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شهرام وظيفه رضائی
وکیل دادگستری
نام نویسنده مسئول:
شهرام وظيفه رضائی

چکيده
اهمیت ابالغ اوراق قضایی به حدی است که بیشتر تصمیمات و اقدامات دادگاه ها بایستی
مسبوق ابالغ آن به اصحاب دعوا ،وکالی احتمالی ایشان ،کارشناسان رسمی دادگستری،
گواهان و ...باشد .تقسیم بندی ابالغ به واقعی و قانونی و ترتب آثار برای هر یک از آن ها،
فرایند چگونگی امر ابالغ را مهم جلوه می نماید .نظر به اینکه جهت اجرای عدالت و رعایت
حقوق طرفین دعوا و رعایت اصل تناظر آگاهی مخاطب از مفاد اوراق قضایی برای دفاع از
حقوق خویش اصلی غیر قابل انکار است و از آنجا که مبحث ابالغ مندرج در قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به عنوان قاعده عام جز در موارد استثنا
برای امر ابالغ مالک عمل محسوب می گردد لذا تحقیق بررسی و کنکاش در این ارتباط
واجد اهمیت بسزایی است.

واژگان کليدي :ابالغ قانونی -ابالغ واقعی -اوراق قضایی -آئین دادرسی
مدنی -اعتبار -شخص حقیقی -شخص حقوقی.
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ابالغ در قانون آیين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب
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مقدمه
ابالغ در لغت به معنای رسانیدن ،نامه یا پیام ،ایصال آمده است .در ترمینولوژی حقوقی ابالغ ،رساندن اوراق دعوا و اوراق اجرائی و
اظهارنامه ها و احکام دادگاهها به کسی که هدف آگاه کردن اوست تعریف شده است .در اصطالح ،ابالغ را می توان مطلع ساختن مخاطب از
مفاد برگ قضایی با طی تشریفات قانونی تعریف نمود .از آنجا که مقررات ابالغ در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی از جمله قواعد آمره است که رعایت آن برای انجام دادرسی صحیح و عادالنه ضروری است و تبعیت از آن برای مراجع قضایی ضرورت
اکید دارد و در اعمال و اجرای مفاد مقررات یاد شده تفاوتی فیمابین اصحاب دعوا ،اتباع بیگانه و تبعه ایرانی وجود ندارد .ابالغ صحیح اوراق
قضایی الزمه یک دادرسی عادالنه است  .لزوم انجام ابالغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که الزمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف
و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابالغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد  .ابالغ
اوراق قضایی فقط به ابالغ دادخواست و ضمائم آن خالصه نمی شود ،بلکه ابالغ برخی از اخطاریه ها ،آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل
اعتراض هستند ضروری است .ابالغ به دو نوع ابالغ واقعی و ابالغ قانونی تقسیم می شود  .ابالغ اعم از آن که واقعی باشد یا قانونی در
خصوص اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مصداق دارد  .پیشرفت ابزارهای الکترونیک در
ابالغ اوراق قضایی بی تاثیرنبوده است  .امروزه دستگاه های قضایی با بهره گیری از روشی که مطمئن و قابل اثبات باشد  ،از ابالغ الکترونیک
اوراق استفاده موثری می نمایند .گاه ابالغ اوراق قضایی مستقیماً به مخاطب صورت نمی گیرد بلکه به نماینده وی تحویل داده می شود .
ابالغ به نماینده نیز اعم از آن که نماینده ی قانونی یا قراردادی و یا قضایی باشد ،در صورت تحقق شرایط ابالغ واقعی ،ابالغ واقعی محسوب
می شود و اثرات ابالغ واقعی بر آن حاکم است  .یکی از راه های حل اختالفات حقوقی مراجعه به داوری است  .فلسفه داوری موجب شده
است که رعایت مقررات ابالغ ضروری نباشد  .نحوه ابالغ اوراق قضایی در داوری تا حدودی به نحوه ارجاع اختالف به داوری بستگی دارد.
الزم به ذکر است ابالغ تصمیات واح دهای ثبتی که تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است از موضوع بحث خارج بوده و صرفاً
مقررات ابالغ اوراق قضایی -بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  2731/12/12مورد بررسی واقع
گردیده است.
