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Abstract 

The conditions to consider a first instance verdict absentia are mentioned in Article 303 of the 

Code of Civil Procedure which states the absence in the hearing and the lack of written 

defense and the lack of actual notification of the notice as conditions for the sentence to be 

considered in absentia. The expression of article 303 of the Code of Civil Procedure shall be 

noted and investigated in several ways. Article 364 of the Code of Civil Procedure has also 

stated the conditions of the absentia verdict in the appeal stage, which are different from the 

absentia verdict in the first instance stage. The expression of this article also has some notable 

points that need to be studied and analyzed. The examination of the issue shows that adding 

the condition of “lack of actual notification” mentioned in Article 303 of the Code of Civil 

Procedure has created a change in the conditions of a verdict to be considered absentia in the 

first instance stage and has minimized the instances of an absentia verdict in the this stage. 

However, the legislator did not include this condition in Article 364 of the Code of Civil 

Procedure, and this has led to a significant difference between the absentia verdict in the 

appeal stage and the absentia verdict in the first instance stage. 
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 تجدیدنظر ةبدوی و حکم غیابی مرحل غیابی شرایط حکم

 زاده مهدی حسن

 حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران ةدانشیار حقوق خصوصی، دانشكد

 (10/03/1401 تاریخ پذیرش: ـ 12/11/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

دادرسی و عدم دفاع کتبی  ةق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلس 303 مادةشرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در 
و  متعدد قابل تأمـل  از جهات ق.آ.د.م. 303 مادة بیانکرده است.  اعالمحکم  نو عدم ابالغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شد

هـایی بـا حکـم غیـابی     تفـاوت تجدیدنظر را بیان کرده است که  ةق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحل 364 مادةبررسی است. 

تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضـوع  ملی دارد که بررسی و های قابل تأنکتهبدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و  ةمرحل

ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسـوب شـدن حکـم بـدوی      303 مادةدهد اضافه شدن شرط عدم ابالغ واقعی اخطاریه در میان نش
 364 مـادة گذار ایـن شـرط را در    بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون ةایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحل

 بدوی شده است. ةتجدیدنظر و حکم غیابی مرحل ةق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحل

 واژگانکلید

 .واخواهی ،تجدیدنظر ة، مرحلبدوی ةمرحلدفاعیه،  ةدادرسی، الیح ةجلسابالغ واقعی، 
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 مقدمه

مقاام   حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم»ق.آ.د.م. اعالم کرده:  303 مادة

به طور کتبی نیا  دااان ننماوده    یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچقانونی وی در  ةیا نمایند

به موجب این ماده، اصال بار حضاوری باودم حکام      «. باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد

عادم حضاور در    (شود که سه شار  افا   میاست و در صورتی حکم صادرشده غیابی محسوب 

گذار در این مااده   اخطاریه جمع باشند. بیام قانوم عدم ابالغ واقعی (ج ،عدم داان کتبی (جلسه، ب

 است. همراه های مهمی از جهات متعدد نیاز به بررسی و تحلیل دارد و با اشکال

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبتنای بار محکومیات    »ق.آ.د.م. نی  اعالم کرده:  364 مادة

دااعیه و یاا   ةدادرسی حاضر نبوده و الیحیک از مراحل  خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ

ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعای باه   اعتراضیه

رأی صاادره   .باشاد  علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همام دادگاه تجدیدنظر میمحکوم

نظر با شرایطی که در این مااده بیاام شاده    تجدید ةبر اساس این ماده نی  حکم مرحل«. قطعی است

متعاددی   های غیابی و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. بیام این ماده هم نواقص و اشکال

 دارد که بررسی و تحلیل آم را ضروری کرده است.

بادوی و حکام    ةسؤال قابل بررسی در این موضون این است که آیا شرایط حکم غیابی مرحلا 

بدوی یکسام  ةتجدیدنظر با حکم غیابی مرحل ةتجدیدنظر و احکام حکم غیابی مرحل ةغیابی مرحل

 ةآم قانوم و سایر مواد مرباو  باه حکام غیاابی مرحلا      303 مادةق.آ.د.م. با  364 مادةاست؟ بیام 

دهد شر  عدم اباالغ واقعای اخطاریاه کاه در     هایی دارد و بررسی موضون نشام میبدوی تفاوت

نیاماده   364 ماادة کننده در غیابی محسوب شدم حکم اسات در   اصلی و تعیینبدوی شر   ةمرحل

دادرسی و عادم   ةتجدیدنظر صرااً با شرایط عدم حضور در جلس ةاست و غیابی شدم حکم مرحل

رساد و  نمیهای دیگری هم دارد که قابل توجیه به نظر تفاوت 364 مادةشود.  داان کتبی محقق می

 گذار است. انگاری قانوم ناشی از سهل

 بدوی ةط غیابی محسوب شدن حکم مرحلایشر

پیش از بیام شرایط غیابی  ق.آ.د.م. بیام شده است. 303 مادةشرایط غیابی محسوب شدم حکم در 
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که آیا دادگااه مکلا    نخست این اجمافی به چند مطلب ضروری است. ةمحسوب شدم حکم اشار

اعالم کند؟ در این خصوص، صاراحتی در   است غیابی یا حضوری بودم حکم را در متن آم قید و

ق.آ.د.م. چنین تکلیفای را بارای    339 مادة 3 ةاما برخی با استناد به مالک تبصر .قانوم وجود ندارد

(. در برخی از آرای قضایی نی  بار  249: 1390 نژاد ؛ رضایی328: 1384 اند )شمسل شدهئدادگاه قا

 (.198: 1383 حسینی ←شده است ) ف وم قید غیابی بودم در متن حکم غیابی تأکید

رسامی اصال بار ایان اسات کاه        ةممکن است گفته شود باا اباالغ عماومی قاوانین در روزناما     

از آرا  تبنابراین با وجود شرایط و احکام مرباو  باه شاکای    .دیگری الزم نباشد ةرسانی به شیواطالن

ق.آ.د.م. کاه   339 مادة 3 ةدیگر، از جمله با ذکر در رأی، نیست و تبصر ةرسانی به شیو نیازی به اطالن

تکلی  اعالم قابل تجدیدنظر بودم رأی و مرجع آم را مقرر کرده حافات اساتانا دارد و بار عنایات و     

گذار در مورد خاص مبتنی است و نباید آم را به موارد دیگر سارایت داد. باا وجاود     قانوم ةتوجه ویژ

رساد و اقتضاای اراااقی و     تفاوتی بین واخواهی و تجدیدنظر در این خصوص به نظر نمیاین، هیچ 

توام گفت مالک حتی می .تسهیلی بودم حکم یادشده این است که به واخواهی هم سرایت داده شود

دوم دادرسی اسات و بارای    ةتجدیدنظر مرحل اینکه دفیلبه  ؛تر است حکم یادشده در واخواهی قوی

رح کرده اسات وجاود   ته و ادعاها یا دااعیات خود را مطبدوی حضور داش ةدر مرحلشخصی هم که 

ای است که بدوم آنکه حضور داشاته و داااعی از خاود     که واخواهی مربو  به خوانده دارد، درحافی

 بیشاتر  شخصای خبر باوده اسات. پاس چناین      کرده باشد محکوم شده و چه بسا اصالً از دادرسی بی

قانوم آیین دادرسای  ، وضعیت اینگذار قرار گیرد. با وجود  ارااق و توجه قانوم که موردس اوار است 

متخلا  شاناختن قاضای در     سکوت قانوم در این زمینهاین خصوص قابل انتقاد است و با  مدنی در

 صورت عدم اعالم حضوری یا غیابی بودم حکم ااقد مستند قانونی است.

یا غیابی بودم در حکام قطعای    و اعالم حضوریسؤال دیگر این است که آیا تشخیص دادگاه 

محااکم   ةدانام و رویا  ؟ نظر دادرسیممکن است ناصحیح شناخته شودیا خصوصیت ندارد و  است

 شامس  ←بر این است که تشخیص و اعالم دادگاه در این خصوص قطعیت و خصوصیت ندارد )

مرکاا  مطبوعااات و  ؛173: تااا ، باای؛ متااین205: 1396 ؛ ااتخااارجهرمی و افسااام328و  326: 1384

؛ 528: ب1390 ؛ حیاااتی200و  199 و 198: 1383 ؛ حسااینی159: 1396قضاااییه  ةانتشااارات قااو
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بر این اساس، تشخیص دادگاه بدوی در غیابی یا حضوری شاناختن حکام    (.249: 1378 زادهکریم

تشخیص دادگااه   بدوی قابل ارزیابی در دادگاه تجدیدنظر است و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر

کند. در خصوص چگونگی  اعتبار اعالم می را بی تصمیم بدوی در این خصوص را صحیح نداند آم

علیه مدعی  و محکوم ندکاقدام در چنین حافتی گفته شده اگر دادگاه بدوی حکم را حضوری اعالم 

ز قرار دادگااه  تواند نسبت به آم واخواهی کند و در صورت رد واخواهی ا غیابی بودم آم باشد، می

ق.آ.د.م. تجدیدنظرخواهی کند. در این صورت اگار دادگااه تجدیادنظر     332 مادةبه استناد  ،بدوی

