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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سخن مؤلف

بی تردید فراگیری آیین دادرسی مدنی برای یک فرد حقوقی به همان اندازه مفید 
برای هر شخصی به جهت زندگی و  آیین زندگی  و ضروری است که فراگیری 
ادامة آن مفید و ضروری است. یک وکیل زمانی می تواند عملکرد خوب و مثبتی 
داشته باشد که نه تنها به قوانین ماهوی بلکه مهم تر از آن به قوانین شکلی مشرف 
و مسلط باشد و بتواند در زمان های مورد نیاز آنها را به کار گیرد؛ به همین دلیل 
است که ضریب آزمونی این درس همانند حقوق مدنی در مقایسه با دروس دیگر 

از ضریب باالیی برخوردار است.
در مجموعة پیش رو، تالش شده تا تمامی مباحث مربوط به مطالب آزمونی مورد 
بحث و بررسی قرار گیرد؛ به گونه ای که دانشجو صرفاً با مطالعة این کتاب بتواند 

به درصد قابل توجهی از سواالت آزمونی پاسخ دهد.
با توجه به اینکه منبع آزمونی مهم آزمون های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد 
و... در آیین دادرسی مدنی، از مجموعه کتاب های ارزشمند استاد گرانقدر و گران 
مایه دکتر عبدا.. شمس است، بیشتر مطالب کتاب حاضر نیز از مطالب ارزشمند آن 
استاد بزرگوار اقتباس گردیده است؛ همچنین سرفصل های کتاب نیز به منظور یک 
پارچگی و هماهنگی با کتاب های عنوان شده و عدم سردرگمی دانشجو، همانند 
سرفصل های ایشان طراحی شده است، با این تفاوت که ابتدا دعوا و شرایط اقامة 
آن، به علت کم اهمیت تر بودن مطالب ابتدایی جلد اول از نظر آزمونی، مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است؛ سپس و البه الی مطالب، قوانین متفرقه از جمله قانون 
شورای حل اختالف جدید، قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 

جدید و قانون اجرای احکام مدنی بحث و بررسی شده است.



در آخر بر خود الزم می دانم از دوست عزیز و گرامی جناب آقای محمد امامی که 
در آزمون وکالت ورودی سال 1396 توانستند رتبة 8 کانون وکالی مرکز را به 
خود اختصاص دهند و در تدوین و نگارش این کتاب به مؤلف یاری می رساندند 

تشکر ویژه و قدردانی خویش را ابراز کنم.
اهداف  به  نیل  در  را  عزیز  دانشجویان  نیازهای  بتواند  حاضر  کتاب  آنکه  امید 

عالی شان تأمین کند.
 چنانچه نسبت به کتاب حاضر نقد یا پیشنهادی یا ... باشد عالقمندان می توانند با  
lawyer20@ ایمیل  نشانی  به  یا  و  تلگرام   کاربری  حساب   @Lawyer20

chmail.ir در تماس باشند.

                                                                           محسن رفعتی- خرداد 96
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سؤاالت
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کلیات

مطالبة  برای  کیفری  در مرجع  دادرسی مدنی  آیین  رعایت تشریفات   1
ضرر و زیان ناشی از جرم در چه مواردی ضروری است؟

الف( فقط از جنبة پرداخت هزینة دادرسی رعایت می شود.
ب( فقط در نوع رسیدگی رعایت می شود.

ج( اصوالً در طرح، دفاع  و رسیدگی رعایت می شود.
د( در تمام دعاوی در طرح، دفاع و رسیدگی رعایت می شود.

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به امور حسبی را   2
تابع تشریفات قانون مذکور دانسته است کدام یک از گزینه های زیر 

صحیح است؟
آیین  قانون  تشریفات  تابع  موارد  تمام  در  حسبی  امور  به  رسیدگی  الف( 

دادرسی مدنی است.
ب( رسیدگی به امور حسبی اصوالً تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.
ج( رسیدگی به امور حسبی در تمام موارد تابع تشریفات قانون امور حسبی است.

د( رسیدگی به امور حسبی اصوالً تابع تشریفات قانون امور حسبی است.

