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 تعريف ابالغ)1
. مانند رسانيدن پيام؛است ايصالو) نامه يا پيام( ابالغ در لغت به معني رسانيدن

آ آن.است ابالغ را تعريف نكرده دادرسي كيفريينيقانونگذاردر قانون  شايد دليل عدم تعريف،

و اصطالحي «:اسـت در تعريف ابالغ گفته شده. است نزديك به هم ابالغ باشد كه معناي لغوي

ــع ــارت اســت از مطل ــالغ در اصــطالح عب ــضايي اب ــه ق ــاد ورق ــق ســاختن مخاطــب از مف  طب

2.»قانوني تشريفات

 دادرسي آيينابالغ در قوانينمقررات)2
درينيآ قانونسوممقررات ابالغ درمبحث دوم از فصل دادرسي دادگاههـاي عمـومي وانقـالب

و ترتيباتو اين آمده است 1379امور مدني مصوب فروردين   شامل ابالغ دادخواست مقررات

«: دارد مقـرر مـي 1290ك مصوب.د.آ.ق 219ه ماده تبصر همچنين.و ساير اوراق قضايي است

و ابالغ احكام در امور جنحـه همـان اسـت كـه در قـوانين قواعد تبليغ احضار در امور جزايي

: اسـت كـرده همـان قـانون نيـز مقـرر 110و شـق آخـر مـاده.»است محاكمات حقوقي مقرر 

ب« .»ين محاكمات حقوقي مصرح استطوري است كه در قوانهباقي ترتيبات تبليغ احضارنامه

 ماننـد منـع تعقيـب، موقـوفي تعقيـب،(ابالغ اوراق قـضايي شـامل دادنامـه، قرارهـاي نهـايي

ماننـد ارجـاع امـر بـه كارشـناس، معاينـه محـل،( قرارهـاي اعـدادي)رد دعوي، بطالن دعوي

و تـأمين كيفـري( قرارهاي تأمين)تحقيقات محلي   اخطاريـه، احـضاريه،)اعم از تأمين خواسته

و غيره مي .باشد اظهارنامه

اي اسـت تـا مترتب اسـت واجـد اهميـت ويـژهآن به لحاظ آثاري كه از جهت حقوقي بر ابالغ

تـوان اجـرا هيچ حكم يا قراري را نمي«: است كرده مقرر.م.د.آ.ق 302جايي كه مقنن در ماده 

و يا به صورت دادنا  مه يـا رونوشـت گـواهي شـده آن بـه نمود مگر اينكه به صورت حضوري

ي .»....ا وكيل آنان ابالغ شده باشدطرفين

و بـا ابـالغ خاتمـه بتوان گفت كه دادرسي با ابـالغ آغـاز مـي) با اندكي مسامحه( شايد شـود

و كم اهميت فرض كرد به گونه.يابد مي آ از همين روست كه نبايد آن را ساده ق م.د.اي كـه در

83 صفحه،2 جلد،آيين دادرسي مدني،... عبدا، شمس-1
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در20بيش از و از78ك مصوب.ا.ع.د.د.آ.ق ماده و در قوانين مختلف ديگـر  بيش ازسي ماده

آ نامه قانون وكالت،ينيجمله قانون تجارت، قانون تصفيه امور ورشكستگي، قانون امور حسبي،

و بخش  و كشورهاي ديگر، مواد هايي به امر ابالغ قراردادهاي دو جانبه تعاون قضايي بين ايران

د  و بخشنامه اوراق قضايي اختصاص هاي متعددي در رابطه با امر ابـالغ اوراق قـضايي اده شده

.صادر گرديده است كه در ادامه بحث به بخشهايي از آنها اشاره خواهيم كرد

و سرعت در امر ابالغ مستقيماً در عدم دقت در امر ابـالغ. گذارد دادرسي تأثير مي كيفيتدقت

استفاده به منظـور تـأخير در دادرسـي توسـط اوراق قضايي ممكن است مستمسكي براي سوء 

و گاهي نيز عدم دقت يا عدم آگاهي مـأمور ابـالغ   مقـررات راجـع بـهازاصحاب دعوي گردد

. شـود) دادرسي يا رسـيدگي( ابالغ ممكن است سبب اطاله دادرسي به علت تجديد جلسات

مت پيامد گاهي اوقات هم اين صديان امور دفتر مراجـع ناشي از عدم آگاهي، عدم دقت يا اشتباه

. باشدانجام يافتهابالغ زماني داراي آثار قانوني است كه برابر تشريفات قانوني.قضايي است

 انواع ابالغ)3
و كيفري كه مقـررات راجـع بـه ابـالغ را پـيش انـد بينـي نمـوده در قوانين آيين دادرسي مدني

ن صور مختلـف ابـالغ را بـراي پيـشبرد بلكه مقن،خورد بندي از انواع ابالغ به چشم نمي تقسيم

و پيشگيري از توقف جريان دادرسي پـيش و جريان رسيدگي دعوي  بـدين بينـي كـرده اسـت

ت لحاظ مي مامي صور ابالغ مقرر در قانون اعم از ابالغ به شخص مخاطب، ابالغ بـه توان گفت

و خادمان، نصب اعالميه در محل اقامت، خو  دداري مخاطب از وكيل مخاطب، ابالغ به بستگان

و غيرآن همگي ابالغ قانوني محسوب مي  در.شـوند دريافت اوراق كتابهـاي آيـين دادرسـي امـا

و واقعي تقسيم ابالغ را از ديرباز به دو نوع  و ما در اينجـا بـه پيـروي از روش اند نموده قانوني

را،حقوقدانان و ابالغ قانوليذمقررات قانوني ابالغ مي دو عنوان ابالغ واقعي : كنيم ني بررسي

 ابالغ واقعي-3-1

 فقط درصورت ابالغ واقعي است كه قاضي از آگاهي.ترين نوع ابالغ، ابالغ واقعي است مطمئن

منظـور از ابـالغ واقعـي ابـالغ اوراق. نمايـد مخاطب از مفاد اوراق قضايي اطمينان حاصل مـي

مأمور ابـالغ مكلـف«:داردميم مقرر.د.آ.ق68ماده. قضايي به شخص مخاطب يا وكيل اوست 
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و در بـرگ ديگـر اخطاريـه است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند

.»....رسيد بگيرد

و روز هيچ محدوديتي ندارد و شب و غير اداري  لـذا.زمان ابالغ در ايران از نظر ساعات اداري

تواننـد بـراي ابـالغ حاصل نماينـد مـي مأموران ابالغ در هرزمان كه از حضور مخاطب اطمينان

مكـان. ايام تعطيل يا حلول شب مانع از اجراي امر ابـالغ نيـستواوراق قضايي مراجعه نمايند 

آ68 مـاده1ابالغ واقعي نيز همين وضعيت را دارد هرچند در تبـصره  آمـده اسـت.م.د. قـانون

در،آيد مي هاي كار يا سكونت به عمل ابالغ اوراق قضايي در يكي از محل   ليكن ابالغ واقعـي

و مراد از ابـالغ اوراق قـضايي بـه داراي هركجا كه صورت گيرد  آثار حقوقي است زيرا هدف

درو طرفين دعوي، آگاه نمودن آنـان از مفـاد تـصميمات مقامـات قـضايي اسـت  ايـن اتفـاق

از محل مگر اينكه مخاطب درخارج. گرددميهرمحلي كه رخ دهد مقصود مقام قضايي حاصل

خ .ويش از گرفتن اوراق امتناع نمايدكار يا سكونت

مي.د.آ.ق69از مفهوم مخالف ماده مي. شودم هم اين مهم استنباط : دارد ماده مذكور مقرر

هرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي«

و   وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كـافي از بستگان يا خادمان او كه سن

.»باشد ابالغ نمايد

 اگر موفـق. اوراق قضايي را به شخص مخاطب برساند اصل براين است كه مأمور بايد بنابراين

در بايد در محـل نـشاني تعيـين شـده) به بستگان يا خادمان( ابالغ قانوني به اين مهم نگرديد

مي.د.آ.ق72از شق اول ماده. گيردنامه صورت ابالغ هرگاه معلـوم شـود«: داردم نيز كه مقرر

كه محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبـوده يـا قبـل از ابـالغ 

و   بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند تغيير كرده باشد

و  بنـابراين ابـالغ.مفهوم فوق قابل استنباط است» ظرف دو روز اوراق را عودت دهد قيد كند

. واقعي اوراق قضايي در نشاني تعيين شده در اخطاريه موضوعيت ندارد
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در؛اما ابالغ قانوني لزوماً بايد در نشاني تعيين شده باشد  يعني اگـر ابـالغ قـانوني بـه بـستگان

.ودش محل سكونت نبود پذيرفته نمي

م سابق.آ.ق 121ماده صراحتاً ابـالغ در خـارج از اقامتگـاه را بـه رسـميت) 1318مصوب(د

 همـان قـانون درصـورتي كـه ابـالغ اوراق بـدون رعايـت 109 البته مطابق ماده.شناخته است 

و مدعي عليه پاسخ كتبي خود را به دادگـاه ارائـه و ترتيبات ابالغ صورت گرفته باشد مقررات

ا  و گر ابالغ براي حضور در جلسه دادگاه باشـد در آن جلـسه حاضـر شـده باشـد حـق نموده

.شود اعتراض از مدعي عليه سلب مي

يـا بـدون رعايـت( برخي از حقوقدانان امكان ابالغ اوراق قضايي در خـارج از محـل اقامـت

ك را از ويژگي) تشريفات مقرر در قانون  و معتقدند ه ابـالغ هاي اختصاصي ابالغ واقعي دانسته

3. نمايد واقعي در خارج از اقامتگاه مدعي يا مدعي عليه نيز كفايت مي

به لزوم ابالغ اوراق قضايي به بستگان يـا خادمـان مخاطـب در نـشاني.م.د.آ قانون69در ماده

 همـان68ثبت شده در اخطاريه تصريح گرديده است درحاليكه در ابـالغ واقعـي كـه در مـاده 

.بيني نشده است يده است چنين الزامي پيشپيني گرد قانون پيش

به ابالغ اوراق در محل كار يا سكونت نيز مفيد ابالغ اوراق در اقامتگاه نيست زيرا اوالً؛ تصريح

؛ ممكن است نشاني درج شده در اخطاريه غير از محل كـار يـا سـكونت مخاطـب باشـد ثانيـاً 

 غير از محـل كـار يـا سـكونت وي مدني.ق 1010ممكن است اقامتگاه شخص باتوجه به ماده

مي؛ثالثاً باشد توان استنباط نمود كه اصـل از مجموع مقررات موجود در زمينه ابالغ واقعي چنين

.براين است كه ابالغ در نشاني ثبت شده در اخطاريه صورت گيرد

 در مرحله بعدي در هر محلـي. عالوه برآن امكان ابالغ در محل كار يا سكونت نيز وجود دارد

تواند امـر ابـالغ انجـام مي قرار گيرد) احراز هويت(كه مخاطب از سوي مأمور مورد شناسايي

و آنهـا از  شود اما اگر اوراق دعوي در غير محل اقامت اصحاب دعوي بـه آنـان عرضـه شـود

 
اول-٣ . جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دايره المعارف حقوق، جلد
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و مأمور ابالغ امتناع آنها را گواهي نمايد اين ابـالغ مـشمول مـواد و رويت امتناع نمايند امضاء

4.باشدم نمي.د.آ.ق121و109

و تأكيد براين نكته مفيد است كه ابالغ به وكيل مخاطب نيز ابـالغ واقعـي محـسوب مـي شـود

: اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين برداشت اسـت 8/7/1381 مورخ4408/7نظريه شماره 

وك« و يـا و كيفري ابـالغ بـه شـخص مخاطـب يـل وي منظور از ابالغ واقعي در امور حقوقي

غ چنانچه از رويت اخطاريـه اسـتنكاف ورزد ابـال. باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گردد مي

5.»گردد اخطاريه واقعي محسوب مي

و بيـشتر مـوارد ابـالغ بـه امروزه به جهات مختلف ابالغ واقعي در عمل كمتر اتقـاق مـي افتـد

قايابدميصورت قانوني انجام  مي كه در ادامه بحث، به ابالغ و موارد آن .پردازيم نوني

 ابالغ قانوني-3-2

در تنظيم مقررات ابالغ هدف قانونگذار اين بوده كه امر ابالغ به هرصورت ممكن انجام پـذيرد

 ممكـن اسـت مخاطـب زمـان،و با معطل ماندن ابالغ جريان رسيدگي به دعوي متوقف نگردد 

م مأمراجعه و اقامت ثابـت مور به محل سكونت، اقامت يا كار وي در سافرت باشد يا محل كار

و يا اساساً  ر) مخاطب(و معيني نداشته  بـه همـين علـت.نباشد) قضايي(يت اوراقؤحاضر به

