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 انواع دعاوی
 ق.آ.د.م.( 111تا  151و  11، 11مواد )

 دعاوی عینی، شخصی و مختلط

 نامند.به طور کلی، دعاوی راجع به حقوق عینی را دعاوی عینی و دعای راجع به حقوق دینی را دعاوی شخصی می

 دعوای عینی

 یحقوقآن دسته مورد اجرا از  ماهیت حق دیگر، به عبارت ؛که راجع به عین یک مال استدعوای عینی دعوایی است 
، دعوای حق ارتفاق، استرداد سند ، دعوایمانند دعوای مالکیت .شوداست که برای اشخاص نسبت به اعیان حاصل می

 و...دعاوی تصرف دعوای حق انتفاع، 

 ند مالکیت، انتفاع، ارتفاق، وثیقه، شفعه، تحجیر و...موضوع دعوای عینی، حقوق عینی است، مان نکته:• 

 .توان اقامه کردمی ،دعوای عینی را علیه هر شخصی که عین مورد نظر را در اختیار دارد نکته:• 

 حال ست،ا معین اتومبیل دستگاه یک اً مثل ،مال یک عین مالک که کندمی ادعا «کیارش»آقای  توضیح و مثال:• 
توان آن را می و است عینی ادعو زیرا ،نماید اقامه است اتومبیل آن متصرف که شخصی هر علیه را ادعو این تواندمی

 .مورد نظر را در اختیار دارد اقامه کرد عینعلیه هر شخصی که 

 دعوای شخصی

 ،عمل از خودداری یا انجام دعوای مانند ،ستا عهدی یا شخصی ،اجرا مورد حق ماهیتدعوای شخصی دعوایی است که 
 و... دین ۀمطالب

 موضوع دعوای شخصی، انجام عمل، عدم انجام عمل و مطالبۀ دین است. نکته:• 

 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ مثال انجام عمل: ▪ 

 دعوای منع خوانده از اشتغال به شغل معین؛ مثال عدم انجام عمل: ▪ 

 میلیون تومان. 11دعوای مطالبۀ مبلغ  مثال مطالبۀ دین: ▪ 
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و علیه هیچ شخص دیگری غیر از متعهد  توان علیه شخص متعهد اقامه کرددعوای شخصی را فقط می :نکته •
 توان مطرح نمود.نمی

د به انجام )تعهّ آمیزی نمایداش را رنگدهد که خانهتعهد می «سارا» خانمبه  «بابک»آقای  ثال:توضیح و م •
 در عبارتیبه کند، دعوا ۀاقام او علیه تواندمی فقط «سارا» ،نمایدن عمل تعهدش به «بابک» کهدرصورتیحال  ،عمل(
ها توان آنمی که عینی دعاوی برخلاف، برسد اشخواسته به تواندمی متعهد شخص توسط فقط لهمتعهدٌ ،شخصی دعاوی

 .مورد نظر را در تصرف دارد اقامه کرد عین را علیه هر شخصی که

 ی مختلطوادع

 توان به صورت عینی و هم به صورت شخصی اقامه نمود:یهم م ،این دعاوی را

اگر با انعقاد قراردادی، شخصی مالک یک مالی شود و آن مال به او تحویل  مالکیت با انعقاد قرارداد:. دعوای 1
 توان به صورت عینی و هم به صورت شخصی آن را اقامه کرد.داده نشود، دعوا مختلط است، یعنی هم می

 .که دعوای عینی است ؛یتدعوای مالک( 1

 که دعوای شخصی است. ؛دعوای الزام به تسلیم مبیع( 2

 «فردین»ل حا کند،به او تسلیم نمی امافروشد می «فردین»آقای اتومبیلی را به  «بیژن»آقای  :و مثال توضیح• 
این  .شود ید اتومبیل به او تسلیماست و با اتومبیل که او مالک کندمطرح نماید و ادعا را  تواند دعوای مالکیت اتومبیلمی
مثلاً اگر اتومبیل در اختیار  کرد.توان آن را علیه هر شخصی که اتومبیل را در اختیار دارد اقامه عینی است و می ا،دعو

 .کرد اقامه نیز «بردیا» شخص علیه را یدعو این توانمی باشد «بردیا» شخص
توان این دعوا را علیه شخص متعهد دعوای شخصی است و تنها می ،ولی دعوای الزام به تسلیم مبیع )انجام عمل(

زیرا الزام  ،توان علیه او این دعوا را اقامه نموداگر اتومبیل در اختیار شخص دیگری باشد نمیکرد و باشد اقامه که بایع می

 .مودن اقامه را دعوا این توانمی او علیه تنها و باشد( می)بیژنتعهد بایع  ،به تسلیم مبیع

با انعقاد قراردادی، یک مالی به دیگری تحویل شده  قرارداد عین معین تحویل شده: بطلاندعوای فسخ یا . 2
 نوع دعوا اقامه کند: 2تواند است. حال طرفی که مال را داده است ادعای فسخ یا بطلان قرارداد را دارد، در این صورت می

 .عینی استدعوای که  ؛دعوای مالکیت( 1

 .شخصی است دعوای که بطلان؛فسخ یا  ایدعو( 2

دعوای شخخخصخخی 

 و دعخخخوای عینی

 . دعوای شخصی1

 . دعوای عینی2

شود به یک شخخخخص فقط می

 مخعخین رجخوع کرد، بخابخت:

ر علیخخه هر کک کخخه عین مخخال د

 شود اقامه کرد.دستش باشد، می

 . انجام عمل1

 . عدم انجام عمل2

 . مطالبۀ دین3
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حال پس  ،نمایدفروشد و اتومبیل را به او تسلیم میمی «دنیا» خانماتومبیلی را به  «آرتین»آقای  :و مثال توضیح• 
 «آرتین»اتومبیل باید به شخص  شود که قرارداد از ابتدا باطل بوده است ویا معلوم می شود ومی از مدتی این قرارداد فسخ

خود را  ،یا فسخ شده است و تواند دعوای مالکیت اقامه نماید و به این دلیل که معامله باطلمی «آرتین»استرداد شود. 
توان آن را علیه هر شخصی که این دعوا عینی است و می .و درخواست استرداد اتومبیل را بنماید کندمالک قلمداد 

 .باشد« دنیا»به غیر از  اتومبیل در اختیار شخص دیگری حتی اگر کرد،اتومبیل را در اختیار دارد اقامه 
و به  کردکه مشتری است اقامه  «دنیا»توان علیه فقط می است شخصی دعوای که را بطلان یا فسخ دعوای ولی

. طرف دبرگردان را شده فروخته معین عین باشدمی متعهد «دنیا» ،یا فسخ شده است است و این عنوان که قرارداد باطل
 اقامۀ دعوای فسخ یا بطلان نمود.« دنیا»تواند علیه کسی غیر از است و نمی« دنیا»ارداد قر

 دعاوی منقول و غیرمنقول

اه محل دعاوی غیرمنقول در صلاحیت دادگرسیدگی به است.  صلاحیتبندی دعاوی به منقول و غیرمنقول، فلسفۀ تقسیم
 صالح به رسیدگی است. ،ده، دادگاه محل اقامت خواندهق قاعبوقوع مال غیرمنقول است و در دعاوی منقول مطا

اما ممکن این سؤال ایجاد شود که چرا دعاوی غیرمنقول باید در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول باشد؟ 
در پاسخ باید گفت قانونگذار جهت سهولت امر دادرسی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، این دسته دعاوی را در 

ت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است، مثلاً ممکن است در یک دعوا راجع به ملک، دادگاه بخواهد صلاحی
منظور  همینکارشناس خود را برای بازدید از ملک به محل اعزام کند و یا حتی خود قاضی بخواهد ملک را بازدید کند. به

موضوع دعوای غیرمنقول، به محل ملک نزدیک باشد تا کننده به حکم عقل و منطق آن است که دادگاه رسیدگی
سهولت بتواند به آن دسترسی داشته باشد. اگر ملکی در شیراز واقع باشد و دادگاه تهران بخواهد به موضوع دعوای به

 راجع به آن رسیدگی کند، قطعاً بسیار مشکل و ُپر هزینه خواهد بود.

 دعاوی منقول

اند. بنابراین دعاوی راجع به انجام عمل، خودداری از انجام عمل و مطالبۀ اکم، منقولکلیۀ تعهدات از حیث صلاحیت مح
 1ها اموال غیرمنقول باشد.شوند، حتی اگر موضوع آندین دعاوی منقول محسوب می

 ، امّادنشودین محسوب می ۀبا اینکه مطالب ،خسارات املاک و دعاویِ المثل املاکدعاوی راجع به اجرت نکته:• 
 اند.یرمنقولغ

کنیم؟ ها را جزء دعاوی غیرمنقول محسوب میاند. اما چرا ما اینالمثل و خسارت، پولاجرت :و نکته توضیح• 
المسمی ها مشخص نیست. برخلاف اجرتاند که تا قبل از اینکه دادگاه تعیین کند مبلغ آنالمثل و خسارت، دیونیاجرت

سارت المثل یا خزی به بررسی دادگاه ندارد. بنابراین اگر دادگاه بخواهد مبلغ اجرتکه مبلغ آن در قرارداد آمده است و نیا
های محلی اشراف داشته را تعیین کند، نیاز دارد که از مال غیرمنقول بازدید کند و یا به محل وقوع مال غیرمنقول و مظنّه

شوند. اما دعوای ، دعاوی غیرمنقول محسوب میالمثل یا خسارات اموال غیرمنقولباشد. بنابراین دعاوی راجع به اجرت

                                                                                                                                                                                        
 ق.م. 21مادۀ  .1
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آیند، زیرا دادگاه نیازی به بررسی ملک ندارد و مبلغ در قرارداد حساب میالمسمای اموال غیرمنقول، دعوای منقول بهاجرت
 تعیین شده است.

 1ی اساتیدتند، برخمحل اختلاف هس ،دعوای تسلیم مال غیرمنقولو  املاک رسمیِ دعوای الزام به تنظیم سند نکته:• 
ی این دعاو ،شوندمنقول محسوب می ،تعهدات تمامیِد و نباشوی تعهد به انجام عمل میاند چون موضوع این دعامعتقد
 نیز این دعاوی ۀ قضاییدر روی .باشدغیرمنقول می ،ند موضوع این دعاویامعتقد 2دیگر بعضی استادانولی  اند،لنیز منقو

طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، ممکن زیرا دعاوی راجع به تعهداتی که موضوع آن به، دنشوغیرمنقول محسوب می
 است نیاز به بررسی ملک و یا اشراف محلی دادگاه به منطقۀ محل وقوع مال غیرمنقول داشته باشد.

ت که در ربه این صو ،ثر استؤها متنها در صلاحیت دادگاه ،دعاوی به منقول و غیرمنقولبندی تقسیم توضیح:• 
ه در دعاوی راجع به خسارت املاک کاز آنجا .باشدوقوع مال غیرمنقول می دادگاه صالح دادگاه محل ،دعاوی غیرمنقول

 ار کار این یدادگاه ،دادگاه نیاز به بررسی ملک توسط کارشناس یا خود قاضی دارد ،المثل املاکاجرت و یا دعاویِ
 مودنغیرمنقول محسوب باید ین دعاوی را ا دلیل همین به باشد، ترنزدیک لکم وقوع محل به که دهدمی انجام ترراحت

 ویِ ادع ،اموال غیرمنقولای المسمّاجرت راجع به اویولی دع .وقوع مال غیرمنقول قرار گیرد ت دادگاه محلّکه در صلاحیّ
 ند.کمابین طرفین را بررسی فیزیرا دادگاه نیازی به بررسی ملک ندارد و فقط باید قرارداد  ،دنشومحسوب می منقول

 ی غیرمنقولاودع

 ،دعوای مالکیت مال غیرمنقولدعوای غیرمنقول عبارت است از دعوایی که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول باشد. 
مزاحمت و هر دعوایی ، ممانعت از حق ،دعوای تصرف عدوانیدعوای حق ارتفاق،  ،دعوای حق انتفاع در ملک دیگری

شود. سایر احکام دعوای غیرمنقول توضیح است، دعوای غیرمنقول محسوب میمال غیرمنقول  اً ستقیمم آن که موضوع
 داده شده است.

 دعاوی مالی و غیرمالی

 پردازیم.در این قسمت ابتدا به بررسی دعاوی مالی و سپس به بررسی دعاوی غیرمالی می

 مالی دعـاوی

ان ضابطۀ دقیقی برای تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد. . در حقوق ایراست مالی حقوق ی،وادع این موضوع
توان از این فرمول استفاده کرد که دعاوی مالی اولاً راجع به حقوق مالی است و ثانیاً در اثر آن دعوا، به هر حال میاما به
 د.شوازای آن مالی داده میدر حقیقت در دعوای مالی، خواسته یا مال است و یا در  شود.ی شخص چیزی اضافه مییدارا

یک دعوای مالی است، زیرا تدریس، تعهد به انجام عملی با ارزش است  آیین دادرسی مدنی،مثلاً دعوای الزام به تدریس 
 شود.که دارای قیمت است و با ایفای آن به دارایی شخص خواهان افزوده می

                                                                                                                                                                                        
 .591عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  شمس، دکتر .1
 .2، حاشیۀ شمارۀ 21کاتوزیان، شادروان دکتر امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، مادۀ  .2
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 ، اگر موضوع سند جنبۀ مالی داشته باشد )مانند دعوایممکن است مالی باشد یا غیرمالیسند دعوای استرداد  نکته:• 
استرداد چک(، دعوا مالی است و اگر موضوع سند جنبۀ غیرمالی داشته باشد، دعوا غیرمالی است. )مانند دعوای استرداد 

 های خانوادگی(عکس

فروش اموال مشاع در صورتی  یا تقسیم و، افرازدعوای  ،بها()اجاره اجور ۀصیت به نفع مدعی، مطالب، و1یدخلع نکته:• 
 . در این خصوص توضیحات بیشتری در مباحث بعدی ارائه خواهد شد.دعوای مالی است ،باشدکه مالکیت مورد نزاع 

 در مقام شک، اصل بر مالی بودن دعوا است. نکته:• 

 دعاوی غیرمالی

 :شوندبه دو دسته تقسیم میدعاوی غیرمالی 

 غیرمالی ذاتی اویدع

کلیۀ دعاوی راجع به ، حجر، وکالت ،بسَنَ ،طلاق در رجوع ،طلاق نکاح، . مانندغیرمالی است ن دعاوی ذاتاًموضوع ای
 و... وصیت به نفع مدعی(، وقف ی)به استثنا و... تنفیذ وصیت، ابطال وصیتاعم از  وصیت

 ،ز مرگ وصیت نمایندشود که قبل ان به مسلمانان توصیه میآزیرا در قر ،مالی استغیردعوای وصیت توضیح: • 
 فع مدعیوصیت به ن یبه استثنا . البتهشودبنابراین وصیت یک عمل عبادی شمرده شده و غیرمالی ذاتی محسوب می

 شود.که یک دعوای مالی محسوب می

و  قدردانی برای و شودمی قبول وکالت آزمون در کتاب این ۀمطالع با «پوریا» عی:دمثال وصیت به نفع م• 
کتاب علیه  ۀند، نگار«پوریا»پس از فوت  .نماید وصیت کتاب این ۀنگارند نفع به را باغش گیردمی تصمیم ،گزاریسپاس
صیت و . مثالی که گفته شد بیانگر دعوایشودو خواستار اجرای وصیت و تسلیم باغ می کندمیدعوا  ۀاقام «پوریا» ۀورث

 .شودمالی محسوب می ابنابراین این دعو ؛ادینه عب ،صرفًا مالی است یبه نفع مدعی است و هدف این دعو

الله یلسبفی، تسبیل، منظور از عبارت «حبس مال و تسبیل منافع»در تعریف وقف که آمده است:  :توضیح• 

 .شودمی محسوباست، پس بنابراین دعوای وقف نیز غیرمالی  غیرمالی نیز اللهسبیلفی ،باشدمی

یرمالی است. زیرا اثر عقد وکالت، اعطای نیابت است که کاملًا مجانی است، دعاوی مربوط به وکالت، غ :توضیح• 
گیرد. البته انجام موضوع وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد، دهد و نمیزیرا کسی بابت اعطای نیابت پولی نمی

                                                                                                                                                                                        
 ید مطلقاً دعوای مالی است، چه مالکیت مورد اختلاف باشد و چه نباشد.خلع .1

 دعاوی غیرمالی
 . دعوای غیرمالی ذاتی1

 . دعوای غیرمالی اعتباری2
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دعاوی راجع به اجرت انجام  اما صرف اعطای نیابت مجانی است. بنابراین دعاوی راجع به ذات وکالت غیرمالی است، اما
 موضوع وکالت مالی است.

