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 چکيده

دسته از دعاوی  3به  -های معقول، دعوای خلع ید به معنای اعم آنبندیطابق یکی از تقسیمم

شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک تقسیم می

ح این دعاوی و در این نوشته کوتاه، امکان طر رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است

در مورد امکان طرح است.  نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته

این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و 

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

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

له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات  شود؛ ولی تصرف محکومباشد، از تمام ملک خلع ید می

 .امالک مشاعی است

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

است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، 

در مـلک مشاع  -به مـعـنـای اخـص-له در دعوای خلع ید متصرف ضامن است. بنابراین محکوم

 .ز سایر شرکا اذن داشته باشدفیه را به خود نماید که اتواند تقاضای تحویل ملک متنازعهنگامی می

 .دعوای خلع ید، ملک مشاع، شخص ثالث، آیین دادرسی :يديکل واژگان
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 يموسو محمود ديس
 ایه یک دادگستریوکیل پ -دانش آموخته کارشناسی ارشد

 

 نام نویسنده مسئول:
 سيد محمود موسوي

 يمشاع امالک از دی خلع يدعوابررسي 
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 مقدمه
 ملک ازی قسمت مالک نفع به مشاع ملک متصرف هیعل دی خلع حکم که یموارد دری مدن احکامی اجرا قانون 33 ماده اساس بر

 با. استی مشاع امالک مقررات مشمول،  شده دی خلع ملک در له محکومٌ تصرفی ول دشو یم دی خلع ملک تمام از باشد شده صادر مشاع

 به درآوردن، کسى دست از را چیزى یعنى لغوى معناى حیث از ید خلع .باشدی م مشاع امالک دی خلع مذکور ماده موضوع فیتوص نیا

 و دادن پایان کارى در کسى نفوذ و دخالت به آوردن، بیرون ىکس تسلط و قدرت از قانون راه از را چیزى دادن، خاتمه چیزى بر کسىۀ سلط

 . قانون حکم یا و رسمى سند یا دادگاه حکم استناد به است منقول غیر متصرف از تصرف رفع ید خلع اصطالحى معناى در

 به را ید خلع ىادعو،  قوقح نویسندگان و اساتید غالب.ارائه نداده است .  ید خلع ىادعو از تعریفى موضوعه قوانین در ارذقانونگ

 چنین در چون و شودمى مستفاد آن لغوى معناى از بیشتر قضایى رویه در ید خلع اما . اندکرده تعبیر مالکیت دعواى یا و غصب دعوى

 بین راردادىق یا حقوقى ىرابطه گونههیچ است مدعى طرفى از ، کندمى دعوى اقامه خویش مالکیت اعتبار به منقول غیر مال مدعى دعاوى

 امور ه ی ویژ را ید خلع این بنابر شده مستولى منقول غیر عین بر وعدوان غلبه و قهر با متصرف و ندارد وجود ترافع مورد ملک متصرف و او

 . اشدبمى «مالکیت» و «بودن عدوانى»، « تصرف» دارند اساسى نقش ید خلع دعوى آوردن وجود به در که عناصرى.  دانندمى قراردادى غیر

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

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

 مدنى قانون، اصطالحى معناى باب در. گرددمى برقرار ءاشیا و شخص بین که است اىرابطه،  تصرف دهندهیلتشک عنصر و رکن مهمترین

 کهاین مثل مستولى، سوءنیت:  از است عبارت درغصب عدوان که گفت توانی م حال نیا با . است نیاورده میان به «دوانـع» واژه از تعریفى

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

 مالک مطالبه وجود با یا شود ودیعه منکر امین که موردى مانند است حکمى غصب (سوءنیت) عدوان بدون و قانون اذنبى و مالک رضایت

 .نکند رد را آن

 را انتفاع و تصرف گونههمه حق وى به که ءشى و شخص بین است اىرابطه از عبارت و است عینى حق ترینمهم «مالکیت» اما و

 کرده استثنا قانون که درمواردى مگر دارد انتفاع و تصرف گونههمه حق خود مایملک به نسبت مالکى هر»ق.م   33 ماده موجب به .دهدمى

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

 مورد ملک بر خود مالکیت اثبات درصدد خواهان،  ید لعخ ىادعو در دیگر عبارت به.  است « لکیتام» همانا رکن تریناساسى و ترینمهم، 

