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 چکيده

با گسترش مراودات و شراکتها دعاوی در مورد امالک مشاعی نیزافزایش زیادی پیدا 

 3به  -به معنای اعم آن-دعوای خلع ید  کرد.که یکی از این دعاوی ،دعوای خلع ید است.

. شود. که در این مقاله صرفا به یکی از آنها پرداخته می شوددسته از دعاوی تقسیم می

خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری 

در این نوشتار، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در را از ملک خود خواستار است .

ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد امکان طرح این دعوا از 

لیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و طرف شریک مشاعی ع

قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر  33شود. ماده اختالف نظر خاصی مشاهده نمی

دارددر مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن می

ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شود؛ صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می

 شده مشمول مقررات امالک مشاعی است.

 685و 675منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات امالک مشاعی عمدتاً مواد 

قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و 

به -له در دعوای خلع ید براین محکومدر صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنا

فیه را به تواند تقاضای تحویل ملک متنازعدر مـلک مشاع هنگامی می -مـعـنـای اخـص

  خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

 .دعوای خلع ید، مالکیت،امالک مشاعی :يديکل واژگان
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 حسن کاظم نژاد سنگرودي

 قاضی دادگستری  -دانش آموخته کارشناسی ارشد
 

 نام نویسنده مسئول:

 حسن کاظم نژاد سنگرودي

 نحوه خلع ید از امالک مشاعی
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 مقدمه
کرده که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از  اجرای احکام مدنی اشاره  33قانون در ماده

ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده ، مشمول مقررات امالک مشاعی 

از حیث معناى لغوى یعنى چیزى را از دست کسى است. با این توصیف موضوع ماده مذکور خلع ید امالک مشاع می باشد. خلع ید 

 درآوردن، به دخالت و نفوذ کسى در کارى پایان دادن و در معناى اصطالحى خلع ید رفع تصرف از متصرف غیر منقول است به استناد حکم

 دادگاه یا سند رسمى و یا حکم قانون. 

اده است .  اما خلع ید در رویه قضایى بیشتر از معناى لغوى آن قانونگذار در قوانین موضوعه تعریفى از دعواى خلع ید ارائه ند

کند ، از طرفى مدعى است هیچشود و چون در چنین دعاوى مدعى مال غیر منقول به اعتبار مالکیت خویش اقامه دعوى مىمستفاد مى

ا قهر و غلبه وعدوان بر عین غیر منقول مستولى ى حقوقى یا قراردادى بین او و متصرف ملک مورد ترافع وجود ندارد و متصرف بگونه رابطه

 باشد .مى« مالکیت»و « عدوانى بودن»، « تصرف»شده است . عناصرى که در به وجود آوردن دعوى خلع ید نقش اساسى دارند 

 در لغت به معناى دست درکارى کردن، دخالت کردن و اکتساب، دراختیار گرفتن و نفوذ کردن آمده است. معناى« تصرف»

باشد.  اصطالحى نیز با توجه به مواد قانونى ظاهراً از معناى لغوى دور نیفتاده است.تصرف یکى از عناصر تشکیل دهنده دعوى خلع ید مى

گردد. در باب معناى اصطالحى، قانون مدنى اى است که بین شخص و اشیاء برقرار مىدهنده تصرف ، رابطهمهمترین رکن و عنصر تشکیل

که به میان نیاورده است . با این حال می توان گفت که عدوان درغصب عبارت است از : سوءنیت مستولى، مثل این« عـدوان»ژه تعریفى از وا

عالماً  مال غیر را به تصرف درآورد . عدوانى بودن تصرف ، شرطى است که در تحقق غصب حقیقى ضرورى است. وضع ید بر مال غیر بدون 

ن و بدون عدوان )سوءنیت( غصب حکمى است مانند موردى که امین منکر ودیعه شود یا با وجود مطالبه مالک اذن قانورضایت مالک و بى

 آن را رد نکند.