از آنجایی که بیشتر تصمیمات و اقدامات دادگاه باید مسبوق به ابالغ به اصحاب دعوا و وکالی احتمالی ایشان و عنداللزوم گواهان و
کارشناسان باشد اهمیت ابالغ اوراق قضایی بیش از پیش مشخص می گردد .زیرا تمامی مواعد قانونی و قضایی که حسب مورد توسط
قانونگذار یا دادگاه معین گردیده از تاریخ ابالغ مورد لحاظ قرار خواهد گرفت .بدیهی است در مواردی که موعد خاصی جهت انجام امری
توسط مقنن یا دادگاه تعیین گردیده ،روز ابالغ و آخرین روز اقدام جزء مواعد مذکور محسوب نمی شود.
مقررات ابالغ مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابالغ اوراق است و
چنانچه در مواردی مقررات ابالغ صراحتاً استثناء نشده باشد مقررات این قانون در موارد ابالغ الزم الرعایه است .از سوی دیگر ابالغ اوراق
قضایی اختصاص به مرحله معینی از دادرسی ندارد و از زمان اقامه دعوا تا ختم دادرسی و اجرای آن همواره مراتب ابالغ برگ ها ،به اصحاب
دعوا و دیگر اشخاص مرتبط در دعوا حائز اهمیت بوده و جزء با اهمیت ترین ارکان در یک رسیدگی قضایی عادالنه محسوب می گردد.
چنانچه امری که مستلزم آگاهی قبلی طرفین دعوا است بدون ابال غ صحیح به هر یک از آن ها معمول گردد علی االصول باطل و بالاثر بوده
و حسب مورد تخلف محسوب می گردد.
با این وصف ابالغ واقعی ،ابالغ برگ های قضایی به شخصی است که هدف امر ابالغ ،مطلع ساختن وی از مفاد آن است .در صورتی
که اوراق قضایی در اشخاص حقیقی به شخص مخاطب و در اشخاص حقوقی حقوق عمومی( ادارات دولتی ،موسسات وابسته به دولت،
شهرداری ها و ) ...به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء
ابالغ گردد و در برگ دوم اخطاریه رسید اخذ گردد ،ابالغ واقعی محسوب میگردد .در صورت نبودن اشخاص حقیقی در محل یا امتناع از
گرفتن اوراق یا ابالغ اوراق به بستگان و خادمان وی در محل یا امتناع ایشان از گرفتن و به تبع آن الصاق اوراق در محل و نیز ابالغ اوراق از
طریق نشر در روزنامه های کثیراالنتشار ،ابالغ به اهالی غیر محصور اعم از ده  ،شهر و ، ...تحویل اوراق به مسئول دفتر اشخاص حقوقی حقوق
خصوصی ابالغ قانونی قلمداد خواهد گردید.
ابالغ در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید با این حال هریک از اصحاب دعوا یا وکالی آنان به صراحت ماده  37قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی می توانند محلی را برای ابالغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه
است انتخاب نموده ،به دفتر دادگاه اعالم کنند در این صورت کلیه برگ های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابالغ می گردد.
مطابق ماده  87قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  2731/12/12شروع رسیدگی در دادگاه
مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .اقامه دعوا مبدا شروع حرکت دادگاه به سوی رسیدگی به ادعای مدعی است .چنانچه دادخواست و
منضمات آن از لحاظ شکلی مطابق مقررات قانون اخیرالذکر تنظیم و تقدیم محکمه شده باشد ،با دستور رئیس دادگاه ،مدیر دفتر دادگاه
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یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را در پرونده ضبط و اخطاریه ای در دو نسخه حاکی از تعیین وقت رسیدگی با درج روز ،ماه ،سال و
ساعت با نام و محل شعبه رسیدگی کننده ،منضم به یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای خوانده و اخطاریه ای نیز در دو
نسخه حاکی از تعیین وقت رسیدگی به شرح مذکور برای شخص خواهان تنظیم و برای تسلیم به ایشان به مأمور ابالغ ارسال می نماید.
مأمور ابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد .فرایند چگونگی امر ابالغ
به خوانده در مواد  73لغایت  77قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  2731/12/12مورد بررسی واقع
گردیده که در این مقاله مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.
به داللت مواد  717و  717قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ را می توان به « واقعی » و «
قانونی» تقسیم نمود .ماده  717قانون اخیرالذکر اشعار می دارد(( :حکم دادگاه جضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا
نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد)).