نظر به غیابی بودم حکم بدوی داشته باشد، با نقا  قارار بادوی، پروناده را بارای رسایدگی باه        

 (.328: 1384 کند )شمسواخواهی به دادگاه بدوی ارسال می

واخاواهی از آم   ةبادوی غیاابی اعاالم شاد و پاس از مرحلا       ةمرحلدر مقابل، اگر حکمی در 

بدوی بود، در خصوص چناین   حکم تجدیدنظرخواهی شد و نظر دادگاه تجدیدنظر بر غیابی نبودم

کند و در صاورت نقا  حکام     غیابی را نق  می ةحافتی گفته شده دادگاه تجدیدنظر حکم مرحل

تواند حکم به تأیید آم دهد، بلکه الزم است خاود  واخواهی دادگاه تجدیدنظر نمی ةبدوی در مرحل

(. ایان دیادگاه قابال    359و  358: 1398 به موضون رسیدگی و به صدور حکم اقدام کند )نهرینای 

دادگااه   زیرا در صورت حضوری شناخته شدم حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر اعالم .انتقاد است

اعاالم   شده و نقضی که در آم خواهی انجاموا غیابی بودم حکم بدوی و به دنبال آم بدوی مبنی بر

با اشکال دیگری مواجه نشود شوند و به این ترتیب حکم بدوی در صورتی که  اثر می شده همه بی

 قابل تأیید خواهد بود.

ناصاحیح شاناخته    (،200: 1383 حساینی  ←برخالف آنچه در برخی آرای قضایی اعالم شاده ) 

زیارا ایان مطلاب باه      .تواند سابب نقا  آم شاود    شدم اعالم حضوری یا غیابی بودم در حکم نمی

 کند و صرااً در چگونگی اعتراض به آم تأثیر دارد. خودی خود اشکافی در حکم صادرشده ایجاد نمی

شاناخته  حکم مستل م متخلا    شدم اعالم حضوری یا غیابی بودمصرف ناصحیح شناخته  ،همچنین

زیرا تشخیص حضوری یا غیابی بودم حکم باا در نظار گاراتن شارایطی کاه در       .شدم قاضی نیست

ای است کاه باه اساتنبا  و نظار قضاایی بساتگی دارد و        لهئق.آ.د.م.( اعالم شده مس 303 مادةقانوم )

د، قاضی را در استنبا  و نظر قضایی، تا جایی که به طور متعاارف و قابال داااعی عمال کارده باشا      
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حتی اگر استنبا  و نظر قضایی او مورد قبول مرجع باالتر نباشاد و مرجاع    ؛توام متخل  شناخت نمی

کاه صارف    ،باالتر استنبا  و نظر قضایی مخاف  آم داشاته باشاد. بناابراین، برخای از آرای انتظاامی     

اسات  ناصحیح شناخته شدم اعالم حضوری بودم حکم را تخل  قاضی شناخته اسات، قابال انتقااد    

افبته در صورتی که وضعیت حکم از جهت حضاوری   (.362: 1396 ؛ باری274: 1378 زادهکریم ←)

باه   باشاد،  و قاضی به نحاو کاامالً آشاکاری بارخالف آم نظار داده      باشدیا غیابی بودم کامالً آشکار 

 .توام متخل  شناختای که نتوام آم را حمل بر استنبا  و نظر قضایی کرد، قاضی را میگونه

و عادم اباالغ واقعای اخطاریاه باه       ،ق.آ.د.م. شرایط عدم حضور، عدم داان کتبی 303 مادةدر 

رساد کاه    ظاهر به ذهن می اند. اگرچه به همین ترتیب شرایط غیابی محسوب شدم حکم اعالم شده

تر باشند، به شرحی که در ادامه توضیح داده خواهد شد،  عدم حضور و عدم داان کتبی شرایط مهم

به همین دفیل، در این قسامت   .تر است کننده تر و تعیین مهم یعدم ابالغ واقعی اخطاریه شرطشر  

 شود.های عدم حضور و عدم داان کتبی پرداخته میابتدا به این شر  و سپس به شر 

 شرط عدم ابالغ واقعی اخطاریه

رایط حکام غیاابی   ق.آ.د.م. تحوفی در شا  303 مادةشدم شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریه در  اضافه

 ،زمیناه در ایان   ایجاد کرده و امکام داان خوانده را معیار حضوری شادم حکام قارار داده اسات.    

در این ماده نیاز به بررسی دارد. تحول مقررات ابالغ افکترونیکی هم بر کاهش « اخطاریه»منظور از 

 ةل معرای وکیل و اقامبیاز ق ،مصادیق حکم غیابی اثر گذاشته است. نقش برخی از اقدامات خوانده

م از ااز آم جهت که مستل م اطالن خواه ،نی  در حضوری شدم حکم ،دعوای طاری توسط خوانده

 قابل بررسی است. ،دادرسی است

 نقش اطالع خوانده با امکان دفاع

ماورد بحاخ خصوصایت دارد یاا      ةکننده این است که آیا ابالغ واقعای در مااد   مطلب مهم و تعیین

از هر طریق  چهچه از ابالغ واقعی اخطاریه حاصل شود  ،ی خوانده مهم و اصل استاطالن و آگاه

ابالغ واقعی و معتبر بودم آگااهی   نداشتن دیگر؟ یکی از استادام آیین دادرسی مدنی بر موضوعیت

 تصاریح کارده اسات )شامس     ،به هر طریقی که حاصل شاده باشاد   ،واقعی خوانده از دادخواست

آم در  ةکنناد  (. حقوقدانام دیگری نی  بر تأثیرگذار بودم اطالن خواناده و نقاش تعیاین   241 :1384
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و  79: 1389 ؛ مهااجری 65: 1381 داتاری  متین ←اند )حضوری شدم دادرسی و حکم تأکید کرده

قضاییه  ةحقوقی قو ة(. این دیدگاه در نظرات ادار553: 1394 زاده ؛ یوس 276: 1390 ؛ مهاجری80

 (.241و  240: 1387 مسیحی ← 12/2/1383-187/7ة شمارشده است )نظر  دهم تأیی

بنابراین از شر  عادم اباالغ واقعای اخطاریاه باه       .اطالن و راه رسیدم به آم است ةابالغ وسیل

شاود و بار    گذار به نقش اطالن خوانده در حضوری شدم دادرسی استفاده مای  خوانده توجه قانوم

ای که  نداشتن ابالغ واقعی و مؤثر بودم اطالن خوانده به هر وسیلههمین اساس دیدگاه خصوصیت 

 احراز شود قابل توجه است.

آگاهی واقعی خوانده از جریام دادرسی به خاودی   1379گفته شده تا پیش از ق.آ.د.م. مصوب 

د ش یک از جلسات حاضر نمی خود تأثیری در حضوری شدم حکم، در صورتی که خوانده در هیچ

توانست باا وجاود آگااهی از دادرسای و      کرد، نداشت و خوانده می دااعیه هم تقدیم نمی ةو الیح

دااعیاه، سابب غیاابی     ةسات و تقدیم الیحا ابالغ واقعی دادخواست، با خودداری از حضور در جل

ادامه داشات   1379غیر قابل توجیه تا زمام ق.آ.د.م. مصوب  ةاین ضابط .دومحسوب شدم حکم ش

 .(238: 1384 )شمس

ق.آ.د.م.  303 ماادة در « عادم اباالغ واقعای اخطاریاه    »واقعیت این است که اضااه شدم شار   

گذار به نقاش اطاالن و آگااهی خواناده و تاأثیر آم در       حکایت از توجه ویژه قانوم 1379مصوب 

زیرا تا پیش از آم عامل ماؤثر   .حضوری شدم دادرسی دارد و این تحوفی ب رگ در این زمینه است

شدم دادرسی حضور یا داان خوانده بود. با اضااه شدم شر  یادشده عامل اطاالن و   در حضوری

 ةاه کاردم شار  ماورد بحاخ دامنا     گذار با اضا آگاهی خوانده نی  اضااه شد. به این ترتیب، قانوم

های حضوری حرکت کارده اسات.   رسیدگی ةهای غیابی را مضیق کرده و در جهت توسعدگیرسی

شاد و   اساتفاده مای   مقررات رسیدگی غیاابی در گذشاته موجاب ساو      در این خصوص گفته شده

هاای   دادرسای  ةگذار با مؤثر شناختن ابالغ واقعی اخطاریه در حضوری شادم دادرسای دامنا    قانوم

 (.680: ب1389 )زراعت است غیابی را بسیار محدود کرده

این اصل ایان اسات کاه در ماوارد      ةعالوه اینکه اصل بر حضوری بودم دادرسی است و الزم

؛ 240: 1384 تردید در حضوری یا غیابی بودم دادرسی باید دادرسی را حضاوری بادانیم )شامس   
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شارایط غیاابی شادم     کاه  ( این مطلاب نیا  اقتضاا دارد   457: 1390 ؛ مهاجری79: 1389 مهاجری

آم محدود شادم   ةیجای تفسیر شود که نت دادرسی از جمله شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریه به گونه