و حكم ابالغ به مخاطـب را قانونگذار راه را براي ابالغ اوراق قضايي به اشخاص ديگر بازكرده

آنمي ولي،ابالغ قانوني صور مختلفي دارد. كرده استربرآن با  توان تعريفي بـه شـرح ذيـل از

: ارائه نمود

كه ابالغ« گيـرد ابـالغمي صورت تشريفات رعايت با به اشخاصي غير ازمخاطب يا وكيل هايي

».شود قانوني محسوب مي

و وكيـل وي درصـورتي معتبـر شايان توجه است كه ابالغ اوراق قضايي به غير از مخاطـب

مثالً ابالغ به همسايه، ابالغ به هـم روسـتائي.ا معتبر شناخته باشدر آنهااست كه قانون ابالغ به 

و امثال آن كه قانون ابالغ بـه ايـشان را تجـويز ننمـوده معتبـر  ابالغ به همكار، ابالغ به دوست
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و فاقد آثار قانوني خواهد بود  درصورت تحقق چنين ابالغـي بايـد امـر ابـالغ از سـوي.نبوده

 اينكه دليلي بر تحويـل بـه شرطبهو دستور تجديد ابالغ صادر شود دادرس دادگاه ابطال شده

.موقع اوراق به مخاطب وجود نداشته باشد

 صور مختلف ابالغ قانوني)4
در امر ابالغ قانوني اوراق قضايي وجوه مختلفي امكان تحقق دارد كه ذيالً به صـورت مـشروح

:پردازيم بدان مي

او-4-1  راق قضايي استنكاف مخاطب از دريافت

آ68مطابق ماده درصورتي كه خوانده از گـرفتن اوراق امتنـاع نمايـد مـأمور ابـالغ،.م.د. قانون

و آن را به دفتر شعبه مربوط اعاده مي .نمايد امتناع او را در برگ اخطاريه قيد

از ابالغ به ابالغ واقعي است، بدين معني كه مأمور ابـالغ پـس ترين شبيهاين نحو ابالغ هرچند

 لـيكن وي از قبـول اوراق،آيـد مالقات مخاطـب درصـدد تبليـغ اوراق قـضايي بـه وي برمـي

را خودداري مي و آن و مأمور در اجراي قانون مراتب اسـتنكاف وي را در اخطاريـه قيـد نمايد

در مـورد. گـردد اين عمل در حكم ابـالغ اوراق محـسوب مـي.نمايد به مرجع مربوط اعاده مي 

نچه محل مالقات مامور با مخاطب در اقامتگاه يا نشاني مندرج در اخطاريـه محل استنكاف چنا 

و) يا اقامتگاه معين شده( باشد ومخاطب در آن نشاني  از گرفتن اوراق استنكاف نمايد قضات

 ولـي اگـر محـل.گـردد ابالغ محـسوب مـي،القولند كه اين استنكاف مخاطب حقوقدانان متفق 

و استنكاف خارج از و اقامتگاه مخاطب باشد مالقات  درمورد آثار،نشاني ثبت شده در اخطاريه

 برخي معتقدند كه اگر اوراق قضايي در خارج از محل؛استنكاف مخاطب دو عقيده وجود دارد

ا او اقامت مخاطب به و رو عرضه شود و يت امتناع نمايد آثار ابالغ قانوني براين امتناعؤاز قبول

( مترتب نيست دي.  ). 3/8/1328 به تاريخ3– 1413وان عالي كشور به شماره مفاد حكم

 اوراق قـضايي در هركجـا كـه اوراق قـضايي معتقدند كه امتناع مخاطب از قبـول گروه ديگري

و ايشان امتناع نمايـد اسـتنكاف محـسوب مـي شـود چـه ايـن براي ابالغ به ايشان عرضه شود

و چه خارج از آن .ن استنكافي در حكم ابالغ قانوني است چني،استنكاف در محل اقامت باشد
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ت تـوان مـل مـيأهرچند قانونگذار بين صور مختلف استنكاف تفاوتي قائل نشده است ليكن بـا

و آگـاهي كامـل از  و مطالعـه آن تصور نمود كه گاهي ممكن است مخاطب پس از اخذ اوراق

و گـاهي نيـز از  و مالحظـه اوراق مفاد آن از دادن رسيد به مأمور ابالغ امتنـاع نمايـد  دريافـت

.خودداري نمايد

م در مور در گـزارش تنظيمـي مـنعكسأنوع اول استنكاف چنانچه ماوقع به طور كامل از سوي

و  و رد آن به مأمور و مطالعه آن گردد به طوري كه گزارش گوياي اخذ اوراق ازسوي مخاطب

.ابالغ واقعي باشد آثار دارايتواند امتناع وي از دادن رسيد باشد اين گزارش مي

و استنكاف به طوري كه بيـان شـد بـين در نوع دوم استنكاف هم باتوجه به محل عرضه اوراق

و قضات اختالف  اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريات متعـددي بـر. دارد نظر وجود حقوقدانان

ا  ز آن واقعي بودن ابالغ درصورت امتناع مخاطب از دريافت اوراق قضايي صحه گذاشته اسـت

: جمله

منظـور از ابـالغ واقعـي، اطـالع مخاطـب از مفـاد«: 1/4/1381–3193/7نظريه شـماره-1

 لذا درصورتي كه شخص مخاطب يـا ذيـربط از مفـاد اخطاريـه يـا رأي.اخطاريه يا رأي است 

و حاضر به پذيرش آنها نمي مي مطلع شده و استنكاف نمايد اين ابـالغ واقعـي محـسوب گردد

».شود مي

و كيفـري«: 8/7/1381–4408/7ظريه شمارهن�7 منظور از ابـالغ واقعـي در امـور حقـوقي

و يا وكيل وي مي  چنانچـه. باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گـردد ابالغ به شخص مخاطب

ر ميؤمخاطب از ».شود يت اخطاريه استنكاف ورزد ابالغ اخطاريه واقعي محسوب

د بهتر باتوجه به اوصاف فوق  بدين نحو كه چنانچـه شود اتخاذ واقع بينانهاير عمل رويهاست

و مالحظـه مخاطب صرف  آنهـا از گـرفتن اوراق نظر از محل عرضه اوراق به وي بدون مطالعه

و آگـاهي از مفـاد امتناع نمايد آن و مالحظـه اوراق و درصورتي كه پس از اخذ را ابالغ قانوني

و دادن رسيد امت .ناع نمايد چنين ابالغي را واقعي محسوب نمودآنها از گرفتن اوراق
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ميم.د.آ.ق70باتوجه به ماده در«: دارد كه مقرر چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص ياد شده

 استنكاف كنند، مامورابالغ اين موضـوع هاي اخطاريه ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگ 

، نسخه دوم را را به نشاني تعيين شده الصاق مي را در نسخ اخطاريه قيد نموده و برگ اول كند

مي. دهد با ساير اوراق دعوا عودت مي  تواند تا جلسه رسيدگي بـه دفتـر در اين صورت خوانده

و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد ».دادگاه مراجعه

شده در اوراق آيـا درصورت استنكاف خوانده از دريافت اوراق قضايي در نشاني ثبت:پرسش

مأمور مكلف است نسبت به الصاق نسخه دوم برگ اخطار در نشاني تعيين شده اقدام نمايد يـا 

 خير؟ 

درصورت امتناع خوانـده از گـرفتن...« كه مقرر نموده است.م.د.آ.ق68باتوجه به ماده: پاسخ

و اع  گيـري نتيجـه».اده نمايـد اوراق، مامور ابالغ مكلف است امتناع او را در برگ اخطاريه قيد

شود كه الصاق نسخه دوم اخطاريه در نشاني تعيين شده مربوط به زماني است كـه خوانـده مي

و  و خادمان وي هم در محل نباشند يـا درصـورت حـضور بـستگان در محل نباشد يا بستگان

.خادمان وي در محل، از گرفتن اخطاريه استنكاف نمايند

م اخطاريه به نشاني مخاطب اين اسـت كـه از موضـوع اخطاريـه زيرا هدف از الصاق نسخه دو

 به دفتر مرجـع قـضايي ارسـال كننـده اوراق مراجعـه،مطلع شده وبراي دريافت اوراق مربوط

و از دريافـت برگهـا اسـتنكاف مـي.نمايد ورزد پس وقتي مخاطب خود از موضوع مطلع شده

6اهد بود هرچند بعـضي از حقوقـدانها الصاق نسخه دوم اخطاريه به نشاني مخاطب بيهوده خو 

معتقدند كه اگر خوانده در اقامتگاه خود از دريافت اوراق قضايي استنكاف كنـد الـصاق نـسخه

دوم اخطاريه به نشاني مخاطب ضروري است، ولـي اگـر محـل اسـتنكاف خـارج از اقامتگـاه 

درب.م.د.آ.ق68خوانده باشد چون الصاق معني ندارد لذا مقنن در ماده  ه ثبت استنكاف خوانده

و اعاده آن به مرجع ذيربط اكتفا نموده است .برگ اخطاريه توسط مامور ابالغ

��9:%;5� <='%><* &���� ?�@ � A�B!*%&=/%�,'�C*�8�5�8� 
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 ابالغ به بستگان يا خادمان مخاطب-4-2

:م.د.آ.ق69مطابق ماده م«. درأهرگاه مور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايـد

و وضعيت ظاهري آنـان بـراي تميـز نشاني تعيين شده به يكي از بست  گان يا خادمان او كه سن

و سمت گيرنده اخطاريه را در نـسخه دوم  و نام اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابالغ نمايد

و آن را اعاده كند .»قيد

 گوياي اين امر است كه اصل برابالغ اوراق قـضايي بـه مخاطـب69هرچند سياق عبارت ماده

م است ليكن درصورت اعم از نـشاني محـل اقامـت،(مور به نشاني ثبت شده در ورقهأ مراجعه

از) كار يا سكونت  و عدم حضور مخاطب در آن نشاني حتـي بـا فـرض آگـاهي مـأمور ابـالغ

و يا جـستجوي مخاطـب بـراي ديگرحضور مخاطب در محل ، تكليفي به مراجعه به آن نشاني

و به تكليف ماده م بايد اوراق موردنظر را در نـشاني تعيـين.د.آ.ق69ابالغ اوراق قضايي ندارد

و خويـشان در مـواد. شده به يكي از بستگان يا خادمان او ابالغ نمايد و 862هرچنـد بـستگان

69رسد منظور از بـستگان مـذكور در مـاده ليكن به نظر مي7،اند قانون مدني احصاء شده 864

 مثالً خواهر همسر يا حتي شوهر خواهر؛باشد اعم از خويشان احصاء شده در دو ماده فوق مي

و شـوهرخواهر كـه درقالـب هـيچ) باجناق(همسر  864و 862كـدام از مـواد يا همسر بـرادر

مي،گنجند نمي 69شوند ابالغ به ايشان نيز مـشمول مـاده ليكن چون عرفاً از بستگان محسوب

مي.د.آ.ق ننمـوده تـشخيص وجـود رابطـه بنابراين چون مقنن قيدي براي بستگان ذكـر.شودم

.، بستگي به عرف دارداونديخويش

آ69 كه در ماده شود يادآوري مي و مقتـبس از مـاده 1379م مصوب.د. قانون 91 كه جـايگزين

و شخص ديگـري« است عبارت 25/6/1318م مصوب.د.آ.ق مشروط براينكه بين مدعي عليه

 هرچند حـذف آن از ايـن.ف شده استحذ» دارد تعارض منفعت نباشد كه برگ را دريافت مي 
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حيث كه تشخيص اين امر براي مـامور ابـالغ در زمـان تبليـغ اوراق ممكـن نبـوده يـا مـشكل

 ليكن اصل موضوع از اين جهت كه تعـارض منفعـت بـين دريافـت،باشد قابل توجيه است مي

و مخاطب ممكن است سبب شود كه گيرنده ورقه آن را به دست مخاطب نر سـاند كننده ورقه

و با وجود عبارت مذكور مخاطب مـي  توانـست بـا اثبـات ايـن يا به موقع به دست وي نرساند

. مفيد بود،موضوع در مرجع قضايي آثار قانوني مترتب براين ابالغ را منتفي سازد

و نام خانوادگي( ثبت مشخصات ياو) نام به( سمت نسبت رابطه خويشي يا خدمت با تصريح

پ  )ي خدمتي مثل منشي يا سـرايدار نوع رابطهودر يا برادر مخاطب يا فرزند نوع خويشي مثالً

و اخذ رسيد در ابالغ گيرنده تواند در اثبات يا رد ادعاي مخاطب موثر واقـع مي8 نامهي اخطاريه

و اثبات عـدم.شود  عالوه برآن ثبت مشخصات دريافت كننده اوراق قضايي در رد يا قبول ادعا