 1مطابق رأی وحدت رویه و نص قانون، دعاوی اعسار غیرمالی است. نکته:• 

 دعاوی غیرمالی اعتباری

 هاآن هب دلیل این به ،است کرده اعتبار غیرمالی را هاآن قانونگذار ولی ،باشندمی مالی ذاتاً ،اعتباری غیرمالی دعاوی
 د.گوینمی اعتباری غیرمالی

 اند از:این دعاوی عبارت

 محل نزاع نباشد. تیو فروش اموال مشاع؛ اگر مالک میافراز، تقس ی( دعوا1
 بها(.)اجاره اجور ۀمطالب یراجع به موجر و مستأجر؛ به استثنا ی( دعاو2
 ممانعت از حق و مزاحمت. ،یتصرف عدوان ی( دعاو3

ند دانستید را درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد، غیرمالی اعتباری میی خلعدعوا 2سابقاً برخی اساتید نکته:• 
ید، مطلقاً چه در طور قاطعانه مخالف رویۀ قضایی بود. اما در حال حاضر در مالی بودن دعوای خلعکه نظر ایشان به

 ید مطلقاً مالی است.خلع مالکیت اختلاف باشد و چه نباشد، بین اساتید اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین دعوای

فرض  (اگر مالکیت محل نزاع نباشد)فروش اموال مشاع  یا تقسیم و رخواست افراز،ر توضیح دد توضیح و مثال:• 
 و کمل دانگِ دو مالکِ« هوشنگ»باشند و هر دو قبول دارند که مالکین مشاع ملکی می «سهراب»و  «هوشنگ»د کنی

 «هوشنگ»مثلًا . اختلاف دارند ملک با هم تقسیم آن ۀنحو درولی  اند،رت مشاعیملک به صو دانگِ  ارچه مالکِ سهراب 
ون چ این فرضدر  .این تقسیم را قبول ندارد «سهراب»ولی ، «سهرابو انباری برای  است حیاط برای من»د: گویمی

 شود.می ی اعتباری محسوبدعوای تقسیم غیرمال ،اختلاف دارند ملک تقسیمِ ۀنحو درباشد و فقط مالکیت محل نزاع نمی

« رابسه»و « گ!دان دو نه ؛ملک هستم من مالک سه دانگِ» :بگوید« هوشنگ» مثلاً ،ولی اگر مالکیت محل نزاع باشد
 بررسی و نماید مشخص را «هوشنگ» مالکیت سهم میزان باید اول دادگاهاین فرض  در این مسأله را قبول نداشته باشد،

ون چدر این فرض  .بپردازد تقسیم و افراز به سپس؛ دانگ سه یا ملک است دانگِ  دو مالکِ «هوشنگ» آیا که نماید
 شود.مالی محسوب می ،دعوای افراز و تقسیم ،باشدمی «سهراب»و  «هوشنگ»ملک نیز مورد اختلاف و نزاع بین  مالکیتِ

 تخلیۀ ید غیرمالی اعتباری کلیۀ دعاوی راجع به موجر و مستأجر غیرمالی اعتباری است، مثلاً دعوای توضیح:• 
 بها( دعوای مالی است.است، اما دعوای مطالبۀ اجور )اجاره

 آثار دعاوی غیرمالی

                                                                                                                                                                                        
های قانون نحوۀ اجرای محکومیت 11و مادۀ  29/11/1312مورخ  662به، به موجب رأی وحدت رویۀ شههمارۀ رسههی و محکومٌدعاوی اعسههار اعم از هزینۀ داد .1

 مالی، غیرمالی است.
اند. کرده اری حذفید را از لیست دعاوی غیرمالی اعتبهای جدید کتابشان دعوای خلعاند، اما در ویرایشجناب آقای دکتر عبدالله شمس، سابقاً این نظر را داشته .2

 .665شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ 
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 توان از جمله آثار دعاوی غیرمالی دانست:موارد زیر را می

 هزار تومان است. 111تا  11هزینۀ دادرسی دعاوی غیرمالی بین . 1

 .انددعاوی غیرمالی اصولًا قابل تجدیدنظر. 2

 کند.الوکاله را تعیین میالوکاله، دادگاه میزان حقدرصورت نبودن قراردادی راجع به حق. 3

 دعاوی تصرّف

 اند:بندی کردهدعوا تقسیم 3ید به معنای عام را به دعوای خلع 1برخی از اساتید

 
 خاص ید به مفهومخلع

خواستار کوتاه کردن دستِ غاصب از ملک خویش شود و مالکِ ملکی، اقامه می غاصبعلیه  مالکاین دعوا از طرف 
 گردد.می

غصب شده است، یعنی « سمیرا»مالک یک واحد آپارتمان است که ملک او توسط خانم « هوشنگ»آقای  مثال:• 
یّه ید با تکبایست در دعوای خلعمی« هوشنگ»رود. آقای شده است و از آن بیرون نمی« هوشنگ»وارد ملک « سمیرا»

 و اخراج او از ملک را خواستار شود.« سمیرا»خویش، کوتاه کردن دست بر مالکیت 

 ید، مالکیت خواهان است.منشأ دعوای خلع نکته:• 

ید، منوط به اثبات مالکیت خواهان است، یعنی در واقع این دعوا فقط از مالک پذیرفته شدن دعوای خلع توضیح:• 
 یست دعوای اثبات مالکیت اقامه کند، بعد از اینکه مالکیت اثبات شد،باشود. پس مالک ابتدا میقطعِی ملک پذیرفته می

 ید اقامه کند و غاصب را از ملک خویش اخراج کند.دعوای خلع

ید متفاوت است و در حقیقت دو دعوای کاملاً متفاوت و مجزّا دعوای مالکیت )اثبات مالکیت( با دعوای خلع نکته:• 
 تواند به صورت جداگانه باشد و یا باهم و توأمان؛ در این خصوص مانعی وجود ندارد.میهستند. البته اقامۀ این دو دعوا 

 تخلیۀ ید

 دعوای تخلیۀ ید عبارت است از دعوایی که:

 خواهان ادعای غاصب بودنِ خوانده را ندارد، در حقیقت خوانده با اجازۀ خودِ خواهان وارد ملک شده است؛ 

                                                                                                                                                                                        
 .619شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  .1

 ید به معنای عامخلع

 ید به معنای خاص. خلع1

 . تخلیۀ ید2

 . تصرف عدوانی3
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 ین مالکیت خواهان را قبول دارد؛خوانده نیز عدم مالکیت خود و همچن 
 .خواهان ادعا دارد که ادامۀ تصرفات خوانده از یک زمانی به بعد غیرقانونی بوده است 

قرارداد اجارۀ آنها تمام شده  مدتاست که  مستأجرو  موجرمصداق بارز دعوای تخلیۀ ید، بین  توضیح و مثال:• 
 با قراردادی یک ساله اجاره« مهسا»آپارتمان خود را به « آرش»د کند. مثلًا فرض کنیولی مستأجر ملک را تخلیه نمی

عای اد« آرش»کند. در این مثال پس از گذشت یکسال و اتمام مدّت قرارداد، ملک را تخلیه نمی« مهسا»داده است ولی 
هم ادعای « سامه»وارد ملک او شده است، همچنین « آرش»با اجازۀ خودِ « مهسا»را ندارد، بلکه « مهسا»غاصب بودنِ 

کرده باید ملک را تخلیه می« مهسا»را نیز قبول دارد، تنها مشکل این است که « آرش»مالکیت ندارد و حتّی مالکیت 
تا یک زمان مشخّصی قانونی بوده است و از آن « مهسا»ادعا دارد که تصرفات « آرش»که نکرده است. در این فرض 
 شود.می «مهسا»اقامۀ دعوای تخلیۀ ید، خواستار اخراج و تخلیۀ  با« آرش»مدّت به بعد دیگر قانونی نیست. 

شود که دهد و قرار میمیلیون تومان را قرض می 611مبلغ « کیانوش»به آقای « یگانه»خانم  مثال دوم:• 
در  ،بابت تضمینِ مبلغ قرض« کیانوش»بازگرداند. در عوض، آپارتمانِ « یگانه»ماه دیگر این مبلغ را به  6« کیانوش»

کند و در نتیجۀ دین خود را ادا می« کیانوش»ماه بعد،  6شود. نیز در آن ساکن می« یگانه»گیرد و قرار می« یگانه»رهن 
باید « وشکیان»کند. حال آپارتمان را تخلیه نمی« یگانه»گردد. اما از ملک خویش می« یگانه»فکّ رهن، خواستار تخلیۀ 

قبلًا  «کیانوش»را ندارد، بلکه خود « یگانه»ادعای غاصب بودنِ « کیانوش»ن مثال دعوای تخلیۀ ید اقامه کند. در ای
ا قبول دارد، ر« کیانوش»نیز ادعای مالکیت بر ملک را ندارد و اتفاقاً مالکیت « یگانه»را داده است، « یگانه»اجازه تصرف 

 کند.هرحال تخلیه نمیولی به

ید، غاصب بدون اجازۀ مالک به ملک در دعوای خلع یکدیگر: ید و تخلیۀ ید ازفرمول تشخیص دعوای خلع• 
خواهیم دستِ غاصب را از ملک کوتاه کنیم؛ اما در دعوای تخلیۀ ید، مالک خودش با رضایت خودش او دست زده، ما می

 ملک خویش را ُپر کرده است، حالا باید خواستار تخلیۀ آن شود.

 

 

 

 یدخلع
 کند.. خوانده مالکیت خواهان را تکذیب می1

 .کند. خواهان با اثبات مالکیتِ خود، خوانده را خلع ید می2

 تخلیۀ ید

 . خوانده عدم مالکیت خود و مالکیت خواهان را قبول دارد.1

 . خواهان قانونی بودن ید خوانده را قبول دارد.2

 . خواهان مدعی است که ادامۀ ید خوانده غیرقانونی است.3

 ین مستأجره. مثال: دعوای تخلیۀ ید از ع4
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 تصرف عدوانی

 شود.رکن را اثبات کند، در این دعوا پیروز می 3رکن است و هر شخصی بتواند این  3 دعوای تصرف عدوانی دارای

یعنی خواهان اثبات کند که سابقاً در ملک متصرف بوده است، مثلاً اثبات کند که از سال خواهان:  تصرف( سبق 1
 در ملک حضور داشته و در آن دیوار کشیده است و درخت کاشته است و... . 1311

طور کلّی زمانی از عبارت الحاق استفاده است، به« الحاق»خانوادۀ هم« لحوق»عبارت  خوانده: تصرفق ( لحو2
شرط به  گویند که فلانشود که از قبل ماهیتی موجود بوده و سپس چیزی به آن اضافه گردیده باشد، مثلاً وقتی میمی

رف لحوق تص»سپس این شرط به آن اضافه شده است. قرارداد الحاق شده است، یعنی اول یک قراردادی وجود داشته و 
به ملک الحاق شده است.  اوبعد از یعنی خواهان اثبات کند که او اول در ملک متصرف بوده است و خوانده « خوانده
 عبارت دیگر اول خواهان متصرف بوده است، سپس خوانده بعد از او وارد ملک شده است.به

وارد ملک شده  1312کرده است و خوانده سال در ملک تصرف می 1311ز سال خواهان اثبات کند که ا مثال:• 
 است.

در لغت به معنای دشمنی است و در اصطلاح به این معنا است که « عدوانی»عبارت  خوانده: تصرف( عدوانی بودنِ 3
 و به زور وارد ملک شده است.و بدون مجوز قانونی خوانده بدون رضایتِ خواهان 

عبارت دیگر مالکیت در دعوای عوای تصرف عدوانی مهم نیست که چه کسی مالکِ ملک است! بهدر د نکته:• 
دهد. شود و دادگاه ملک را به او میرکن را اثبات کند پیروز می 3تصرف عدوانی اصلاً اهمیتی ندارد و هر کس صرفاً این 

 اگر مالک نباشد. دهد که زودتر تصرف کرده است، حتیدر حقیقت دادگاه ملک را به کسی می

رد و خکه ساکن امریکا است در ایران یک زمین زراعی می« فرشاد»فرض کنید آقای بررسی یک مثال مهم: • 
خورد، اما چون ساکن امریکا است و به ایران دسترسی ندارد، ملک خود را بلاتصرف رها سند رسمی مالکیت به نام او می

را « دفرشا»ردد و در آن زمین برای خود ویلا بسازد. کشاورزان منطقه که زمینِ کرده و قصد دارد در آینده به ایران بازگ
سال  11بعد از « فرشاد»شوند. کنند و در آن مشغول زراعت و کشاورزی میبینند، زمین را تصرف میخالی و رها شده می

شدیداً  از این واقعه« فرشاد»اند. شاورزیاند و درحال کبیند که کشاورزان زمین او را تصرف کردهگردد و میبه ایران بازمی
و فوراً  «کنید؟ من مالکم! من سند مالکیت دارم!کار میشما در زمین من چه»گوید: شود و به کشاورزان میعصبانی می

دعوای « فرشاد»کند. کشاورزان نیز علیه با یک دستگاه لودر، کشاورزان و تمام وسایلشان را از زمین خودش بیرون می
نند و کشوند و مالک را از زمین اخراج مینظر شما آیا کشاورزان در این دعوا پیروز میکنند، بهرف عدوانی اقامه میتص

رکن دعوای تصرف عدوانی را اثبات کنند،  3گیرند؟! در پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر کشاورزان زمین را پس می
 گیرند!س میرا پ« فرشاد»شوند و زمین در دعوا پیروز می

 ارکان دعوای تصرف عدوانی

 . سبق تصرف خواهان1

 . لحوق تصرف خوانده2

 . عدوانی بودن تصرف خوانده3
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 بررسی ارکان دعوای تصرف عدوانی در مثال فوق:

 اند.اند و گندم و جو کاشتهشود، چون کشاورزان در زمین سالها کشاورزی کردهاثبات میخواهان:  تصرف( سبق 1

اند هاند، اول کشاورزان تصرف کردایران نبوده و امریکا بوده« فرشاد»شود، آقای اثبات می خوانده: تصرف( لحوق 2
 شود.سال به ایران بازگشته و وارد ملک می 11بعد از « فرشاد»و سپس 

با لودر تمام کشاورزان و وسایلشان را از زمینش « فرشاد»شود، چون اثبات میخوانده:  تصرف( عدوانی بودن 3
 به زور بیرون ریخته است!