ماده  717همان قانون نیز در بیان مهل ت واخواهی از احکام غیابی به ترتیب برای اشخاص مقیم کشور و اشخاص مقیم خارج از کشور مهلت
بیست روز و دو ماه را از تاریخ ابالغ واقعی مقرر نموده است .تبصره  2همان ماده اشعار دارد (( :چنانچه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه
میسر نباشد و ابالغ قانونی به عمل آید ،آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده
خواهد شد .در صورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مد عی عدم اطالع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به
دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد))...
با تدقیق در مفاد مواد مذکور تقسیم انواع ابالغ توسط مقنن به واقعی و قانونی امری مشخص است.

 -2ابالغ واقعی
بهترین شکل ابالغ و کامل ترین نوع ابالغ برگ های قضایی بوده و در اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ،عدم اطاله
دادرسی ،رعایت اصل تناظر و اطالع کافی و وافی از محل و زمان دادگاه در کیفیت چگونگی اقدام اهمیت وافری دارد .بی شک مقصود از
ابالغ واقعی ،ابالغ به شخص مخاطب است به صورتی که از مفاد ابالغیه آگاه گردد .ابالغ واقعی دارای آثار و صورت های مشخصی است که
جهت تشخیذ ذهن در دو بخش ابالغ واقعی به اشخاص حقیقی و ابالغ واقعی به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
 2-2ابالغ واقعی به اشخاص حقيقی
 2-2-2مستفاد از ماده  77قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه خوانده شخص حقیقی باشد
مأمور ابالغ حداکثر ظرف دو روز اوراق مربوطه را به نامبرده ابالغ و در برگ دوم اخطاریه از وی رسید اخذ می نماید .امضاء ذیل برگ دیگر
اخطاریه توسط مخاطب در صورتی که نامبر ده باسواد بوده و درج اثر انگشت وی در موردی که ایشان فاقد سواد است به منزله رسید بوده و
چنین ابالغی از سوی قانونگذار ابالغ واقعی محسوب می گردد .برابر نظریه مشورتی شماره  3/1311مورخ  2711/10/10اداره حقوقی قوه
قضاییه امضاء مهر شده مخاطب ابالغ ،نمی تواند جایگزین امضاء وی در رسید ابالغ اخطاریه به شرح مذکور باشد .هم چنین ابالغ در فرض
اطالع مخاطب از مفاد برگ قضایی و امتناع عمدی وی از تحویل آن ،علی االصول ابالغ واقعی تلقی و رأی صادره حضوری محسوب می گردد
مع الوصف تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده است و قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره  3/8810مورخ  2711/21/11اداره حقوقی قوه
قضاییه مؤید همین مطلب است.
شایان ذکر است ابالغ اوراق قضایی به اشخاص صغیر ،محجور ،مجنون و امثالهم میبایست حسب مورد به ولی یا قیم ایشان صورت
گیرد.
 2-2-1قطع نظر از آنکه طبق قانون مدنی ،اقامتگاه زن ،اق امتگاه شوهر است و ابالغ اوراق به زن در اقامتگاه شوهر امری قانونی است
لیکن چنانچه زن در منزل شوهر خوی ش سکونت نداشته باشد اوراق در محل سکونت یا محل کار وی به مشارالیها صورت می پذیرد و در
صورتی که نامبرده در قبال اخذ اوراق در برگ دوم اخطاریه رسید دهد چنین ابالغی واقعی قلمداد خواهد شد.
 2-2-7چنانچه مخاطب از کارکنان دولتی و موسسات مأمور خدمات عمومی و شرکت ها بوده و نشانی اعالمی ایشان ،محل کار وی
باشد اوراق قضایی مرتبط به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند ارسال می گردد که حسب مورد نامبردگان مکلف به ابالغ اوراق
مذکور به مخاطب و اعاده برگ دوم آن حداکثر ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه می باشند .بدیهی است چنانچه قسمت کارگزینی و رئیس
کارمند به تکلیف مقرره مذکور مندرج در تبصره  2ماده  77قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی عمل ننماید و از
ابالغ اوراق سرپیچی نمایند ،مرتکب تخلف اداری گردیده و حسب مورد به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد
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شد .بدیهی است در صورت ابالغ اوراق یاد شده توسط قسمت کارگزینی یا رئیس کارمند به مخاطب و اخذ رسید از ایشان ،چنین ابالغی
واقعی محسوب خواهد شد.
