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Abstract 
One of the most important issues in the trial and 
adjudication is the trial in absentia. According to 
the basic principle in jurisprudence that the 
season of hostility should always take place in 
the presence of the parties, the permission of the 
trial in absentia is an exception and departure 
from the original principle, so it should be 
removed from the original principle as much as 
inferred from religious reasons. Satisfied enough. 
The fact cannot be ignored that the observance of 
the rights of the defendant in litigation, of which 
the summoning and hearing of his defense is also 
a part, is necessary and is an integral part and 
principle of the trial, but at the same time by 
limiting the plaintiff to unconditional presence. 
The condition is that it is not always possible to 
comply with this type of claimant's rights, and in 
some cases, committing to comply with these 
principles, despite its necessity, causes damage 
to the plaintiffs' rights. In French law, it is 
possible to issue a verdict in absentia in certain 
circumstances. When the defendant does not 
appear, the vote is in absentia, if the decision has 
been made definitively and the summons has not 
been notified. Articles 467 to 479 of the French 
Code of Civil Procedure, adopted in 1975, deal 
with absenteeism, which includes the rulings of 
the city court and special authorities in civil 
matters, and Articles 571 to 578, which include 
appeals. The purpose of the appeal is to deviate 
from the verdict issued in absentia, and the 
French legislature has accepted only the appeal 
of non-investigable verdicts, provided that the 
summons has not actually been served on the 
convicted person. 
Keywords: Trial in Absentia, Appeal, 
Notification, Hostility CHapter, French Law. 

  

    چکیده    
 توجـه  مـورد  قضـاوت  و دادرسی در که مهمی مباحث از یکی
 قضـا  در اولیـه  اصـل  بـه  توجه است. با غیابی دادرسی گرفته قرار
 طـرفین  حضـور  بـا  بایـد  همـواره  خصومت فصلکه  این بر مبنی

 از خـروج  و اسـتثنائی  امري غیابی محاکمه جواز گیرد، صورت
 استنباط شرعی دالیل از که مقداري به باید لذا است، اولیه اصل
 کـرد.  اکتفـا  متـیقن  قـدر  بـه  و شـد  خـارج  اولیه اصل از شود می
 مدعی حقوق رعایت که گرفت نادیده را حقیقت این توان نمی
 آن از جزئی نیز وي دفاعیات استماع و دعوت که دعوا در علیه

 دادرسی الینفک اصول و ارکان از و بوده الزم باشد، می حقوق
 بـه  دادخواهی محدودکردن با حال عین در ماشود ا می محسوب
 از حقـوق  نـوع  ایـن  رعایـت  خوانـده،  شـرط  و قیـد  بـی  حضور
 بـه  شـدن  متعهـد  بعضـاً  و نبـوده  پـذیر  امکـان  همواره علیه مدعی
 ضـرروزیان  موجبات آن، علیرغم ضرورت مزبور اصول رعایت

در حقـوق فرانسـه   آورد.  مـی  فـراهم  را مـدعیان  حقـوق  تضـییع  و
شود. هنگامی که خوانده  ر شرایطی خاص صادر میحکم غیابی د
باشد، اگـر تصـمیم بـه طـور قطعـی       یابد رأي غیابی می حضور نمی

 479تـا   467اتخاذ شده و احضارنامه ابالغ واقعی نشده است. مـواد  
بـه حکـم غیـابی     1975قانون آئین دادرسی مدنی فرانسـه مصـوب   

ـتان و مرا     ــاه شهرسـ ــه شــامل آراي دادگ ــاص دارد ک جــع اختص
نیـز شـامل    578تـا   571گردد و مـواد   اختصاصی در امور مدنی می

باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که بـه   واخواهی می
طور غیابی صادر شده اسـت و قانونگـذار فرانسـه فقـط واخـواهی      

علیـه   احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه بـه محکـوم  
  یرفته است.به طور واقعی ابالغ نشده باشد پذ

دادرســی غیــابی، واخــواهی، ابــالغ، فصــل : واژگــان کلیــدي
 خصومت، حقوق فرانسه.
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  دمه  مق
 توجه مورد ایران حقوق و اسالمی فقه در قضاوت و دادرسی در که مهمی موضوعات از کیی      

 والیت مقتضاي اسالمی حقوق و اسالم مقدس شرع در باشد، زیرا می غیابی دادرسی است گرفته قرار

 مراحل در باید وي وکیل یا خوانده است. یعنی آنان حضور با قضاوت متداعیین، به نسبت قاضی

 به حضور، عدم صورت در یا و نمایند مطرح دعوي به نسبت را خود دفاعیات و شوند اضرح دادرسی

 شود. دادرسی جلوگیري وي حقوق شدن تضییع از وسیله بدین  نمایند تا تقدیم الیحه مربوطه دادگاه

 پایان در و شده رسیدگی دعوي، موضوع به مدعی علیه، غیاب در که است دادرسی از نوعی غیابی،