 د.گردانز زمین اخراج و ملک را به کشاورزان برمیشود و دادگاه او را ادر دعوای تصرف عدوانی محکوم می« فرشاد»آقای 

ر گیری ملک او انجام دهید؟ بله درست فکهستید، چه اقدامی باید جهت بازپس« فرشاد»حال تصور کنید که شما وکیل 
کوتاه استار ید است، باید خوید اقامه کنید. یعنی با تکیّه بر مالکیت که منشأ دعوای خلعکنید! شما باید دعوای خلعمی

 کردن دست غاصب از ملکِ مالک شوید.

همانطور که ملاحظه کردید، در دعوای تصرف عدوانی کشاورزها علیه مالک زمین پیروز شدند و دعوای  نکته:• 
 تصرف عدوانی هیچ ربطی به مالکیت ندارد.

« افروز»اند. اگر کطور مساوی، با هم شریدر مالکیت ملکی به« افروز»و خانم « نگین»فرض کنید خانم  سؤال:• 
لیه تواند عمی« نگین»تمام ملک را تصرف کند و او را از ملک اخراج کند، آیا « نگین»وارد ملک شود و بدون رضایت 

 که شریک او در مالکیت ملک است، دعوای تصرف عدوانی اقامه کند؟« افروز»

رکن دعوای تصرف  3اگر بتواند « نگین»پس قطعاً بله؛ در دعوای تصرف عدوانی اصلاً مالکیت اهمیتی ندارد،  جواب:
 شود.پیروز می« افروز»عدوانی را اثبات کند، در دعوای تصرف عدوانی علیه 

گر بینی کرده است؟ معدوانی را پیش تصرفعدوانی چیست؟ چرا قانونگذار دعوای  تصرففلسفۀ دعوای  سؤال:• 
 ید کافی نیست؟دعوای خلع

ات دانید، دعوای اثبو نیاز به اثبات مالکیت دارد و همانطور که می متِ مالی استقیید یک دعوای گرانخلع جواب:
سال هم طول بکشد، همچنین اثبات مالکیت و اخذ  1مالکیت یک دعوای بسیار پیچیده است و بعضاً ممکن است مثلاً تا 

زمین  زمین یک کشاورز که از های گزافی دارد و ممکن است سالیانِ سال طول بکشد. حال تصور کنیدسند رسمی هزینه
ید زمین را پس بگیرد، شود، اگر او بخواهد از طریق دعوای خلعکند توسط شخصی غصب میخودش امرار معاش می

ها طول بکشد، در این مدت چگونه زندگیِ خود را بگذراند و از ید ممکن است سالاثبات مالکیت و دعوای پر هزینۀ خلع
 کجا تأمین معاش کند؟

لی که دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیرمالی است و هزینۀ دادرسی نسبتاً کمی دارد و رسیدگی به دعوای درحا
تصرف عدوانی طبق قانون باید فوری انجام شود، یعنی قانون رسیدگی خارج از نوبت را برای دعوای تصرف عدوانی 

ی أی زمانی قابل اجرا است که قطعی شده باشد، یعنطور کلّی ربینی کرده است. همچنین در آینده خواهیم دید که بهپیش
اگه قابل تجدیدنظرخواهی باشد قابل اجرا نیست تا تکلیف تجدیدنظرخواهی مشخص شود، اما حکم دعوای تصرف 
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وجه مانع اجرای هیچشود و تجدیدنظرخواهی بهعدوانی هرچند که قابل تجدیدنظر است، اما فوراً در مرحلۀ بدوی اجرا می
 طور کلّی دعوای تصرف عدوانی یک دعوای سریع است.ست. بهحکم نی

بینی کرده است که در آن، مالکیت هیچ اهمیتی ید، دعوای تصرف عدوانی را پیشقانونگذار با وجود دعوای خلع
 ندارد، پس باید بررسی کرد که فلسفۀ وجود دعوای مالکیت چیست؟

و  کند و این حکم عقلغیرمنقول، ملِک خود را بلاتصرف رها نمی کس درصورت داشتِن مالدر تمامِ دنیا، اصولًا هیچ
ه خودش د؟ یعنی نند ولی آن را رها کرده باشنشناسید که مال غیرمنقولی را داشته باشمنطق است. شما چند نفر را می

متعارف و عاقل با ملک ساکن آن باشد، نه در آن کار کند، نه در آن سرایدار بگذارد و نه آن را اجاره دهد! اصولاً انسان 
 کند.خود چنین رفتاری نمی

ارزش  الوکالۀ شما یک ملک باشوید و اتّفاقاً اولین حقفرض کنید شما در آزمون کانون وکلای دادگستری قبول می
 شوید، یا برای دفتر کار از آنکنید؟ بالاخره یا خودتان ساکن آن میبها است، شما چه رفتاری با این ملک میو گران

دهید! چند درصد امکان این وجود دارد که شما ملک را کنید و یا اگر نیازی نداشته باشید آن را اجاره میاستفاده می
ان قاعده از آن عنوتوان یک نتیجۀ کّلی گرفت و بهکنید. از این توضیحات میبلاتصرف رها کنید؟ اصولًا اینکار را نمی

 استفاده کرد:

لاً عبارت دیگر، اصوخودشان هستند، به تصرفشوند، اولین مک ملک میاصولاً اشخاصی که مالک ی»

 «اند.ین، مالکین ملکتصرفین ماول

سابق بدهد، اصولاً ملک را به مالک آن داده  تصرفعدوانی، ملک را به م تصرفدر نتیجه، اگر دادگاه در دعوای 
 دهد که زودتردادگاه ملک را به کسی می ، چونعدوانی، حمایت از مالک واقعی است تصرفپس فلسفۀ دعوای است. 
 کرده است و اصولاً آن شخص مالک ملک است. تصرف

ید اقامه کند، ممکن ای از یِد مالک آن خارج شود، اگر مالک بخواهد دعوای اثبات مالکیت و خلعاگر خانۀ مسکونی
بینی گذار دعوای تصرف عدوانی را پیشهمین دلیل قانوناست چند سال طول بکشد، در این چند سال کجا زندگی کند؟ به

 اش برگردد.کرده است که مالک نهایتًا چند ماهه به خانه
تنها با مالکیت کاری ندارد و وارد اند، در دعوای تصرف عدوانی دادگاه نهابراز کرده 1دانانهمانطور که برخی از حقوق

ارد. با و فقط با تصرف سروکار د دهدنمیه مسائل مالکیت شود، بلکه به اصحاب دعوا نیز اجازۀ ورود بمقولۀ مالکیت نمی
مالک واقعی ملک است و اگر دادگاه ملک را به متصرف سابق بدهد، اصولاً آن را  %99همین فلسفه که متصرف سابق 

 داده است.به مالک آن پس

مانند مثال مهمی که  متصرف سابق، غاصب باشد و دادگاه ملک را به غاصب بدهد، دقیقاً %1ممکن است  نکته:• 
که ساکن امریکا بود بررسی کردیم، ایشان با اینکه مالکِ ملک بودند، در دعوای تصرف عدوانی شکست « فرشاد»از آقای 

جزو همان « فرشاد»خوردند و محکوم شدند و دادگاه حکم به اخراج ایشان داد و ملک را به کشاورزان غاصب برگرداند. 
همین دلیل ظاهراً به آن نیازی نداشته است، کسی که به ا بلاتصرف رها کرده است، بهافراد است که ملک خود ر 1%

ملک غیرمنقولش نیاز نداشته و آن را رها کرده است، پس تمکن مالی خوبی هم دارد، درنتیجه این شخص هم وقت دارد 
مشکلی نیست اگر چند سالی هم ای ندارد، چون این همه سال ملک خود را رها کرده، پس و هم پول و هم اینکه عجله

                                                                                                                                                                                        
 .619شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  .1
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ک ید اقدام کند و ملید معطل شود. پس ایشان باید از طریق دعوای مالکیت و خلعبابت دعوای اثبات مالکیت و خلع
 خودش را بازستاند.

 انون آیین دادرسی مدنیق 162توضیح مادۀ 

بر سبق  دلیلت از حق ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانع»دارد: ق.آ.د.م. مقرر می 162مادۀ 
 «.تصرف و استفاده از حق می باشد مگر انکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید

کند که در دعوای تصرف عدوانی، سند رسمی مالکیت، دلیل سبق تصرف است، البته این ماده بیان می توضیح:• 
 وجود دارد و دلیل ارزش« اماره»، «دلیل»دانید در مقابل خالفی وجود نداشته باشد. همانطور که میدرصورتی که دلیل م

کنند، بیشتری نسبت به اماره دارد. در واقع امارات فقط در زمانی که دلیل مخالفی علیهشان وجود نداشته باشد حکومت می
 شود.یل را ندارد و ساقط میولی اگر دلیل مخالفی باشد، اماره تاب مقاومت در برابر دل

، مانند شهادت علیه شهادت، شهادت علیه سند 1شونددلیل اسقاط می 2اگر دلیلی با دلیل دیگر در تعارض باشد، هر 
 ماند.شود ولی دلیل باقی میو... . اما اگر اماره و دلیل با هم در تعارض باشند، اماره ساقط می

اً آن را از جیبش بیرون آورد و با آن تماس بگیرد و بعد دوباره آن را داخل اگر شخصی با تلفن همراه کار کند، مثل
جیبش بگذارد، این تصرفات مالکانه است، حال اگر شخصی به کلاس درس برود و روی صندلی بنشیند و در آن تصرف 

امارۀ مالکیت دانسته  فقط تصرف مالکانه را 2بکند، این تصرف مالکانه نیست. مراد از این سخن آن است که قانون مدنی
هایی که زده شد، تصرف شخص اول در تلفن همراه خودش، امارۀ مالکیت او است ولی تصرف شخص است. پس در مثال

روی صندلی کلاس درس، امارۀ مالکیت او نیست. حال تصور کنید شخصی در دادگاه علیه شخص اول )که در تلفن 
کند، مانند سند مالکیت عادی )مثلًا فاکتور خرید تلفن همراه از مرکز خرید همراه تصرف مالکانه کرده است( دلیلی اقامه 

شود و دادگاه حکم به ردّ تلفن همراه به شخص صاحب علاءالدّین(، امارۀ مالکیت آن شخص )تصرفات مالکانه( ساقط می
 دهد.دلیل می

های ۀ مالکیت است و این ادعا را با استدلالق.آ.د.م.، در این ماده منظور از دلیل مالکیت، امار 162برگردیم به ماده 
 کنیم:ذیل ثابت می

متری است. پس این سند،  111، مالکِ این ملکِ «مهران»( در سند رسمی مالکیت، نوشته شده است که مثلاً آقای 1
ثلاً آقای ممالکیت است. اما آیا در سند رسمی مالکیت، چیزی راجع به سبق تصرف نوشته است؟ آیا نوشته است که  دلیل
چ ای قید نشده است. سند مالکیت هیمسأله چنینمتری تصرف دارد؟ خیر! در هیچ سند مالکیتی  111در ملکِ « مهران»

 ربطی به تصرف ندارد. پس سند مالکیت صرفًا دلیل مالکیت است، و امارۀ سبق تصرف، نه دلیل آن.

شود و اماره در مقابل دلیل باعث دلیل می 2ث اسقاط هر ( همانطور که فوقاً اشاره کردیم، دلیل در مقابل دلیل باع2
ق.آ.د.م. به روشنی مقرر کرده است که سند رسمی مالکیت  162شود. قسمت اخیر ماده اسقاط اماره و باقی ماندن دلیل می

که  تتواند دلیل )اماره( سبق تصرف باشد که دلیل مخالفی وجود نداشته باشد. خب به روشنی مشخص اسدرصورتی می

                                                                                                                                                                                        
 ارضا، تساقطا.الدلیلانِ اذا تع .1
 «.تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»قانون مدنی:  35ماده  .2
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است، واّلا اگر « اماره»کار برده است، که آن را در معنای عام کلمه به 162در ماده « دلیل»منظور قانونگذار از عبارت 
توانست آن را ساقط کند و خودش باقی بماند؟ دلیل در مقابل دلیل منظور قانونگذار دلیل بود، چطور دلیل مخالف می

ین علّت همواضح است که سند مالکیت، امارۀ سبق تصرف است نه دلیل آن، بهشود! پس پر دلیل می 2باعث اسقاط هر 
ار ساقط رود و از اعتبعنوان امارۀ سبق تصرف کنار میاگر دلیل مخالفی علیه آن اقامه شود )مانند شهادت(، سند رسمی به

 شود.می

د رسمی مالکیت، امارۀ سبق در ادامه، پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که اساساً چرا سنسؤال: • 
 تصرف است؟ سند مالکیت چه ربطی به سبق تصرف دارد؟

اند، یعنی در حقیقت کسی که مالک ملک است، اصولًا سبق مالکین، خودشان متصرفین سابق %99اصولاً جواب: 
 ای )اماره( از سبق تصرف است.تصرف دارد. بنابراین، سند رسمی مالکیت، نشانه

بر سر اینکه کدامیک زودتر فلان درخت را در ملک کاشته « نسرین»و خانم « نریمان»آقای  فرض کنیم مثال:• 
ملک مالِ من است، پس من زودتر »گوید: کند و میسند رسمی مالکیت خود را اقامه می« نریمان»است، اختلاف دارند. 

در این «. ام!هند من درخت را کاشتهدنفر شاهد دارم که شهادت می 2من »گوید: نیز در جواب می« نسرین»، «کاشتم
تیجه ماند، در نشود و دلیل باقی میصرفًا اماره، پس اماره ساقط می« نریمان»دلیل اقامه کرده است و « نسرین»مثال، 
 شود.برندۀ دعوا می« نسرین»

باشد، « نریمان»چنان سند رسمی مالکیت به نام شاهد و هیچ دلیل دیگری نداشته باشد، ولی هم« نسرین»اما اگر 
عقلاً و منطقاً هم احتمال اینکه مالک در ملکِ خودش درخت را کاشته باشد، بیشتر است، بنابراین چون دلیلی مخالف با 

 شود.پیروز دعوا می« نریمان»شود و اماره اقامه نشده است، اماره مؤثر واقع می

بق خواهد ستناد به سند مالکیت خودش، میدر یک پروندۀ دعوای تصرف عدوانی، یکی از طرفین با اس :سؤال• 
تصرف خویش را ثابت کند، در مقابل طرف دیگر، با استناد به قبوض آب و برق آن ملک که طی چند سال پرداخته است، 

 شود؟یک در دعوا پیروز میادعای سبق تصرف دارد. به نظر شما کدام
تصرف است. طرف مقابل در مقابل این اماره، سند  دانید، سند رسمی مالکیت، امارۀ سبقهمانطور که می جواب:

شود عنوان اماره سبق تصرف ساقط میسند مالکیت به دعوا عادی اقامه کرده است که دلیل سبق تصرف است. در این
 عنوان دلیل مالکیت، در این دعوا امکان پیروزی وجود دارد.و با سند عادی به

 شود! بلکه امارۀ سبق تصرف آن که تاب مقاومت در مقابلیت ساقط نمیاما باید بسیار دقت کنید، سند رسمی مالک
شود، وگرنه سند رسمی مالکیت معتبر است و مالک درصورتی که در دعوای تصرف عدوانی دلیل را ندارد ساقط می

 ید اقامه کند.تواند با تکیه بر مالکیتش، دعوای خلعشکست بخورد، می
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 مقررات ویژۀ تصرف عدوانی

شود و متصرف عدوانی رگاه علیه متصرف عدوانی اقامۀ دعوا شود و او محکوم گردد، رأی در مرحلۀ بدوی فوراً اجرا میه
سپارند. در دوران تصرف عدوانی، ممکن است متصرف عدوانی کنند و ملک را به متصرف سابق میملک اخراج میاز را 

 نوع کار انجام داده باشد: 3در ملک 

کند، هر کدامیک از این اقدامات، مقررات مخصوص به خودشان ه در دعوای تصرف عدوانی، حکم صادر میزمانی که دادگا
 را دارند:

منظور همان اموال غیرمنقولی است که متصرف عدوانی در ملک شده: ( تکلیف ابنیۀ احداثی و اشجار غرس1
است. در این خصوص دو حالت قابل تصور  ساخته است، مثلًا در زمین کشاورزی ساختمان ساخته است و درخت کاشته

 است:

 متصرف عدوانی مدعی مالکیت ملک مورد تصرف عدوانی نباشد. .1 

 متصرف عدوانی مدعی مالکیت ملک مورد تصرف عدوانی باشد. .2 

عدوانِی  شوند. اما در حالت دوم، یعنی فرضی که متصرفمی 1وقمعشده، قلعشده و اشجار کاشتهدر حالت اول، ابنیۀ ساخته
شوند، وقمع نمیشده قلعشده و اشجار کاشتهشده، مدعی مالکیت ملک مورد تصرف عدوانی باشد، ابنیۀ ساختهمحکوم

شود تا دعوای مالکیت اقامه تصرف عدوانی، به مدعی مهلت داده می اجرای حکماز تاریخ  ماه 1بلکه در این صورت 
 کند.

