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  چكيده 
چه قانون مقرر كرده است  اگر؛و ضمانت اجراهاي متفاوتي داردحضور خواهان و خوانده آثار      

راهكار كنوني ممكن است ابطال دادخواست يا . يك مانع رسيدگي نيستهرنداشتن حضور كه 
حل فقه اماميه، قوانين سابق آيين دادرسي مدني و حقوق فرانسه در  راه. صدور راي غيابي باشد
 در مشاركت شخصي ايشان در فهوم حضور خواهان و خواندهدر فقه م. اين باره يكسان نيست

در فرانسه، صدور راي غيابي . و بسيار متفاوت از برداشت كنوني استشود  اهر ميظدادرسي 
 تقابلي معروف است و نسبت به در خصوص خواهان نيز ممكن است كه به راي اصطالحاً

هاي متعددي در جريان دادرسي و اعتبار راي  ش اما رو،شود خوانده نيز راي غيابي صادر مي
 هاي جنبهقوانين سابق ما نيز از .  شودكمتا مصاديق راي غيابي بسيار  استغيابي مورد توجه 

 اين است كه ،كيد قرار بگيردأتواند مورد ت چه ميآن.  هستندمختلف قابل مطالعه و بررسي
 برابر با تضمين حقوق دستي در قبول واخواهي لزوماً افزودن بر شمار آراي غيابي و گشاده

  .مين حقوق دفاعي خوانده نيستأخواهان يا ت
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  مقدمه. 1
با عادات و اخالق مردم اين «: ها پيش پيرامون احكام غيابي چنين نوشت ين دفتري سالمت احمد
نتيجة اين اندازه .  و ترتيب ابالغ قانوني اوراق قضايي كه هميشه بدون شائبه نيستتمملك

 با حالت آن است كه محاكمات مرحلة نخستين غالباً) نه مقصر(تضييق دربارة غائب قاصر 
 ها از اين سخن، با گذشت سالرسد  نظر مي به. )67، ص268، ش1378متين دفتري، ( »نقص تمام بشود

 بسيار محتمل است كه خواهان  پساست؛وجود نيامده   تغيير چنداني بهدر وضعيت و آثار ابالغ
 بايد ، خواهان كه مدعي استاما.  در دادرسي حضور نيابند، آگاهانه يا ناآگاهانه،ا خواندهي

خوانده هم براي . پيگير دعواي خود باشد و در دادرسي به شيوة مقرر در قانون حضور پيدا كند
در دادرسي شركت   استدهكربيني  نحوي كه قانون پيش  يا به،دفاع از خود بايد حاضر شده

. خواهد شدن رسيدگي و صدور راي  اما مانع، آثار معيني داردآنانيك از حضور نيافتن هر. كند
عنوان زير  طور كلي به  در حقوق فرانسه به،شود رايي كه در نتيجة اين عدم حضور صادر مي

. گونه راي، منصرف به خوانده است شود و در حقوق ما اين مجموعة راي غيابي شناخته مي
عادي شكايت  هاي راهاي غيابي را از بر اين، در حقوق ما مرسوم است كه واخواهي از ر افزون

كه سخن غايب در دادرسي  چرا؛گيرد العاده قرار مي فوق روشكنند كه در برابر  معرفي مي
كند راه  رو، اصل رعايت حقوق دفاعي ايجاب مي اين از شود؛ مين دفاعش مطرح ،شنيده نشده
اين نگرش با اتكا به فقه اماميه .  براي او همواره باز باشدراهترين  عنوان عادي  بهواخواهي

واخواهي » الغائب علي حجته اذا قدم«قرار گرفته و بر پاية روايت  گذار قانونبيشتر مورد توجه 
كه در فقه سخن وجود اينهمچنين، با. شرايط آسان پذيرفتني است درب يعليه غا از محكوم

قرار و مورد بحث شده بيني  ا لزوم تحرير دعوا پيشي» المدعي ترك لو ترك«ديگري با عنوان 
خالف قوانين سابق، شاهد توجه به آثار ، در قانون آيين دادرسي مدني كنوني بر استهگرفت

در . روشني نيستيم در دادرسي به وي  نداشتنمشاركتخواهان يا ضمانت اجراي نيافتن حضور 
كه واخواهي مجاز است، از يك سو، موارد صدور راي غيابي محدود عين اينفرانسه درحقوق 

شناسند و آن را زير مجموعة  عادي شكايت نمي هاي راهنحوي كه امروز واخواهي را از   به،شده
دت كنند و از سوي ديگر، براي ابالغ راي غيابي م مي بررسيالعادة شكايت  فوق هاي روش

مقايسة اين دو رويكرد، در كنار بررسي پيشينة قوانين كشور، كه ريشه در . استمعين شده 
دستي  رسد گشاده نظر مي به.  موضوع اين مقاله است،نيازهاي جوامع حقوقي مورد مطالعه دارد
ه اتالف چنان ك  آن؛ايراد است دارايروية باب واخواهي  در تعيين مصاديق راي غيابي و فتح بي

مطالعة تطبيقي اين . وقت خوانده با طرح دعوا و عدم پيگيري آن با چنين اشكالي مواجه است
 و راهكارها ها ضيك از اين فربراي هرد كرنوشته در حقوق ايران و فرانسه كمك خواهد 

نوشتار دوم خواهان و در  يافتننحضور بر اين بنياد، در نوشتار نخست به . توجيهاتي ارائه شود
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بررسي سوابق قوانين ايران و فقه اماميه در كنار . خوانده خواهيم پرداخت شدننر ضاحبه 
هاي آيين  مطالعة تطبيقي در حقوق فرانسه از اين روي اهميت دارد كه پژوهشگر را با زمينه

  .كند دادرسي كنوني آشنا مي
  

  خواهاننيافتن حضور  .2
ابقة بحث در حقوق ايران و سپس به جايگاه اين پرسش در فقه اماميه در اين جا ابتدا از س

سخن خواهيم گفت و سرانجام به حقوق فرانسه و تحليل حقوق كنوني ايران خواهيم 
  .پرداخت

  
   خواهاننيافتن حضور پيرامون  پيشينة حقوق ايران .3

سيون قوانين عدليه مصوب كمي» ن موقتي اصول محاكمات حقوقييقوان «456 مادة 2در بند 
 موقوف نمودن ،، ذيل مبحث دوم در احكام غيابي، ضمانت اجراي عدم حضور خواهانق1329

 .ا ادامة رسيدگي قانوني به خواهش خوانده بوديرسيدگي و حكم به جبران خسارات خوانده 
رد و در مادة  اندكي تغيير ك1318 شهريور 25اين رويكرد در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

چند كه از دادگاه درخواست عدم  دادرسي حاضر نشود هرةاگر مدعي در جلس«:  مقرر شد165
عليه دادخواست را ابطال و حكم  مدعي  طور موقت كرده باشد دادگاه به درخواست تعقيب را به

 ضمانت اجراي عدم حضور 167 و 166همچنين در مواد . »دهد خسارت وارده بر او را مي
واهان و خوانده را موجب خروج پرونده از نوبت معرفي نمود تا زماني كه خواهان از دادگاه خ

 رسيدگي نخستين اگر ةدر مرحل«:  تصريح كرد169رسيدگي به دعوا را بخواهد و در مادة 
سال از تاريخي كه رسيدگي به دعوي از نوبت خارج شده درخواست تعقيب آن  مدت يك

. » دادخواست مجدد تعقيب دعوي را بخواهدةوسيل تواند به و مدعي مي دادخواست باطل  نشود
 غير از جلسة نخست رسيدگي اين ي نيز پيرامون عدم حضور خواهان در جلسات172مادة 

ي ادادخواست يا صدور ر  تواند از دادگاه درخواست ابطال عليه مي مدعي...  « :چنين حكم كرد
. »ي دادگاه حضوري محسوب استارت اخير روي مدعي بنمايد و در صونسبت به دع

 نسخ صريح 172 مادة ،1334 مرداد 1 اصالح قانون آيين دادرسي مدني مصوب ةموجب اليح به
 حق خوانده به خواهش از دادگاه براي احضار مجدد مدعي حذف 165  و164 مواد شد و در

ذار شد كه از سوي برخي گرديد و اختيار ابطال دادخواست به تشخيص و ارادة دادگاه واگ
دادرسي مدني را از دست اصحاب دعوا خارج چراكه است، م شده نادرست اعالاستادان 

متين دفتري، ( وجه استت ، بيتواند ناظر به خواهان نيز باشد كه مي كند و به مفهوم راي غيابي مي

  . )70، ص269، ش1378
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  نيافتن خواهان در فقه اماميه حضور .4
 پاسخ خواستن از خوانده، حق مدعي است و از خوانده چيزي خواسته«كه اند  در فقه گفته

تشخيص مدعي از رو،  اين از ؛)185 و 184، ص1415انصاري، (» ذينفعشود مگر پس از مطالبة  نمي
كي از معيارهاي تشخيص ي. )62- 68، ص1390اتوزيان،  ك.ك.ر( استبوده اهميت بااليي  دارايمنكر 

