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 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصعادیق واقععی    معموالً رویه عملی دادگاه

شعود   زش داده معی ها به دانشجویان حقوق آمو های تئوریک دانشگاه تا حدودی با آنچه در کالس

های درسی هم به شعکلی اسعت    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بدون تطبیعق   که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سثاالت به

کند. به این ترتیعب معمعوالً چعون امکعان انجعام کعار عملعی حعین          با مصادیق عملی کفایت می

التحصیالن وقتی مشغول به کار  یل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغتحص

هعا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه می

مواجه هستند؛ لیکن اهمیعت آگعاهی از رویعه قضعائی بعا اشعتغال بعه کعار و فعالیعت بعر هعی             

تردیعد تنهعا منبعع آمعوزش عملعی وکالعت، قضعاوت و         یل حقوقی پوشیده نیست. بیالتحص فارغ

هعای قضعائی    ها و جلسات رسیدگی، رویه طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

نظرهای کسانی کعه هعر    ها و اختالف باشد؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ می

تواند اطالعات کعاربردی   انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میصورت عملی در حال  روز به

 و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هسعتند؛ امعا هعی      اگرچه فارغ

ایعن حعوزه   نیاز از مطالعه و تحقیعق و تفحعص در    بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است کعه دائعم در حعال تغییعر و      علمی نمی

مانعدگی از علعم واقععی حقعوق و جامععه       باشعد و غفلعت از ایعن حعوزه موجعب عقعب       تحول می

حقوقدانان خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی ایعن حعوزه، هرکعدام بعه طریقعی نسعبت بعه        

کننعد کعه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع بعه رویعه قضعائی اقعدام معی      امآوری و انسج جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگعی خعود در نظعر    

صعورت معنظم و منحصعربه فعرد بعا       بندی مطالب رویه قضعائی بعه   دارد نسبت به تدوین و جمع

صورت کعاربردی و بعا دسترسعی     کتاب جداگانه به های مخصوص برای هر دعوی طی یک ویژگی

هعا   ای از کتعاب  مجموعه ،آسان به مطالب هر دعوی اقدام نماید؛ لذا در راستای تأمین این هدف

که شعامل معوارد زیعر اسعت تعدوین و تعألیف        «ها دعوی... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .2
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 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان .1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .7

 های قضائی؛ نشست. 6

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .4

 نمونه دادخواست و معرفی دعوی. .6

صعورت منسعجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوی بعه 

شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتعرین   منظم گردآوری

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسعیار آراء  

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از معوارد متفعاوت    دادگاه

ه در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شعود و همچنعین در سعایر معوارد؛ مثعل آراء      آراء صادر

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت  وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوی؛تدوین و  .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .2

 ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .1

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .7

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .6

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقعوقی موجعود   « گروه پژوهشی»

هعای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شعدن مجموععه در چعا    

بعدی استفاده نماید؛ لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیعز از هعر صعنف ضعمن     

صعورت )کتبعی یعا از طریعق      پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به ارسال انتقادات و

 ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نمونه دادخواست دعوای  معرفی

ها در رویه دادگاه قلع و قمع

 فصل اول



 

 



 

 

 قلع و قمعمعرفی دعوای 
 بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع -مبحث اول
 یحقوقگفتار اول: مفهوم لغوی و 

کعن کعردن و    یشعه رمتشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغعوی بعه معنعی     و قمع قلع 

و قمع هم به  5و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است ۹برانداختن

که معموالً در ادبیات فارسی این دو  است ۵معنای سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدن

شعود و در ادبیعات    یمع کلمه در کنار هم و به معنای کندن و از ریشه درآوردن استعمال 

حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عمالً در زمان اجعرای حکعم در   

ر خصعوص  کعن کعردن و د   یشعه رخصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهعوم  

قلع و ، تر کاملگیرد و به عبارت  یمابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار 

یعا غیعر    قضعائی صالح اعم از  در اصطالح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی قمع

