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 دعوا سقوط و استرداد بر تطبیقی رویکردی

 دکتر جلیل مالکی1

 *2سلیمیان اباالفضل

 چکیده

پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می

ز سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که ا
آید و منظور رفع اثر از دعوایی که به طور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل می

شود، به طوری که پس از استرداد دعوا در تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب می
شود، بلکه آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته میمقطع زمانی و قانونی 

گردند و دادگاه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف می

است و در کند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده قرار رد دعوا صادر می

شود. با صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می
توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و 

تر نسه و انگلیس در این زمینه کاملباشد. در نهایت خواهیم یافت که مقررات کشور فرافرانسه و انگلیس می

بوده، به طوری که منجر به استنباط صحیح دادرس از موضوع مذکور و اعمال قانون در موارد مختلف 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  101باشد، اما در حقوق ایران، استرداد و سقوط دعوا فقط در قالب ماده می

تواند در برخی از موارد اختالف نظر و ابهام پاسخگو وجود میگنجانیده شده و تنها رویه قضایی م 1711
 باشد و در بیشتر موارد از ضمانت اجرای الزم برخوردار نیست.

 استرداد دعوا، استرداد دادخواست، سقوط دعوا، زوال دادرسی، ختم دادرسی.کلید واژه ها: 
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 مقدمه

ایی با طرح دعوا از طرف مدعی و از طریق ها و مراجع قضرسیدگی به هر دعوا یا اختالفی در دادگاه

شود. بر این اساس، در جریان رسیدگی به دعوا شرایطی متصور که در آنها تقدیم دادخواست شروع می

خواهان ممکن است تصمیم به عدم پیگیری و ادامه دادرسی نماید و یا حتی از دعوای خود به کلی صرفنظر 

شود و اصوالً از شناخته می« استرداد و سقوط دعوا»مدنی به عنوان  کند. عمل مزبور در مقررات آیین دادرسی

موجبات زوال دادرسی است. در حقوق فرانسه، درخواست استرداد دعوا )دادرسی( از سوی خواهان در 

تمامی موضوعات مسموع است، به شرطی که خوانده موافقت نماید. با وجود این اگر خوانده هیچ دفاع 

ش در لحظه استرداد خواهان ارائه نکرده باشد، قبول الزم نیست و حتی اگر عدم قبول ماهوی یا عدم پذیر

: 1711کند. )محسنی، خوانده، متکی به هیچ جهت موجهی نباشد، دادرس استرداد را تکمیل شده اعالم می

رد سازد، تواند دعوا را مست( در حقوق انگلستان هم همانند حقوق فرانسه، در غالب دعاوی، خواهان می181

باشد و اما در شرایط خاصی و در بعضی از موارد، امکان استرداد دعوا موکول به موافقت دادگاه یا خوانده می

زند، قاعده عمومی آن است که او مسئول پرداخت در مواردی که خواهان دست به قطع و استرداد دعوا می

( حقوقدانان ایران در مورد 121: 1714رینی، )نه باشد.میهای خوانده تا زمان قطع دادرسی و دعوا هزینه

المجموع این مقوله را به اجمال برگزار اند و من حیثاسترداد و سقوط دعوا بحث زیادی را مطرح نکرده

که  طوریه کند، باند. مراجعه به معدود کتابهای مربوط به آیین دادرسی مدنی این حقیقت را روشن میکرده

هم تعریفی از استرداد و سقوط دعوا ارائه نشده است و تنها  1711مدنی مصوب  حتی در قانون آیین دادرسی

توان مشاهده نمود. از آنجا که استرداد دعوا در دعاوی حقوقی این قانون می 101نحوه و ترتیب آن را در ماده 

ن گفت مهمترین توارسد که مینظر میه کند و در دعاوی کیفری چنین مفهومی را نداریم، لذا بمعنی پیدا می

منبع قانونی بحث استرداد و سقوط دعوا همین ماده باشد. البته تأسیس حقوقی مذکور در حقوق خصوصی 

طوری که در حقوق فرانسه و حتی ه باشد، بکشورمان برگرفته از خواستگاه خود در حقوق کشور فرانسه می

باشد و همین امر حاکی تشریفات خاصی می حقوق انگلستان، همانطور که به آن اشاره شد، استرداد دعوا تابع

باشد. بنابراین در این از تمایز بنیادین این تأسیس حقوقی میان کشور ایران با کشور فرانسه و انگلستان می

پژوهش به مطالعه تطبیقی جایگاه تأسیس حقوقی استرداد و سقوط دعوا در نظام حقوقی ایران، فرانسه و 

نبال یافتن پاسخ برای این سؤال هستیم که جایگاه این تأسیس حقوقی )استرداد و پردازیم و به دانگلستان می

سقوط دعوا( در این سه نظام حقوقی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ از آنجایی که مقررات حقوق 

العه باشند، بر این اساس، شیوه مطتر میفرانسه و انگلستان در زمینه این موضوع، نسبت به حقوق ایران کامل
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ما در این پژوهش بدین صورت است که ابتدا در مبحث اول، پیشینه تاریخی این تأسیس حقوقی در سه 

کشور فرانسه، انگلستان و ایران، در مبحث دوم استرداد و سقوط دعوا در حقوق فرانسه، در مبحث سوم 

در حقوق ایران را مورد استرداد و سقوط دعوا در حقوق انگلستان، در مبحث چهارم استرداد و سقوط دعوا 

پردازیم. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق حاضر از بررسی قرار داده و در پایان به جمع بندی مطالب می

باشد و روش گردآوری اطالعات صورت نظری میه لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، ب

 یفی خواهد بود.بندی به صورت توصبوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع ایکتابخانه

 

 ـ پیشینه تاریخی استرداد و سقوط دعوا در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران1

در حقوق فرانسه، پیشینه تأسیس حقوقی استرداد و سقوط دعوا را باید در پیشینه مقررات آیین دادرسی 

ب کد دادرسی قدیم مدنی این کشور بررسی نمود. در مقررات آیین دادرسی مدنی کشور فرانسه، ابتدا به موج