 با فقه در غیابی، دادرسی طریق از باشد، غایب دعوا طرفین از یکی شود. اگر می صادر یابیغ حکم

 مانعی غیبت این حقوق، در قوانینی وضع نیز و علیهم السالم معصومین از روایات و آیات به استناد
 نیست، شرط بدون و مطلق صورت به رسیدگی کند. این نمی ایجاد عدالت اجراي و حق احقاق جهت
 به کفیل اخذ با را مطالبه مورد حق غایب، علیه مدعی احتمالی ضرروزیان از جلوگیري براي بلکه

، 1391کاظمی و محمدعلیزاده،شود ( می ایجاد اعتراض حق غایب، براي ولی نمایند می پرداخت مدعی
75.(  
 ه نامب حقی ایجاد موجب دادرسی آئین در غایب شخص محکومیت بر حکم در این راستا صدور    

 را خود حقانیت اثبات ادله و مستندات تواند می غایب علیه محکوم آن موجب به که گردد می واخواهی

 طرفی از امر همین گیرد. قرار بررسی مورد مجدداً تا نماید تسلیم غیابی حکم صادرکننده دادگاه به

 گردد. ضمن می افراد برخی احتمالی سوءاستفاده موجب دیگر طرف از و دادرسی اطاله موجب
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 می علیه محکوم طرفی از زیرا بود خواهد همراه دشواري با موارد بعض در غیابی حکم اجراي که ینا

 واخواهی حق دیگر طرف از و بسپارد تأمین یا معرفی ضامن دادگاه به حکم، اجراي براي بایست

 حکم استقرار معد و تزلزل موجب که ماند خواهد باقی سال، چند ولو حضور، زمان تا علیه محکوم

 از توان می مناسب قوانین تصویب با گردید. لذا خواهد غایب علیه محکوم حضور زمان تا دادگاه

 حکم، شده غیابی مصادیق کاهش با جمله داد. از کاهش را ها آن یا جلوگیري آن منفی پیامدهاي

   گشود. آن روي به را اي تازه افق و بخشید قوت واخواهی مثبت آثار به توان می
 احکام او) به دفاع عدم یا دفاع و دعوي (خوانده اصحاب حضور جهت از محاکم از صادره احکام   

 حضور دادگاه جلسه در مخاطب شخص حضوري، احکام در که شوند می تقسیم غیابی و حضوري

 عدم صورت در و گردد می واقعی ابالغ مخاطب به اخطاریه یا ارسال الیحه یا اعزام وکیل یا یافته

 خواهد را حق این غیابی حکم علیه محکوم و بوده غیابی صادره حکم فوق، موارد از یک هر نجاما

 رسیدگی به وادار را غیابی حکم صادرکننده دادگاه واخواهی، به نام قانونی مراحل انجام با که داشت

 غایب خصش که است شایسته و پسندیده بسیار خود جاي در امر، این نماید. البته پرونده آن مجدد

 جهت اي وسیله موارد، بسیاري در حق این نماید. لیکن دفاع خود از باشد داشته را حق این بتواند

 که مواردي در شود. به خصوص می غیره و اجرا مراحل در دیگر مشکالت نیز و دادرسی اطاله

 باشد، بیغیا دیگر بعض به نسبت و حضوري ها آن بعض به نسبت غیابی حکم و بوده متعدد خواندگان

 نیز مدنی دادرسی آئین قانون و گردیده مواجه مشکالتی با آن اجراي هم و رسیدگی سیر هم نتیجه در

   ).1، 1394زاده، است(حسین گردیده مشکالت این تشدید موجب خود، مواد در
 دعاوى به رسیدگی االصول علی که نماید می ایجاب دعوى طرفین دفاع حق رعایت و تأمین اگرچه   

 حضور عدم اما، گیرد صورت آنان سوى از ابرازى ادله استماع و طرفین حضور با محاکم در وحهمطر

 وجود عدم صوت در آورد. زیرا فراهم را دیگر طرف حق تضییع موجبات تواند می نیز طرفین از یکی

 مانند یهائ شیوه با فرد و گردد فراهم می گروهی نیز سوءاستفاده براي زمینه محاکم در غیابی دادرسی

 و زده باز سر دادگاه در حضور از قبیل، این دیگر از مواردي و خود نمودن مخفی یا حضور از امتناع
 سلب ناامنی، نتیجه در و آورد می فراهم را جامعه افراد دیگر حقوق تضییع موجبات وسیله بدین

 اسالم مقدس عشر مطلوب گمان بی که شد خواهد شایع یکدیگر به اطمینان عدم و مردم از آسایش

 براي قیدوشرط بی حضور امکان شهرنشینی روابط پیچیدگی و توسعه با دیگر طرف از و باشد نمی