معنا كه ن ه ايب ؛»أنّ المدعي من ترك لو ترك«: اند مدعي از منكر هم اين است كه گفته
 از فقهاي ،آشتياني. )1739، ص1374حلي، (» واگذارده شود، اگر واگذارد خصومت و نزاع را«

اند كه مدعي كسي است كه اگر دعوا را   جمله قيام كرده اين چنين به تحليل معناي اين،معاصر
د خواه  ولي منكر چنين حقي ندارد و از وي پاسخ مي،شود  كسي متعرض او نمي،ترك كند

رها كردن ممكن است مساوي با ترك دعوا يا ترك تعقيب دعوا چه اگر. )826، ص1425آشتياني، (
 يا عدم حضور خواهان ،كار نيازمند ارادة صريح است چندان روشن نيست كه آيا اين  اما،باشد

 اين معنا از مدعي پاسخي به پرسش اين .باشد نيز داراي داللت ضمني است و به همين معنا مي
وانگهي، در . دهد  چيزي را نشان نمي يا اثباتاًكه عدم حضور خواهان، نفياً چرا؛دهد نوشته نمي

 به درخواست ترك تعقيب از سوي ،ش1378وب مصكيفري منسوخ قانون آيين دادرسي 
  مادة و نيز176 مادة 1تبصرة (كند  ميييد أتكه معناي ارادي بودن ترك را بود مدعي اشاره شده 

 مفهوم غيبت خواهان در جلسة همچنين، اساساً). ش1392 قانون آيين دادرسي كيفري 79
ين معنا كه حتي اگر ه ام حضور است؛ ببرداشت كنوني از عد بارسيدگي در فقه متفاوت 

براي نمونه صاحب . شود مي شمردهب ي باز غا،خواهان براي دادخواهي وكيل معرفي كند
اگر صاحب حق «:  است  نوشته،جواهر در شرح شرايع پيرامون فرضي كه خواهان وكيل دارد
ب كند و بدهكار ادعا كند كه به غائب باشد و وكيل داشته باشد و وكيل از بدهكار مطالبة طل

موكل طلب را مسترد كرده و دليل نداشته باشد، در الزام او به تسليم دين ترديد است بين 
متوقف كردن حكم به دليل وجود احتمال پرداخت دين، و بين حكم كردن و الغاي دعواي او، 

حل  ي نيست كه راهكه متوقف كردن برابر است با تعذر مطالبة حق از ناحية وكيل و شكچرا
اول بيشتر به اصول مذهب و قواعد آن همچون عدم امكان دفع حق قطعي شرعي با احتمال 

هم با تفكيك ميان حضور و تحرير دعوا  عالمة حلي. )224، ص1404نجفي اصفهاني، (» ... شبيه است 
م؛ حاضر عليه را به سوي مجلس حك هرگاه طلب كند مدعي حاضر كردن مدعي«: اند فرموده

بيان : هرگاه بوده باشد حاضر، چه تحرير نموده باشد مدعي دعوايش را، يعني: يعني: سازد او را
كند او را حاكم، تا آن كه  اما گر غائب باشد؛ اجابت نمي. نموده باشد آن را، يا بيان ننموده باشد

 ،ن اساس، معيار در فقهبر اي. )1662، ص1374حلي، (» مدعي دعواي خود را تحرير، يعني بيان، كند
.  خواه در نتيجة حضور، دعوا بيان يا تحرير شده باشد يا خير؛حضور شخصي نزد قاضي است

عليه احضار   اگر مدعي دعوا را تحرير كرده باشد، حتي اگر بعد حاضر نشود، مدعيپس
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 اقدامي د، باشصورت خير و قاضي تا زماني كه دعوا تحرير يا بيان نشده غير اين شود در مي
در احضار نمودن در مجلس حكم يك نوع اذيتي است به «كه  چرا؛كند براي احضار مدعي نمي

بر شيوة فقهي دادرسي، حضور پس، بنا. )1662، ص1374حلي، (» باشد او كه استحقاقش معلوم نمي
ور  بعد از حض.شود شمار آمدن خواهان نمي ب بهيخواهان به نمايندگي وكيل هم مانع غا

 دعوا، عدم حضور بعدي او بيانشود و بعد از  عليه احضار مي شخصي مدعي است كه مدعي
روي، مجوزي براي ابطال دادخواست خواهان  هر مانع رسيدگي و احضار خوانده نيست و به

  .، بلكه گرايش بيشتر به انتظار و ادامة رسيدگي استدهشنبيني  ب پيشيغا
   

  در حقوق فرانسه واهانخنيافتن  حضور .5
 اما كد آيين ،در حقوق اين كشور رايي حضوري است كه پس از مذاكرات حضوري صادر شود

 تلقي نموده و در مواردي بدون اين نوعي ضمانت اجرانيز دادرسي مدني حضوري بودن را 
بت به خواهان نس. )Héron, 2006, n° 1195, p.293(مذاكره، باز راي را تقابلي معرفي كرده است 

اند كه در اينجا مفهوم راي غيابي به  ب، راي چنين وضعيتي دارد و برخي از استادان نوشتهيغا
شود كه ابتكار آغاز نمودن دادرسي   ميشكل افراطي توسعه يافته و شامل عدم حضور خواهاني

كيد شده كه راي در صورتي أدر اين كد ت. )Cadiet et Jeuland, 2013, n° 84, p.77(را داشته است 
مقررات ويژة هر مرجع، كه ممكن  برابر ها  آننمايندگاناست كه طرفين يا ) حضوري(تقابلي 

 كد آيين 467مادة (جا الزامي يا اختياري باشد، در دادرسي حاضر شوند است نمايندگي در آن
رو، در مراجعي كه رسيدگي با حضور  اين زا). 215، ص1391محسني، : دادرسي مدني به نقل از

، فرض )يعني مراجع عمومي(شود   اين كد انجام مي752 مادة 1 به بند الزامي وكيل مستند
 در مراجع اختصاصي كه حضور وكيل  اما،صدور راي غيابي در غيبت خواهان ممتنع است

 ، حاضر نشدهاحضار خوانده، شخصاً باوجود اين احتمال وجود دارد كه خواهان ،الزامي نيست
جا دو فرض در اين. اي هم معرفي نكند و نزد قاضي نيز در وقت رسيدگي حاضر نشود هنمايند

اگر خواهان بدون عذر موجه حاضر نشود «كه نخست اين: بيني كرده است  كد پيش468را مادة 
اين صورت راي تقابلي خواهد تواند صدور راي در ماهيت را تقاضا نمايد كه در  خوانده مي

اند؛ رايي كه غير از راي   دانسته1يا حضوري» تقابلي« اصطالح بهدانان اين راي را  حقوق. »بود
حال  هر به. )Hébraud, 1973, p. 379; cité par : Cadiet et Jeuland, 2013, n° 84, p.77(تقابلي است 

راي شعبة دوم مدني (ايد موجه و مستدل باشد نيز راي دادگاه در ماهيت ب خصوصدر اين 
و دادگاه بدون ) Cadiet, 2014, p.330: ، به نقل از1982 ي م24ديوان عالي كشور مورخ 

 10راي شعبة دوم مدني ديوان عالي كشور مورخ (درخواست خوانده حق صدور راي در ماهيت را ندارد 

                                                            
1. dit contradictoire.  
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تواند يا  كه اگر نتواند در ماهيت راي بدهد، مي دوم اين.)Cadiet, 2014, p.330: ، به نقل از1988مارس 
.  خواهان را الغا كندة احضاريكه راساًدستور تشكيل جلسة رسيدگي ديگري را بدهد يا اين

صورتي كه خواهان ظرف پانزده روز در ،كند عدول ميدادگاه از اين بالاثري و الغاي احضاريه 
اطالع ، داشته است مفيد را نكه شرايط اقدام در زمانر اينمبني ب به مدير دفتر عذر موجه خود

 اين توانايي 1983 مارس 23شعبة اجتماعي ديوان عالي كشور فرانسه در راي مورخ .  دهد
 و در اين مورد حكم كرده ،دادرس در تشكيل جلسة ديگر را از اختيارات تشخيصي او معرفي

 رد كند ،را موجه تشخيص نداده خصوصقاضاي يك طرف در اين تواند ت است كه دادرس مي
)Cadiet, 2014, p.330( .ولي از ، اگر طرفين نزد قاضي حاضر شوند،469موجب مادة  همچنين به 

تواند با توجه به محتويات  انجام اعمال آيين دادرسي در مواعد مقتضي امتناع كنند، دادرس مي
تواند از دادرس  خواهان باشد، خوانده مياين ممتنع در نمايد و اگر پرونده رايي تقابلي صا

