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  چكيده

غ نيست و مصداق مجري ابالغ به  مجري اباليگانهگرچه او ا ،دهد ابالغ انجام ميمأمورابالغ را      
است و ) واقعي(يكي از اقسام ابالغ، به خود شخص . لحاظ تنوع در شيوة ابالغ متفاوت است

ابالغ سنتي .  استكه با نفوذ فناوري اطالعات، دگرگون شده) قانوني(ديگري ابالغ به اقامتگاه 
وجود همساني، در  فرانسه باهاي حقوقي ايران و رويكرد نظام. است مواجه يهاينيز با چالش

 و تحميلي كه به ناپذير برگشتدر ايران استفاده الزامي است و. ابالغ الكترونيك متفاوت است
و نوعي از  در فرانسه اين نوع ابالغ منوط به رضايت قبلي .، آثار ابالغ واقعي را داردرؤيتبا 

 ويژه بهاثر سابقة ابالغ نيز . دگير  در همان روز ارسال انجامرؤيت اينكه مگر ، استابالغ قانوني
 . همچنين است زبان ابالغ؛در طرق شكايت ميان دو كشور يكسان نيست

 
 
  

  واژگان كليدي
  . سابقة ابالغ،اقامتگاه، زبان ابالغابالغ الكترونيك، ابالغ به شخص،       
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  مقدمه. 1
ابالغ  اصل لزومدر . ارد ريشه دت كه در اصول حقوق دفاعي و تقابلابالغ از اركان دادرسي اس

 :1343؛ جعفري لنگرودي، 34-35 :1342جعفري لنگرودي، (  آن ارزيابي شدهياند و كاركردها نوشتهبسيار

هم بايستة بررسي  بازابالغ  هايهشيو اما ،)265- 296 :1385غمامي و محسني، ؛ 61-76 :1381 شمس،  ؛27-25
و ابالغ به اقامتگاه يا محل ) واقعي(ص  در حقوق ايران و فرانسه، ابالغ به خود شخ.است

.  باشدغيرحضوري حضوري يا ،ابالغ واقعيشود ميهمچنين  . شدهبخش) قانوني(حضور 
 منظور بههاي ابالغ  شيوهدر حقوق فرانسه.  استاي نيز در هر دو كشور مطرحابالغ رايانه

 مانند ابالغ رسمي، ،اندته متداعيين در ابالغ، گسترش ياف بيشترافزايش امكان ابالغ و مشاركت
ابالغ عادي، ابالغ ميان وكال، ابالغ در كشور خارجي و ابالغ سند يك كشور خارجي در 

الكترونيك  برانگيزِچالش  در كنار انواع و آثار ابالغ، به ابالغِشوددر كشور ما نيز مي. فرانسه
نمونه،  براي؛باقي استين نوع آن همچنان ترمسائل مربوط به ابالغ حتي در ساده. پرداخت

 اثر امتناع شخص طبيعي از دريافت ابالغنامه يا دادن ؛)واقعي(ابالغ به خود شخص حقوقي 
ابالغ در طرق  ةسابق، اثر يب يكي از طرفين و قرارداددر اقامتگاه منتخ؛ نوع ابالغ رسيد ابالغ

ي از تعارض جلوگيرنحوة  ،انطباق ميان زمان و مكان در محيط مجازي و حقيقي، شكايت
،  پستمأمور، كيفيت عمل مجري ابالغ در ابالغ الكترونيك، ابالغ واقعي و قانوني الكترونيك

كنوانسيون الهه دربارة آيين دادرسي مدني، ابالغ به اشخاص مقيم يك كشور  و ايرانحقوق 
ند اين نوشته چند ب. زبان ابالغ شايستة بررسي هستند و خارجي يا ابالغ به يك دولت خارجي

و برخي ) 2بند (و برخي به سنتي يا مدرن بودن آن ) 1بند (دارد كه برخي ناظر به روش سنتي 
) 4بند (مطالعة سابقة ابالغ نيز در اين نوشته ضروري است ). 3بند (به مجري ابالغ توجه دارد 
  ).5بند (و همچنين است زبان ابالغ 

  
  ابالغ سنتي. 2

بخش نشده و مقنن در مواد » قانوني«و » واقعي«دني به  ابالغ در قانون آيين دادرسي ماگرچه
به نيز  دادرسي مدني يهاو نويسندگان نخستين نوشتهه ديد كلي احكام آن را طور به 83 تا 67

 ؛20-21 :تا به بعد؛ بروجردي عبده، بي174 :1291السلطنه،  مصدق  :ك.ر(اند اين روش، ابالغ را مطالعه نكرده

 آثار ترين مهمدادرسي مدني با نظر به يكي از نويسندگان كنوني اما ، ) به بعد341 :1378دفتري، متين
 و 303  مادگانحكم حضوري و غيابي(تمايز ميان ابالغ به خود مخاطب و ابالغ به غير او 

بهشتي و ؛ 203-211 :1385افشار، صدرزاده(اند ، ابالغ را به واقعي و قانوني تقسيم كرده)م.د.آ.ق 306
- 82 :1391؛ ابهري، 269-281 :1391زاده، ؛ يوسف103-118 :1386؛ كريمي، 82- 99 :1387؛ شمس، 57-79 :1385، مرداني

 ؛اند برداشتي است كه از ابالغ به خود مخاطب و ابالغ به محل او داشته تقسيممبناي اين . )78
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 به اقامتگاه او،  و اگر،حقيقتاً و واقعاًاگر سند آيين دادرسي به خود شخص ابالغ شود، ابالغ 
 آگاه است و در ابالغ قانوني واقعاًمخاطب از مفاد ابالغنامه اولي، ؛ در شدهانجام ابالغ حكما 

مورد قبول  وي از آن مطلع شده يا خير، به انجام ابالغ به شيوة واقعاًچون معلوم نيست كه آيا 
 ةشيوواقعي نيز ابالغ به  ابالغ نكهيانخست :  استخرده بندي تقسيم نيارب. كردهقانون بسنده 

 را به شخص قحداكثر ظرف دو روز اورا[...]  ابالغ مأمور«مورد تجويز قانون است كه 
همچنين، در ). آدم ق68مادة (» خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيرد

 75مادة (»  اومقام قائمرئيس دفتر مرجع مخاطب يا «ابالغ به شخص حقوقي، حتي اگر سند به 
 منظر از باز ،ابالغ شود) م.د.آ. ق76مادة (»  او يا دارندة حق امضامقام قائممدير يا «يا ) م.آد.ق

ديگر اركان يا ( آن شخص اينكه، ادعاي )آگاهي واقعي مخاطب(از ابالغ بندي  تقسيممبناي اين 
ي حقوق دربارة اشخاص حقوق.  چندان حقيقي نيست،به واقع مطلع شده) مقامات آن شخص

 به خدمات مأمور مؤسساتهاي وابسته به دولت و ادارات دولتي و سازمان«عمومي مانند 
 كه تمام يا بخشي از سرماية آنها متعلق به دولت يمؤسساتها و نيز عمومي و شهرداري

كه خواهيم ديد مسئلة امتناع يا استنكاف يا نبودن در محل و اجراي ) م.د.آ. ق75مادة (» است
همچنين . رساني واقعي ميسر نيستآدم مصداق ندارد، اطالع ق72 و 69، 68 مواد تشريفات

ها كه معلوم ثبت شركت ةاداراست ابالغ به ساير اشخاص حقوقي در آخرين نشاني آنان نزد 
نوع ابالغ در اقامتگاه انتخابي و ). م.د.آ. ق76 مادة 1تبصرة (نيست ابالغ واقعي است يا قانوني 

محل «و » خود مخاطب«، تقسيم ابالغ به رو نيازا. استرو گفتگوبرانگيز ز از همين قراردادي ني
  .آيدميمدتر اكارتر و به نظر دقيق» اقامت او

در دفتر دادگاه يا بيرون از آن و در مورد اخير در نشاني خواه ابالغ به خود مخاطب، با 
وجود آگاهي وي  آن، بايد 83به مادة آدم ناظر  ق68شده باشد يا جايي ديگر، برابر مادة   تعيين

 از او رسيد 68 برساند و وفق مادة سند ابالغ را به مخاطبهرجا  مأمورپس، اگر . پذيرفترا 
 68 مادة 1با وجود تصريح تبصرة آيا . بگيرد، بهترين نوع ابالغ از منظر آگاهي محقق شده است

جا به دست مخاطب هرغنامه را تواند ابال ميمأموربه ابالغ در محل سكونت يا كار، آيا 
 69مقنن در مادة . )95 :1387شمس، (اند  كردهتأكيدبرساند؟ حقوقدانان به اصل ابالغ در نشاني 

 ابالغ نتواند اوراق را به شخص مخاطب برساند، بايد در مأمورگاه  هر«كه ده كر تأكيد
 است نه 68 مادة 1ه تبصرة گمان ناظر بو اين نشاني بي» ابالغ نمايد[...] نشاني تعيين شده 

 كه يرأهمچنين در ابالغ . دگيربه خود شخص مخاطب انجام در اين محل  لزوماً ابالغ اينكه
 اينها .)آدم ق300مادة ( به شخص ابالغ كند حضوراً را در دفتر دادگاه يرأتواند ميمدير دفتر 