اقامه کند، تا روشن شدن تکلیف دعوای مالکیت و صدور حکم آن،  ماه، دعوای مالکیت 1اگر مدعی ظرف مهلت 
 شوند. درصورت روشن شدن تکلیف دعوای مالکیت، دو حالت قابل تصور است:وقمع نمیابنیه و اشجار قلع

 .2شوندوقمع نمیاو مالک است، ابنیه و اشجار قلع . مدعی حاکم شود:1 

لهِ دعوای تصرف عدوانی، ابنیه و اشجار درخواست محکومٌ مدعی مالک نیست، پس به . مدعی محکوم شود:2
 شوند.وقمع میقلع

ملاک است، مهلت اقامۀ دعوای مالکیت  اجرای حکمدر دادرسی مدنی، تنها جایی که در آن تاریخ : و توضیح نکته• 
 ک است. اما چرا؟ملا ابلاغ حکمها تاریخ شده درصورت ادعای مالکیت است. سایر بحثتوسط متصرف عدوانی محکوم

شده درصورتی که ادعای چرا در دعوای تصرف عدوانی، مهلت اقامۀ دعوای مالکیت توسط متصرف عدوانیِ محکوم

                                                                                                                                                                                        
 شود.شده از ریشه کنده میشده تخریب و درخت کاشتهعنوان مثال ساختمان ساختهیعنی به .1
 تصرف عدوانی را از ملک اخراج کند.ید اقامه کند و خواهان دعوای تواند دعوای خلعدر این حالت مالک می .2

اقدامات انجام شده توسط متصرفِ 

 عدوانی در ملک مورد تصرف

 . احداث ابنیه و غرس اشجار1

 . ایجاد تأسیسات2

 . زراعت3
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مالکیت داشته باشد، از تاریخ اجرای حکم است؟ پاسخ آن است که اگر تاریخ ابلاغ حکم را در این مورد ملاک قرار بدهیم، 
م هرحال از حککم نشود! مثلاً ابلاغ قانونی به او صورت گرفته باشد و او بهح ابلاغعلیه متوجه ممکن است محکومٌ

ماهۀ او بدون اینکه خبردار شود تمام شود و دیگر مجال  1خبر باشد، در این صورت ممکن است مهلت محکومیت بی
ارد مکن است ضرر زیادی وشوند و به او موقمع میطرح دعوای مالکیت برای او نباشد و در این صورت ابنیه و اشجار قلع

شود. )مثلًا ماهه می 1شود. اما اگر تاریخ اجرای حکم را ملاک بدانیم، درهرصورت اصولاً متصرف عدوانی متوجه مهلت 
کند، کند و متصرف عدوانی را از ملک اخراج میلهِ دعوای تصرف عدوانی ملک را با حکم دادگاه تخلیه میمحکومٌ
جار کند تا ابنیه و اششود و دعوای مالکیت را در مهلت مقرر اقامه میاصولاً متوجه مهلت میصورت متصرف عدوانی دراین
 وقمع نشوند.(او قلع

تواند دعوای مالکیت ماه اقامۀ دعوای مالکیت نکند، او باز هم می 1شده، ظرف اگر متصرف عدوانیِ محکوم نکته:• 
 1ود به هیچ مهلتی نیست. اما مسأله این است که اگر در این مهلت را اقامه کند، زیرا اساساً خود دعوای مالکیت محد

 وقمع بشوند.له ابنیه و اشجار او قلعماهه، اقامۀ دعوای مالکیت نکند، ممکن است به درخواست محکومٌ

شود؟ پاسخ منفی ماهۀ اقامۀ دعوای مالکیت به همۀ محکومین تصرف عدوانی داده می 1آیا این مهلت  نکته:• 
عبارت د. بهشومطابق قانون فقط به متصرفی که مدعی مالکیت ملک مورد تصرف عدوانی باشد این مهلت اعطا می است.

ماهه به او داده  1دیگر، اگر متصرف عدوانی را از ملک اخراج کنیم و او ادعای مالکیت ملک را نداشته باشد دیگر مهلت 
 شوند.وقمع میشود و ابنیه و اشجار، قلعنمی

وقمع ابنیه و تواند مانع قلعای که میوقمع ابنیه و اشجار نیست! تنها مسألهتجدیدنظرخواهی مطلقاً مانع قلع ه:نکت• 
 اشجار شود، ادعای مالکیت متصرف عدوانی و متعاقب آن اقامۀ دعوای مالکیت توسط او است.

علیِه مدعی شوند که محکومٌع نمیوقمدقت کنید! ممکن است تصور کنید که ابنیه و اشجار درصورتی قلع نکته:• 
ماه حکم نهایی مالکیت را ارائه کند، اما اینطور نیست و این مسأله مطلقًا اشتباه است. اصلاً این فرض  1مالکیت، ظرف 

ماه در دعوای مالکیت پیروز شود و حکم آن را ارائه کند؟ غیرممکن  1تواند ظرف عقلانی و منطقی نیست، چه کسی می
ماه دادخواست دعوای  1علیهِ مدعی مالکیت، ظرف شوند که محکوموقمع نمیابنیه و اشجار زمانی قلع»کنید: است. توجه 
که دادخواست دعوای مالکیت بدهد و آن را از طریق ارائۀ رسید به اطلاع قاضی پروندۀ تصرف همین« مالکیت بدهد.

 کافی است و ابنیه و اشجار تا زمان روشن شدن تکلیف دعوایوقمع نشوند عدوانی برساند، برای اینکه ابنیه و اشجار قلع
 شوند.وقمع نمیمالکیت، ولو چند سال طول بکشد، قلع

 ( تکلیف تأسیسات2

منظور از تأسیسات، اموال منقولی است که متصرف عدوانی برای استفادۀ بهتر از ملک مورد تصرف، داخل ملک آورده 
 است. مانند بخاری، تانکر آب و... .

ل علیه تحویتکلیفِ این اموال منقول روشن است، موقع اجرای حکم تصرف عدوانی، تمام این اموال را به محکومٌ
 کنند.دهند و او را اخراج میمی
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جار بایست مطابق حکم ابنیه و اشاند و میاگر جابجایی تأسیسات موجب خرابی گردد، این اموال غیرمنقول نکته:• 
 ی تابع مقررات ابنیه و اشجار است که توضیح آن را دادیم.با آنها رفتار کرد، یعن

 ( تکلیف زراعت3

 حالت مواجه شویم: 2درخصوص محصولات زراعی )مانند گندم یا جو(، طبق قانون ممکن است با 

 موقع برداشت محصول باشد. .1 

 محصول نرسیده است و موقع برداشت آن نیست. .2 

محصول باشد، متصرف عدوانی باید فوراً محصولات خودش را جمع کند و با خود  در حالت اول، یعنی اگر موقع برداشت
ببرد. اما در حالت دوم، یعنی حالتی که موقع برداشت محصول نرسیده است، )اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد( 

 هر یک از موارد زیر قابل انجام است:

ه نسبت سهم بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف کند. له قیمتِ زراعت را ببا توافق هم، محکومٌ. 1
 )این امکان فقط با توافق قابل انجام است(

المثل ملک را با توافق هم، ملک در اختیار متصرف عدوانی باشد تا محصول او برسد، در عوض نیز اجرت .2
 ابل انجام است(ه بپردازد. )این امکان نیز فقط با توافق قلمتصرف عدوانی به محکومٌ

تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی الزام کند. البته این امکان له میمحکومُ. 3
صرف تواند متحکم تصرف عدوانی قابل انجام است. )یعنی در مرحلۀ بدوی فقط می قطعی شدنفقط درصورت 

 ن زراعت باید منتظر قطعی شدن حکم گردد.(عدوانی را از ملک اخراج نماید و برای نابود کرد

نظر شما، در کدام یک از این اقدامات )احداث ابنیه و غرس اشجار، تأسیسات و زراعت(، قانونگذار به

 گیری بیشتری کرده است؟سخت

 گیری بیشتری کرده است و دلیل آن نیز کاملًا واضح است،وقمع ابنیه و اشجار به وضوح سختقانونگذار در قلع
وقمع ابنیه و اشجار درصورتی که متصرف عدوانی مالِک ملِک مورد تصرف باشد، بسیار ضرر گزاف و سنگینی است قلع

وشن کرده است. گیری رشود، بنابراین قانونگذار تکلیف ابنیه و اشجار را با تشریفات بیشتر و سختکه به مالک وارد می
ست که ترین، تکلیف تأسیسات ایری واقع شده و بعد از آن، یعنی راحتگبعد از ابنیه و اشجار، تکلیف زراعت مورد سخت

 داند.قانونگذار آنهارا همراه با متصرف عدوانی قابل اخراج می

تواند از دادگاه تقاضا نماید که متصرف عدوانی را به پرداخت ه میلدر دعوای تصرف عدوانی، محکومٌ نکته:• 
 .المثل زمان تصرف نیز محکوم کنداجرت
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 تصرف امین

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ »کند: ق.آ.د.م. مقرر می 111 ۀماد
ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف 

 «.سوب می شودننماید، متصرف عدوانی مح

ایدار عنوان سررا به« سهراب»ساکن امریکا است و در ویلایش آقای « فرشاد»فرض کنید که  توضیح و مثال:• 
گوید که ویلا را تخلیه کند و تحویل دهد. می« سهراب»گردد و به به ایران برمی« فرشاد»سال،  3قرار داده است. بعد از 
 «فرشاد»تواند علیه می« سهراب»را از ویلا اخراج کند، « سهراب»قهر و غلبه،  زور و بابه« فرشاد»در این مثال اگر 

ق.آ.د.م. در  111بازستاند. قانونگذار در مادۀ « فرشاد»دعوای تصرف عدوانی اقامه کرده و او را محکوم کند و ویلا را از 
ود ه اگر مالکِ ملکی، در ملک خترتیب کاینبینی کرده است، بهای برای مالکین پیشاین خصوص یک امکان ویژه

سرایدار، خادم و یا هر امین دیگری را ساکن کرده است و بعد از مدتی خواستار تخلیۀ امین شود و امین از تخلیه امتناع 
 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، 11تواند یک اظهارنامه مبنی بر درخواست تخلیه به امین ارسال کند، اگر بعد از ورزد، مالک می

 تواند علیه او دعوای تصرف عدوانیشود و مالک میامین ملک را تخلیه نکند، امین در حکم متصرف عدوانی محسوب می
 اقامه کند.

مین نیز اشود. ساکن کردنِ امین در ملک، نوعی تصرف مالک است، اما تصرف غیرمستقیم محسوب می :نکته و سؤال• 
امین، مستقیم است، بر همین اساس امین سبق تصرف دارد، همچنین  چون در ملک ساکن است، تصرف دارد و تصرفات

شود علیه او دعوای تصرف امین بعداً به مالک الحاق نشده است و چون از اول خودِ امین ساکن بوده است، پس چطور می
 عدوانی اقامه کرد؟ رکن لحوق تصرف وجود ندارد.

روز، تصرفات امین را نادیده  11ریفات ارسال اظهارنامه و گذشت بینی تشقانونگذار در این مقررۀ استثنائی، با پیش
روز از تاریخ ابلاغ  11دهد که با ارسال اظهارنامه و گذشت عبارت دیگر قانونگذار به مالک این اختیار را میگیرد. بهمی

ن ام این مدت که امیآن، تمام تصرفات امین را برای خود به حساب آورد و امین متصرف عدوانی محسوب شود، یعنی تم
 شود.شود و همۀ آن تصرفات به حساب مالک گذاشته میمتصرف بوده، نادیده گرفته می

در حقیقت، بنابر استدلالی که عرض کردیم، هم مالک متصرف )غیرمستقیم( است و هم امین )مستقیم(، اما چون 
شود و تصرفات فقط مالک متصرف شناخته می کند،روز، امین ملک را تخلیه نمی 11بعد از ارسال اظهارنامه و گذشت 

 شود.امین نادیده گرفته می

 شود:ق.آ.د.م.، به صورت ذیل اثبات می 111ارکان دعوای تصرف عدوانی در فرض مادۀ 

سال  5سال سرایدار در ملک ساکن کرده است، پس  5عنوان مثال خواهان به ( سبق تصرف خواهان:1
 تصرف کرده است.

شود که امین از روز بعد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، فرض بر این می 11از فردای وانده: ( لحوق تصرف خ2
 شود.روز، وارد ملک شده است و تصرفات سابق او نادیده گرفته می 11فردای 

کند، به معنای همین موضوع که مالک برای تخلیه اظهارنامه ارسال می( عدوانی بودن تصرف خوانده: 3
 زور در ملک او ساکن است.رضایت ندارد و امین بهاین است که او 
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بینی کرده است، زیرا فلسفۀ دعوای تصرف ق.آ.د.م.، یک امکان ویژه و اضافی برای مالک پیش 111مادۀ  نکته:• 
 عدوانی حمایت از مالک واقعی است.

 شود علیه او اظهارنامه فرستاد واگر مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، ملک را تخلیه نکند، آیا می سؤال:• 
 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تخلیه نکرد، علیه او دعوای تصرف عدوانی اقامه کرد؟ 11که ظرف درصورتی

خیر، هرگاه راجع به تخلیه، از قبل قراردادی وجود داشته باشد، باید دعوای تخلیۀ ید اقامه کرد. مانند دعوای  جواب:
 املات رهنی با حق استرداد و...بین موجر و مستأجر، مع

 دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت

دعوا، عضو یک خانواده هستند، ریشه و مبنای یکسان دارند و همانطور که قبلاً گفتیم، باید برای پیروزی در  3چون این 
 رکن زیر اثبات شوند: 3دعوا،  3این 

 ؛( سبق تصرف خواهان1 
 ؛( لحوق تصرف خوانده2 
 .بودن تصرف خوانده( عدوانی 3 

 دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری 
 1بخواهد.