موضوع استرداد و سقوط دعوا پذیرفته  1111و سپس بر اساس کد نوین آیین دادرسی مصوب  1801مصوب 

در خالل دوره حقوق میانی، یک قانون آیین دادرسی تدوین گردید که همراه با  1801شده است. در سال 

قانون بر رعایت امور شکلی بسیار تأکید هایش در حدود یکصد و هفتاد سال به اجرا درآمد. در این اصالحیه

شده بود، تا حدی که امکان داشت تخطی از امور شکلی به بطالن دعوا منجر شود، زیرا امکان تصحیح و 

( اما قانون مذکور با جهان پیچیده و منعطف اواخر قرن 111: 1717جبران آنها وجود نداشت. )زند و حسنی، 

« ژان فوایه»کمیسیونی که وزیر دادگستری به نام  1111از این رو در سال رسید و بیستم ناسازگار به نظر می

افزود و عالوه بر توسعه پذیری قانون میای را طراحی کرد که بر انعطافدر رأس آن بود، اصالحات گسترده

شستن موارد مصالحه و توافق، در اصل اعطای شرایط برابر به طرفین در رسیدگی تأکید داشت. البته به ثمر ن

این اصالحات، شش سال طول کشید که ماحصل آن، تصویب کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه است. 

ای از مقررات کد سابق همچنان پابرجا بود تا ( البته با تصویب کد نوین، پاره111: 1781)الیوت و رنون، 

را نسخ  1801ی مدنی سال سازی حقوق، کد آیین دادرسمیالدی، قانون ساده 2001اینکه سرانجام در سال 

 1111را صرفاً مخصوص کد نوین آیین دادرسی مدنی مصوب « کد آیین دادرسی مدنی»نمود و اصطالح 

کد نوین آیین  401الی  784کرد. مقررات مربوط به زوال رسیدگی، ترک دادرسی و استرداد رسیدگی در مواد 

باشد و حتی برخی از اساتید یی نوین فرانسه میدادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شده و منطبق با شرایط قضا

المللی منطبق گردد حقوق فرانسه معتقد بودند که کد نوین بایستی با تحوالت اقتصادی و اجتماعی، ملی و بین
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( در حقوق انگلستان Cadiet, 2006, n:636باشد. )و رویه جاری گویای تالش به جهت این انطباق می

ادرسی مدنی، اگر یک طرف دعوا، دادرسی و دعوا را آغاز نماید و به هر دلیلی قواعد د 78برابر با ماده 

تواند متوقف و قطع گردد. به عبارتی، نخواهد که دادرسی مزبور ادامه پیدا کند، در این صورت رسیدگی می

استرداد دعوا حسب اینکه در چه موقعیتی از رسیدگی به دعوا و جریان دادرسی درخواست و طرح شود، 

گرداند. قاعده آن است که استرداد دعوا، حقی است که استفاده و اجرای پذیرش آن را تابع همان موقعیت می

آن مقید به امر دیگری نیست، مگر آنکه به جهت دخالت نهادهای دیگر قضایی و جریانات دیگری که 

کرده و یا آن را موکول به کند، امکان استرداد را به نحو مطلق متعذر دادرسی و دعوا را به آن مرتبط می

موافقت دادگاه یا خوانده نماید. ضمن آنکه استرداد دعوا با لحاظ شرایط آن و رعایت این شرایط، تابع آیینی 

( در حقوق ایران، 121: 1714است که خواهان در اعمال این حق موظف به رعایت این آیین است. )نهرینی، 

 1718و اجرایی کردن آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  پیشینه تصویب موضوع استرداد و سقوط دعوا

این قانون، مفهوم استرداد دادخواست مورد توجه  127گردد. در ماده بر می 218و  127به تنظیم دو ماده 

چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند، مدیر »قانونگذار قرار گرفته و چنین آمده بود: 

کلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را دفتر م

الذکر، به جزئیات امر استرداد و سقوط دعوا قانون فوق 218همچنین، قانونگذار در ماده « کند.ابطال می

تواند ور حکم نرسیده، مدعی میمادام که دادرسی به مرحله صد»پرداخته و در این ماده چنین بیان شده بود: 

علیه محکوم علیه به تأدیه خسارت مدعیدعوای خود را استرداد کند، در این صورت به درخواست مدعی

های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین شود. استرداد دعوا در دادرسیمی

شد و یا مدعی از دعوای خود به کلی صرفنظر کند. در علیه راضی بایا مدعیدر موردی ممکن است که 

، قانونگذار 1711در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب « صورت اخیر، دادگاه قرار سقوط دعوا را خواهد داد.

را تدوین نموده و این ماده  101، ماده 1718( از قانون آیین دادرسی مدنی 218و  127با جمع دو ماده )مواد 

ره به موضوع استرداد اعم از استرداد دادخواست و دعوا و سقوط دعوا اشاره دارد. بررسی در قالب سه تبص

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  101و ماده  1718قانون آیین دادرسی مدنی  218و  127محتوای مواد 

قانونگذار حاکی از توجه قانونگذار به نقش خوانده دعوا و جبران خسارت وی در امر استرداد از سوی  1711

دارد و این امر با توجه به تأثیرپذیری قانونگذار کشورمان از نظام حقوقی  1718قانون آیین دادرسی مدنی 

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  101( در حالیکه ماده 111: 1717فرانسه، قابل توجیه است. )زند و حسنی، 

سازد. از خسارت خوانده را توجیه نمی در این مورد سکوت کرده و این سکوت به هیچ وجه جبران 1711
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این رو بهتر است که قانونگذار در مورد جبران خسارت خوانده در مقاطع مختلف نیز تعیین تکلیف نماید، 

رسد که در حال حاضر نیز تحوالت آیین دادرسی کشورمان، عمدتاً معطوف به تفسیر قانون نظر میه ولی ب

ه دکترین و نظرات مشورتی گردیده و کمتر به ایجاد تحول در و ارائ 1711آیین دادرسی مدنی مصوب 

 مقررات موجود اندیشیده است.