 رویه وحدت راى مطابق،  ید خلع ىادعو در مالکیت از نظورم اما .است مالکیت اثبات دارد محوریت بین این در موضوعی و باشدمى نظر

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

 درصدد رو شیپ مقاله.می باشد  مشاع امالک دی خلع به راجع  که استق.ا.ا.م  33 ماده موضوع،  دی خلعی دعوا خصوص در مهم مباحث از

 .است موضوع نیا به پرداختن

 

 دی خلعمفهوم   -1
ی اجرا  1« قانون حکم بای رسم سند ای  دادگاه حکم استناد به منقول ریغ  متصرف از تصرف رفع» :آمده است دی خلع فیتعر در

 نظام. است برخوردار ژهیو تیاهم از ، اجرای دشوار جهت به زین و داده اختصاص خود به رای اریبس موارد که جهت نیا از دی خلع حکم

 افراد و کمک دی خلعی دعوا تحقق به که استی موارد اهم از ، معارضی ماهو قواعد و معامالت در افراد نامتعارف خطر کردن ،یثبت ناقص

 رایز.  است دشوار خصوص نیا دریی اجرا اتیملع.  دهندی م قراری ستین ورطه در گاه و کنندی م تحمل قابل ریغ مشکالت دچار رازیادی 

 نییتع  آن، در  ثالث اشخاص دخالت و به ممحکوٌ انتقال ،یبعد اختالف وی ریدرگ که دارد یاریبس تبعات ملک از هیعل محکومٌ کردن رونیب

ی م  محسوب آن اهم از مشاع الکام در هیعل محکوم و له محکومٌ حقوق نیب جمع  لزوم زین و شده  احداث ملک در آنچه به تبنس فیتکل

 که شودی م باعث ملک،ی ها تیوضع تفاوت زین و بودن ناکامل جهت بهی ول است نموده مقرر خصوص  نیا در  رای قواعد ا.ا.م قانون. شود

 .کند تجربه رای مختلفی ها راه خصوص نیا دریی قضا هیرو

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

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

                                                           
 1378 ،تهران ،دانش گنج ، 1855ص  ،اول چ ،حقوقی ژنولویترم در مبسوط جعفر، محمد ،یلنگرودی جعفر - 1
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میان برداشتن ید وضع شده و اعاده به وضع  خلع ید یعنی از»در این رابطه گفته شده است  1قراردادی هستند، می باشد مثل اجاره است(،

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

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

او حق درخواست تخلیه مستأجری را دارد که شریک دیگر اذن  ،چون حق هر شریک منتشر در تمام اجزاء مال است»فته شده است: نیز گ

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

 

 عام يمعنا در دی خلع -2
 نظر در را عامیی معنا بلکه،  ستین غصب حکم در ای غصب مورد در دی خلع خاص مفهوم ، شودی می بررس سمتق نیا در آنچه

ی م عیمب لیتحو ای 6یعدوان تصرف رفع ای منقول ریغ مال هیتخل جمله از لیدل هر به منقول یرغ مال از متصرف کرن خارج شامل که دارد

 اموال وضع ،یمشاع دی خلع:  از است ارتبع خصوص نیا در توجه قابل لیمسا اهم. باشد مشاع ای مفروز تواندی م مورد حسب بر و شود

 .نیطرف حقوق نیب جمع و شده احداث آن در نچهآ و ملک در موجود

 

 مشاع مال مفهوم – 3
د به نحو عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شـیئی واحشرکت» کند:تعریف می اینگونه شرکت را  .مق176ماده 

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

 و صورت قابل تصور است.ه دحقوق در یک شیئی باجتماع یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند.. ایشان است  حقوق مالکیت

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

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

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

که موضوع مالکیت هیچیک از مالکان شیئی واحد، مشخص  ستا آن: صورت دوم .جدا است دیگری از واحد مالکیت دارند و ملک هر یک

را در  مالکیت از حق مالکیت هر یک از ایشان باشد.این صورتد در عین حال متعلقکه هـر جزئی از اجزاء شیئی واح بـطوری، نباشد 

 .شرکت خواهد بودپیدایش سبب گویند کهمی «اشاعه» اصطالح

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

 .است
 

 تعریف مال مشاع  – 4
 مثل ، داد صیتشخ هم از،  خارج در نتوان را کی هر سهم و باشند کیشر آن در شتریب ای نفر دو کهی مال از است عبارت  مشاع مال