 شود.طور کلی مانع استفادۀ خواهان از حق ارتفاق یا انتفاع میدر دعوای ممانعت، فاعل به نکته:• 

وجود « اهپگ»و زمین خانم « سیاوش»زمینِ آقای  با صورت موازیبهیک جادۀ اصلی ض کنید فر توضیح و مثال:• 
وآمد و ها است که برای رفتسال« پگاه»وجود دارد. « پگاه»مابین جادۀ اصلی و زمین « سیاوش»دارد، یعنی زمیِن 

صمیم ت« سیاوش»گذرد. ناگهان کند، میعبور می« سیاوش»رسیدن به جادۀ اصلی، از یک راه فرعی که از وسط زمین 
دهد و قرار می« پگاه»منظور یک بلوکِ سیمانی بزرگ بر سر راه همینرا مسدود کند، به« پگاه»گیرد که راه عبورِ می

 شود.وآمد او میمانع رفت

                                                                                                                                                                                        
 ق.آ.د.م. 159مادۀ  .1

خانوادۀ دعوای تصرف 

 عضو دارد: 3عدوانی، 

 تصرف عدوانی. 1

 . ممانعت از حق2

 . مزاحمت3
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ه و ( لحوق تصرف خواند2( سبق تصرف خواهان، 1رکنِ  3کند و با اثبات دعوای ممانعت از حق اقامه می« پگاه»
ارکان دعوای ممانعت از حق را به شرح « پگاه»شود. ( عدوانی بودن تصرف خوانده، در دعوای ممانعت از حق پیروز می3

 کند:ذیل اثبات می

کرده است، پس در آن مسیر سبق وآمد میها از آن مسیر رفتسابقاً سال« پگاه»( سبق تصرف خواهان: 1
 .تصرف )سبق استفاده از حق ارتفاق( دارد

کرده است، مانع تصرف او ها تصرف میسال« پگاه»بعد از اینکه « سیاوش»( لحوق تصرف خوانده: 2
 شود. )استفاده از حق ارتفاق( می

 زور با یکبدون رضایت خواهان و به غیر وسیلۀ قانونی، به« سیاوش»( عدوانی بودن تصرف خوانده: 3
 ند.کرا مسدود می« پگاه»وآمد بلوک سیمانی راه رفت

 دهد.شود و دادگاه حکم به رفع مانع و ادامۀ استفاده از حق ارتفاق میپیروز می« پگاه»در این دعوا، 

 و زمین آقای« کتایون»صورت موازی، یک جادۀ اصلی، زمینِ خانم فرض کنید به بررسی یک مسألۀ مهم:• 
رغم اینکه یک راه فرعی در وجود دارد. علی« انیم»مابین جادۀ اصلی و زمین « کتایون»وجود دارد، یعنی زمیِن « نیما»

همیشه از راهی که کاملاً غیرمنطقی و « نیما»وآمد کند، وجود دارد که به جادۀ اصلی رفت« نیما»برای « کتایون»ملک 
 عادت دارد که همیشه از این راه« نیما»کند. است عبور می« کتایون»تر که مستلزم تجاوز به حریم خصوصی طولانی
 کند.وجود دارد، استفاده نمی« کتایون»منطقی عبور کند و از راه فرعی منطقی که برایش در ملک غیر

وسیلۀ کند را بههمیشه از آن عبور می« نیما»برای حفظ حریم شخصی، راه غیرمنطقی و طولانی را که « کتایون»
جهت « یمان»اینکه راه معمول و منطقی برای نظر شما، با وجود کند. آیا بهقرار دادن یک بلوک سیمانی بزرگ مسدود می

 شود؟ درتواند دعوای ممانعت از حق اقامه کند؟ آیا در این دعوا پیروز میمی« نیما»وآمد به جادۀ اصلی باز است، رفت
رکن را اثبات کند،  3رکن است و هر کس که آن  3پاسخ باید گفت که پیروز شدن در دعاوی تصرف، منوط به اثبات آن 

 گردد.وز میپیر
 کرده است؛ چوندر استفاده از راه طولانی و غیرمنطقی، سبق تصرف دارد، چون همیشه از این راه عبور می« نیما»
از راه غیرمنطقی، آن راه را مسدود کرده است، رکن دوم نیز که عبارت است از لحوق « نیما»بعد از استفادۀ « کتایون»

سدود راه را م« کتایون»کرده است و بعداً همیشه از آن مسیر استفاده می« نیما»شود، چون اول تصرف خوانده اثبات می
را « مانی»با توسل به زور و قرار دادن بلوک سیمانی بزرگ، راه « کتایون»کرده است. در اثبات رکن سوم، همین که 

ود و دادگاه حکم به رفع شدر دعوای ممانعت از حق پیروز می« نیما»مسدود کرده است، عنصر عدوان محرز است. پس 
 کند.ممانعت از راه غیرمنطقی و طولانی را صادر می

لزم تجاوز که مست« نیما»وآمد غیرمنطقی و مضر توانید از رفتطور میباشید، چه« کتایون»حال اگر شما وکیل خانم 
ا مزاحمت مفید باشد، امنظرتان اقامۀ دعوای است، جلوگیری کنید؟ شاید در وهلۀ اول به« کتایون»به حریم شخصی 

به استناد حکم دادگاه، حق عبور کردن و استفاده از راه غیرمنطقی را دارد. پس چاره اقامۀ « نیما»توجه داشته باشید که 
بایست دعوای اثبات مالکیت حق ارتفاق اقامه شود و ید است. ابتدا میو به تبع آن خلع 1دعوای مالکیِت حق ارتفاق
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کند! سپس بعد از پیروزی در دعوای مالکیت حق از این راه مضر استفاده می« نیما»اساسی مشخص شود که بر چه 
 ید از حق ارتفاق باید اقامه شود.ارتفاق، دعوای خلع

 دعوای مزاحمت

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی دعوای مزاحمت عبارت است از 
 1شد.بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده با ،سبت به متصرفات او مزاحم استکه ن نمایدرا می

 کند.در دعوای مزاحمت، فاعل اخلال جزئی در تصرف خواهان ایجاد می نکته:• 

« رینشی»خواهد برای شکار به جنگل برود، از ملک خانم هرگاه می« فرهاد»تصور کنید آقای  توضیح و مثال:• 
ود. ششود، بلکه در تصرفات او اخلال جزئی وارد میخارج نمی« شیرین»د. در این مثال، ملک از تصرف کنعبور می

 رکن، در دعوا پیروز گردد. 3اقامۀ دعوای مزاحمت نماید و با اثبات آن « فرهاد»تواند علیه می« شیرین»

ایت هد« شادی»ش را به سمتِ ملک ناودان ملکِ خوی« خسرو»اند، با یکدیگر همسایه« شادی»و « خسرو» مثال:• 
ود، شخارج نمی« شادی»شود. در این مثال، ملک از تصرف سرازیر می« شادی»کرده است، در نتیجه آب باران در ملک 
اقامۀ دعوای مزاحمت نماید و با اثبات « خسرو»تواند علیه می« شادی»شود. بلکه در تصرفات او اخلال جزئی وارد می

 پیروز گردد. رکن، در دعوا 3آن 

ی ای باشد که انگار او برای خودش حق ارتفاق یا انتفاعگونهتصرفات خوانده در ملک غیر، باید به :و توضیح نکته• 
« شیرین»بار به صورت اتفاقی از ملک یک« فرهاد»قائل است. یعنی تصرفات خوانده نباید اتفاقی باشد، در مثال اول، اگر 

ای ایجاد مزاحمت به گونه« فرهاد»توان علیه او دعوای مزاحمت اقدام کرد، اما اگر و نمیبگذرد، این عمل مزاحمت نیست 
خواهد به شکار برود، همیشه از ملک کند که انگار برای خود حقی در ملک غیر قائل است، یعنی مثلاً فرهاد هرگاه می

 توان علیه او دعوای مزاحمت اقامه کرد.کند، میعبور « شیرین»

کند، چه دعوایی باید علیه شود و از آن عبور میکند و وارد ملک مییک شکارچی، حصارِ ملکی را پاره می سؤال:• 
 او اقامه کرد؟

 ( خسارت1( مزاحمت    3( ممانعت از حق    2( تصرف عدوانی    1

کار را قی اینبار به صورت اتفاصحیح است. زیرا شکارچی یک 1با توجه به توضیحاتی که داده شد، گزینۀ  جواب:
 ای نیست که انگار برای خود در ملک غیر حقی قائل است.انجام داده است و تصرفات او به گونه

دیگر هستند. در دعوای ممانعت، خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع خواهان مزاحمت و ممانعت، کاملاً برعکس هم نکته:• 
کند که انگار در ملک خواهان حق ارتفاق یا نده طوری رفتار میعمل آورده است؛ اما در دعوای مزاحمت، خواممانعت به
 انتفاعی دارد.
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 فرمول تشخیص دعوای مزاحمت و ممانعت از یکدیگر

 اگر در تشخیص دعوای مزاحمت و ممانعت، شک کردید، از فرمول ذیل استفاده کنید و دعوا را تشخیص دهید:

 ابتدا خواهان دعوا را شناسایی کنید. مرحلۀ اول( 

 بررسی کنید که عمل انجام شده، داخل ملک مورد تصرف خواهان است یا خارج از ملک خواهان. مرحلۀ دوم(

 :گیرینتیجه

 ممانعت یدعوااز ملک مورد تصرف خواهان باشد:  خارجشده، اگر عمل انجام

 مزاحمت یدعواملک مورد تصرف خواهان باشد:  داخلشده، اگر عمل انجام

 کند ملاک است.اصلاً اهمیتی ندارد، ملکی که خواهان در آن تصرف میمالکیت ملک  نکته:• 

 های تصرف خواهاناوصاف و ویژگی

 نکته وجود دارد: 3در این خصوص 

 ( لازم نیست تصرف خواهان مشروع باشد؛1 
 عنوان مالکیت باشد؛( لازم نیست تصرف خواهان به2 
 1بهم و کامل باشد.( تصرفات خواهان باید مستمر، مستقر، علنی، غیرم3 

آیا برای دعوای تصرف عدوانی، لازم است تصرفات خواهان مشروع باشد؟ پاسخ قطعًا منفی توضیح نکتۀ اول: • 
 مالک رسمی« فرشاد»خاطر آورید، آقای ها را که در ابتدای مبحث تصرف عدوانی بیان کردیم بهاست. مثال کشاورز

در ایران حضور ندارد، زمین او را غصب کرده بودند و زمانی « فرشاد»لیل که داینزمین کشاورزی بود، اما کشاورزها به
به ایران بازگشت و همۀ کشاورزان را با لودر از زمین خود اخراج کرد، کشاورزان علیه او دعوای تصرف « فرشاد»که 

ورزان، مشروع بود؟ قطعاً را از ملک خودش اخراج کردند! آیا تصرف کشا« فرشاد»عدوانی اقامه کردند و پیروز شدند و 
عبارت خیر؛ پس باید نتیجه گرفت که در دعوای تصرف عدوانی، لازم نیست تصرفات خواهان مشروع و قانونی باشد. به

 تواند دعوای تصرف عدوانی را اقامه کند.دیگر، حتی اگر تصرفات خواهان نامشروع و غیرقانونی باشد، باز هم می

 عنوان مالکیت باشد؟ پاسخ اینتصرف عدوانی، آیا لازم است تصرفات خواهان بهدر دعوای  توضیح نکتۀ دوم:• 
عنوان مالکیت کند، حتی اگر تصرفات بهپرسش نیز منفی است. صرف تصرف برای اقامۀ دعوای تصرف عدوانی کفایت می

 عنوان امانت باشد.نباشد، مثلاً به

 توضیحات نکتۀ سوم

هان باید تا لحظۀ آخر، یعنی لحظۀ لحوق تصرفات خوانده، در ملک متصرف یعنی خوا تصرف باید مستمر باشد:• 
از سال  «آرمان»عبارت دیگر، خواهان باید در لحظۀ ورود عدوانی خوانده، در ملک متصرف باشد. مثلاً تصور کنید باشد. به
، 1395رود. سال ده و میبه بعد ملک را بلاتصرف رها کر 1393در ملک متصرف بوده است، از سال  1393تا سال  1391
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« هومن»تواند علیه مستمر نبوده است، در نتیجه او نمی« آرمان»کند. در این مثال، تصرفات ملک را تصرف می« هومن»
 دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.

اگر تصرف مستمر نباشد، بلکه منقطع باشد، یعنی در لحظۀ لحوق تصرفات خوانده، خواهان ملک را بلاتصرف رها 
رود و دیگر قابل اثبات نیست و در نتیجه در دعوای تصرف عدوانی کرده باشد، رکن سبق تصرف خواهان از بین می

 خورد.شکست می

 گذارند، مثلاً دور زمینیهای تصرف را در آن جای میخواهند ملک خود را رها کنند، نشانهدر عمل نیز، کسانی که می
ها مستمر بماند، در این صورت اگر کسی ملک را غصب کشند تا تصرِف آنحصار می را که در بیابان قرار دارد، دیوار یا

کند، امکان طرح دعوای تصرف عدوانی وجود دارد. با توجه به این استدلال، قطعًا در دعوای تصرف عدوانی، استمرار 
 تصرف خواهان لازم است.

آب در ملک برده است، تا زمان لحوق تصرف عنوان مثال، اگر خواهان یک منبعبه تصرف باید مستقر باشد:• 
 خوانده، در ملک مستقر باشد.

یعنی امکان ملاحظۀ تصرفات خواهان برای همه فراهم باشد، البته نیاز نیست همه  تصرف باید علنی باشد:• 
رِ زمین به یتصرفات خواهان را ببینند! فقط کافی است که امکان ملاحظۀ آن وجود داشته باشد. مثلاً تصرف در تونل ز

 شود.صورت پنهانی که امکان دیدن و باخبر شدن عموم در آن نباشد، سبق تصرف محسوب نمی

یعنی در اینکه اعمال خواهان مصداق تصرف است، شک و ابهامی وجود  تصرف باید غیرمبهم و کامل باشد:• 
 نداشته باشد.

 های تصرف خواندهاوصاف و ویژگی

 1به غیر وسیلۀ قانونی باشد. ود، یعنی بدون رضایت متصرف سابق تصرف خوانده، باید عدوانی باش

ای است که قابل مناقشه و معارضه نباشد، یعنی اگر این وسیله را در محضر قاضی وسیلۀ قانونی، وسیله نکته:• 
 دادگاه اقامه کنیم، بدون نیاز به رسیدگی آن را بپذیرد، مانند حکم دادگاه.

شود، چون قابل مناقشه است، مانند اینکه طرف مقابل با وسیلۀ قانونی محسوب نمیسند رسمی مالکیت،  نکته:• 
 نامۀ عادی با آن معارضه کند.یک بیع

رکن اول را در دادگاه اثبات کند، دیگر نیازی به اثبات رکن سوم  2در دعوای تصرف عدوانی، اگر خواهان  نکته:• 
خود و لحوق تصرف خوانده، از اثبات عدوانی بودن تصرف خوانده معاف  ندارد. یعنی در واقع خواهان با اثبات سبق تصرف

 شود.شود، در حقیقت رکن سوم با اثبات رکن اول و دوم، مفروض گرفته میمی
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باید استدلال کرد که چرا وقتی رکن اول و دوم توسط خواهان اثبات شود، دیگر نیازی به اثبات رکن سوم  توضیح:• 
رساند طور ضمنی همین معنا را میکند، بهفت که وقتی خواهان اقدام به شکایت علیه خوانده میدر پاسخ باید گ ؟ندارد

کرد، همین رضایت نداشتن به معنای عدوانی که او از تصرفات خوانده رضایت ندارد. اگر رضایت داشت که دعوا اقامه نمی
ودن تصرف خود را اثبات کند، مثلًا اثبات کند که تواند عدم عدوانی ببودن بودن تصرف خوانده است. البته خوانده می

 خواهان رضایت داشته است و یا به وسیلۀ قانونی تصرف کرده است.