قق ابالغ به خود گوياي آن است كه ابالغ در اقامتگاه يا محل سكونت اعالمي شرط تح
علت  به  ،»سابقة ابالغ«مفهوم اين است كه  اشكال  اين،وجود با. نيست) واقعي(مخاطب 
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غير از ابالغ حضوري كه  به ،بنياداينرب. شود محقق نميگاه چيهمشخص نبودن محل ابالغ 
 82 مادة 3دادگاه براي خوانده است، به حكم بند  ةاخطاري و منصرف از نخستين يرأمختص 

م در همة موارد، براي جلوگيري از بروز اين اشكال درج محل ابالغ و اقامتگاه مخاطب .د.آ.ق
 اگرچه قانون در اين فرض حكمي ندارد و نوشتن نشاني ،باشد بايسته ميمأمورهنگام گواهي 

اي به دست مخاطب برسد، او مطلع وقتي برگه. استده كرناقامتگاه را در اين گواهي الزامي 
 مقرر دم. كد آ654در حقوق فرانسه نيز مادة .  مسئلة غيابي شدن حكم منتفي استاست و
و اين ابالغ در هر جايي كه عملي » ابالغ رسمي بايد به شخص مخاطب انجام شود«داشته 

 براي تحقق ابالغ به خود مخاطب گردآمدن  پس،). 1 آن كد689 مادة 2بند (باشد، ممكن است 
 مأمور دريافت رسيد از او؛ انجام اين كار توسط  تسليم به مخاطب؛: همة شروط زير الزم است

-. ق82 و 68مواد (اول و دوم ابالغنامه و امضاي آن  ةنسخابالغ و تصريح او به اين امر در 
 آنجايي ؛ آيا ابالغ به خود مخاطب نيست؟ اشكال در دو جاست درغيراين صورتپس،). م.آد

                 و از دادن رسيد امتناع  گيرد مي اوراق را كه يهنگامند و ككه او از گرفتن اوراق امتناع مي
 از مفادش ي اما در دوم،گفت كه از مفاد ابالغ آگاه است توانمي با ترديد يدر اول. كندمي

م امتناع .د.آ. ق68  قانونگذار در ادامة مادة. دكنميگرچه از دادن رسيد امتناع اآگاهي يافته 
در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع «: كردهبيني  پيشگرفتن اوراق را خوانده از 

اند برخي نيز اين ابالغ را قانوني دانسته. »نمايداو را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي
» ابالغ قانوني« موجب تحقق 70 در مورد استنكاف بستگان يا خادمان آن را وفق مادة همچنين،

اين فرض را در ابالغ  اند،ندادهنظر نهايي چه گربرخي ؛ 274-275 :1391زاده، ؛ يوسف88-89 :1387س، شم( دانندمي

ا  ت68در هيچ كجاي مواد ندهد رسيد مخاطب اگر . )60 :1385بهشتي و مرداني، : اندبحث نكردهنيز قانوني 
ع مخاطب از دريافت به باور پژوهنده امتنا. اند بدان نپرداخته حكمي نيامده و نويسندگان70

تاريخ امتناع خوانده از گرفتن « كه مقرر داشته 81اوراق يا دادن رسيد، به حكم تبصرة مادة 
 تاريخ ابالغ محسوب 68 و ندادن رسيد به شرح مندرج در مادة 67 در مادة ادشدهياوراق 

، )80 :1391ابهري، (ند ادهكر تأييدنيز  برخي كه آنچناناندازد و  ابالغ را از اعتبار نمي،»خواهد شد
 مسئلة ،كندچه، اگر مخاطب از گرفتن اوراق امتناع مي. ابالغ به خود شخص مخاطب است

داند چيست، مخاطراتش  ميكه يهنگام چراكه ،نمايدآگاهي نيافتن او از مفاد اخطاريه ممتنع مي
كسي است كه با حكم «  داند؛ او نميكه يهنگامكند و نه فهمد و از گرفتن آن امتناع مي ميرا 

» گونه رعايت و ارفاقي را نداردكند و استحقاق هيچقانون و مقامات قضايي مقاومت مي
كند، در آگاهي او به نظر در فرضي هم كه از دادن رسيد خودداري مي. )350 :1387دفتري، متين(

                                                            
 .79- 283 :1395محسني، :  فرانسه ازدمهمة برگردان فارسي مواد كد آ. 1
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مكاري ، همجلس صورتم دربارة امضاي گواه بر .د.آ. ق240شكي نيست و بسان فرض مادة 
سوادي يا نداشتن علت بي بهامضا نكردن رسيد اگر با وجود اين، . يست در مقام نمؤثرنكردن او 

، به نظر درج اثر انگشت ي ندارد حكم1318م .د.آ. ق92خالف مادة ه باگرچه، كه  باشدامضا
امضا نكردن يا نزدن اثر انگشت پس از  گواهي). آنچنان كه رايج است(مخاطب كافي است 

 كلي، طور به ابالغ است و مأمور مراتب امتناع، در صالحيت تأييدليم ابالغنامه، همانند تس
عمل آمده باشد مادام كه خالف آن  به ابالغ كه در حدود مقررات قانوني مأمورتصديق «

؛ 6 :1335متين، :  شعبة ششم ديوان عالي نقل از10/9/1326 مورخ 1509حكم شمارة ( »محرز نگردد معتبر است

  . )139- 159 :1393محسني، : ك. ابالغ رمأموردربارة بطالن اسناد ابالغ و عمل 
 مقام قائمرئيس دفتر مرجع مخاطب يا « ابالغ به اينكهابالغ به خود شخص حقوقي دربارة 

 مقام قائممدير يا «، و ابالغ به )م.د.آ. ق75مادة (در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي » او
خالف شق ه واقعي است يا خير ب،در ساير اشخاص) م.د.آ. ق76مادة (» ااو يا دارندة حق امض

هنگامي به خود شخص «: 654 ةمادبرابر . ستينحكمي در قانون ، آدم كد 654دوم مادة 
حقوقي ابالغ شده است كه سند به نمايندة قانوني آن، به دارندة اختيار از سوي شخص 

 همچنين معلوم نيست .»ار را دارد ابالغ شوداخير يا هر شخصي ديگري كه شايستگي اين ك
آخرين مدير قبل «يا » ها معرفي شدهآدرس آخرين محلي كه به ادارة ثبت شركت«كه ابالغ به 

 مادة 3 و 1موضوع تبصرة (» ها معرفي شدهاز انحالل، در آخرين محلي كه به ادارة ثبت شركت
ست كه در مورد اآن؟ ايراد هنگامي ، ابالغ به خود شخص است يا محل اقامت )م.د.آ. ق76

و از دريافت اوراق  امقام قائماشخاص حقوقي حقوق عمومي، رئيس دفتر مرجع مخاطب يا 
اند  و نظر داده امكان امتناع يا استنكاف در مورد دولت را ناممكن دانسته، برخي.كندامتناع مي

 :1378  دفتري،متين(عاده شود كه همچون امتناع شخص حقيقي، مراتب بايد در اخطاريه درج و ا

 ابالغ به خود ،نظر به. )93 :1387شمس، (اند و برخي ديگر در اين فرض ابالغ را قانوني شمرده) 369
و  شود انجام 75اين شخص تنها هنگامي شدني است كه ابالغ به اشخاص مصرح در مادة 

ت به لزوم همكاري دولت در امكان الصاق اخطاريه به محل يا ابالغ به كارمندان ديگر با عناي
اجراي قانون، نيست و در نتيجه، امتناع آنان اثر امتناع شخص حقيقي را دارد كه به نظر ابالغ به 

ممكن «خالف اين اشخاص، در اشخاص حقوقي حقوق خصوصي به. خود مخاطب است
 مدير هستند ابالغ شود و در صورت ردستيزاست در محل اداره به كاركنان شركت كه 

شخصيت دولت و مصالح و انتظامات او «چه، » اقدام شود] 70[ستنكاف آنان مطابق مادة ا
»  براي منافع خصوصي بازرگاني تشكيل شدهصرفاًغير از وضعيت يك شركتي است كه 

 ،شود حضور دارندو همچون اشخاص حقيقي، ابالغ به محلي كه فرض مي) 370 :1378  دفتري،متين(
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خالف اشخاص حقيقي، امكان ابالغ به اين اشخاص به روش نشر  بهباوجوداين،. دشوانجام 
مقنن فرانسوي كار . هاي پرشمار به هزينة خواهان نيستمفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه

 به همة اشخاص حقوقي اجازه داده تا با مدير دفتر شيوة 1-692و در مادة ده كرتر را ساده
در حقوق ما نيز . ، با وصول، ابالغ به خود شخص استدر اين صورت. ابالغ را هماهنگ كند

 ، چنين راهكاري را نظر داشته76در مادة » دارندة حق امضا«گفت كه مقنن با آوردن  شودمي
  .گرچه مرسوم نيستا

براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطالع « مگر ، اقامتگاه مخاطب، اعتبار نداردبهابالغ 
در اين ابالغ، نشاني مخاطب خواه اقامتگاه او باشد ). م.د.آ. ق83مادة (» مخاطب رسيده است

 ، نيستآنجاشود كه اگر مخاطب در يابد و تصور مييا محل سكونت، براي دادگاه اهميت مي
شود و آنچنان كه طرح ميم كه پيوند شخص با اقامتگاه نجاستيا. گرددمي بازجاولي به آن

داند، او را از نظر جغرافيايي و اسي تبعة يك دولت ميهمواره اشخاص را از منظر رابطة سي
 مورخ 1683شمارة ا راي  ديوان عالي ب8شعبة . دانندميسرزميني نيز مقيم يك محل 

» نه در غير محل سكونت[...] منازل مسكوني اصحاب دعوا «در را  اين ابالغ 3/10/1325
پس، . ه استنون مدني به اقامتگاه پرداخت به بعد قا1002 مادگان. )7 :1335متين، (داند معتبر مي

بايد اگر نتواند مخاطب را بيابد و اوراق را به دستش برساند، : گام پيش برود به گام بايد مأمور
 تميزدهندة سن و وضعيت ظاهريبا (شده به يكي از بستگان يا خادمان او  تعييندر نشاني 

 70مادة ( آن را در اين نشاني الصاق كند اينكه يا) م.د.آ. ق69مادة ( سند را ابالغ نمايد ،)اهميت
: پس دو فرض مطرح است). م.د.آ. ق72مادة  (باشد مخاطب ن اين نشانيِاينكه مگر ،)م.د.آ.ق

 و 69تواند مطابق مادة  ميمأمور مخاطب نيست كه  اثبات نشده كه نشانيِكه يهنگامنخست 
 كه نشاني وجود آنجابه اثبات رسيده كه از  اين امر كه يهنگامآدم عمل كند و دوم  ق70مادة 
. رفع نواقص دادخواست، رفتار شودبراي م .د.آ. ق54 ناظر به مادة 72 مادگان بايد برابر ،ندارد
 ؛يستشده، صحيح ن  بر لزوم ابالغ به بستگان يا خادمان در نشاني تعيين69 مقنن در مادة تاكيد

وقتي اين اشخاص مجري ابالغ به . نه اشخاص فوقچه، در اين ابالغ، خود نشاني اعتبار دارد 
 چه. ابالغ شوديشان ابه بايد  را چ،مخاطب نيستند و تاريخ ابالغ به آنان، تاريخ ابالغ است

اين اشخاص اگر ؟ ه او دادمسئوليت ابالغ را ب توان نمي كه ستبراي ابالغ ا اننمايندگي ميان اين
 بهتر بود مقنن همچون قانونگذار شود؟چه مي با مخاطب ابالغ تعارض منافع داشته باشند

 مأمورداشت كه داد و مقرر ميكرد و به آنها حق رد ميفرانسوي به لزوم قبول آنان تصريح مي
اي حاوي تاريخ حضور خود و مشخصات متقاضي و كسي كه به او اين ابالغ بايد نوشته

 مخاطب رؤيت ةزمينتا )  كد655قسمت آخر مادة (د كنابالغنامه تسليم شده، در محل الصاق 
  كد مقرر655 در مادة ؟شود رفتار كردان چنين ميبستگان يا خادمرا با همچنين، چ. باقي باشد
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اي به هر شخص حاضر در اقامتگاه يا محل سكونت مخاطب، تحويل داده نسخه« كه شده
 به سن و 69ادة روي، در مهربه. از بستگان يا خادمان نباشداين شخص شود كه ميو » شود مي

 در شعبة سوم ديوان عالي. وضعيت ظاهري اين اشخاص اشاره شده كه امري موضوعي است
 داراي سن كافي براي عادتاً و  ساله را عرفا11ً خود پسر 30/11/1324 مورخ 1835 شمارة يرأ

پاريس و ، دادگاه  ديوان عاليكيفري ةشعبعكس،  و به)9 :1335متين، (تمييز اهميت اوراق ندانسته 
 ساله را در آراي 13 يا 12، 10كشور تسليم اوراق به پسر ديوان عالي آن شعبة دوم مدني 

. )Cadiet, 2015: 531( داندمي معتبر 1995 ژوئن 21 و 1953 ة فوري27، 1956 دسامبر 19مورخ 
 مأمور، شود ن655ها برابر مادة محل از اين كي چيه اگر ابالغ به ،ابالغ به اقامتگاهدر ، فرانسهدر

ولين  اشاره شده و در اگرفته هاي انجامكه در آن به مراقبت كند مي تهيه يا جلسه صورتابالغ 
 و در همان روز نيز با نامة عادي فرستاده دوقبضه براي مخاطب روز كاري به موجب پست

غ به كسان و كار به نشر آگهي يا تحميل ابال)  آن كد659  مادة(نمايد ميعالم مراتب به گيرنده ا
م نيز متفاوت از .د.آ. ق73وصف، نشر آگهي موضوع مادة بااين. نخواهد رسيد اوو بستگان 

 .مخاطب ابالغ در كشور حضور داردجا مفهوم ابالغ به محل حضور مخاطب نيست؛ در اين 
علت لزوم  بهن مقيم كشور خارجي و نيز اشخاص حقوقي ا، اين روش در مورد مخاطبرو نيازا

 ثبت ةو وجود آخرين نشاني در ادار) در مورد شخص حقوقي حقوق عمومي(دولت همكاري 
همچنين . است اشخاص حقيقي مختصقابل اجرا نيست و ) در مورد ساير اشخاص(ها شركت

 اهالي معين از ده يا شهر يا بخشي از شهر باشد كه عدة آنها محصور در مورد دعوا كه يوقت
، مفاد دادخواست رو نيازا .د كه در آن محل حضور دارندشو، فرض مي73مچون مادة ه ،نيست

مادة (گردد شود و يك نسخه نيز به معارضان ابالغ ميهاي پرشمار نشر ميدر يكي از روزنامه
 خواندگان رناظر بحكم اين . استبه خودشان يا محل حضور نيز يا  انابالغ به اين). م.د.آ. ق74

-182 :1391محسني، غفاري و شوشي نسب، : نگريدا اين حال بب( صورنامحهاي خواهان نهنامحصور است و 

157(.  
 ،كه او حضور داردجايي شود مي  نيست؛آمدهدر دادخواست  آنچه نشاني مخاطب فقط

ها را به  و وي از دادگاه خواسته باشد كه ابالغاشدمحلي غير از اقامتگاه يا محل سكونت او ب
 ،»شهري كه مقر دادگاه است« بر انتخاب اقامتگاه در تأكيد). م.د.آ. ق78مادة (آنجا انجام دهد 

 خسته كردن طرف خود  تطويل يامنظور بهكه برخي است اي استفاده سوء جلوگيري از رايب
همچنين است . )359 :1378متين دفتري، : بنگريد( ندكرد و شهر دوردستي را معرفي مينددادانجام مي

شده و اقامتگاه قراردادي،  انتخابابالغ در محل آيا . ) قانون مدني1010مادة (اقامتگاه قراردادي 
 مخاطب از ،نظربه .  پاسخي نيستاهمحل اقامت او؟ در نوشتهابالغ به خود شخص است يا 

 و ابالغ به محلي  آگاه استكند عمل مي78بق مادة  در فرضي كه مطا،دادرسي موضوع ابالغ
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 بايد در حكم ابالغ به خودش دانست و آثار ابالغ واقعي ا ركه در جريان دادرسي انتخاب كرده
اثر ابالغ در اقامتگاه قراردادي آن است كه موضوع امتناع مخاطب يا استنكاف . را بر آن بار كرد

تواند ابالغ را به آن  ابالغ ميمأمورو شود  ميبستگان يا كسان يا اثبات نبود وي در محل، منتفي 
  .محل انجام دهد

  
  غ الكترونيكابال . 3

 ،فناوري در دادگستري استفاده كرد شكي نيست و اگر ترديدي هستاين از  توانمي اينكهدر 
 اين ريتأثخدمات قضايي الكترونيك و سنجش دقيق  ةتوسع قبل از يساز فرهنگ هناظر ب

ها براي تدوين مقررات مربوط به اين ابالغ،  تالش.1فناوري بر حقوق اصحاب دعواست
كه شده  آغازهاي گذشته، از سال13822مقررات قانون تجارت الكترونيك مصوب بر  افزون
 تا 649 مادگان(است  8/7/1393بخش نهم قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ آن ترين جدي
 اين قانون ترتيبات ابالغ 177مقنن در مادة ). 1392 اين قانون مصوب 175 ناظر به مادة 663

كه توصيف نوع ابالغ الكترونيك  دانست آدم.ضايي را تابع مقررات قاحضاريه و ديگر اوراق ق
هاي  استفاده از سامانهنامه نييآدر دانسته؛ امري كه تابع قانون اخير را از جهت واقعي و قانوني 

وصف، ابالغ بااين. مغفول مانديه ي رئيس قوة قضا1395اي و مخابراتي مصوب رايانه
غ به دور نيست؛ فقط روش كار و مبناي پذيرش آن متفاوت الكترونيك از مفهوم سنتي ابال