 موارد دادرسی حضوری باشد. ةموارد غیابی شدم دادرسی و توسع

در مقابل ممکن است گفته شود اگرچه از شر  مورد بحخ نقش اطالن خواناده در حضاوری   

« اباالغ واقعای اخطاریاه   »گذار به  شود، با تصریح قانوم گذار اهمیده می شدم دادرسی از نظر قانوم

گذار بر تأثیر اطالعی است که بدوم نیاز به تحقیق و بررسی بیشاتر و   قانوم ةدشود که ارا معلوم می

را آورده اسات تاا   « ابالغ واقعی اخطاریاه »قید  سببپرونده محرز باشد. به همین  ةصرااً با مالحظ

نیاز یا حتی ممناون کناد.   دادگاه را از تحقیق و بررسی برای احراز اطالن مخاطب به طرق دیگر بی

 شود اصل بر خصوصیت داشتن آم است. وقتی قیدی در قانوم آورده می عالوه به

ق.آ.د.م. ایان اسات کاه     303 مادةاگر بپذیریم که منظور از شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریه در 

شود، در این صورت  ای که احراز شود سبب حضوری شدم دادرسی می اطالن خوانده به هر وسیله

را هم پوشش خواهد داد و ماا را از   ،حضور و عدم داان کتبی یعنی عدم ،این شر  دو شر  دیگر

زیرا از طرای حضور و داان کتبی مستل م اطالن است و از طرف دیگر  .کند نیاز میآم دو شر  بی

شود. به این ترتیب، آنچاه مهام و   عدم اطالن خوانده نی  موجب عدم حضور و عدم داان کتبی می

شدم دادرسی عدم اطالن خوانده است و شرایط عدم حضور و عادم  شود در غیابی  کننده می تعیین

شوند. در چنین ارضی، تحوفی که باا آمادم شار  عادم اباالغ واقعای        اثر می داان کتبی زاید و بی

تار و   ق.آ.د.م. در شرایط غیابی محسوب شدم دادرسی ایجاد شده بسیار مهم 303 مادةاخطاریه در 

تواند  کند. این مطلب می اثر و فغو میوجود دو شر  دیگر را بیشود تا حدی که  مؤثرتر شناخته می

زیرا اگر ما مردد باشیم باین تحلیلای    .دفیل دیگری باشد بر خصوصیت داشتن ابالغ واقعی اخطاریه

فغو و زاید محسوب شدم بخشی از قانوم شود و احتماافی کاه چناین پیامادی را باه       مآ ةکه نتیج

 حتمافی است.دنبال ندارد، ترجیح با چنین ا

با وجود این، مؤثر شناختن اطالن خوانده در حضوری شدم دادرسی منطقای و قابال دااان باه     

شود الزم است با شارکت در   ای که از جریام دعوایی علیه خود مطلع می زیرا خوانده .رسدنظر می

در آم و  ای که با وجود اطالن از دادرسای از شارکت   دادرسی داان الزم را به عمل آورد و خوانده
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ویاژه   به ؛داان با واخواهی را ندارد کند استحقاق ارااق و اعطای ارصت داان از خود خودداری می

تجدیدنظر اراهم است  ةکه در اکار قریب به اتفاق احکام امکام تجدیدنظر و ارصت داان در مرحل

ی کاه باا وجاود    ا بارای خواناده   امکام واخواهی عالوه بر تجدیدنظر تنها ضرورتی به برقراری و نه

 ه وجود ندارد، بلکاه چناین امکاانی   اجتناب کرد سی از شرکت در آم و داان از خوداطالن از دادر

 دفیل دادرسی است. بی ةغیرمنطقی و موجب اطاف

ق.آ.د.م. ایان مقادار مسالم اسات و      303 مادةدر « ابالغ واقعی اخطاریه»رسد با قید  به نظر می

گذار بر این بوده که دادگاه برای حضوری شناختن دادرسی و حکم  قانوم ةقابل انکار نیست که اراد

در صاورت   باید های مفصل برای احراز اطالن خوانده از دادرسی باشد، بلکه نباید به دنبال بررسی

خبار باودم    احتماال بای   ةکاه افقاکنناد   ،یهاان کتبی و عدم ابالغ واقعی اخطارعدم حضور و عدم د

دادگاه اطالن  صادره را غیابی اعالم کند. اما اگر بدوم تحقیق مفصلخوانده از دادرسی است، حکم 

خبار باودم خواناده از دادرسای،      محرز شد، با منتفی شدم ارض و احتمال بای  خوانده از دادرسی

 حکم را حضوری خواهد شناخت.

تأثیر اطالن خوانده در حضوری شدم دادرسی به دفیل نقشی است که اطالن خوانده در ااراهم  

ای کاه از   زیرا اطالن خوانده شر  الزم برای امکام داان اوست و خوانده .امکام داان او داردشدم 

بنابراین، اطالن خوانده باه خاودی خاود     اطالن باشد امکام داان برای او اراهم نیست. دادرسی بی

افبتاه  کناد.  داان خوانده را اراهم می ةخصوصیتی ندارد، بلکه از این نظر مورد توجه است که زمین

اطالن خوانده شر  کاای داان خوانده نیست، بلکه عوامل مؤثر دیگر نی  باید اراهم باشد. بنابراین، 

بسا با وجود اطالن خوانده امکام داان برای او اراهم نشود. در چنین شارایطی، ماؤثر شاناختن     چه

از  اطالن خوانده در حضوری شدم دادرسای منطقای نیسات و نبایاد باه صارف آگااهی خواناده        

بار   سابب دادرسی، بدوم اینکه ارصت داان یااته باشد، دادرسی او را حضوری دانست. به هماین  

عدم تأثیر صرف اطالن خوانده که از حضور اتفاقی در دادگستری یا اجرای قرار تحقیقاات محلای   

( 148: 1396 و افسام جهرمیحاصل شده، بدوم اینکه ارصت داان داشته باشد، تأکید شده )ااتخار

 ناژاد  ارصت داان خوانده به عنوام معیار حضوری شدم دادرسای معراای شاده اسات )رضاایی      و

طاریاه  ای که با وجود ابالغ واقعای اخ  (. در نشست قضات نی  در خصوص ارد زندانی245: 1390
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اند به دفیل عدم اختیار زنادانی  اع ام نشده اکاریت قضات اعالم کرده دادگاه ةبرای شرکت در جلس

معاونات   ←ام داان او حکم او با وجود اباالغ واقعای اخطاریاه غیاابی خواهاد باود )      و عدم امک

اول  ةاین مطلب در خصوص حقوقی کاه خواناده در جلسا    (.65و  64: 1387 قضاییه ةقو آموزش

ای که با وجاود اباالغ واقعای اخطاریاه امکاام       دادرسی دارد نی  قابل توجه است و حقوق خوانده

الزم است محفوظ شمرده شود و این هدف باا غیاابی شاناختن حکام      حضور در جلسه را نداشته

واخواهی از حقوقی که مربو  به  ةعلیه غایب در مرحل زیرا محکوم .شود ای اراهم می چنین خوانده

 اول دادرسی بوده برخوردار است. ةجلس

باا اضاااه   گذار  قانوم قابل توجه است که ق.آ.د.م. از این نظر هم 303 مادةشده در  شر  اضااه

کاه باا اطاالن و آگااهی از دادرسای       ،شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریه امکام و ارصت داان کردم

را برای حضوری شدم دادرسی کاای دانسته است. بر این اساس، معیاار حضاوری    ،شود اراهم می

کام شود به ام دادرسی اراهم می ةشدم دادرسی از داان یا امکام داان که با حضور خوانده در جلس

 شود توسعه یااته است. و ارصت داان که با اطالن و آگاهی خوانده از دادرسی اراهم می

هاای اماروزی    رساد در دادرسای   زیرا به نظر مای  .این تحول با مبنای واخواهی هماهنگ است

(. به موجب این اصال، هار   130: اف 1390 حیاتی ←است )« اصل تناظر»مبنای واخواهی رعایت 

دعوا باید ارصت طرح ادعاها و دااعیات خود را داشته باشند. بنابراین اگر خوانده یک از اصحاب 

در اثر عدم اطالن از دادرسی ارصت داان پیدا نکرده یا اطالن او در شرایطی بوده که ارصت دااان  

داان برای او به صورت حق الزم است ارصت  ،برای او اراهم نبوده است، به موجب اصل یادشده

 ،رقرار شود. اما اگر از دادرسی مطلع شده و امکام داان پیدا کرده است، در این صاورت واخواهی ب

 تأمین شده و نیازی به برقراری مجدد امکام داان با واخواهی وجود ندارد. یادشدهاصل 

 ق.آ.د.م. 303 مادةمنظور از اخطاریه در 

ق.آ.د.م. که ابالغ واقعی آم موجاب حضاوری شادم     303 مادةدر خصوص منظور از اخطاریه در 

ای  های متقابلی مطرح شده است. یک دیدگاه این است که منظور اخطاریاه  شود دیدگاهدادرسی می

زراعات   ؛159و  158: 1389 ؛ کریمای 241: 1384 آم اسات )شامس   ةاست که دادخواست ضمیم

ق.آ.د.م. در  303 مادةبا تأکید بر اطالق دیدگاه مقابل، در (. 682: ب1389 زراعت ؛250: اف 1389
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ای سبب حضوری شناخته شدم دادرسی و حکم آم دانسته  این خصوص، ابالغ واقعی هر اخطاریه