 های مال مورد تصرفاوصاف و ویژگی

 نکته وجود دارد: 2در خصوص اوصاف مال مورد تصرف، 

 ( مال باید غیرمنقول باشد؛1 
 ( مال باید قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.2 

اند، در پاسخ به این پرسش که چرا دعاوی تصرف فقط نسبت به اموال غیرمنقول قابل طرح توضیحات نکتۀ اول: •
اند. چون فلسفۀ ، مالکموارد %99متصرفین سابق در شود که فقط در اموال غیرمنقول است که اصولاً اینگونه استدلال می

ودن دعاوی تصرف نسبت به اموال منقول، توجیه عقلانی دعاوی تصرف حمایت از مالک واقعی است، پس قابل طرح ب
 کند.اند در مورد اموال منقول صدق نمیمتصرفین سابق مالک %99ندارد، چون این قاعده که اصولاً 

منظور این است که دعاوی تصرف فقط در اموالی که در ملکیت اشخاص حقوق خصوصی  توضیحات نکتۀ دوم:• 
توان دعوای تصرف عدوانی اقامه کرد. در استدلال باید ها و اموال دولتی نمیبه مثلاً پارک اند. پس نسبتاست، قابل طرح

دانید، فلسفۀ دعوای تصرف عدوانی، حمایت از مالک واقعی است، در اموال عمومی این سؤال گفت که همانطور که می
مگر دولت نیاز به حمایت عمومی است؟  مگر دولت مالک اموالآید که مگر اموال عمومی مالک واقعی دارند؟! پیش می

 دارد؟! اساساً خیر. پس دعوای تصرف عدوانی فقط نسبت به اموالی که قابلیت تملک خصوصی دارند، قابل طرح است.

 قانون آیین دادرسی مدنی 143مادۀ 

 آن وزارتخانه یا به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف»کند: ق.آ.د.م. مقرر می 113مادۀ 
 «.نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد سسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشدؤم

خانه باشد، ، اگر یک طرف دعوای تصرف عدوانی دولت یا وزارت1نظر برخی اساتیددر توضیح این ماده، به نکته:• 
و اگر در قوانین خاص حکمی یافت نشد، باید طبق مقررات عام بایست به قوانین خاص رجوع کرد ابتدا به ساکن می

 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد.

عنوان مثال اگر دولت عدواناً یکی از کند، بههای سازمانی که دولت به کارکنانش اهدا میدر مورد خانه مثال:• 
لیه دولت دعوای تصرف عدوانی اقامه کرد، زیرا شود ابتدا به ساکن عهای سازمانی بیرون کرد، نمیکارکنان را از خانه

 های سازمانی تابع قوانین خاص است و باید مطابق آن قوانین اقدام کرد.خانه

                                                                                                                                                                                        
 .635شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  .1
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دهد و باعث مزاحمت های نفت را از داخل زمین کشاورزی شما عبور میفرض کنید شرکت نفت، لوله مثال:• 
فت دعوای مزاحمت اقامه کنید، زیرا در این زمینه قوانین خاص وجود توانید علیه شرکت نشود، ابتدا به ساکن شما نمیمی

 دارد و باید طبق آن قوانین اقدام کرد.

 اگر هیچ قانون خاصی وجود نداشته باشد، باید طبق مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد. نکته:• 

شود و ملک شما را تش وارد ملک شما میفرض کنید شما مالک یک زمین کشاورزی هستید، ناگهان ار مثال:• 
انی توان علیه ارتش دعوای تصرف عدوکند. در این زمینه چون هیچ قانونی خاصی وجود ندارد، میتبدیل به میدان تیر می

 مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی اقامه کرد.

 قانون آیین دادرسی مدنی 168مادۀ 

 لابر واله )از قبیل بادعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقّ: »کندق.آ.د.م. مقرر می 161مادۀ 
قدامات مگر اینکه ا ،باشدمشمول مقررات این فصل می ،برقی و امثال آنها( که مورد استفاده در اموال غیرمنقول استپله

 «.مستند به قرارداد صورت گرفته باشد چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا ،سسات مربوطؤبالا از طرف م

بیان این مفاد است که اگر انشعاب تلفن، گاز، آب، برق و... از طرف مؤسسات دولتی  مقام در 161مادۀ  توضیح:• 
زیرا  ؛شود علیه این مؤسسات دعاوی تصرف را اقامه کردیا خصوصی با استناد به مجوز قانونی یا قرارداد قطع شود، نمی

 ت منتفی است.شرط عدوانی

کند و ادارۀ برق )با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد( هزینۀ قبض برق خانۀ خود را پرداخت نمی« بیتا»خانم  مثال:• 
 تواند علیه ادارۀ برق دعاوی تصرف اقامه کند.نمی« بیتا»کند. انشعاب برق ایشان را قطع می

ن امریکا است و در ایران یک ویلا دارد و سرایدار خود ساک« فرشاد»فرض کنید آقای  بررسی یک مسألۀ مهم:• 
خواهد که ویلا را تخلیه گردد و از سرایدار میمیبعد از چند سال به ایران باز« فرشاد»را در آن ویلا ساکن کرده است. 
ظهارنامه مبنی یک ا «فرشاد»کند. همانطور که قبلاً گفتیم، بهترین کار این است که کند، اما سرایدار ویلا را تخلیه نمی

روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سرایدار ویلا را تخلیه نکند، علیه  11بر تخلیه برای سریدار خود ارسال کند و اگر ظرف مدت 
 او دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.

که سرایدار در آن ساکن رود و برق ویلا را کند و برای آزار دادن سرایدار، به ادارۀ برق میاینکار را نمی« فرشاد»اما 
اقامه کند؟ برای پاسخ به این پرسش « فرشاد»تواند علیه کند. به نظر شما سرایدار چه دعوایی را میاست، قطع می

بایست خواهانِ دعوا شناسایی شود، توان از فرمول تشخیص دعوای ممانعت و مزاحمت استفاده کرد. در مرحلۀ اول میمی
شده )قطع انشعاب برق(، داخل ملک دار است. در مرحلۀ دوم باید بررسی کرد که عمل انجامدر این مسأله خواهان سرای

دانید اگر داخل ملک باشد، باید دعوای مزاحمت و اگر خارج از مورد تصرف خواهان است یا خارج از آن، همانطور که می
برق در خارج از ملک مورد تصرف سرایدار ملک باشد باید دعوای ممانعت از حق اقامه کرد. در این مسأله قطع انشعاب 

 دعوای ممانعت از حق اقامه کند.« فرشاد»تواند علیه شود. پس سرایدار میانجام می
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کند، بلکه وارد ملک همسایه از طریق ادارۀ برق، انشعاب برق را قطع نمی« فرشاد»در همین مثال، فرض کنید 
کند. در این فرض سرایدار کرده است قطع میملک همسایه عبور میهای برق مربوط به ویلا را که از شود و سیممی

کار ببرید! خواهانِ دارد؟ همان فرمول تشخیص دعوای ممانعت و مزاحمت را به« فرشاد»امکان طرح چه دعوایی را علیه 
تواند دعوای یها، خارج از ملک مورد تصرف او انجام شده است، پس سرایدار ماین دعوا سرایدار است و عمل قطع سیم

 1اقامه کند.« فرشاد»ممانعت از حق علیه 

الاصول در خصوص قطع انشعاب، باید دعوای ممانعت از حق اقامه شود. استدلال آن است که اولاً علی گیری:نتیجه• 
ا رگیرد و ثانیاً قطع انشعاب موجب اخلال جزئی نیست که آن قطع انشعاب خارج از ملک مورد تصرف خواهان صورت می

ست دعوای بایگردد، بنابراین درخصوص قطع انشعاب میمزاحمت پنداریم، بلکه به کلی حق استفاده از خواهان سلب می
 رفع ممانعت از حق اقامه گردد.

 مدت تصرف خواهان

د اشای بدر این قسمت باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که آیا مدت زمان تصرف خواهان در ملک، باید به چه اندازه
 که سبق تصرف محسوب شود؟ 

 باره وجود دارد:نظریه دراین 3قانون در این خصوص ساکت است. اما 

چون قانون در این خصوص ساکت است، تصرفات خواهان هر اندازه هم که کوتاه باشد، مورد  نظریۀ اول:
 حمایت است و دادگاه نیازی به بررسی مدت ندارد.

 شود.سال، سبق تصرف محسوب نمی 1متر از لحاظ عرفی، تصرفات کبه نظریۀ دوم:

مدت زمان تصرف کافی وابسته به نظر قاضی پرونده است، یعنی قاضی باید به توجه به شرایط  نظریۀ سوم:
ات در کند. مثلاً قضو اوضاع و احوال پرونده تشخیص دهد که چه مدت برای شناسایی سبق تصرف کفایت می

دانند، زیرا برای روییدن محصول زراعی سال را معتبر نمی 1متر از های کشاورزی مدت تصرف کمورد زمین
سال نیز قابل استفاده تجارت  1سال زمان لازم است؛ اما در خصوص املاک تجاری، چون مدت کمتر از  1حداقل 

  2نظر قاضی معتبر و سبق تصرف خواهان شناسایی شود.است، ممکن است به

 اقامۀ دعوای تصرف عدوانی

چون دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیرمنقول است، درنتیجه باید در دادگاه محل وقوع مال  الح:مرجع ص• 
 3غیرمنقول اقامه شود.

 آید.گانۀ تصرف، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل میدعاوی سه :دعواشیوۀ اقامۀ • 

 ای تصرف عدوانی نکات ذیل قابل توجه است:در خصوص شناسایی ذینفع یا خواهان دعو ذینفع:• 

                                                                                                                                                                                        
 شود.های برق از حیاطِ همسایه عبور کرده است، نوعی حق ارتفاق محسوب میچون سیم .1
 گانه، نظریۀ سوم اقوی است.سهدر بین این نظریات  .2
بندی فرعی از دعاوی غیرمنقول است. شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین بندی دعاوی به مالکیت و تصرف، یک تقسیمبه نظر برخی از حقوقدانان، دسته .3

 ت.. البته اقامۀ دعوای مالکیت در اموال منقول نیز ممکن اس611دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ 
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ذینفع یا خواهان است. زیرا متصرف سابق دیگر در ملک مورد  متصرف سابق در دعوای تصرف عدوانی: ▪
 تصرف حضور ندارد و خوانده او را بیرون کرده است.

 ن است.از حق ارتفاق یا انتفاع ذینفع یا خواها کنندۀ سابقاستفاده در دعوای ممانعت از حق: ▪

ذینفع یا خواهان است، زیرا او از ملک مورد تصرف اخراج نشده است،  متصرف فعلی در دعوای مزاحمت: ▪
 بلکه فقط در تصرفات او اخلال جزئی وارد شده است.

 آثار دعوای تصرف عدوانی

 در خصوص آثار دعوای تصرف عدوانی، نکات ذیل قابل توجه است:

 قاضی و چه برای اصحاب دعوا، ممنوع است. ورود در مبحث مالکیت، چه برای. 1

 استناد به سند رسمی مالکیت تنها امارۀ سبق تصرف است و تاب مقاومت در برابر ادلۀ دیگر را ندارد. .2

 شود، حتی اگر از حکم تجدیدنظرخواهی شده باشد.حکم دعوای تصرف عدوانی بعد از ابلاغ فوراً اجرا می. 3

 ، امکان طرح دعوای مالکیت چه برای خواهان و چه برای خوانده وجود دارد.بعد از اقامۀ دعوای تصرف .7

 بعد از اقامۀ دعوای مالکیت، اقامۀ دعوای تصرف ممنوع است.. 5

اند، اما نکات چهارم و پنجم در طور کامل در مباحث قبلی توضیح داده شدهنکات اول، دوم و سوم به توضیح:• 
 ادامه توضیح داده خواهد شد.

عنوان این نکته بیانگر این مطلب است که هر کسی که در دعوای تصرف عدوانی، چه به وضیح نکتۀ چهارم:ت• 
تواند دعوای عنوان خوانده حضور داشته باشد، بعد از دعوای تصرف عدوانی و فارغ از نتیجۀ آن، میخواهان و چه به

ه را که ساکن امریکا بود تصرف کردند، ملاحظ« فرشاد»مالکیت اقامه کند. در مثالی که کشاورزان روستایی زمین آقای 
وای توانست دعمی« فرشاد»پیروز شدند، « فرشاد»فرمودید که پس از آنکه کشاورزان در دعوای تصرف عدوانی علیه 

 ید اقامه کند.مالکیت و به تبع آن خلع

نی صرفاً ورود در شکل و ظاهر دعوای مالکیت ورود در ماهیت است، اما دعوای تصرف عدوا توضیح نکتۀ پنجم:• 
کند، قصد او این است که بررسی شود که مالک ملک چه کسی است که شخصی دعوای مالکیت اقامه میاست. هنگامی

خواهد در ماهیت پیروز شود، اما در دعوای تصرف عدوانی، اصحاب دعوا و قاضی با ماهیت کاری ندارند، بلکه صرفًا و می
امه که شخصی دعوای مالکیت اقدهند. هنگامیو سبق تصرف است را مورد بررسی قرار میشکل قضیه که همان تصرف 

ی خواهاِن یعنکند که سبق تصرفات طرف مقابل را قبول دارد، طور ضمنی به این مسأله اقرار میکند، در حقیقت بهمی
رف داشت و امکان طرح دعوای تص ، زیر اگر سبق تصرفکند که سبق تصرف نداردطور ضمنی اقرار میدعوای مالکیت به

 کرد، بلکه دعوایقیمت و طولانی است را اقامه نمیعدوانی برای او وجود داشت، او دعوای مالکیت که یک دعوای گران
 نمود.تصرف عدوانی که یک دعوای سریع و ارزان است را اقامه می

 اقدامات احتیاطی ضابطین دادگستری



 09 / یانواع دعاو   

حق در مرئی و منظر  هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از» کند:ق.آ.د.م. مقرر می 166مادۀ 
ند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلف

 «.نظر مراجع یادشده اقدام نماینداقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر 

ضابطین فقط حق جلوگیری از اقدامات بعدیِ خوانده و حفظ وضع موجود را دارند، اما حق اعاده وضع سابق  نکته:• 
 اعاده وضع سابق بر عهدۀ دادگاه است. 1را ندارند،

ان و است، با حالتی ترس اید، موکل شما که یک کشاورزدست و خبرهتصور کنید که شما یک وکیل چیره مثال:• 
گوید که همسایۀ او، وارد زمینِ کشاورزی او شده و با تراکتور در حال تخریب محصولات گیرد و مینگران با شما تماس می

ترین پاسخ ممکن از جانب شما باید این باشد که با مأمورین انتظامی تماس زراعی است. در این حالت، بهترین و سریع
 دهند وضع موجود بدتر شود.تظامی جلوی اقدامات بعدیِ او را خواهند گرفت و اجازه نمیبگیرد. مأمورین ان

 دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی

زیرا  ،لاحی تفاوت داردطبا دستور موقت اص ق.آ.د.م.( 111 ۀماد) در دعوای تصرف عدوانی دستور موقت نکته: •
ربوط مشمول سایر احکام مبه همین دلیل باشد و از خواهان نمی مستلزم گرفتن تأمین ،لاحیطبرخلاف دستور موقت اص

 باشد.لاحی نمیطبه دستور موقت اص

احراز کند خوانده، ملک  یدهد که به طور مقتضیبه نفع خواهان م أیر یدادگاه در صورت ق.آ.د.م.: 147مادۀ • 
 خواهان نموده است.ممانعت از حق استفاده  ای مزاحمت ای تصرف و خواهان را عدواناً یمتصرف

دهد،  صیموجه تشخ را یو لیو دادگاه دلا دیصدور دستور موقت نما یخواهان تقاضا ،أیقبل از صدور ر چنانچه
بردن  نیاز ب ایکشت و زرع،  ایاشجار  غرس ایاحداث بنا  لیاز قب یانیاع لیتکم ایثار تصرف و آ جادیاز ا یریدستور جلوگ

 از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. تممانع ایمزاحمت و  ۀماز ادا یریجلوگ ایثار موجود و آ
ادر خصوص ص نیدر ا یدستور مجدد دنظریمرجع تجد نکهیمگر ا ،شودیبه رد دعوا مرتفع م أیدستور با صدور ر نیا
 .دینما

 تصرف عدوانی کیفری

 در خصوص دعوای تصرف عدوانی کیفری، نکات ذیل قابل توجه است:

ملک  عنه، علاوه بر اینکه بایدوانی کیفری، یک دعوای کیفری است که در صورت محکومیت مشتکیتصرف عد .1
 2شود.عنه طبق قانون مجازات اسلامی، به مجازات حبس نیز محکوم میتحویل دهد، مشتکی مالکرا تخلیه کند و به 

را نیز اثبات کند. در نتیجه دعوای بایست مالکیت خود رکن دعوای تصرف عدوانی، می 3شاکی، علاوه بر اثبات . 2
 شود.تصرف عدوانی کیفری، فقط از جانب مالک ملک پذیرفته می

                                                                                                                                                                                        
 بگیرند و آن را به خواهان تحویل دهند.عنوان مثال، حق این را ندارند که ملک را از خوانده پسبه .1
 ق.م.ا. تعزیرات. 691مادۀ  .2



 موسسه مشاهیردانشــ  جاد سیدجعفری/  آیین دارسی مدنی دکتر سیدس 51

تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه درصورت محکومیت شاکی در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی می. 3
 کند و منعی از این نظر وجود ندارد.