مياهليت وي از ناح .تواند قابل رسيدگي باشد يه مخاطب

 درموردي كه مامور ابـالغ 22/8/1329-1278شعبه چهارم ديوان عالي كشور در دادنامه شماره

و مخاطـب و به نوشتن نسبت خويـشي بـين او مشخصات دريافت كننده اوراق را ثبت نكرده

.اكتفا نموده ابالغ مزبور را باطل اعالم نموده است

 مـثالً منـشي، سـرايدار،؛م كسي است كه با اذن شخص، متصدي امـور وي باشـد منظور از خاد

و باغبان از جمله مي نوكر، نگهبان و مخدومي بين.شوندي خادمان محسوب  وجود رابطه خادم

و،دو نفر جنبه عرفي دارد  ليكن براي اينكه ابالغ موجد آثار قـانوني باشـد بايـد بـين مخاطـب

و اگـر اوراق قـضايي بـه دريافت كننده ابالغ عرفاً و مخدومي وجود داشـته باشـد  رابطه خادم

و اوراق مورد نظـر نيـز و مخدومي بين آنها وجود نداشته باشد كسي ابالغ شود كه رابطه خادم

شرط ديگـر داشـتن. به موقع به دست مخاطب نرسيده باشد چنين ابالغي هيچ اثر قانوني ندارد 

خ  و و آثار قانوني ابالغ به بستگان ادمان اين است كه دريافت كننده اوراق قـضايي مميـز باشـد

و رشد را شرط صـحت ابـالغ معرفـي نكـرده.اهميت اوراق دريافتي را درك نمايد   مقنن بلوغ
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و ايـن امـر را ليكن حداقل مميز بودن دريافت كننده براي صـحت امـر ابـالغ ضـروري اسـت

رف مي و و جسماني وحتي گفتار  احراز قوه تميـز.تار افراد تشخيص دادتوان از وضعيت ظاهري

و برعهـده و تشخيص اهميت اوراق قضايي جنبه عرفي داشته بستگان يا خادمان از حيث تميز

.باشد مأمور ابالغ مي

و خادمان داراي آثار قانوني  باشد بايد داراي شرايط زير خالصه، براي اينكه ابالغ به خويشان

:باشد

.ي موضوع ابالغ در نشاني ثبت شده در ورقهب مخاطابالغ به خويش يا خادم-1

ر�7 و مخاطبابطه خويشاونديوجود و مخدومي بين دريافت كننده ورقه قضايي .و يا خادم
k�مميز بودن دريافت كننده اوراق قضايي.

l�و مخاطب  مثالً منشي شركتي عليه مدير عامل؛فقدان تعارض منافع بين دريافت كننده ابالغ

ن به نمي لذامودهشركت دعوايي مطرح توان اوراق اخطاريه دعوي منشي را براي تحويل

. ابالغ كرد) منشي(مديرعامل به وي 

در الزمه ي احراز رعايت شرايط فوق در امر ابالغ اين است كه مراتب از سوي مأمور ابالغ

و درج گرددنابالغ .امه ثبت

ش9/9/89ورخم00:9ساعت: مثال برادر مخاطب ......... ده به آقاي اخطاريه در نشاني اعالم

.ابالغ گرديد

 الصاق اعالميه در نشاني مخاطب-4-3

مي.د.آ.ق70ماده در«: داردم مقرر چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص ياد شده در مـاده قبـل

هاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابالغ اين موضوع را در نـسخ محل نباشند يا از گرفتن برگ 

مياخطا » ...كند ريه قيد نموده، نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق

و بـه همـين مقررات راجع به ابالغ با هدف عدم توقف جريان دادرسي تنظـيم گرديـده اسـت

هايي را كه ممكن است مأمور ابالغ در حـين ابـالغ اوراق بـا علت مقنن تكليف بيشتر وضعيت 

در يكي از اين وضعيت.بيني كرده است آن مواجه شود را پيش  ها مـوردي اسـت كـه مخاطـب
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و خادمان وي هم از دريافـت اوراق اخطاريـه خـودداري و بستگان اقامتگاه خود حاضر نباشد

و يا اساساً هيچكس در نشاني تعيين شده حضور نداشته باشد  در ايـن صـورت مطـابق. نمايند

و تاري.د.آ.ق70ماده  و خادمانم مأمور ابالغ با قيد مشخصات خود و امتناع خويشان خ مراجعه

و دعـوت از مخاطـب در اعالميـه بـراي دريافـت حاضر در محل از دريافت برگ هاي قضايي

و الـصاق آن در نـشاني  اوراق قضايي از دفتر دادگاهي كه بـه دعـوي رسـيدگي خواهـد نمـود

و قيد مراتب مذكور در ابالغ نامه، ابالغ نامه را همراه با برگ  ديگر به دفتر دادگـاه هاي مخاطب

و تاريخ ابالغ هم تاريخ الـصاق. دهد عودت مي  به اين ترتيب ابالغ قانوني صورت گرفته است

.اعالميه است 

ق و خادمان مخاطب از دريافت برگ 1318م مصوب.د.آ.در هـاي وضعيت موردي كه خويشان

ور نداشـت نمودند با موردي كـه هـيچكس در نـشاني تعيـين شـده حـض قضايي استنكاف مي 

ق،متفاوت بود  .بيني نموده اسـت وضعيت هر دو مورد را يكسان پيش 1379م مصوب.د.آ. ولي

و خادمان وي در نشاني تعيين شده و كسان مطابق قانون سابق درصورت عدم حضور مخاطب

،گرفـت عالوه بر نصب اعالميه بايد يك نوبت نيز آگهي در روزنامه كثيراالنتـشار صـورت مـي 

. جديد به نصب اعالميه اكتفا نموده استولي قانون

 انتشار آگهي-4-4

 هرگاه در امر جزايي ابـالغ احـضاريه بـه واسـطه معلـوم 1378ك.ا.ع.د.د.آ.ق 115 ماده مطابق

و به طريق ديگري هم ابالغ احضاريه ميـسر نگـردد بـا تعيـين نبودن محل اقامت ممكن نشود

و از روزنامه وسيله يكي به وقت رسيدگي، متهم يك نوبت  هاي كثيراالنتشار يا محلـي احـضار

و اظهار عقيده مي .نمايد درصورت عدم حضور، قاضي رسيدگي

و فاصـله 1290ك مـصوب.د.آ.ق 111تعداد دفعات انتشار آگهي در ماده  سـه نوبـت متـوالي

ك مـصوب.ا.ع.د.د.آ.ق 115 ولـي در مـاده،احضار از تاريخ انتشار آخرين آگهي دو ماه اسـت

و فاصله نشر آگهي تا روز دادرسي حداقل يك ماه است1378 . يك نوبت

درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا درصورت عدم تعلق نشاني اعالمـي

بيني شده است پيش.م.د.آ.ق73به خوانده يا تغيير اقامتگاه توسط خوانده قبل از ابالغ، در ماده 
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و هاي با دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه كه به درخواست خواهان

. شود كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهي مي

 ترتيبـات خاصـي را 2/3/1339قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امـور جنـايي مـصوب

و1براي رسيدگي غيابي به اتهامات متهم متواري تعيين كرده است مطـابق تبـصره احـده مـاده

قانون مذكور در هرمورد كه دادگاه بخواهد اقـدام بـه رسـيدگي غيـابي نمايـد بايـد قـبالً قـرار 

رسيدگي غيابي صادر نمايد قرار مزبور دو نوبت متوالي به فاصـله ده روز در روزنامـه رسـمي 

و يكي از جرايد كثيراالنتشار محل آگهي خواهد شد  و. كشور در قرار مزبور بايد موضوع اتهام

و نتيجه عدم حضور متهم قيد شودو و وقـت. قت دادرسي فاصله بـين تـاريخ آخـرين آگهـي

احضار متهم متواري كه ابالغ احضاريه وي به علت معلوم نبودن دادرسي كمتر از دو ماه نباشد 

و نيز محاكم جنحه از طريق نشر آگاهي مطابق مـاده   111محل اقامت ميسر نگرديد در دادسرا

موضوع اتهام سـه نوبـت متـوالي در يكـي از در اين صورت.رت مي گيرد صو 1290ك.د.آ.ق

و پـس از گذشـت دو مـاه از تـاريخ آخـرين آگهـي شـود جرايد يوميه كثيراالنتشار اعالم مـي 

و اظهار عقيده مي به اعـالم موضـوع اتهـام در آگهـي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق. نمايد بازپرسي رسيدگي

و صرفاً به بيان احضار  فاصله نشر آگهي تـا جلـسه رسـيدگي. اكتفاء كرده استتصريح ننموده

آ و در امور كيفري طبق قانون . دو ماه است1290.ك.د.در دادرسي مدني حداقل يك ماه

برعهده خواهان است ولي در امـور.م.د.آ.ق73هزينه نشر آگهي در امور مدني به تصريح ماده

ن  و يز ابالغ حكم از طريق چاپ در جرايـد بـه كيفري هزينه احضار متهم از طريق انتشار آگهي

 نظريات ذيل از اداره حقوقي قوه قـضاييه نيـز مؤيـد ايـن.عهده دستگاه قضايي يا دولت است 

: برداشت است

در«: 17/7/1382 مــورخ5945/7نظريــه شــماره هزينــه احــضار مــتهم از طريــق نــشرآگهي

.»مطبوعات به عهده دولت است

هزينه انتشار آگهي در دعاوي كيفري بـراي احـضار«: 1/11/1382 مورخ607/7نظريه شماره

و شاكي خصوصي وظيفه .»اي در اين مورد ندارد متهم برعهده دولت است
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و ....«: 1/3/1382 مورخ1601/7نظريه شماره هزينه نشر آگهي چـه بـراي احـضار مـتهم

9.»چه ابالغ حكم به عهده دستگاه قضايي است

غ غيرقانوني نتيجه ابال)4-5
و با وجود اهميت قابل توجهي كه در امر دادرسي دارد بـراي ابالغ با شرايط مقرر در قانون

و آگاهي مخاطب از مفاد اوراق قضايي انجام مي  م كـه مقـرر.ا.دع.د.آ.ق83شود؛ مـاده علم

در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شـخص مخاطـب«:دارد مي

غ شود درصورتي داراي اعتباراست كه براي دادگـاه محـرز شـود كـه اوراق بـه اطـالع ابال

. مؤيد اين مفهوم است» مخاطب رسيده است

در اگر دادگاه احراز نمايد اوراق قضايي به دست مخاطب رسيده است مثل حـضورمخاطب

و تشريفات ابالغ   موجـب جلسه دادرسي يا ارسال پاسخ از سوي وي، عدم رعايت مقررات

و بدين سبب جلسه دادرسي تجديد نمي . گردد ابطال امر ابالغ نخواهد شد

و پيوسـت 1318مصوب.م.د.آ.ق 109ليكن مطابق ماده آن درصورتي كه دادخواست هـاي

.نمايد مطابق مواد اين مبحث ابالغ نشود دادگاه ابالغ را باطل مي

ق و به نظرميح 109 ماده 1379به سال.م.ا.ع.د.د.آ.در اصالحات رسـد كـه ذف شده است

اثر بودن ابـالغ درصـورت عـدم رعايـت چون ضوابط مربوط به ابالغ جنبه امري دارد بي « 

 10». ضوابط ذيربط امري بديهي است

 اليحه قـانوني تـشكيل دادگاههـاي33و ماده.م.ا.ع.د.د.آ.ق83بنابراين باتوجه به مفاد مواد

ا 1358عمومي مصوب بالغ واقعي، احراز اطالع مخاطب از مفاد اوراق قضايي در غيرموارد

و درصـورت انكـار مخاطـب از  و تصميمات دادگاه خواهد بـود توسط دادگاه مناط اعتبار

.اطالع وي از مفاد اوراق قضايي اثبات اين امر برعهده دادگاه است

٩�$ %&���' (�)* ��+,-.  /�0\ %23�3 %&4�3� �	5�
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و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي)1  ابالغ به كاركنان دولت

و مأمورين بـه انون آيينق دادرسي مدني در مورد نحوه ابالغ اوراق قضايي به كاركنان دولت

و شركت  ها با ساير افراد كه كارمند دولت يا مؤسسات مأمور بـه خـدمات خدمات عمومي

ب عمومي نيستند قائل به تفكيك شده  و مأمورين خدماتهاست براي ابالغ به كاركنان دولت

و شركت  ب عمومي بايد اوراق قـضايي بـه كـارگزيني.م.د.آ.ق68 ماده1ه تصريح تبصره ها

 اشخاص ياد شده مـسئول اجـراي.قسمت مربوط يا نزد رييس كارمند موردنظر ارسال شود 

و اعاده نمايند ابالغ مي و بايد حداكثر ظرف ده روز اوراق را ابالغ كرده .باشند

ي قانون توسط مسئولين كارگزيني يـا، ضمانت اجراي عدم اجرا مذكور تبصره قسمت اخير

 بدين مضمون كه درصـورت عـدم؛بيني نموده است رييس كارمند مخاطب اخطاريه را پيش

و مقـررات مربـوط و به دليل نقض قوانين 2بنـد(ابالغ اوراق ارسالي، مستنكف محسوب

)ا.ت.ر.ق8ماده درو يا به علت ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن.  يا تـأخير