صورت يا محتواي « كاغذ در آن حذف شده است و مخاطب ابالغ، اينكه نخست. است
دوم ؛ )نامه نييآ 3 و مادة 1 مادة »ز« و بند آدك. ق655مادة (كند را دريافت مي» الكترونيك

 حضور در محلي معين و زمان يجا بهغ مكان و زمان، حضور در يك سامانة ابال نظر از اينكه
 تسليم ابالغنامه به خود يجا به اينكه سوم؛ )نامه نييآ آن 1 مادة »ح«بند ( است مدنظرخاص 

شخص يا ابالغ در محل حضور او، ارسال اوراق به سامانة ابالغ مالك است و اگر مخاطب با 
بالغ به او داراي آثار ابالغ به ورود در اين سامانه، اوراق را در حساب كاربري خود ببيند، ا

                                                            
 و 662نيز در مواد آدك .و ق) 117-142 :1391نژاد، محسني و رضايي(بخشي از مطالعة اين نقش را در جايي ديگر نوشتند . 1

 اما از آموزش ، دادرسي تا حدي كوشش كردهةگستري و تخفيف در هزينبيني آموزش به كارمندان داد با پيش657تبصرة مادة 
 .ده استكر براي اشخاص عادي غفلت يساز فرهنگو 
گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت،  هر«مقنن در قانون تجارت الكترونيك اصل را بر اعتبار قراردادهاي خصوصي دربارة . 2

پيام از سوي   قبول داده17 مادة »ج«و در بند ) 5مادة (نهاده » ق و قرارداد خاص طرفينبا تواف» پيام داده«ذخيره و يا پردازش 
و تصديق دريافت به روش ) 19 ة ماد»الف«بند (شده را پذيرفته  پيام به روش توافق طرف را مالك دانسته و انتساب آن داده

و حتي امكان ختم ) 29 مادة »الف«بند (داند ا نيز مقبول ميپيام ر و محل دريافت توافقي داده) 22مادة (توافقي را معتبر دانسته 
با اين وصف، خواهيم ديد كه در ). 9مادة ( نموده است ينيب شيپپيام و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن را  تبادل داده

 .مقررات كنوني به اين اصول توجهي نشده است
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- منزلة رسيد مي بهخود شخص است و صرف ورود به اين سامانه از طريق حساب كاربري نيز 

 اصوالًدر حقوق ما  كه  مجري ابالغاينكه چهارم؛ )نامه نييآ آن 13 و مادة 1 مادة »خ«بند (باشد 
 قضاييه كه از شبكة ةاطالعات قومركز آمار و فناوري :  دوگانه استنجايا ابالغ است، در مأمور

 »ج« و »الف« و بندهاي آدك. ق652 و 650 مادگان(كند ملي عدالت و سامانة ابالغ استفاده مي
كشور  ةتوسعهاي  قانون احكام دائمي برنامه38 مادة »ت« و نيز بند نامه نييآ آن 1 مادة »ح«و 

شود وارد مي و ايجاد كرده واب را تقاضا و دارندة حساب كاربري كه اين حس) 1395مصوب 
 در اين فضا فرقي ميان اشخاص حقيقي و حقوقي اينكه پنجم؛ )نامه نييآ آن 1 مادة »خ«بند (

 ،مركز و وارد نشدن به سامانه هايتوجهي به پيام بياينكه ششم؛ )نامه نييآ آن 10مادة (نيست 
؛ دشميوراق در محل م شده كه موجب الصاق ا.د.آ. ق70جايگزين استنكاف موضوع مادة 

م آمده با مفهوم نشاني الكترونيك يا وسيلة .د.آ. ق79 مفهوم سابقة ابالغ كه در مادة اينكههفتم 
 پيوند شخص با محلي اساساًخورد و  الكترونيك پيوند مينام ثبت ةسامان در شده ثبتمخابراتي 

 بودن مخاطب كه المكان ولمجه مفهوم اينكههشتم ؛ )نامه نييآ آن 12مادة (د شوميمعين حذف 
شود، در اين محيط شامل عدم علت ناتواني از معرفي نشاني حادث مي بهآدم  ق73برابر مادة 
  نهم؛)نامه نييآ آن 16مادة (شود كه امري نو است  كاربري مخاطب نيز ميحساب  بهدسترسي 

 در ربط يذ تلفن همراه، پست الكترونيك يا دورنگار و نشاني اشخاص ةشمار «اينكه
بايد در شبكة ملي عدالت در دسترس باشند و تكليف يك طرف در تعيين نشاني » هپروند

نشاني اعالمي خواهان با اگر  ويژه به ؛ از اين دسترسي شدهمتأثرطرف ديگر تا حد زيادي 
به  نشاني، يجا بهتوان تصور كرد كه روزي نشاني طرف در حساب كاربري فرق دارد و مي

 655 مادة 3  تبصرة (بسنده شودهويت ملي يا ارجاع به نشاني موجود در سامانه  ةشماردادن 
به هر « مقنن براي عبارت اينكه دهم؛ )آدك. ق652 و مادة نامه نييآ آن 17 و مادة آدك.ق

كه ده كر يك شيوه و وسيلة مطمئن معرفي ،آدم ق77مذكور در مادة » اي كه ممكن باشدوسيله
 يازدهم همين روش الكترونيك ارسال به مرجع قضايي مربوط است؛ 15 مادة 1برابر تبصرة 

 احراز هويت ،و هنگام ابالغد گير انجام نام ثبت احراز هويت مخاطب ابالغ بايد هنگام اينكه
 براي مردم كه يدرحال ،شودوارد حساب ميمخاطب خود الزم نيست و فرض بر اين است كه 

 يجا به اينكه دوازدهم؛ )مذكور ةنام نييآ 10مادة (نيست عادي و فاقد دسترسي به رايانه چنين 
در سامانه ثبت و  [...] امر ابالغ ةنتيجكيفيت و «آدم،  ق82 ابالغ موضوع مادة مأمورگواهي 

ابالغ راجع به كيفيت  ةساماناطالعاتي كه در ] شود ومي [بايگاني [..] ثاني ابالغنامه ةنسخ
 اينكه ، سرانجام؛» بوده و براي مرجع قضايي كافي استشود معتبريات ابالغ ثبت مييو جز

اطالعي خود از مفاد ابالغنامه را ثابت كرده و تواند بيخالف ابالغ به خود شخص كه او نميبه
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، در ابالغ الكترونيك دسترسي نداشتن به سامانه و نقص در آن، بنمايدتقاضاي ابطال ابالغ را 
). نامه نييآ آن 13 مادة 1تبصرة (غ به هر نوعي كه هست موجبي شده است براي ابطال كل ابال

  . بر اين روش ابالغ ايراداتي است
 ابالغ و اجراي مأمور كد ابالغ رسمي كه همان ابالغ 653در حقوق فرانسه برابر مادة 

و تاريخ و ساعت اين  شودميدادگستري است يا با حامل كاغذي يا به روش الكترونيك انجام 
سوي از.  ساعت ارسال آن به مخاطب است، تاريخ و1-664قسمت آخر مادة ابالغ مطابق 

كد ابالغ رسمي به شيوة الكترونيك با ارسال سند به مخاطب طي  1- 662 ة وفق ماد،ديگر
و اين ابالغ تابع د شوميانجام ) 9-748 تا 1-748 مادگان( اين كد 21شرايط مقرر در بخش 

 چه مورد اخير ،غ عادي دفتر دادگاه از طريق پست نيست كد دربارة ابال661 تا 654 مادگان
 ,Bauvin, Ghera(  از شيوة الكترونيك خارج است مخصوص ابالغ كاغذي است كه موضوعاً

Mecarelli, 2012 : 226( . سند ابالغ به روش الكترونيك بايد حاوي رضايت مخاطب به انجام
است كه مخاطب ) واقعي(الغ خود شخص ابين ابالغ رسمي الكترونيك وقتي اين كار باشد و ا

 ابالغ بايد به مأمور و استابالغ به محل اقامت  واال در همان روز ارسال سند، آن را ببينيد
نفع متقاضي ابالغ الكترونيك مراتب را در نخستين روز كاري به موجب نامة عادي كه  ذي

پس، به .  اطالع دهد،ستحاوي تحويل ابالغ رسمي الكترونيك و ماهيت سند و نام متقاضي ا
خالف حقوق ما كه ارسال را ابالغ و ديدن آن را داراي آثار ابالغ واقعي دانسته، در فرانسه 

  ابالغ در همان روز ارسال راتيرؤهاي ابالغ الكترونيك، فقط  كمتر كردن آسيبمنظور به
 Cadiet et(داند مي ابالغ الكترونيك را ابالغ به اقامتگاه موجب واقعي شدن وصف آن دانسته و

Jeuland, 2016: 443; Ghera, 2012: 116( . همچنين با اين كار مانع شده كه دو تاريخ براي ابالغ
در .  ابالغنامهرؤيتيكي تاريخ وصول الكترونيكي به سامانه و ديگري تاريخ : وجود آيد به