 (.276: 1398 ؛ نهرینی177: 1391 شده است )ابهری

در صورتی که بپذیریم ابالغ واقعی اخطاریه خصوصیتی ندارد و معیار حضوری شدم دادرسای  

ای موجاب   خوانده با امکام داان اوست، باید بپذیریم که اباالغ واقعای هار اخطاریاه    اطالن یااتن 

 ةنساخ اول دادرسای کاه    ةجلس ةشود و این حکم اختصاص به اخطاریحضوری شدم دادرسی می

ای  چوم باا اباالغ واقعای هار اخطاریاه      .دیگری ندارد ةیا هر اخطاری آم است ةدادخواست ضمیم

 ةشود و امکام داان برای او حداقل به صورت تقدیم الیحخوانده ایجاد میاطالن از دادرسی برای 

 شود.دااعیه اراهم می

 اشتباه عبارت قانون

 (فا  ق.آ.د.م. از نقش سه عامل در غیابی شدم دادرسی سخن گفته است: ا 303 مادةگذار در  مقانو

ابالغ واقعای اخطاریاه باه     عدم (ج ،عدم داان کتبی (او، ب ةخوانده یا وکیل یا نمایندعدم حضور 

خوبی مشخص است که جمع  استفاده کرده و به« و»خوانده. بین دو عامل اول و دوم از حرف ربط 

اساتفاده  « یاا  و»این دو عامل برای غیابی شدم دادرسی الزم است. اما در خصوص عامال ساوم از   

برای بیام جمع « و»چوم  .درست نیست« یا و»بردم ترکیب  به کار دستور زبام،کرده است. از نظر 

برای موارد کاای بودم یکی از دو مطلب است و در موارد به کار بردم ترکیب  «یا»بین دو مطلب و 

که اگار در قاانوم کیفاری بارای      مالک است. چنام« یا»کند و همام  را خنای می« و»اثر « یا»، «یا و»

اده شود، مسلم است کاه دادگااه در   استف« یا و»ها از ترکیب  و بین آم ودشجرمی دو مجازات مقرر 

 تواند هر دو مجازات را موضون حکم قرار دهد. اعمال یکی از آم دو مجازات مختار است و نمی

ق.آ.د.م. هم قائل شویم برای غیابی محساوب   303 مادةاقتضای آنچه گفته شد این است که در 

شدم دادرسی و حکم عدم حضور و عدم داان کتبی یا عدم ابالغ واقعای اخطاریاه کااای اسات و     

 و»جمع عدم ابالغ واقعی اخطاریه با عدم حضور و عدم داان کتبی الزم نیست. استفاده از ترکیاب  

ای از عباارت ایان مااده در برخای      ند و چنین تلقای ک در این ماده همین معنا را به ذهن افقا می« یا

( 686: ب1389 ؛ زراعات 66و  65: 1387 قضاییه ةمعاونت آموزش قو ←اظهارات انعکاس یااته )

 (.220: 1385 یا مورد تصریح واقع شده است )واحدی
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دادرسای باه صارف عادم      پاذیرات  توام اما این مطلب قابل قبول نیست و مسلم است که نمی

دادرسی شرکت کرده یاا باه    ةحتی اگر خوانده در جلس ؛ابالغ واقعی اخطاریه غیابی محسوب شود

اخطاریاه دادرسای حضاوری خواهاد     طور کتبی داان کرده باشد. همچنین در صورت ابالغ واقعی 

گاذار هام    محتی اگر خوانده در جلسه حاضر نشده و داان کتبی هم نکرده باشد. منظور قاانو  ؛بود

تواند باشد. ف وم جمع سه شر  عدم حضور و عادم دااان کتبای و عادم      غیر از این نیست و نمی

در صورت حضاور یاا    آمابالغ واقعی اخطاریه برای غیابی محسوب شدم حکم و حضوری شدم 

و تأکیاد   بار آم شده تلقی شده و در منابع متعادد   داان کتبی یا ابالغ واقعی اخطاریه مطلبی پذیراته

 ؛ نهرینای 175: 1391 ؛ ابهاری 457: 1390 اجری؛ مها 78: 1389 مهااجری  ←تصریح شده اسات ) 

ق.آ.د.م. مرتکب اشتباه شاده و باه جاای     303 مادةگذار در پردازش عبارت  (. اما قانوم275: 1398

استفاده کرده است که با هیچ تحلیلی قابل توجیه نیست. « یا و»از ترکیب « و»استفاده از حرف ربط 

بایاد حاذف   « یا»ق.آ.د.م. اشتباه بوده و حرف  303 مادةدر « یا و»بر همین اساس، گفته شده آمدم 

گذار این نبوده که با عدم حضور خوانده و عدم دااان کتبای او حتای باا      د و قطعاً منظور قانومشو

ابی چنام که صرف ابالغ واقعی اخطاریه موجب غیا  ؛ابالغ واقعی اخطاریه حکم صادره غیابی باشد

ق.آ.د.م. نی  که شارایط غیاابی    304 مادة(. این اشتباه در 132: 1395 شود )کریمی و پرتوشدم نمی

 کند تکرار شده است. بودم در موارد تعدد خواندگام را بیام می

 نقش تحول مقررات ابالغ

شاد و   می ( ابالغ83تا  67تا پیش از رواج ابالغ افکترونیکی، اوراق قضایی بر اساس ق.آ.د.م. )مواد 

اج اباالغ افکترونیکای باه موجاب     در بیشتر موارد ابالغ به صورت قانونی و نه واقعی بود. اما با رو

ای یاا مخاابراتی )ماور      هاای رایاناه   استفاده از سامانه ةنحو ةنام ق.آ.د.ک. و آیین 176و  175مواد 

یادشاده باا ارساال     ةمنا آیین 13 مادةچوم به موجب  .غییر کرده استوضعیت کامالً ت (25/5/1395

یات  ؤرگیرد و ورود ارد و باز کردم و بری اشخاص ابالغ صورت میراوراق قضایی به حساب کا

شود.  ی است که در اکار موارد ابالغ محقق میمطلباوراق قضایی در حکم ابالغ واقعی است و این 

نظر از  صرف واقعی است. در حکم ابالغ ها بر این اساس، در حال حاضر، اکار قریب به اتفاق ابالغ

رسد، در حکم ابالغ واقعی بودم اقتضا دارد کاه   یادشده وارد به نظر می ةهایی که بر بیام ماد اشکال
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هاای افکترونیکای نیا      در خصوص ابالغ در مورد اثر ابالغ واقعی اخطاریه ق.آ.د.م. 303 مادةحکم 

رؤیت اوراق قضایی حضوری  جاری شود و حکم صادرشده در صورت ورود کاربر و باز کردم و

با توجه به اینکه غافباً ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق قضایی انجام  در نتیجه .شناخته شود

عدم ابالغ واقعی اخطاریه برای غیابی شدم دادرسی و حکام ااراهم نیسات،    تنها شر   نه شود، می

اینکه خوانده در جلسه حاضار شاده   نظر از  ابالغ واقعی اخطاریه، صرف مترتب کردم حکم بلکه با

ها حضوری است و به این ترتیاب دادرسای و    ها و حکم آمیا داان کتبی کرده باشد یا نه، دادرسی

 حکم غیابی به کمترین موارد کاهش یااته است.

 دعوای طاری ةنقش معرفی وکیل و اقام

دادرسی حاضر شده یا داان کتبی کرده باشد و  ةخوانده بدوم اینکه در جلس شود مالحظه می گاهی

دعاوای   ةهمچنین بدوم اینکه اخطاریه به او ابالغ واقعی شده باشد صرااً به معرای وکیال یاا اقاما   

شاود   این موارد، آنچه بر دادگااه محارز مای    ةمتقابل یا جلب شخص ثافخ اقدام کرده است. در هم

باه   ،استادام آیین دادرسی مدنی در مواردی از ایان قبیال  اطالن و آگاهی خوانده از دادرسی است. 

اند و همین اطالن و آگاهی را  دفیل اطالن و آگاهی خوانده از دادرسی، دادرسی را حضوری دانسته

 (.80و  79: 1389 ؛ مهاجری65: 1381 داتری متین ←اند ) سبب حضوری شدم شناخته

یرات در هر مورد که خوانده اقادامی انجاام   باید پذ با توجه به مباحای که پیش از این گذشت،

بایاد دادرسای را    یادشاده، از قبیال ماوارد    ،اطاالن او از دادرسای باشاد    ةدهناد  داده باشد که نشام

حتی اگر در جلسات حاضر نشده و داان کتبی هم نکرده باشد و اخطاریه باه او   ؛حضوری دانست

الزم اسات معلاوم شاود اطاالن و     ین گفته شد طور که پیش از ا ابالغ واقعی نشده باشد. افبته همام

کتبای   ةالیحا  ةتوانسته داان به شکل حضور در جلسه یا ارائ آگاهی خوانده در شرایطی بوده که می

 داشته باشد.

