
 

 

 

 

 اعمش لاش مروف یاودع

 ها در رویه دادگاه 
 )با اضافات و الحاقات(

 

 

 
 

 زینالی مهدی

دادگستریپایه یک وکیل     



 کلیفهرست 

 44 ....................................................................................... مقدمه

 43 .................................... فروش مال مشاع یو نمونه دادخواست دعوا یمعرف

 ۸۳ ............................................................................... فروش مال مشاع یدعوا یمعرف

 ۸۳ ............................................................................... یمال مشاع میمبحث اول: تقس

 ۸7 ............................................ یافراز مال مشاع یبه دعوا یدگیرس یمبحث دوم :مرجع صالح برا

 55 ........................................................................ یفروش مال مشاع یمبحث سوم:دعوا

 38 .......................... کشور یعالوانید یدستور فروش ملک مشاع در آرا یدعوا

 ۵۸ ................................................................ کشور یعال وانید هیوحدت رو یمبحث اول: آرا

 ۱۱ ...................................................................... کشور یعال وانیشعب د یمبحث دوم: آرا

 87 ..................................... ها دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه یدعوا

 ۳۳ ................................................................. دنظریو تجد یبدو یها مبحث اول: آراء دادگاه

 ۸5۳ ..................................................................... قضات یدادگاه انتظام یمبحث دوم: آرا

 433............................. یقضائ یها دستور فروش ملک مشاع در نشست یدعوا

 488 ............................. یمشورت یها هیدستور فروش ملک مشاع در نظر یدعوا

 333 ................................. یو مقررات قانون نیفروش مال مشاع در قوان یدعوا

 5۵۳ ............................................................................ قانون افراز و فروش امالک مشاع

 5۵6 ........................................ ۸۵۳7نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال  نییآ

 368 .............................................................................. منابع و مآخذ

 جزئیفهرست 

 44 ....................................................................................... مقدمه

 43 ............................... فروش مال مشاع یو نمونه دادخواست دعوا یمعرف

 ۸۳ ............................................................................ فروش مال مشاع یدعوا یمعرف

 ۸۳ ............................................................................ یمال مشاع میحث اول: تقسمب

 ۸7 ...................................... یافراز مال مشاع یبه دعوا یدگیرس یمبحث دوم :مرجع صالح برا

 ۸7 .............................................................................................................. یت واحد ثبتیگفتاراول: صالح
 ۸۱ ............................................................................................... یحقوق یدادگاه عموم تیگفتار دوم: صالح

 55 ..................................................................... یفروش مال مشاع یمبحث سوم:دعوا



 

 55 .......................................................... یبه درخواست فروش مال مشاع یدگیصالح به رس یگفتار اول: مرجع قضائ
 5۵ ........................................................................ :یدستور فروش مال مشاع یبه دعوا یدگیرس وهیگفتار دوم: ش

 5۵ ....................................................................................... یدستور فروش مال مشاع یگفتار سوم: نحوه اجرا
 5۳ .................................................................................................... یمال مشاع میتقس یدادخواست تقاضا
 56 ..................................................................................................... یفروش مال مشاع یدادخواست تقاضا

 57 ........................................................................................................... درخواست افراز مال مشاع از ثبت

 5۱ .............................................................................. افراز امالک مشاع یتقاضا

 5۱ ......................................................... جلد کیبه  یمشاع تیاسناد مالک لیتبد یتقاضا

 38 ..................... کشور یعالوانید یدستور فروش ملک مشاع در آرا یدعوا

 ۵۸ ........................................................... کشور یعال وانید هیوحدت رو یمبحث اول: آرا

. ۵۸ ........................................................... االرث وراث محجور و مفقوداالثر سهم نییها در مورد تع دادگاه تیصالح ۸

. ۵۵ ........................................ نسبت به اموال یحقوق ای یقیاشخاص حق تیمالک یبه دعوا یدگیرس یدادگاه صالح برا 5

. ۵۳ ............................................................................................. یاموال متوف میدر باب تقس تیمالک یادعا ۵

. ۱۳ ................................................................................................ ورثه یترکه در صورت عدم تراض میتقس ۱

 ۱۱ .................................................................. کشور یعال وانیشعب د یمبحث دوم: آرا