محكوم.ا.ت.ر.ق9هاي مقرر در ماده انجام امور قانوني آنها بدون دليل، به يكي از مجازات

 11. خواهد شد

١١ ����* 6 ��.�^ ���� P�n=o  3 &X<�� :R� <_Z�!/ H�Z,Z  3 ���� P�C�!_Z :

pq�–r &*�<Jd�� �<.5,M � s� �5<3 tdI �uO� –s &*�<Jd�� �<.5,M � s� �3 tdI Y�3�Z �D�T5 D�K� ,BI �v� ���"q�
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 ابالغ به كاركنان نظامي)2
ق از.م.د.آ.در مقررات خاصي درمورد نحوه ابالغ اوراق قـضائي بـه كاركنـان نظـامي اعـم

و افسر ارشد وظيفه، درجه  بيني نشده ليكن مقررات راجع به نحوه ابالغ پيشدار، افسر جزء

و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي شامل كاركنان نظامي نيـز مـي  شـود به كاركنان دولت

به زيرا مي نظاميان نيز . باشند طور اعم جزء كاركنان دولت

و 224و 140مواد 1290دادرسي كيفري در قانون آيين  براي نحـوه احـضار شـهود تحقيـق

ق مطل و  را بـراي نحـوه 150 نيـز مـاده 1378.ك.ا.ع.د.د.آ.عين نظامي اختصاص داده شـده

و مطلعين نظامي اختصاص داده است به موجب مواد ياد شده درصورتي كـه. احضار شهود

 ساعت قبـل24يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد بايد حداقل 

ف و يـا ريـيس مربـوط.ا رييس او دعوت شوديرمانده از تحقيق يا محاكمه از طريق فرمانده

.مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را درموقع مقرر اعزام نمايد

و متهمان نظامي نيز درقوانين يادشده مقررات خاصي پيش بينـي نـشده براي احضار شكات

و مـسئ  و جلـب فرمانـدهان ولين نيروهـاي مـسلح كـه است اما دستورالعمل نحوه احـضار

و فرماندهي كل قوا رسـيده درخـصوص 1/9/1384درتاريخ   به تصويب مقام معظم رهبري

و مسئولين نيروهاي مسلح و جلب فرماندهان  اسـت كـه اتي وضع نمـودهر مقرنحوه احضار

و نيـز و نظـامي و انقـالب و دادگاههـاي عمـومي براي كليه مراجع قضائي اعم از دادسـرا

د و .ادگاههاي ويژه روحانيت الزم االتباع استدادسرا

مطابق دستورالعمل ياد شده كاركنان نيروهاي مسلح از حيث كيفيـت احـضار بـه دو گـروه

: شوند تقسيم مي

و مـسئولين مـشمول مـاده)الف و3 فرماندهان  قـانون تعيـين حـدود صـالحيت دادسـراها

:از عبارتندكه هستند6/5/1373دادگاههاي نظامي كشور مصوب

و همطراز آن تيپ فرماندهان تيپ-1 و باالتر  دريـائي،هـا در نيروهـاي هـوائي هاي مستقل

و نيروي قدس .نيروي مقاومت بسيج
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.هاي سازماني سرلشكري به باال شاغلين در محل-2

و رؤسـاي-3 و پـشتيباني نيروهـاي مـسلح و معـاونين وزارت دفـاع وزيردفاع، جانـشين

و كاركنان شاغل در محلسازمانهاي وابسته به وزارت دف و به باال اع .هاي سرلشكري

و فرماندهان مناطق مقاومت بسيج-4 .فرماندهان انتظامي استانها

و سپاهفرماندهان ارشد استانها-5 . در واحدهاي مربوط به ارتش

و جلب نظاميان مذكور در بندهاي فوق كه بازنشسته شـده يـا بـه دسـتگاههاي-6 احضار

و  هاي ياد شده به آنهـا اتهاماتي مربوط به زمان خدمت در پست ديگر منتقل شده باشند

. منتسب شده باشد كماكان مشمول دستورالعمل خواهند بود

و مسئولين گروه اول مطـابق مـواد و جلب فرماندهان از4و2،3احضار  دسـتورالعمل مزبـور

ب ميه طريق دفتر ويژه سازمان قضايي نيروهاي مسلح و جلب آيد تفضيل مقررات عمل احضار

و مسئولين مشمول   ابـالغ سـاير اوراق 12.العمل مزبور آمـده اسـت در دستور1 مادهفرماندهان

 مطابق مقررات عمومي ابالغ اوراق13و ماده1 نظامي اعم از مشمولين ماده قضايي به كاركنان

.باشد قضايي به كاركنان دولت مي
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 سـايرو جلـب دستورالعمل مزبـور احـضار13 مطابق ماده: ساير كاركنان نيروهاي مسلح)ب

.اعضاء نيروهاي مسلح برابر مقررات از طريق سلسله مراتب فرماندهي است

:پرسش
و اين است كـه آيـا مـي شود سوالي كه در اينجا به ذهن متبادر مي تـوان اوراق اخطاريـه

رين احضاريه مربوط به كاركنان دولت را از طريق مـأمورين ابـالغ دادگـستري يـا مـأمو 

؟به صورت مستقيم ابالغ نمودانتظامي 

:پاسخ
و الزم االجر اسـت مقررات آيين نحـوه.م.ا.ع.د.د.آ.ق68 مـاده1 تبـصره.دادرسي مدني آمره

و مأمورين ابالغ اوراق قضايي به كاركنان دولت را تعيين نموده كه بـراي ابـالغ در محـل  ابالغ

و مؤسسات مأمور به خدما  و شـركت كار كاركنان دولت هـا، اوراق بـه كـارگزينيت عمـومي

در.شود قسمت مربوط يا نزد رييس كارمند مربوط ارسال مي   اما باتوجه به اختياري بودن ابالغ

محل كار يا سكونت چنانچه ابالغ در محل سكونت انتخاب شود يعني نشاني محـل سـكونت

 ولـي،مورين ابالغ صـورت گيـرد كارمند در اخطاريه قيد شود بايد امر ابالغ مستقيماً توسط مأ 

. اگر ابالغ در محل كار انتخاب شود بايد از طريق رييس كارمند يا واحد كارگزيني انجام پذيرد

اين اقدام به ويژه در امور كيفري كه متعاقب احضار متهم احتمال بازداشت وي در اثـر صـدور

ه متبـوع مـستخدم در جريـان شود بيشتر قابل توجيه است زيـرا ادار قرار تأمين كيفري داده مي 

و ميدر نتيجهبازداشت وي .گيرد غيبت از محل كار قرار

در،نظر اخير چندان قابل دفاع نيست محـل كـار يـا زيرا اختياري بـودن ابـالغ اوراق قـضايي

و.م.د.آ.ق68 ماده1سكونت مطابق قسمت اول تبصره  و شركتها مربوط به غير كاركنان دولت

و مؤسسات عمومي به تكليف موسسات عمومي است  و شركتها شقو ابالغ به كاركنان دولت

 همان قانون بايد از طريق رييس متبوع مخاطب يا كـارگزيني اداره متبـوع68ماده1 تبصره دوم

و و به لحاظ آمره بـودن مقـررات آيـين دادرسـي كيفـري مقامـات قـضايي وي صورت پذيرد
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و مديران شعب مراجع قضايي مجاز به ابالغ اوراق قضائي در نشاني محل سكونت وي نيستند

و واجـد آثـار  درصورت انتخاب محل سكونت براي ابالغ اوراق قضايي هرچند ابالغ صـحيح

و مـستوجب  قانوني خواهد بود ليكن مقـام اقـدام كننـده از تكليـف قـانوني اسـتنكاف نمـوده

.مسئوليت وي خواهد بود

 ابالغ به اشخاص زنداني)3

 1318مـصوب.م.د.آ.ق 105 كه جايگزين ماده 1379مصوب.م.د.آ.ق77ر ماده مطابق شق آخ

و اوراق دعـوا بـه شده است درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زنـدان باشـد دادخواسـت

.وسيله اداره زندان به نامبرده ابالغ خواهد شد

داني اعم از اين است كه در ارسال اوراق قضايي به اداره زندان براي ابالغ به خوانده يا متهم زن

مخاطب زندان اعـالم شـده باشـد يـا در اثنـاء نشاني،ابتداي تقديم دادخواست يا طرح پرونده 

و اخطاريـه.رسيدگي بازداشت يا زنداني شود   دراين صورت اوراق قضايي اعم از دادخواسـت

مـ يا احضارنامه به اداره زندان ارسال مـي و ابـالغ اوراق قـضايي برعهـده سئولين زنـدان شـود

اما زندان حكم اقامتگاه ندارد يا درصورت آزاد شـدن زنـداني ارسـال اوراق بـه اداره. باشد مي

و درصورت آزاد شدن زنـداني ابـالغ اوراق بايـد وفـق زندان ابالغ قانوني محسوب نمي  گردد

بو.م.د.آ.ق68 ماده1مقررات تبصره  و درصورت مجهول دن در هريك از محل كار يا سكونت

. صورت پذيرد با نشر آگهيمحل كار يا سكونت مخاطب آدرس
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: پرسش
و زنـداني بـودن وي اگر خوانده يا متهم حسب گواهي مأمور ابالغ، زنداني يا بازداشـت باشـد

از، وي معلوم نباشد گاه محل نگهداري زندان يا بازداشت محرز باشد ولي شناسايي محـل زنـدان

؟تكاليف شاكي يا مدعي خصوص و يا مرجع قضايي ي است

:پاسخ
ي 3مـاده(ا متهم به جرم از حيث حقوق عمـومي در رابطه با دعاوي كيفري چون تعقيب مجرم

و مخفي شدن متهمو نيز،.)ك.د.آ.ق باشـد لـذا از ايـن از تكاليف دادسرا مـي جلوگيري از فرار

ت تـأخير در شناسـايي درصور حيث شناسايي محل زندان متهم برعهده دادسرا است، چرا كه 

و در نتيجـه زندان محل نگهداري متهم ممكن است بعد از آزادي فرار نموده يـا مخفـي شـود

 درخصوص دعاوي حقوقي چون اداراتليو. مواجه شود يا مشكل تعقيب امر جزايي با تأخير 

و حتي زندان حسب رويه به استعالمات اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

و-وقياشخاص حق   حقوق عمومي غيـر از مراجـع قـضايي درخـصوص بازداشـت اشـخاص

دهند لذا درصورت محرز بودن بازداشت شـخص خوانـده يـا جرائم انتسابي به آنها پاسخ نمي

وياصلح است متهم به جرم،  . قضايي باشد مراجععهده به شناسايي زندان محل نگهداري

مها دان از حقوق بسياري  بـه اسـتناد اينكـه 1379 مـصوب.م.د.آ.ق73و72 اد موادف باتوجه به

باشـد، اعـالم وظيفه تعيين محل اقامت يا محل ابـالغ اوراق قـضايي از وظـايف خواهـان مـي

و وظيفه نموده و دفتر دادگاه با صدور اخطار اند در اين موارد دادگاه مواجه با تكليف اي نيست

 13.ن ابالغ خواهد نمود شناسايي محل زندان خوانده را به خواها،رفع نقص

 در امور حقوقي حضور در جلسات دادرسي براي اصـحاب دعـوي اختيـاري اسـت از آنجا كه

بنابراين زمان تنظيم اخطاريه براي خوانده زنداني در سربرگ اخطاريـه كـه بـراي ابـالغ اوراق

شود بايد قيد شود كه درصـورت درخواسـت زنـداني قضايي خطاب به رييس زندان تنظيم مي 

.شود جهت شركت در جلسه دادرسي در موعد مقرر ترتيب اعزام وي به دادگاه داده

ج اول، مبحث- ١٣  R �<.��O  3 VW3� U�n�I.>�< مهاجري، علي، مبسوط در آيين دادرسي مدني،
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 ابالغ به ادارات دولتي)4
و سازمان و چنانچه ادارات دولتي و موسسات مأمور به خـدمات عمـومي هاي وابسته به دولت

و نيز مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنهـا متعلـق بـه دولـت اسـت طـرف شهرداري  ها

دعوي واقع شوند اوراق اخطاريه بايد به رييس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابالغ گـردد

و به مرجع قضايي ذيـربط اعـاده شـود  درصـورت اسـتنكاف.و در نسخه اول رسيد اخذ شده

شـود مراتب در برگ اخطاريه قيـد واوراق اعـاده مـي،رييس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق 