گونه تصرف و انتفاع را اى است بین شخص و شىء که به وى حق همهترین حق عینى است و عبارت از رابطهمهم« مالکیت»و اما 

گونه تصرف و انتفاع دارد مگر درمواردى که قانون استثنا کرده الکى نسبت به مایملک خود حق همههر م»ق.م   33دهد. به موجب ماده مى

باشد. در دعواى خلع ید مى« الناس مسلطون على اموالهم»این قاعده در فقه اسالمى قاعده تسلیط نامدارد و مستند آن حدیث نبوى « باشد

است . به عبارت دیگر در دعواى خلع ید ، خواهان درصدد اثبات مالکیت خود بر ملک مورد «  مالکیت»ترین رکن همانا ترین و اساسى، مهم

باشد و موضوعی در این بین محوریت دارد اثبات مالکیت است. اما منظور از مالکیت در دعواى خلع ید ، مطابق راى وحدت رویه نظر مى

ق.ث( است. یکی  38و 37،  55رسمى خواهان )مالکیت به اعتبار مواد هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، مالکیت  1/13/1383-575شماره 

ق.ا.ا.م است که  راجع به خلع ید امالک مشاع می باشد .مقاله پیش رو درصدد  33از مباحث مهم در خصوص دعوای خلع ید ، موضوع ماده 

 پرداختن به این موضوع است.

 

 مفهوم خلع ید  -1
اجرای   1«تصرف از متصرف  غیر منقول به استناد حکم دادگاه  یا سند رسمی با حکم قانون رفع »در تعریف خلع ید آمده است: 

حکم خلع ید از این جهت که موارد بسیاری را به خود اختصاص داده و نیز به جهت دشواری اجرا ، از اهمیت ویژه برخوردار است. نظام 

ماهوی معارض ، از اهم مواردی است که به تحقق دعوای خلع ید کمک و افراد ناقص ثبتی، خطر کردن نامتعارف افراد در معامالت و قواعد 

زیادی را دچار مشکالت غیر قابل تحمل می کنند و گاه در ورطه نیستی قرار می دهند . عملیات اجرایی در این خصوص دشوار است . زیرا 

بعدی، انتقال محکوٌم به و دخالت اشخاص ثالث  در آن،  تعیین بیرون کردن محکومٌ علیه از ملک تبعات بسیاری دارد که درگیری و اختالف 

تکلیف نسبت به آنچه در ملک احداث  شده و نیز لزوم  جمع بین حقوق محکومٌ له و محکوم علیه در امالک مشاع از اهم آن محسوب  می 

نیز تفاوت وضعیت های ملک، باعث می شود که  شود. قانون ا.ا.م قواعدی را  در این  خصوص مقرر نموده است ولی به جهت ناکامل بودن و

 رویه قضایی در این خصوص راه های مختلفی را تجربه کند.

خلع ید به معنی -1یک تقسیم بندی ارائه شده در مورد خلع ید به این صورت می باشد که خلع ید به معنی اعم شامل سه عنوان 

تخلیه ید ) که مربوط به مواردی که  -3ممانعت از حق و تصرف عدوانی(  دعاوی تصرف )شامل رفع مزاحمت، -5اخص ) دعوای مالکیت( 

                                                           
 .1378، ، تهران، گنج دانش 1855، ص ، چ اولمبسوط در ترمینولوژی حقوق . جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1
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خلع ید یعنی از میان برداشتن ید وضع شده و اعاده به وضع »در این رابطه گفته شده است  1قراردادی هستند، می باشد مثل اجاره است(،

 منظور خلع ید به معنی اخص است. که  3«خلع ید یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک»یا  5«سابق 

خلع ید به معنی اخص و دعاوی تصرف در اموال مشترک ، در قانون به رسمیت شناخته شده و در مورد تخلیه ید در امالک مشاع 

ن چون حق هر شریک منتشر در تمام اجزاء مال است، او حق درخواست تخلیه مستأجری را دارد که شریک دیگر اذ»نیز گفته شده است: 

 «3در انتقاع و اجاره را داده است، اما همانطور که گفته شد این شریک حق ندارد تحویل مال را به خودش درخواست کند.