 به ،همچنين، اگر اين امتناع از ناحية تمامي طرفين باشد. اعالم الغاي احضاريه را تقاضا كند
 پرونده را پس از ارسال آخرين اخطار به طرفين و تواند حتي راساً  دادرس مي470حكم مادة 

ورتي كه نماينده دارند، با قراري غيرقابل شكايت از فهرست خارج صنمايندگان ايشان، در
، 1390 غمامي و محسني، .ك.براي مالحظة رويكرد اصول آيين دادرسي مدني فراملي پيرامون رد دعواي مسكوت ر(نمايد 

  .)125-130ص
  

  رانياي كنون حقوق در خواهاننيافتن  حضور. 6
؛ نه به احكام قانون  است راه ديگري را پيمودهش1379وب قانون آيين دادرسي مدني مص

 به متن نخستينِ قانون آيين دادرسي مدني موقتي اصول محاكمات حقوقي پايبند بوده و نه
عليه حق  كه در فقه جواب خواستن از مدعي اينباوجودهمچنين، . است داشتهاعتنايي  ش1318

حقوق تطبيقي چه اگر خواهان مجوز ابطال دادخواست او نيست و خواهان است و عدم حضور
 چنين 95امكان رسيدگي و صدور راي در ماهيت را توصيه كرده، اين قانون در صدر مادة 

يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع عدم حضور هر«: استتصريح كرده 
 اخذ توضيح از خواهان مندرضي كه دادگاه نيازو تنها در ف» رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست

يك از  كه هيچ فرضيتواند راي دهد و همچنين در  و با گرفتن توضيح از خوانده هم نمياست 
 بدون اند و دادگاه نيز قادر به صدور راي در ماهيت اصحاب دعوا با دعوت قبلي حاضر نشده

مل أبيني شده كه محل ت بطال دادخواست پيش امكان صدور قرار است، راساًياخذ توضيح ن
 و اگر خوانده بخواهد تكليف او ،كه اگر دعوا مدني است و در دستان اصحاب آن چه، آن؛است

 چرا بايد دادگاه چنين توانايي ؟در ماهيت روشن شود، چرا نبايد چنين امكاني فراهم باشد
. خواهان مساوي با استرداد ضمني دعواستفتن نياحضور داشته باشد؟ ممكن است گفته شود 
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 با اصالحات بعدي، ش1318دانان در زمان حكومت قانون آيين دادرسي مدني  برخي حقوق
 سابق كه مقرر 164ست و اين قيد مادة  مساوي با استرداد دعوااعتقاد داشتند كه اين كار تلويحاً

ه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي علي با اخذ توضيح از مدعي ...  «: استنموده
 .»موجه استخالف ترتيب و غير « كنوني نيز تكرار شده95 در مادة  كه عيناً»شود مي ابطال 

عليه در جلسه حاضر شود و از دادگاه درخواست حكم در  اگر مدعي«همچنين، معتقد بودند كه 
، 1378متين دفتري، (» ت اين مسئول را اجابت نمايدماهيت بنمايد به نظر ما باز هم دادگاه مكلف اس

 در اين ،دادگاهاستادان بدون ورود به پرسش ناظر به مبناي اختيار از برخي ديگر . )70، ص269ش
  در صورت،دهكرند كه دادگاه بايد اين امر و ضمانت اجراي آن را در اخطاريه ذكر ا هنوشت باره

پيش از . )151، ص296، ش1387شمس، (خواهان دادخواست وي را ابطال كند ن تفنياحضور 
رسد؛ در آغاز ماده  نظر مي  و ادامة آن متعارض به95جستجوي پاسخ بايد افزود كه صدر مادة 

 باوجود ،خواهان مانع رسيدگي نيست و اين استنكاف از حضورنيافتن حضور است، گفته شده 
 ولي در ادامه مقرر كرده. طارية اخذ توضيح است كه چنين ضمانت اجرايي داردوصول اخ

بدون » يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند صورتي كه با دعوت قبلي هيچهمچنين در «:است
واقع ضمانت اجراي فرضي است دريعني ابطال دادخواست  ؛كه سخني از اخذ توضيح باشدآن

جا چيست؟ آيا استرداد  مبناي توانايي دادگاه در اينپس،. ت راي بدهدكه دادگاه نتواند در ماهي
 كد 397 كه موضوع مادة ضمني است؟ مقولة استرداد ضمني در حقوق فرانسه نيز مطرح شده

 اين 395مواد (روي آن را منوط به قبول خوانده كرده است  هر آيين دادرسي مدني است كه به
، استرداد 107موجب مادة  كه بهتوان سخن گفت چرا از استرداد ضمني نميدر حقوق ما ). كد

نيست، وابسته  به قبول خوانده چهشود كه اگر دادخواست تا جلسة اول دادرسي انجام مي
نيازمند اراده است و استرداد دعوا نيز مشمول بندهاي ب و ج اين ماده است كه در هر دو 

 خواهان در اين فرض  نيافتنحضورتوان  وانگهي، نمي.  استرداد استفرض نيازمند بروز ارادة
 كه استرداد نيازمند اراده است و به شخصي كه حاضر نشده چرا؛را استرداد ضمني دعوا دانست

 ديوان عالي كشور نيز در دادنامة 20شعبة . شود ر بر نفي ادعا منتسب نميياي دا  ارادهاست،
خواهان هيچ ظهوري نيافتن  حضور است كهده كركيد أ ت1370 ارديبهشت 4 مورخ 123شمارة 

رسد خواهاني كه  نظر مي در اين باره به. )123، ش1381بازگير، : به نقل از(بر انصراف او از دعوا ندارد 
 شود يا با دعوت قبلي  وصول اخطارية اخذ توضيح در جلسة دادرسي حاضر نميباوجود

ابد، مرتكب تقصير در تعقيب دعوا شده است؛ اقدامي كه ظهور در ارتكاب فعل ي حضور نمي
 اين .عنوان ضمانت اجراي اين تقصير، دعواي وي را ابطال كند تواند به عمدي دارد و دادگاه مي

محسني، (  موسوم استمسكوت يعوادو به رد ده شمريكا مطرح انحو مطلوبي در حقوق  نظر به

بر اين بنيان، رد وقتي ارادي است كه دعوا به ارادة خواهان يا توافق . )130- 132، ص43، ش1392
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جمله هنگامي شود و از كه نيازي به دستور دادگاه باشد، مردود ميآن تمامي اطراف دعوا، بي
ين صورت به تقاضاي كند كه در ا ارادي است كه خواهان از پيگيري دعوا كوتاهي ميغير

روي، اشكالي كه استاد متين دفتري به حذف ارادة خوانده در اين  هر به. شود خوانده دعوا رد مي
 تقصير در تعقيب دعوا و حتي استرداد ةباري، قبول نظري. همچنان باقي است ،كردهامر مطرح 
تواند از دادگاه بخواهد كه در به بايد خواندنچرا . طرف كندند اين اشكال را برتوا ضمني نمي

رسد در وضعيت فعلي نيز اگر  نظر مي ماهيت تصميم بگيرد و تكليف او را مشخص كند؟ به
خوانده تقاضاي صدور راي در ماهيت كند تا تكليفش روشن گردد، منعي در اجابت اين 

 از وصول اخطار در اين باره كه فقط به عدم حضور پس گذار قانوندرخواست نيست و حكم 
تواند ماهيت دعواي مدني را تغيير دهد و مانع قبول   نمي،اخذ توضيح و دعوت قبلي مقيد است

وانگهي، ابطال دادخواست خواهان . درخواست صدور راي در ماهيت از ناحية خوانده شود
ان، بيني امكان صدور راي به جبران خسارات خوانده و امكان دادخواهي مجدد خواه بدون پيش
 موجب خوانده احضار ،دهشگونه كه در فقه نيز مطرح  كه آن چرا؛رسد نظر نمي منصفانه به

رو، جا داشت  اين از. وجود داردخساراتي است كه در استحقاق او به تحمل آن ترديد 
  . دكر ميبيني  احكام سابق ناظر بر جبران خسارت خوانده را پيش گذار قانون

  
  خواندهنيافتن حضور  .7

حقوق فرانسه و نيز  سپس در فقه اماميه و ، ابتدا به سابقة بحث در حقوق ايران،جادر اين
  . خواهيم پرداختمانموقعيت حقوق كنوني كشور

  
   خواندهغيبت خصوصپيشينة حقوق ايران در . 8

 ، موارد غيابي شدن راي تعيين نشده،صول محاكمات حقوقي قانون موقتي ا456 مادة 1در بند 
تواند از محكمه خواهش  عليه حاضر نشد مدعي مي هرگاه مدعي«بود كه ده شاما چنين مقرر 

عليه را مجدداً  مدعي كند كه به توضيحات شفاهي او رسيدگي گردد حكم بدهد و يا آن كه 
كه محكمه عليه غايب قبل از اين گاه مدعيهر«: بيني شده بود  نيز پيش461در مادة  .»احضار كند

