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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق  معموالً رویه عملی دادگاه

هاا باه    هاای تووریاک دانشاگاه    با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کالس

شود متفاوت است البته روناد آموزشای و    دانشجویان حقوق آموزش داده می

ای طای  های درسی هم به شکلی اسات کاه بار    طریق ارائه مطالب در کالس

صاورت تواوری و بادون     مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت باه 

کند. به این ترتیب معماوالً چاون امکاان     تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشاته وجاود   

گااهی و  شاوند باا کمباود آ    التحصیالن وقتی مشغول باه کاار مای    ندارد فارغ

هاا مواجاه    اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگااه 

هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال باه کاار و فعالیات بار     

تردید تنها منبع آموزش عملی  التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی هیچ فارغ

هاا و   عملی در دادگاهطورکلی رشته حقوق، قبل از حضور  وکالت، قضاوت و به

؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصامیمات،  استهای قضائی  جلسات رسیدگی، رویه

صاورت عملای در    نظرهای کسانی که هار روز باه   ها و اختالف پرسش و پاسخ

تواناد اطالعاات کااربردی و     حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد   چه فارغاگر

نیاز از مطالعاه   بی هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

؛ زیارا رویاه قضاائی درواقاع     نیسات و تحقیق و تفحص در این حاوزه علمای   

از  باشد و غفلات  محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

مانادگی از علام واقعای حقاوق و جامعاه حقوقادانان        این حوزه موجب عقب

رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقی نسبت باه   خواهد شد. ازاین

بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام   آوری و انسجام جمع



 01 مقدمه

ام بخشای از  کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انج می

بندی مطالب رویاه   وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای هر دعاوا   فرد با ویژگی صورت منظم و منحصربه قضائی به

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هار   طی یک کتاب جداگانه به

هاا   ای از کتااب  همجموعا  ،دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین ایان هادف  

که شامل موارد زیار اسات    «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 تدوین و تألیف خواهد شد:

 ۸آراء وحدت رویه؛ .3

 آرای اصراری؛ .2

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .1

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .1

 های قضائی؛ نشست .3

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .5

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .8

در این مجموعه سعی شده است رویه قضاائی کشاور در خصاوص هار دعاوا      

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتارم   به

در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالاب مطلاوب   

هاا ددادگااه    را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه خود

بدوی و تجدیادنظر  در برخای ماوارد حاداکثر ساعی بار آن باوده از ماوارد         

متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین   

موارد مرتبط باه  عالی کشور،  در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان

                                                           
 . این دعوا رأی وحدت رویه ندارد.1



 00 ها دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه

موضوع ذکار شاده اسات تاا باا توجاه باه اهمیات ایان آراء ماورد اساتفاده            

 کنندگان عزیز قرار گیرد. خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛. 3

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم. 2

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

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .1

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .3

انتشاارات مفتخار خواهاد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر       « گروه پژوهشی»

مطالب حقوقی موجود نازد اسااتید، وکاال، حقوقادانان و ساایر همکااران در       

های بعدی استفاده نماید. لذا موجاب   راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارساال انتقاادات   

صورت دکتبی یا از طریاق   د در مورد هرکدام از موضوعات بهخو ها پیشنهادو 

 بار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند. ایمیل یا تلفنی  ما را در پر

 مدیر مسئول انتشارات

 ششیک هزار و سیصد و نود و 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوای ممانعت ی و نمونه دادخواست معرف

 ها در رویه دادگاه و مزاحمت از حق

 فصل اول





 دعوای ممانعت و مزاحمت از حقمعرفی 
دانیم حق، قدرت و امتیازی است که قانون باه اشاخاص    طور که می همان

آن زندگی کنند، به انجام کاری مباادرت یاا از انجاام     ۀلیوس بهدهد که  می

این حقوق ممکن است ناشی از قانون، قارارداد و یاا    .آن خودداری نمایند

مانعی ایجاد شود صاحب حاق   لم باشد و اگر در مقابل این حقوقعرف مس

 رفع آن را بخواهد. تواند یم

ممکن اسقت  »دارد:  قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می 2۳ماده 

عم های زیر را دارا باشند: مالکیت )ا اشخاص نسبت به اموال عالقه

ل در ذی «حق ارتفاق به ملک غیر. -حق انتفاع -از عین یا منفعت( 

 :میپرداز یمیک به توضیح اختصاری هر

 گفتار اول: حق مالکیت

هر مالکی نسبت بقه مایملقک خقود حقق     »ق.م:  ۵0 ادهما  موجب به

و انتفاع دارد. مگر در مواردی که ققانون اسقتانا   تصرف  گونه همه

را در ملک خاود دارد  تصرف  گونه بنابراین مالک، حق همه «.کرده باشد

قاانون   ۱0و استثناهای این قاعده بایاد در قاانون مطارح باشاد در اصال      

توانقد اعمقال حقق خقویش را      نمقی  کق   چیه»اساسی آمده است: 

ایان  « منافع عمومی ققرار دهقد   تجاوز بهی اضرار به غیر یا  وسیله

مالاک  تصرف  کند و انتفااع و  منع میاصل سوء استفاده از حق مالکیت را 

سازد رفتاری که نه تنهاا قصاد اضارار در     را محدود به رفتاری متعارف می

 آن نیست، بلکه معقول و متعارف است.

ایجاد حق فردی اسات و قاانون از ایان حاق در برابار       ۀمالکیت، در مرحل

ر قانون مدنی در همین زمینه مقر ۵۸ ادهکند. م تجاوز دیگران حمایت می



دادگاهها هیممانعت و مزاحمت از حق در رو یو نمونه دادخواست دعوا یمعرف  01 

توان بیقرون کقرد     صاحب آن نمیتصرف  هیچ مالی را از»دارد:  می

به بعاد ق.م. غاصاب را    ۵0۱متعاقباً مقنن در مواد « مگر به حکم قانون

کند و مسوولیت تلف عاین و تواباع    به رد عین ملک و منافع آن مکلف می

نهد. قوانین کیفاری نیاز تجااوز باه ملاک دیگاران و        آن را بر عهده او می

 ۸کند. عدوانی و به زور را مجازات میتصرف  ودزدی 

 گفتار دوم: حق انتفاع

حق انتفاع عبارت از حققی اسقت کقه    »قانون مدنی:  ۱0مطابق ماده 

تواند از مالی که عقین آن ملقک دیگقری     آن شخص می موجب به

هاا و   این حق یکی از شاخه« است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

شاود و   مراتب مالکیت است که در اثار قارارداد باه شخصای واگاذار مای      

اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکاه ممکان اسات نسابت باه اماوال       

 ق.م  ۱6دم شود.  منقول نیز برقرار 

 قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است:

عقادی از طارف    موجب بهری حق انتفاعی است که عم عمری: ( حقالف

مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمار منتفاع و یاا شاخص ثاالثی      

اگر حق انتفاع برای مادت عمار مالاک برقارار      ،بنابراین ؛برقرار شده باشد

اگر به مادت عمار منتفاع یاا      یول ؛شود شده باشد، با مرگ او برطرف می

توانناد بارای    ثالث باشد، فوت مالک اثاری در آن نادارد و وارثاان او نمای    

 صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.

                                                           
    تهارا،  راراد دانا    هاا  دادگاه ۀروی تصرف عدوانی در. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. توحید زیناال،   1

1931. 