 شرط عدم حضور و عدم دفاع کتبی

 ةدر جلس مقام او در این قسمت ابتدا به بررسی شر  عدم حضور خوانده یا وکیل یا نماینده یا قائم

 شود. و سپس به شر  عدم داان کتبی پرداخته می دادرسی
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 دادرسی ةشرط عدم حضور خوانده در جلس

یاک از   قانونی وی در هیچ ةمقام یا نمایند ق.آ.د.م. عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائم 303 مادةدر 

 جلسات دادرسی اوفین شر  غیابی شدم حکم دادگاه بیام شده است. مسلم است در صاورتی کاه  

او در یکی از جلسات دادرسی شرکت کند و دااعیات الزم را باه عمال    ةخوانده یا وکیل یا نمایند

آورد دادرسی حضوری خواهد بود. همچنین است در صورتی که ارصت داان در جلساه بارای او   

 اراهم شود، وفی او از این کار خودداری کند.

به اساتمان اظهاارات خواهاام     وقت جلسه لک ماالًاما اگر ارصت داان برای خوانده اراهم نشود، 

شود و وقتی برای استمان اظهارات خوانده باقی نماند و دادگاه بدوم دریاات اظهاارات خواناده    سپری

باه  که آیا چنین حضوری هم حضوری شادم دادرسای    شود میجلسه را خاتمه دهد، این سؤال مطرح 

 حضوری را معتبار ندانساته اسات )شامس     ؟ یکی از استادام حقوق دادرسی مدنی چنینرود شمار می

دادرسی خصوصیتی ندارد، بلکاه   ةزیرا خود حضور در جلس .(. این دیدگاه قابل تأیید است241: 1384

 ،این بر شود. عالوهاراهم می هدادرسی برای خواند ةنقش آم از جهت ارصت دااعی است که در جلس

مؤثر شناختن چنین حضوری و حضوری شناختن دادرسی صرااً به خاطر حضاور خواناده در جلساه،    

 بدوم اینکه ارصت داان برای او اراهم شده باشد، به نحو آشکاری غیرمنطقی و غیرعادالنه است.

دادرسی اطالن و آگااهی او از دادرسای محارز و مسالم      ةافبته چوم با حضور خوانده در جلس

ای که ارصت داان به خوانده داده نشده اعالم ختم دادرسی نشود و به  ر در پایام جلسهشود، اگ می

برای خوانده اراهم شده باشد، با توجاه باه    ةدااعی ةاین ترتیب ارصت داان به صورت تقدیم الیح

آنچه پیش از این در خصوص شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریه گفته شد و در صاورتی کاه صارف    

خوانده از دادرسی در شرایطی که ارصت داان داشته را کاای بدانیم، در این ارض  آگاهی و اطالن

وفی نه از جهت شر  نخسات )عادم حضاور( در     ؛شود هم باید بپذیریم که دادرسی حضوری می

در  این مطلاب  ق.آ.د.م. بلکه از جهت شر  سوم )عدم ابالغ واقعی اخطاریه( در آم ماده. 303 مادة

مال اینکه خوانده در بخشی از  ؛خوانده نی  مطرح است ناقصِ دیگر از حضورِهای  خصوص حافت

، وفی قبل از اینکه ارصت داان به او داده شود جلسه را ترک کند یا باا  بدیادادرسی حضور  ةجلس

 حضور در داتر دادگاه در وقت جلسه و اطالن از دادرسی از شرکت در آم خودداری کند.
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دادرسی حاضر نشده باشد، مسلم است که  ةعذر موجه در جلس ببسدر صورتی که خوانده به 

دادرسی اراهم است. اما اگر خوانده با امکام حضور در جلسه و بدوم اینکه  این شر  غیابی بودم

دادرسی خودداری کرده باشد، آیا ایان عادم حضاور     ةعذر موجهی داشته باشد از حضور در جلس

ند عدم حضور با عذر موجه است یا چنین عدم حضوری هم در غیابی شدم حکم مؤثر است و مان

شر  غیابی شدم حکم نیست و امتنان خوانده از حضور را باید در حکم حضاور او و   ةکنند اراهم

 دادرسی را حضوری دانست؟

منطقی این است که عدم حضور بدوم عذر موجه مانند عدم حضاور باا عاذر موجاه شاناخته      

باا وجاود    دادرسای امتناان کارده،    ةرکت در جلسا عذر موجه از شای که بدوم  زیرا خوانده .نشود

آگاهی از دادرسی و امکام حضور و داان، خود را از ایان ارصات محاروم کارده اسات و چناین       

ق.آ.د.م. از این نظار   303 مادةای استحقاق ارااق به صورت اعطای حق واخواهی ندارد. اما  خوانده

اطالق دارد و اطالق آم شامل موارد عدم حضور با عذر موجه و موارد عادم حضاور بادوم عاذر     

ق.آ.د.م. عادم حضاور بادوم عاذر موجاه       303 مادةافبته حتی اگر به استناد اطالق  شود. موجه می

ی که از دادرسی دادرسی پذیراته شود، با وجود اطالع ةخوانده مصداق شر  عدم حضور در جلس

داشته و امکام حضوری که برای او اراهم بوده، شرایط غیابی باودم حکام جماع نیسات و حکام      

 تواند غیابی محسوب شود. غایبی نمی ةچنین خواند

« باا عاذر موجاه   »با آوردم قیاد   28 مادةدر  18/4/1387 قانوم شوراهای حل اختالف مصوب

رسایدگی   ةرسیدگی شورا را در صورتی غیابی اعالم کرده بود که خوانده با عاذر موجاه در جلسا   

این قید حذف شاد و باه    10/8/1394انوم شوراهای حل اختالف مصوب کرد. اما در ق شرکت نمی

ی شدم حکم شناخته ها سبب غیاب این ترتیب عدم حضور خوانده در رسیدگی شورا هم مال دادگاه

رسد وضعیت  شد، اعم از این ه عدم حضور خوانده با عذر موجه یا بدوم آم بوده باشد. به نظر می

 25 ماادة  و بهتر بود درتر بود  از این نظر مناسب 18/4/1387نوم شوراهای حل اختالف مصوب قا

 شد. حذف نمی« با عذر موجه»قید  10/8/1394قانوم شوراهای حل اختالف مصوب 

شر  عدم ابالغ واقعای اخطاریاه و تفسایری کاه      توجه بهها با  افبته در خصوص رسیدگی دادگاه

یش از این از این شر  ارائه شد، در صورت عدم حضور خوانده بدوم عذر موجه، با توجه به اینکه پ
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  خوانده از دادرسی مطلع شده و ارصت داان برای او با حضور در جلسه اراهم باوده، اگرچاه شار   

ظاهر اراهم است، شر  سوم آم مااده ااراهم    به برای غیابی بودم حکم ق.آ.د.م. 303 مادةدر  نخست

ای حضوری خواهد بود. همین مطلاب در   نیست و در نهایت دادرسی و حکم نسبت به چنین خوانده

در  ؛دادرسای شارکت نکارده قابال طارح اسات       ةای هم که با عذر موجه در جلسا  خصوص خوانده

ای با وجود عذر موجه برای عدم حضاور در جلساه در شارایطی باوده کاه       چنین خواندهصورتی که 

 دااعیه را داشته است. ةالیحپیش از جلسه یا پس از آم امکام و ارصت داان به صورت تقدیم 

دادرسی  ةمقام او در جلس ق.آ.د.م. حضور خوانده یا وکیل یا نماینده یا قائم 303 مادةبه موجب 

حضاور در جلسااتی کاه در     این است که شود. آنچه مسلم استسبب حضوری شدم دادرسی می

اما گاه قاضی دادگاه برای معاینه یاا   شود. شود موجب حضوری شدم دادرسی می دادگاه تشکیل می

شاود )ماواد    وقت معاینه یا تحقیق محلی به اصحاب دعوا ابالغ مای  رود. تحقیق محلی به محل می

حال اگر خوانده در معاینه یاا تحقیاق محلای     توانند حاضر شوند.ها میق.آ.د.م.( و آم 250و  248

 شود؟ حاضر شده باشد، آیا این حضور سبب حضوری شدم دادرسی می

در نشست قضات در خصوص این مطلب، نظر اکاریت قضات بار ایان باوده کاه حضاور در      

 ماوزش معاونات آ  ←شاود )  محسوب نمیدادرسی  ةمحل یا تحقیق محلی حضور در جلس ةمعاین

 ةجلسا »عناوام   رساد  باه نظار مای    زیرا .(. این دیدگاه قابل تأیید است75و  74: 1387قضاییه  ةقو

محل قاضای دادگااه باه     ةدر معاین ،کند. عالوه بر این بر معاینه و تحقیق محلی صدق نمی« دادرسی

و در تحقیق محلی قاضی دادگاه اظهارات  پردازد می محل و اوضان و احوال موجود در آم ةمشاهد

شاود. بار ایان     کند و در عمل ارصتی برای داان خوانده اراهم نمای  در محل را استمان میم امطلع

دادرسی به حسااب   ةتوام حضور در جلس حضور خوانده در معاینه یا تحقیق محلی را نمی اساس،

 سبب حضوری شدم دادرسی شناخت. آم راآورد و 

قضاییه حضور خوانده در معاینه یا تحقیق محلی را  ةحقوقی قو ةاظهارنظری متقابل، اداراما در 

 ةحقاوقی قاو   ةادار 12/2/1383ا   187/7 ةموجب حضوری شدم دادرسی شناخته است )نظر شمار

چاوم باا حضاور خواناده در معایناه یاا        رسد (. به نظر می241و  240: 1387 مسیحی ←قضاییه 

شاود، در صاورتی کاه وضاعیت باه       آگاهی او از دادرسی محرز و مسلم میتحقیق محلی اطالن و 
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دادرسی با توجاه   ه باشدکه خوانده ارصت داان حداقل به صورت تقدیم الیحه داشت باشدای  گونه

ق.آ.د.م. و با در نظر گراتن مباحای که پیش  303 مادةبه شر  سوم )عدم ابالغ واقعی اخطاریه( در 

 از این در خصوص این شر  مطرح شد حضوری خواهد بود.