ي بدهد حاضر شد محكمه حضور او را پذيرفته توضيحات شفاهي او را منظور خواهد ار
همچنين در . »نخواهد شدشود غيابي محسوب  داشت و حكمي كه پس از آن صادر مي 

. ن گرديدابين و غاا به حاضر قائل به تفكيك حكم نسبت462 ةماد  ،خصوص تعدد خواندگان
تقاضاي ، ن اعتراض كردهه آتوانست ب  روز از تاريخ ابالغ واقعي مي8عليه ظرف مهلت  محكوم

كه دادگاه حكم در اين مهلت، اجراي راي غيابي ممكن نبود مگر اين. نقض راي را بنمايد
 مگر در ؛اثر تعليقي نداشتبر اين اساس، اعتراض ). 465مادة (اجراي موقت را داده باشد 
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اگر معترض پس از . صورت تقاضاي معترض و قبول اين تعليق از سوي دادگاه ظرف سه روز
د، ديگر ش  و اين كار وي موجب صدور حكم غيابي ثانوي مييافت ر نميوضاعتراض باز هم ح

 نيز در راستاي 476 مادة). 474مادة (توانست استيناف بخواهد  چه مي اگر؛حق اعتراض نداشت
گاه مدعي در مدت يك سال اجراي هر«محدود كردن اعتبار راي غيابي مقرر نموده بود كه 

عليه غايب اعالم شده تقاضا نكند ديگر حق  حكم غيابي را كه صادر و موافق قانون به محكوم
تر به  جدي اندكي ش1318قانون آيين دادرسي مدني . »تقاضاي اجراي آن را نخواهد داشت 

مقرر  و كيدأعليه ت  به حضور واقعي مدعي164در مادة . ه استعدم حضور خوانده توجه كرد
 ةاليحكه در دادرسي عادي  اعم از اين،او در جلسة دادرسينيافتن حضور كه در صورت د ش

سي را تجديد يا به  دادرةدرخواست مدعي جلس   دادگاه به،دفاعيه خود را داده يا نداده باشد
  عليه حق كه مدعيمگر اين ؛شود شمرده مي اين حكم غيابي .دهد قضيه رسيدگي كرده حكم مي

اط حق حضور خود را اسقخوانده پس اگر ). 164مادة (حضور خود را ساقط كرده باشد 
اسقاط حق حضور كردند مصاديق متعددي از  دانان كوشش مي  راي غيابي نبود و حقوق،كرد مي
 رضايت به ،؛ گويا اسقاط حق حضور)397 ص، 168 ش الف، 1378متين دفتري، ( كنند بررسيرا 

همچنين . رسيدگي حضوري در غياب بود و تسليم اليحه يا كيفيت ابالغ موضوعيت نداشت
 در فرض تعدد خواندگان با مالحظة مصالح و نظم عمومي دادگستري و جلوگيري از صدور

 استفاده شده و »نظرية ضم«آراي غيابي و حضوري نسبت به خواندگان در يك دعوا، از 
 عدم حضور بعضي از بودكرده بيني  كه پيش برخالف قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي

 اما دادگاه صدور حكم را به تأخير ، مانع رسيدگي نسبت به شخص حاضر نيستخواندگان
نمايد كه در صورت  قيد مي  كند و در احضاريه  احضار ميب را مجدداًيغا خواندةزد و اندا مي

 در اين صورت اگر ؛، حكم دادگاه حضوري خواهد بوددر جلسه دادرسينيافتن حضور 
 نسبت به تمام  و، دادگاه رسيدگي را تكميل،شد هم حاضر نمي  بعد ةجلسب در يغا خواندة

؛ حكمي كه )171مادة (شد  و حكم دادگاه حضوري محسوب مي كرد صادر ميحكم  خواندگان
 ولي قانون آن ،واقع نسبت به همه حضوري نبودشد و در  شامل همه ميبرخي استادانبه عقيدة 

را بي حق اعتراض به آن يگر چنين غاكه ديرا در حكمِ حكم حضوري قرار داده بود تا اين
. در اين قانون نوع ابالغ هم در توصيف آن دخالتي نداشت. )72 ، ص1378متين دفتري، (نداشته باشد 

گاه شد و هر  نميحكام حضوري برخوردارحال، حكم غيابي حكم كاملي نبود و از اعتبار ا هر به
 مدت اعتراض و يعليه و انقضا به محكوملة نخستين  مرحپس از ابالغ اولين حكم غيابي

نسبت را يه ئ صدور برگ اجرا مدت پژوهش،ي انقضا له تا شش ماه از تاريخ پژوهش، محكوم
سال از تاريخ صدور آن اجراي  يه تا يكئكرد و يا پس از صدور برگ اجرا نميدرخواست به آن 

توانست دعواي خود را  شد و مدعي مي مياالثر   حكم غيابي ملغي،نمود تعقيب نمي آن را 
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ب بعد يعليه غا اين حكم ظرف ده روز قابل اعتراض بود و اگر محكوم). 173مادة (تجديد كند 
. داد  حكم مي، رسيدگي كردهي دادگاه غياب،شد از اعتراض براي رسيدگي ثانوي حاضر نمي

 ايجاد اين اثر در ،يز بايد گفتدر خصوص اثر تعليقي ن). 185مادة ( حضوري بود يچنين حكم
 قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي، نيازمند 186ب همانند مادة ينتيجة اعتراض غا

 با 184، مادة ش1334در اصالحات سال . درخواست و اظهار نظر دادگاه ظرف دو روز بود
همچنين، .  نكرد اما شكل اصلي راي غيابي و اعتراض به آن تغييري،شد روبرواندك تغييراتي 

قانون اصالح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي «موجب   به175 و 174 مواد ش،1349در سال 
 هزار ريال 200اصالح گرديد و واخواهي از حكم غيابي فقط مخصوص دعاوي با مبلغ » مدني
 يك از جلسات دادرسي حاضر نبود و يا هيچ پاسخ كتبي هم اگر خوانده در هيچ  آن؛شد
حال حضوري و قطعي اعالم شد و در ساير  هر حكم صادره در نتيجة واخواهي در. داد نمي

  .خواهي داشت ب فقط حق پژوهشيعليه غا موارد محكوم
  
   در فقه اماميهخواندهغيبت  .9

 شيخ انصاري ، متعدد استسخنچه  اگر.درستي به مقولة راي غيابي توجه شده است در فقه به
خوانده پاسخ  يآيد كه صدور حكم ب دست مي از ظاهر عباراتشان اين اتفاق نظر به«د ان فرموده

، دليل اقامه كند قاضي مجاز به صدور حكم پاسخمجاز نيست، پس اگر خواهان قبل از اين 
 در رو، اين و ازكند  مياشكال  و عموميت ادلة امكان قضاوت با بينه است كه ايجاد باشد مين

كه از اين ادله صورت ترافع موجود گونه است مگر اين وضع بدين. شود ب قضاوت مييمورد غا
انصاري، (» از اين حكم خارج بوده استنص ب با استناد به يروشن شود، و قضاوت در مورد غا

 به روايتي از امامان باقر و صادق )294 ، ص1409عاملي، (اين نص در وسائل الشيعه . )187، ص1415
ا به ي نزديك، يافقها به عدم حضور در شهر محل رسيدگي، خواه دور باشد . 1منتسب است) ع(

اند و در  سيدگي و نبود اين عذر، توجه كردهحضور در شهر و داشتن عذر حضور در جلسة ر
دومي شيخ بارة در و )1693 ، ص1374حلي، (ي داد توان راي غياب  شده كه مياتفاق نظراولي ادعاي 

درست آن است كه عليه او قضاوت نشود زيرا احضار «در مبسوط ترديد نموده و فرموده است 

                                                            
 و يُكونُ الْغَائب علَى حجته إِذَا قَدم -  و يباع مالُه و يقْضَى عنْه دينُه و هو غَائب- الْغَائب يقْضَى علَيه إِذَا قَامت علَيه الْبينَةُ« .1

 شود بر غائب، هرگاه اقامه شود بر او بينه، و فروخته حكم مي«عني ي ؛»لَّذي أَقَام الْبينَةَ إِلَّا بِكُفَلَاء و لَا يدفَع الْمالُ إِلَى ا- قَالَ
و فرمودند . باشد بر حجت خود باقي، هرگاه بيايد و مي. شود قرضش در حالتي كه غائب است شود بر او مالش، و داده مي مي
همچنين اين ). 1693، ص1374حلي، : ترجمه از(» ي كه اقامه بينه نموده است مگر به كفيالنشود مال به آنداده نمي: كه

الْغَائب يقْضَى عنْه إِذَا قَامت الْبينَةُ «: نيز آمده است) 102، ص1407كليني، (روايت با تفاوت اندك در عبارات در كتاب الكافي 
ى عنْه و هو غَائب و يكُونُ الْغَائب علَى حجته إِذَا قَدم و لَا يدفَع الْمالُ إِلَى الَّذي أَقَام الْبينَةَ إِلَّا بِكُفَلَاء إِذَا علَيه و يباع مالُه و يقْضَ