و نـدادن.م.د.آ.ق75يح ماده چون به تصر  و ضـمايم آن اسـتنكاف از گـرفتن اوراق اخطاريـه

مراتب ارتكاب تخلف اداري از سـوي شـخص. شود رسيد تخلف از انجام وظيفه محسوب مي 

و مرتكـب بـهيري س دفتر يا قائم مقام او به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجـع صـالحه اعـالم

 محكـوم انون فـوققـ9و8به تخلفات اداري به شرح مـواد مجازات مقرر در قانون رسيدگي

مي. خواهد شد نمايد گزارش تخلف مذكور به مراجع صالحه از تكاليف مدير دفتر بـوده اضافه

و تكليف قانوني از سـوي مـدير دفتـر مرجـع قـضايي نيـز  و عدم انجام وظيفه و الزامي است

. شود تخلف محسوب مي

ا طرح.م.د.آ.ق75ز شعب ادارات يا سازمانهاي ياد شده در ماده چنانچه دعوي به طرفيت يكي

و ضمايم آن به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام  . ابالغ خواهد شـداوشود اوراق اخطاريه

)و تبصره.م.د.آ.ق75ماده(

باشـد.م.د.آ.ق75هـاي مـذكور در مـاده كه طرف دعوي يكي از ادارات يا شـركت درصورتي

بيني نموده است ليكن مقنن پيش،ب اخطاريه رييس يا مديرآن اداره يا شركت خواهد بود مخاط

 درصورت ابالغ اخطاريه بـه.كه اخطاريه به رييس دفتر يا قائم مقام رييس دفتر اداره ابالغ شود 

مدير يا رييس اداره چون اخطاريه به مخاطب اصلي ابالغ شده است اين نوع ابالغ نيـز واقعـي

 اداره حقوقي قوه قضاييه نيـز مؤيـد ايـن 16/5/1382-4089/7 نظريه شماره.شودميمحسوب 

 14: برداشت است

وي،الواقع رييس اداره يا مؤسسه دولتي استفي.م.د.آ.ق75 موضوع ماده چون مخاطب ابالغ اوراق اخطاريه«� �١  برفرض كه رييس دفتر يا قائم مقام
و تحويل آن به رييس مربوط نه تنها صحيح است بلكه ابالغ واقعي محسوب است »...به هردليل در محل حضور نداشته باشند ابالغ اوراق اخطاريه
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: پرسش
ابالغ اخطاريه به رييس دفتر يا قائم مقام رييس دفتر اداره يا شركت دولتـي يـا مؤسـسات

؟ مأمور به خدمات عمومي ابالغ واقعي محسوب مي  شود يا قانوني

: پاسخ
ب در مبحث ابالغ واقعي به اداره دولتي، ابـالغ اخطاريـه بـه رخي از حقوقدانان شايان ذكر است

 15.دندان رييس دفتر يا قائم مقام رييس دفتر اداره دولتي را ابالغ واقعي مي

 ابالغ به رييس دفتر يا قائم– 16/5/1382-4089/7 اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره

ر حال اينكه ابالغ به رييس دفتـر يـا .......«: داندا ابالغ قانوني مي مقام رييس دفتر اداره دولتي

».گردد قائم مقام وي ابالغ واقعي محسوب نمي

 قضاييه بر قانوني بودن ابالغ نيز اداره حقوقي قوه 27/6/1381-5473/7و در نظريه شماره

«: اخطاريه به رييس دفتر يا قائم مقام رييس دفتر اداره دولتي بدين شرح تأكيد نموده است

ب نحوي كه از مفاد ابـالغ نامـه مطلـعهمنظور از ابالغ واقعي، ابالغ به شخص مخاطب است

ون مخاطب ريـيس ادارهچ.م.د.آ.ق75بنابراين در ابالغ اوراق اخطاريه موضوع ماده. گردد

توانـد مـصداق ابـالغ واقعـي يا مؤسسه است نه رييس دفتر، لذا ابالغ به رييس دفتـر نمـي 

» ....باشد

اين نظريه با تعريف ابالغ واقعي منطبق است زيرا در تعريـف ابـالغ واقعـي گفتـيم، ابـالغ

ش زماني واقعي محسوب مي .ودشود كه اخطاريه به شخص مخاطب يا وكيل وي ابالغ

ي دولتـي صـادر هـايي كـه بـه طرفيـت اداره كه بيان شد مخاطب اصلي اخطاريه به طوري

مي مي شود لذا ابالغ به شخص غير مخاطب يا وكيـل شود مدير يا رييس آن اداره محسوب

.وي ابالغ واقعي محسوب نخواهد شد

آي- �١ ص مهاجري، علي، مبسوط در  324ين دادرسي كيفري، جلد اول،
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: پرسش
ريـيس اداره(يم شـود بايد به نام چه كسي تنظ.م.د.آ.ق75هاي موضوع ماده اخطاريه

 ها چه كسي بايد باشد؟ يا مخاطب اين اخطاريه) دولتي يا رييس دفتر آن اداره

:پاسخ
اعمال اراده اشخاص حقـوقي از طريـق بـاالترين مقـام اجرايـي اداره يـا مؤسـسه صـورت

از،گيرد مي  بنابراين اتخاذ تصيميم درمورد قبول يا رد ادعاي مطرح شده از سـوي خواهـان

 قـانون تجـارت نيـز 589رييس اداره صورت خواهد گرفت زيـرا بـه موجـب مـاده سوي

تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجـب قـانون يـا اساسـنامه صـالحيت

75بنابراين مخاطب اخطاريه در دعـاوي موضـوع مـاده. شود اتخاذ تصميم دارند گرفته مي 

و پـيش رييس يا مدير اداره يا مؤسسه دولتي.م.د.آ.ق بينـي تحويـل يـا تـسليم خواهد بـود

ه است ضمن اينكـه بوداخطاريه به رييس دفتر اداره دولتي صرفاً از حيث سهولت امر ابالغ 

چنانچه رييس دفتر اداره يا مؤسسه دولتي يا قائم مقام وي در دسترس نباشـد مـأمور ابـالغ

وي مي و ضمايم آن را به رييس اداره يا معاون يا يكـي ديگـر از كاركنـان آن تواند اخطاريه

و رسيد دريافت كند .قانوني خواهد بودآثار اين ابالغ هم دارايواداره تسليم

 ابالغ به اشخاص حقوقي)5
و تكـاليفي قانون تجارت شخص حقوقي مي 588به تصريح ماده تواند داراي كليـه حقـوق

و وظايف،شود كه قانون براي افراد حقيقي قائل است  ي كه بالطبيعه فقـط انـسان مگر حقوق

بي اما شخص حقوقي علي. ممكن است داراي آن باشد روح است رغم موجوديت، شخصي

و اراده شخص حقوقي براساس ماده   قانون تجارت به 589و اراده آن منفك از خود اوست

شود وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اسناسنامه صالحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي

 قانون تجارت مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئـت 125به استناد مادهو 

و ازطرف شركت حق امضاء دارد .مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب
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و مدير عامل شركت توانند مخاطـب اخطاريـهمي) شخص حقوقي( بنابراين هيأت مديره

و درصورتي كه اخطاريه  به يكي از اشخاص فوق به نمايندگي از شـركت ابـالغ قرار گيرند

اداره حقوقي قـوه قـضاييه نيـز.و رسيد اخذ شود چنين ابالغي واقعي محسوب خواهد شد 

چـون شـخص«: اسـت چنـين اظهـار عقيـده نمـوده 7/9/1380-7695/7در نظريه شماره 

ي حقوقي مستقيماً نمي  ا كسي كه حق تواند طرف خطاب واقع شود مدير آن موسسه حقوقي

و اگر به شخص مدير يا كسي كـه حـق امـضاء دارد امضاء دارد مخاطب محسوب مي شود

».ابالغ شود اين ابالغ واقعي خواهد بود

درصورتي كه مأمور ابالغ موفق به ابالغ اخطاريه به مدير يا قائم مقـام شـخص حقـوقي يـا

دف  و ديگر اشخاص دارنده حق امضاء نشود اخطاريه را به مسئول تر شركت يا مؤسسه ابالغ

چنانچه نشاني ثبت شده در اخطاريـه غيـر از نـشاني محـل اقامـت. رسيد اخذ خواهد كرد 

و ابالغ اخطاريه يـا اوراق دعـوا شركت باشد كه به اداره ثبت شركت  ها اعالم گرديده است

در محل تعيين شده ممكن نشود اخطاريـه بـه آخـرين نـشاني اعـالم شـده بـه اداره ثبـت 

شدكتشر  16.ها ابالغ خواهد

 ابالغ به وكيل)6
 وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجـع 1379مصوب.م.ا.ع.د.د.آ.ق35مطابق ماده

و به استناد مـاده  در كليـه امـور جزايـي هرگـاه 1290.ك.د.آ.ق313به امور دادرسي است

د . ادرسي به وكيل كـافي اسـت متهم وكيل تسخيري يا وكيل انتخابي داشته باشد ابالغ وقت

 نيز حكم مشابهي را وضع كرده است با ايـن تغييـر 1378ك.ا.ع.د.د.آ.ق 186 ماده2تبصره

كه در كليه امور جزايي هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابالغ وقت دادرسـي بـه وكيـل كـافي

. استثنائات مقرر در دو ماده مذكور در پي خواهد آمد. است

مب همان حث ابالغ واقعي بيان شد ابالغ بـه وكيـل نيـز ابـالغ واقعـي محـسوب گونه كه در

و نظريه شماره مي  اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيـد ايـن 8/7/1388تاريخهب4408/7شود

و«: مفهوم است و كيفري ابالغ به شخص مخاطـب منظور از ابالغ واقعي در امور حقوقي

 17.» آن مطلع گرددباشد به نحوي كه از مفاد يا وكيل وي مي

و شركت جهت آگاهي از مقررات ابالغ به شركت- �١ و براي تفصيل مطالب راجع به مباحث هاي ورشكسته هاي منحل شده به قانون آيين دادرسي
.فوق به كتب آيين دادرسي مراجعه فرماييد

، بابك، مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي،- ١٧ 15و16 ارتباطي
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: پرسش
؟نمايد يـا خيـر آيا ابالغ وقت رسيدگي به وكيل كفايت از ابالغ به شخص مخاطب مي

و سؤاالت آتي حسب مـورد خواهـان يـا خوانـده،( منظور از مخاطب در اين سؤال

و مدعي خصوصي است  ) شاكي يا مشتكي عنه يا متهم

:پاسخ
و كيفري در برخي موارد تفـاوت وجـود دارد همچنـين در اين خصوص بين امور حقو قي

و غيرمهم براساس قوانين آيين  و جنايي يا مهم دادرسي كيفري پاسخ سؤال در جرائم جنحه

و انقالب در امور كيفريو آيين 1290  يكسان نيست كـه 1378دادرسي دادگاههاي عمومي

به در ادامه به ميصورت مشروح .پردازيم آن

 در امور حقوقي به وكيل ابالغ-6-1

و از آن جمله ابالغ وقت دادرسي به وكيـل در امور حقوقي علي االصول ابالغ اوراق قضايي

و ماده  مي.م.ا.ع.د.د.آ.ق35كافي است دارد وكالت در دادگاهها شامل تمـام اختيـارات مقرر

آن خـالف شـرع راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در 

چنانچه دادرسي به علت عـذر وكيـل تجديـد.م.ا.ع.د.د.آ.ق44و41البته طبق مواد. باشد

.دهد شود دادگاه وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطالع مي

 اداره حقوقي قـوه قـضاييه نيـز حـاكي اسـت كـه 2/5/1373تاريخهب3331/7نظريه شماره

.»ابالغ وقت دادرسي به وكيل كافي است«

در مواردي«: دارد مقرر مي 1379 دادرسي مدني مصوب قانون آيين47همچنين تبصره ماده

و وكيل يـاد شـده حـق وكالـت در مرحلـه  كه طرح دعوا يا دفاع بوسيله وكيل جريان يافته

و مبد  و مواعد ازتاريخ ابـالغ مهلتأباالتر را دارد، كليه آراي صادره بايد به او ابالغ شود ها

ميبه وكي ».گرددل محسوب
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 در امور كيفري ابالغ به وكيل-6-2
در-6-2-1 به وكيل :جرائم جنحه ابالغ

 در كليه امور جزايي به استثناء امـور جنـايي هرگـاه مـتهم 1290.ك.د.آ.ق 313مطابق ماده

و يا وكيل انتخابي داشته باشد ابالغ وقت دادرسي به وكيل كافي است .وكيل تسخيري

دگاه حضور شخص متهم را در جلسه دادرسي الزم بداند بايد وقت دادرسي به مـتهم اگر دا

 تـصريح شـده بلكـه در 1290.ك.د.آ.ق 313نيز ابالغ شود اين مفهوم نه تنها در ذيل مـاده 

