.است منظور نيهم به تنها شود،ي م اتكا زين تيمالك ليدال و اسناد به اگر

 كند ميتقدي دوانع تصرف رفع اي دي خلع بري مبني فريك تيشكا اي دادخواست تواندي مي وقتي مدع ،يعدوان تصرف رفعي دعوا در

 در.  است كرده خارج يو تصرف از را ملك ، خوانده اي عنهي مشتك اما ، است تصرف سابقهي دارا دعوا موضوع ملك در كند اثبات بتواند كه

 ملك دري تصرف بودن، مالك وجود اب دي خلعي دعوا خواهان بسا چه و  ندارد ضرورت تصرف سابقه اثبات يد ،  خلعي دعوا در كهي حال

ي اساس شرط رايز است؛ نهفته عدوان مفهوم دري عدوان تصرف و دي خلعي دعاو نيب گريدي اساس فاوتت.باشد نداشته خود تيمالك تحت

 نسبت سابق متصرف تيرضا عدم ،يعدوان تصرف تحققي برا. است او  دي از متصرف تيرضا بدون ملك، شدن خارج ،يعدوان تصرفي وادع

 جهينت در ندارد دي خلعي دعوا در يريتاث ملك بر غاصبي الياست نحوه و  مالك تيرضا د،ي خلعي دعوا در اما است؛ي كاف الحق تصرف به

 و دينما طرح دي خلعي دعوا تواندي م فروشنده ديگرد اثبات معامله آن بطالن بعدا اما شد؛ي مستولي ملك بر عيب وقوع جهينت در كهي كس

 از مالك تيرضا عدم گريدي عبارت به. داشت نخواهد دي خلعي دعوا رشيپذ عدم اي رشيپذ دري ريتاث داريخري الياست در اوي قبل تيرضا

 عدم»  دي خلعي دعوا در شد گفته كه نيا است  ذكر قابل. »ديآي نم حساب به دي خلعي دعوا رشيپذ جهينت در و غصب تحقق طيشرا

تحقق  عدوان عنصر بدون بودن غصب واال باشد غصب حكم در موضوع كه استي فرض در ستين الزم دعوا طرح عنصر عنوان به« تيرضا

 .دينما دادگاه ميتقد دي خلع دادخواست بتواند متضرر تا كندي نم دايپ

 اعمي عدوان تصرفي دعوا تواندي نم منقول اموال به نسبت و دارد منقول رـيغ اموال هـب اختصاصي دوانع تصرفي واـدع نـيمچنه

 تواندي م منقول اموال غاصبانه تصرف و ندارد  منقول ريغ اموال به اختصاص دي خلعي دعوا كهي حال در كرد طرحي فريك اي يحقوق از

ي انتظامي عال دادگاهي را در كه گونه همان البته( دارد وجود زين مخالف نظر خصوص نيا در هرچند) رددگ دي خلعي  دعوا طرح موجب

 ريغ حكم در اموالي عبارت به و منقول ريغ اموال لواحق به نسبتي عدوان تصرفي دعوا است آمده 30/2/3505 مورخ 355 شماره به قضات

ي مدع تصرف از آن نمودن خارجي تقاضا و ايآس  آب به نسبتي عدوان تصرفي دعوا بهي دگيرس: »استي دگيرس و طرح قابل زين منقول

                                                           
 3511، فكر سازان ، تهران ،  33و34جوهري ، مهدي ، مقايسه دعواي رفع تصرف عدواني با خلع يد ، چ سوم ،ص ص  – 5
 3555 تهران، دانشگاه ، 322چ دوم ، ص  ،يقهر ضمان قرارداد، از جخاري الزامها ناصر ،  ، انيكاتوز –3
 .3525، تهران ،  11و  15موسي ، موازين قضايي ، كتاب فروشي محمدعلي علمي ، چ اول ، ص ص  ،يمازنداراني ديشه – 2
 .3555 ،تهران دانشگاه ، 324چ دوم ، ص  ،يقهر ضمان قرارداد، از خارجي الزامها ناصر ،  ، انيكاتوز – 5

http://www.joce.ir/


 66 -63، ص 6936، زمستان   6، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 اشكال بال جهت نيا از و شده واقع دعوا موردي مجر اعتبار به آب به نسبتي عدوان تصرف رايز ست؛ين تخلفي مدع تصرف به دادن و هيعل

 3«.است

 نيا به شهرستاني  دادسرا اريداد بر راديا: »است داشته مقرر 3523نيفرورد 25-5143 شمارهي را در قضاتي انتظامي عال دادگاه

 واناتيح از نوع نيا غالبا او تيمامور هيناح در رايز ست؛ين وارد شدهي دگيرس در وارد اسب راس كي به راجعي عدوان تصرفي دعوا در كه