 

 خلع ید در معناي عام -2
آنچه در این قسمت بررسی می شود ، مفهوم خاص خلع ید در مورد غصب یا در حکم غصب نیست ، بلکه معنایی عام را در نظر 

یا تحویل مبیع می  6ارج کرن متصرف از مال غیر منقول به هر دلیل از جمله تخلیه مال غیر منقول یا رفع تصرف عدوانیدارد که شامل خ

شود و بر حسب مورد می تواند مفروز یا مشاع باشد. اهم مسایل قابل توجه در این خصوص عبارت است از : خلع ید مشاعی، وضع اموال 

 شده و جمع بین حقوق طرفین. موجود در ملک و آنچه در آن احداث

 

 مفهوم مال مشاع – 3
عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شـیئی واحد به نحو شرکت»کند: ق.م شرکت را اینگونه  تعریف می176ماده 

حقوق مالکین متعدد،  مقصود ازمطابق ایـن تـعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع می گردد. واضح است که «. اشاعه

حقوق در یک شیئی به دو صورت قابل تصور است. ایشان است . یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند. اجتماعحقوق مالکیت 

به  دو نفر مالک یک باغ محصور باشندقسمت مشخص از یک شیئی باشند، مانند آنکه یک صورت اول:  آن است که هـر یک از دو نفر، مالک

بود، زیرا هرچند ، شرکت نخواهد قسمت مشخصی از آن را دارا باشد .این صورت از اجتماع حقوق مالکیتنحوی که هر یک از ایشان مالکیت 

معینی از اجزاء آن شئ  که مـوضوع مالکیت همه شرکاء ، عرفاً   شیئی واحد محسوب می شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت

صورت دوم: آن است که موضوع مالکیت هیچیک از مالکان شیئی واحد، مشخص  .جدا استدیگری  از ارند و ملک هر یکواحد مالکیت د

را در مالکیت  ازحق مالکیت هر یک از ایشان باشد.این صورت نباشد ، بـطوری که هـر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق

 .شرکت خواهد بودپیدایش سببگویند که می« اشاعه»اصطالح 

حقوق مالکین مـتعدد را در شـیئی واحد از قلمرو تعریف، خارج کردهصورت اول اجتماع«بنحو اشاعه»قانون مدنی با تعبیر 176ماده 

 .است

 

 تعریف مال مشاع  – 4

خارج ، از هم تشخیص داد ، مثل  مال مشاع  عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در

اند ، یعنى خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریکاى میرسد و یا چند نفر با پول مشترک خانهاى که با ارث به فرزندان میخانه

رکت، مضاربه، مزارعه، جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شرکا است. از این مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، ش

است که آن عبارت « ملک اختصاصی»یا « مال مفروز»این نوع مال، در مقابل  .اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء سخن به میان آمده است

نیست  است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد ،  مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک

 5اند.و اگر قبالً نیز مشاع بوده فعالً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک

را اجاره اى که چند نفر با هم آناست )خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه« ملک»مال مشاع  یا 

فسخ عقد(  و حق شفعه این است که اگر یکى از دو شریک سهم خودش را به شخص  مانند حق خیار )اختیار تأیید یا« حق»اند( یا کرده

                                                           
 .، تهران 1383، نـشر میزان  536، ش  336، ص 1شمس،عبد اهلل،آیین دادرسى مدنى، ،چ اول ، ج  .5

 .1383، پروژه تحقیقاتی ،  15خواجه، سکینه، نحوه اجرای احکام خلع ید در ملک مشاع، ص . 3

 .1388، پروژه تحقیقاتی ، تهران   38فرامرزی پلنگر، حسن، مقایسه شرایط و آثار دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید ص . 3

 .، تهران 1377، شرکت سهامی انتشار ،  518، ص 1کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی عقود معین، چ ششم، ج . 6

هر  چند در دعوای تصرف عدوانی مسأله مالکیت مطرح نبـوده و در رسـیدگی دعـوا صـرفاً احـراز       » اداره حقوقی قوه قضائیه :  15/3/1375مورخ  1633/7. نظریه شماره 1

وجود نـدارد و   مشاع سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده  ضروری است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک

 «در خصوص هر دو مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه خواهد بود.