. ۱۱ ................................................................. و افراز امالک موضوع ترکه میتقس یبه دعوا یدگیمرجع صالح رس ۸

. ۱۳ ...................................................افراز امالک مشاع موضوع ارث یبه تقاضا یدگیدر رس یدادگاه حقوق تیصالح 5

. ۳0 ................................... شهیسه دانگ مشاع حق کسب و پ لیسند انتقال و تحو میو الزام به تنظ تیابطال سند مالک ۵

. ۳6 ........................................................ ترکه میورثه تقس یدر خصوص عدم تراض یدادگاه عموم تیصالح یبررس ۱

 87 ................................ ها دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه یدعوا

 ۳۳ ............................................................ دنظریو تجد یبدو یها مبحث اول: آراء دادگاه

. ۳۳ .............................................................................................................. تیاثبات مالک ایدادخواست  ۸

. 60 .................................................................................... بودن دستور فروش ملک مشاع یو حضور تیقطع 5

. 6۸ ............................................................................ یاعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع تیقابل ۵

. 6۵ ........................................................مستأجر هیعل هیتخل یطرح دعوا تیمستأجره و قابل نیمشاع در ع تیمالک ۱

. 6۱ ...................................................... هیبه قدرالسهم توسط مالک ملک مشاع به خواسته تخل یدگیدرخواست رس ۳

. 6۱ ................................................................................ مشترک آپارتمان یها در قسمت نیاشاعه حقوق مالک 6

. 66 ................................................................................... در مشاعات ساختمان یرقانونیرفع تصرف غ یدعوا 7

. 67 ............................................................................................. انجام شده در مال مشاع یها نهیمطالبه هز ۱

. 6۱ .................................................................................................................... یاز ملک مشاع دیخلع ۳

. 70 ............................................................مشاعات ساختمان تینسبت به مالک یخصوص ینافذ نبودن قراردادها ۸0

. 75 ...................................................... ملک جهت تصرف یمشاع ینحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکا ۸۸

. 7۳ ..................................................................................................... نقولرمیاموال غ یاعتبار صلح عاد ۸5

. 76 ....................................................................................................... دستور فروش مال مشاع تیقطع ۸۵

. 77 ......................................................................... (یمنافع )سرقفل یمشاع تیمالک یبر مبنا دیخلع یتقاضا ۸۱

. ۱0 ..................................................... ملک جهت تصرف یمشاع ینحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکا ۸۳



 

. ۱5 .............................................................................. یبه تعارض در اسناد ثبت یدگیمرجع صالح جهت رس ۸6

. ۱۱ ........................................... به ثالث عیاز مب یدر فرض انتقال بخش یسند رسم میالزام به تنظ یدعوا یها طرف ۸7

. ۱6 ........................................................................................ یتصرف عدوان یدر دعوا تینقش احراز مالک ۸۱

. ۱۱ .............................................................. و منع او از تصرف در مال مشاع کیالمثل شر اجرت یمالزمه تقاضا ۸۳

. ۳0 .................................................................................................... دستور فروش امالک مشاع تیقطع 50

. ۳۸ ................................................ ترکه میعنوان تقس به میتقس رقابلیغ یدستور فروش اموال مشاع موروث ایحکم  5۸

. ۳۱ ........................................................................................................... فیبطالن انتقال ملک در توق 55

. ۳۱ ............................................................................................. رفع تصرف از مشاعات ساختمان یتقاضا 5۵

. ۳۳ ........................................................... یمشاع نیاحد از مالک یبه تقاضا یملک مشاع نیمالک گریاز د دیخلع 5۱

. ۸0۸ ................................................................................................ یدر مورد ملک مشاع دی خلع یدعوا 5۳

. ۸0۱ ....................................................................................... مشاعات به تبع انتقال آپارتمان یانتقال قهر 56

. ۸06 .................................................................................... در هبه یسند رسم میعدم تنظ یضمانت اجرا 57

. ۸0۱ ................................................................................... مصلحت موکل در وکالت در فروش تیلزوم رعا 5۱

. ۸۸5 ............................................................................. یمشاع یدستور فروش سرقفل یها و نحوه دعو طرف 5۳