برابر نظریه مشورتی شماره  3/012مورخ  2773/11/21اداره حقوقی قوه قضاییه « ابالغ اوراق قضایی به کارگران شرکت های
خصوصی تابع مقررات عمومی ابالغ و از جمله ماده  31قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است و از شمول
مقررات تبصره  2ماده  77قانون مذکور که مربوط به کارگران شرکت های دولتی است خارج است .مأمور ابالغ مکلف است به طریق مقتضی
مراتب را به مخاطب ابالغ کند و چنانچه کسی مانع ورود او به محل برای ابالغ شود و امکان ابالغ به جزء ورود به محل ممکن نباشد ،مراتب
را به مرجع قضایی اعالم می د ارد تا با اجازه او به محل مورد نظر جهت ابالغ اوراق قضایی وارد شود و در این حالت اگر شخص یا اشخاص
مانع انجام وظیفه وی شوند( مانع ابالغ اوراق قضایی )طبق ماده  713قانون مجازات اسالمی قابل پیگیرد هستند».
 2-2-8در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ابالغ اوراق به ایشان توسط مأمور زندان یا مدیر زندان حسب قسمت اخیر
ماده  33قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی صورت می پذیرد که در صورت اخذ رسید از خوانده چنین ابالغی،
واقعی تلقی خواهد شد.
 2-2-0چنانچه خوانده در حوزه دیگری اقامت داشته باشد اوراق به هر وسیله ای که ممکن باشد ابالغ می گردد و اگر در محل
اقامت خوانده دادگاه نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسالمی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابالغ می شود،
اشخاص یاد شده که مسئول اجرای صحیح ابالغ می باشند در صورتی که اوراق را به شخص مخاطب ابالغ و در برگ دوم رسید اخذ نمایند
چنین ابالغی نیز واقعی می باشد.
 2-2-7در صورتی که محل اقامت خوانده در خارج از کشور باشد ابالغ اوراق به ایشان توسط مامورین کنسولی یا سیاسی ایران به
عمل می آید ،مامورین مذکور برگ ها را به وسیله مامورین سفارت با هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای مخاطب ارسال نموده و
چنانچه اوراق به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت نمایند چنین ابالغی واقعی محسوب می شود .در صورتی که در کشور محل اقامت
خوانده مامورین یاد شده حضور نداشته باشند به هر طریقی که وزرات امور خارجه مقتضی بداند امر ابالغ صورت می گیرد .چنانچه مخاطب
مقیم خارج ،از اتباع همان کشور خارجی یا سایر کشورها غیر از ایران باشد و کشور مزبور با کشور ایران« قرارداد تعاون قضایی» داشته باشد،
ابالغ توسط مامورین کشور خارجی انجام شده و در این صورت نوع ابالغ با مالک مواد  2110قانون مدنی و  271قانون اجرای احکام مدنی
مشمول مقررات کشور خارجی است.
 -2قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری مصوب  2727میان ایران و ترکیه منعقد گردیده است .در سال  2772نیز
موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه حقوقی و بازرگانی بین ایران و سوریه منعقد شده که در هر دو مورد مقررات مربوط به ابالغ قضایی
بین دو کشور معین شده است.
مستفاد از نظریه شماره  3/8772مورخ  2778/13/22اداره حقوقی قوه قضاییه ابالغ اوراق قضایی به مخاطب خارج از کشور باید در
قالب ماده  32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی صورت گیرد و هیچ گونه مجوز قانونی جهت نشر آگهی در
کشور بیگانه به منظور احضار متهم یا ابالغ اوراق قضایی به وی وجود ندارد.
 2-1ابالغ واقعی به اشخاص حقوقی
 2-1-2در ابالغ به شخص حقوقی ،چون چنین شخصی قطع نظر از آنکه واجد شخصیت حقوقی مستقل از اعضای آن است ،دارای
شخصیت اعتباری می باشد و میبایست بین ایشان و متصدیان آن افتراق قائل گردید ولی به لحاظ آنکه ابالغ به چنین شخص محال عقلی
بوده ،مقنن ابالغ به برخی اشخاص را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی موصوف پیش بینی و بر آن آثار قانونی مترتب نموده است.
 2-1-1در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت ،موسسات مامور
خدمات عمومی ،شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است برابر ماده  30قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی ابالغ خواهد شد کیفیت چنین ابالغی در
صورت اخذ رسید در برگ اول ،واقعی است .الزم به ذکر است در دعاوی مربوط به شعب سازمان های یاد شده ابالغ برگ های قضایی به
مسئول دفتر شعبه یا قائم مقام وی صورت می گیرد.