 هـ .ق ،  قم. 0406، دفتر انتشارات اسالمى،  68، ص  4،  ج  2طاهرى، حبیب اهلل، حقوق مدنى،چ  .0
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، شریک دیگر با شرایطى، حق دارد آن را به ملک خود در آورد و به همان مبلغی که داده آن را از چنگ مشترى، بیرون آورد. بیگانه بفروشد

 1شود.نامیده مى« شفیع»، و صاحب آن «شفعه»و این حق  

عنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. برای تحقق شرکت شرکت در م

بایستی دو یا چند حق مالکیت با هم در آمیزد. هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تکامل پذیرفته شرکت در حقوق کنونی، 

صالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند. اجتماع صورتی است که در آن مالکیت های جزء ، ا

مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود. ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسند. به حالت 

می نامند، مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد « اشاعه»ین حالت که آن را اجتماع در می آیند، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در ا

مالکیت ها است. مالکیت هر یک از شرکا اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود ، اما در عالم خارج آمیخته 

وان مصداق مستقل و جداگانه ای برای آن تعیین کرد . برای با حق دیگران است . به گونه ای که در هر جزء وجود  دارد، بدون این که بت

د مثال دو برادری که خانه پدر را به ارث برده اند در عین حال که بر هر آجر و هر ذره آن مالکیت دارند، ولی بر هیچ بخشی نیز نمی توانن

ون اذن دیگران حق تصرف در  مال مشترک را ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. به همین جهت است که هیچ یک از مالکان مشاع بد

 .1ندارند ، چرا که در حق دیگران تصرف می کنند

بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه، هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون اذن دیگری بر مال مشاع تصرف کنند، زیرا انتشار حق مالکیت 

ه حقوق دیگران باشد و بی اذن همه مالکان میسر نگردد و نظر به این که شرکا در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف، تجاوز ب

شرکت در حالت اشاعه دارای شخصیت حقوقی نیست و سازمان های خاص تصمیم گیری در آن پیش بینی نشده است، نمی توان عقیده 

فاق نظر وجود داشته باشد. به همین دلیل اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد. پس ناچار بایستی در اداره شرکت ات

در نتیجه هرگاه یک «. مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بودطرز اداره اموال » ق.م مقرر داشته است  675قانونگذار در ماده 

شریک یا چند تن از شرکا بدون اذن همه شرکا در مال مشاعی تصرف نمایند و یا غیر مالکی بر مال مشاع استیال یابد، غصب محقق می شود 

 و دعوای خلع ید قابل طرح و استماع می شود.

سبت به ملک مشاعی مسموع نمی باشد؛ چرا که در صورت رسیدگی و صدور حکم ، حکم خلع برخی عقیده دارند دعوای خلع ید ن

قابل اجرا است ، زیرا  33ید صادره عمال قابل اجرا نیست و درمقابل این نظر ، برخی نیز معتقدند که به خلع ید در مال مشاع به لحاظ ماده 

ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده مشمول  قانون اجرای احکام مدنی داللت دارد که از تمام 33ماده 

 مقررات امالک مشاعی است.

 

 مقررات قانونی حاکم بر رسيدگی و اجراي خلع ید از ملک مشاع  -5

لیه همه برای دعوای خلع ید و اجرای آن قوانینی وجود دارد  که در  این مبحث بدان ها پرداخته می شود. نخست اینکه طرح دعوا ع

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر »ق.آ.د.م که مقرر می دارد :  5متصرفین ضروری نیست . از آنجا  که به موجب  ماده 

ین ، ا«این که شخص یا اشخاص  ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی  به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند

خواهان است که محدوده رسیدگی دادگاه را معلوم می کند و دادگاه نمی تواند از محدوده تعیین شده از سوی خواهان فراتر رود ، لذا هر 

دادگاه فقط می تواند به دعوای مطروحه علیه افراد مندرج در ستون خوانده رسیدگی و رای صادر نماید و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه 

محکومیت باشد رأی دادگاه صرفا نسبت به محکوم علیه اجرا خواهد شد و خلع ید از سایر متصرفین نیازمند طرح دعوای صدور حکم 

 جداگانه است .