عنوان شاکی دعوای تصرف عدوانی تواند بهعدوانی حقوقی، او می درصورت محکومیت خواهان در دعوای تصرف .7
 کیفری اقامه کند.

های دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارد، یعنی شاکی باید دعوای تصرف عدوانی کیفری، تمام ویژگی توضیح:• 
ز به اثبات مالکیت خویش رکن، شاکی نیا 3رکن دعوای تصرف عدوانی حقوقی را اثبات کند. اما علاوه بر اثبات این  3
 دارد. زنی

در ادامه باید استدلال کرد که چرا در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتمًا مالک ملک مورد تصرف باشد، 
ند ید را اقامه کتواند دعوای مالکیت و خلععنوان خوانده محکوم شود، میدر دعوای تصرف عدوانی حقوقی، اگر مالک به

س به کند، پعلاوۀ اینکه خسارات تمام مدت تصرف را نیز مطالبه میله پس بگیرد، بهخود را از محکومٌ و بالاخره ملک
عنه محکوم شود و به زندان عنوان مشتکینوعی قابل جبران است. اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری، اگر مالک به

رف عدوانی کیفری را مخصوص مالکین در نظر برود، مجازاتی که متحمل شده قابل جبران نیست، پس قانونگذار تص
 شود.گاه مالک ملکی بابت تصرف عدوانی حبس نمیگرفته است که از ناعدالتی جلوگیری کند و مطمئن باشد که هیچ

اند، منشأ دعوای مجزا با منشأ متفاوت 2دعوای تصرف عدوانی حقوقی و دعوای تصرف عدوانی کیفری،  توضیح:• 
« یمالکیت شاک»است، اما منشأ دعوا در تصرف عدوانی کیفری « سبق تصرف خواهان»نی حقوقی دعوا در تصرف عدوا

  1دعوا، راه برای اقامۀ دعوای دیگری باز است. 2است. بنابراین درصورت شکست در هر کدام از این 

                                                                                                                                                                                        
 .663شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  .1

بندی امکان جمع

 طرح دعوا

اگر شخخ م لک ن اشکشخخ     .1

 صرفکً سشق تصرف داشته بکش :

ک ن بکش  اگر ش م صرفکً ل. 2

   سشق تصرف ا اشته بکش :

اگر ش م هم لک ن بکش     .3

 هم سشق تصرف داشته بکش :

فخخقط تصخخخرف 

 عدوانی حقوقی

 . تصرف عدوانی حقوقی1

 . تصرف عدوانی کیفری2

 ید. خلع3

 یدفقط خلع

ارکان دعوای تصرف 

 عدوانی کیفری

 . سبق تصرف شاکی1

 عنه. لحوق تصرف مشتکی2

 نهع. عدوانی بودن تصرف مشتکی3

 . اثبات مالکیت شاکی4
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 حکم تصرف عدوانی یاجرا

 نکته قابل توجه است: 3در خصوص اجرای حکم دعوای تصرف عدوانی، 

 شود.ابلاغ فوراً اجرا میاز حکم دعوای تصرف عدوانی، در مرحلۀ بدوی، پس . 1

 شود.تجدیدنظرخواهی از حکم، مانع اجرای حکم نمی .2

 شود.از حکم، مانع اجرای حکم می 1واخواهی. 3

سته ق.آ.د.م.، قانونگذار تجدیدنظرخواهی را مانع اجرای حکم دعوای تصرف عدوانی ندان 115در مادۀ  توضیح:• 
چنین نتیجه گرفت را ملاک قرار داد و این 2بایست اصلاست، اما در خصوص واخواهی سکوت کرده است، بنابراین می

 شود.که واخواهی مطابق اصل، مانع اجرای حکم می

 مقامیِ مالکاقامۀ دعاوی تصرف به قائم

کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری طور جر، مباشر، خادم، کارگر و بهأمست»کند: ق.آ.د.م. مقرر می 111مادۀ 
 «.شکایت کنند)مقررات دعاوی تصرف( مالک برابر مقررات بالا  مقامیِتوانند به قائممی ،باشندمتصرف می

 توانند مستقلاً علیه اشخاص ثالث، دعاوی تصرف را اقامه کنند.اشخاص مذکور در مادۀ فوق، می نکته:• 

 توانند علیه مالک نیز دعاوی تصرف را اقامه کنند.شخاص مذکور در مادۀ فوق میدانید، اهمانطور که می نکته:• 

توانند به جانشینیِ مالک ملک، علیه اشخاص ثالث، ق.آ.د.م.، می 111اشخاص مذکور در مادۀ  توضیح و مثال:• 
در امریکا  ها استکه سال است« فرشاد»مستأجر ویلای آقای « میلاد»دعاوی تصرف را اقامه کنند. مثلاً تصور کنید آقای 

ند. کشود و در تصرفات او اخلال جزئی وارد میمی« میلاد»مزاحم تصرفات « فرشاد»در ملک « آرش»ساکن است. آقای 
نیز علیه « ادفرش»مقامی تواند به قائماقامۀ دعوای مزاحمت کند، می« آرش»تواند علیه علاوه بر اینکه مستقلاً می« میلاد»
 بینی کرده است.ق.آ.د.م.، یک امکان اضافی و ویژه پیش 111عوا کند. در حقیقت مادۀ اقامۀ د« آرش»

توانند مستقلاً نیز علیه اشخاص ثالث اقامۀ دعوا می 111بیان کردیم که اشخاص مذکور در مادۀ  نکته و سؤال:• 
 الی که ممکن است مطرح شود این استمقامیِ مالک اقدام به طرح دعوا کنند. اما سؤکنند و نیازی نیست الزاماً به قائم

بینی مقامی مالک پیشمزیت برای اقامۀ دعوا به قائم 3طور کلی ای دارد؟ بهمقامیِ مالک چه فایدهکه اقامۀ دعوا به قائم
 شده است:

 امکان طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری نیز وجود خواهد داشت. .1
 عنوان امارۀ سبق تصرف وجود خواهد داشت.بهامکان استفاده از سند رسمی مالکیتِ مالک . 2
توانند از سابقۀ تصرف مالک در ملک نیز برای اثبات رکن اول دعوای مقامیِ مالک اقامۀ دعوا کند، میاگر به قائم. 3

 تصرف عدوانی استفاده کنند.
ت مالکیت درخصوص مزیت اول، چون اقامۀ دعوای تصرف عدوانی کیفری منوط به اثباتوضیح مزیت اول: • 

طور است و فقط مالکین امکان طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری را دارند، اگر مستأجر، مباشر، خادم و... بخواهند به

                                                                                                                                                                                        
 آشنا خواهید شد. 2و احکام آن در مباحث آیین دادرسی مدنی  واخواهی یکی از طرق عادی اعتراض به رأی است که با مفهوم .1
 اصل بر این است که احکام تا قطعی نشوند، قابل اجرا نیستند. .2
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ۀ مقامیِ مالک اقاممستقل اقامۀ دعوا کنند امکان طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری را نخواهند داشت، اما اگر به قائم
 نی کیفری را نیز خواهند داشت.دعوا کند، امکان طرح دعوای تصرف عدوا

الکیتِ توانند از سند ماگر مستأجر، مباشر، خادم و...، مستقلاً دعاوی تصرف را اقامه کنند، نمی توضیح مزیت دوم:• 
مقامیِ مالک اقامۀ دعوا کنند، از این امکان بهره عنوان امارۀ سبق تصرف استفاده کنند، اما اگر به قائممالکِ ملک به

 رد.خواهند ب
تصور کنید مستأجر در تاریخ یکم شهریور، ساکن ملک شده است، از قضا در تاریخ دوم  توضیح مزیت سوم:• 

کند. حال اگر مستأجر بخواهد مستقلاً دعوای تصرف عدوانی کند، شهریور شخصی ملک را عدواناً از ید مستأجر خارج می
رف مقامی مالک دعوای تصت است. اما اگر مستأجر به قائمروز فقط سبق تصرف دارد، امکان اثبات آن بسیار سخ 1چون 

 تواند از سابقۀ تصرف مالک نیز بهره ببرد و رکن سبق تصرف را به راحتی اثبات کند.عدوانی را اقامه کند، می
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 اظهارنامه
 (ق.آ.د.م. 151و  156مواد )

در یک تعریف ساده، اظهارنامه وسیلۀ رسمی مطالبۀ حق است. در خصوص تفاوت اظهارنامه و دادخواست  نکته:• 
 نکات زیر را بدانید:

 ، یک رأی قاطعشود به خواستۀ موجود در دادخواست رسیدگی کنید و دادگاه در جواب دادخواست. دادگاه مکلف می1
 ند.ککند و درحقیقت هیچ تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند. درحالیکه اظهارنامه دادگاه را مشغول نمیصادر می

درصورتی که دادگاه نسبت به دادخواست رسیدگی نکند و از صدور رأی قاطع امتناع ورزد، یک تخلف  نکته:• 
 مرتکب شده است.« قاستنکاف از احقاق ح»انتظامی سنگین تحت عنوان 

صورت ممکن است در دعوای اصلی محکوم . در دادخواست، خوانده مکلف به پاسخگویی به دعوا است، درغیراین2
 بشود؛ اما در اظهارنامه، مخاطب هیچ الزامی به پاسخگویی ندارد.

به آن پاسخ دهد باید دقت مخاطب اظهارنامه، هیچ تکلیفی به پاسخ دادنِ اظهارنامه ندارد، اما اگر بخواهد  نکته:• 
علیه  شود وکند، زیرا اگر هر یکی از طرفین اظهارنامه مطلبی را در اظهارنامه علیه خودشان بنویسند، اقرار محسوب می

 ها قابل استناد است.آن

دین  ۀ. در یک مورد اثر دادخواست و اظهارنامه با یکدیگر مشابه است و آن تعیینِ مبدأ استحقاق خسارت تأخیر تأدی3
 است.

است، اگر با وجود مطالبۀ طلبکار، بدهکار از پرداخت  مطالبه ،یکی از شروط مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه توضیح:• 
امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد. گفتیم  ،دین امتناع ورزد و در این مدت ارزش پول ملّی کاهش پیدا کند

ت، بنابراین هر زمان که طلبکار، طلب خود را از طریق اظهارنامه از بدهکار ۀ رسمی مطالبۀ حق اسلکه اظهارنامه وسی
 شود. بنابراین اظهارنامه ومطالبه کند، از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، استحقاق طلبکار به خسارت تأخیر تأدیه شروع می

 توانند مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه گردند.دادخواست هر دو می
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 ها است.اغ اظهارنامه ادارۀ ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهمرجع ابل نکته:• 

هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از توانند از ابلاغ اظهارنامهها میادارۀ ثبت اسناد و دفتر دادگاه نکته:• 
 نزاکت باشد، خودداری نمایند.

ا سند یا پرداخت دین را به مخاطب اعلام کرد. در این صورت شود آمادگی تسلیم مال یوسیلۀ اظهارنامه میبه نکته:• 
 هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد.باید آن مال، سند یا وجه به

هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع خواهد ماشینی را به مخاطب ابلاغ تحویل بدهد، باید بهشخصی که می مثال:• 
لاغ، ماشین را نیز تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار دهد، مثلاً ماشین را در پارکینگ ادارۀ ثبت بگذارد. در این صورت اب

 گیرد.کند و ماشین را تحویل میمخاطب ابلاغ پس از آنکه اظهارنامه به او ابلاغ شد، به ادارۀ ثبت مراجعه می
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 ســازش
 (ق.آد.م. 193تا  111مواد )

 شوند:دسته تقسیم می 2در این فصل، مطالب به 

 )درخواست سازش( دعوا ۀسازش پیش از اقام. 1

درخواست نماید که طرف او را برای  کتبیاز دادگاه نخستین به طور  ،تواند در مورد هر ادعاییهر کس می نکته:• 
 (116)مادۀ  سازش دعوت کند.

تواند توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطرح درخواست سازش می نکته: • 
 شود.

ز شعب به یکی ا ارجاع، باید توسط مقام باشدباید کتبی باشد و اگر پیش از اقامه دعوا سازش درخواست  نکته: •
 شود.های دفتر کل ثبت میثبت دادخواست روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ، بنابراین الزاماً بایدارجاع شود

 د.علاوۀ یک باششود، بنابراین باید به تعداد اصحاب دعوا بهدرخواست سازش به طرف مقابل ابلاغ می نکته:• 

 برابر دعاوی غیرمالی است. درخواست سازش، ۀهزین نکته:• 

د، بتوانند آزادانه واگذار نماین قانوناً ادعای مورد درخواست سازش باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین نکته: •
جنبۀ عمومی قانون اساسی و همچنین نسبت به  139بنابراین ادعای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون رعایت اصل 

 توان درخواست سازش نمود.و ... نمی ، نکاح، طلاقولی قهری ، دعوای ورشکستگی، اصل حق ولایتکیفری دعوای

لح جهت درخواست سازش، از نظر صلاحیت ذاتی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دادگاه صا نکته: •
 دعوا را دارد، ولی از نظر صلاحیت محلی، محدودیتی وجود ندارد.

 شورای حل اختلاف درصورت توافق طرفین، صلاحیت عام رسیدگی به سازش دارد. نکته:• 
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 گیریرسیدگی و تصمیم

د نامه باید قید گردولی در دعوت مقرر است،سازش همان است که برای احضار خوانده ترتیب دعوت برای  نکته:• 
 (111)مادۀ  شود.که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می

نماید. تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می و را استماع نموده آنانبعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات  نکته:• 
رساند. طرفین می یبه امضا و مجلس نوشتهتحقیقات و عدم موفقیت را در صورت ،سازش هبو در صورت عدم موفقیت 

 (111)مادۀ  کند.مجلس قید میهرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت

اه که حاضر به سازش نیست، دادگطور کتبی پاسخ دهد نامه، طرف حاضر نشد یا بههرگاه بعد از ابلاغ دعوت نکته:• 
 (191)مادۀ  نماید.سازش برای اقدام قانونی اعلام می ۀکنندمجلس قید کرده و به درخواستمراتب را در صورت

دادگاه مراتب را در  ،نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نمایدهرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نکته:• 
 (191)مادۀ  نماید.سازش برای اقدام قانونی اعلام می ۀکننددرخواستمجلس قید کرده و به صورت

 آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد. ،در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند نکته:• 
 (119)مادۀ 

 شود که طرفینل مانع نمیدر هر حا ،استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور نکته:• 
 (192)مادۀ  خواستار سازش شوند. ،بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر

 دعوا ۀسازش پس از اقام .2

 (111)مادۀ  را به طریق سازش خاتمه دهند. توانند دعوای خودطرفین می ،در هر مرحله از دادرسی مدنی نکته:• 

تواند جدا از سایرین با طرف می انیا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آن در صورتی که در دادرسی خواهان نکته:• 
 (119)مادۀ  خود سازش نماید.

شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می نکته:• 
 (111)مادۀ  غیررسمی باشد. ،نامهواقع شده و سازش

 .پذیر استامکان پیش از صدور رأی قاطعتا  ،ازش در دادگاهس نکته: •

خواهی شود و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد هرگاه نسبت به رأیی که در دعوایی صادر شده فرجام نکته: •
مجلس ترپرونده را برای تنظیم صو، توانند از این مرجع درخواست نمایندو طرفین پس از آن مصمم به سازش گردند، می

 کند.زیرا دیوان رسیدگی ماهیتی نمی بفرستد؛خواسته رأی فرجام ۀسازش به دادگاه صادرکنند

س مجلهرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت نکته:• 
 (112)مادۀ  رسد.منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می
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 شِدر حکم ساز، تنظیمی توسط قاضی مجری قرار ۀنامچنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش ه:نکت• 
 )مانند سازش در جلسۀ قرار معاینۀ محل( عمل آمده در دادگاه است.به

یفا همان نقشی را ا ،مجلس و امضا نمودن و به امضا رسانیدن آندادگاه در نوشتن توافق طرفین در صورت نکته: •
 نماید که سردفتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی دارد.می

ادخواست ای که در تاریخ تقدیم دمطالبه شده یعنی حقِاصلی دعوای ۀ تنها خواست الاصولعلی توافق طرفین نکته: •
 نامه به روشنی شامل دعاوی یا امور دیگر باشد.گیرد، مگر اینکه سازشمنجز بوده را در بر می

اگر یجه در نت باشد.قید شده  اجراییه صادر نمود که در گزارش اصلاحی منجزاًتوان نسبت به موضوعی می ه:نکت •
بلکه تحقق آن معلق بر وقوع امری یا وجود شرطی باشد که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی  ،موضوع منجز نبوده است

 ن اجراییه صادر کرد.به آ نسبت توانالاجرا نبوده و نمیموضوع مزبور لازم ،باشد

در این  ،ودتواند واقع شنماید بلکه در دادگاه دیگر نیز میسازش نه تنها در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نکته: •
 ،هایی که دعوا در آن مطرح استتنظیم و به هر یک از دادگاه.آ.د.م. ق 111و  112نامه بر اساس مواد صورت سازش
 ا به سازش اعلام و گزارش اصلاحی صادر شود.گردد تا ختم دعوتقدیم می

 سازش خارج از دادگاه

 پذیر است:سازش خارج از دادگاه، به حالات زیر امکان نکته:• 

 سازش نزد مأمور رسمی؛( 1 

 (112سازش در حین اجرای قرار؛ )تبصرۀ مادۀ . 1  

 (111سازش در دفتر اسناد رسمی؛ )مادۀ  .2  

 رسمی؛سازش بدون حضور مأمور  (2 

 موجب سند عادی؛سازش به. 1  

 وسیلۀ داور.سازش به .2  

 سازش در حین اجرای قرار

 شِدر حکم ساز ،تنظیمی توسط قاضی مجری قرار ۀنامچنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نکته:• 
 نۀ محل(( )مانند سازش حین اجرای قرار معای112)تبصرۀ مادل  عمل آمده در دادگاه است.به

 سازش در دفتر اسناد رسمی

 نامه در پروندههرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نکته:• 
 (111)مادۀ  به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود. راجعنماید و اجرای آن تابع مقررات مربوط قید می
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 سازش به موجب سند عادی

طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به  ،نامه غیررسمی باشدسازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش هرگاه نکته:• 
ورت در ص .رسدمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میاقرار طرفین در صورت صحت آن اقرار نمایند.

 دادرسی را ادامه خواهد داد. ،نامهدون توجه به مندرجات سازشدادگاه ب ،عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه
 (113)مادۀ 

نامه در صورتی معتبر است که طرفین در دادگاه حاضر شده و اقرار نمایند، پس اقراری اقرار به صحت سازش نکته: •
 !پذیرفته نیست ،عمل آمده باشدکه در لایحه به

 داور ۀسازش به وسیل

اجرا  روز 21 اید ظرفرسیده است، ب داوران تمام نامه که به امضایصلح ،داشته باشد ختیار صلحاهرگاه داور  نکته:• 
تواند اجرای آن را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که نفع میشود، در غیر این صورت ذی

 درخواست نماید. ،صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

 طرفین افقاتتواظهارات و 

اند عمل آوردندههایی که طرفین هنگام تراضی به سازش بههرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت نکته:• 
 (115)مادۀ  الرعایه نیست.لازم

 ،در دادگاه یا خارج از آن شود که ضمن مذاکراتهایی میو گذشت تعهدات ۀشامل همق.آ.د.م.  115مادۀ  نکته: •
 عمل آمده است.به

 .شود، اقرار محسوب نمی)سازش( درخواست صلح نکته: •

، حتی اگر سازش محقق الرعایه استماقرار مزبور لاز ،اگر اظهارات هر یک از طرفین متضمن اقرار باشد نکته:• 
 نشود.

ن باشد و در نتیجه عملی که طرفینامه میآمده است همان صلح ق.آ.د.م. 111ای که در ماده نامهسازش نکته: •
 شود و مشمول احکام و آثار آن است.شمرده می رفع تنازع مقامدهند، عقد صلح در انجام می

 ق.م.( 162)مادۀ  .است باطل صلح ،باشد شده واقع یاشتباه صلح مورد در ای و مصالحه طرف در اگر نکته:• 

 عمل دادگاه، آثار و اجرای آن

شود و دادگاه جلسه منعکس میزش و شرایط آن در صورتهرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سا نکته:• 
 نماید.مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می
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دادرسی و اعتراض ثالث  ۀقابل تجدیدنظر، فرجام، اعاد شود، بنابراینگزارش اصلاحی رأی محسوب نمی نکته: •
  .باشدنمی

 شود. انحلالنسبت به آن ادعای  تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد یامی گزارش اصلاحی نکته:• 

 رسمی نامۀصلحکند که سردفتر اسناد رسمی در تنظیم نامه همان نقشی را ایفا میدادگاه در نوشتن سازش نکته: •
 کند.ایفا می (رفع تنازع)در مقام 

یا گزارش  رسمی ۀنامسازش ۀخوانده با ارائ و هرگاه دعوایی که به سازش ختم شده، دوباره اقامه شود نکته: •
 حکم علیه او صادر کند. ،حقی خواهاندادگاه باید به علت بی ،دادگاه را آگاه کند ،اصلاحی

 مگر د،ش نخواهد صادر دعوا آن به نسبت خسارت به حکم باشد، افتهی خاتمه سازش قیطر به که ییدعوا نکته:• 
 (511مادۀ ) .باشد شده اتخاذ یخاص میتصم وارده خسارات به نسبت سازش ضمن نکهیا

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 موسسه مشاهیردانشــ  آیین دارسی مدنی دکتر سیدسجاد سیدجعفری/   111

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مؤسسه مشاهیر تبریز ـــ 0900اسفند  ــتبریز ـ ــمدنی ـدادرسیوآیینمدنیطالیینکاتهمایش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

443 

 

 

 

 امـارات
 ق.م.( 1321تا  1321)مواد 

 نشانه و علامت است. باشد، در لغت به معنای نشان،اثبات دعوا به مفهوم اعم می ۀاز ادل که اماره نکته:• 

 .شودیشناخته م یبر امر لیدل ،یدر نظر قاض ایاست که به حکم قانون  یاماره عبارت از اوضاع و احوال تعریف:• 
 ق.م.( 1321)مادۀ 

 اند:دسته 2 امارات نکته:• 

 اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. قانونی:( امارات 1

 اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده است. قضایی:( امارات 2

 امارات قانونی

و بار دلیل را از دوش طرفی کند را وارونه نمی 1«بار اثبات دلیل بر دوش مدعی است»ۀ قاعد ،قانونی ۀامار نکته:• 
 گذارد. ست، به دوش طرف مقابل نمیا که اماره به نفع او

ها، وجود امر مورد ادعا خود، باید اوضاع و احوالی که از وجود آن دقانونی به سو ۀمدعی حتی با وجود امار نکته:• 
 مند شود.قانونی بهره ۀشود را اثبات نماید تا بتواند از اماراستنتاج می

ملزم  ،قانونی وجدان او را اقناع ننماید ۀبدین معنا که حتی اگر امار ؛شوندامارات قانونی به دادرس تحمیل می نکته:• 
 مخالف آن وجود نداشته باشد. ۀ دیگریاگر دلیل و امار ، البتهاست برابر آن رأی صادر نماید

                                                                                                                                                                                        
 البیّنه علی المدعی. .1
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امارات  .بر خلاف آن موجود باشدیا امارۀ قضایی  مگر آنکه دلیل ،دعاوی معتبر است ۀامارات قانونی در کلی نکته:• 
 شوند.اثر میمخالف، بی یا امارۀ قضایی قانونی با دلیل

 قضایی نیز کافی است و حتمًا نیاز به وجود دلیل نیست. ۀقانونی، امار ۀاثر شدن اماربرای بی نکته:• 

 نماید.ان دادرس را اقناع میقضایی وجد ۀاما امار، قانونی مبتنی بر ظن نوعی است ۀامار نکته:• 

ستناد به ابا ست، متصرف ا هرگاه شخصی ادعا نماید گاو صندوقی که در تصرف دیگری است، متعلق به او مثال:• 
صندوق  اما هرگاه از دو طرف خواسته شود که محتویات گاو ،شودمالک شناخته می 1قانونی تصرف ۀتصرف خود و امار

ی که قضای ۀبا این امار ،اما مدعی مالکیت جزئیات آن را اعلام نماید ،ن آگاهی نداشته باشدرا اعلام نماید و متصرف از آ
 تواند مالک شناخته شود.می ، مدعیقانونی تصرف است ۀخلاف امار

باید از قانونی را ن ۀدهد که امارقانونی در برابر هر دلیل مخالف این نتیجه را به دست می ۀاثر شدن اماربی نکته:• 
دن موجب ساقط ش ،زیرا تعارض دو دلیلی که توان اثباتی واحد دارند ،له اثبات دعوا به معنای دقیق واژه به شمار آورداد

 ماند.و دلیل مخالف معتبر باقی می افتدبا هر دلیل دیگری از اثر می در مخالفتقانونی  ۀدر حالی که امار ،2شودمی هر دو

ده و باید و مشخص قانون ایجاد ش حدر نتیجه تنها با حکم صری ،ثنایی دارندامارات قانونی خصوصیاتی است نکته:• 
 تواند با قیاس خود آن را به سایر موارد سرایت دهد.در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی

 زنیم:را برای شما مثال می قانونیهای امارۀ برخی نمونه نکته:• 

 ق.م.( 35. امارۀ تصرف؛ )مادۀ 1
 ق.م.( 111یر و ترصیف؛ )مادۀ . امارۀ سرت2
 ق.م.( 1151. امارۀ فراش؛ )مادۀ 3
 ق.آ.د.م.( 162. امارۀ دلالت سند مالکیت بر سبق تصرف؛ )مادۀ 1
 ق.ت.( 5. امارۀ تجاری بودن اعمال تاجر؛ )مادۀ 5

 امارات قضایی

امده ارات قضایی در قانون نیتواند یک امارۀ قضایی را تشکیل بدهد. اماوضاع و احوال و قرائن قضیه، می تعریف:• 
 تواند هر چیزی باشد. مانند:است و می

 چنین نتایج قرارهای تحقیق محلی، معاینه محلصدای ضبط شده، فیلم دوربین مداربسته، اسکرین شات و هم ▪
 و تأمین دلیل و...

                                                                                                                                                                                        
 «خلاف آن ثابت شود. نکهیمگر ا ،است تیمالک)امارۀ(  لیدل تیتصرف به عنوان مالک»ق.م:  35مادۀ  .1
 «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا .2
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ها شانهنشانه یا ن ،شودل میبر خلاف امارات قانونی که حتی اگر موجب اقناع وجدان دادرس نشود به او تحمی نکته:• 
 تواند مستند تصمیم دادگاه قرار گیرد.قضایی شمرده شده و می ۀدادرس باور درونی ایجاد کند، امار برای در صورتی که

در  ،آیددر دادرس به وجود می ،خارجی یهاقضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از نشانه ۀاعتبار امار نکته:• 
تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته نماید میوضاع و احوالی که در دادرس اطمینان ایجاد میسو انتیجه از یک

ه لازم باشد بی آنک ،ی اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین اثری نداشته استاهتواند از نشانحتی دادرس می ،باشد
و احوال در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس  علت آن را اعلام نماید. از سوی دیگر چون به هر حال اوضاع

 ها را مشخص کند.کند آناطمینان نسبی به وجود آورد، دادرس باید در رأیی که صادر می

اما  ،دید دادرس استتأثیر آن در اثبات امر مورد ادعا به صلاح ۀکه ارزیابی اوضاع و احوال و درج چهاگر نکته:• 
ها امر مورد ادعا را محرز اعلام نموده و دادرس به استناد آن ههایی که در رأی آمدیست. در نتیجه اگر نشانهدلخواه او نبه

 در نظر مرجع عالی از ویژگی مزبور برخوردار نباشد، رأی صادره قابل نقض یا فسخ خواهد بود.

ری های دیگدادرس بتواند چنانچه نشانهتا  هی را مشخص نموداهدر مواردی قانونگذار مداخله نموده و نشان نکته:• 
 واقعیت امر مورد ادعا را تشخیص دهد، مانند: ،نیز وجود داشته باشد

رغم درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه اما علی ،هر گاه یکی از طرفین به سندی نزد خود اعتراف نماید .1
 بداند. هن مثبتئتواند آن را از جمله قرااز ابراز آن خودداری کند، دادگاه می

 اظهار طرف او قرار دهد. ۀن مثبتئتواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را از قرادادگاه می .2

صحت  ۀقرین ،الیه سند را که برای استکتاب به دادگاه دعوت شدهتواند خودداری از حضور منتسبٌدادگاه می .3
 سند بداند.

ها شوند و در استناد به آنامارات قانونی به دادرس تحمیل می ؛د نه قانونیانامارات مزبور امارات قضایی نکته:• 
 های مزبور مختار قرار داده است.ه گرفتن نشانهناختیاری ندارد، در صورتی که موارد بالا دادرس را در قری

 قضایی در صورتی مجاز است که دلیل دیگری وجود نداشته باشد. ۀاستناد به امار نکته: •

 امارات و ادلهتعارض 

 درخصوص تعارض امارات و ادله، نکات زیر را بیاموزید: نکته:• 

 شوند.= هر دو ساقط می امارۀ قانونیبا  امارۀ قانونیتعارض  ▪

 شوند.= هر دو ساقط می امارۀ قضاییبا  امارۀ قضاییتعارض  ▪

 شود.= فقط امارۀ قانونی ساقط می امارۀ قضاییبا  امارۀ قانونیتعارض  ▪

 شود.= فقط اماره ساقط می دلیلبا  اماره )قانونی یا قضایی(تعارض  ▪

 شوند.= هر دو ساقط می دلیلبا  دلیلتعارض  ▪