 244 ماادة وضعیت مشابه دیگر استمان شاهادت شاهود در خاارج از دادگااه اسات. باه موجاب        

در صورت معذور بودم گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگااه مقتضای   »ق.آ.د.م. 

تواند گواهی گواه را در من ل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکای از قضاات دادگااه    بداند می

حال اگر به هنگام استمان گواهی گواه در خارج از دادگاه خوانده حاضر باشاد آیاا ایان    «. استمان کند

ور رسد وضعیت این مورد هم مانند حضا  شود؟ به نظر میحضور موجب حضوری شدم دادرسی می

 خوانده در معاینه یا تحقیق محلی است و همام مطافب در اینجا هم جاری است.

دادرسی سبب حضوری شدم  ةها در جلس ق.آ.د.م. اشخاصی که حضور آم 303 مادةبه موجب 

مقاام خواناده.    قاائم  ،قاانونی خواناده   ةند از: خوانده، وکیل خوانده، نمایندا شود عبارت دادرسی می

شاود کاه اهلیات داشاته      تی حضورش موجب حضوری شدم دادرسی میشخص خوانده در صور

ثیری نادارد و سابب حضاوری شادم دادرسای      ر خوانده محجور باشد، حضاور او تاأ  اما اگ .باشد

برای داان از خود وکیل گراته است، حضاور خاود   شود. در مواردی که خوانده اهلیت دارد و  نمی

 شود. او یا وکیلش موجب حضوری شدم دادرسی می

 ةمقابال نمایناد   ق.آ.د.م.، ناه در  303 ماادة قانونی در آیین دادرسی مدنی، از جملاه در   ةنمایند

اسات   یغیرقانونی به کار راته است و به معنای اشخاصا  ةبلکه در مقابل نمایند قضایی و قراردادی

وصای،   قانونی در این معنا شامل وفی، ةکه بر اساس قانوم از اصحاب دعوا نمایندگی دارند. نمایند

شاود و حتای وکیال را هام      حقوقی ادارات می ةو نمایند ،قیم، مدیر تصفیه، امین غایب مفقوداالثر

ص و تماای  و اراوانای ایان    قانونی باه خااطر تشاخ    ةنار نمایندشود و آوردم وکیل در کشامل می

یادشاده از  نده و از باب ذکر خاص در کنار عام است. بنابراین، شرکت هر یاک از نماینادگام   نمای

 شود. طرف خوانده سبب حضوری شدم دادرسی می

ااتد که یکی از اصاحاب دعاوا ااوت کناد. در ایان       در مواردی اتفاق می در دعاویمقامی  قائم

بلکاه باه ورثاه     شاود، صورت اگر دعوا قائم به شخص نباشد، با اوت طرف دعوا، دعوا زایل نمای 
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ق.آ.د.م.(. حاال   105 ماادة یابد ) فع دعوا ادامه مین شود و با معرای ورثه و درخواست ذی منتقل می

در صورتی که خود او در جلسه شرکت کرده باشد یاا   دعوا باشد، ةی که اوت کرده خوانداگر طرا

 دادرسی شرکت کنند، دادرسی حضوری است. ةاو پس از انتقال دعوا به ایشام در جلس ةورث

 شرط عدم دفاع کتبی

ق.آ.د.م. یکی از سه شر  غیابی شدم دادرسی و حکم عدم داان کتبی خوانده  303 مادةبه موجب 

 ةاست و داان کتبی خوانده موجب حضوری شدم دادرسی است. مسلم است که اگر خوانده الیحا 

ای موجاب حضاوری    تقدیم کند چنین الیحاه را ها کتبی حاوی پاسخ به ادعاهای خواهام و رد آم

تاوام  هاایی را مای   ای است. اما حافت دااعیه چنین الیحه ةلم از الیحشدم دادرسی است و قدر مس

ای تقدیم کند که حاوی داان در ماهیت دعاوا و رد ادعاهاای خواهاام     تصور کرد که خوانده الیحه

آم به حساب آیاد، مانناد اینکاه     ةتواند داان در معنای گسترد نباشد، اما حاوی مطافبی باشد که می

 آیاا  . این ساؤال مطارح اسات کاه    کندکتبی اقدام به مطرح کردم ایرادات  ةخوانده به موجب الیح

ق.آ.د.م. و سابب حضاوری شادم دادرسای      303 مادةدااعی در  ةای نی  مشمول الیح چنین الیحه

گونه دااعی نیست،  کند که حاوی هیچ هایی تقدیم دادگاه می خوانده نوشته شود؟ در مواردی هم می

یا اماوری را باه اطاالن دادگااه      کند هایی از دادگاه مطرح می رخواستبلکه خوانده به موجب آم د

 رساند. دادگاه را به اطالن می ةجلسرساند، ماالً معذور بودم خود برای شرکت در می

ای را که خواناده در جاواب دعاوای خواهاام      آیین دادرسی مدنی هر گونه الیحه اماستادیکی از 

 303 ماادة دااعیاه در   ةمعنای خاص نباشد، مشمول عناوام الیحا  تقدیم کند، حتی اگر شامل داان در 

کناد   ئاه مای  اار خطاب به داتر دادگااه یاا دادگااه    هایی را که خوانده ق.آ.د.م. دانسته و در مقابل نوشته

(. این دیدگاه قابل تأیید است. با وجود 241: 1384 خارج از عنوام یادشده معرای کرده است )شمس

 هاا یاا اطاالن   هایی که در جواب دعوای مادعی نیسات بلکاه حااوی درخواسات      نوشته این، اگرچه

شود و با ایان عناوام    دااعیه نمی ةهایی خطاب به دادگاه یا داتر دادگاه است مشمول عنوام الیحدادم

با توجه به شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریاه و تحلیلای کاه     د،شو موجب حضوری شدم دادرسی نمی

ن و آگااهی  اطاال  ةدهناد  هایی چاوم نشاام   ین شر  ارائه شد، چنین نوشتهپیش از این در خصوص ا

اگر در شرایطی باشد که امکام داان حضوری یا کتبی خوانده اراهم باشاد،   خوانده از دادرسی است،
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ها در حضوری شدم دادرسای   گونه نوشته شود. تأثیر و دخافت این موجب حضوری شدم دادرسی می

؛ 241: 1384 ت )شامس دانام واقع شده اس خوانده مورد تأیید دادرسی از جهت نقش اطالن و آگاهی

 .(553: 1394 زاده ؛ یوس 179و  178: 1391 ؛ ابهری458: 1390 ؛ مهاجری80و  79: 1389 ریمهاج

 (.37: 1372 نوبخت ←این دیدگاه در نشست قضات نی  تأیید شده است )

 تجدیدنظر ةمرحلحکم غیابی 

رده اسات.  تجدیادنظر را بیاام کا    ةرسایدگی غیاابی مرحلا    364 مادةقانوم آیین دادرسی مدنی در 

مااده  ایان   را به کار نبرده، وفی در واقع حکمی که با شارایط  «غیابی»عنوام  در این ماده گذار قانوم

 است )شامس  «واخواهی» مشمول عنوام و اعتراض به آم شود محسوب می «غیابی»شود  صادر می

و ارجاام   ،دادرسی ةگذار در اعتراض شخص ثافخ، اعاد (. قانوم294: 1389 ؛ مهاجری328: 1384

 ةثافاخ و اعااد   شاخص  را نیاورده است. با وجود ایان، حکام غیاابی در اعتاراض     364 مادةحکم 

 مادة(. حکم 682: ب1389 ؛ زراعت225: 1395 کریمی و پرتو ←دادرسی نی  پذیراته شده است )

از جمله ماورد   ؛تجدیدنظر از چند جهت قابل بررسی است ةق.آ.د.م. و رسیدگی غیابی مرحل 364

 تحقق و شرایط آم و ابالغ و اجرای حکم غیابی تجدیدنظر.