ه صرف ارسال آن  ك13ة ، برابر ماددهكرنگرچه قانون تاريخ ابالغ الكترونيك را معين احقوق ما 
مكن م و اگر مخاطب آن را ببيند اثر ابالغ واقعي را دارد و داندمي ابالغ  راو وصول به سامانه

ابالغ به  (رؤيت چند روز پس از وصول باشد كه در اين صورت به نظر تاريخ رؤيت است
. دنباش چه، ابالغ قانوني جايي مالك است كه ابالغ واقعي ؛مالك است  )خود شخص

كه به دانسته شده است يكي از مصاديق ابالغ واقعي اين امر  ،نامه نييآ در اينكه از نظر صرف
تا اقد وجاهت است و ها به متداعيين و نبود رضايتشان در اين كار، فنظر با تحميل اين روش

 در. آيد كه موجب سردرگمي استوجود مي بهنامه، دو نوع ابالغ با يك عمل زمان اصالح آيين
در هر  و 1حقوق فرانسه استفاده از طريقة الكترونيك كه منصرف از ابالغ به شاكي و متهم است

                                                            
 كد آيين دادرسي كيفري، ابالغ الكترونيك به وكال پذيرفته شد و 1-803 در دادرسي كيفري به موجب مادة 2015از سال . 1

 . دگير سنتي انجام ةابالغ به طرفين دعواي كيفري همچنان بايد به شيو
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 يروشن به قانون استفاده از اين شيوه را الزامي كرده باشد و اين اينكه مگر ،حال نيازمند رضايت
اده،  اين م2با وجود اين، در بند .  استگوياي اصل توافقي و رضايي بودن توسل به اين شيوه

منزلة  بهرا  ارتباط الكترونيك ةبه شبك) وكيل يا كارشناس(اتصال يك وابستة دادگستري صرف 
به اي و عادي در مواجهه با اين فناوري فرق  ميان اشخاص حرفهلهيوس نيبد و دانستهرضايت 

توجه به اي و مخابراتي كه بيهاي رايانهنامة استفاده از سامانهاز همين منظر آيين. وجود آورده
اي ايجاد نكرده و فرقي هم ميان اشخاص عادي و حرفهده كر يرضايت، استفادة همگان را الزام

، با اين ايراد مواجه است كه در خصوص اشخاص عادي، پيش از )نامه نييآ 15 و 9 مادگان(
ها، موجب تحميل ابالغ الكترونيك به آنان گسترش فرهنگ و امكانات استفاده از اين روش

 ةنام نييآ در اگرچههمچنين، . و توانايي عدول از اين طريق را از ايشان سلب كرده استشده 
 ،اثر و باطل شوداي است تا با آن ابالغ بيعدم دسترسي به سامانه و نقص در آن وسيله مذكور

 كد فرانسه حكم فرضي را كه يك عمل بايد تا تاريخ معيني انجام 7-748اما به خالف مادة 
نتوانسته به سببي غيرمنتسب به خود از شيوة الكترونيك استفاده و قبل از انقضاي و او د شو

 اين مهلت تا نخستين روز كاري بعد از ، نشده است؛ برابر اين مادهينيب شيپ ،مهلت اقدام كند
 كد 5-748كه برابر مادة د كرسرانجام بايد به اين حق اصحاب دعوا اشاره . يابدآن افزايش مي

ايراد ديگر ناظر به آن است . دنكن را به شكل كاغذي دريافت رايشدة تأييد رونوشت توانندمي
 ةشمارمركز موظف است، چنانچه از مخاطب «كه ده ش مقرر نامه نييآ 14 برابر مادة اگرچهكه 

ابالغ را از  ةسامانتلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضايي به 
تلفن همراه يا پست  ةشمارمخاطب « آن اگر 15و وفق مادة »  نمايديرسان عاطالاين طريق 

 ابالغنامه ةليوس به ابالغ، ةالكترونيكي در دسترس نباشد، مفاد ابالغيه و ارسال اوراق به سامان
 عمومي و انقالب در امور مدني در اقامتگاه وي يها دادگاهمطابق مقررات قانون آيين دادرسي 

 و دريافت حساب نام ثبت مخاطب موظف است جهت دشو يمغنامه مقرر ابالغ و در ابال
و اين » ابالغ انجام خواهد شد ةسامان بعدي از طريق يها ابالغ ةكلي اينكهو د كنكاربري اقدام 

در صورت ابالغ واقعي، «ادامة اين ماده كه اعالم داشته ، گرچه بايسته و مناسب استاحكم 
هاي ابالغنامه در هر صورت پيوست. شوديق سامانه ابالغ انجام ميهاي بعدي صرفاً از طرابالغ
، از اين منظر قابل انتقاد است كه به صرف ابالغ »گردد الكترونيكي ابالغ ميصورت بهفقط 

واقعي اخطار به مخاطب براي ايجاد حساب كاربري را برابر با رضايت يا الزام او در اين كار 
اين همه تحكم در استفاده از . دهد به اين شيوه انجام ميبعد منا و ابالغ به او ر كند ميتلقي 

بيني نكردن حكم فرضي كه نامه به  پيشهمچنين بايد در اين آيين. ها توجيهي ندارداين روش
 پرداخت و ،)م.د.آ. ق68قسمت آخر مادة (كند خود شخص از دريافت اوراق قضايي امتناع مي

؛ در تبصرة شود ميعلت آگاهي، ابالغ به خود شخص محسوب  هب ابالغ، مأمورگفت با گواهي 
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 ، اعالم شده70 از استنكاف سخن به ميان آمده و حكم آن همان حكم مادة صرفاً 13مادة 
سرايت تمامي احكام ابالغ الكترونيك به دادرسي كيفري و .  ميان اين دو، فرق هستكه يدرحال

 به آدك. ق173 مفاد احضاريه بايد برابر مادة وقتي ژهوي به ،ن وجاهت قانوني نداردا متهمويژه به
 دربارة ابالغ به حساب كاربري و به حساب نامه نييآ 19متهم تفهيم شود و مقررات مادة 

 اندر دادرسي مدني نيز بايسته بود واضع. كاربري زندان و مانند آن وافي به مقصود نيست
 اخطاريه حاوي زمان و تاريخ رؤيت صرفاًو  دندكر ميها تفكيك نامه ميان انواع اخطاريهآيين

 و نه دادنامه؛ چه، در مورد نخست، قانوني نددانستمنزلة ابالغ واقعي مي جلسة رسيدگي را به
رسيدگي و حكم به غيابي شدن  آدم. ق303بودن ابالغ با جمع ساير شرايط مقرر در مادة 

چنين است گسترة . مه چنين اثري ندارد واقعي تلقي كردن ابالغ دادناكه يدرحال ،گرددميمنجر 
است؛ به بيان ه نام آيين بر طرق شكايت از آرا كه مبناي وضع آدك. ق175شمول حكم مادة 

براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابالغ « در اين ماده، مقنن ،ديگر
استفاده  »رسي الكترونيكاوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به داد

ها دربارة شمول حكم اي و مخابراتي را بالمانع دانسته است و ميان دادگاههاي رايانهاز سامانه
براي نمونه، معلوم نيست . هستشكايت از آرا اختالف ) العاده عادي و فوق(اين ماده بر طرق 

قضاييه بايد در  ةقو رئيس ةنام نييآدر اين ماده كه برابر » طرح شكايت يا دعوي«كه عبارت 
 كه مراجع پذيرش آدم. ق339، با عنايت به حكم مادة دگيردفاتر الكترونيك قضايي انجام 

كالسة  ةپروندند؟ در ا دادخواست تجديدنظر را برشمرده، اين دفاتر نيز اينك يكي از اين مراجع
ادخواست  دادگاه عمومي حقوقي تهران تقديم د33، شعبة 9309980229300747شمارة 

 به اين دفتر را كه منتهي به ارجاع اين دادخواست به دفتر 20/11/1394تجديدنظر در تاريخ 
دادخواست  خارج از مهلت دانسته و قرار رد ، شده بود25/11/1394دادگاه نخستين در تاريخ 

  اين قرار استداللتأييد دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در 59شعبة . شدصادر تجديدنظر 
 قانون مرقوم عمل نمايد و 339 كه تجديدنظرخواه در تقديم دادخواست بايد وفق مادة دكر

طرح « كه به آدك. ق175تسليم اين دادخواست به دفتر الكترونيك قضايي از شمول مادة 
اما، شعبة سوم ديوان عالي كشور طي دادنامة شمارة .  خارج است،نظر دارد» شكايت يا دعوي

 يرأ مرقوم، چنين 175توجه به عبارات مقنن در مادة كمترين  بدون 9600068-23/2/1396
ابالغ و مشاراليه خواه  فرجام به 3/11/94 دادنامة بدوي در تاريخ اينكهبا توجه به «: دهدمي

 تسليم دفتر خدمات قضايي الكترونيك 2/11/1394دادخواست تجديدنظرخواهي را در مورخة 
 ةنحونامة   آيين6 و 2 وادم ارجاع گرديده است، طبق 25/11/1394 نموده است و در مورخة