 

 ـ مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران2

 ـ استرداد و سقوط دعوا در حقوق فرانسه1ـ2

و « یک امتیاز یا یک ادعا دانستهترک داوطلبانه حق یا »ن فرانسوی، استرداد دعوا را ژرارد کرنو حقوقدا

اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضایی، استرداد داوطلبی در انتخابات، استرداد شکایت جزایی و استرداد 

همچنین شارل روسو، استاد فرانسوی حقوق  (Cornu, 1987: pp.260-261« )دعوا برشمرده است.

نی، استرداد دعوا یعنی صرفنظر کردن خواهان از تعقیب قضایی به زبان آیین دادرسی مد»گوید: الملل میبین

گیرد و نتیجتاً جریان رسیدگی ترافعی که نزد کمیسیون دعاوی یا در مرجع است. خواهان دعوایش را پس می

( بر این اساس، در حقوق فرانسه Rousseau, 1983: p.183« )یابد.داوری آغاز شده است خاتمه می

رود که منظور از آن صرفنظرکردن از حق مورد دعوا باشد و در ا، فقط موقعی به کار میاصطالح استرداد دعو

برند و در مواردی که منظور از استرداد، مسکوت گذاشتن دعوا باشد، اصطالح استرداد دادرسی را به کار می

جداگانه مورد  های حقوقدانان این دو اصطالح به عنوان دو مقولهمقررات آیین دادرسی مدنی و در نوشته

( بر این اساس، استرداد دادرسی، پیشنهادیست از طرف 108: 1711زاده، بحث قرار گرفته است. )یوسف

خواهان خطاب به خوانده مبنی بر اینکه جریان دادرسی را بدون اینکه منتظر نتیجه آن باشند متوقف کنند و 

فاوت بین استرداد دادرسی با استرداد دعوا باشد و از همینجاست که تقبول این پیشنهاد توسط خوانده می

گردد. به عبارتی، استرداد دادرسی ارتباطی به حق مورد ادعا ندارد، بلکه خواهان فقط جریان آشکار می

سازد. در حالیکه استرداد دعوا عملی مهمتر و شدیدتر از استرداد دادرسی را با حفظ حقوق خود منتفی می

گذارد. در اینصورت استردادکننده به جای داشتن اهلیت د در خود حق اثر میدادرسی است، زیرا این استردا

کند، باید اهلیت تمتع و استیفاء حق مورد دعوا را نیز داشته اقامه دعوا که برای استرداد دادرسی کفایت می

واند به منظور تخواهان در کلیه موارد می»دارد: کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می 714باشد. ماده 

استرداد معتبر »دارد: مقرر می 711به دنبال ماده مذکور، ماده « پایان دادن به دادرسی ادعای خود را پس بگیرد.
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نیست، مگر با موافقت خوانده دعوا. معذالک اگر خوانده هیچ دفاع ماهوی یا ایراد شکلی تا لحظه استرداد 

بینیم که قانونگذار فرانسه، ( با این ترتیب می181: 1711، )محسنی« نکرده باشد، موافقت او ضرورت ندارد.

ایراد شکلی یا دفاع ماهوی را برای خوانده دعوا موجد حق دانسته و آن را به عنوان ضابطه منظور کرده است. 

باشد و با روح و فلسفه دعوا و رسد که این ضابطه دقیق است و ضامن حفظ حقوق خوانده مینظر میه ب

کند که استرداد دادرسی، شامل استرداد قانون اخیرالذکر تأکید می 718مطابقت دارد. البته ماده  دادرسی نیز

سازد. بنابراین از طرز بیان قانونگذار فرانسه چنین استنباط شود، بلکه صرفاً دادرسی را منتفی میدعوا نمی

و عدم دفاع شکلی یا ماهوی خوانده شود که در استرداد دادرسی، موافقت خوانده به عنوان یک قاعده عام می

باشد، اینکه قانونگذار فرانسه در استرداد دادرسی، ای که حائز اهمیت میباشد. نکتهاز استثنائات این قاعده می

اگر مخالفت »دارد: مقرر می 711که در ماده  طوریه ای را برای قاضی در نظر گرفته است، باختیار ویژه

الزم به « تواند استرداد را معتبر اعالم کند.مبتنی بر جهت مشروع نباشد، قاضی می خوانده برای استرداد دعوا

کنند و چنین استدالل ذکر است که حقوقدانان فرانسوی، استرداد دادرسی را ماهیتاً یک قرارداد تلقی می

تواند خواهان نمی افتد، یک رابطه حقوقی بین طرفین ایجاد شده و نتیجتاًکنند که وقتی دعوا به جریان میمی

شود کد جدید فرانسه زمانی آغاز می 711این رابطه را بدون جهت مشروع به هم بزند. این رابطه طبق ماده 

که خوانده ایراد شکلی یا دفاع ماهوی بکند و تا زمانیکه خوانده در دادرسی درگیر نشده است، یک اعالم 

اهد بود، زیرا مالکیت دعوا تا لحظه درگیری خوانده متعلق اراده یکجانبه برای پایان دادن به دادرسی کافی خو

استرداد دعوا، جز با قبول خوانده کامل نیست؛ »دارد: کد جدید چنین مقرر می 711به خواهان است. ماده 

معهذا هرگاه خوانده در زمان استرداد دعوا از سوی خواهان، هیچگونه دفاع ماهوی ایراد نکرده باشد، قبول 

شود که رویه قضایی فرانسه بر این جاری است که هرگاه قبل از بنابراین مشخص می.« ضروری نیست

استرداد دعوا، خوانده الیحه داده و از دعوا دفاع کرده و یا دعوای متقابل اقامه نموده باشد، بدون رضایت 

مختومه نمود. در عین توان به تقاضای استرداد دعوای او ترتیب داد و بر آن مبنا پرونده امر را خوانده نمی

صادر کرده، اعالم داشته است که هرگاه  1101حال، دیوان عالی کشور فرانسه در یکی از آرائی که در سال 

