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  مقدمه

  

حث بسيار مهم در آيين دادرسي مدني بحث ابالغ است كه از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد؛ چرا يكي از مبا
  .گيرد تمامي اقدامات بعدي بي اثر مي شوددرستي صورت ن كه اگر ابالغي به

واقعي و قانوني است كه بحث در مورد هر كدام از آنها در اينجا موضوعيتي ندارد؛ تنها به اين صورت  ابالغ به دو
امر اكتفا مي كنيم كه بهترين نوع ابالغ، ابالغ واقعي است كه بايد سعي شود تا جاي ممكن ابالغ به اين شكل 

اما موارد خاص ابالغ نيز غير اين دو نوع كلي وجود دارد و در قانون تصريح شده است مانند ابالغ به . صورت گيرد
در اين بين آنچه تا حدي . مخاطبين خارج از كشور، ابالغ به اشخاص حقوقي و ابالغ به مخاطبان غير محصور

خاص غير محصور است كه شرايط و نحوه ي اين محل بحث است و ما به آن مي پردازيم ابالغ به مخاطبان يا اش
  .مورد بحث و مداقه قرار گيرد نوع خاص از ابالغ بايد به دقت

  

  فعلي نحوه ي انعكاس ابالغ به اشخاص غير محصور در قانون

در دعاوي راجع به اهالي « :به اين شرح آمده است 74اين بحث در قانون آيين دادرسي مدني فعلي در ماده ي 
از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده ي آنها غير محصور است، عالوه بر آگهي مفاد دادخواست به  معين اعم

شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند 
  ».ابالغ مي شود

  

  مفهوم خواندگان غير محصور

ردد اين مسئله است كه اگر خواندگان مشخص باشند ابالغ بايد به تعداد اولين بحثي كه الزم است خاطر نشان گ
تعداد خواندگان هر تعدادي كه مي خواهد باشد در اين امر تفاوتي ايجاد نمي كند و نوع . خواندگان صورت گيرد

( منقولو غير  )مانند خواستن جبران خسارت وارده به اموال منقول از سوي اهالي آن محل(دعوا اعم از منقول
لذا اگر في المثل . و كثرت خواندگان در اجراي اين ماده بي تاثير است...) مانند دعواي حق عبور يا حق مجرا و
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معين نمود در اينجا بحث را  نفر هم كه باشد و بتوان نام و مشخصات تك تك خواندگان  100تعداد خواندگان 
  .تك تك خواندگان انجام شوداشخاص غير محصور مطرح نمي شود و ابالغ حتما بايد به 

. الزم به ذكر است كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق ماده اي در رابطه با بحث تعدد خواندگان وجود داشت
در صورتي كه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه ي « آيين دادرسي مدني سابق  104طبق ماده ي 

ع به اموال غير منقول طرف دعوي واقع شوند و تعداد آنها بيش از و چاه هاي عميق و ساير حقوق راج رودخانه
نفر از شركاء كه سهام زياد تري دارند ابالغ مي  دونفر باشد به درخواست مدعي دادخواست و ضمائم آن به  15

همانطور كه از نص اين » .آگهي خواهد شد 100شود و به عالوه مفاد دادخواست و پيوست هاي آن طبق ماده 
اگر دعوي مربوط به اموال غير ( نفر بودند در شرايطي خاص 15ه نيز مشخص است اگر خواندگان بيش از ماد

نفر از شركاء كه سهام زياد تري دارند ، دادخواست و ضمائم آن تنها به دو به  درخواست مدعي.) باشد...منقول و
اما در قانون فعلي دراين خصوص هيچ  ابالغ مي شود و ديگر نيازي به ابالغ دادخواست به تك تك افراد نبود

بحثي به ميان نيامده است لذا در حال حاضر بايد همه ي خواندگان را در دادخواست ذكر كرد و برگه هاي 
براي آشنايي با رويه ي قضايي در اين خصوص نيز . دادخواست را به آنان ابالغ نمود مگر اينكه غير محصور باشند

- 760در دادنامه ي شماره ي . يوان عالي كشور نيز الزم به نظر مي رسدبررسي يكي از دادنامه هاي د
مدعي در عرض حال مدعي عليهم را به عده كه اسامي آنها تصريح « :ديوان عالي كشور آمده است 19/8/1309

 را كه حاكي از عدم انحصار مدعي عليهم به اشخاص مرقومه بوده است) و غيره ( شده انحصار نداده و كلمه ي  
ذكر كرده و دادگاه به مدعي تكليف ننموده كه انحصار مدعي عليهم به اشخاص مرقومه بوده است و دادگاه به 