يه كه به موجب ياي و مخابراتي مصوب رياست محترم قوة قضاهاي رايانهاستفاده از سامانه
قانون صورت گرفته است، تجديدنظرخواهي در موعد قانوني بوده است و اعتراض موجه 
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رح يك طريقة شكايت يا طرح  عبارات طرح شكايت و دعوا، طاينكهنظر از صرف. »است
گيرد، را با تفسيري لفظي دربرميخواهي  فرجامدعوي واخواهي، دعوي تجديدنظر يا دعوي 

 اينكه اما در ، بودهآدك. ق175 به موجب تبصرة مادة نامه نييآ وضع اگرچهرسد نظر مي به
تواند از حكم  نميهنام نييآ اينكههمچنين در .  ترديدي نيست، بايد موافق قانون باشدنامه نييآ

. نيستآدم عدول كند يا از گسترة آن بكاهد يا آن را افزايش دهد شكي  ق339مقنن در مادة 
گمان به معناي منع نداشتن اصل بي مذكور 175در مادة » بالمانع است« عبارت اينكهبر  افزون

 از كه آنچنانا، هاست و دربارة امكان تحميل آن حكمي ندارد و نبايد آن رتوسل به اين شيوه
آيد و روية رايج محاكم است، به معناي ايجاد مانع از توسل به مراجع مندرج در  برمينامه نييآ

 دادگاه تجديدنظر استان 59ها از نظر شعبة  باال دانست؛ تحميلي بودن اين روش339مادة 
 306مادة  3موضوع بند » حوادث قهريه« به 28/3/1396-96000443تهران در دادنامة شمارة 

  .  م تعبير شده است.د.آ.ق
 

  مجري ابالغ سنتي و الكترونيك. 4
 قضاييه ةهم مركز آمار و فناوري اطالعات قو(دوگانه است كه بالغ الكترونيك جز مجري ا

 1 مادة »خ«بند (و هم دارندة حساب كاربري ) نامه نييآ آن 1 مادة »ح« و »ج« و »الف«بندهاي (
مجري،  اصوالً، ان كه بررسي شد پست و ديگرمأموران از ضابطان عام و غير به، ))نامه نييآآن 

 از ،ه در حقوق فرانس1مأموراين . است كه كارمند دادگستري است»  ابالغ دادگستريمأمور«
 وكال و سردفتران اسناد رسمي، داراي يك حرفة آزاد و مانند و استوابستگان دادگستري 

آنان انتظامي و مدني مسئوليت . دهدتعرفة معين انجام ميبا  و كار اجرا و ابالغ را ستامستقل 
عالوه بر . دن عضويت دار،2 ابالغ و اجرامأموران و در اتاق ملي  استنيز تابع قوانين خاص

ابالغ در مقابل ( 3 مسئول ابالغ رسميمأموراناين كند، دفتر دادگاه كه با پست كار مي
 و  نيست ابالغمأموران استقاللي در حقوق ما براي چنين. )Viatte, 1973: 498( هستند4)عادي
طوري نهاده شد [...]  در اوايل مشروطيت بنياد اين سازمان متأسفانهدر ايران «اند كه نوشته

كه متصديان اجرا و ابالغ از حيث پاية حقوق و معلومات در رديف مستخدمين سرپايي 
    اند و اين شغل و عنوان طوري مبتذل وقرار گرفته از ابتدا به اين نظر به آنها نگاه كرده

اران آبرومند ز دشوار شده يعني خدمتگنيمأموراحترام شدند است كه بعدها تبديل آن بي
به هر روي، مجري ابالغ در . )343-344 :1378متين دفتري، (» راغب نيستند جاي آنان را بگيرند

                                                            
1. Huissier de Justice. 
2. Chambre Nationale des Huissiers de Justice. 
3. La signification. 
4. La notification. 
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، كارگزيني )م.د.آ. ق300مادة  (يرأي  در ابالغ حضورصرفاً مانند مدير دفتر ،ندانمواردي ديگر
 1تبصرة (ها  به خدمات عمومي و شركتمأمور مؤسساتيا رئيس محل كار كاركنان دولت و 

 71مادة ( كنسولي يا سياسي ايران در مورد ابالغ در كشور خارجي مأمورانيا ) م.د.آ. ق68مادة 
 محل اقامت مخاطب، اين  در كشور خارجيكه يدرصورتيا وزارت امور خارجه ) م.د.آ.ق

 انتظامي يا بخشداري يا شوراي نامأموريا ) م.د.آ. ق71قسمت آخر مادة ( نباشند مأموران
 مخاطب در حوزة دادگاه ديگري اقامت داشته باشد يا كه يهنگام پست مأموراناسالمي محل يا 

برابر مقررات، مسئول « انهيا). م.د.آ. ق77مادة ( يا زندانيان شدگان بازداشتادارة زندان دربارة 
- . ق68 و تبصرة مادة 71 و 77 مادگان (»اجراي صحيح امر ابالغ و اعادة اوراق خواهند بود

 فقط مخصوص دادنامه است و آن هنگامي ،)ابالغ حضوري(ابالغ با دخالت مدير دفتر ). م.د.آ
 مقولة  و)م.د.آ. ق300مادة (»  يا وكيل يا نمايندة قانوني آنها حضور دارندشخصاً«است طرفين 

ابالغ حضوري . اقامتگاه و سابقة ابالغ آنان با توجه به شركت در جريان دادرسي محرز است
 بايد منصرف از ابالغ نخستين اخطاريه به ،كه در عرف قضايي ما معمول استاوقات دادرسي 

دربارة . رددتا اقامتگاه او معلوم گفرستاد بايد براي مخاطب را خوانده دانست؛ اين اخطاريه 
تبصرة به  مستندا نظر به ، هستند  فاقد كارگزينياينكهاشخاص حقوق خصوصي نيز با توجه به 

است و » رئيس كارمند مربوط«، امر ابالغ بر عهدة دهكرياد » هاشركت«آدم از  ق68 مادة 1
 براي ابالغ وجاهت ،كند به محل كار شخصي كه در شركت خصوصي كار ميمأمورانورود 

خالف  به،اين، همكاري نكردن رئيس كارمند يك شركت خصوصيباوجود. ردوني نداقان
 آيا اينكهدربارة . ندارد ضمانت اجراي قصور يا تقصير اداري ،كارگزيني يك ادارة دولتي

 انجام دهند يا خير و اگر آدم. كنسولي يا سياسي ايران بايد ابالغ را به شيوة مقرر در قمأموران
 صرفًا و ندارد حكمي قانون، دكرن دادرسي كشور محل متفاوت باشد چه بايد اين شيوه با آيي

بسنده  71در مادة » اي كه امكان داشته باشد سفارت يا هر وسيلهنيمأموروسيلة «به بيان 
 ابالغ يا مدير دفتر اجازه داده كه چگونگي مأمور كد فرانسه در اين فرض به 1-684مادة . شده

همچنين، معلوم نيست كه اگر مشخص شود . ليم ابالغ را مشخص كندارسال و دريافت يا تس
 از اينكه عمل كرد يا 72توان برابر مادة  حضور ندارد، آيا ميشده نيمعكه مخاطب در نشاني 

 پرشمار ة سياسي و كنسولي ايران خواست كه مفاد دادخواست را يك نوبت در روزناممأموران
نحوة ابالغ از سوي قاضي يا مدير دفتر براي  ةتوصينظر امكان  به). م.د.آ. ق73مادة (د كنمنتشر 

، رو نيازا. شود، موجب بطالن ابالغ مي نشودرعايتاگر  وجود داشته باشد كه مأموراناين 
اي كه امكان به هر وسيله«م .د.آ. ق71توانند برابر مادة  سياسي و كنسولي ميمأموران اينكه

 مأمورغير از  به.  فرضي است كه چنين ارائة طريقي نيسترب ناظر ،ابالغ كنند» داشته باشد
 براي ابالغ آدم.آدم ملتزم به اجراي دقيق ق ق77ترديد ديگر اشخاص مذكور در مادة پست، بي
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ا .ا. قانون شركت ملي پست ج1وفق تعريف مادة ( پستي را ة پست مرسولمأمورچه، . هستند
.  دانستآدم.توان او را متعهد به اجراي قند و نميكرساني ارسال ميبرابر اصول نامه) 1395

 ،است كه اگر رسيد وصول را گيرنده امضا كندده شبينيم كه تصريح  كد فرانسه مي670در مادة 
ابالغ  ،دكنابالغ به خود شخص است و اگر شخص داراي اختيار انجام اين كار، رسيد را امضا 

 ، ابالغ دادگستريمأمورهمچون هرجا، تواند  پست نميمأمور. به محل اقامت يا سكونت است
همچنين، . ، به خادمان و بستگان او يا با الصاق اوراق به محل كار ابالغ را انجام دهدبه شخص

  . دكردرخواست نشر آگهي مفاد اخطاريه را توان  نمي از اين اشخاص كي چيهاز 
 671برابر مادة . يگرنددر حقوق فرانسه وكالي دادگستري نيز مجري ابالغ اوراق به يكد