 .»لَم يكُنْ ملياً
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» ب فقط در موضع نياز و عذر او در حضور مجاز استياو مقدور است و قضاوت نسبت به غا
مكن  ميبي حكم غيابي فقط نسبت به غا كه و شهيد در مسالك فرموده)162، ص1387شيخ طوسي، (

 و نه در فرضي كه او )468 ، ص1413شهيد ثاني، ( موجب سختي خواهد بود ماندناست كه منتظر او 
واقع، در  به .حالي كه هيچ عذري هم ندارد  در،ابدي در شهر حاضر است و در دادگاه حضور نمي

وي نح  به است؛تفكيك ايجاد شدهبين عدم حضور عمدي و غيرعمدي خوانده  خصوصاين 
 حاضر نشود، چون امكان احضارش فراهم است نبايد حكم غيابي كه اگر در شهر باشد و عمداً

توان عليه او   ميي ندارد ولي عذري دارد، چون عمد، و اگر در شهر حاضر نيست يا هستداد
، 1374حلي، (آن اعالم شده است  مانندمثال عذر هم بيماري و حبس و . دكرراي غيابي صادر 

بي كه در شهر هست و يتوان عليه غا  كه مي استروي اين قول هم مطرح شده هر به. )1693ص
 و صاحب )187، ص1384سنگلجي، : نك( به استناد عموم ادله حكم غيابي صادر نمود ،معذور نيست

است كه به ند آن دانسته و مانداد ، قسط، ادلهور كلي، توجه به ط  بهجواهر مبناي اين كار را
محض به  بي غا داليل وب نداردي غيابي ضرري براي غاتوجه به اين نكته كه رايهمراه 

شود   توجيه ميي فرستادن شخص به مسافت دورادعاعدم استماع شود و  حضور بررسي مي
زم كرده كه گفته شده عموم ادله قاضي را ملبر اين افزون ،همچنين. )221، ص1404نجفي اصفهاني، (

كيد كرد كه در شرع، أ، بايد ت)187 ، ص1415انصاري، (حكم دهد ) بينه(است كه به استناد دليل 
بين امكان صدور حكم غيابي در حقوق مردم وجود دارد و در حقوق خداوند يا اموري كه ما

م اند كه در اسالم، حك وانگهي نوشته.  صدور حكم غيابي تجويز نشده است،اين دو حق است
 ؛شود طور موقتي اتخاذ مي  بلكه نوعي تصميم است كه به،نيست» قضاوت قطعي شرعي«غيابي 
  . )238- 242، ص1377 محقق داماد، :نك(ب، ممكن است نقض شود يكه به محض اقامة بينة غا چرا

  
   خوانده غيبتحقوق فرانسه و . 10

شده از  خوانده در مهلت معينجانب وكيل از شدن نمعرفي در فرضي كه وكالت الزامي است، 
همچنين در . )Cadiet et Jeuland, 2013, p.78, n° 85( موجب غيابي شدن راي است ،سوي قاضي

خوانده در حقوق فرانسه موجب نيافتن حضور فرضي كه وكالت دادگستري الزامي نيست، 
فرضي شود؛ فرضي كه خوانده واحد است و  دو دسته تقسيم ميبه صدور راي غيابي است كه 

راي در و  1راي غيابي: شود تقسيم ميدو نوع راي نخست نيز به فرض . كه خواندگان متعددند
راي وقتي غيابي است كه خوانده حضور نيافته و . 2)حضوريدر حكم يا (حكم راي تقابلي 

 و راي وقتي در حكم راي ،قعي نشده باشدتصميم قطعي باشد و احضارنامه به خوانده ابالغ وا

                                                            
1. Jugement par défaut.  
2. Jugement réputé contradictoire. 
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خواهي است و احضاريه  نظر يابد و موضوع قابل تجديد  غيابي است كه خوانده حضور نمي
فرانسوي گذار  قانون ،به اين ترتيب).  كد آيين دادرسي مدني473مادة (ابالغ واقعي شده است 

ب كه احضارنامه به وي ابالغ ي غا كه نسبت به خواندةبي را محدود به موردي كردهراي غيا
 كد 474دوم نيز موضوع مادة فرض . خواهي نباشد ، موضوع قابل پژوهش استواقعي نشده

است؛ در صورت تعدد خواندگان كه براي يك موضوع به آنان اخطار شده است، هنگامي كه 
خواهي است و  قابل پژوهشحالي كه تصميم درنشود، حداقل يكي از ايشان در دادگاه حاضر 

ها در حكم راي  ب ابالغ واقعي نشده باشد، راي نسبت به تمامي آنياحضارنامه به شخص غا
كه در يك موضوع آراي متعدد گذار اين كشور براي اين به بيان ديگر، قانون. تقابلي است

كه هم موضوع قابل است حضوري و غيابي صادر نشود، راي غيابي را محدود به موردي كرده 
حتي يك نفر از خواندگان حاضر نشده يا احضاريه به او ابالغ نيز خواهي نباشد و  پژوهش

صورت كافي است كه يك خوانده حاضر شود يا ابالغ واقعي  غير اين  در باشد؛واقعي نشده
سوي در سابق فرانگذار  قانونروية . صورت گيرد، راي نسبت به همگي حضوري خواهد بود

مقنن در اين جا تعهد ابالغ «نحوي كه برخي استادان در نقد آن نوشته بودند   به؛متفاوت بود
كه مجدد به خواندگان غائب را براي اين كه راي نسبت به همه حضوري باشد حذف نمود چرا

 نيك اي هم نداشته و بايد بر بوده و هيچ نتيجه ه نشان داد كه جستجو هميشه هزينهبتجر
شد يا  نگريست كه براي اين كه راي غيابي شود كافي است فقط يكي از ده خوانده حاضر نمي

گشت؛ يا در فرضي كه به بيست نفر ابالغ واقعي شده و فقط  احضاريه به او ابالغ واقعي نمي
» شد گرديد و اين موجب تعدد انواع راي غيابي مي شد راي غيابي مي يك نفر حاضر نمي

)Vincent et Ferrand, 2006, p.754( .تواند پيش از سپري شدن  حال، دادرس نمي اين با
 بارةاو در. احضارية نخست يا دوم راي صادر كندخصوص ترين مدت حضور در  طوالني

 صدور  صرفاًكه اوضاع و احوال مگر اين؛گيرد موجب يك راي تصميم مي تمامي خواندگان به
بايد افزود كه در حقوق اين كشور ). 475مادة (ها را ايجاب كند  به برخي از آنراي نسبت 

 تالش كرده است بين علل عدم حضور  نيافتنحضورثار ابالغ واقعي و بيني آ با پيشگذار  قانون
كه فرضي  مانند ؛ممكن است نتيجة تقصير يا حتي نيت بد باشدنيافتن حضور . تمايز قائل شود

 تواند محصول همچنين مي. شود  و او حاضر نمي استاحضارنامه به وي ابالغ واقعي شده
احتياطي در  و از روي بياست  مانند فرضي كه ابالغ واقعي نشده ؛احتياطي خوانده باشد بي

است ش شده همچنين تال. )Cadiet et Jeuland, 2013, p.78, n° 85(شود  دادرسي حاضر نمي
دانان امروزه راي غيابي را  نحوي كه حقوق بهگردد؛ موارد صدور راي غيابي بسيار محدود 

 Cadiet et(عادي شكايت است اي ه راهنيستند كه واخواهي از  و معتقد  بسيار نادر دانسته

Jeuland, 2013, p.650, n° 852 ( .حتي اگر خوانده «ت كه قاعدة كلي در حقوق اين كشور اين اس
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و دادرس تنها در ) 472مادة (» تواند در ماهيت راي صادر كند حضور نيافته باشد دادگاه مي
كند كه آن را قانوني، قابل پذيرش و وارد تشخيص دهد  صورتي وفق خواسته راي صادر مي

كه احضارنامه به ب يرسيدگي و احتياط در صدور راي عليه خواندة غانظر از ).  كد472مادة (
توان در  مياست اي را كه حاضر نشده  خوانده،  مقرر كرده471وي ابالغ واقعي نشده، مادة 

صورت عدم ابالغ واقعي احضارنامه، به ابتكار عمل خواهان يا با تصميم دادرس، دوباره براي 
نفع  تواند به طرف ذي ميقاضي  استفادة خوانده، حضور دعوت كرد و براي جلوگيري از سوء

بر اين اساس، فقط راي غيابي قابل . اطالع دهدبا نامة عادي پيامدهاي ناشي از امتناع او را 
شمرده واقع غيابي است، ولي حضوري  چه بهواخواهي است و راي در حكم راي تقابلي، اگر

 اين سستي و تزلزل راي غيابي ). كد477 و 476مواد ( قابل پژوهش خواهي خواهد بود ،شده
توان به استناد آن از اين راي  و در حكم راي حضوري يا تقابلي نسبت به همان سببي كه مي

رو،  اين  از؛، موجب شده است كه نتوان آن را يك تصميم قطعي دانستكردخواهي  پژوهش
ا ابالغ از تاريخ صدور، اين آربيني كرده است كه اگر ظرف شش ماه  فرانسوي پيشگذار  قانون

 آيين دادرسي نسبت به همان دعوا ممكن است  ولي،شوند  تلقي مي1يكن لم نشده باشند، كان
مادة (پس از تجديد احضارنامة نخست و بدون نياز به طرح دعواي مجدد از سر گرفته شود 

آيين دادرسي سابق معتبر يكن شدن فقط ناظر به راي است و  لم به بيان ديگر، اين كان). 479
 10راي شعبة دوم ديوان عالي كشور فرانسه، (يابد  شود و با تجديد احضارنامة نخستين ادامه مي ميشمرده 

 و اين بار ممكن است خوانده حضور يافته يا ابالغ )Cadiet, 2014, p.337:  به نقل از1977مارس 
بر اين اساس، به جاي . بين برودراي غيابي ازواقعي صورت گيرد و بار ديگر زمينة صدور 

                                                            
1. non avenue.  