. ۸۸۱ ........................................................................................... نامه عهیاعتبار مبا یمدت برا نییشرط تع ۵0

. ۸۸7 .............................................................................ابانیخ ریواقع در مس یاوقاف یها نیزم متیمطالبه ق ۵۸

. ۸5۸ ................................................................................................... فروش ملک مشاع یخواسته دعوا ۵5

. ۸55 .............................................................................................................. شرط فاسخ یاسقاط فعل ۵۵

 ۸5۳ ................................................................. قضات یدادگاه انتظام یمبحث دوم: آرا

. ۸5۳ ...................................................................................................... ملک مشاع هیصدور حکم بر تخل ۸

. ۸5۳ ...................................................................................................... قانون افراز و فروش امالک مشاع 5

. ۸۵0 ............................................................................... یدر رابطه با امالک مشاع تیسند مالک ینحوه اعطا ۵

. ۸۵0 ....................................................... یمشاع نیدر امالک مشاع با درخواست احد از مالک هیصدور حکم بر تخل ۱

 433........................ یقضائ یها دستور فروش ملک مشاع در نشست یدعوا

. ۸۵۳ ........................................................................................................... نسبت به مالک مشاع دی خلع ۸

. ۸۵۳ ......................................................................................................................یملک مشاع هیتخل 5

. ۸۵6 ............................................................. فروش مال مشاع یاجرا اتیعمل دهیروند علل اختالل در مزا یبررس ۵

. ۸۵7 ..................................................................................................................رمنقولیترکه غ میتقس ۱

. ۸۵7 ........................................................................................ فروش ملک از دادگاه به درخواست یدگیرس ۳

. ۸۵۱ ............................................................................ راجع به افراز یواحد ثبت ماتیبه تصم یماهو یدگیرس 6

. ۸۵۱ ........................................................................................ نسبت به ترکه ریدرخواست مهر و موم و تحر 7

. ۸۵۱ ....................................................................... از دادگاه رمنقولیزمان اموال منقول و غ هم میتقس یتقاضا ۱

. ۸۵۳ ................................................................ دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع تیکفا ایلزوم صدور حکم  ۳

. ۸۱0 ........................................................................................................مال مشاع دهیحکم مزا یاجرا ۸0

. ۸۱5 .................................................................................................................... یفروش مال مشاع ۸۸

. ۸۱۵ ................................................................................................................ مال مشاع فیتوق جواز ۸5

. ۸۱۵ ................................................................................ ریاز مورد اجاره به غ یانتقال قسمت زیتجو یتقاضا ۸۵

. ۸۱۳ ................................................................................. یمستأجره توسط مالک مشاع نیع هیتخل یدعوا ۸۱



 

. ۸۱7 ................................................................................................ یرفع اثر از دستور موقت ملک مشاع ۸۳

. ۸۱۳ ...................................................................... یدستور فروش دادگاه عموم یدنظرخواهیتجد تیعدم قابل ۸6

. ۸۳0 .............................................................. دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع تیکفا ایلزوم صدور حکم  ۸7

. ۸۳۸ .............................................................................. یملک مشاع دانگ کینسبت به  دی حکم خلع یاجرا ۸۱

. ۸۳5 ....................................................................... یاراضقانون اصالحات  یدر اجرا یمیتنظ یآثار سند رسم ۸۳

. ۸۳۵ .......................................................................................................... حکم به افراز یضمانت اجرا 50

. ۸۳۵ ................................................................................................بر افراز در ملک مشاع دی خلع تیفرع 5۸

. ۸۳۱ ................................................................................... در ملک مشاع دی طرف دعوا در دادخواست خلع 55

. ۸۳۳ ............................................................... د از ملک مشاع مالزمه با افراز آن ندارد.یحکم خلع یصدور اجرا 5۵

. ۸۳7 ........................................................................................................... از ملک مشاعدی خلع یدعوا 5۱

. ۸۳۱ ....................................................... گرید کیمتصرف ملک مشاع به نفع شر هیعل دی حکم خلع یاجرا بیترت 5۳

. ۸۳۳ ................................................ حکم یاجرا رهیمنقول توسط دا ریمازاد در ملک غ فیتوق ینحوه اجرا یبررس 56