3 کدام یک از گزینه ها در رسیدگی شورای حل اختالف صحیح است؟ 
الف( رسیدگی شورای حل اختالف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. 
ب( رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین 

دادرسی مدنی و کیفری است.
ج( مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینة دادرسی، تابع 

قانون شورای حل اختالف است.
د( تمام موارد صحیح است.

4 قوانین آیین دادرسی مدنی از قوانین امری است یا تخییری )تکمیلی(؟
الف( مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، امری، و مقررات مربوط به صالحیت 

ذاتی، امری است.
ب( مقررات مربوط به صالحیت ذاتی، امری، ولی مقررات مربوط به سازمان 
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قضاوتی تخییری است.
به  مدنی  دادرسی  آیین  مقررات  و  به صالحیت محلی  مربوط  مقررات  ج( 

معنی اخص علی االصول تخییری است.
د( مقررات آیین دادرسی مدنی به معنی اخص، امری و مقررات مربوط به 

صالحیت محلی تخییری است.
5 آیا قوانین آیین دارسی مدنی عطف به ماسبق می گردند؟

الف( مقررات مربوط به سازمان قضاوتی و مقررات مربوط به صالحیت )ذاتی 
و محلی( عطف به ماسبق می شوند.

ب( مقررات مربوط به سازمان قضاوتی و مقررات مربوط به صالحیت )ذاتی( 
عطف به ماسبق می شوند.

ج( مقررات مربوط به صالحیت )محلی( عطف به ماسبق می شوند. برخالف 
مقررات مربوط به صالحیت )ذاتی(.

د( قوانین آیین دادرسی مدنی به معنی اخص، مثل زایل شدن شکایت از 
حکمی عطف به ماسبق می گردد و اثر فوری دارد.

که  مواردی  در  مشاع  ملک  افراز  به  رسیدگی  صالحیت  درصورتی که   6
افراز ملک در صالحیت ادارة ثبت است از صالحیت این اداره خارج 
و در صالحیت دادگاه عمومی قرار گیرد مقررات مربوط به آن عطف 

به ما سبق می شود؟
الف( عطف به ماسبق می شود.

ب( اصوالً عطف به ماسبق می شود.
ج( عطف به ماسبق نمی شود.

د( فقط در مواردی که در قانون تصریح شده باشد عطف به ماسبق می شود.
7 چنانچه به موجب قانون مؤخر آیین دادرسی مدنی قابلیت تجدیدنظرخواهی 

از حکمی زایل شود، این قانون، عطف به ماسبق می شود؟
الف( عطف به ماسبق می شود.
ب( عطف به سبق نمی شود.

ج( به علت امری بودن مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص عطف 
به ماسبق می شود.

د( به علت مخالفت با حقوق مکتسبة اشخاص عطف به ماسبق نمی شود. 
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فصل�دوم:�دعوی�و�شرایط�اقامة��دعوی

8 ویژگی های دعوی خصوصی عبارتند از:
الف( قابل انتقال، قابل صلح، قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری

ب( قابل انتقال، قابل صلح، قابل استرداد و غیر قابل ارجاع به داوری
ج( قابل انتقال، قابل صلح، غیر قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری
د( غیر قابل انتقال، قابل صلح، قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری

9 در کدام یک از موارد زیر دعوی منتقل نمی شود؟
ب( الزام به تنظیم سند رسمی الف( طالق و تمکین  

د( مطالبة مهریه  ج( خلع ید  

10 در کدام یک از موارد زیر دعوی زائل نمی شود؟
الف( با صدور حکم نهایی      ب( با زوال حق اصلی

ج( با صدور قرار سقوط دعوی      د( با صدور قرار رد دعوی

11 چناچه پدری از فرزند خود طلبکار باشد با فوت پدر، به چه علت حق 
پدر نسبت به فرزند جزئا یا کال از بین می رود؟

الف( حق پدر از بین نمی رود.
ب( فرزند مالک مافی الذمة خود شده است.

ج( حق اصلی قائم به شخص بوده و دارای ویژگی منحصرا شخصی است.
د( زوال دعوی به معنای اخص، سبب زائل شدن دعوا به معنی اعم می گردد. 

