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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی
متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آماوزش داده مایشاود کاه
البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی است کاه بارای طای مراحال
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئاوری و بادون تطبیاق باا مصاادیق عملای کفایات
می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان ایان
رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کار می شوند باا کمباود آگااهی و اطالعاات از رویاه
قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضاائی باا
ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بیتردیاد تنهاا منباع آماوزش
عملی وکالت ،قضاوت و به طورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و جلساات رسایدگی ،هماین
رویه قضائی می باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کساانی کاه
هر روز بهصورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هساتند مایتواناد اطالعاات کااربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ اماا هایچ قشاری از
جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بی نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزه باشاد؛ زیارا
رویه قضائی در واقع روح زنده و محرك رشته حقوق است که دائم در حاال تغییار و تحاول مایباشاد و
غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد .از این
رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقی نسابت باه جماعآوری و انساجامبخشای باه مطالاب و
موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجاام
بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضاائی باهصاورت
منظم و منحصربه فرد با ویژگیهای مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصورت کااربردی و
با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین ایان هادف مجموعاهای از کتاابهاا
هرکدام تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
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 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .0قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصاوص هار دعاوا باهصاورت منساجم و مانظم
گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهتارین
وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاهها (دادگاه بادوی و
تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفااوت آراء صاادره در موضاوع نموناه در
قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه ،آراء دیاوانعاالی کشاور ،ماوارد
ماارتبط بااه موضااوع ذکاار شااده اساات تااا بااا توجااه بااه اهمیاات ایاان آراء مااورد اسااتفاده خوانناادگان و
مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .4تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشا رات مفتخر خواهد شاد از تجربیاات ،آراء و ساایر مطالاب حقاوقی موجاود نازد
اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهای بعادی اساتفاده
نماید .لذا موجب خرسندی خواهاد باود کاه خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن ارساال انتقاادات و
پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پرباار
کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست دعوای
تصرف عدوانی

معرفیدعوایتصرفعدوانی
دعاوی تصرف مشتمل بر سه دعوای «رفع تصرف عدوانی ،رفاع مزاحمات از حاق و رفاع
ممانعت از حق » بوده و زمانی طرح میشوند که بر «تصرف متصرف» خلال یاا مشاکلی
پیش بیاید؛ به عبارتی با وجود در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توساط متصارف
سابق ،ثالثی جلوی اینگونه تصرفات را جزئاً یا کالً گرفته یاا مزاحمات یاا مماانعتی بارای
استفاده ایجاد نموده است بدون اینکه مجوز قانونی یا قراردادی برای اینکار داشته باشد.
به جهت ارتباط مستقیم این دعاوی با نظم عمومی جامعه ،مقنن برای رفع حالت تصارف
عدوانی و اعاده وضع به حال سابق عالوه بر مقررات عمومی از جمله آیین دادرسی مادنی
و قانون مجازات قوانین خاصی همانند قانون اصالح قانون جلاوگیری از تصرف عددوانی
مصوب  ۳۱13را تصویب نموده است و از سوی دیگار ،دو ناوع ضامانت اجارا (حقاوقی-
کیفری) با ویژگی های خاص برای رفع حالت تصرف عدوانی پیشبینی کرده است که باه
توضیح هر دو خواهیم پرداخت.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تصرف عدوانی
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مبحثاول:دعوایحقوقیتصرفعدوانی
در دعوای رفع تصرف عدوانی مقنن به متصرف قبلی ملاک ،کاه توساط ثاالثی عادواناً از
تصرف وی خارج شده اجازه داده است بدون نیاز به اثبات مالکیت یا احاراز ذینفعای یاا
قائممقامی نسبت به ملک ،صرفاً با اثبات تصرفات قبلی خود ،ملک را پس بگیرد.
گفتار اول :ارکان دعوای تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی عبارتست از« :ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بادون
رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت باه آن
مال درخواست مینماید ».بر اساس این تعریف در دعاوای تصرف عدوانی بایاد شارایط
ذیل اثبات گردد.
اوالً :سبق تصرف خواهان :یعنی ،باید خواهان ،سابق بودن تصارفات خاود را بار ملاک
ثابث نماید ولی الزم نیست مالکیت یا سمت خود را نسبت به اماوال ماورد تصارف ثابات
کند.
ثانیاً :لحوق تصرف خوانده :مؤخر بودن تصرفات خواناده بار ملاک نیاز بایاد از ساوی
خواهان پرونده اثبات شود به عبارتی تصرفات خوانده باید بعد از تصرفات خواهان باشد.
ثالثاً :عدوانی بودن تصرفات خوانده :باید تصرفات خوانده دعوا ،عداونی یعنی برخالف
حکم قانون یا اذن و اجازه خواهان یا قائممقام یا وکیل وی باشد در صورتی کاه باا اذن و
اجازه خواهان ،خوانده متصرف ملک شود ،طرح دعوای رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد
بود.
رابعاً :موضوع تصرف ،مال غیرمنقول باشد :به صراحت ماده  ۳18ق.آ.م .موضوع ایان
نوع دعاوی باید مال غیرمنقول باشد در تعریف مال غیرمنقول ماده ۳3ق.م .مقارر داشاته
است« :مال غیرمَنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نماود اعام از اینکاه
استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقال آن مساتلزم خرابای یاا