. ۸۳۳ ........................................................................................... و قلع و قمع بنا دی حکم خلع یاجرا نحوه 57

. ۸6۸ .............................................................. صدور دستور سند انتقال یو مرجع صالح برا دهیمزا انیصحت جر 5۱

. ۸65 ................................................ ملک یاز شرکا یکیدر خصوص ملک مشاع به درخواست  دی صدور حکم خلع 5۳

. ۸6۱ ............................................................................................ رمنقولیغ ماترک میمرجع صالح به تقس ۵0

. ۸6۱ ................................................................................... در ملک مشاع دی طرف دعوا در دادخواست خلع ۵۸

. ۸6۳ .... جلسه نیبعد از چند «نیاز زم دانگ کینسبت به  دی خلع»به  «نیقطع زم کیدانگ  از شش دی خلع»خواسته  رییتغ ۵5

. ۸67 ...................................................................................................... مال مشاع فیتوق یقانون هیتوج ۵۵

. ۸67 ......................................................................................................... که مالک خاص ندارند یاموال ۵۱

. ۸6۱ ................................................................................................................... عیتصرف مازاد بر مب ۵۳

. ۸70 ............................................................................................................... اسقاط حق افراز طیشرا ۵6

. ۸7۸ ....................................................................................................... یتصرفات مستأجر ملک مشاع ۵7

. ۸75 ................................................................... کیدر ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شر یانیاحداث اع ۵۱

. ۸7۱ ....................................................... وراث گریاز ورثه و ممانعت از انتفاع د یتصرف ملک مشاع توسط تعداد ۵۳

. ۸7۱ ....................................... مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف تیاز مالک یکیانتقال کل مال مشاع توسط  ۱0

. ۸7۳ ....................................................................... داالحداثیجد یبنا یانیحق زوجه از اع یفایاست یچگونگ ۱۸

. ۸76 ............................................................................................. ورثه ریسهام سا تیثبت ملک بدون رعا ۱5

. ۸7۱ ........................................................................... زوجه تیمالک زانیالمثل ملک مشاع به م مطالبه اجرت ۱۵

. ۸7۱ .............................................................................. یدر افراز ملک مشاع یمأمور انتظام یضرورت معرف ۱۱

. ۸7۳ ................................................................. هیبر صدور حکم تخل نیاز موجر یکیاسترداد دادخواست  ریتأث ۱۳

. ۸۱۸ ..................................................................................... از شرکا یکیمورد اجاره توسط  هیتخل یتقاضا ۱6

. ۸۱۵ ................................................................................. یفروش مال مشاع یمالکان برا ییضرورت شناسا ۱7

. ۸۱۱ ................................................................................. اموال مشترک میحکم مربوط به تقس ینحوه اجرا ۱۱

. ۸۱6 ................................................................ افتهیآن خاتمه ن یثبت انیماترک که جر رمنقولیاموال غ میتقس ۱۳

. ۸۱7 ....................................................... و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک ینظر دادگاه عموم اختالف ۳0

. ۸۱۱ ................................................................ یکشاورز نیاالرث از زم سهم میصدور حکم افراز و تقس یتقاضا ۳۸

. ۸۱۳ ........................................................... فروش مال مشاع یبرا هیعل محکوم یاز سو هییدرخواست صدور اجرا ۳5

. ۸۳0 .................................................................................... رمنقولیمربوط به ماترک غ یبه دعاو یدگیرس ۳۵



 

. ۸۳5 ................................................................................... قانون افراز و فروش امالک مشاع ۱ماده  یاجرا ۳۱

 488 ....................... یمشورت یها هیدستور فروش ملک مشاع در نظر یدعوا

. ۸۳7 .............................................................................................. ملک مشاع نیمتصرف هیدعوا عل یبررس ۸

. ۸۳۱ ..............................................................نسبت به سهم خود یمورد اجاره توسط مالک مشاع هیتخل یتقاضا 5

. ۸۳۱ ..................................................................... از ملک یالمالک بودن قسمت افراز در خصوص مجهول یبررس ۵

. ۸۳۳ ........................................................................................................... افراز یدر دعوا تیمالک لیدل ۱