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از »قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد :  33ماده 

تمام ملک خلع ید می شود . ولی تصرف محکومٌ له درملک خلع ید شده مشمول مقررات امالک مشاعی  ملک مشاع صادر شده باشد از

مالحظه می شود مقنن در این ماده امکان  صدور حکم  خلع ید علیه متصرف  ملک مشاع  به نفع و به درخواست احد از مالکین «. است

وای مطروحه و مقید کردن آن به طرح دعوا از سوی دیگران مستلزم  نص  مشاعی را پیش بینی کرده است. ضمن این که عدم استماع دع

است که چنین نصی  وجود ندارد  و بنظر می رسد که  اصل کلی حاکی از این است که در صورتی که حقی از فردی  تضییع شود او حق 

ام دادخواهی بر نیامد حقی  به وی داده نخواهد شد ،  دادخواهی دارد و می تواند از این حق استفاده نکند و تا زمانی که چنین فردی در مق

 همچنین  نمی توان فردی را به طرح دعوا ملزم نمود.

                                                           
 ، مؤسسه مطبوعات دار العلم ، قم. 1، م 666، ص  1،  ج  1خمینى، سید روح اهلل ، تحریر الوسیله ، چ  .5

 .1375، انتشارات گنج دانش، 13و  6، ص ص  5،  ج 13صلح ،  چ  –کاتوزیان، ناصر ،  حقوق مدنی، مشارکتها  .1
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اگر ملکی مشترک »صادر کرده است، مقرر داشته است:  53/3/1356در تاریخ  368شعبه ششم دیوان عالی کشور در رأی شماره 

در ملک مشترک بدون اجازه سایرین ممنوع می باشد بنابراین با فرض اینکه بین عده ای باشد، چون تصرف  و دخالت  هر یک از شرکا 

مستاجری به عنوان اجاره بعضی از شرکا متصرف آن ملک باشد خلع ید ولو به تقاضای یک نفر از شرکا با انقضای مدت اجاره منعی نخواهد 

دی که از سوی یک از شرکا طرح شده است، قابل استماع در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که اگر چه دعوای خلع ی«. داشت

 33است ، اما   خواهان در صورت مطالبه اجرت المثل، تنها به نسبت مالکیت خود مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. به موجب ماده 

ید صادر شود، متصرف از ملک بیرون قانون اجرای احکام مدنی اگر به نفع  یکی از مالکین مشاعی و علیه متصرف مال مشاع، حکم خلع 

رانده می شود ، اما ملک در اختیار  محکومٌ له قرار نخواهد گرفت ، زیرا الزمه تصرف محکومٌ له  بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکای ملک 

رف غاصب و در نتیجه ضامن مشاعی نیز می باشد که این تصرف نیاز به اجازه آنها دارد و اگر بدون اجازه تصرفی در ملک صورت گیرد ، متص

 خواهد بود.

حتی اگر مالک  مشاعی، سهم مالکانه خود را  به دیگری  اجاره دهد، برای تسلیم آن به مستاجر  باید اجازه شریک یا شرکای  دیگر 

ف مالکیتی در ملک ق.ا.ا.م اعم است از این که متصر 33. توجه به این امر ضروری است که اطالق  کلمه متصرف در ماده 1را اخذ نماید

احد از شرکا به طرفیت » نداشته باشد و یا اینکه یکی از مالکین مشاعی ملک باشد .اداره حقوقی  قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که 

ید شریک دیگر که  متصرف تمام ملک مشاع است دادخواست  خلع ید داده است، آیا دادگاه پس از صدور حکم ، باید خلع ید از شریک نما

قانون  33ماده »پاسخ داده است:  6/6/55مورخ  3333/7و ملک را به تصرف دیگران بدهد یا ترتیبی  دیگر باید داده شود؟ طی نظریه شماره 

صراحت دارد  که در مواردی که حکم خلع ید  علیه متصرف ملک  مشاع به نفع مالک   1365اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 

اع صادر شده باشد، از تمام ملک  خلع ید می شود و تصرف محکوم له در ملک مشاع خلع ید شده مشمول مقررات قسمتی از ملک مش

امالک مشاعی است که با این کیفیت رضایت و یا عدم رضایت متصرف قبلی و محکوم به در نحوه اجرای حکم و مخالفت هر یک با تصرفات 