توانند رضایت به استرداد را بر او ها میمدعی علیه عذر موجهی برای امتناع از رضایت نداشته باشد، دادگاه

م به ذکر است که در رویه قضایی مربوط به حل و فصل ( الز270: 1748تحمیل نمایند. )متین دفتری، 

تری بوده و از تنوع بیشتری برخوردار است. المللی، این موضوع دارای ابعاد وسیعآمیز اختالفات بینمسالمت

المللی پذیرفته شده، استرداد دعوا از سوی خواهان در جریان ای که در رویه قضایی بینبه موجب قاعده

تی مسقط دعوا است که مورد قبول خوانده واقع گردد. به عبارت دیگر، ختم رسیدگی در رسیدگی، در صور
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هایی برای فراهم آوردن اسناد و این حال مبتنی بر توافق طرفین است، زیرا خوانده دعوا غالباً متحمل هزینه

واهان قابل گردد و با سقوط دعوا به این شیوه، مخارج وی که در صورت رد ادعای خمدارک دفاعیه می

( در رابطه با سقوط دعاوی در حقوق فرانسه، بحث 12: 1710 شود. )منصوریان،مطالبه است، استیفاء نمی

شود از زیادی نشده است. حقوقدانان فرانسوی به عنوان یک قاعده کلی آنچه را که موجب سقوط حق می

اند تمام عواملی که در نسان گفتهاند. در این خصوص پل کوش و ژان واسباب سقوط دعاوی نیز تلقی کرده

شود. مانند تأدیه)انجام تعهد(، تهاتر، مرور زمان، مالکیت سقوط حق مؤثرند، موجب سقوط دعاوی نیز می

توانند به وسیله اسباب خاص بها و ... عالوه بر آن دعاوی که میالذمه، تبدیل تعهد، اعتبار قضیه محکوممافی

 (111: 1711زاده، اد دعوا و تسلیم به حکم. )یوسفخودشان ساقط شوند مانند استرد

 ـ استرداد و سقوط دعوا در حقوق انگلستان2ـ2

در حقوق انگلستان، اگر یک طرف دعوا، دادرسی و دعوا را آغاز نماید و به هر دلیلی نخواهد که 

آیین دادرسی مدنی قواعد  78تواند برابر با ماده دادرسی مزبور ادامه پیدا کند، رسیدگی در این صورت می

متوقف و قطع گردد. در غالب دعاوی، خواهان قادر است تا به عنوان یک حق، آن را قطع نموده و دعوا را 

مسترد سازد، اما در شرایط خاصی و در بعضی موارد، او باید برای قطع دعوا، نخست مجوز دادگاه را به 

زند، قاعده عمومی آن است که او مسئول عوا میدست آورد. در مواردی که خواهان دست به قطع و استرداد د

های خوانده تا زمان قطع دادرسی و دعواست، اما در عین حال دادگاه نیز دارای این اختیار و پرداخت هزینه

( از جمله مواردی که قطع و 121: 1714صالحدید است که قرار و دستور دیگری را صادر کند. )نهرینی، 

ز دادگاه انجام پذیرد، سبق صدور قرار منع موقتی و به تعبیری دستور موقت است و استرداد دعوا باید با مجو

مورد دوم نیز سپردن تعهد به دادگاه از سوی یک طرف دعوا است. ضرورت اخذ مجوز از دادگاه برای 

 توان از آثار برقراری روابط حقوقی میان اصحاب دعوا بر شمرد. اقامه دعوا پس ازاسترداد دعوا را می

شود و پس از گذر از مقطعی گیری و وقوع آن، موجب برقراری رابطه حقوقی میان اصحاب دعوا میشکل

تواند در مواردی که توان آن را تنها به اراده یک طرف به هم زد. خوانده نیز میخاص از دادرسی، دیگر نمی

عوای خواهان مخالفت نموده و کند، با استرداد دخواهان از دعوای خود منصرف شده و یا آن را مسترد می

پس از ابالغ اخطاریه استرداد، آن را ملغی سازد. به عبارتی دیگر، قطع یا استرداد دعوا از سوی خواهان، 

گیرد؛ مانند فرضی که خواهان همواره به نفع خوانده نیست و گاه به نفع خواهان و به زیان خوانده صورت می

رسد که احتمال صدور حکم به نفع او کم یا غیر ممکن است. در ه میاز روند و جریان رسیدگی به این نتیج

این موارد خوانده نیز حق دارد تا عدم رضایت خود را نسبت به قطع یا استرداد دعوا اعالم کند. بنابراین 
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روز از  28نماید، خوانده در مدت هنگامی که خواهان، دعوا و دادرسی را قطع کرده و یا آن را مسترد می

اثر تواند درخواست کند تا اعالم و اخطار مربوط به استرداد دعوا لغو و بییخ ابالغ استرداد دعوا به او میتار

دهد تا این موضوع را مورد ای می( ضوابط و مقررات قانونی به دادگاه اختیار گسترده4/78شود. )قاعده 

دالتی نسبت به خوانده شود یا خیر. عبررسی قرار دهد که آیا قطع یا استرداد دعوا ممکن است موجب بی

(Loughlin and Gerlis, 2004: p.575 در نظام دادرسی انگلستان، استرداد و قطع دعوا حسب آیین و )

پذیرد که خواهان ناگزیر از رعایت و اجرای آن آیین شکلی و تشریفاتی است. خواهانی تشریفاتی انجام می

بایست اخطاریه استرداد دعوا را طور جزئی یا کلی است، می که در مقام استرداد و قطع دعوای خویش به

تنظیم کرده و به دادگاه تقدیم نماید. افزون بر آن باید تصویر این اخطاریه و اعالمیه مربوط به استرداد دعوا را 

حاوی  های دیگر دعوا نیز ابالغ کند. به عبارتی، اخطار و اعالم استرداد دعوا باید با مالحظه وبه تمام طرف

شود باید متضمن بیان این نکته ـ اخطاریه و اعالمیه استرداد دعوا که به دادگاه تقدیم می1نکات زیر باشد: 

ـ چنانچه استرداد و 2ی دیگر دعوا ابالغ شده است. هاباشد که تصویر آن اعالمیه، پیش از این به همه طرف

انند خوانده باشد، در این صورت رضایت قطع دعوا مستلزم اعالم رضایت و موافقت طرف دیگر دعوا م

شود، پیوست و الحاق طرف دیگر دعوا باید به ضمیمه تصویر اعالمیه استرداد دعوا که به خواندگان ابالغ می

ـ در مواردی که بیش از یک خوانده، طرف دعوا قرار گرفته، اعالمیه و اخطاریه استرداد دعوا 7شده باشد. 