. ۸۳۳ ............................................................................................................. واقع در شهرها یافراز اراض ۳

. 500 ............................................................................................. افراز یتصرف در ملک مشاع مورد تقاضا 6

. 500 ............................. یثبت انیدر خصوص عدم خاتمه جر یجهت افراز امالک مشاع یحقوق یدادگاه عموم تیصالح 7

. 50۸ ........................................................................................................ حضور تمام شرکا در موقع افراز ۱

. 50۸ .............................................................................................. افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقالب ۳

. 505 .......................................................................... مستأجر ملک مشاع هیاحد از شرکا عل هیدرخواست تخل ۸0

. 505 ...................................................................... یملک مشاع نیاحد از موجر یمورد اجاره به تقاضا هیتخل ۸۸

. 50۵ ................................................................................. در سم شرکا یشهر یتصرف سازمان عمران اراض ۸5

. 50۱ .............................................................................................. از دادگاه یدرخواست افراز ملک مشاع ۸۵

. 50۳ ...................................................................................................................... ملک مشاع هیتخل ۸۱

. 506 ...................................................................................................یله مشاع محکوم دیوضع  ط،یتسل ۸۳

. 506 ............................................................................................................. یمورد اجاره مشاع هیتخل ۸6

. 506 ............................................................................. مشاع نیتمام مالک تیو افراز طرف میدادخواست تقس ۸7

. 507 ............................................................................................... یحق مطالبه خسارت در ملک مشاع ۸۱

. 507 ..................................................................... «یدب»در کشور  ییباب مغازه نانوا کی یفروش سهم مشاع ۸۳

. 50۱ ..................................................................................یافروزین نیمتصرف هیتعدد خواندگان در دعوا عل 50

. 50۱ ...................................................................................... یزراع متصرف ملک مشاع هیعل دی حکم خلع 5۸

. 50۳ ................................................................ شرکا ریسا تیدر اموال مشترک با رضا یله مشاع تصرف محکوم 55

. 50۳ .......................................................................................... یاحکام مدن یقانون اجرا ۱۵ماده  یاجرا 5۵

. 5۸0 .......................................................... یاحکام مدن یقانون اجرا ۱۵با لحاظ ماده  یمورد اجاره مشاع هیتخل 5۱

. 5۸۸ .............................................................. دستور فروش ملک مشاع یجهت اجرا هییبه صدور اجرا ازیعدم ن 5۳

. 5۸۸ .............................................. عنوان تنها ملک بدهکار به نیزم یبر اساس حکم دادگاه و معرف ییاقدامات اجرا 56

. 5۸5 ........................................................ دیحکم خلع یاجرا ازمندین یحکم به رفع تصرف از ملک مشاع یاجرا 57

. 5۸5 ..................................................................... یآراء در خصوص افراز امالک مشاع یو بررس طیقاعده تسل 5۱

. 5۸5 ................................................................................................ عیبه مدت عمر با اریشرط خ یبررس 5۳

. 5۸۵ ...................................................................... یانیثمن اع هیتوسط زوج در صورت عدم تأد نیع یفایاست ۵0

. 5۸۵ ................................ نیبه حصه مع رمنقولیاموال غ میدرخواست وراث به تقس یدگیاداره ثبت در رس تیصالح ۵۸

. 5۸۱ .................................................................. یمالک ملک مشاع هیفروش سهم مشاع از ناح یوجاهت قانون ۵5

. 5۸۳ ...................................................................... مالکان مشاع هیساختمان با موافقت کل یخارج ینما رییتغ ۵۵

. 5۸6 ...................................................... نیرزمیو تراس و بالکن و ز اطیاز جمله ح یمشاع یها استفاده از قسمت ۵۱

. 5۸7 ........................................................ یمفاد اسناد رسم یاجرا نامه نییتابع آ یثبت یواحدها ماتیابالغ تصم ۵۳

. 5۸7 ...................................................... حل اختالف ئتیدر ه یمشاع یبه اسناد رسم یدگیرس یخروج موضوع ۵6



 

. 5۸7 ................................................................................ یمشاع نیمالک یبرا یافروزین تیصدور سند مالک ۵7

. 5۸۱ ........................................................................................ دهیمزا قیاز طر یدستور فروش ملک مشاع ۵۱