 عنىی ، اندکیشر آن در خود سهم به نسبت کی هر که خرندیم اىخانه مشترک پول با نفر چند ای و رسدیم فرزندان به ارث با که اىخانه

 مزارعه، مضاربه، شرکت، رهن، تجارت، همچون ،یفقه مختلف ابواب در مسئله نیا از. است شرکا همهی برا اشاعه طور به خانه آن جزء جزء

 عبارت آن که است« یاختصاص ملک» ای« مفروز مال» مقابل در مال، نوع نیا .است آمده انیم به سخن قضاء و تیّوص هبه، وقف، اجاره،

 ستین کیشر او با کسى و است فرد کی ملک در منحصراً که نىیماش ای خانه مانند ،  باشد آن مالک انحصار، نحو به شخص کهی مال از است

 5.اندمالک را خود به خاص سهم کدام هر و شده میتقس فعالً بوده مشاع زین قبالً اگر و

 اجاره راآن هم با نفر چند که اىخانه منفعت: مانند منفعت ای ،نیزم: مانند باشد نیع آن، متعلّق خواه) است« ملک» ای  مشاع مال

 شخص به را خودش سهم کیشر دو از کىی اگراین است که  شفعه حق و(  عقد فسخ ای دییتأ اریاخت) اریخ حق مانند« حق» ای( اندکرده

                                                           
  تهران ،1383 میزان نـشر،  536، ش  336ص  ،1 ، جاول  مدنى، ،چ دادرسى اهلل،آیین شمس،عبد - 1
 1383،  تحقیقاتی پروژه،  15 ص مشاع، ملک در ید خلع احکام اجرای نحوه سکینه، خواجه، -5
 1388، تهران  تحقیقاتی پروژه،   38 ص ید خلع و عدوانی تصرف رفع دعوی آثار و رایطش مقایسه حسن، پلنگر، فرامرزی - 3
 ، تهران 1377، شرکت سهامی انتشار ،  518 ص ،1 جچ ششم،  معین، عقود مقدماتی دوره ناصر، کاتوزیان، -3
  احراز صرفاً دعوای دگیرس در و نبوده مطرح تیمالک ألهسمی عدوان تصرفی دعوا در چند  هر: »  قوه قضائیه یحقوق اداره 15/3/1375 مورخ 1633/7 شماره هینظر - 1

 و ندارد وجود مشاع ملک ازی عدوان تصرف رفع با مشاع ملک از دی خلع نیبی تفاوت نیطرف تیمالک فرض با لکن استی ضرور  خوانده تصرف لحوق و خواهان تصرف سبق

 .«بود خواهد وهیش کی به مورددو  هر در حکمی رااج و شود عمل نحو کی به دیبا مورد هر دو خصوص در
 .قم هـ .ق ،  1318 اسالمى، انتشارات دفتر ، 85 ص ، 3 ج ،  5چ مدنى، حقوق اهلل، بیحب طاهرى، - 5
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. آورد رونیب مشترى، چنگ از را آن داده کهی مبلغ انهم به و آورد در خود ملک به را آن دارد حق طى،یشرا با گرید کیشر ،بفروشد گانهیب

 1.شودمى دهینام« عیشف» آن صاحب و ،«شفعه»  حق نیا و

 شرکت تحققی برا .شودی م جادیا تیمالک حق در اشاعه با همراه که است نیمع عقود انواع ازی کی خود خاصی معنا در شرکت

 ،یکنون حقوق در شرکت رفتهیپذ تکامل شکل. استی گانگی به دنیرس زشیآم نیا از هدف. زدیآم در هم با تیمالک حق چند ای دوی ستیبا

 اجتماع .شوندی م ادغامی اشتراک وی جمع تیمالک کی در و دهندی م دست از را خود اصالت،  جزءی ها تیمالک آن در که استی صورت

 حالت به. رسندی نم کمال به ها تیمالک اتحاد گاهی لو. شودی م ادی یحقوق تیشخص به آن از که ابندی یم مستقلی وجود ها تیمالک

 اتحاد افتهین تکامل و ناقص مرحله نامند،ی م «اشاعه» را نآ که حالت نیا در. برود نیب از کدام هر اصالت آنکه بدون ند،یآی م در اجتماع

 ختهیآم خارج عالم در اما ، شودی نم منحل یجمع تیمالک در و دهدی نم دست از را خود اصالت شرکا از کی هر تیمالک. است ها تیمالک