       در كد آمده و ابالغ از طريق پست انجام كه آنچنانكد، بين وكال ابالغ به شكل رسمي 
بدين معنا كه گاه  ،شودمي ميان وكال يا به شكل رسمي يا به شكل مستقيم انجام ؛ ابالغشودنمي

 وكيل ديگر انجام داده و به كند و او ابالغ را به ابالغ مراجعه ميمأموروكيل براي ابالغ به 
 خود وكيل به همكار خود اينكهيا )  كد672مادة (دهد دادگاه يا وكيل متقاضي رسيد مي

باري، ).  كد673مادة (گيرد و رسيد مي كند مي اوراق را به او ابالغ ماًيمستقو ده كرمراجعه 
 مؤثرر امر ابالغ مداخلة د مذكورقانونگذار فرانسوي به وكالي دادگستري اجازه داده در موارد 

 يرأ شعبة دوم ديوان عالي فرانسه در ي حت.)Lamarche, 2011: 225( شودتر  فرايند سادهتانموده 
 را موجب بطالن ابالغ ميان يرأكنندة  ابالغ خود نبود امضاي وكيل 2004 سپتامبر 23مورخ 

اساس، در دعاوي كه حضور براين. )Cadiet et Jeuland, 2016: 444, note 130(وكال ندانسته 
. يابدكاهش ميها هزينهو  شود ميوكيل الزامي است، بار بزرگي از دوش دادگستري برداشته 

دخالت وكال در ابالغ به يكديگر موجب خواهد شد تا اشخاصي كه آگاهي كافي از قوانين و 
هزينه در كانون وكال، در وقت و همكاران خود شاني ن با ياري سوابق ،مقررات دارند

 .  ندكن ييجو صرفه

  
  سابقة ابالغ و اثر آن. 5

كه تغييرش به دادگاه اعالم نشده معتبر  سابقة ابالغ بدان معنا كه ابالغ در يك نشاني تا زماني
ابالغ در يك نشاني، موجب ايجاد نوعي ارتباط ). م.د.آ. ق79مادة (است، مفهومي آشنا است 

 تغيير آن به دادگاه اعالم اينكهمگر  شود،ميد تلقي شود كه همواره صحيح و موجوبا محل مي
 امر ابالغ در يك محل عمالً كه سان بدان ،مبناي اين اعتبار واقعيت عملي و قانوني است. شود

، )به خود شخص يا به اقامتگاه( نوع ابالغ چيست اينكه از نظر صرفو د گير ميخاص انجام 
دادگاه نيز نيازمند تحقق نوعي ثبات در امر . جاستآنانجام ابالغ در يك محل موجب اعتماد به 

 ةماد( ابالغ مأمورابالغ در جريان دادرسي است و به محض وقوع ابالغ و گواهي آن از سوي 
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اين، در ابالغ الكترونيك مفهوم سابقة ابالغ با نشاني وجودبا. داندمي ، آن را معتبر) آن قانون82
خورده و پيوند  الكترونيك پيوندنام ثبت ةسامان در هشد ثبتالكترونيك يا وسيلة مخابراتي 

           اين سابقه را هر يك از متداعيين). نامه آيين12مادة (شخص با محلي معين حذف شده 
 آدم. ق80مادة (واقع محل اقامت خود را تغيير داده باشند  به اينكه مگر ،توانند تغيير دهندنمي

آيا اين سابقه در مراحل بعدي رسيدگي مانند واخواهي،  .) قانون مدني1004 مادة رناظر ب
خواهي و اعادة دادرسي و اعتراض شخص ثالث نيز قابل استفاده تجديدنظرخواهي، فرجام

در سابقة ابالغ، مقنن وجود ابالغ معتبر در هر پرونده يا بايد گفت . نداردحكمي قانون است؟ 
كه  يا اين تين، در كلية مراحل دادرسي معتبر است، ابالغ در مرحلة نخسرو نيازا. را مالك است

     ه با شكايت از آرا آغازدر قانون الزامي به رعايت سابقة ابالغ در مراحل بعدي دادرسي ك
مقنن فرانسوي معيار دوم را . د نيست و هر مرحله، سابقة ابالغ جديدي نياز داردشومي

، طرفي كه چنين شكايتي بايد يرأ شكايت از براي ابالغ يك«: گفته كد 535برگزيده و در مادة 
، قانونگذار پس. »شود، حاضر تلقي مييرأبه او ابالغ شود، در نشاني اعالمي او در ابالغ 

فرانسوي حضور مخاطب ابالغ در محل را مفروض و به لسان مقنن ايراني داراي سابقة ابالغ 
ت عمومي ديوان أرح قضيه در هيها موجب طاختالف آراي دادگاهدر حقوق ما، . دانسته است
ت عمومي أ هي6/4/1360 مورخ 23شمارة  ةروي وحدت يرأبه موجب . استده شعالي كشور 

 534 و 531 و 496 و 491مستنبط از مقررات مواد  «: ديوان عالي چنين حكم صادر شد
 اين است كه قانونگذار سابقة ابالغ در مرحلة] 1318[ين دادرسي مدني ياصالحي قانون آ

هاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي  براي ابالغ دادخواست بدوي دادرسي را 
شود و از  تعيين  ادعودانسته است كه در هر يك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف 

خواه را مكلف به تعيين محل اقامت   و فرجامخواه پژوهشهمين نظر است كه قانونگذار 
 را در ظرف مدت معين از فيتكل نياوانده كرده و عدم انجام خ خوانده و فرجام پژوهش

ت عمومي أهي. »هاي پژوهشي و فرجامي قرار داده است موارد صدور قرار رد دادخواست
، معيار نخست يعني اعالم دادخواه طريقة شكايت را برگزيد و آن را يرأاين در ، يديوان عال

 ة سوابق ابالغ در مرحليكل بهكه چرا : انتقاد استقابل  كهدانستالرعايه  ها الزمبراي دادگاه
 غيابي يرأشود در طرق شكايت نيز، بحث امكان صدور گيرد و موجب ميقبلي را ناديده مي

 اما دادخواست يا اخطارية طريقة ، به خود شخص ابالغ گردديرأبراي نمونه اگر . مطرح شود
 دادگاه تجديدنظر يا يرأشود كه بايد يشكايت به اقامتگاه او ابالغ شود، اين پرسش مطرح م

كند نيز بايد به حكم مادة دادگاهي كه به اعتراض شخص ثالث يا اعادة دادرسي رسيدگي مي
 پذيرش اين نظر با اشكاالت بسياري مواجه خواهد بود؛ از كه يدرحال ،م غيابي باشد.د.آ. ق303

واخوانده، غيابي است و او حق  در پي واخواهي، اين بار حكم جديد نسبت به اينكهجمله 
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پذير است و  واخواهي دارد و در نتيجة واخواهي او بار ديگر حكم نسبت به واخوانده واخواهي
 در خصوص صرفاًدر طرق شكايتي همچون اعتراض شخص ثالث كه . همين طور الي آخر

 كه تالش و نيز در اعادة دادرسي) آدم ق417مادة (شود  مياظهارنظر با حق ثالث يرأخلل 
همواره با امكان ) م.د.آ.ق 426مادة ( به يكي از جهات ثابت شود يرأعدم صحت د شومي

، تبعيت محل ابالغ طريقة شكايت از محل ابالغ رو نيازا.  غيابي مواجه خواهيم بوديرأصدور 
  . رسد ميتر موجه به نظر يرأ

درست به مانند مادة ام .ا. ق8 چيست؟ در مادة  ابالغ در مرحلة اجراي احكامارزش سابقة
ابالغ «: دهكرهاي مرحلة اجرا توجه ، در ابالغيرأ كد فرانسه به معيار اعتبار محل ابالغ 535

عليه در  آيد و آخرين محل ابالغ به محكوم عمل مي بهاجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني 
ميان دادرسي و فاوت وجه اين ت. » سابقه محسوب است  دادرسي براي ابالغ اجراييهةپروند
تواند اين باشد كه در پروندة اجرايي علت را خاتمه يافتن دادرسي و انتفاي زمينة مياجرا 

، وجود يرأمعرفي نشاني جديد از سوي يكي از متداعيين دانست و در پروندة شكايت از 
 را هايي را علت دانست كه به دادخواه طريقة شكايت، اجازة نوشتن نشاني جديددادخواست

هايي براي اعالم نشاني در طرق شكايت، براي رسد صرف وجود دادخواستنظر مي به. دهدمي
 وجود دادخواست و ،نگارندهبه باور .  نباشدبس 23شمارة  ةروي وحدت يرأپذيرش راهكار 

 برخي طرق شكايت مانند اعادة چراكه ،نيستستون اعالم نشاني معيار مناسبي براي توجيه 
نيازي بدوا ) آدم. ق421مادة (و اعتراض شخص ثالث طاري ) آدم. ق433مادة (دادرسي طاري 

  . شوندبه تقديم دادخواست نيست و اينها با اليحه طرح مي
  

   آنمسائلزبان ابالغ و . 6
 همواره تصور بر اين است كه دادرسي در چراكه شده،نبررسي چندان زبان ابالغ در حقوق ما 

