
)محمد حسین زاده(چکیده رساله  

 شروط سماع دعوی برخی مربوط به اصل دعوی، برخی مربوط به مدعی، برخی مربوط به مدعی به

 میباشد که به هرکدام فصلی اختصاص داده شده است شروطی که در فصل و برخی مربوط مدعی علیه

 ترتب اثر بر دعوی، امکان دعوی،صحت دعوی،  : عبارتند از شروط اصل دعوی مورد بررسی قرار گرفته

 لزوم دعوی، وجود طرفین در دعوی، جزم در دعوی، تفصیل در دعوی، صراحت در دعوی که شرطیت

 صحت، ترتب اثر، لزوم، جزم و تفصیل پذیرفته نشده ولی شرطیت امکان و وجود طرفین و صراحت)اعم از

ی مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از شروطی که در فصل شروط مدع و صراحت و ظهور( اثبات شده است

نبودن از دعوی و تعیین که شرطیت بلوغ و رشد به صورت مطلق پذیرفته نشده  بلوغ، عقل، رشد، اجنبی :

صبی در آن ممنوع التصرف است و رشد در دعاویی که منتهی به تصرف در امور  بلکه بلوغ در اموری که

و اجنبی نبودن از دعوی اثبات شده و شرطیت تعیین در  است و شرطیت عقل میشود، پذیرفته شده مالی

شروطی که در فصل شروط مدعی  و اشخاص محصور باشد پذیرفته نشده است صورتی که مدعی مردد بین

در  صحت تملک و بررسی شروط سماع دعوی به مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : معلوم بودن، قابلیت و

شرطیت قابلیت و صحت تملک بدلیل قائل شدن به  الجمله پذیرفته شده و قتل، که شرطیت معلوم بودن فی

نشده زیرا شرط امکان، شرط قابلیت و صحت تملک را  شرطیت امکان در فصل شروط اصل دعوی پذیرفته

سماع دعوی در قتل شروط با شروط سماع در کلیه دعاوی به  میگیرد و در بحث خاص بررسی شروط در بر

عدم تناقض در دعوی است که قائل شدن به شرطیت آن در کلیه  است و آن شرطیتجز یک شرط یکسان 

 دعاوی خالی از اشکال است

 ز:مورد بررسی قرار گرفته عبارتند او شروطی که در فصل شروط مدعی علیه 

بلوغ، عقل و عدم حجر که شرطیت تعیین در صورت ادعا علیه مدعی علیه مردد بین  تعیین، حضور، حیات، 

ثابت نشده و شرطیت حضور و حیات با توجه سماع دعوی بر غائب و میت)البته به صورت  ص محصوراشخا

پذیرفته نشده و بحث از شرطیت سه شرط بلوغ و عقل و عدم حجر در صورت استقالل مدعی علیه  مشروط

 در

 .دعواست و در غیر اینصورت شرطیت این سه شرط مانند شرطیت این سه شرط در مدعی است