هرگاه متهم بدون عـذر موجـه حاضـر«: همان قانون نيز بدان تاكيد گرديده است 315ماده

و وكيل هم نفرستد  ورتي كه دادگاه حضور متهم را الزم بداند در ايـن صـورت درص،نشود

و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد .»شخص متهم را احضار

در-6-2-2 به وكيل :جرائم جنائيابالغ

ها چنانچه پرونده معد تشكيل جلـسه دادرسـيس دادگاه پس از بررسي مقدماتي پروندهيري

و وكال  و ساير اشخاصي را كه براي اداي باشد دستور احضار متهم، مدعي خصوصي ي آنها

و غيره الزم بداند صادر مي و مدير دفتر پس از تعيين وقت رسيدگي اشخاصي شهادت كند

تـشكيل محـاكم.ق18و17مواد(.نمايد را كه تعيين شده، براي روز رسيدگي احضار مي 

) جنايي

و انقالب در ام  نيـز 1378ور كيفري مـصوب مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي

و وكالي آنها ابالغ خواهد شد ) 185مـاده(وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي

و حبس ابد كـه تعيـين وكيـل بـراي به استثناء جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم

و درصورت عدم معرفي وكيل از ناحيه متهم بايد نسبت به تعيـين وكيـل  متهم الزامي است

 در كليه امور جزايي هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابـالغ.ي توسط دادگاه اقدام شود تسخير

2تبـصره(وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور مـتهم را الزم بدانـد

و حكـم.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 186 ماده2 البته براساس تبصره.)186ماده در جرائمي كه محاكمه

 لذا در اين مـوارد نيـز بايـد،ر متهم در جلسه دادرسي الزامي است غيابي جايز نيست حضو 

.وقت دادرسي عالوه بر وكيل به شخص متهم نيز ابالغ گردد
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ال زم است وقت دادرسـي بايـد عـالوه بـر نتيجه اينكه درمواردي كه حضور متهم در دادگاه

و در اين صورت ابالغ بـه وكيـل كفايـتو از ابـالغ بـه كيل به شحص متهم نيز ابالغ شود

نمايد به عبارت ديگر درصورتي كه شخص متهم بـراي جلـسه دادرسـي احـضار متهم نمي 

و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه  ،نشده باشد به صرف ابالغ وقت دادرسي به وكيل وي

. نيست جايزجلب متهم

: پرسش
ريـي نظ اگر اصحاب دعوي يا يكي از آنها داراي چند وكيل باشند ابـالغ اوراق قـضائ

و خطاا و نظريه كارشناسي، معاينـه محـل، تحقيقـات محلـي ريه وقت رسيدگي، قرار

و دادنامه به يكي از آنهـا كفايـت از ابـالغ بـه وكيـل ديگـر  و ضمائم آن دادخواست

 نمايد يا خير؟ مي

: پاسخ
تواند حـداكثر سـه نفـر وكيـل در كليه امور جزائي متهم مي 1290.ك.د.آ.ق 314طبق ماده

و به استناد ماده ان  هـيچ متهمـي 1309 مـصوب قانون تشكيل محاكم جنايي10تخاب نمايد

. بيش از سه وكيل داشته باشد در مرحله دادگاهتواند نمي

آ تواند انتخـاب نمايـد تـصريح نـشده تعداد وكاليي كه متهم مي 1378ك.ا.ع.د.د.در قانون

مي.م.ا.ع.د.د.آ.ق31ليكن مطابق ماده  نند براي خود حـداكثر تـا دو نفـر وكيـل توا متداعيين

و معرفي نمايند .انتخاب

باتوجه به محرز بودن جواز حضور حداكثر دو يا سه وكيل به وكالت از هركدام از اصحاب

.دعوي بايد براي سؤال مطروحه پاسخي در قوانين موضوعه بيابيم

ه؛انتخاب وكيل ممكن است به دو نحو صورت پذيرفته باشد ركدام از وكـال بـه يكي اينكه

و دوم اينكه هيچيك از آنها بـه طـور انفـرادي حـق اقـدام  نحو منفرد حق اقدام داشته باشد

 انتخاب وكالي متعدد به طوري كـه بيـان شـد حـق قـانوني باتوجه به اينكه.نداشته باشند 

و دو و در اين فرض وكالي متعدد نماينده يك طرف دعـوي هـستند اصحاب دعوي است

 چـون، ابالغ بـه تـك تـك وكالسـت،باشند كمال امر ابالغ در حكم واحد مي يا سه وكيل 
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و تصميمات قضايي ابالغ به همـه وكالسـت بـه الزمه آگاهي هركدام ازوكال از مفاد اوراق

ويژه اگر وكالي متعدد به نحو انفراد حق اقدام نداشته باشند با ابالغ اوراق قضايي به يكـي 

و تصميمات قضائي اطمينان حاصل نمـي از وكال از آگاهي وكيل ديگر  . شـود از مفاد اوراق

مي.م.د.آ.ق44ماده درصورتي كه يكـي از اصـحاب دعـوا در دادرسـي دو نفـر«:دارد مقرر

و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشـد، ارسـال اليحـه  وكيل معرفي كرده

از وكيل ديگـر، بـراي رسـيدگي كـافي توسط هردو، يا حضور يكي از آنان با وصول اليحه 

و درصورت عدم وصول اليحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيـل  است

چنانچه هردو وكيل يا يكي از آنان عذر مـوجهي بـراي. حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد 

و علـت تجديـد  عدم حضور اعالم نموده باشد، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد

ميج و وقت رسيدگي به موكل نيز اطالع داده تـوان اسـتنباطمياز مفاد اين ماده».شود لسه

ي ايـشاني وكالء يا اعالم معـذوريت از ناحيـهي ارسال اليحه از سوي همه نمود كه الزمه 

از. به جهت عدم حضور در جلسه دادرسي، ابالغ وقت رسيدگي است كما اينكه اگر يكـي

ب  ه نحو انفرادي نداشته باشد حتـي در صـورت حـضور در دادگـاه نيـز دو وكيل حق اقدام

.رسيدگي بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ادامه خواهد يافت

و اقدام داشته باشند ابـالغ بـه  نتيجه اينكه اگر چند وكيل به نحو انفرادي حق وكالت

و كفايت از ابالغ به سايرين مـي ي درصـورتي كـه ولـ.نمايـد يكي از آنها مؤثر بوده

م و اقدام انفرادي نداشته باشند ابالغ اوراق قضايي بـه همـهتوكالي ي عدد حق وكالت

و عدم ابالغ به يكي از آنها از موجبـات تجديـد وقـت رسـيدگي وكال ضروري است

و از حيثت احتساب مواعيد قانوني نيز تاريخ آخرين ابالغ مـالك محاسـبه  خواهد بود

.خواهد بود

 قضايي مكلف است به همه وكالي طرفين اعـم از اينكـه وكالـت آنهـا انفـرادي مرجعالبته

. اوراق قضايي را ارسال ووقت دادرسي را ابالغ نمايد،باشد يا به اشتراك
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: پرسش.

و اگر يكي از دو يا سه وكيل در دفتر دادگاه به حاضر و وكيل اوراق قضايي وي ابالغ شود

ط به وكيل ديگر نيز به وي ابالغ گردد تا به ايشان تـسليم اوراق مربو مزبور درخواست نمايد 

؟ چنين ابالغي داراي آثار قانوني است ياخيرنمايد آيا

: پاسخ
و به استناد تبـصره و الزم االتباع است  مـاده1با توجه به اينكه مقررات آيين دادرسي آمره

ميهبابالغ اوراق در هريك از محل كار يا سكونت.م.ا.ع.د.د.آ.ق 68  هرچند ابـالغ،آيد عمل

واقعي در خارج از دومحل مذكور نيز امكان پذيراست ولي ابـالغ قـانوني فقـط در نـشاني

 لذا ابالغ اوراق قـضايي.تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان مخاطب امكان پذير است 

و همكاران مخاطب آن هم در خارج از محل كار يا سـكونت قـانوني نيـست و به دوستان

و حقوقي اسـت  زيـرا چنـين ابالغـي نـه واقعـي محـسوب.چنين ابالغي فاقد آثار قانوني

و درصورت وقوع نيز فاقد مي و نه قانوني لذا دفتر دادگاه مجاز به چنين اقدامي نيست شود

.آثار قانوني است

: پرسش
 يا اخطاريه موكل از طريق وكيل واجد آثار قانوني است يا خير؟ابالغ احضاريه

: پاسخ
گونه كه در مباحث پيشين بيان گرديد ابالغ واقعي در هرمحلي اعم از اقامتگـاه، محـل همان

و مجالس امكان   باشـد پذير مـي سكونت، محل كار يا هرمحل ديگري اعم از معابر، مساجد

نظراز اينكه درچه محلي صورت گرفته است واجد آثارو در صورت تحقق امر ابالغ صرف

در.قانوني است  اما ابالغ قانوني به بـستگان يـا خادمـان مخاطـب فقـط در نـشاني منـدرج

و قائم مقـام موكـل  و ازآنجا كه وكيل جانشين اخطاريه يا احضاريه واجد آثار قانوني است

در امر دادرسي پرونده موردنظر است لذا درصورتي كه اوراق قضايي در نـشاني منـدرج در 

ميواقعي نيزغ شود اين ابالغل ابال يا حتي خارج از آن به وكياخطاريه .شود محسوب
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 ابالغ دادنامه)7
توان اجرا نمود، مگر اينكـه بـه صـورت هيچ حكم يا قراري را نمي.م.د.آ.ق 302برابر ماده

و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن، به طرفين يا وكيل آنان ابـالغ  حضوري

و براساس تبصره ماده  پس از انشاء رأي، دادنامه بايد ظـرف.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 213شده باشد

و  .ك.د.آ.ق 219مطابق تبصره مـاده. سپس به طرفين ابالغ گردد…سه روز پاكنويس شده

و ابالغ احكام در امور جنحه همان اسـت 1290  نيز مقررات ابالغ احضاريه در امور جزايي

39غ احكام محـاكم جنـايي در مـاده كيفيت ابال.كه در قوانين محاكمات حقوقي مقرراست

بعد از صدور رأي، جلـسه علنـي.…«: آمده است بدين شرحقانون تشكيل محاكم جنايي

و رأي دادگاه با ذكـر مـواد قـانوني توسـط منـشي  و دادستان تشكيل دادگاه با حضور متهم

و مفاد رأي توسط رييس به متهم تفهيم مي   300 مادهدر».شود دادگاه با صداي رسا خوانده

مـديردفتر دادگـاه«: نيز درخصوص ابالغ رأي چنين مقرر گرديده است كـه.م.ا.ع.د.د.آ.ق

و مؤظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن  را به تعـداد اصـحاب دعـوا تهيـه

درصورتي كه شخصاً يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابالغ نمايد واال به 

و توسط وي به اصحاب دعوا ابالغ گرددمأمو ».ر ابالغ تسليم

 160 است با ايـن تفـاوت كـه در مـاده 1318م مصوب.د.آ.ق 160اين ماده مقتبس از ماده

و به همين علت ابالغ حضوري دادنامه به اصحاب دعوي يا وكالي آنها پيش بيني نشده بود

داليـل مختلـف از جملـه اطالـه گاهي اوقات برخي از اصحاب دعوي يا وكـالي آنهـا بـه 

و خواسـتار ارسـال آن بـه  دادرسي از پذيرش ابالغ دادنامه در دفتـر دادگـاه امتنـاع نمـوده

 ابالغ حضوري در دفتر دادگاه 1378.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 300 ليكن ماده،شدند اقامتگاه خود مي 

ع اصحاب دعـوي بنابراين درصورت امتنا. بيني نموده كه تاسيس بسيار مناسبي است را پيش

و پذيرش ابالغ  مدير دفتر دادگاه بايد مراتـب را در اجـراي،يا وكالي آنها از رؤيت دادنامه

و آن 1379.م.ا.ع.د.د.آ.ق68ماده  در ايـن. بـه پرونـده نمايـد منـضمرا صورتجلـسه نمـوده

صورت نيازي به ارسال رونوشت گواهي شده دادنامه براي ابالغ از طريـق مـأمورين دوايـر
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و تاريخ امتناع شخص ممتنع از گـرفتن اوراق دادنامـه تـاريخ ابـالغ محـسوبا بالغ نيست

)م.ا.ع.د.د.آ.ق81و تبصره ماده68ماده(.گردد مي

 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين برداشـت 28/12/1379 مورخ11964/7نظريه شماره

در قانون آيين دادرس 300باتوجه به مفاد ماده« : 18 است و انقـالب ي دادگاههـاي عمـومي