 2-1-7در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ،اوراق مربوط به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء ابالغ و در صورت
اخذ رسید در برگ دیگر ،ابالغ واقعی است.
 2-1-8در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته ،حسب مورد اوراق مرتبط به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابالغ و در
صورتی که شرکت منحله بدون مدیر تصفیه باشد به آخرین مدیر شرکت قبل از انحالل در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی
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شده است ابالغ خواهد شد .در تمامی موارد مذکور ،ابالغ به اشخاص یاد شده در قبال اخذ رسید در برگ دیگر ،واقعی تلقی می شودبا ذکر
این نکته که ابالغ اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی میبایست به رئیس دفتر یا قائم مقام وی صورت پذیرد.

 -1ابالغ قانونی
یکی دیگر از شیوه های ابالغ برگ های قضایی ،ابالغ به سیاقی غیر از تحویل به مخاطب بوده که از آن به ابالغ قانونی یاد می شود.
ابالغ قانونی در صورتی محقق می گردد که اوراق مرتبط ،به طریقی غیر از تحویل به مخاطب ،به آگاهی وی رسانده شود به عبارت دیگر
آنچه مبرهن است غیر از ابالغ واقعی ،سایر ابالغ ها قانونی است.
 1-2ابالغ قانونی به اشخاص حقيقی
 1-2-2چنانچه خوانده از گرفتن اوراق از مأمور ابالغ استنکاف نم اید مراتب در برگ اخطاریه قید و برابر ماده  31قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی نسخه دوم اخطاریه به نشانی تعیین شده الصاق و برگ اول با سایر اوراق اعاده می گردد.
کیفیت ابالغ در چنین فرضی قانونی قلمداد می گردد و خوانده قادر خواهد بود تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید،
اوراق مربوطه را دریافت نماید .در فرض اخیر دادن رسید به دفتر دادگاه ،کیفیت ابالغ را به واقعی مبدل خواهد نمود.
 1-2-1صورت دیگری از ابالغ ،ابالغ برگ های قضایی به اقارب است .دوری و نزدیکی بستگان تاثیری در کیفیت ابالغ نداشته لیکن
برابر نظر یکی از برجسته ترین اساتید علم حقوق از آنجا که بسیاری از اقارب عقارب اند کیفیت چنین ابالغی محل تامل است( اقارب
کالعقارب فی اذاها!) قطع نظر از مطلب مذکور ،وفق ماده  71قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی در صورتی که
م أمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند و خوانده در نشانی تعیین شده حضور نداشته باشد باید برگ های قضایی در نشانی
مذکور به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آن برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد که تشخیص آن بر عهده
مأمور ابالغ است ابالغ گردد .تحویل گیرندگان برگ ها منحصراً باید از بستگان یا خادمان مخاطب باشد و در صورت عدم حضور مخاطب،
تحویل اوراق به اشخاصی غیر از بستگان یا خادمان ایشان قانونی نمی باشد .در این صورت علیرغم اخذ رسید از بستگان یا خادمان مخاطب
در برگ دیگر ابالغیه ،کیفیت ابالغ قانونی می باشد .مالک وابستگی منحصراً وراثت نیست و تشخیص مصداق قرابت با مأمور ابالغ است.
خادم شخصی است که به نحوی متصدی امور شخص دیگری است و مکلف به انجام خدمت برای آن شخص می باشد .در فرض اخیر نیز
خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ،اوراق مربوط را اخذ نماید.
 1-2-7چنانچه بستگان یا خادمان مندرج در بند قبل از گرفتن اوراق استنکاف نمایند مأمور ابالغ موضوع را در نسخه اخطاریه قید
نموده و نسخه دوم اخطاریه را برابر ماده  31قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به نشانی معینه الصاق و برگ
اول را با سایر اوراق به دفتر دادگاه اعاده می نماید در چنین حالتی قسمت اخیر بند  7-1-2مالک عمل خواهد بود .به داللت نظریه
مشورتی شماره  3/8810مورخ  2711/21/11اداره حقوقی قوه قضاییه واژه های امتناع و استنکاف در مواد  77و  31قانون اخیر الذکر
مترادف بوده و فرقی بین آنها وجود ندارد.