هویت خواندگانی باشد که نسبت به آن خواندگان، دعوا مسترد و قطع شده  باید متضمن شناسایی و اعالم

توان گفت که ( در رابطه با آثار استرداد دعوا در حقوق انگلستان نیز میSime, 2005: p.237-238است.)

های دادرسی طرف دعوا یا خوانده است و اثر دیگر نیز مهمترین اثر استرداد دعوا، چگونگی جبران هزینه

نوعیت خواهان از تکرار و تجدید همان دعوایی است که مسترد شده است، مگر آنکه در این مورد دادگاه مم

گونه گفت که ویژگی اصلی ( در حقیقت باید این171: 1714مجوز تجدید دعوا را صادر نماید. )نهرینی، 

های خوانده را بر اساس هاستحقاق و اختیار خواهان در استرداد دعوا آن است که او مسئولیت پرداخت هزین

استانداردی برای تمام دعوا یا بخشی از آن که مسترد و قطع شده بر عهده دارد. بنابراین، این مطلب از اهمیت 

بسیاری برخوردار است که این موضوع از سوی وکیل برای موکل توضیح داده شود. با وجود این در برخی از 

اه از صالحدید شخصی و تشخیص ذاتی خود استفاده کرده و با دعاوی خاص و استثنایی دیده شده که دادگ

های خوانده را کاهش داده است. اعمال این صالحدید و اختیار، مسئولیت خواهان در پرداخت هزینه

(Cunningham and Elder, 2011: p.385 با وجود این قاعده که حسب آن، مستردکننده دعوا )

های خوانده تا زمان استرداد دعوا برآید، دادگاه ممکن است خوانده را تکلیف دارد از عهده غرامات و هزینه
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های خواهان را ای، هزینههایش محروم کند یا حتی فراتر از آن مقرر دارد که چنین خواندهاز جبران هزینه

افتد که برای مثال، خواهان نماید، بپردازد؛ این امر در صورتی اتفاق میدعوا را مسترد می هنگامی که او

های تواند مطالبه هزینهامتیازی را در اقامه دعوا به طرفیت خوانده تحصیل کرده باشد. شرایط دیگری که می

ش انصراف داده، توجیه دادرسی خواهان از خوانده را در وضعیتی که خواهان مزبور از تعقیب دعوای خوی

کند در جایی است که خواهان قرار منع موقتی را علیه خوانده تحصیل کرده و دیگر در نظر ندارد تا هیچ 

( یکی دیگر Loughlin and Gerlis, 2004: p.576ادعای دیگر را برای مطالبه خسارت، تعقیب نماید. )

بحث راجع به امکان یا عدم امکان تجدید مطلع  از مباحث مهم در حوزه استرداد دعوا در حقوق انگلستان،

توان همان دعوا را شود که آیا پس از استرداد دعوا، میهمان دعوای مسترد شده است. و این سؤال مطرح می

دوباره به طرفیت همان خوانده اقامه نمود؟ در نظام دادرسی مدنی انگلستان، خواهانی که پس از اقامه و بیان 

هد، مجاز به تجدید همان دعوا علیه انده، دعوای خود را مسترد کرده و از آن انصراف میدفاع از ناحیه خو

همان خوانده که از همان دعوا یا ماهیتاً همان موضوعات و وقایعی که در دعوای اصلی ناشی شده، نیست، 

درسی مدنی(. البته از قواعد دا 1/78مگر اینکه نخست دادگاه برای دعوای دوم، مجوز آن را صادر کند. )ماده 

اگر مجوز امکان طرح دعوای دوم صادر شود، دادگاه معموالً دستوراتی را در مورد به جریان انداختن و ابالغ 

 (Sime and French, 2005: p.649دعوای ماهوی دوم صادر خواهد کرد.)

 ـ استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران3ـ2

هتی از جهات، از تعقیب دعوا منصرف شود. انصراف خواهان بعد از اقامه دعوا ممکن است به ج

صورت ه صورت استرداد دعوا و گاه به خواهان از تعقیب دعوا گاه بصورت استرداد دادخواست و گاه ب

سقوط دعوا است. در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی ایران، در خصوص موضوع استرداد دادخواست و دعوا 

 101باشد و تنها نحوه و ترتیب استرداد و سقوط دعوا را در ماده نمیو سقوط دعوا تعریف قانونی موجود 

پوشی خواهان از دعوای خود به چشم»توان مشاهده کرد. بعضی از حقوقدانان، استرداد دعوا را این قانون می

اند که اگر خوانده به استرداد دعوا از طرف مدعی رضایت و بر این عقیده تعریف کرده« جانبهرضای یک

( برخی 178و  721: 1711صورت خوانده حق درخواست خسارت ندارد. )جعفری لنگرودی،  دهد، در این

: 1781دانند. )صدرزاده افشار، استرداد دعوا را به معنای پس گرفتن دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا می

ده و وی در مقام تدارک ( برخی دیگر معتقدند که استرداد دعوا وقتی است که دعوا به خوانده ابالغ ش780

دفاع برآمده و موضوع در جریان رسیدگی دادگاه قرار گرفته باشد؛ ولی هنوز منجر به صدور حکم به نفع این 