شرایط�اقامه�دعوی

12 شرایط اقامه دعوی از نظر اکثریت حقوقدانان مبتنی بر؟
الف( وجود حقی منجز، حق احراز سمت، وجوب اهلیت

ب( تقدیم دادخواست، وجود حقی منّجز، وجود نفع، احراز سمت، وجوب اهلیت
ج( تقدیم دادخواست، وجود نفع، احراز سمت، وجوب اهلیت

د( وجود نفع، احراز سمت، وجوب اهلیت
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کلیات

اصوالً برای کشف جرائم، تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی به امور 
 
ج   گزینه1

دادرسی  آیین  قواعد  رعایت  مستلزم  کیفری  امور  در  و...  رای  و صدور  کیفری 
کیفری است؛ لکن مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم علی القاعده مستلزم رعایت 
و  مثل سرقت  استثنائی  مواردی  در  مگر  است،  مدنی  دادرسی  آیین  تشریفات 
تصرف عدوانی یا کالهبرداری متضرر از جرم برای احقاق حق خصوصی خویش 
آیین  قانون   15 ماده  ندارد.  کیفری  پرونده  در  دادخواست  تقدیم  به  تکلیفی 
دادرسی کیفری در این خصوص بیان می کند »پس از آنکه متهم تحت تعقیب 
ادله و  تمام  یا رونوشت مصدق  از جرم می تواند تصویر  قرار گرفت، زیان دیده 
مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل  از 
اعالم  ختم  دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبة 
آیین دادرسی مدنی  به آن، مستلزم رعایت تشریفات  زیان و رسیدگی  و  ضرر 
است.« )دکتر عبدا.. شمس، آیین دادرسی دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ سی 

و پنجم، صفحات 15 و 16( 
ماده 559 )اصالحی 1394/3/24( قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص 
نیز خواندنی است. ماده 559 می گوید: »شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر 
قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری 
مطالبه ضررو زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور 
مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به 
تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه 
شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را 
نداشته باشد، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینة دادرسی برای همان موضوعی 
که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان 

به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.« 
با  ملی  شورای  مجلس   1319 مصوب  حسبی  امور  قانون   1 ماده 

 
د  گزینه2

مکلفند  دادگاه ها  که  است  اموری  »امور حسبی  آن می گوید:  بعدی  اصالحات 
اینکه رسیدگی  اتخاذ نمایند بدون  اقدام نموده و تصمیمی  امور  نسبت به آن 
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به آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف 
آن ها باشد.« همچنین براساس ماده 2 همان قانون »رسیدگی به امور حسبی 
ماده 1  باشد.«  آنکه خالف آن مقرر شده  باب می باشد مگر  این  تابع مقررات 
قانون آیین دادرسی مدنی نیز می گوید: »آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول 
و  مدنی  دعاوی  کلیه  و  امورحسبی  به  رسیدگی  مقام  در  که  است  مقرراتی  و 
بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقالب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر 
مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.« رعایت 
تشریفات آیین دادرسی مدنی اصوالً در امور ترافعی الزم الرعایه است و نه امور 
از  دعوی  اقامه  و  اشخاص  بین  منازعه  و  اختالف  وقوع  بر  متوقف  که  حسبی 
طرف آن هاست.« )دکتر عبدا.. شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد 

نخست، چاپ سی و پنجم، صفحات 16 و 17( 
)مصوب  اختالف  حل  شوراهای  قانون   19 و   18 مواد  مطابق 

 
د  گزینه3

1394/8/10 مجلس شورای اسالمی(
قوانین  تابع مقررات  قواعد،  از حیث اصول و  ماده 18: »رسیدگی قاضی شورا 

آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق 

دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از 

حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.«
ماده 19: »رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.«

صالحیت به دو دستة عام تقسیم بندی می شود: الف  گزینه4
از حیث صنف  را  الف( صالحیت ذاتی: صالحیت وقتی ذاتی است که محاکم 
)اداری- قضایی(، نوع )عمومی- اختصاصی( و درجه )نخستین- عالی( تقسیم 
کنیم. مثال دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین 
است. قواعد مربوط به صالحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخالف آن 
با  باید  ذاتی تشخیص دهد  فاقد صالحیت  را  دادگاه خود  ندارد. هرگاه  امکان 

صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به دادگاه صالحیت دار ارسال نماید.
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قلمرو  حیث  از  را  دادگاه ها  شایستگی  که  است  محلی  وقتی  صالحیت  ب( 
جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. در شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، 
حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب 
گستردگی شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع های قضایی متفاوت است 
و نظر به اینکه تمام اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آن ها، صرف 
نظر از نوع دعاوی و تجربه و تبّحر قضات، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت 
خوانده می باشند و اصوالً دعوا در هر کدام ازآن ها مطرح گردد، خوانده حق ایراد 
به صالحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و دادگاه هم بالطبع، نباید مبادرت به 
صدور قرار عدم صالحیت و در نتیجه خودداری از رسیدگی نماید؛چه تقسیم بندی 
حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یا مجتمع، تغییری در صالحیت دادگاه 
مستقر در آن حوزه نمی دهد و تمام واحدهایی مزبور در حکم یک دادگاه هستند 
)ماده 11 ق.آ.د.م 79 و تبصره آن( قواعد صالحیت نسبی برای مصالح خصوصی 
افراد در نظر گرفته شده است و فاقد خصیصه نظم عمومی است و علی القاعده 
این  به  )د(  باشد. گزینه  تراضی اصحاب دعوا می بایست جایز  به  از آن  انحراف 
جهت غلط است که مقررات مربوط به صالحیت محلی علی االصول تخییری؛ و 
نه کامال تخییری است. )برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دکتر عبدا.. شمس، 
آیین دادرسی دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ سی و پنجم، صفحات 23 و 

 )24
عطف به ماسبق در اصطالح حقوقی به حالتی گفته می شود که افعاِل 

 
ب  گزینه5

پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه تصویب شوند. اثر قانون نسبت 
به آینده است و نسبت به ماقبل از خود اثری ندارد مگر این که در خود قانون 
مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش بینی شده باشد. )ماده4 قانون مدنی( 
با توجه به این که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی، تدوین مقرراتی است که 
اشخاص با رعایت آن ها سریع تر و مطمئن تر به حقوق خود دست یابند؛ قانون گذار 
در هر زمانی که حذف، اصالح یا وضع قوانین جدید را در جهت وصول به این 
هدف الزم بداند اقدام به انجام این امور می نماید. به همین دلیل است که قوانین 
از ثبات کمتری برخوردار است و دچار  آیین دادرسی نسبت به قوانین ماهوی 
تغییر و تحوالت بیشتری می گردد، زیرا هدف آن رسیدگی سریع تر به دعاوی 
است. پس هرگاه راه جدیدتر و بهتری کشف شد باید راه های قبلی را حذف یا 
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اصالح نمود. درصورت تغییر مقررات آیین دادرسی، این مقررات اثر فوری دارند 
یعنی این قوانین به محض تصویب شدن، در دعاوی مطروحه اجرا می شود. مقررات 
مربوط به مراجع قضایی عطف به ماسبق می شوند و درخصوص دعاوی درحال 
رسیدگی نیز الزم االجرا هستند. مثاًل جلسات دادگاه تجدیدنظر با حضور حداقل 
دو قاضی رسمی می شود. چنان چه قانونی تصویب شود که به موجب آن، جلسات 
دادگاه تجدیدنظر با حضور یک قاضی رسمیت  یابد، پرونده های در حال بررسی 
در جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور یک قاضی نیز رسمی خواهد بود. مقررات 
مربوط به صالحیت ذاتی عطف به ماسبق می شود و شامل دعاوی مطروحه نیز 
می گردد. مثاًل درصورتی که رسیدگی به دعوایی در صالحیت دادگاه های عمومی 
باشد اما با تشکیل دادگاه های اختصاصی، رسیدگی به این دعاوی در صالحیت این 
دادگاه ها قرار بگیرد؛ دعواهایی که تا آن زمان در دادگاه های عمومی اقامه شده و 
منتهی به صدور رأی نگردیده، به این مرجع اختصاصی فرستاده می شود. قوانین 
مربوط به صالحیت نسبی اصوالً عطف به ماسبق نمی شود، مگر این که در خود این 
قوانین یا قانون دیگری خالف این امر مقرر شود. مقررات آیین دادرسی به معنای 
اخص، عطف به ماسبق می شود، مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آن ها 
به حقوق مکتسبه ی اشخاص خللی وارد نماید. مثاًل چنان چه مهلت شکایت از 
حکمی یک ماه بوده و برابر قانون جدید به بیست روز کاهش پیداکرده است، این 
قانون عطف به ماسبق نمی شود؛ بنابراین شامل احکامی که در زمان قانون قدیم 
صادر شده است نمی شود. زیرا مهلت شکایت یک ماهه، حقی بوده که برای شخص 
به وجود آمده و قانون جدید نمی تواند این حق را از اشخاص بگیرد.« )همچنین در 
این باره نگاه کنید به دکتر عبدا.. شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد 