 1-2-8برابر ماده  37قانون آیین دا درسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه خواهان قادر به تعیین نشانی خوانده
نباشد یا پس از اخطار رفع نقص از اعالم نشانی خوانده اظهار ناتوانی نماید که در عرف قضایی از آن به مجهول المکان بودن خوانده یاد می
گردد ،مفاد دادخواست به تقاضای خواهان و دستور دادگاه یک نوبت به هزینه خواهان در روزنامه کثیراالنتشار درج خواهد شد ،برابر نظریه
شماره  3/1117مورخ  2771/21/11اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه خوانده مجهول المکان است ضرورت دارد که برای هر جلسه از طریق
روزنامه کثیراالنتشار به دادرسی دعوت شود .چنین ابالغی در صورتی که فاصله تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی دادگاه کمتر از یک ماه
نباشد قانونی محسوب می گردد .در فرضی اخیر تاریخ انتشار آگهی ،تاریخ ابالغ است .اگر خواهان ،خوانده را مقیم خارج اعالم نماید ،موظف
به اعالم نشانی دقیق او بوده و مجوزی جهت نشر آگهی وجود ندارد ،زیرا وفق ماده  37قانون اخیر ،انتشار آگهی به منظور ابالغ اوراق
قضایی به مخاطب مجهول المکان در داخل کشور است .بدیهی است در سایر موارد از جمله ابالغ نظریه کارشناس در اجرای ماده  171قانون
مذکور و ابالغ دادنامه و امثالهم به خوان ده نیز رعایت مواعد مقرر در قانون ضرورت دارد .بدیهی است آگهی منتشره میبایست مشتمل بر
مواردی باشد که خوانده از مفاد آن مطلع گردد به عنوان مثال در ابالغ دادخواست آگهی باید حاوی نام اصحاب دعوا ،خواسته ،دالیل و شرح
مختصری از دعوا باشد .برابر نظریه شماره  3/8132مورخ  2732/21/12اداره حقوقی قوه قضایه مسأله غایب مفقوداالثر با مجهول المکان
بودن اصحاب دعوا تفاوت و فرق فاحش دارد و مانند هم نمی باشند .زیرا ممکن است کسی مجهول المکان باشد ولی مفقوداالثر نباشد ،مانند
کسی که نامه می نویسد بدون تعیین آدرس خود یا تلفن می زند و یا این که دیگران از او خبر می آورند .شایان ذکر است در صورتی که
خوانده وفق قسمت اخیر ماده  31همان قانون تا جلسه رسیدگی ،به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوطه را دریافت نماید در
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چنین وضعی ابالغ واقعی قلمداد می گردد .در صورت ناتوانی خواهان از اع الم نشانی خوانده در مورد اشخاص حقیقی برابر ماده  37قانون
مذکور مراتب از طریق نشر آگهی مورد عمل قرار می گیرد و در مورد اشخاص حقوقی نیازی به نشر آگهی نیست و برابر تبصره یک ماده 37
قانون یاد شده رفتار می شود .البته در صورتی که حسب گزارش مأمور ابالغ نشانی شخص حقوقی غیر واقعی باشد و وجود خارجی نداشته
باشد پس از ابالغ اخطار رفع نقص به خواهان ،نامبرده می تواند درخواست نشرآگهی نماید.
 1-2-0به موجب ماده  38قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ اوراق به مخاطبین غیر محصور در
دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر عالوه بر نشر آن از طریق درج در روزنامه کثیراالنتشار به شخص یا اشخاصی
که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند صورت می گیرد که چنین ابالغی که از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار صورت می
گیرد قانونی محسوب می گردد.
 1-2-7در صورتی که محل اقامت خوانده در خارج از کشور بوده به شرح مندرج در بند  1-2-7عمل خواهد شد .با این توضیح که
اگر ابالغ به شخص خوانده تسلیم نگردد و در قبال آن رسید اخذ نگردد کیفیت چنین ابالغی ،قانونی است.
 1-1ابالغ قانونی به اشخاص حقوقی
 1-1-2در دعاوی راج ع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت ،موسسات مامور
خدمات عمومی ،شهرداری ها و نیز موسساتی که تم ام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است در صورت خودداری رئیس دفتر یا قائم
مقام وی از اخذ برگ های قضایی ،قطع نظر از آنکه اقدام مذکور تخلف اداری محسوب می گردد ،مامور ابالغ مکلف است مراتب امتناع ایشان
را در برگ اخطاریه گزارش و اوراق را به دفتر شعبه اعاده نماید کیفیت چنین ابالغی ،قانونی شمرده می گردد.
