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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 دانشججویان حقجوق آمجوزش
داده می شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهجای درسجی هجم بجه شجکلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بجهصجورت تئجوری و بجدون
تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملجی قبجل
از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگجاههجا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضجائی بجا ورود بجه میجدان کجار و فعالیجت بجر هجی
فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بجی تردیجد تنهجا منبجع آمجوزش عملجی وکالجت ،قضجاوت و
بهطورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،همین رویه قضائی اسجت؛
به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسجش و پاسجخهجا و اخجتالفنظرهجای کسجانی کجه هجر روز
به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند مجیتوانجد اطالعجات کجاربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجی
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایجن
حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقجوق اسجت کجه دائجم در حجال
تغییر و تحول است و غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علجم واقعجی حقجوق و جامعجه
حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقجی نسجبت بجه
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راججع بجه رویجه قضجائی اقجدام مجیکننجد کجه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفجه فرهنگجی خجود در نظجر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویجه قضجائی بجهصجورت مجنظم و منحصجربه فجرد بجا
ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بجهصجورت کجاربردی و بجا دسترسجی
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین این هدف مجموعهای از کتابها هرکجدام
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛
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 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) د ر برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان 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» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی یجا از طریجق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعوای فروش مال مشاع

معرفیدعوایفروشمالمشاع
هرچند موضوع این نوشته ،بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویجه دادگاهجا مجی باشجد
لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتبجاط مسجتقیم بجا دعجوای
فروش مال مشاعی به بررسی هر دو خواهیم پرداخت.

مبحثاول:تقسیممالمشاعی
مال مشاع به مالی گفته میشود که حقوق مالکین متعجدد در آن بجه نحجوه اشجاعه جمجع
شده است (ماده  ۳7۸ق.م ).و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شجرکت یجا شجراکت
اختیاری میتوان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کجرد
که به صورت ارادی و با اختیار صورت میپذیرد؛ لیکن اشجاعه در حالجت اجبجاری ،بجدون
۸
اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.
مال مشاعی را به سه حالت میتوان تقسیم نمود.
.4تقسیم به افراز :افراز به معنجی ججداکردن سجهم هریجک از مجالکین مشجاعی از ملجک
مشترک می باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا بجا اجبجار (از طریجق دادگجاه) صجورت
میپذیرد و هر شریکی می تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسجیم را
به مرجع ذیصالح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.
بنابراین ،در تقسیم به افراز ،اوالً :از عین هر نوع مال مشاعی ،به هر شریک ،معادل سجهم
خودش میرسد؛
ثانیاً :نیاز به ارزیابی و قیمتگذاری مال مشاعی نیست.
.3تقسیم به تعدیل :در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی
نداشته باشد؛ مانند اینکه یجک قطعجه زمجین قسجمت روبجرو اتوبجان آن ارزش بجاالتری از
قسمت های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشجناس مبنجا را مسجاحت قطعجه
زمین قجرار نمجیدهجد بلکجه ارزش زمجین مجؤثر در مسجاحت زمجین خواهجد بجود؛ یعنجی
قسمتهای ارزان را از لحاظ مساحت وسیعتر میگیرد تا برابری کند؛ بنابراین در تقسجیم
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به تعدیل ،اوالً :از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشجان نمجیرسجد
ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛
ثانیاً :همه شرکا از عین مال مشترک سهم میبرند.
ثالثاً :الزمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمتگذاری مال مشاعی میباشد.
.3تقسیم به رد :همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسجیم ایججاد
نمیشود الجرم برای تعادلسازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سجهمهجا اضجافه
گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضجافی
مشخص ،سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ بنابراین در تقسجیم
به رد ،اوالً :ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛
ثانیاً :از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمیگیرند؛
ثالثاً :الزم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمتگذاری مال مشاعی میباشد.
الزم به یادآوری می باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمیرسجد و
نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید درصجورتی کجه
هی یک از تقسیم های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشجته باشجند تنهجا
راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذیصالح قضائی است.
در موارد ذیل امکان تقسیم اموال مشاعی وجود ندارد:
 .4هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یجک یجا چنجدنفر از شجرکا از
مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند (ماده  ۳۳۳ق.م.ا).
 .3تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیه ممنوع است( .ماده  ۳۳7ق.م.ا).
 .3در صورتی که تقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضجی بجه نحجوه فجاحش باشجد
تقسیم ممنوع است (ماده  ۳۳5و  ۳۳۵ق.م.ا).
 .4در صورتی که منع قانونی یا قراردادی خاص در خصوص عجدم تقسجیم باشجد تقسجیم
ممنوع است.
 .8در مواردی که نسبت به ملک مشاعی سند معجارض صجادر شجود تجا زمجانی کجه رفجع
تعارض صورت نپذیرد تقسیم ممنوع است (تبصره یک ماده ق.ا.ف.م.م.).