بعدون   (متصرف)برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده  قضائی

داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث 

 شود. یمطالق ابنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است 

در ادبیات عرفی تقریباً مترداف تخریب اعیانی یا قطع درختعان غعرس شعده     قلع و قمع

مشعابه تخریعب    قلع و قمعله اجرا، ظعاهر  در مرح اگرچهولی باید توجه داشت که  است

ولی به لحاظ مفهوم لغوی و همچنین مفهعوم حقعوقی بعا هعم      استاعیانی و قطع اشجار 

گفتعه شعد در لغعت بعه      همچنعان کعه   (نزع) قلع و قمعبا این توضیح که  استمتفاوت 

معنای کندن، از بیخ کندن، از ریشه درآوردن و چیزی را از بیخ کنعدن اسعت و بعا قطعع     

و در مباحث و احکام  ۱استکردن به معنای بریدن و جدا کردن شاخه از درخت متفاوت 

و بعر ایعن اسعاس     استحقوقی نیز تفاوت این دو کلمه در معنای لغوی کامالً مورد توجه 
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که در مباحث  استبا نتیجه درخواست قطع متفاوت  قلع و قمعنتیجه درخواست حکم 

 مشخص خواهد شد. ها آنتر تفاوت  یجزئ صورت بهآتی 

چرا که تخریب بعه معنعای ویعران     استبا تخریب نیز متفاوت  قلع و قمعاز طرف دیگر 

اجبعار و  و با این اوصاف بیشتر جنبه منفی و همراه با  ۹ی بودهکار خرابکردن و انهدام و 

در مععانی کعه گفتعه شعد حالعت روانعی        قلع و قمعدر  که یحالیت دارد در سوءنزور و 

 قضعائی در مباحعث و نمونعه آراء    همچنان کهداشته و به لحاظ حقوقی هم منفی وجود ن

 .باشد میه ل با اختیار برای محکوم توأمو  مشاهده خواهد شد

 گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی

است که عموماً در تکمیعل   قضائیترین دعاوی مطروحه در مراجع  یعشااین دعوا یکی از 

گردد البته طرح ایعن دععوا    یمیا رفع تصرف مطرح  ید خلعی دیگری همچون ها خواسته

یست بلکعه ایعن دععوا    ندر کنار دعاوی دیگر به معنای وابستگی این دعوا به سایر دعاوی 

بوده و فارغ از هعر عنعوان دیگعر     قضائییک دعوای مستقل قابل طرح در مراجع  عنوان به

کعه در کنعار برخعی دععاوی      معقلع و قی از مصادیق ا پارهالبته در  استقابل رسیدگی 

شود نظرات مختلفعی بعین حقوقعدانان وجعود دارد و      یممطرح  ید خلعدیگر مثل دعوای 

بعوده و   ید خلعنتیجه ذاتی حکم  قلع و قمعگونه موارد  ی معتقد هستند که در اینا عده

 یعد  خلعشود و در نتیجه طرح دعوای  ینمبه صورت کامل اجرا  قلع و قمعبدون  ید خلع

مستحدثات یعا ابنیعه و اشعجار، دععاوی متععدد مطروحعه در یعک         قلع و قمعهمراه به 

شود؛ به عبارت دیگعر، حتعی اگعر     یمعنوان یک دعوای واحد تلقی  دادخواست نبوده و به

مسعتحدثات و ابنیعه    قلع و قمعبه صورت مستقیم درخواست  ید خلعخواهان در دعوای 

نیز اجرا خواهعد   قلع و قمعالزاماً  ید خلعکم و اشجار را ننموده باشد در نتیجه اجرای ح

یرمجاز متصرف معنعا و  غآثار به جا مانده از تصرف  قلع و قمعبدون  ید خلعچرا که  ؛شد

شود و در واقع اگر دادگعاه بعا    یممفهوم نداشته و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز تلقی 

اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج نماید به  له محکوم، به ید خلعصدور حکم 

یرمجاز که همعان احعداث اعیعانی یعا غعرس      غتبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات 

                                                           
 .همان 1.