. 5۸۳ ............................................................................ ستیمانع از افراز امالک مشاع ن تینداشتن سند مالک ۵۳

. 5۸۳ ...................................................... قابل افراز بودن ملک ریغ در اعتراض به یحقوق یدادگاه عموم تیصالح ۱0

. 550 .............................................. تصرفات متصرف صیو تشخ نییعرف بلد در خصوص نحوه تع صیتشخ یبررس ۱۸

. 55۸ ........................................................... یملک مشاع داریخر یثمن معامله نسبت به حصه شرکا از سو هیتأد ۱5

. 555 ................................ شرکا ریسا یاز سو یمشاع کیشر لهیبه وس یجاریاستحقاق مطالبه منافع ملک است یبررس ۱۵

. 555 ....................................... مستأجر یسهم مشاع یدر خصوص واگذار ریمصداق بارز انتقال به غ یخروج موضوع ۱۱

. 555 ..................................... یمالک ملک مشاع یاز سو ریدر خصوص انتقال مورد اجاره به غ هیتخل یدعوا رشیپذ ۱۳

. 55۵ ............................................................................. ملک مشاع مالک نسبت به حصه خود هیتخل یتقاضا ۱6

. 55۵ ........................................... به افراز امالک مشاع یدگیاداره ثبت در رس تیصالح یثبت و بررس انیخاتمه جر ۱7

. 55۱ ............................................................................... یحاکم در خصوص فوت موص یاز سو یوص نییتع ۱۱

. 55۱ .................................................................... مالکان ملک مشاع هیکل تیترکه به طرف میتقس یطرح دعوا ۱۳

. 55۳ .................................................... متصرف ملک مشاع کیشر هیاحد شرکا عل یاز سو دی خلع یدعوا رشیپذ ۳0

. 55۳ ................................................................. نیاحد مالک یبر قلع و قمع مستحدثات از سو یجواز صدور رأ ۳۸

. 55۳ ...................... از ملک مشاع یمتصرف ملک مشاع به قمع مالک قسمت دیحکم قلع  یمقنن در خصوص اجرا دییتأ ۳5

. 556 ....................................................... به جهت عدم امکان افراز ملک مشاع نیاز مالک کیدرخواست هر دهیمزا ۳۵

. 557 ...................................................................................................... اموال مشاع میحکم تقس یاجرا ۳۱

. 557 .......................... باشد. هیعل مشاع از ملک ثبت شده محکوم دانگ کیبه کمتر از ارزش  محکوم زانیکه م یدر فرض ۳۳

. 55۱ ...................................................................... بدون افراز هیعل له از ملک مشاع محکوم حکم محکوم یاجرا ۳6

. 55۱ .................................................................................. اموال مشاع مورد حکم ایماترک  دهیمزا ایفروش  ۳7

. 55۱ ................................................................... و سند انتقال ملک دهیورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزا ۳۱

. 55۳ ................................................................................ شرکا ریسا تیبا رضا یله مال مشاع تصرف محکوم ۳۳

. 55۳ ........................................................................... دیبا خلع یحکم رفع تصرف از ملک مشاع یتالزم اجرا 60

. 55۳ ...........................................................................................عدم امکان افراز یفروش ملک مشاع در پ 6۸

. 5۵0 ................................................................................................ به افراز ملک یمشاع نیاعتراض مالک 65

 333 ............................ یو مقررات قانون نیفروش مال مشاع در قوان یدعوا

 5۵۳ ......................................................................... قانون افراز و فروش امالک مشاع

 5۵6 .................................. ۸۵۳7نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال  نییآ

 5۵۱ ..................................................................ها در قانون تملک آپارتمان یمال مشاع

 5۱۵ ....................................................... ها نامه قانون تملک آپارتمان نییدر آ یمال مشاع

 5۱۵ ................................................................................................ مختلف ساختمان یهاقسمت -بخش اول
 5۱۵ ......................................................................................................... یاختصاص یهاقسمت -فصل اول

 5۱۵ ........................................................................................................... مشترک یهاقسمت -ل دومفص
 5۱۱ ........................................................................................................... اداره امور ساختمان -بخش دوم
 5۱۱ .................................................................................................................. یمجمع عموم -فصل اول
 5۱۱ .................................................................................................... ریف و تعهدات مدیاب و وظاطرز انتخ