 1-1-1در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از قبیل شرکت ها ،در صورتی که مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء
از گرفتن اوراق استنکاف نماید مامور ابالغ مکلف است مراتب امتناع ایشان را در برگ اخطاریه گزارش و اوراق را به دفتر شعبه اعاده نماید
در چنین فرضی ابالغ قانونی قلمداد می گردد از سوی دیگر در صورت نبودن مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء ،توجهاً به ماده 37
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ اوراق قضایی به مسئول دفتر ،ابالغ قانونی محسوب می گردد .حسب
نظریه شماره  3/012مورخ  2773/11/21اداره حقوقی قوه قضاییه ابالغ اوراق قضایی در دعاوی مربوط به اشخاص حقوقی باید مطابق
مقررات ماده  37قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی صورت گیرد ،ابالغ به نگهبان شرکت صحیح نبوده و ایجاد
سابقه ابالغ نمی نماید و چنانچه ابالغ اوراق در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق قضایی به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت
ها معرفی شده ابالغ خواهد شد.
 1-1-7در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته ،چنانچه حسب مورد رئیس دفتر اداره تصفیه امور ورشکستگی یا قائم مقام وی ،مدیر
تصفیه ،آخرین مدیر قبل از انحالل شرکت از گرفتن اوراق قضایی امتناع نماید .مامور ابالغ مراتب خودداری نامبرده را در برگ اخطاریه درج
و اوراق را به دفتر دادگاه مسترد می دارد کیفیت چنین ابالغی قانونی است.

 -7سابقه ابالغ
سابقه ابالغ بدان معنی است که ابالغ انجام شده در یک نشانی تا زمانی که تغییر نکرده و در صورتی که تغییر نمود لیکن توسط
طرف دعوا به دادگاه اعالم نگردیده برای دادگاه معتبر می باشد .ماده  31قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
اشعار می دارد « :هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابالغ شده یا محلی را که برای ابالغ اوراق انتخاب کرده،
تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه
اطالع دهد تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است ،اوراق در همان محل سابق ابالغ می شود ».با تدقیق در قسمت اخیر ماده قانونی
مارالذکر ،آنچه مشهود است مادامیکه اعالم نشانی جدید توسط طرف دعوا به دادگاه اعالم نگردد اوراق قضایی در همان محل سابق به
مشارالیه ابالغ خواهد شد .ذکر این نکته ضرورت دارد به داللت ماده  2111قانون مدنی که در مقام تعریف اقامتگاه بر آمده است زندان از
شمول آن تعریف خارج بوده فلذا چون زندان محل اقامت محسوب نمی گردد اگر اخطاریه در زندان ابالغ شده باشد پس از آزاد شدن زندانی
ابالغ قانونی در محل زندان مجوزی ندارد و ابالغ قبلی سابقه ابالغ محسوب نمی گردد.
 7-2شایان ذکر است در رای وحدت رویه شماره  17مورخ  2771/18/17هئیت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار سابقه ابالغ در
مرحله بدوی دادرسی را برای ابالغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی
نشانی اقامتگاه طرف دعوا تعیین گردد.
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 7-1وفق نظریه شماره  3/888مورخ  2777/12/72اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به قاعده عمومی ابالغ مندرج در ماده 31
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  2731در کلیه مواردی که سابقه ابالغ وجود داشته باشد در صورت
تغییر نشانی یا اشتباه بودن آن مامور ابالغ وفق مقررات ماده اخیر الذکر اقدام خواهد نمود ،مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری را مقرر
داشته باشد (مانند ذیل ماده  31همان قانون) .همچنین ماده  11قانون صدور چک از این موارد بوده و یک حکم استثنایی است که صرفاً در
همان مورد اجرا خواهد شد.
 7-7وفق نظریه شماره  3/1177مورخ  2777/18/22اداره حقوقی قوه قضاییه از آنجا که ابالغ هر واقعه حقوقی آثار و تبعات حقوقی
ویژه خود را دارد و به موجب مبحث دوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  2731به ویژه
قسمت آخر ماده  31آن ،اقامتگاه و نشانی محکوم علیه همان است که در آخرین محل اعالم شده سابقه دارد ،از این رو اعالم تغییر نشانی
محکوم علیه از سوی محکوم له ،مجوزی برای ارسال برگ اجراییه به نشانی اعالمی جدید نیست و الصاق برگ اجراییه به نشانی ای که از
سوی محکوم علیه اعالم شده و سابقه ابالغ دارد الزامی است.