امور مدني، مديردفتر دادگاه مؤظـف اسـت چنانچـه اصـحاب دعـوي يـا وكـالي آنهـا يـا

نمايندگان قانوني آنان در دفتر دادگاه حضور داشته باشند رونوشـت رأي را بـه آنـان ابـالغ 

و امتنـاع آنـان از رؤيـت دادنا  مـه كند، لذا درصورت حضور اصحاب دعوي يا وكالي آنهـا

». قانون مذكور است68مشمول مقررات ماده 

نكته شايان توجه در امر ابالغ دادنامه اين است كه اگر اقامه دعـوي يـا دفـاع از دعـوي بـه

وسيله وكيل صورت گرفته باشد كليه آراي صادر شده بايد به وكيل ابالغ شـود زيـرا آغـاز 

و فرجام  ميخواهي از تاريخ ابالغ به وكيل مهلت تجديدنظر تبـصره مـاده( گـردد محسوب

 بنابراين ابالغ دادنامه به وكيل كفايت از ابالغ به اصيل در دعوي يا موكل.)م.ا.ع.د.د.آ.ق 47

و ضرورتي به ابالغ به وي وجود ندارد مي كه. نمايد  دادنامه بايد به اصيل مگر در موارد زير

و ابالغ به وكيل فاقد آثار قانو :ني استدعوي يا موكل ابالغ گردد

و فرجام خواهي را نداشته باشـد،اگر وكيل-1 . وكالت در مرحله باالتر اعم تجديدنظر خواهي

.)م.ا.ع.د.د.آ.ق46ماده(

.و وكيل در توكيل هـم نباشـد وكيل به موجب قانون مجاز به وكالت در دادگاه باالتر نباشد-2

.)م.ا.ع.د.د.آ.ق46ماده(

و در قرارداد وكالت تنظيمي وكيلياگر-3  حق اقدام يا حق تعيين وكيل در دادگـاه تجديـدنظر

و از و پس صـدور رأي يـا در موقـع ابـالغ آن اسـتعفاء دهـد ديوانعالي كشور داشته باشد

مهلـت لـيكن. دادگاه مكلف است دادنامه را به موكل ابالغ نمايـد،رؤيت رأي امتناع نمايد 

و فرجام خواهي از روز ابالغ به وكيل محاسـبه   امـا بايـد شـود مـي تجديدنظر

و مقررات حقوقي، انتشارات روزنامه رسمي كشور، جلد اولمج- ١٨ .موعه تنقيح شده قوانين
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و فرجـام وكيـل مـستغفي نيـز قبـول و درخواست تجديدنظر توجه داشت كه دادخواست

و آن اخطـار بـه موكـل.شود مي  در اين فرض مدير دفتر دادگاه يك تكليف ديگر نيز دارد

و يا اقدام شخصي براي ادامه جريان دادرسي است ع ضمناً اخطـار رفـ.براي انتخاب وكيل

45مـاده(.شـود نـه بـه وكيـل نقص از دادخواست يا درخواست نيز بـه موكـل داده مـي

.)م.ا.ع.د.د.آ.ق

و فرجـام-4 و قبل از انقـضاي مهلـت تجديـدنظر خـواهي چنانچه وكيل پس از ابالغ رأي

فوت نمايد يا ممنوع از وكالت گردد يا به دليل قوه قهريه قادر به انجام وظايف وكالت نباشد 

د  و فرجام از تاريخ ابالغ به موكل بايد و ابتداي مهلت اعتراض ادنامه به موكل نيز ابالغ گردد

( محسوب خواهد شد  .)م.ا.ع.د.د.آ.ق47ماده.

: پرسش
و 1378.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 185برابر ماده  وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي

و برابر تبصره  همان قانون هرگاه مـتهم 186ماده2وكالي مدافع آنان ابالغ خواهد شد

و 185 حكم مقرر در مـاده.وكيل داشته باشد ابالغ وقت دادرسي به وكيل كافي است

 چگونه قابل جمع هستند؟186 ماده2تبصره

:پاسخ
تكليف كلي دادگاهها را از حيثيت ابالغ وقت دادرسي به اشخاص.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 185ماده

 همان قـانون تكليـف مـوردي را كـه 186 ماده2و تبصره دخيل در دعوي مشخص نموده 

و به دادگاه معرفي نموده، معين كـرده اسـت  يعنـي درصـورت معرفـي،متهم وكيل انتخاب

نمايد مگر اينكه موضوع پرونده وكيل از سوي متهم ابالغ وقت دادرسي به وكيل كفايت مي

و نيـز.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 186 ماده1يكي از جرائم مصرح در تبصره   باشد كه درايـن صـورت

درصورتي كه دادگاه حضور متهم را در جلسه دادرسي الزم بداند عالوه بر وكيل، متهم نيـز

از درغيراين.شخصاً احضار خواهد شد  صورت حتي اگر دادگـاه بـه اسـتناد جـواز حاصـله

ا.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 185حكم ماده  و خطاريـه عالوه بر وكيل، متهم را نيز احـضار كـرده باشـد

متهم تا زمان تشكيل جلسه دادرسي به وي ابالغ نشده يا نتيجه ابالغ مشخص نباشد يـا بـه 
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بـه( فرض ابالغ در جلسه دادرسي حاضر نشده باشد دادگاه مجاز به تجديدوقت دادرسـي

از) علت عدم حضور متهم يا مشخص نبودن نتيجه ابالغ به مـتهم  و چنـين اقـدامي نيـست

و تخلف استموجبات اطاله دادرس .ي محسوب شده

نظـر.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 186 مـاده2و تبـصره 185در تفسير مربوط بـه جمـع مقـررات مـاده

 185ديگري هـم وجـود دارد كـه معتقـد اسـت باتوجـه بـه تكليـف كلـي مقـرر در مـاده 

دادگاه مكلف است وقت دادرسي را عالوه بر وكـالي طـرفين، بـه شـخص.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

ن  و آنها مجازند كه در جلسه دادرسي شركت كنند يا شـركت اصحاب دعوي يز ابالغ نمايد

ب.ننمايند و يا عدم وصول نتيجـه ابـالغ بـاه اما نرسيدن اوراق اخطاريه دست شاكي يا متهم

.حضور وكيل وي موجب تجديد وقت رسيدگي نخواهد بود

 كـه دادگـاه مكلـف اسـت زيرا اگر معتقد باشـيم،رسد اين نظر قابل دفاع نباشد به نظر مي

اش ايـن اسـت كـه وقت رسيدگي را عالوه بروكيل به اصيل دعوي نيز ابـالغ نمايـد الزمـه

دادگاه در زمان تشكيل جلسه دادرسي از ابالغ وقـت دادرسـي بـه اصـيل دعـوي اطمينـان 

طرفين بدون آنكـه وقـت دادرسـي بـه تشكيل جلسه دادرسي با حضور وكيل.حاصل نمايد 

 در حالي كـه براسـاس نظريـه اول،وي ابالغ شده باشد تخلف خواهد بود طرفين اصيل دع 

و عـدم ابـالغ،ابالغ وقت دادرسي به اصيل دعوي درصورت داشتن وكيل  اختيـاري اسـت

و بـراي كاركنـان وقت دادرسي به متهم عمداً يا سهواً خللي به جريان دادرسي نمي رسـاند

.شود دادگاه نيز تخلف محسوب نمي

: پرسش
و دادنامه صادر شده به وكيل ضروري است يا ابالغ به موكل كفايتا آي ابالغ اوراق قضايي

؟ نمايد از ابالغ به وكيل مي

: پاسخ
و دادنامه بـراي ابـالغ بـه موكـل اگر منظور از سؤال اين باشد كه نسخه اي از اوراق قضايي

ش  و به وي ابالغ ميودارسال يا كفايت از ابالغ به وكيل  پاسـخ ايـن اسـت كـه؟ خير نمايد

.م.ا.ع.د.د.آ.ق47 زيرا به استناد تبـصره مـاده.كند چنين ابالغي كفايت از ابالغ به وكيل نمي

و وكيل ياد شده حق وكالـت در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته

و ولـي،در مرحله باالتر را دارد كليه آراء صادره بايد به او ابالغ شـود   اگـر اوراق قـضايي



 ابالغ اوراق قضايي
=========================== ================================== 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

37

�


در دادنامه براي ابالغ به وكيل ارسال شد ودر زمان مراجعه ي مأمور ابالغ به نـشاني منـدرج

و موكل در آنجا حاضـر بـود مـي را اخطاريه وكيل در آن محل حضور نداشت تـوان اوراق

و تحويل نمود .براي تسليم به وكيل به موكل ابالغ

و فرض ديگر اين است كه اوراق قضاي و ابالغ به وكيل آماده شده و دادنامه براي ارسال ي

و و تـسليم اوراق قـضائي موكل با حضور در دفتر دادگاه تمايل خود را براي پذيرش ابالغ

تـوان در استدالل براي صـحت چنـين ابالغـي مـي. نمايد دادنامه به وكيل خويش اعالم مي 

و دادنامه آگاهي   وكـاليو واطـالع اصـحاب دعـوي گفت كه هدف از ابالغ اوراق قضايي

ــه ــسبت ب ــداللزوم ن ــه عن ــت ك ــضايي اس ــات ق ــصميمات مقام و ت ــاد اوراق ــا از مف آنه

تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي يا ساير اقدامات قانوني به نفع خـود يـا موكـل خـويش 

 پيـروزي در جريـان،هدف از طرح دعوي يـا دفـاع از آن بـا انتخـاب وكيـل. اقدام نمايند 

از.ف مقابل است دادرسي برطر  بنابراين اصل براين است كه ذينفع عمداً بـه ضـرر خـويش

و دادنامه به وكيل خود براي بهره مندي از مشاوره تخصصي يا اقدامات تسليم اوراق قضايي

و مناسب قانوني توسط وكيل خويش امتناع نمي   امتناع نيـز چـون عمـداً بـه درصورتكند

م  ازحيث مقايسه ابالغ قـانوني.توجه كسي نخواهد بود ضرر خويش اقدام نموده، مسئوليتي

و دادنامـه بـه وكيـل خـود از با ابالغ به موكل نيز اهتمام موكل در رسـاندن اوراق قـضايي

و از حيث طبقه  مي اطمينان بيشتري برخوردار است آن بندي چنين ابالغي را در زمـره تـوان

و   وكيل وي ابالغ واقعي محسوب ابالغ واقعي محسوب نمود زيرا ابالغ به شخص مخاطب

.شود مي
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: پرسش
و قرارهاي مرجع قضايي به طرفين دعوي ضرورت دارد؟ آيا ابالغ همه ي آراء

: پاسخ
توان اجرا نمود مگر اينكـه بـه هيچ حكم يا قراري را نمي.م.ا.ع.د.د.آ.ق 302به موجب ماده

و يا به صورت داد  نامه يا رونوشت گواهي شده آن بـه طـرفين يـا وكيـل صورت حضوري

و كيفـري. آنان ابالغ شده باشد  و قرارهـاي محـاكم حقـوقي اين ماده نسبت بـه كليـه آراء

حاكميت دارد مگر آنكه درخصوص ابالغ رأي يـا قـرار معينـي در قـوانين مربـوط قواعـد 

 قواعـد ابـالغ 1290.ك.د.آ.ق 219 چون مطـابق تبـصره مـاده.بيني شده باشد خاصي پيش 

كيفيت ابـالغ. احكام در امور جنحه همان است كه در قوانين محاكمات حقوقي مقرر است

بيني شـده كـه بـه صـورت قانون محاكم جنايي پيش39آراء دادگاههاي جنايي نيز در ماده 

ابـالغ آراء اليحه آيين دادرسـي كيفـري نيـز 406 مادهدر.حضوري صورت خواهد گرفت 

ن .بيني گرديده است ظامي به صورت حضوري پيشدادگاههاي

و انقــالب نيــز در تبــصره مــاده  1378.ك.ا.ع.د.د.آ.ق213ابــالغ آراء دادگاههــاي عمــومي

 بدين مضمون كه پس از انشاء رأي، دادنامه بايد ظرف مـدت سـه روز:بيني شده است پيش

و سپس به طرفين ابالغ گردد پاكنوي امه در محاكم عمـومي البته ابالغ حضوري دادن.س شده

ــز در مــاده  بينــي شــده اســت ولــي كيفيــت ابــالغ پــيش.ك.ا.ع.د.د.آ.ق216و انقــالب ني

آغيرحضوري آراء .خواهد بود.م.ا.ع.د.د. مطابق ابالغ اوراق قضايي در

و قرار مي چنانچـه.م.ا.ع.د.د.آ.ق 299 مطـابق مـاده.باشد رأي در متون قانوني شامل حكم