رسد اگر بخواهیم تعریف بهتری از استرداد دعوا ارائه بدهیم ( بنظر می124: 1711یا آن نشده باشد. )مدنی، 
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صالح، برای پس گرفتن دعوای خود، که بر مراجع قضایی ذی عمل حقوقی یکجانبه خواهان از»باید گفت: 

صالح، قرار مقتضی حسب درخواست و زمان تقاضا و اینکه دعوا در چه مقطعی باشد، از سوی مرجع ذی

دارد: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 101( بند )الف( ماده 21: 1711)موسوی دارابی، « شود.صادر می

اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در اینصورت دادگاه قرار ابطال تواند تا خواهان می»

تواند هر زمان دادخواست را البته خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می« نماید.دادخواست صادر می

مطابق بند همچنین  ه دادرسی مربوط را پرداخت نماید.تجدید نماید، لکن برای انجام این عمل باید هزین

تواند دعوای خود را قانون آیین دادرسی مدنی، مادام که دادرسی تمام نشده است خواهان می 101)ب( ماده 

آید استرداد گونه که از این ماده بر میاسترداد کند که در نتیجه دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهند نمود. همان

رداد دادخواست این است که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوا تا پایان دادرسی امکانپذیر است؛ نتیجه است

دادرسی را مجدداً بپردازد، در حالی که با صدور  اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه دعوا نماید، تنها باید هزینه

قرار رد دعوا، چنانچه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوا نماید، عالوه بر پرداخت هزینه دادرسی، در صورت 

های دادرسی نیز خواهد شد. چرا که خواهان دعوا را به ضای خوانده محکوم به پرداخت خسارت و هزینهتقا

ها و خسارتی گردیده که این جریان انداخته و خوانده به دلیل دفاع در مقابل دعوای مطروحه متحمل هزینه

ن گردند. مبنای این نظر باید که جبراها و خسارات در صورت تقاضای وی و وجود سایر شرایط میهزینه

قاعده تسبیب است. ورود زیان ناشی از استخدام وکیل و ... به خوانده ناشی از طرح دعوای خواهان بوده 

( در خصوص تمییز استرداد دعوا از استرداد دادخواست باید توجه داشت، 101: 1711است. )کریمی و پرتو، 

وارد مقطع دادرسی شده باشد و قاضی دادگاه نیز زمانی وارد  کند که پروندهاسترداد دعوا زمانی معنا پیدا می

طور کلی از زمانی که ه ( ب481: 1712شود که مقدمات آن فراهم شده باشد. )مهاجری، رسیدگی ماهوی می

ـ 1»شود سه مقطع وجود دارد که عبارتند از: شود تا زمانی که رأی صادر میدادخواست در دفتر ثبت می

ـ مقطع 2واست تا جلسه اول دادرسی، یعنی اینکه جلسه اول هنوز برگزار نشده است. مقطع تقدیم دادخ

ـ مقطع 7جلسه اول دادرسی تا ختم دادرسی، یعنی هنوز دادگاه به تحقیقات در امور ماهوی مشغول است. 

در ختم دادرسی تا صدور رأی، یعنی پرونده به حد کفایت مذاکرات رسیده است، ولی هنوز دادگاه رأی صا

تقاضای مختومه شدن پرونده، در حالیکه پرونده در مقطع دوم یا سوم باشد، استرداد دعوا نام « نکرده است.

دارد و قبل از آن استرداد دادخواست نام دارد. البته استرداد دعوا از مقطع دوم، ضمانت اجرای متفاوتی از 

ختم دادرسی از سوی دادگاه، باز هم خواهان استرداد دعوا در مقطع سوم دارد. حال باید دید آیا با اعالم 

این قانون مقرر داشته  101تواند دعوای خویش را استرداد نماید؟ در پاسخ باید گفت بند )ج( از ماده می
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استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد »است که 

« لی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.و یا خواهان از دعوای خود به ک

بنابراین، اگر پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خوانده موافق استرداد دعوا توسط خواهان باشد، قرار رد 

دعوا صادر شده و امکان اقامه دعوای مجدد توسط خواهان وجود دارد، لکن راجع به اینکه در صورت اقامه 

های دادرسی را مطالبه نماید یا خیر، باید گفت که مجدد دعوا توسط خواهان، خوانده بتواند خسارات و هزینه

تواند رسد خوانده نمیاین امر بستگی به توافق طرفین دارد و چنانچه توافقی صورت نگرفته باشد، به نظر می

: 1717ن امر رضایت داده است. )کریمی، های دادرسی را مطالبه نماید، چرا که وی به ایخسارات و هزینه

( اما اگر پس از اعالم ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خوانده موافق استرداد دعوا توسط خواهان نباشد، 147

خواهان باید به طور کلی از دعوای خود صرفنظر نماید که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد 

د حکم دارای اعتبار امر مختومه است، دو اثر بر آن مترتب خواهد بود: و از آنجا که قرار سقوط دعوا همانن

اول اینکه دعوای خواهان ساقط شده و امکان طرح مجدد دعوا وجود نخواهد داشت و دوم اینکه در صورت 

های دادرسی محکوم خواهد شد. در تقاضای خوانده از دادگاه خواهان به پرداخت خسارات و هزینه

عوا در مرحله تجدیدنظر و فرجام باید گفت دعوای مدنی در مالکیت خواهان آن قرار خصوص استرداد د

)اذا « المدعی هو الذی یترک اذا ترک الدعوی»دارد و بنابر قاعده مشهور که در کتاب قضاء کتب فقهی آمده 

در دادرسی، ترک ترک(. با این حال خوانده حق دارد که از خود دفاع کند و بدین ترتیب پس از مداخله وی 

اصل »گیرد، همان که در علم آیین دادرسی مدنی ذیل عنوان دعوا تحت اختیار و مالکیت طرفین دعوا قرار می

گیرد. نکته دیگر اینکه استرداد در ضمن اصول دادرسی مورد مطالعه قرار می« حاکمیت اصحاب دعوا

براین خواهان بدوی چون هم مدعی دادخواست از حقوق خواهان و استرداد دعوا از حقوق مدعی است. بنا

