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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنبا از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصتادیق واقعتی
تا حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آموزش داده متیشتود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شتکلی استت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئوری و بدون تطبیتق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیتب معمتو ًال چتون امکتان انجتام کتار عملتی حتین
تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار
می شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنبا عملی دادگاههتا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیتت آگتاهی از رویته قضتائی بتا اشتتغال بته کتار و فعالیتت بتر هتی
فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست .بی تردیتد تنهتا منبتع آمتوزش عملتی وکالتت ،قضتاوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههتای قضتائی
میباشد؛ به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی کته هتر
روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کتاربردی
و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستتند؛ امتا هتی
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیتق و تفحتص در ایتن حتوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است کته دائتم در حتال تغییتر و
تحول میباشتد و غفلتت از ایتن حتوزه موجتب عقتبمانتدگی از علتم واقعتی حقتوق و جامعته
حقو قدانان خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی ایتن حتوزه ،هرکتدام بته طریقتی نستبت بته
جمعآوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع بته رویته قضتائی اقتدام متیکننتد کته
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگتی ختود در نظتر
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضتائی بته صتورت متنظم و منحصتربه فترد بتا
ویژگیهای مخصوص برای هر دعوی طی یک کتاب جداگانه بهصورت کتاربردی و بتا دسترستی
آسان به مطالب هر دعوی اقدام نماید؛ لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتتابهتا
تحت عنوان کلی «دعوی ...در رویه دادگاهها» که شتامل متوارد زیتر استت تتدوین و تتألیف
خواهد شد:
 .0آراء وحدت رویه؛
 .7آرای اصراری؛
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 .0آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .9آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .1نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوی.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوی بتهصتورت منستجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتترین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بستیار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از متوارد متفتاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شتود و همچنتین در ستایر متوارد؛ مثتل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .0تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربو به دعوی؛
 .7تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .0ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .9ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .1دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقتوقی موجتود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شتدن مجموعته در چتا هتای
بعدی استفاده نماید؛ لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیتز از هتر صتنف ضتمن
ارسال انتقادات و پیشنهادهای خود در مورد هرکدام از موضوعات به صورت (کتبی یتا از طریتق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول
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مبحث اول :مفهوم ابالغ

ابالغ یکی از مهمترین تشریفات رسیدگی میباشد و اهمیت آن بهاندازهای است که اگر
بهصورت قانونی و صحیح انجام نشود مانع تشکیل جلسه رستیدگی متیشتود از ایتن رو
بررسی این موضوع در روند رسیدگی بسیار مهم و قابل توجه میباشد.
مسائل مربو به ابالغ در مواد  67تا  8۹قانون آیین دادرسی مدنی متورد توجته مقتنن
قرارگرفته ،اما تعریفی از ابالغ در قانون ارائته نشتده استت ،ابالالغ در لغتت بته معنتای
رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛ لیکن در اصطالح حقوقی مطلع ساختن مخاطب از مفاد
ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی را ابالغ میگویند .قواعد راجتع بته ابالالغ از قواعتد
آمره میباشد و باید تشریفات آن بهصورت کامتل رعایتت شتود؛ بنتابراین صترف اطتالع
مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعتوا کفایتت نمتیکنتد بلکته رعایتت کامتل مقتررات و
تشریفات قانونی الزامی است مقررات ابالغ آیین دادرسی مدنی تشکیلدهنده قاعده عتام
و کلی ابالغ اوراق است به طوری که ابالغ در امور کیفری هم تابع مقتررات ابالغ آیتین
دادرسی مدنی است.
مبحث دوم :اقسام ابالغ به لحاظ آثار قانونی

تکلیف مأمور ابالغ در رساندن ابالغ اوراق قضائی به خوانده به این معنی نیست کته وی
باید به هر شکل ممکن خوانده و مخاطب ابالغ را پیدا کرده و اصرار به ابالغ نماید و یتا
خوانده را مجبور به دریافت اوراق کند بلکه الزم است برابر مقررات تشریفات الزم قانونی
را انجام دهد .در همین راستا ماده  68قانون آیین دادرسی مدنی حتاکی از آن استت در
صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق ،متأمور ابالغ مراتتب را در بترگ اخطاریته قیتد و
اوراق را اعاده مینماید .به هر حال ابالغ را حسب آثار قانونی که دارد .با توجته بته متواد
 ۹0۹و  ۹06قانون آ.د.م .میتوان به ابالغ واقعی و ابالغ قانونی تقسیم نمود.
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گفتار اول :ابالغ واقعی
ابالغ در صورتی واقعی است که برگهای موضوع ابالغ طبق تشریفات قانونی به شتخص
مخاطب یا به شخصی که صالحیت وصول اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقتوقی مثتل
شرکتها) یا وکیل قانونی آنها تحویل داده شده و رسید دریافت گتردد .ابالالغ بته هتر
شکلی جز این ،ابالغ واقعی نخواهد بود.
بند اول :ابالغ واقعی به اشخاص حقیقی :ابالغ واقعی در مورد اشخاص حقیقی بحث
زیادی ندارد و صرفاً در صورتی واقعی محسوب میشود که مأمور ابالالغ اوراق را مطتابق
شرایط مقرر قانونی به شخص مخاطب تحویل و رسید دریافت نماید.
بند دوم :ابالغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی :در موارد زیتر نستبت بته اشتخاص
حقوقی ابالغ واقعی محقق میشود که در دو شق ابالغ به «اشخاص حقوق عمالومی»
و ابالغ به «اشخاص حقوق خصوصی» بررسی مینماییم.
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی :وفق ماده  75قانون آیین دادرستی متدنی« :در
دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مالممور
خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز مؤسساتی که تمام یالا بخشالی از سالرمایه
آن ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریاله و مالمائب باله رئالیت دفتالر مرجالع
مخاطب یا قائبمقام او ابالغ و در نسخه اول رسید اخذ میشود »...در صورتی کته
اوراق اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابالغ گردد ابالغ واقعی میباشد و
در این مورد رئیس دفتر مکلف به تحویل گترفتن اوراق استت و در صتورت استتنکاف از
گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و یا ندادن رسید ،تخلف از انجاموظیفه خواهد بود و مدیر
دفتر دادگاه وظیفه دارد موضوع را به مراجع صالحه اعالم و متخلف به مجتازات مقترر در
قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .مطابق تبصره ماده  75قانون آیتین
دادرسی مدنی در دعاوی مربو به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته بته دولتت بته
مسئول دفتر شعبه مربو یا قائممقام او ابالغ خواهد شد.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی اوراق
قضائی به مدیر شخص حقوقی و یا قائممقام وی و یا دارندۀ حق امضاء ابالغ خواهد شتد.