 

 5۱6 ........................................................................................... رانیمد ای ریمد فیو وظا ارتیاخت -فصل دوم
 5۱7 ........................................................................................................... مشترک یها نهیهز -فصل سوم

 5۱۱ ............................................................................................... بنا ریتعم یحفظ و نگاهدار -فصل چهارم

 5۱۳ .............................................................................. یدر قانون مدن یمال مشاع

 5۱۳ ..........................................................................................ریدر حق اِرتفاق نسبت به مِلک غ -مبحث اوّل
 5۳۸ ........................................................................... در احکام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور -مبحث دوم
 5۳۱ ............................................................................................................. امالک میدر حَر -مبحث سوم

 5۳6 ................................................................ یاحکام مدن یدر قانون اجرا یمال مشاع

 5۳۱ ............................................................... در قانون ثبت اسناد و امالک یمال مشاع

 56۸ ................................................ در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و امالک یمال مشاع

 565 ..................................................... قانون ثبت اسناد و امالک نامه نییدر آ یمال مشاع

 567 ............. تیبه شکا یدگیاالجرا و طرز رس الزم یمفاد اسناد رسم یاجرا نامه نییدر آ یمال مشاع

 368 ............................................................................ منابع و مآخذ





 

همقدم  
 ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشججویان حقجوق آمجوزش     های تئوریک دانشگاه حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

هجای درسجی هجم بجه شجکلی       شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس داده می

صجورت تئجوری و بجدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بجه 

به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملجی قبجل    .کند لی کفایت میتطبیق با مصادیق عم

التحصیالن وقتی وارد مرحله کار  از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هجا   شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگجاه  می

از رویه قضجائی بجا ورود بجه میجدان کجار و فعالیجت بجر هجی           مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی

تردیجد تنهجا منبجع آمجوزش عملجی وکالجت، قضجاوت و         بجی  .التحصیل حقوقی پوشیده نیست فارغ

؛ اسجت ها و جلسات رسیدگی، همین رویه قضائی  طورکلی حقوق، بعد از حضور عملی در دادگاه به

نظرهجای کسجانی کجه هجر روز      و اخجتالف  هجا  به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات، پرسجش و پاسجخ  

توانجد اطالعجات کجاربردی و     صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند مجی  به

 .عملی را در اختیار خواننده قرار دهد

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجی       اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایجن   تواند بی شته حقوق قضائی نمیقشری از جامعه بزرگ ر

حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقجوق اسجت کجه دائجم در حجال      

ماندگی از علجم واقعجی حقجوق و جامعجه      و غفلت از این حوزه به قیمت عقب استتغییر و تحول 

ن رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقجی نسجبت بجه    از ای .حقوقدانان تمام خواهد شد

کننجد کجه    بخشی به مطالب و موضوعات راججع بجه رویجه قضجائی اقجدام مجی       آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفجه فرهنگجی خجود در نظجر     

فجرد بجا    منحصجربه صجورت مجنظم و    ئی بجه بندی مطالب رویجه قضجا   دارد نسبت به تدوین و جمع

صجورت کجاربردی و بجا دسترسجی      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بجه  ویژگی

ها هرکجدام   ای از کتاب در راستای تأمین این هدف مجموعه .آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید

 :وین و تألیف خواهد شدشامل موارد زیر تد «ها در رویه دادگاه ...دعوای»تحت عنوان کلی 

 آراء وحدت رویه؛ .4

 آرای اصراری؛ .3

 ؛عالی کشور آراء شعب دیوان .3



 21 مقدمه

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 .نمونه دادخواست و معرفی دعوا .9

صجورت منسججم و    رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجه   در این مجموعه سعی شده است 

منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین   

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

ر برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( د دادگاه

؛ مثجل آراء  مجوارد آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر    

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

 .کنندگان عزیز قرار گیرد عهاین آراء مورد استفاده خوانندگان و مراج

 :های کتاب مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 .دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان .8

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود   « گروه پژوهشی»