 ارجاع سابقه با خصوصا اسب مورد دري عدوان تصرف انعنو بهي دعو رفتنيپذ است ممكن و شودي م برده بكار رهيغ و برنج نقل و حملي برا

 و شدهي جار نآ بر منقول ريغ احكام تا بودهي فالحت لوازم جزء اسب كه كند قيتحق باب نيا در كه بوده نيا بري مبن او به دادستان طرف از

 «.است نبودهي الحتف اعمال به مربوطي دعو مورد در اسب كه نيا اي و باشدي دگيرس و قبول قابل لحاظ نيا با

 اصله كي به نسبتي عدوان تصرفي دعوا در: » است داشته مقرر 3535 نيفرورد 36-3543 شمارهي را در نيهمچن دادگاه نيهم

 قيتصد به را ساله كيي يفاياست محصول رد و درخت از دي خلع به حكمي دگيرس از پس دادگاه كه آن كسالهي محصول و گردو درخت

 منقول ريغ اموال به راجع فقط،.  استي دگيرس قابل صلح محاكم در كهي عدوان تصرفي دعوا كه نيا به دادگاه نيام بر راديا ، داده مصدق

ي كي بوده، قسمت دو بر مشتمل دادگاه نظر در عارض عرضحال است ممكن: اوال رايز ست؛ين وارد نداشته مورد منقول مال به حكم و است

ي دعو دو نيا نيب جمع و نموده استظهار راي معن نيا زين عرضحال عبارت از تواني م چنانكه ول؛محصي تقاضاي گريد وي عدوان تصرف

 ريغ به نسبت تواني م  فقط و داشته منقول ريغ به اختصاصي عدوان تصرفي دعوا كه است درست: ايثان. است نداشتهي مانع است، موجود

 منقول جزء ،يمدن قانون 33ماده مطابق درخت، از شدن جدا از پس گردو صولمح همي طرف از و نمود اقامهي واندع تصرفي دعوا منقول

 گردو درخت محصول هيعلي مدع» كه بوده نيا ازي ناش هيعلي مدعي عدوان  تصرف به راجع انيمدعي دعوا نكهيا به نظري ول است؛ محسوب

 محرزي مدعي دعواي وقتي صورت نيچن در و آورده در منقول بصورت را آن خودي عدوان تصرف با بوده منقول ريغ جزء كهي حال رد را

 فالن كه دينماي دعوي شخص اگر مثال. دارد مستردي مدع به است بردهي عدوان متصرف كه را آنچه ديبا شد، محققي عدوان تصرف و ديگرد

 او ملك محصولي دوانع تصرف با اي و نموده منتقلي گريدي جا به  آنرا مصالح و نموده خراب آنرا و كردهي عدوان تصرف او خانه در شخص

 زين باشد موجود آنها انياع كهيصورت در محصول و مصالح بلكه نبودهي مدع شخص به ملك اعاده فقطي عدوان تصرف ثبوتي متقضا برده، را

 مجرد ايآ باشد شده تلف و آمده بدستي عدوان تصرف سبب به كهي مارثا و اياش كه استيي جا در اشكال فقط گردد، مسترد او به ديبا

 مسئله نه اي هست متيق اي و مثل به حكم صدور دري كاف باشد شده حدهيعلي تقاضا آنها به نسبت كه  نيا بودني عدوان تصرفي دعوا

 3«.است محسوبيي قضا اتينظر قيمصاد از و نبوده اشكال ازي خال

 تيماه تواندي م طيشرا بودن جمع ابي عدوان تصرف يدعوا كهي حال در استي حقوق كامال تيماهي دارا دي خلعي دعوا كه نيا و

 طرح با ايآ اما. دينما ملك وقوع محل بخشي عموم دادگاه اي دسرااد دري فريكي دعوا طرح به مبادرت سابق متصرف و باشد داشتهي فريك

 2325/5 شماره هينظر دري قوقح اداره د؟ينماي دگيرسي عدوان تصرفي عواد به تواندي م دادسرا ت،يمالك استناد به دي خلعي دعوا

 رفعي  دعوا بهي دگيرس از مانعي حقوق دگاهاد در غاصبانه دي خلع و تيمالك به راجعي ماهوي دعوا اقامه:» است داشته اعالم 35/3/60مورخ

 در اي تصرف دنبوي عدوان و لحوق و سبق به فقط و شودي نمي دگيرس هيقض تيماه بهي عدوان تصرفي دعوا در رايز ست،يني عدوان تصرف

 هيقض تيماه دري ريتاث حكم نيا و شودي مي دگيرسي قانون مهلت انقضاء و اظهارنامه ابالغ بهي عدوان تصرف رفع قانون 30 ماده مورد