ها به  قانون اساسي به دادخواهي15يان دارد كه برابر اصل يكي از مراجع قضايي كشور جر
. اين، ميان زبان آيين دادرسي و زبان ابالغ فرق استوجودبا. كندان فارسي رسيدگي ميزب

 اما ،) قانون مدني971مادة (كه در كشور ما فارسي است است آيين مقر دادگاه تابع دادرسي 
فهمد؛ به اين كه مخاطب آن را مي باشد بايد به زباني ابالغ با اتكا به اصل رعايت حقوق دفاعي

غمامي و : 5 اصل 2بند ( اشاره شده است يدرست به اصول آيين دادرسي مدني فراملي 5تمايز در 

ابالغنامه در دعاوي داخلي موضوعيت ندارد و بحث زبان ابالغ  ةترجم. )73 -82 :1390محسني، 
بخواهد شخصي كه در كشور ديگري اقامت دارد يراني  مواردي است كه دادگاه ار ناظر بصرفاً

 اينكهبر  عالوهحكمي ندارد و  خصوص اين  درآدم.ق. يا دولت ديگر را به دادرسي فرابخواند
 :1396محسني، : ك.دربارة اين معاهده ر( نپيوستيم 1954مصوب » معاهدة آيين دادرسي مدني الهه«ما به 
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 1316مصوب » اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي ةترجمقانون راجع به « از ،)91- 107
 71رود حكم مقنن در مادة  تصور ميآنكه ويژه به. اي براي زبان ابالغ يافت مقررهشودنيز نمي

آدم دربارة ابالغ به ايرانياني است كه در يك كشور بيگانه حضور دارند نه دولت خارجي يا ق
قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي « همچنين از ؛ندا  كه ناآشنا به زبان فارسييانيرانيا

. شود حكمي يافت نمي1391» هاي خارجيايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت
نشاني مخاطب به زبان آن كشور «كه اند نوشته ايرانيان حاضر در كشور ديگر بارهبرخي در

و اگر كشور محل ابالغ با كشور ما » بايد در دادخواست و سپس در اخطاريه نوشته شود
 كشور مزبور وفق مقررات آن كشور انجام نامأمور ابالغ از طريق ،قرارداد تعاون قضايي دارد

قانون تصويب ده فقره قرارداد و  «9 مادة 1همچنين، در اين فرض با استناد به بند . دشومي
» ران و دولت جمهوري تركيه منعقده بين دولت شاهنشاهي اييها نامه موافقتها و عهدنامه
اند ابالغ به زبان كشور مورد تقاضا يا زبان فرانسه سخن گفته ةترجم از لزوم 1316مصوب 

 داراي احكام 1954 اول مارس 1»كنوانسيون الهه دربارة آيين دادرسي مدني«. )81 :1387شمس، (
بالغ ديپلماتيك و ابالغ  ابالغ توسط مقام مجاز و اينيب شيپكه با ) 1-7مواد (اي است سنجيده

يا ) 1مادة (و مكاتبه مستقيم، هم به زبان مقام كشوري كه از آن درخواست انجام ابالغ شده 
 كه در امر يا گونه به ،استده كر تأكيدابالغيه  ةترجمبراي صدور و ) 3مادة (زبان مورد توافق 

قابل رد كردن نيست مگر  3 و 2، 1اجراي ابالغ به شرح مذكور در مواد «ابالغ تسهيل شود و 
 كشوري كه در قلمرو سرزميني او اين ابالغ بايد انجام شود آن را داراي ماهيتي ارزيابي اينكه

 در ريتأخبه باور پژوهنده، اين همه ). 4مادة (» كند كه با حاكميت يا امنيت او مخالف است
 نظري دفاع شود كه به  بايسته است از،هنگامآن  و تا توجيه نداردالحاق به اين كنوانسيون 

كند كه ابالغ به زباني باشد ؛ اين اصل ايجاب ميانجامدمي اجراي اصل رعايت حقوق دفاعي
 چه، اين از خصايص اصول حقوقي است كه هنگام تفسير، نظري .كه در آن كشور رايج است

 لوايح، اين، مخاطب ابالغ بايدبا وجود. تر استول حقوقي همخواندهد كه با اصرا برتري مي
رسد نظر مي بهم .د.آ.ق 71دربارة مادة . دكناسناد و مدارك خود را به زبان دادگاه تهيه و ارسال 

ابالغنامه ندارند و اين كار دادگاهي  ةترجم سياسي يا كنسولي كشور ما تكليفي به مأموران
 و 2 ادگانمدر معاهدة آيين دادرسي مدني طي . كند به خرج مدعياست كه ابالغ را تقاضا مي

محسني، : ك.ر(شونده سخن گفته است  درخواست آمده و از زبان مورد توافق يا زبان كشور 3

1396: 97-96(.  
  

  
                                                            

1. Convention On Civil Procedure, (Concluded 1 March 1954). 
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  نتيجه. 7
واقع به خود مخاطب  بهابالغ به خود شخص در مورد شخص حقيقي و حقوقي با اندك تفاوت 

عي از دريافت در فرض امتناع شخص طبي. دشو ميو دارندة سمت براي پاسخگويي انجام 
وصف، مقنن فرانسوي فرايند با اين. دانستواقعي را  عقال بايد ابالغ ،ابالغنامه يا تسليم رسيد

و اجازه داده با هماهنگي دفتر دادگاه روشي انتخاب ده كرتر ابالغ به شخص حقوقي را ساده
. نمايدطب ميو اين كار ابالغ را همچون ابالغ به خود مخا استآگاهي مفيد گمان بيكه شود 

.  در حكم ابالغ به خود شخص است اقامتگاه قراردادي نيز با توجه به پذيرش قراردادي محل،
ديدگاهي .  در ساير مراحل دادرسي دارديرأ مستقيم بر اوصاف ريتأث سابقة ابالغ مسائلحل 

ن ابالغ، زبا. تر است پذيرفتني،شود بر ابالغ طرق شكايت مييرأابالغ    سابقةريتأثكه موجب 
گيرندة ابالغ پاسخ . زبان گيرندة ابالغ باشدبه نظر به پشتوانة اصل رعايت حقوق دفاعي بايد به 

در راستاي الحاق به كنوانسيون الهه دربارة دولت بايد . فرستدميخود را به زبان آيين دادرسي 
همة امور طات با گسترش نفوذ فناوري اطالعات و ارتبا . گام بردارد1954آيين دادرسي مدني 

 در حقوق ما الزامي شده و مقنن ،ابالغ الكترونيك. داردسازي فرهنگنياز به  اين امر ؛متاثر شده
به فرق توجهي  بيهمچنين، در اين ابالغ . كه اشكاالتي داردتحميل كرده به اصحاب دعوا آن را 

نونگذار ما در همچنين، ديدگاه قا. است شده مدياناكارموجب اي و عادي ميان اشخاص حرفه
 با حذف كه يدرحال ،بندي سنتي ابالغ واقعي و قانوني استابالغ الكترونيك دنبالة همان تقسيم

 كاربري، ةهنگام ابالغ و اكتفا به وصول ابالغنامه به سامان بهزمان و مكان و عدم بررسي هويت 
غ واقعي افزوده نشود و  بر شمار ابالاينكه براي هافرانسوي. استمنتفي تحقق اين معنا از ابالغ 

دو تاريخ ابالغ مطرح نشود، ابالغ الكترونيك را كه منصرف از ابالغ در دادرسي كيفري است 
آنرا  اصوالً، )دهكر ابالغ به وكيل طرفين شكايت را تجويز 2015و در اين دادرسي از سال (

 امري كه ؛ببيندغنامه را  مخاطب در همان روز ابالاينكه مگر ،دانسته) قانوني(ابالغ به اقامتگاه 
شود و هم ميبه يك شخص هم با وصول ابالغنامه به سامانه ابالغ اينك  و نيستدر حقوق ما 

 ولي دربارة مالك عمل ، داراي آثار ابالغ واقعي دانسته نامه نييآ 13مورد اخير را مادة . رؤيتبا 
 ميان حقوق ايران ةر مقايسد. بودن اين ابالغ و حكومت آن بر ابالغ قانوني سكوت كرده است

اي و هاي رايانه سامانهةنام نييآ. داردنتوجيه  اين فناوري باكانةبي يريكارگ بهو فرانسه 
 ةالعاد فوقها و تحميل آنها و گسترة شمول آن بر طرق  اين روشيريكارگ به نظرمخابراتي از 

 339 و مادة آدك. ق175ا مادة  در تقابل بويژه بهشكايت از آرا داراي اشكال و ابهامات زيادي 
ند ا متنوعهم مجريان ابالغ در حقوق فرانسه . گرداندآدم است كه بازنگري در آن را بايسته ميق

 ابالغ داراي شغلي مأمور اينكهشده و هم منجر  امكان ابالغ ةكه به سهولت ابالغ و توسع
توانند مبادرت دگستري نيز ميوكالي دا.  داردكننده مراجعهمستقل است كه رابطة قراردادي با 
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به ابالغ رسمي يا ابالغ عادي ميان خود براي تحقق ابالغ و تسريع دادرسي كنند كه جاي آن 
  . در نظام حقوقي ما خالي است
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