هجای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا    

د که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن      لذا موجب خرسندی خواهد بو .بعدی استفاده نماید

صجورت )کتبجی یجا از طریجق      ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجه 

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

 مدیر مسئول انتشارات



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

دادخواست  معرفی و نمونه

 دعوای فروش مال مشاع

 اول فصل 



 



 

 معرفی دعوای فروش مال مشاع
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     

 .بررسی  هر دو خواهیم پرداختفروش مال مشاعی به 

 تقسیم مال مشاعی :مبحث اول
جمجع  شود که حقوق مالکین متعجدد در آن بجه نحجوه اشجاعه      مال مشاع به مالی گفته می

( و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شجرکت یجا شجراکت    .م.ق ۳7۸شده است )ماده 

ه زمین مشاعی اشاره کجرد  توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطع اختیاری می

لیکن اشجاعه در حالجت اجبجاری، بجدون      ؛پذیرد و با اختیار صورت می یکه به صورت اراد

 ۸.ثی استواراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال مور

 .توان تقسیم نمود مال مشاعی را به سه حالت می

یجک از مجالکین مشجاعی از ملجک     سجهم هر  افراز به معنجی ججداکردن   :تقسیم به افراز.4

باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا بجا اجبجار )از طریجق دادگجاه( صجورت       مشترک می

تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسجیم را   پذیرد و هر شریکی می می

   .صالح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد به مرجع ذی

از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سجهم   :اوالً، در تقسیم به افراز ،بنابراین

 ؛  رسد خودش می

 .گذاری مال مشاعی نیست نیاز به ارزیابی و قیمت :ثانیاً

در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی  :تقسیم به تعدیل.3

مانند اینکه یجک قطعجه زمجین قسجمت روبجرو اتوبجان آن ارزش بجاالتری از         ؛نداشته باشد

را مسجاحت قطعجه    کارشجناس مبنجا   قسمت های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم

یعنجی   ؛ثر در مسجاحت زمجین خواهجد بجود    دهجد بلکجه ارزش زمجین مجؤ     ن قجرار نمجی  زمی

؛ بنابراین در تقسجیم  ابری کندگیرد تا بر تر می های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع قسمت
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رسجد   از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشجان نمجی   :اوالًبه تعدیل، 

 ؛  ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد

 .برند از عین مال مشترک سهم می همه شرکا :ثانیاً

 .باشد میگذاری مال مشاعی  الزمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت :ثالثاً 

همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسجیم ایججاد    :تقسیم به رد.3

هجا اضجافه    سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سجهم  شود الجرم برای تعادل نمی

گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضجافی  

؛ بنابراین در تقسجیم  از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد سهام وی نیز مشخص،

 ؛از عین مال مشترک سهم نبرند ممکن است بعضی از شرکا :اوالًبه رد، 

 ؛  گیرند از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی :ثانیاً 

 .شدبا گذاری مال مشاعی می الزم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت :ثالثاً

رسجد و   باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی الزم به یادآوری می

نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید درصجورتی کجه   

های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشجته باشجند تنهجا     هی  یک از تقسیم

 .ی استصالح قضائ از مرجع ذی «مال مشاعفروش »راه درخواست 

 :در موارد ذیل امکان تقسیم اموال مشاعی وجود ندارد

از  ترک یا حصه یجک یجا چنجدنفر از شجرکا    هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مش .4

 .(ا.م.ق ۳۳۳ ماده)تراضی نمایند  اشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکامالیت ب

 .(ا.م.ق ۳۳7 ماده) .علیه ممنوع است تقسیم مال موقوفه بین موقوف .3

نحجوه فجاحش باشجد     در صورتی که تقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضجی بجه   .3

 .(ا.م.ق ۳۳۵ و ۳۳5 ماده) تقسیم ممنوع است

در صورتی که منع قانونی یا قراردادی خاص در خصوص عجدم تقسجیم باشجد تقسجیم      .4

 .ممنوع است

در مواردی که نسبت به ملک مشاعی سند معجارض صجادر شجود تجا زمجانی کجه رفجع         .8

 .(.م.م.ف.ا.)تبصره یک ماده قتعارض صورت نپذیرد تقسیم ممنوع است 
  