 مفهوم از است درک  قابلي گريد در آنها ازي كي در صادره حكم ريتاث عدم وي دعاو ريتغا و تفاوت لحاظ به كه نيا بر عالوه معنا نيا. ندارد

 تصرفي مدعي صورت در كه است نيا ماده آن منطوق  رايز است استنباط قابل همي  عدوان تصرف ازي ريجلوگ قانون حاصال قانون 32 ماده

 زين دادگاه دري مدني دادرس نييآ قانون مطابق را دعوا نيهم قانون نيا طبق دعوا طرح از بعد اي قبل حق از ممانعت اي مزاحمت اي وي عدوان

 در شده طرحي دعوا اگر كه است نيا آن مفهوم و شد نخواهدي دگيرس قانون نيا اساس بر نامبرده تيشكا گريد ديبنما اي نموده طرحم

 اساس بري عدوان تصرف رفعي دعوا بهي دگيرس مانع دادگاه در آن اقامه( است مفروض كه) باشد آن ريمغا بلكه نباشد دعوا نيهم دادگاه

 «.بود نخواهد دادسرا دري انعدو تصرف رفع قانون

 خلعي حقوقي دعوا طرح ايآ شود طرح نآي فريك جنبه ازي عدوان تصرفي دعواي صورت در كه استي ضرور نكته نيا به توجه اما

 از بعد مواد وي فريكي دادرس نييآ قانون 5 ماده: »اند داشته اعالم 2/2/55مورخ هينظر در تهران استاني دادگستر قضات است؟ي ضرور دي

 مطالبه تجاوز آثار رفع و اوي احداثي بنا قلع اي عدوان به متصرف دي خلع درخواست و است جرم ازي ناش انيز و ضرر مطالبه به راجع آن

ي فريك تيمحكوم حكم صدور و جرم احراز با دادگاه ،ياسالم مجازات قانون 650 ماه 2 تبصره به توجه با و ستين جرم ازي ناش انيز و ضرر

  بنا قلع به حكم ،يمالي دعاو به مربوط فاتيتشر تياعر و دادخواست ميتقد به ازين بدون وي( خصوصي شاكي )مدع درخواست به نيمتهم

                                                           
 .3525، تهران ،  15موسي ، موازين قضايي ، كتاب فروشي محمدعلي علمي ، چ اول ، ص  ،يمازنداراني ديشه - 3
 3525، تهران ،  15تا  10موسي ، موازين قضايي ، كتاب فروشي محمدعلي علمي ، چ اول ، ص  ،ينمازنداري ديشه – 3
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ي عدوان تصرف رفع مورد حسب است موظف دادگاه»....  كه است امده هم 650 ماده متن در. نمود خواهد صادر زين تجاوز آثار رفع و اشجار و

 مستلزم بعضاً (سابق حال به وضع  اعاده خصوصا) امور نيا انجام كه« ديبنما سابق حال هب وضع اعاده اي حق از انعتمم اي مزاحمت رفع اي

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

 آن به راجعه اسناد وي مدع تصرف نحوه باب دري دگيرس داخل محكمهي عدوان تصرفي دعوا مورد در قانون مطابق» كه نيا خرآ و 

 معلوم هيعلي مدع تصرف لحوق وي مدع تصرف سبقي محل قاتيتحق جهينت در چنانچه و نموده قاتيتحقي عدوان تصرف در فقط و شودي نم

ي انتظامي عال دادگاه 3505 آذر 26 مورخ 255شماره كمح موجب به كهي حال در و« است تخلف تصرف نحوه دادن قرار نظر مورد شود،

 متشكله اركان تا است آن تيماه در ورود دي خلعي دعوا بهي دگيرس الزمه 2«است  تخلفي عدوان تصرف در دعوا تيماه به ورود» قضات

 .شود احراز دعوا آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تهران  3551 دانش، گنج ، 334ص  اول، چ ،ييقضاي دگاههايد مجموعه ،تهراني دادگستريي قضا وي علم قاتيتحق معاونت – 3
  قضاتي انتظامي عال دادگاه 3535 مهرماه 34 - 3302شمارهي را  - 2
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 نتيجه گيري 
هر دو مي باشد  الزم تشريفات اين رعايت يد خلع در صورتيكه در نميباشد الزم دادرسي تشريفات رعايت  در دعواي تصرف عدواني

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

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

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

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

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

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

رداخت هزينه دادرسي بر مبناي ارزش معامالتي امالک در هر منطقه عمل ميشود و اختالف و يا عدم اختالف در تلقي گرديده و از نظر پ

 .مالكيت تاثيري ندارد
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