تواند هم دعوا را مسترد دادرد و هم دادخواست را؛ لیکن است و هم خواهان، تا اولین جلسه دادرسی می

کند، فقط خواهان دعوای خوانده دعوای بدوی که دعوا را باخته و نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی می

چنان خواهان بدوی یا تجدیدنظرخوانده است( و بنابراین در تجدیدنظر است و نه مدعی )مدعی در دعوا، هم

این شق، امکان استرداد دعوا توسط تجدیدنظرخواه عمالً منتفی است و فقط حق استرداد دادخواست 

تجدیدنظرخواهی را دارد. بنابراین در تمام دعاوی، امکان استرداد دادخواست وجود دارد. استرداد دادخواست 

خواست تجدیدنظر، استرداد دادخواست فرجام، استرداد دادخواست واخواهی، استرداد بدوی، استرداد داد

دادخواست اعاده دادرسی، استرداد دادخواست جلب ثالث، استرداد دادخواست ورود ثالث، استرداد دعوای 

همه،  شود. با ایناضافی و استرداد دعوای تقابل. در همه موارد نیز قرار ابطال همان دادخواست صادر می
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آیین دادرسی مدنی فقط تا جلسه اول ممکن است و بعد  101استرداد دادخواست بدوی بر اساس نص ماده 

از آن فقط استرداد دعوا میسر خواهد بود و این بدان جهت است که در استرداد دعوا، اصل بر امکان مطالبه 

عی است و تا قبل از ختم خسارت دادرسی توسط خوانده است. به عبارت دیگر، استرداد دعوا حق مد

شود و پس از ختم دادرسی فقط با موافقت دادرسی ممکن است و در این صورت قرار رد دعوا صادر می

شود. در صورت عدم موافقت خوانده امکانپذیر خواهد بود که در این صورت نیز قرار رد دعوا صادر می

ه طور کلی از دعوای خود صرفنظر نماید که در این خوانده، تنها راه برای استرداد دعوا این است که خواهان ب

شود و امکان طرح مجدد آن در آینده وجود نخواهد داشت، بر خالف قرار صورت قرار سقوط دعوا صادر می

رد دعوا که تجدید آن در آتی مواجه با منع قانونی نخواهد بود. در نظام دادرسی ایران، ختم دادرسی وجود 

شود و مستند به اصل استصحاب باید دادرسی را تا زمان صدور تم دادرسی اعالم نمیندارد و دقیقاً زمان خ

حکم توسط دادگاه بدوی، مفتوح دانست و با صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که ختم دادرسی صورت 

ی، شود دادگاه با اعالم ختم دادرسپذیرد. اینکه در مقدمه آرایی که متضمن قرارند )نه حکم(، ذکر میمی

مبادرت به صدور رأی نمود با مسامحه است و استفاده ختم دادرسی در مورد قرار موجه نیست. بنابراین اگر 

تواند در مرحله دادگاه بدوی قرار صادر نمود و خواهان بدوی از قرار صادره، تجدیدنظرخواهی نمود، وی می

تجدیدنظر صادر شود یا دعوای بدوی تجدیدنظر، دادخواست خود را مسترد دارد تا قرار ابطال دادخواست 

خود را مسترد نماید تا قرار صادره توسط دادگاه بدوی، در مرجع تجدیدنظر نقض شود و قرار رد دعوا صادر 

شود. در مرحله فرجام نیز همین حکم صادق است. اگر دادگاه بدوی حکم به نفع خواهان صادر کرد و 

تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کند تا خوانده، تجدیدنظرخواهی نمود، شخص اخیر می

دادگاه تجدیدنظر، قرار ابطال آن دادخواست را صادر و بدین ترتیب رأی بدوی قطعی شود، ولی امکان عملی 

استرداد دعوا توسط وی نیست؛ چون او مدعی نیست. در مرحله فرجام نیز همین حکم صادق است. در ادامه 

ه خواهان بدوی و مدعی بوده بخواهد دعوا را مسترد کند، چون دادرسی با حکم اگر تجدیدنظرخوانده ک

دادگاه بدوی خاتمه یافته، دادنامه بدوی نقض خواهد شد و متقاضی استرداد دعوا با قرار سقوط دعوا مواجه 

ر با صورت، دادگاه تجدیدنظ خواهد شد، مگر اینکه رضایت تجدیدنظرخواه نیز وجود داشته باشد که در این

نقض دادنامه بدوی، قرار رد آن دعوا را صادر خواهد کرد. در مرحله فرجام نیز همین حکم صادق است. 

( چنانچه در مرحله بدوی، حکم به بطالن دعوای بدوی صادر شده باشد و 101: 1711)کریمی و پرتو، 

ـ استرداد دادخواست 1: خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی کرده باشد، در این صورت این موارد امکانپذیر است

شود و حکم بدوی تجدیدنظر توسط تجدیذنظرخواه که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر می
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گردد؛ استرداد دعوای بدوی توسط تجدیدنظرخواه )خواهان بدوی( که با توجه به ختم دادرسی، قطعی می

ا صادر خواهد کرد و امکان طرح مجدد همان دادگاه تجدیدنظر پس از نقض دادنامه بدوی، قرار سقوط دعو

دعوا وجود نخواهد داشت؛ استرداد دعوای بدوی با توافق طرفین که پس از نقض دادنامه بدوی، با قرار رد 

دعوا مواجه خواهد شد. در مرحله فرجام نیز همین حکم صادق است. الزم به ذکر است که چنانچه 

تواند برخی دعوا( متعدد باشد، جز در موارد استثنایی، خواهان می ها اعم از اصلی و فرعی )متفرعاتخواسته

از آنها را مسترد کند. همچنین از جمله دیگر آثار استرداد دعوا، مرتفع شدن قرار تأمین خواسته و آثار اجرایی 

ه قضایی ق.آ.د.م( و همچنین ادامه جریان مرور زمان است. همچنین، در مورد استرداد دعوا، روی 118آن )ماده 

تواند مجوز سقوط آن شناخته شود و دادگاه فقط در موردی ایران تصریح دارد که راکد گذاشتن دعوا نمی