الزم به ذکر است اوراق مشمول مقررات ابالغ عبارتند از:
دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی ،اظهارنامه ،احضاریه گواه ،اخطار مالحظه نظریه کارشناسی ،دادنامه و سایر اوراق
رسمی ،رأی مرحله تجدیدنظر ،اجراییه ماده  7قانون اجرای احکام ،اوراق احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری ،همچنین با توجه به ماده
 228قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ در آیین دادرسی کیفری برابر مقررات آیین دادرسی مدنی است و همچنین رعایت مقررات ابالغ در
رسیدگی به تخلفات اداری و . ...

 -4ابالغ در سامانه ثنا
به منظور حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده های احتمالی ،مقنن در مواد  230و  700قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  2711/21/18ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی را پیش بینی نموده است.
 8-2به موجب ماده  230قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانههای (سیستمهای) رایانهای و مخابراتی ،از قبیل پیامنگار
(ایمیل) ،ارتباط تصویری از راه دور ،نمابر و تلفن ،برای طرح شکایت یا دعوا  ،ارجاع پرونده ،احضار متهم ،ابالغ اوراق قضائی و همچنین نیابت
قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع تلقی شده است.
به داللت این ماده قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانههای الکترونیکی یا مخابراتی به اصحاب دعوا ابالغ
نماید .مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی ،به سامانه ای که به این منظور راه اندازی شده است،
مراجعه کنند.
ماده  700قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن اشعار می دارد «:در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر
قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ،سند ،مدرک ،نوشته ،برگه اجرائیه ،اوراق رأی ،امضاء ،اثر انگشت،ابالغ اوراق قضائی ،نشانی
و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و
تبصرههای آن کافی و معتبر است.
تبصره  2ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی ،نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل
اطالعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود .قوه قضائیه موظف است سامانههای امنیتی الزم را جهت
تبادل امن اطالعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی ،کارشناسان ،دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ،ضابطان و مراجع قضائی و سازمانهای
وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره 1ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات
الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ،نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ،با استفاده از ظرفیت بخش
خصوصی اقدام نماید .دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه
میرسد.
تبصره  7ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ،و در صورت عدم
دسترسی به پست الکترونیک ،مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات الزم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی
قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند ».سامانه ابالغ ،سامانهای الکترونیکی است که بر بسترِ شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا،
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نماینده قانونی آن ها ،دفاتر خدمات قضایی ،کارشناسان ،ضابطان قضایی و دیگر اشخاص مرتبط ،برای ابالغ اوراق قضایی و نشر آگهی ،به
صورت الکترونیکی ،ایجاد شده است.
تمامی ابالغهای صادر شده به اصحاب دعوا و پیوستهای آن از طریق این درگاه ،به حساب کاربری مخاطب ارسال میشود .حساب
کاربری نیز ،عبارت است از نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه ،برای دسترسی به سامانه ابالغ ،اختصاص داده
میشود .این نشانی ،شامل یک شناسه کاربری و گذر واژه ورود دائم و گذر واژه موقت به حساب کاربری است.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مراجعان قوه قضاییه موظفند اطالعات خود ،از جمله کد پستی و شماره تلفن همراه را با ثبت نام
در سامان ه ثنا در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند؛ سپس برای احراز هویت ،کد ثبت نامی خود را به دفاتر خدمات قضایی ارائه میکنند و
بعد از احراز هویت ،صاحب حساب کاربری می شوند و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود ،میتوانند به سامانه ابالغ مراجعه و ابالغهای
خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز ،از طریق سامانه ثبت میشود.
در همین راستا و در گام نخست ،سامانه ثنا برای ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد و در حال حاضر برای اشخاص حقوقی نیز راه
اندازی شده است .در خصوص اشخاص حقوقی درج شناسه حقوقی در ورود به حساب کاربری مذکور عالوه بر گذر واژه دائم و گذر واژه
موقت ضرورت دارد .فلذا فی الحال در بدو ورود مراجعان به محاکم ،ایشان میبایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ،ثبت
نام کنند و پس از ثبت نام و اح راز هویت ،حساب کاربری (شامل شناسه و رمز ورود به سامانه ابالغ) ،به آنها تخصیص داده میشود .در هر
نوبت جهت ورود به سامانه ابالغ ،گذر واژه موقت به تلفن همراه شخص ارسال و با درج آن در سامانه ،وی قادر خواهد بود تا نسبت به رویت
اوراق قضایی که جهت ابالغ برای ایشان ارسال گردیده اقدام نماید.
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