را اظهار و اگر منظورش مدعي عليه ديگري سواي آنهايي كه ) و غيره ( مدعي تكليف ننموده كه مقصود از كلمه
  )294،ص1385زراعت،( »ذكر شده مي باشد تصريح نمايد تخلف است اسامي اشان 

كه از روش اين دادنامه بر قاطعيت بحث اخير ما صحه مي گذارد كه تنها در صورت غير محصور بودن است 
غير  در خصوص اينكه خواندگان استفاده مي گردد و دادگاه ها) كه در ادامه بررسي مي گردد( خاصي از ابالغ 

گان غير محصور هرگز نبايد قابل احصاء و محصورند يا خير بايد دقت نظر بسياري به خرج دهند چرا كه خواند
  .معين باشند كه در آن صورت بايد به تك تك خواندگان امر ابال غ انجام شود

عبيري ليستي به تپس در وهله ي اول معناي غير محصور بايد مشخص شود يعني اگر نتوان از خواندگان متعدد 
! براي مثال شكايت از يك ده يا يك شهر يا بخشي از آن؛ في المثل اهالي ده باال .غير محصورندتهيه كرد آنها 

  ...يا
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  نحوه ي ابالغ به اشخاص غير محصور

نشر  - 1: در اين خصوص دو كار عمده بايد صورت گيرد. بحث اصلي نحوه ي ابالغ به اشخاص غير محصور است
يك نسخه از دادخواست بايد به شخص يا اشخاصي كه  -2و عالوه بر آگهي ) روزنامه ي كثير االنتشاردر (آگهي 

  .ابالغ شود معارض خواهان اند

  نشر آگهي

در اين خصوص  73ماده . آگهي شود) 73م (مفاد دادخواست بايد به شرح ماده ي قبل 74طبق نص ماده ي 
و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي بنا به در خواست خواهان « بيان مي دارد كه

تاريخ انتشار آگهي تا جلسه ي رسيدگي نبايد كمتر از يك . كثير االنتشار به هزينه ي خواهان آگهي خواهد شد
پس آگهي براي اشخاص غير محصور نيز بايد از همين ضوابط پيروي كند اما چند نكته در اين » .ماه باشد
  .الزم به ذكر استخصوص 

  معني روزنامه كثيراالنتشار

اتالق مي گردد؟ بر اساس نظريه  ثير االنتشارمعني روزنامه ي كثير االنتشار چيست؟ در واقع به چه روزنامه اي ك
روزنامه ي كثير االنتشار تعريف قانوني و مالك مشخص قانوني ندارد و براي   5/9/58-4801/7ي مشورتي 

تشخيص آن از حيث تيراژ نيز مبنايي معين نشده است عرفا روزنامه هاي پرفروش هر كشور را روزنامه ي كثير 
  .االنتشار آن كشور مي نامند

اين است كه آيا نشر آگهي در روزنامه ي محلي براي ابالغ كفايت مي كند يا خير؟ در اين خصوص بحث ديگر 
قيد روزنامه هاي كثير االنتشار در ماده فوق « اتفاق آرا اين بود كه  1379در نشست قضايي دادگستري ساري 

د نمايد لذا انتشار آگهي در روزنامه نمي تواند الزامي را در انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي ايجا
نظر كميسيون تخصصي معاونت « ) 292،ص1385زراعت،(»با نظر محكمه بالمانع استكثيراالنتشار مركز نيز 

هرگاه نشريه اي واجد عنوان كثير االنتشار يعني زيادي شمارگان چاپ، و توزيع در : آموزشي قوه ي قضائيه 
بوده ولو  73.شر باشد، مي تواند از مصاديق روزنامه كثيراالنتشار موضوع ممحل هاي جغرافيايي عالوه بر محل ن

  )292،ص1385زراعت،( » اينكه روزنامه محلي باشد
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نحوه ي انتشار آگهي به موجب آيين نامه روش تنظيم و نشر آگهي هاي « نكته ي ديگر اين مسئله است كه 
مسووليت آن بر عهده ي روابط عمومي وزارت دادگستري صورت مي گيرد و  3/8/1358مورخ وزارت دادگستري 

  )294،ص1385زراعت،( » .است

  

  ابالغ دادخواست به شخص يا اشخاص معارض

اين مسئله كه يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان . است 74بحث اصلي قسمت دوم ماده 
  .آن ها معارض خود معرفي مي كند ابالغ مي شود

جايگزين آن شده است  74.آيين دادرسي مدني سابق كه م 103.براي تفسير هرچه بهتر اين بحث بهتر است م
دعاوي راجع به اهالي معين، اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه در « :م سابق.د.آ 103.طبق م. بررسي شود