كه مربوط است به توقف رسيدگي يكن يا صادر نشده تلقي شدن راي در كد آيين دادرسي مدني فرانسه  لم ضمانت اجراي كان
در .  آن كد366 مانند توقف رسيدگي در صورت توقيف فعاليت وكيل مطابق مادة ؛ آن نيز پيش بيني شده است372در مادة 

پذير نيست، يعني فرضي كه ش از جهتي كه پژوهو در مورد راي در حكم راي تقابلي صرفاًاالطالق  راي غيابي عليخصوص 
كه راي كند تواند تقاضا  عليه مي  محكوم، ماه از تاريخ صدور ابالغ نشود6بيني نموده، اگر راي ظرف   كد پيش478مادة 
 نظم عمومي نيست و اوويژگي عليه داراي  اين اختيار محكوم. شودين معنا كه دوباره صادر و ابالغ ه انشده تلقي شود ب صادر
اگر  ،خواهي يا فرجام خواهي نموده  از راي حسب مورد واخواهي يا پژوهشكه مستقيماًتواند چنين تقاضايي نكند يا اين مي

 ژوئن 26دوم ديوان عالي كشور فرانسه مورخ راي شعبة (يكن اعالم نمودن راي است  لم چنين كند به معناي عدول از حق كان
 ،خواهي اي كه راي غيابي يا رايي كه صرفا از منظر قابليت پژوهش همچنين، خوانده). 688-14- 07خواهي شمارة   فرجام2008

شور فرانسه موجب راي شعبة دوم ديوان عالي ك  ماه ابالغ شده، به6شود، به او بعد از اين  راي حضوري يا تقابلي محسوب مي
نشده تلقي  بايد به قاضي اجراي راي و نه دادگاه پژوهش براي بررسي و احراز و اعالم اين كه راي صادر2013 ي م16مورخ 

له راي  جا كه محكومآنروي، از هر به. (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101)شود مراجعه نمايد
تواند تقاضاي   قبل از ابالغ راي نمي، كد503 به حكم مادة پذيري ري صرفا از منظر پژوهشغيابي يا راي در حكم راي حضو

ر ظنهايت تكليف راي از منهمراه دارد كه در بيني امكان اعالم صادر نشده بودن راي اين مزيت را به اجراي آن را بنمايد، پيش
 نمايد كه چنين رايي به او ابالغ شده واقع اعالم مي كند به چنين تقاضايي ميعليه اين آرا محكومشود و وقتي  اجرا نيز روشن مي

  .حال حضوري است هر و راي بعدي در
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مينات أفتد و در زمان اجرا تكه راي غيابي كه مبتني بر نقص رسيدگي است به جريان بيآن
له گرفته شود كه به نظر با حقيقت دادرسي و واقعيات عملي در تعارض  متعددي از محكوم

 غيابي اعتبار زماني مقرر شده تا است، در حقوق اين كشور، براي راي غيابي و در حكم راي
كه راي ظرف شش  مگر اين؛سرانجام دادرسي كامل با رعايت حقوق دفاعي خوانده محقق شود

تواند براي رعايت اين  عليه حسب مورد مي ماه ابالغ واقعي شود كه در اين صورت محكوم
 .خواهي اصل، يا واخواهي كند يا پژوهش

  
   خواندهتغيبحقوق كنوني ايران و . 11

 به حكم غيابي در فرضي كه يك ش1379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 304 و 303مواد 
 در فرض . پرداخته است،خوانده در دعوا هست و فرضي كه چند خوانده طرف دعوا هستند

طور  كتبي بهنكردن دفاع  عدم حضور شخصي يا به نمايندگي در جلسات دادرسي و ،نخست
مايندگي را در كنار عدم ابالغ واقعي اخطاريه موجب غيابي شدن حكم دانسته ا به نيشخصي 

و قائل ده كرتك خواندگان اشاره  تك خصوصو در فرض دوم نيز به تكرار همان معيارها در 
بر اين اساس، در مقررات ما . ب شده استيبه تجزية وصف راي نسبت به خواندة حاضر و غا

بيني اثر ابالغ واقعي اخطاريه توجه  ب، با پيشيسه به تقصير يا نيت بد غاهمچون حقوق فران
اين ابالغ را موجب حضوري تلقي شدن راي دانسته كه تحقق در صورت نيافتن حضور شده و 

 ،حال اين با. 1حضوري در حقوق آن كشوردر حكم برابر است با راي در حكم راي تقابلي يا 
كه اين وكيل آن رف معرفي وكيل در دادرسي، بي ص،چون حقوق فرانسهمعلوم نيست كه آيا هم

شود يا خير  شدن راي مي شمردهدفاع كند، موجب حضوري  يكتبدر دادرسي حضور يابد يا 
و معلوم نيست كه آيا وكيل بايد در ) 268، ش64. ب، ص1378 متين دفتري، .ك. ر،براي ديدن سوابق اين بحث(

همچنين  ؛كتبي تقديم نمايد تا راي غيابي نباشد ةدفاعييا  ودش از جلسات دادرسي حاضر يكي
انجام ژوهشي پاين موضوع  رامونپيدانان  حقوق. مقامان است وضعيت نمايندگان قانوني يا قائم

                                                            
 معيار ابالغ واقعي اخطاريه براي حضوري شدن راي را در ش،1394 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 25تازگي مادة  به. 1

ممكن است تصور شود مبناي اين . استنكرده بيني   قانون آيين دادرسي مدني پيش303 مادة موارد صدور راي غيابي برخالف
 چرا كه ديديم در فقه ؛كند بررسي فقه اين تصور را تصديق نمي. نبايد چنين امري را به فقه منتسب كرد. حذف فقه اماميه است

عمدي نيافتن حضور اند و  ز قائل شدهي يا نبودن در شهر تمينيز ميان عدم حضور عمدي و غيرعمدي در مثال حضور در شهر
ن در ه آاند كه در فرض ابالغ واقعي برابر است با راي حضوري؛ رايي كه در حقوق فرانسه ب را مانع صدور راي غيابي دانسته

نازل رسيدگي در شوراهاي حل اين انديشه كه كيفيت . اند و در حقوق ما نيز چنين است حكم راي تقابلي يا حضوري گفته
نظر   اما به.رف ابالغ واقعي اخطاريه، راي حضوري نشود نيز قابل طرح استكند كه به ص اختالف نسبت به دادگاه ايجاب مي

ه ارتباط ب فقط از رويكرد تنبيهي خود براي خواندة مقصر در آيين دادرسي اين شوراها عدول كرده كه بيگذار  قانونرسد  مي
با وجود اين، استناد به قاعدة عمومي مذكور در قانون .  نيست303گذار در مادة  فقه است و اين مانع تحليل و بقاي حكم قانون

 .آيين دادرسي مدني همچنان قابل استناد و توجيه است
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براي نيز و ند ا كردهكيد أ تخوانده هم به آگاهي واقعي او از دادخواست خصوصو در   نداده
 .ك. ر،؛ براي ديدن نقد اين ديدگاه462، ش225، ص1387شمس، (ابالغ واقعي موضوعيتي قائل نيستند 

ممكن است گفته شود بر همين اساس، معرفي وكيل برابر است با . )179-181، ص1390نژاد،  رضايي
مقام موجب  ف معرفي وكيل يا نماينده يا دخالت قائمر ص پس،آگاهي از دعوا و دادخواست

رسد مالك اصلي در غيابي تلقي شدن  نظر مي در اين باره به. حضوري تلقي شدن راي است
در جلسة دادرسي باشد؛ مشاركتي كه نداشتن شركت م، يچنان كه در فقه هم ديد راي، آن

 باوجوددر جلسة رسيدگي نداشتن شركت  تواند حضوري يا با تقديم اليحه انجام شود و مي
 راي را نسبت ،نيت يا تقصير خوانده است دهندة سوء كه نشان نظرابالغ واقعي اخطاريه، از اين 