ب  و قاطع آن به طور جزيي يـا كلـي باشـد رأي دادگاه راجع در»حكـم«ه ماهيت دعوي و

مي»قرار«صورت غيراين  لذا ابالغ قرارهاي صادر شـده از مراجـع قـضايي بـه.شود ناميده

وو اصحاب دعوي ضرورت دارد  همه قرارهاي نهايي شامل عدم صـالحيت، منـع تعقيـب

م بايد موقوفي تعقيب و مـتهم ابـالغ شـود به طرفين دعوي اعم از شاكي، . دعي خـصوصي

و قرارهـاي دادسـرا يـا برخي از مديران دفاتر شعب تحقيق يا دادگاه در مواردي كه احكام
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نمايند دادگاه قطعي است يا يكي از اصحاب دعوي حق اعتراض ندارد از ابالغ آن امتناع مي

حكو در توجيه امتناع خويش از انجام وظايف قانوني اعالم مي  م يا قرار صـادره دارند چون

 درحالي كه اطالع اصحاب دعـوي،قابل اعتراض نيست ابالغ آن ثمري براي مخاطب ندارد

و اطـالق. از سرنوشت دعواي خويش حق مسلم ايشان است ازطرفي باتوجه بـه عموميـت

و قرارهاي مراجع قضايي كه فوقاً به آنهـا اسـتناد شـد  مواد مربوط به ضرورت ابالغ احكام

و غيرقابل تجديدنظر هيچ توجيه قانوني نداردتفكيك احكام .و قرارهاي قابل تجديدنظر

و دادگاه به اصـحاب دعـوي ايـن و قرارهاي نهايي دادسرا دليل سوم ضرورت ابالغ احكام

و مواعيـد پـيش است كه ابالغ، آثار متعدد حقوقي دارد از جمله اينكه مهلت  بينـي شـده هـا

اعـاده(ا.ع.د.ت.ق18هي، درخواسـت اعمـال مـاده براي تجديدنظر خواهي، فرجـام خـوا 

مي) دادرسي شود وعدم ابالغ يا تأخير در ابالغ صرف نظر از زمان ابالغ قرار يا حكم شروع

و تخلف محـسوب مـي  شـود، موجبـات اطالـه از اينكه امتناع از انجام وظايف قانوني بوده

.آورد دادرسي را نيز فراهم مي

: پرسش
و مخاطب منكر واقعي بودن آنـست واقدر مواردي كه ثبات،اعي بودن ابالغ موضوعيت دارد

؟  آن با دادگاه است يا مخاطب

: پاسخ
 درصـورت طـرح چنـين لكـن هرچند ادعاي خالف در موارد ابالغ واقعي بسيار نادراسـت

مأمور ابـالغ مكلـف.ام.ع.د.د.آ.ق68 زيرا به تكليف ماده،اثبات آن كار آساني است ادعايي

 حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند ودر برگ ديگر اخطاريه است

و نام خانوادگي وي همـراه بـا. رسيد بگيرد يعني مأمور ابالغ مشخصات مخاطب شامل نام

و محل ابالغ را در ابالغ  و از مخاطـب امـضاء تاريخ كامل اعم از روز، ماه، سال نامه نوشـته

در.گيرد مي بي اگر مخاطب وي اثر سوادي يا جهت ديگر قادر به امضاء نباشد اثـر انگـشت

و مراتـب در ابـالغ بايد در ذيل رسيد يا ابالغ  و مـأمور نيـز بـا ذكـر نامه منعكس نامـه قيـد
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و بـه مرجـع قـضايي عـودت دهـد مشخصات خويش آن  درصـورتي كـه.را امضاء نمـوده

مـضمون.ك.د.آ.ق 110و مـاده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 114سـواد باشـد مطـابق مـاده مخاطب بـي

.احضارنامه در حضور دونفر شاهد ابالغ خواهد شد

در) انگـشت اثـر امضاء يـا( بنابراين اثبات واقعي بودن ابالغ به لحاظ اخذ رسيد مخاطـب

و جزء مدارك پرونـده محـسوب ذيل ابالغ  نامه كه اصل آن به مرجع قضايي ارسال گرديده

ك مي و گواهي شهود ابالغ كنـد كـه اما چون مخاطـب ادعـا مـي.ار سختي نخواهد بودشود

و اعتبـار گـزارش،ابالغ واقعي نبوده لذا اثبات برعهده مدعي اسـت   زيـرا اصـل برصـحت

 شـعبه سـوم ديـوان عـالي 29/5/1388-1136 به موجب حكم شماره.مأمورين ابالغ است

غ واقعـي بـه او كشور باوجود ابالغ به شخص طرف دعوي او حق دارد ادعا كنـد كـه ابـال

و اين ادعا را به ثبوت برساند  ولي مادام كه ادعاي خـود را بـه ثبـوت نرسـانده،نشده است

.است فرض برتحقق ابالغ واقعي است

نوع دوم ابالغ واقعي همان گونه كه در بحث ابالغ واقعي بيـان شـد درصـورتي اسـت كـه

مـأمور ابـالغ.م.ا.ع.د.د.آ.ق68ه به تكليف ماد.مخاطب از گرفتن اوراق قضائي امتناع نمايد 

و اعاده نمايـد   تبـصره.بايد امتناع مخاطب از دريافت اوراق قضايي را در برگ اخطاريه قيد

را81ماده و نـدادن رسـيد  همان قانون نيز تاريخ امتناع خوانـده از دريافـت اوراق قـضايي

و اعتبار گزارش مـأ لذا. است تاريخ ابالغ محسوب نموده و كـسي اصل برصحت مور اسـت

 هرچنـد اصـلح اسـت مـأمور درصـورت،را به اثبات برسـاند كه ادعاي خالف دارد بايد آن 

و حـداقل دو امتناع مخاطب از دريافت اوراق قضايي، مراتب را صورتجلسه نمـوده، خـود

 عـدم اثبـات نفر شاهد آن را امضاء نمايند تا درصورت ادعـاي خـالف از ناحيـه مخاطـب 

.تر باشد صحت ادعاي وي راحت
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: پرسش
 با مخاطـبي اگر اوراق قضايي در نشاني ثبت شده به شخصي كه اعالم نموده رابطه خويش

و بعداً معلوم شده گيرنده اوراق رابطه خويش و اوراقيدارد ابالغ شده  با مخاطـب نداشـته

 داراي آثار قانوني است؟قضايي را تحويل مخاطب نداده است در اين فرض آيا ابالغ

: اسخپ
آ1379از جمله موادي است كه در سال.م.ا.دع.د.آ.ق83ماده  شـده بيني پيش.م.د. در قانون

رغم اينكه ابالغ اوراق قضايي طبـق اين ماده راهگشايي است براي اشخاصي كه علي؛است

.اسـت مقررات صورت گرفته ليكن مخاطب در موعد قانوني از آن اطـالع حاصـل ننمـوده 

و بـي درصورتي كه اين اعتبـار تلقـي نمـودن ماده وجود نداشت دادگاه مجوزي براي ابطال

ي مواردي كـه بـه موجـب مقـررات ايـن به موجب اين ماده دركليه. ابالغ موردنظر نداشت 

مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابـالغ شـود درصـورتي داراي اعتباراسـت كـه بـراي

ا  و. سـت دادگاه محرز شود كه اوراق به اطالع مخاطب رسـيده لـذا بـا ادعـاي عـدم ابـالغ

ابالغ( تحويل اوراق قضايي به مخاطب از سوي وي، اثبات اطالع مخاطب از اوراق قضايي 

و درصورتي كه دليلي برخالف ادعـاي مخاطـب وجـود نداشـته) شده برعهده دادگاه است

و در همان جلسه باشد و مذكور ابطرا ابالغ دادگاه ادعاي مخاطب را صورتجلسه نموده ال

. نمود صادر خواهدرادستور تجديدابالغ

: پرسش
و احضاريه شاكي، خواهان، مشتكي و آيا كيفيت ابالغ اوراق قضايي عنه يـا مـتهم، خوانـده

و مطلعين تفاوتي  يا خير؟ داردشهود

: پاسخ
ور ابالغ ترتيبات ابالغ اوراق توسط مأم،اگر مراد از كيفيت ابالغ اوراق قضايي به اشخاص نامبرده

نيـز مقـرر.م.ا.دع.د.آ.ق81 مـاده.باشد تفاوت سمت اشخاص تـأثيري در ترتيبـات ابـالغ نـدارد 

و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات ايـن قـانون ابـالغ مـي«: دارد مي  منتهـي.»گـردد تاريخ

مي باتوجه به مقررات موجود تفاوت و متهم بـدين؛توان قائـل شـد هايي در كيفيت احضار شاكي



 ابالغ اوراق قضايي
=========================== ================================== 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

43

��

بينـي شـده كـه پـيش 1378.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 112و مـاده 1290.ك.د.آ.ق 108توضيح كه در ماده

ب  ميهاحضار متهم و احضارنامه در دو نـسخه فرسـتاده شـده يـك واسطه احضارنامه به عمل آيد

و به مأمور رد مي  و نسخه ديگر را امضاء كرده ز نيـ.ك.د.آ.ق218مـاده. كند نسخه را متهم گرفته

.به كتبي بودن احضاريه متهم تصريح نموده است

: اعــالم نمــوده12/12/1365 مــورخ7637/7اداره حقــوقي قــوه قــضاييه نيــز در نظريــه شــماره

و فاقد ضـمانت اجـراء احضارمتهم از طريق تلفن يا پيام شفاهي احضارقانوني به شمار نمي« آيد

.» 19است

آ در مورد احضار شهود هرچند در آ 1290ك.د.هردو قانون  اعالم شده شـهود 1378ك.ا.ع.د.د.و

ابالغ شفاهي، تلفني، فـاكس( درخصوص شفاهي،شوندو مطلعين موافق قواعد مقرره احضار مي

ــل  ــت)و ايمي ــشده اس ــر ن ــي ذك ــضاريه مطلب ــودن اح ــواد( ب .ك.د.آ.ق224و 140و 139م

و تـشكيل محـاكم جنـا قـانون18و17موادو 1290مصوب  152و 150و 149و 148 مـواد يي

ق) 1378ك مصوب.ا.ع.د.د.آ.ق جز،مطلبي نيامده است.ك.ا.ع.د.د.آ.و در مورد احضار شاكي در

ج ماده از پيش 177آنكه در بند بيني شده كه درصورت عدم حضور اصحاب دعوا در دادگاه پس

يـه ايـشان يـا تقـديم ختم تحقيقات مقـدماتي يـا درخواسـت مهلـت بـراي تـدارك دفـاع از ناح 

و زيان از سوي شاكي خصوصي، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتـب را  دادخواست ضرر

.نمايد به اصحاب دعوا اعالم مي

در25 ماده3در بند و ترتيـب رسـيدگي  قانون تشكيل محاكم جنايي كه راجع به كيفيت محاكمه

شد دادگاه است استماع اظهارات مدعي خصوصي پيش ه كه همگي حاكي از حضور شاكي يا بيني

و اين امـر نيـز مـستلزم احـضار وي يـا ابـالغ وقـت مدعي خصوصي در جلسات دادرسي است

صورت يعني عدم ابالغ وقت رسـيدگي يـا احـضار وي بـراي درغيراين.رسيدگي به ايشان است 

حق حضور ايشان در جلسات دادرسي از وي سلب خواهد شـد   امـا.شركت درجلسات دادرسي

هم مطلبي در قانون پيش و به همين دليل است كـه اداره راجع به كيفيت احضار ايشان بيني نشده

احضار تلفني«: اعالم نموده است 2/4/1365 مورخ6915/7حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 

و مطلع بايد كتبي باشد  20».شاكي بالمانع است اما احضار متهم

، صفحه- ١٩ 11 ايراني ارباطي، بابك، مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي اداره حقوقي قوه قضاييه
 همان- ٢٠
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و مĤخذ : منابع
، چاپ اول، زمستان آخوندي،-1 .68محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم

، چـاپ اول،)1343-1383(ايراني ارباطي، بابك، مجموعه نظرهـاي مـشورتي جزايـي-2
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جعفري لنگرودي، جعفر، دائره المعارف حقـوق، دانـشنامه حقـوقي، جلـد اول، چـاپ-3

 1372چهارم 

.اننامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهر دهخدا، لغت-4

و مهاجري، علي، آيـين دادرسـي كيفـري، جلـد اول، چـاپ اول، بهـار-5 زراعت، عباس

1382.

.شمس، عبداهللا، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ دوم-6

جال-7 .الدين، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ دومل مدني،

.1387مهاجري، علي، مبسوط در آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ اول-8

ن-9  چـاپ روزنامـه–ظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مـسائل حقـوقي مجموعه

 رسمي

 مجموعه نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينـه مـسائل كيفـري جلـد اول چـاپ-10

 روزنامه رسمي

 مجموعه قوانين حقوقي-11

 مجموعه قوانين جزايي-12

 مجموعه قوانين بازرگاني-13