تواند قرار سقوط دعوا را صادر نماید که مدعی از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید. )صمصامی مهاجر، می

فی نکرده است. برخی از حقوقدانان از سقوط دعوا تعری 1711( قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 81: 1717

اند: سقوط دعوا به معنی معدوم شدن و منتفی شدن دعوا و ساقط شدن حق مورد در تعریف سقوط دعوا گفته

باشد، به نحوی که اوالً: نیازی به صدور حکم ماهوی توسط دادگاه نباشد. ثانیاً: دعوا قابل طرح مجدد ادعا می

( بر این اساس، در نظام حقوقی ایران زمانی که موجبات طرح دعوا از 412: 1711نباشد. )جعفری لنگرودی، 

گردد. سبب ارادی گردد، قرار سقوط دعوا صادر میرود، یا اینکه به سبب ارادی این امکان منتفی میبین می

مدنی  قانون آیین دادرسی 101برای زوال دعوا و عدم قابلیت اقامه دوباره آن، همان است که در بند ج ماده 

به علت صرفنظر کردن کلی خواهان از دعوای خود آمده است. به بیان دیگر در سقوط دعوا به جهت 

صرفنظر کردن کلی خواهان از دعوای خود، امکان رسیدگی به دعوا وجود دارد، ولی خواهان از آن صرفنظر 

وضوع دعوا است، اما این یک کند. البته گاهی سقوط دعوا، پیامد انتفاء مکرده و آن را در نتیجه ساقط می

قاعده عمومی نیست که هرجا موضوع دعوا منتفی شد، دعوا نیز به تبع آن زائل شده و از بین برود، بلکه در 

دهد. برای مثال در دعاوی الزام مواردی و آن هم به جهت ماهیت و طبع موضوع دعوا، این اتفاق رخ می

دادرسی، موجب سقوط دعوای تمکین خواهد شد. دادگاه در  زوجه به تمکین، فوت هریک از طرفین در اثناء

این موارد باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید. همچنان که اگر این اتفاق پس از صدور حکم و در زمان 

 (218: 1712اجرای آن نیز به وقوع بپیوندد نیز باعث تعطیلی اجرای حکم خواهد شد. )نهرینی، 
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 نتیجه

گذارد که ای اعتباری میکند، با این کار خود قدم به میدان مبارزهایی را اقامه میوقتی که خواهان دعو

ای که اختیار شروع موضوع آن حق، قواعد آن آیین دادرسی، عرضه آن دادگاه و داور آن قاضی است. مبارزه

این روست که بحث آن با خواهان است، ولی اختیار پایان دادن به آن با او نیست، مگر اینکه تسلیم شود. از 

تواند دعوا را پس بگیرد از آید و تشخیص و تمییز مواردی که مدعی میاسترداد و سقوط دعوا پیش می

ا، اعمال تصمیم خواهان دعوا مبنی کند. منظور از استرداد دعوشود اهمیت پیدا میمواردی که دعوا ساقط می

باشد. در تبیین هت و دالیل مرتبط با دعوا میبر منع رسیدگی از سوی مقام قضایی در خصوص موضوع، به ج

علت استرداد دعوا، دو مورد ترک دادرسی و مسکوت گذاشتن آن و انصراف کلی از دعوا بیان شده است. در 

صورت ترک دادرسی و مسکوت گذاشتن آن، منظور مدعی از استرداد دعوا آن است که اختالف طرفین به 

د، بدین ترتیب که دادخواست و جریان دادرسی کأن لم یکن شود، البته حالت قبل از تقدیم دادخواست برگرد

ماند. و منظور مدعی در حق مدعی برای طرح مجدد دعوایش در دادگاه در هر زمان که بخواهد محفوظ می

صورت حق طرح مجدد  صورت انصراف کلی از دعوا آن است که از حق خود به کلی صرفنظر نماید، در این

شود، زیرا انصراف مزبور موجب اسقاط حق مدعی است. مهمترین تفاوت نظام سلب میدعوا از مدعی 

دادرسی مدنی فرانسه و انگلستان با ایران در زمینه استرداد و سقوط دعوا، نقش خوانده دعوا و قبول استرداد 

و خواهان  باشد و حتی در برخی از مواقع، متوقف بر تجویز مقدماتی آن از سوی دادگاه استتوسط او می

باشد. در حالیکه در نظام دادرسی مدنی های خوانده تا زمان قطع دادرسی و دعوا میمسئول پرداخت هزینه

در این مورد سکوت کرده و این سکوت به هیچ  1711قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  101ایران، ماده 

د عمومی و اصول کلی مسئولیت مدنی، سازد، بلکه با توجه به قواعوجه جبران خسارت خوانده را منتفی نمی

ترین روش این باشد، در هر زمانی که درخواست تواند حکم به جبران خسارت نماید. شاید عادالنهدادگاه می

استرداد و سقوط دعوا عنوان گردد )خواه قبل و خواه بعد از پاسخ خوانده( به خوانده ابالغ شود تا چنانچه 

ها فقط پس از بررسی دلیل یا دالیل مزبور الیل موجهی دارد اعالم کند و دادگاهبرای مخالفت با آن، دلیل یا د

صورت )عدم  و تشخیص موجه بودن آن یا آنها، درخواست استرداد و سقوط دعوا را رد کنند و در غیر این

رسد می مخالفت خوانده یا موجه نبودن دلیل مخالفت او( رسیدگی به دعوا را مختومه نمایند. در مجموع بنظر

های اخیر از سوی مقامات قضایی کشورمان، استرداد و سقوط با توجه به اتخاذ سیاست قضازدایی در سال

آورد. لذا با طرح پیشنهاد استرداد های قضایی را فراهم میدعوا از مواردی است که زمینه کاهش حجم پرونده
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اد و سقوط دعوا، طرفین را به انجام آن توانند ضمن اعالم آثار حقوقی استردو سقوط دعوا، دادرسین می

 تشویق و ترغیب نمایند.
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