واقع  بهتوان   نميكند و  مي در حكم راي تقابلي،فرانسوي گذار قانون يا به تعبير به او حضوري
 براي حضوري  واقعي مساوي با آگاهي از دادخواست است و آگاهي نيزپذيرفت كه ابالغ
بر اين بنيان، اگر خوانده وكيل معرفي كند و اخطاريه به خوانده و .  كافي استمحسوب شدن

مقام ابالغ قانوني شود و اين نمايندگان قراردادي يا قانوني و قضايي در  وكيل يا نماينده يا قائم
باشند، توصيف ده كرن نيز دفاعي يكتبطور  بهجلسات دادرسي حاضر نشده باشند و يك از  هيچ

 هم ،مصاديق راي غيابي  خصوصدر  گذار قانون ،روي هر به. راي به حضوري سخت است
نظر قرار داده و هم مانند حقوق فرانسه به معيار ابالغ  معيار شركت جلسه را همچون فقه مد

 راي حضوري معناي واقعي است و دومي در حكمِ اولي حكم غيابي به.  توجه كرده استواقعي
حكم غيابي در حدود ضرورت قابل صدور است و اگر خالف فقه كه حال، بر اين با. است

ق  و برخالف حقو،احضار شود دوباره ولي عذري نداشته باشد بايد ،خوانده در شهر باشد
 توان مجدداً است به درخواست خواهان يا به تشخيص قاضي ميده كربيني  فرانسه كه پيش

شود و  كار ديده نمي روشب را احضار نمود، در حقوق كنوني ما اثري از اين يخواندة غا
ند در ا مكلفو  نيستنداختيار براي ابالغ مجدد به خوانده  دارايها همچون خواهان  دادگاه

  .  در ماهيت راي دهند،غياب خوانده رسيدگي كرده
 از طرز تفكر جديد فرانسوي و مقررات قانون آيين دادرسي پيرامون خواندگان متعدد نيز

گمان موجب صدور آراي متفاوت در  ؛ امري كه بينيستاثري  304 در مادة ش1318مدني 
دادخواهان  ةمتوجضروري را شود و سردرگمي غير  متعدد مييك موضوع نسبت به خواندگان

شده در حقوق فرانسه كه مانع اتالف وقت  در اين باره راهكار اتخاذ. كند و دادگستري مي
شود قابل قبول است و همچون فرضي كه خوانده با وصف ابالغ واقعي در  دادگستري مي

 به او در حقوق ما حضوري و در فرانسه در ابد و راي نسبتي جلسة رسيدگي حضور نمي
 راهحكم راي تقابلي يا حضوري است، راي نسبت به همگان حضوري تلقي شود و فقط 

  . خواهي نباشد نظر كه موضوع قابل تجديد مگر اين؛است باز هاهعلي خواهي براي محكوم پژوهش
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وفق خواسته راي دادگاه  هنگامي ،استده كركيد أخالف حقوق فرانسه كه تهمچنين بر
خالف فقه كه حكم قاضي را  و بر، قابل پذيرش و وارد تشخيص دهدقانونيآن را دهد كه  مي
در حقوق  ؛ راي غيابي نيز از اين اطالق بيرون نيست،االطالق منوط به اقامة دليل نموده علي

كه صدور حكم  به بيان ديگر، اين و نظري نشدهكنوني ما پيرامون راي موافق خواسته اظهار
كه راي كند يا اين ميخودداري اي است كه از حضور در جلسة دادرسي  غيابي كيفر خوانده

تواند عليه خوانده يا له خواهان نباشد، در مقررات فعلي آيين  غيابي هم نوعي راي است كه مي
 معلوم نيست كه غيبت برابر با محكوميت و صدور راي وشود  چيزي ديده نميدادرسي مدني 

 قانون آيين دادرسي مدني 364حال، از متن مادة  اين با. وفق خواستة خواهان است يا خير
 برابر با محكوميت او نيست و فرضي وجود دارد كه با توان دريافت كه غيبت خوانده لزوماً مي

رسد مقررات اين قانون در  نظر مي رو، به اين از. شود وجود غيبت، راي عليه خواهان صادر مي
با استناد به منابع معتبر فقهي مبين و  آن 3 به مادة اين زمينه اجمال داشته باشد كه مستند

تواند حكم وفق خواستة خواهان صادر كند كه اين خواسته  صورتي مي پس، دادگاه در. شود مي
   .ش و وارد باشدقابل پذيربه تشخيص دادگاه، قانوني، 

 موضوع ديگري است كه قانون كنوني پيرامون آن حكم ،كه راي غيابي چه اعتباري دارداين
اند  در فقه برخي نظر داده. متفاوتي نسبت به فقه، قوانين سابق و حقوق فرانسه مقرر كرده است

نين سابق در قوا. كه راي غيابي تصميم موقتي است و نبايد آن را تصميم قطعي شرعي دانست
يه نسبت به آن ئ صدور برگ اجرا، مدت پژوهشيانقضا له تا شش ماه از تاريخ نيز اگر محكوم
سال از تاريخ صدور، اجراي راي  يه تا يكئكرد و يا پس از صدور برگ اجرا نميرا درخواست 

. ت دعواي خود را تجديد كندتوانس شد و مدعي مي  مياثر بي حكم غيابي ،نمود تعقيب نمي را 
كه  يحكمراي غيابي يا  اگر دهشدر حقوق فرانسه نيز برخالف مقررات سابق ايران مقرر 

عليه ابالغ   ماه به محكوم6ظرف است، شمرده شده   حضوريخواهي  از منظر پژوهشصرفاً
با تجديد احضارنامه، رسيدگي شود و   اما رسيدگي زائل نمي،شود ميتلقي  نيك لم نشود، كان
همة اين راهكارها براي آن است كه نشان دهد راي غيابي، محصول يك رسيدگي . ابدي ادامه مي

طور كامل رعايت  كه اصل رعايت حقوق دفاعي در آن به چرا؛و دادرسي صحيح و معتبر نيست
اعتبار يا از منظر اجرا  ظرنرو، نبايد همچون راي حضوري ارزش دائمي از  اين  از، استنشده

  . داشته باشد
چه از امكان  اگر305 مادة . اثر ابالغ واقعي و قانوني است،امر ديگري كه بايد بررسي شود

 اما ،آغاز مهلت پس از ابالغ واقعي را مالك قرار داده 306ب سخن گفته و مادة يواخواهي غا
خواهي پس از ابالغ قانوني را براي  نظر  خود انقضاي مهلت واخواهي و تجديد1در تبصرة 

نيت خوانده و  كه ميان تقصير و سوءچرا.  كه محل ايراد استاجراي راي غيابي كافي دانسته
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كند و در ابالغ قانوني كه هميشه با اين احتمال مواجه است كه  قصور وي تمايزي ايجاد نمي
د، ارزشي ديده است كه بر اساس آن عليه از اخطاريه يا راي اطالعي نداشته باش محكوم

. به بيان ديگر، قول خواهان را بر خوانده ترجيح داده است ؛تواند راي را اجرا نمايد خواهان مي
جا نيز كه در آن چرا؛اين برداشت با ظاهر روايات مربوط به رسيدگي و راي غيابي سازگار است

توان ادعا كرد كه با اعتبار   نمي اما،شود ه ميديأعليه از اموال وي ت ديون مدعياست گفته شده 
 شرعي كه راي غيابي تصميم قطعي و نهاييباشد؛ توضيح اين موقت راي غيابي هماهنگ مي
 پيششود و حتي اگر مبناي اجراي آن  ب و اقامة داليل نقض ميينيست و به محض رسيدن غا

 براي مرگ احتمالي خوانده باشد و اگر هم انديشي  جلوگيري از تعسر يا چاره،از واخواهي
كند، بايد قائل بر اين بود كه  گفته شود منوط كردن اجرا به معرفي ضامن ايرادات را دفع مي

دست دادن موقعيت و شغل و ا اخراج وي از كار و ازيضامن خصوص همين احتمال در 
ها و حصول وصف قطعيت امر  هلت مقولة ابالغ واقعي راي و انقضاي م.درآمد نيز وجود دارد

وجود اين ابالغ، از واخواهي شود كه با عليهي مي كه حمل بر اقدام محكوم چرا؛جدايي است
رسد نظام فرانسوي كه بيشترين كوشش را براي در  نظر مي از اين جهت به. كند پوشي مي چشم

ت ابالغ واقعي معين حكمِ حضوري شدن راي نموده و براي راي غيابي فقط شش ماه فرص
كه  كشور ما كرده، بيشتر موافق حال خواهان باشد تا مقررات كنوني قانون آيين دادرسي مدني

اجراي راي با ابالغ قانوني را نيز براي خواهان كافي دانسته و در خصوص حدود و زمان و 
و در مادة مين مناسب، موضوع را به سكوت برگزار كرده أنوع ضمانت ضامن معتبر يا اخذ ت