نخست، چاپ سی و پنجم، صفحات 26 و 27(
مقررات مربوط به صالحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند، موردی 

 
الف  گزینه6

که عنوان شد مربوط به صالحیت ذاتی مراجع قضاوتی است. )همچنین در این 
خصوص به توضیحات سؤال قبل نگاه کنید.(

مقررات آیین دادرسی مدنی به معنی اخص اصوالً اثر فوری دارند 
 

د  گزینه7
مگر در مواردی که به حقوق مکتسبة افراد خللی وارد آید. )همچنین در این 

خصوص به پاسخ سؤال 5 نگاه کنید.(
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فصل دوم: دعوی و شرایط اقامة  دعوی

آیین  در  بیشتر  خصوصی  دعوای  و  عمومی  دعوای  اصطالح  دو 
 

الف  گزینه8
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  است.  مطرح  مجازات  قانون  و  کیفری  دادرسی 
مصوب 1392 در ماده 9 چنین مقرر کرده است »ارتکاب جرم می تواند موجب 

طرح دو دعوی شود:
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبة کیفرهایی 
قصاص«  و  قذف  حد  مانند  است  دیده  بزه  خصوصی  حق  قانون  به موجب  که 
)همچنین در این باره نگاه کنید به دکتر عبدا.. شمس، آیین دادرسی مدنی دوره 

پیشرفته، جلد نخست، چاپ سی و پنجم، صفحات 278 و 279(
از  یکی  »هرگاه  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   105 ماده  براساس 

 
الف  گزینه9

اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن 
سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه، رسیدگی را به طور موقت متوقف 
از تعیین جانشین و درخواست  را به طرف دیگر اعالم می دارد. پس  و مراتب 
ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت 
یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، که در 
این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.« فرض کنیم )احمد(، 
می کند  اقامه  و  طرح  علیه)علی(  تومان  میلیون   35 مبلغ  مطالبه  دادخواست 
دادگاه  حالت  این  در  می کند.  فوت  دادرسی،  حین  در  پرونده  خواندة  و)علی( 
را  او  ورثة  است  و خواهان مکلف  اطالع می دهد  )احمد(  به خواهان  را  مراتب 
با درخواست خواهان، محاکمه  از معرفی ورثه و  به دادگاه معرفی کند و پس 
ادامه پیدا می کند. در واقع، درمورد باال با فوت علی )ذی حق( چون حق اصلی 
)مطالبه وجه( به ورثه منقل می شود، حق اقامة دعوی نیز به تبع حق اصلی به 
اقامة دعوی  اما در مواردی حق اصلی و به تبع آن حق  ورثه منقل می گردد، 
مختص و قائم به خود شخص است، در این صورت با فوت شخص نمی توان اجازة 
اقامه یا دنبال نمودن دعوی را به ورثه یا منقل الیه داد؛ به عبارت دیگر، حق 
اقامه یا دنبال نمودن دعوی عقیم می گردد، مثل دعوی طالق که با فوت یکی 



263263 263دانش چترپاسخنامهفصل اول: کليات »منابع و مکاتب حقوق کيفري«

از زوجین  عمال طرح دعوای مذکور عقیم می گردد.« )همچنین در این باره نگاه 
کنید به دکتر عبدا.. شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، 

چاپ سی و پنجم، صفحات 280 و 279 (
دعوا به مفهوم اخص: توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده 

 
د  گزینه10

یا  برای به قضاوت گذاشتِن وارد بودن  به مقام صالح قضایی  است در مراجعه 
نبودن ادعا و آثار قانونی آن و همچنین برای طرف مقابل توانایی مقابله با آن 
است. دعوا به مفهوم اعم: به معنی منازعه و اختالفی است که حادث شده و در 
مرجع قضایی مطرح و تحت رسیدگی می باشد. در این مفهوم )عام( دعوا زمانی 
ایجاد می شود که در مفهوم اخص خود به وجود آمده است و دارنده آن را اعمال 

