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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مص ادیق واقع ی
تا حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آموزش
داده می شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درس ی ه م ب ه ش کلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهص ورت تئ وری و ب دون
تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی قب ل
از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی وارد مرحله کار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهه ا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی ب ا ورود ب ه می دان ک ار و فعالی ت ب ر ه ی
فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست .بی تردی د تنه ا منب ع آم وزش عمل ی وکال ت ،قض اوت و
بهطورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهه ا و جلس ات رس یدگی ،هم ین روی ه قض ائی
می باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی ک ه ه ر
روز بهصورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات ک اربردی
و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هس تند؛ ام ا ه ی
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این
حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حق وق اس ت ک ه دائ م در ح ال
تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامع ه
حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقی نس بت ب ه
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع ب ه روی ه قض ائی اق دام م یکنن د ک ه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگ ی خ ود در نظ ر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قض ائی ب ه ص ورت م نظم و منحص ربه ف رد ب ا
ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهص ورت ک اربردی و ب ا دسترس ی
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین این هدف مجموعهای از کتابها هرک دام
دعوای...دررویهدادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:

تحت عنوان کلی «
 .۸آراء وحدت رویه؛
 .۲آرای اصراری؛

 .۵آراء شعب دیوانعالی کشور
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .۳نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .۱نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دع وا ب هص ورت منس جم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمت رین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بس یار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از م وارد متف اوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده ش ود و همچن ین در س ایر م وارد؛ مث ل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .۸تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .۲تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .۵ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .۳دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروهپژوهشی»انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حق وقی موج ود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر ش دن مجموع ه در چ ا ه ای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزی ز از ه ر ص نف ض من
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهص ورت (کتب ی ی ا از طری ق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیرمسئولانتشارات

فصلاول

معرفی دعوا و نمونه
دادخواست دعوای خلعید

مبحث اول :معرفی دعوای خلعید
«خلعید» به لحاظ حقوقی عنوان دع وایی را دارد ک ه مال ک ی ک م ال غیرمنق ول ب ه
طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمج از متص رف ب ه
همراه تحویل ملک را تقاضا میکند.
رسیدگی به دعوای خلعید فرع بر اثبات مالکیت اس ت ،در ص ورتی ک ه اص ل مالکی ت
خواهان محل نزاع واقع شده و دالئل و مدارک کافی برای اثب ات مالکی ت خ ود نداش ته
باشد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن من وط ب ه
رسیدگی مستقل به این ادعاست .در اینجا دعوای خلعی د خواه ان ب ه تنه ایی قابلی ت
استماع نداشته و به استناد ماده  0ق.آ.د.م قابل رد می باشد؛ چرا که خواه ان ادع ایی را
مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
گفتاراول:انواعدعوایخلعید
موضوعاتی که می توان دعوای خلع ید را در آن ابواب مطرح نمود ،عبارتند از:
نخست خلعید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت ک ه ط ی آن مال ک مل ک رف ع
تصرف دیگری را از ملک خود خواس تار اس ت .دوم دع وای تخلی ه ی د ک ه در آن ع دم
مالکیت خوانده در خصوص ملک مورد نزاع و در مقابل ،قانونی بودن تص رف خوان ده ب ه
آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد ک ه ادام ه تص رفات خوان ده ب ر آن
ملک خالف قرارداد یا قانون است و باید از آن رف ع تص رف ش ود .س وم دع اوی تص رف
عدوانی که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممک ن
است به صورت کیفری ی ا حق وقی مط رح ش وند .ک ه ب ه اختص ار ب ه توض یح هری ک
میپردازیم:
بنداول-دعوایخلعیدبهمعنایاخصدرملککمشکاع:در م واردی ک ه حک م
خلعید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قس متی از آن ص ادر ش ده باش د از تم ام
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ملک خلعید میشود ولی تصرف محکومله در ملک خلعید شده مشمول مقررات ام الک
مشاعی است .مقررات امالک مشاعی عمدتاً در مواد  216و  200قانون م دنی اس ت ک ه
تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در ص ورت نب ودن
اذن ،متصرف ضامن است .
بنابراین محکومله در دعوای خلعید در ملک مشاعی هنگامی میتوان د تقاض ای تحوی ل
ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
بنددوم-دعوایتخلیهدرملکمشاع:در ملک مشاع حق هر شریک در تمام مل ک
منتشر است و همین موضوع باعث شده که ه ی ش ریکی ب دون اذن س ایر ش رکا ح ق
تصرف در ملک مشاعی را نداشته باشد (مواد  207و  200ق.م) نتیجه ای ن اذن اخ تالط
سهام .آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تم ام مل ک مالزم ه داش ته
است نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نش ده
و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باش د .در
این مورد مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست بنابراین تصرف شریک در مل ک
موقوف به اجازه و توافق با مستأجر است همانگونه ک ه اگ ر تم ام عق د اج اره منفس خ
میشد ،تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران بود.
در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب ک ردن و نوس ازی ع ین
مس تأجره (م اده  72ق انون رواب ط م وجر و مس تأجر مص وب  )7926و م وارد مش ابه،
درخواست تخلیه ید میکند از آنجا که درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق
آن منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر میباشد این تقاضا در برابر شریک با مس تأجر او
پذیرفته نمیشود زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد امکان تص رف خواه ان
وجود ندارد تا به دلیل لزوم آن بتوان اجازه را فسخ و درخواست تخلیه کرد.