وانگهي، در .  سخن گفته است، از امكان جبران خسارات واخواهي كه حاكم دعوا شده307
 قانون آيين دادرسي مدني كه از امكان جبران خسارت از محل 120خالف مادة  بر،اين ماده

 اخذ مين مناسبِأتاز محل يا ( و نه ضامن مين خواسته حرف زده، خواهانأخسارت احتمالي ت
 پيچيدگيكه به است  را مسئول جبران خسارات ناشي از اجراي حكم اول معرفي كرده )شده

  . افزايد موضوع مي
 موضوعات غيرقابل تجزيه و خصوص نيز از استثناي قاعدة عدم سرايت راي در 308مادة 

 كه در قوانين ما سابقه نداشته و از ابداعات سودمند و عملي است«تفكيك سخن گفته كه 
در اين . )279، ش87 ب، ص1378متين دفتري، (» تجويز كرده است[...] قانون آيين دادرسي مدني 

شود، در اين موارد، نسبت به كساني هم كه  صورت رايي كه در نتيجة واخواهي صادر مي
ن در امر غيرقابل تجزيه و ابين نمايندگان غااگويا حاضر.  ساري است،اند واخواهي نكرده

فرانسوي در اين باره خواندني است؛ در حقوق اين كشور  گذار قانونرويكرد . اند تفكيك بوده
بين غيرقابل تجزيه بودن رابطة حقوقي طرفين متعدد يا مسئوليت تضامني ميان آنان و غيرقابل 

اند  واهي گفتهخ در باب پژوهش براي مثال طرفين متعدد فرق ايجاد شده و در اولي تجزيه بودن
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شود تا آنان خود را به دادرسي  خواهي ديگران حفظ مي خواهي يك نفر، حق پژوهش با پژوهش
مادة (توانند آنان را به دادرسي ملحق نمايند   ميخواه و دادگاه نيز راساً ملحق كنند و پژوهش

در حق ثر ؤمن را ك از طرفيي خواهي هر  پژوهشيدومو در )  كد آيين دادرسي مدني552
 حتي اگر آنان به دادرسي ملحق نشده باشند و اگر فقط عليه يك شخص ؛اند ديگران دانسته

).  اين كد553مادة (كه همه را طرف قرار دهند  مگر اين؛پذيرند خواهي شود، آن را نمي پژوهش
ي يا طرفين رابطة به عبارت ديگر، در حقوق فرانسه باز اين فرصت براي ديگر مسئوالن تضامن

حقوقي غيرقابل تجزيه فراهم شده است كه حقوق دفاعي و حق استماع اظهاراتشان رعايت 
و هم به است اند فرصت داده شده  در اين كار هم به اين اشخاص كه اقدامي نكرده. شود

 نظرين دارد و از اموافقت بيشتر با اصل عدم سرايت راي اين رويكرد . دادخواهان و دادگاه
  .نوآورانه و قابل توصيه است

  
  نتيجه. 12

هاي حقوق تطبيقي، به عدم حضور خواهان   و دادهگذاري در مقايسه با سوابق قانون گذار قانون
در دادرسي مدني و ماهيت اين دادرسي و آثار اين عدم حضور نسبت به طرف مقابل توجه 

 شده گفته ماده آغاز در رسد؛ يم نظر به متعارض آنة ادام و 95ة ماد صدر .مناسبي نكرده است
 وصول باوجود حضور از استنكاف نيا و ستيني دگيرس مانع خواهان حضور عدم كهاست 
 را اجرا ضمانت همان اما ،دارد دادخواست ابطالي اجرا ضمانت كه است حيتوض اخذية اخطار

 اخذ ازي سخن كهآن يب ،است كرده مقرري قبل عوتد با دعوا اصحاب بتيغ خصوص در
 گذاشتن باز و خواهان دوبارة احضاري برا خوانده حق نكردني نيب شيپ. باشد انيم در حيتوض
 و است نيطرف به متعلق كهي مدني دادرس عتيطب با دادخواست، ابطال در دادگاه دست
. ستين سازگار ،شود روشني تيماه طور به دعوا فيتكل دارد ليتما كهي ا خوانده تيوضع
 قابل بوده توجه مورد زين فقه در كه فرض نيا در خوانده از خسارت جبران حكم ،نيهمچن
 دعوا بيتعق در ريتقصية نظر آثار به نجايا در گذار قانون شود يم هيتوص. است شده اعالم جبران
  .دينما توجه

 فقه در. داردي خوبي فقهة پشتوان ما حقوق دري ابيغ يرا صدور و خواندهنيافتن  حضور
 ضرورت حد در ئاًاستثنا و شده ديكأتي ريگ ميتصم از پيش او قول دنيشن و خوانده حضور به
 و ستيني شرعي قطعي را كي يابيغي را. است شدهي نيب شيپي ابيغي را صدورة اجاز ازين و
 حضور مفهوم ،يوانگه. است فراهم آن نقض امكان داوريب ليدل و ديايب بيغا كه زمان هر

 سو، ك ياز ،پس. استي فعلي قانون و جيرا برداشت از متفاوت اريبس فقه در دعوا اصحاب
ي دگيرس محل شهرة حوز ازخوانده بودن  خارج وي شخص حضور عدم به را نبودي ابيغ ،فقه
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 از ونيد ةيدأت گر،يدي سو از و نهد يمي ورحضي دگيرس انجام بر را اصل و محدود كرده
  .رديپذ يم سهولت به راي واخواه و دهد يماجازه  ليكف دو گرفتن با را بيغا اموال محل

 نقص با بود خواهد برابر كه دارد وجود آرا ازي اريبس شدني ابيغ امكان ،يكنون حقوق در
 زيني خواه نظر ديتجد راه و شود پذيرفته ميي انآس بهي واخواه وي دعاو ازي اريبس دري دگيرس
 در قصور و بتيغ در ريتقص آثار انيم زيتما و باز است ،يواخواه مهلت گذشت با ا يآن از بعد
 ديبا كهي ابيغي را صدور است شده موجب عملدر امر نيا. ستين روشن چندان كار نيا

ي دسترس مانع ،گشته بدل او يبراي ديتهد به ،برسد دخو حق به تا خواهاني برا باشدي ليتسه
ة خواند برابر در خواهان حقوق از تيحما ،يكنون مقررات ظاهر. دشو يم حق به او مناسب

 ديؤمي ابيغي را موارد تكثر و نداردي ژگيو نيچن آنيي اجرا شكل اي باطني ول ،است بيغا
  . است دگاهيد نيا

 دانسته،ي را شدني حضور موجب راي واقع ابالغ كه فرضي همچون گذار قانون دارد جا
ي را كه فرضي در و كند قلمداد اثر نيهمي دارا زين را متعدد خواندگان ازي برخ حضور عدم
 ت،يشكا ايه راه از دادخواهانة استفاد سوء ازي ريجلوگ رايب است،ي خواه نظر ديتجد قابل
  . دكن اعالمي خواه نظر ديتجد قابل را آن و بداندي حضوري را حكم در اري را

 اگري ابيغي را. دارد تفاوتي كنون تيوضع با فقه كرديرو ،يابيغي را اعتبار خصوص در
 سپردن بدون خواهان نكند،ي خواه نظر ديتجد وي واخواه آن از نفع يذ و شودي واقع ابالغ

 قضاوت را بيغا بر قضا ،فقه در كهآن حال ؛كند اجرا را آن تواند يم ضامن يمعرف ا ينيمأت
 به كينزد كرديرو نيا. كنند يم اعالم اثر يب آن در را ابالغ تيفيك و دانند ينمي شرعي قطع

  . است قائل فرق او قصور و هيعل محكوم بد تين و ريتقصي برا كه است فرانسه حقوق
ي شتريب فرصت ،يراي اجرا انيجر در هم وي دگيرس انيجر در هم گذار نقانو بود ايستهب
 در كه دهد يم نشاني گذار قانون سوابق وي قيتطب حقوق. شود دهيشن حرفش تا داد يم بيغا به
خواستار  را خوانده مجدد احضار تا داد ارياخت دادگاه و خواهان به توان يمي دگيرس انيجر
 و ضامني معرف وي ابيغي راي اجرا با دادگاه دنكر ريدرگي جا بهي راي جراا زمان در و شود

 خسارات جبران امكاني نيب شيپ بدون و شانياة مداخل زانيمي برا مدت نييتع بدون ،نيمأت
 موقت طور بهي راي برا نيمأت ا يضمانت محل از ،شود يم له محكومي واخواه از پس كه يبيغا

 نشدهي واقع ابالغ خوانده به هنوز كه راي ا هياجرائ اي يراي مدت از پس و دوش ائلق اعتبار
 احضار را خوانده ،يدگيرس درخواست تكرار با هدد اجازه دادگاه به و بيندازد اعتبار از ،است
  .دينماي دگيرس ،نموده
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