ی برا.  کرد نییتع نآی برای ا جداگانه و مستقل مصداق بتوان که نیا بدون دارد،  وجود جزء هر در کهی ا گونه به.  است گرانید حق با

 توانندی نم زینی بخش چیه بری ول د،دارن تیمالک آن ذره هر و آجر هر بر که حال نیع در اند برده ارث به را پدر خانه کهی درابر دو مثال

 را مشترک مال  در تصرف حق گرانید اذن بدون مشاع مالکان از کی چیه که است جهت نیهم به. باشند داشته مستقل تیمالکی ادعا

 .1کنندی م تصرف گرانید حق در که چرا ، ندارند

 تیمالک حق انتشار رایز، کنند تصرف مشاع مال بری گرید اذن بدون توانندی نم شرکا از کی چیه اشاعه، بر حاکم قواعد طبق بر

 که نیا به نظر و نگردد سریم مالکان همه اذنی ب و باشد گرانید حقوق به تجاوز تصرف، هر تا شودی م باعث مشاع مالی اجزا تمام در شرکا

 دهیعق توانی نم، است نشدهی نیب شیپ آن دری ریگ میتصم خاصی ها سازمان و ستینی حقوق تیشخصی دارا اشاعه حالت در شرکت

 لیدل نیهم به. باشد داشته وجود نظر اتفاق شرکت اداره دری ستیبا ناچار پس. کرد لیتحم تیاقل بر شرکت نظر عنوان به را تیاکثر

یک  گاهره جهینت در«. بود خواهد شرکا نیب مقرره طیشرا تابع مشترک اموال اداره طرز»  است داشته مقرر ق.م 675 ماده در قانونگذار

 شودی م محقق بصغ ابد،ی الیاست مشاع مال بری مالک ریغ ای و ندینما تصرفی مشاع مال در شرکا همه اذن بدون شرکا از تن ندچ ای کیشر

 .شودی م استماع و طرح قابل دی خلعی دعوا و

 خلع کمح ، حکم صدور وی دگیرس صورت در که چرا باشد؛ی نم مسموعی مشاع ملک به نسبت دی خلعی دعوا دارند دهیعقی برخ

 رایز ،است  اجرا لقاب 33ماده  لحاظ به مشاع مال در دی خلع بهو درمقابل این نظر ، برخی نیز معتقدند که  ستین اجرا قابل عمال صادره دی

 مشمول شده دی خلع ملک در له محکومٌ تصرفی ول شودی م دی خلع ملک تمام از که دارد اللتدی مدن احکامی اجرا قانون 33 ماده

 .استی مشاع امالک مقررات
 

 مشاع ملک از دی خلع ياجرا و يدگيرس بر حاکم يقانون مقررات  -5

 همه علیه دعوا طرح نکهیا نخست. شودی م پرداخته ها بدان مبحث نیا  در که  دارد وجودی نیقوان آنی اجرا و دی خلعی دعوای برا

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

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

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

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

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

 . است جداگانه

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

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

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

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

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

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

 .نمود ملزم دعوا طرح به را فردی توان نمی  همچنین

                                                           
  قم ، العلم دار مطبوعات مؤسسه ،1 م ،666 ص ، 1 ج ،  1چ  ،ه لیالوس ریتحرسید روح اهلل ،  نى،یخم - 3

 1375دانش، گنج انتشارات ، 13و  6، ص ص  5 ج ، 13صلح ،  چ  –مشارکتها  ،یمدن حقوق  ناصر ، ان،یکاتوز – 1

http://www.joce.ir/


 67 -66، ص 6936، زمستان   6، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 

 مشترک ملکی اگر» :است داشته مقرر است، کرده صادر 53/3/1356 تاریخ در 368 شماره یأر در کشور عالی دیوان ششم شعبه

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

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

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

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

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

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

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

 .بود خواهد

 دیگر  شرکای یا شریک اجازه دیبا  مستاجر به آن تسلیم برای دهد، اجاره  دیگری به  را خود مالکانه سهم شاعی،م  مالک اگرحتی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 از  شخصا باشند مایل که یینمالک  یا مالک تکلیف ست،ین توافقی چنین چون و باشند داشته توافق باید مالکین کلیه ملک گرفتن  تحویل

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

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

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

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

 .کند دریافت حکم صدور با مربوطه های ینهزه  نگهداری و اداره اجازه سپس و عمشا ملک نگهداری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قدیم می کند ، شرایط و ارکان تشکیل با توجه به آنچه گفته شد زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه ت

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

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

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