تی که محکومٌ علیه کل  ملک را متصرف باشد پس از خلع ید کامل ملک، تصرفات هر یک از دیگری  تاثیری در اجرای حکم ندارد و در صور

در پاسخ به این پرسش   16/6/1375مورخ  5886/7و در نظریه  شماره « طرفین به نحو اشاعه و مطابق مقررات امالک مشاعی خواهد بود 

از مالکین  صادر شده و به حکم صادره با خلع ید متصرف به اجرا درآمده و که: در یک پرونده اجرایی، حکم بر خلع  ید متصرف  به نفع احد 

به دستور اجرای احکام درب ملک قفل شده و در اختیار  هیچ یک از مالکین  قرار نگرفته بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای 

قی نیست، تکلیف مالک یا  مالکینی که مایل باشند شخصا  از تحویل  گرفتن ملک کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین تواف

قانون اجرای احکام  33با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده :» سهم خود استفاده نمایند چیست؟ اداره حقوقی قوه قضاییه اعالم کرده است 

جهت اداره ملک مشاعی باقی نمی ماند . مالکین مدنی و خلع ید متصرف  ملک مشاع و تنظیم صورت مجلس برای اجرای  دادگاه تکلیفی از 

ا مشاع باید موافق مقررات امالک مشاعی که مبنی بر توافق است  رفتار کند . در صورتی که فی مابین  مالکین توافق برای  اداره توسط  شرک

ملک بدواً دستور موقت برای اداره و  یا شخص  ثالث وجود نداشته باشد، مالک مشاع می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع

 نگهداری ملک مشاع و سپس اجازه اداره و نگهداری  هزینه های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

قضات استان تهران در پاسخگویی به این پرسش که چنانکه حکم خلع ید از سهم مشاع یکی از مالکین در امالک مشاع صادر شود، 

در مورد احکام خلع ید راجع به  امالک مشاع که به درخواست یکی از مالکین مشاع صادر »ت ؟ بیان داشته اند : نحوه اجرای آن چگونه اس

ق.ا.ا.م. از تمام  ملک خلع ید می شود و تصرف مالکین اعم از محکومٌ علیه و سایرین مشمول مقررات امالک  33می شود، مطابق ماده 

ن موافقت در نحوه  تصرف اداره آن داشته باشند  مطابق توافق آنان  تحویل داده می شود و مشاعی است. بنابراین چنانچه همه مالکی

چنانچه تحویل ملک به احد از شرکا یا بعضی از آنان مورد توافق همه مالکین نباشد نمی توان آن را تحویل  داد. ایضً هنگامی که محکوم 

کین حضور ندارند، بعد از خلع ید تحویل ملک به محکومٌ له جایز  نیست . درموردی  علیه )متصرف( یکی از مالکین مشاع است و بعضی از مال

 که محکوم  علیه اصالً  مالکیتی  نسبت به ملک ندارد )محکومٌ له یکی از مالکین مشاع است( و به سایر مالکین مشاع برای  توافق در نحوه

خلع ید متصرف تحویل محکومٌ له  می شود و در این صورت محکومٌ له تصرف و ادراه آن دسترسی حاصل نیست ،ملک موضوع حکم پس از 

 .1قانون اجرای احکام مدنی  شامل حکم تخلیه نیز می شود 33نسبت به سهم سایر مالکین امین است  مالک ماده 
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 نتيجه گيري 
مراد از غیر منقول ، مالی است که  دعوای خلع ید لزوما از طرف مالک مطرح می شود خلع ید اختصاص به اموال غیر منقول دارد.

حمل آن از مکانی به مکان دیگر بدون آسیب زدن به آن مال یا محلی که در آن نسب شده است امکان پذیر نباشد دعوای خلع ید یک 

  دعوای مالی است ، بنابراین طرح این دعوا هزینه نسبتا زیادی برای خواهان دعوی دارد.

نی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می کند ، شرایط و ارکان تشکیل با توجه به آنچه گفته شد زما

دهنده این دعوا اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دالیل مالکیت خود را به 

ل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند و در نهایت اینکه: دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دالی

 در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می شود.
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