 تجدیدنظر ةحکم غیابی مرحل چگونگی تحقق

 بدوی در دادرسی ةخوانده در مرحل شود که تجدیدنظر در صورتی غیابی محسوب می ةحکم مرحل

خواهی خواهاام  ، وفی حکم به نفع او و به ضرر خواهام صاادر شاده و باا تجدیادنظر    باشدغایب 

تجدیادنظر هام غایاب     ةبدوی در مرحل ةخواند. اگر باشدپرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده 

( نقا  و حکام باه    خواهباشد و در ایان مرحلاه حکام محکومیات خواهاام بادوی )تجدیادنظر       

)تجدیدنظرخوانده( صادر شود، این حکم غیابی و قابل واخواهی خواهد  بدوی ةمحکومیت خواند

 (.802: ب1389 زراعت ؛295: 1389 ؛ مهاجری327: 1384 شمس ←بود )

غایب محکوم شود و با تجدیادنظرخواهی او پروناده باه     ةبدوی خواند ةبنابراین، اگر در مرحل

بادوی باا    ةزیارا خواناد   .تجدیدنظر غیابی نخواهد بود ةدادگاه تجدیدنظر ارسال شود، حکم مرحل

تاوام او را در   تجدیدنظرخواهی در امر دادرسی مشارکت کرده اسات و باا چناین مشاارکتی نمای     

طور که دادرسی بدوی نسبت به خواهام حضاوری   همام ؛تجدیدنظر غایب به حساب آورد ةمرحل
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؛ 130: افا  1390 ؛ حیااتی 176: 1391 ؛ ابهاری 195و  145: 1396 است )ااتخاارجهرمی و افساام  

(، چوم او دادخواست به دادگاه تقدیم کرده و به ایان ترتیاب در دادرسای    554: 1394 زادهیوس 

همچنین اگر خواهام بادوی  و از دادرسی مطلع است و امکام حضور و داان دارد.  داشته مشارکت

 ةتجدیادنظر هام محکاوم شاود، حکام مرحلا       ةمحکوم شود و تجدیدنظرخواهی کند و در مرحلا 

طور باه   تجدیدنظر و همین ةمشارکت و اطالن خواهام در مرحل دفیلبه  ؛تجدیدنظر حضوری است

 حضوری بودم حکم بدوی نسبت به او. علت

 تجدیدنظر ةشرایط غیابی شدن حکم مرحل

تجدیدنظر را اف ( عدم حضور خوانده یا وکیل  ةشدم حکم مرحلق.آ.د.م. شرایط غیابی  364 مادة

 ماادة اعتراضیه اعالم کرده است. در این ماده بارخالف   ةدااعیه یا الیح ةعدم تقدیم الیح ب( و او

ق.آ.د.م. سخنی از عدم ابالغ واقعی اخطاریه به میام نیامده است و همین مطلاب سابب شاده     303

 ةدیدنظر را همام عدم حضور و عدم تقدیم الیحا تج ةدانام شرایط غیابی شدم حکم مرحل دادرسی

دااعی یا اعتراضی بدانند و عدم ابالغ واقعی اخطاریه را شر  غیابی شدم حکم تجدیدنظر ندانناد  

 ؛ زراعاات523: 1390 ؛ مهاااجری142: 1389 ؛ مرداناای و بهشااتی 297و  296: 1389 )مهاااجری

تجدیدنظر نیا  شار  عادم     ةمرحلبرای غیابی شدم حکم  تفاوت(. در اظهارنظری م802: ب1389

باعاخ حضاوری شادم     غ واقعی اخطاریه الزم دانسته شده و اعالم شده ابالغ واقعی اخطاریاه ابال

 (.185: 1391 شود )ابهریحکم می

کاه   اسات  احتمال نخسات ایان   .توام دو احتمال را مطرح و بررسی کرد موضون می در تحلیل

 364 ماادة آوردم شر  عادم اباالغ واقعای اخطاریاه در      گذار با توجه به مطلب و آگاهانه از قانوم

منحصر باه هماام دو    ت شرایط غیابی شدم حکم تجدیدنظرق.آ.د.م. خودداری کرده و خواسته اس

توام دااعیه یا اعتراضیه باشد. در استدالل بر این احتمال می ةشر  عدم حضور و عدم تقدیم الیح

گذار در این  عدم مسامحه و غفلت اوست و اینکه قانومگذار و  گفت اصل بر توجه و آگاهی قانوم

. علت این کندوضع  ق.آ.د.م. 303 مادةبدوی و  ةخصوص خواسته حکمی متفاوت نسبت به مرحل

تجدیدنظر و امکاام دااان    ةبدوی، به دفیل وجود مرحل ةتواند این باشد که در مرحل میتفاوت هم 

تر باشاد و  ست که شرایط غیابی شدم حکم گستردهتجدیدنظر، منطقی این ا ةعلیه در مرحل محکوم



44 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

شاود   تجدیدنظر حکمی که صادر می ةآم مضیق باشد. اما در مرحل ةموارد حکم غیابی کمتر و دامن

 ةبنابراین منطقی نیسات دامنا   .قطعی است و قابل اعتراض با یک طریق عادی شکایت از آرا نیست

وی باشاد، بلکاه شایساته اسات از چناین      باد  ةشرایط غیابی شدم حکم به همام گستردگی مرحلا 

، تناب شود. بر هماین اسااس  آم محدود شدم موارد قابل واخواهی است اج ةای که نتیج گستردگی

علیاه  امکاام تجدیادنظرخواهی محکاوم    سبببدوی به  ةدر مرحل شر  عدم ابالغ واقعی اخطاریه

حضاور   تجدیادنظر در صاورت عادم    ةدر مرحلا  اماا  .رساد  شرطی منطقی و قابل قبول به نظر می

ابالغ واقعی اخطاریه او را از حاق اعتاراض باه     علتبه  نیستمنطقی  خوانده و عدم داان کتبی او

 حکم که تنها راه عادی شکایت از رأی و احقاق حق اوست محروم کنیم.

مال گذار در عدم ذکر شر  مورد بحخ است. آنچه این احت دقتی قانوممسامحه و بیاحتمال دیگر 

 356 ماادة تجدیادنظر )  بادوی در  ةاجارای احکاام و مقاررات مرحلا     قابلیت ةکند قاعد را تقویت می

 تجدیادنظر  ةدر مرحلا  بدوی حضوری و غیابی حکم امکام اجرای مقرراتاز جمله  است؛ (1ق.آ.د.م.

توجیاه  توام آم را  ق.آ.د.م. که با هیچ تحلیلی نمی 365 مادةاز سکوت و نقص در  یو همچنین موارد

گاذارد.   بااقی نمای   این ماوارد  دربارة گذار در این ماده دقتی قانوم کرد و راهی ج  قبول مسامحه و بی

کاه   در این ماده است. توضایح اینکاه درحاافی   « مقام قانونی و قائم ةنمایند»یکی از این موارد نیاوردم 

حضور یا داان کتبای   «مقام قانونی و قائم ةنمایند»ای ه ق.آ.د.م. با آوردم عنوام 303 مادةگذار در  قانوم

 364 مادةمقام خوانده را هم موجب حضوری شدم دادرسی اعالم کرده بود، در  قانونی یا قائم ةنمایند

توام قائل شد به اینکه بارای حضاوری شادم حکام      این عناوین را نیاورده است و به هیچ عنوام نمی

 مقام خوانده تأثیر نداشته باشد. ئمقانونی یا قا ةتجدیدنظر حضور نمایند ةمرحل

در صورتی که قائل به تفاوت احکام و شرایط حکم غیابی بادوی و حکام غیاابی تجدیادنظر     

اگر دعوایی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، مال دعاوای   که شود میاین سؤال مطرح باشیم، 

تجدیدنظر اقامه شود، شرایط غیاابی باودم    ةجلب شخص ثافخ یا ورود شخص ثافخ که در مرحل

 364 ماادة تجدیدنظر و  ةق.آ.د.م. است یا مرحل 303 مادةبدوی و  ةاین دادرسی تابع مقررات مرحل

                                                                                                                                                       
مگار اینکاه باه     ؛تجدیدنظر نی  جاری است ةشود در مرحل مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می» :ق.آ.د.م. 356 ةماد .1

 «.موجب قانوم ترتیب دیگری مقرر شده باشد
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ق.آ.د.م.، حکم این ماده  364 مادةدر « خوانده» ةق.آ.د.م.؟ در این خصوص، با استناد به اطالق کلم

(. ایان دیادگاه قابال تأییاد     523: 1390 مهااجری ؛ 300: 1389 حاکم شناخته شده است )مهاجری

شود و وضاعیت ایان دعااوی هام از      ق.آ.د.م. شامل این موارد هم می 364 مادةزیرا اطالق  .است

دوم در  ةای که بارای مرحلا   به موجب واخواهی، با دعاویج   ،جهت عدم امکام شکایت از حکم

بد که از نظر شارایط غیاابی باودم    طلشوند یکسام است و همین مطلب می تجدیدنظر رسیدگی می

 بدانیم. 364 مادةها را تابع شرایط  آم

 ابالغ و اجرای حکم غیابی تجدیدنظر

تجدیدنظر توجه کرده و حکام را از تااریخ    ةق.آ.د.م. اقط به ابالغ واقعی حکم غیابی مرحل 364 مادة

اما در خصوص ابالغ قانونی سکوت کرده است. این در  .ابالغ واقعی قابل واخواهی اعالم کرده است

ق.آ.د.م. در خصوص ابالغ واقعی و همچنین ابالغ قاانونی حکام غیاابی     306 مادةحافی است که در 

تجدیادنظر   ةسؤال این است که آیا حکم غیابی مرحل لی  و احکامی بیام شده است.بدوی تعیین تک