مدعي آنها را معارض خود عده ي آنها غير محصور است يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه 
معرفي مي كند ابالغ مي شود و نسخه ي ديگر به كدخدا يا شهرداري محل تسليم مي گردد و يك نسخه ي 

و پيوست هاي آن مطابق  تدادخواست در جايگاه عمومي محل به ديوار الصاق خواهد شد به عالوه مفاد دادخواس
  ».ماده بعد آگهي خواهد شد

. حث تسليم نسخه ي ديگر دادخواست به كدخدا يا شهرداري محل حذف شده استهمانطور كه مشخص است ب
به نظر مي رسد كه در خصوص ابالغ به شخص يا اشخاص معارض نيز بايد طبق قواعد عمومي ابالغ و مشخصا 

حضور داشت و استنكاف كرد ) فرد معارض( به اين ترتيب كه اگر خود مخاطب. م كنوني عمل كرد.د.آ 70ماده 
نسخه ي ) خويشاوندان(اما در صورت حضور خويشاوندان و يا استنكاف آنها گر بحث الصاق مطرح نمي شوددي

  . دوم به نشاني تعيين شده الصاق مي گردد

  

  منظور از شخص يا اشخاص معارض

در خصوص ابالغ به افراد معارض ابتدا بايد از فرد معارض تعريفي ارائه گردد و به بياني ديگر بايد مشخص شود 
  . كه به چه شخصي معارض مي گويند
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اما باز هم . شكننده ي كالم كسي و دشمن آمده است -در فرهنگ معين معارض به معاني مخالف،حريف،مدعي
به نظر نگارنده ي حقير بهتر است معناي معارض را با توجه . ه باقي مي ماندابهام در معناي معارض در  اين ماد

  .م سابق تفسير و تبيين كنيم.د.آ 104.به م

است نفر باشد به درخو 15غير منقول و تعداد افراد بيش از م سابق اگر دعوي راجع به اموال .د.آ 104طبق ماده 
به نظر حقير مي توان . ه سهام زيادتري دارند ابالغ مي شودنفر از شركاء ك مدعي دادخواست و ضمائم آن به دو

از تعبير شركايي كه سهام زيادتري دارند براي تبيين و تفسير مقصود قانون گذار از فرد معارض استفاده كرد و به 
شخصي بدانيم كه بيشترين تاثير را  نحوي از اين مورد نوعي وحدت مالك گرفت؛ به اين شكل كه فرد معارض را

  .در بين اهالي در بوجود آوردن عامل شكايت داشته است

اما اين عبارت در . در منطقه اي نام گذاري نمود» !ام الفساد«به تعبيري مي توان فرد معارض را به اصطالح فرد 
شخصي در بوجود آوردن عاملي كه منجر به شكايت تمام موارد صدق نمي كند چه بسا كه در يك منطقه اي 

ه بيشترين تاثير را در بين اهالي داشته است در حاليكه شخصي كه مشهور به ام الفساد در آن خواهان گرديد
   .به هر حال تعيين شخص معارض با خواهان است. خاص است في المثل شخص ديگري باشد اي منطقه يا محله

  

  غير محصور بودن خواهان ها

آيا مي توان با  اهالي معين غير محصور باشند بحث ديگري كه مطرح مي شود اين است كه چنانچه خواهان هاي
اهالي را خواهان قرار داد و ابالغ را نيز بر اساس اين ماده انجام داد؟ به نظر مي رسد كه  74.استفاده از مالك م

در اين خصوص بايد بر اساس قواعد عمومي عمل كرد به اين معنا كه كليه ي خواهان ها بايد معلوم شوند و ابالغ 
يك صورت استثنايي و خاص را بيان مي كند كه بايد به مورد نص  74.ي آنان صورت گيرد چرا كه م به همه

  . عمل شود
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  نتيجه

راجع به اهالي محل معين ضرورتي ندارد كه نام و درواقع مشخصات همه ي آنها در  نتيجه آنكه در دعاوي
يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض  در اين خصوص نسخه ي ثاني دادخواست به شخص. دادخواست ذكر شود

در اين موارد اوراق دادخواست و ضمائم بايد به تعداد افراد معارض بعالوه . خود معرفي مي كند ابالغ مي شود
  . يك نسخه باشد

اگر نتيجه ي دعوا در مورد اهالي يك محل معين، موثر باشد اين تاثير مستلزم خوانده قرار « ر آنكهو در آخ
 1،ج1387مهاجري،(».رض طرف دعوا قرار خواهند گرفتگرفتن همه ي اهالي نخواهد بود بلكه فقط افراد معا

  )321،ص
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