کرده و در معرض رسیدگی قرارگرفته باشد.
زوال دعوی

در موارد زیر دعوا زایل می شود:
1- ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد:

و  حق  از  حق،  صاحب  اینکه  مثل  باشد:  ارادی  است  ممکن  حق  زوال  الف- 
امتیازی که دارد به طور ارادی بگذرد. )داین به اختیار از گرفتن طلبش از مدیون 

بگذرد )289ق.م.( مثل ابراء و اعراض( 
اینکه  اراده صاحب حق. مثل  بدون  و  باشد  ب- زوال حق ممکن است قهری 
پدری از پسرش طلب دارد که بعد از مرگ پدر صفت داین و مدیون در پسر 
جمع می شود. و حق پدربه همان اندازه که پسر از او ارث می برد زایل می شود 
)ق.م. 300(= مالکیت فی ذّمه یا با مرگ پدر طلب پدر به وارث منتقل می شود.

ج و 2- در موارد استثنائی با فوت هر یک از آنان، حق و دعوا زایل می شود. مثل: 
طالق و تمکین و انفاق

3- حکم قطعی: زوال دعوا به مفهوم اخص معموالً نتیجة  حکم  قطعی است که 
اختالف را فصل می کند. در برخی موارد حکم قطعی نیز قابلیت اعاده دادرسی 
و اعتراض ثالث را دارد بنابراین بهتر است به جای قطعی بودن حکم از »نهایی 

بودن آن« استفاده کنیم.
4- صرف نظرکردن. درصورتی که خواهان براساس بند ج ماده 107 از دعوی 



دانش چتر264264 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی مدنی264

آن  با صدور  که  قرار سقوط دعوی صادر می شود  کند،  به کلی صرف نظر  خود 
خواهان حق اقامه مجدد دعوی را ندارد.

5- دعوا به مفهوم اعم هم با استرداد دعوا زایل می شود، ولی این زوال به خودی 
 84 ماده  دعوی-  رد  )قرار  نمی شود.  خاص  مفهوم  به  دعوا  زوال  موجب  خود 
ق.آ.د.م( )همچنین در این باره نگاه کنید به دکتر عبدا.. شمس، آیین دادرسی 

مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ سی و پنجم، صفحات 276 تا 281 (
زوال حق در برخی موارد قهری است، درصورتی که پدری از فرزند 

 
ب  گزینه11

خود طلبکار بوده و فوت نماید اصطالحاً فرزند مالک ما فی ذمه خود )معنی ما 
فی الذمه: آنچه بر عهده کسی است( شده است، هرگاه پسر وارث منحصر پدر 
باشد تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد 

به نسبت سهم االرث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.

شرایط اقامه دعوی

برای اینکه یک دعوی حقوقی )دادخواست( مطرح شود شرایطی 
 

د  گزینه12
الزم است. بین دکترین حقوقی درخصوص این موضوع اختالف وجود دارد، اما 
آنچه که مسلم است برای اقامه هر دعوایی وجود نفع و داشتن سمت )اصیل، 
قائم مقام، نماینده( در ارائه دادخواست و مهم تر از همه اهلیت داشتن ذی نفع 
ضروری است، شخصی که اقامه دعوی می کند در صورتی دارای اهلیت قانونی 
است که مطابق ماده 211 ق.م بالغ، عاقل و رشید )دعاوی مالی( باشد. در غیر 
این صورت طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر 
می کند. به نظر برخی از حقوق دانان، تقدیم دادخواست از جمله شرایط اقامة 

دعوی است. )مدنی، سید جالل الدین، آیین دادرسی مدنی؛ ج 1 ص 408(
شرایط نفع

 
ج  گزینه13

نفع باید موجود و محقق، مشروع و قانونی و شخصی و مستقیم باشد.
1- موجود و محقق بودن: نفعی که به استناد آن دعوا اقامه می گردد باید به 
وجود آمده و باقی باشد، از این رو نفع احتمالی و یا نفع آینده نمی تواند مبنای 
ذی نفع بودن مدعی قرار بگیرد. همچنین است وضع دعوایی که خواسته آن 
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