حقاوق   هماة تفاوت است؟ در این خصوص گفته شاده  بدوی م ةاز این نظر هم با حکم غیابی مرحل

( و 524: 1390 تجدیدنظر هم وجاود دارد )مهااجری   ةبدوی برای واخواه در مرحل ةواخواه در مرحل

بدوی خصوصیتی ندارد که ماانع اعماال قواعاد واخاواهی ایان مرحلاه نسابت باه          ةواخواهی مرحل

 (.281: 1396 تجدیدنظر شود )ااتخارجهرمی و افسام ةواخواهی در مرحل

تجدیدنظر اباالغ قاانونی شاود، مانناد      ةبر اساس این دیدگاه، در صورتی که حکم غیابی مرحل

حکم غیابی بدوی، ظرف بیست روز قابل واخواهی است و پس از آم با اخذ تأمین یا ضامن قابال  

اقدام باه  تواند  علیه غایب در صورتی که مدعی عدم اطالن از حکم باشد می وفی محکوم .اجراست

صاورت احاراز آم   کناد و در   واخواهی کند و دادگاه ابتدا به ادعای عادم اطاالن او رسایدگی مای    

تاوام  اندازد. چنین دیدگاه و تحلیلی منطقی است و غیار از آم را نمای   او را به جریام می واخواهیِ

ی شاود. در  تجدیادنظر حتمااً اباالغ واقعا     ةتوام انتظار داشت حکم غیابی مرحل زیرا نمی .پذیرات

ق.آ.د.م. در خصوص حکم  306 مادة 2و  1های چنین شرایطی باید بپذیریم که همام احکام تبصره

حل دیگری غیر از این منطقی و عادالنه نخواهاد   تجدیدنظر هم جاری باشد و هر راه ةغیابی مرحل

ق.آ.د.م. در خصوص وضاعیت اباالغ قاانونی حکام      364 مادةتوام گفت سکوت بود. بنابراین، می
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تاوام   گذار است و نمی دقتی قانوم تجدیدنظر و اثر و احکام آم ناشی از مسامحه و بی ةغیابی مرحل

تجدیادنظر قائال شاد. در     بادوی و حکام غیاابی    وضعیت متفاوتی از این نظر باین حکام غیاابی   

تجدیادنظر باه    ةنسبت به حکم غیابی مرحلا ق.آ.د.م.  306 مادة 2و  1های  خصوص اجرای تبصره

 (.524: 1390 ؛ مهاجری298: 1389 آم قانوم نی  استناد شده است )مهاجری 356 مادة

 نتیجه

ق.آ.د.م. با وجود اشکاالت و ایراداتای   303 مادةتوام نتیجه گرات  از آنچه در این مقافه گذشت می

زیرا باا اضاااه کاردم شار       .که دارد تحوفی اساسی در شرایط غیابی شدم حکم ایجاد کرده است

 شادم حکام  آگاهی و اطالن خواناده از دادرسای را سابب حضاوری     « عدم ابالغ واقعی اخطاریه»

اطالن خواناده از دادرسای بارای او    به دفیل امکام دااعی است که با آگاهی و شناخته است و این 

شود. بنابراین، این ماده معیار حضوری شدم دادرسی و حکم را از داان خوانده یا امکاام   اراهم می

شود به امکام دااعی هم کاه باا اطاالن و    دادرسی برای او اراهم می ةدااعی که با حضور در جلس

 .است. این تحول منطقی و قابل داان اسات شود توسعه داده  آگاهی او از دادرسی برایش اراهم می

علیه در ایان مرحلاه و    دوم دادرسی و امکام داان محکوم ةبا وجود تجدیدنظر به عنوام مرحل ،زیرا

ماوارد قابال واخاواهی باودم      ةتوسعقابل تجدیدنظر بودم اکار قریب به اتفاق احکام، ضرورتی به 

دوم دادرسای )تجدیادنظر( اسات     ةبر مرحلا  ای دیگر عالوه مستل م اضااه کردم مرحله که احکام

در بلکه الزم است به حداقل اکتفا کارد و ایان حاداقل ماواردی اسات کاه خواناده         ؛وجود ندارد

 محکوم شده باشد. بودهنهیچ امکام دااعی برای او اراهم  شرایطی که

نواقص و ایارادات   تجدیدنظر را بیام کرده است و ةحلاحکام حکم غیابی مر ق.آ.د.م. هم 364 مادة

 .ق.آ.د.م. در بیام شرایط غیابی شدم حکم اسات  303 مادةآم تفاوت آم با  ةترین نکت مهم متعددی دارد.

در « مقاام خواناده   نماینده و قاائم »ها به هیچ عنوام قابل قبول نیست؛ مال عدم ذکر  برخی از این تفاوت

را اضاااه  « واقعای اخطاریاه  عدم ابالغ »  که شر 303 مادةکه برخالف  تفاوت مهم این است این ماده.

ق.آ.د.م. بیاام   364 ماادة این شر  در  بی محسوب شدم حکم ایجاد کردهو تحوفی در شرایط غیا کرده

و  بادوی  ةمرحل تجدیدنظر برای احکام ةبر مبنای وجود مرحل نشده است. چنین تفاوتی را شاید بتوام

 تجدیدنظر تحلیل و توجیه کرد. ةدر مرحل هکام صادرعدم امکام چنین شکایتی برای اح
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 منابع
 دانشگاه مازندرام. ،، بابلسر2آیین دادرسی مدنی  .(1391ری، حمید )ابه

 .2، ج می ام ،، تهرامآیین دادرسی مدنی .(1396مصطفی افسام ) ؛رمی، گودرزتخارجهاا

 کتاب آوا. ،، تهرامنظارت انتظامی بر راتار قضات .(1396باری، مجتبی )

مجمع علمی  ،تهرام ،2 چ ،قضایی ةقانوم آیین دادرسی مدنی در روی .(1383حسینی، سید محمدرضا )

 و ارهنگی مجد.

 می ام. ،، تهرام2آیین دادرسی مدنی  .(اف 1390عباس ) حیاتی، علی

 می ام. ،تهرام ،2 چ ،آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی .(ب1390) اااااااااااااااا

هاای عاادی شاکایت از آرا )پاژوهش و     آیین دادرسای مادنی، شایوه    .(1390امیرحسین ) نژاد، یرضای

 اندیشگرام جوام. ،، تهرامواخواهی(

 پذیر.دانش ،تهرام ،3 چ ،آیین دادرسی مدنی .(اف 1389زراعت، عباس )

 ققنوس. ،تهرام ،2 چ ،محشای آیین دادرسی مدنی .(ب1389) اااااااااااا

 .2 ج ،می ام ،تهرام ،7 چ ،پیشراته( ة)دور آیین دادرسی مدنی .(1384شمس، عبداهلل )

 .2 ج ،رسمی کشور ةروزنام ،، تهرامنظارت انتظامی در نظم قضایی .(1378زاده، احمد ) مکری

 مجمع علمی و ارهنگی مجد. ،تهرام ،2 چ ،آیین دادرسی مدنی .(1389کریمی، عباس )

دادگستر، انتشاارات دکتار عبااس     ،، تهرامدادرسی مدنیآیین  .(1395حمیدرضا پرتو ) ؛می، عباسکری

 .2 ج ،کریمی

 مهر. ینیآ ،، تهرام(قسمت حقوقی) قضایی ةروی ةمجموع .تا(متین، احمد )بی

 ،مجمع علمی و ارهنگی مجد ،تهرام ،2 چ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی .(1381داتری، احمد ) متین

 .در یک مجلد( 2و  1 )ج 2 ج

 .2 ج ،می ام ،تهرام ،2 چ، آیین دادرسی مدنی .(1389محمدجواد بهشتی ) ؛نادر، مردانی

یاین دادرسای   آقضایی ایرام در ارتبا  با  ةروی ةپیشین .(1396قضاییه ) ةات و انتشارات قو  مطبوعمرک
 .2 ج ،قضاییه ةمرک  مطبوعات و انتشارات قو ،، تهراممدنی

 ،، تهارام قضایی و نظارات مشاورتی   یآرا ةیینآقانوم آیین دادرسی مدنی در  .(1387مسیحی، مهرزاد )

 خرسندی.
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، هاای عماومی حقاوقی    قضایی ایرام در ارتباا  باا دادگااه    ةروی .(1387قضاییه ) ةمعاونت آموزش قو

 .5 ج ،جنگل ،تهرام

 اکرسازام. ،، تهرامقانوم آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی .(1390مهاجری، علی )

 .3 ج ،اکرسازام ،تهرام ،2 چ، سو  در آیین دادرسی مدنیمب .(1389) اااااااااااا

 کیهام. ،تهرام ،4 چ ،های قضاییاندیشه .(1372نوبخت، یوس  )

 .3 ج ،گنج دانش ،، تهرامآیین دادرسی مدنی .(1398نهرینی، اریدوم )

 .3 ج، می ام ،تهرام ،6 چ ،مدنیهای آیین دادرسی بایسته .(1385اهلل ) واحدی، قدرت

 شرکت سهامی انتشار. ،تهرام ،3 چ ،آیین دادرسی مدنی .(1394زاده، مرتضی )یوس 
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