  باشد.  نمی فراهم متداعیان
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 هم و ایران حقوق در هم خواهان به نسبت صادره رأي گفت: توان می فرانسه و ایران حقوق مقایسه در   
 با رأي صدور خواهان غیبت صورت در فرانسه وقحق در شود. می محسوب حضوري فرانسه حقوق در

 و نیست درخواستی چنین به نیاز ایران حقوق در که حالی در است پذیر امکان خوانده درخواست
 تواند می خود تشخیص به دادگاه فرانسه حقوق نماید. در رأي صدور به اقدام تواند راساً می دادگاه

 آئین قانون 95 ماده مطابق دادگاه ایران حقوق در که حالی در نماید، احاله بعدي جلسه به را رسیدگی
 اگر و نماید تمدید را جلسه وقت تواند نمی و کند صادر را ملزم است رأي 1379 مصوب مدنی دادرسی
در حقوق فرانسه غیبت خوانده در دادگاه  کند. می ابطال را دادخواست نباشد پذیر امکان رأي صدور

کند که خوانده از انتخاب وکیل امتناع نماید، چون در دادگاه شهرستان  می شهرستان، زمانی معنا پیدا
انتخاب وکیل اجباري است، اما در سایر مراجع بدوي، مثل دادگاه تجارت، هیأت رسیدگی به اختالف 

هاي کشاورزي، اگر خوانده در جلسه  کارگر و کارفرما، دادگاه بخش و دادگاه دونفره اجاره زمین
نشده باشد یا نماینده معرفی نکرده باشد (در مواردي که امکان معرفی نماینده وجود دادگاه حاضر 

فرانسه خوانده که حاضر  مدنی دادرسی آئین قانون 471شود. مطابق ماده  دارد) غایب فرض می
نگردیده، ممکن است به ابتکار خواهان یا بر اساس تصمیم رأساً اتخاذ شده قاضی، مجدداً به حضور 

  دد، به شرطی که احضاریه به خود او تسلیم نشده باشد. دعوت گر
شود که رأي  هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، ابالغ واقعی اخطاریه به خوانده موجب می   

صادره غیابی محسوب نشود، چنین رأیی در حقوق ایران حضوري و در حقوق فرانسه مشهور به 
شود که رأي مشهور به  ابل پژوهش بودن رأي باعث میحضوري است. همچنین در حقوق فرانسه، ق

رأي غیابی  که یناحضوري تلقی شده و غیرقابل واخواهی محسوب شود (در حقوق فرانسه براي 
 1379محسوب شود باید غیرقابل پژوهش باشد)، در حالی که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 

ر حقوق فرانسه در صورت تعدد خواندگان براي چنین موضوعی پیش بینی نشده است. عالوه بر این د
رأي مشهور به حضوري تلقی شود، کافی است: یکی (حداقل) از خواندگان حاضر گردد؛ به  که ینا

یکی (حداقل) از خواندگان اولین احضاریه شخصاً ابالغ شده باشد؛ به یکی (حداقل) از خواندگان 
دیگر در حقوق فرانسه در صورت عدم حضور  دومین احضاریه شخصاً ابالغ شده باشد. به عبارت

خوانده یا خواندگان در جلسه دادرسی، صدور رأي غیابی بسیار نادر است و در اکثر موارد مشهور به 
 دادرسی آئین قانون 304شود. قانونگذار ایران در مورد تعدد خواندگان در ماده  حضوري صادر می

در  ها آنخواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از  در صورتی که«دارد:  مقرر می 1379مصوب  مدنی
جلسه دادگاه حاضر شوند و یا الیحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعواي مطروحه علیه کلیه 
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نماید. رأي دادگاه نسبت به کسانی که در  خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأي می
اند یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد، غیابی محسوب  دهجلسات حاضر نشده و الیحه دفاعیه ندا

بنابراین در حقوق ایران برخالف حقوق فرانسه، غیابی یا حضوري شدن حکم در صورت » شود. می
تعدد خواندگان به عملکرد خود شخص و یا ابالغ واقعی اخطاریه به او ارتباط دارد و هر خوانده به طور 

  ).80، 1388شود (بابانسب، میظر گرفته مجزا از خواندگان دیگر در ن
 غیابی، حکم و دادرسی تجویزکننده قوانین اما است، قانونی جایگاه داراي غیابی حکم اگرچه     

 اول دوره از را خود قانونی مبناي غیابی حکم که است جهت همین . بههستند جامعه نیاز از برآمده

 آئین عمده تحوالت از یکی مبنا این تغییر نیزما دوره هر در و کرده حفظ تاکنون قانونگذاري

غیابی  رسیدگی). 299، 1399(لطفی فروشانی و باقري، است داده اختصاص خود به را مدنی دادرسی
 کنونی وضع به نگاهی با است. دادگاه اقتدار جلوه در حقوقی قواعد اجراي ضمانت نمایش در واقع

 می نمایان بیشتر غیابی اهمیت این مهم حکم و رسیدگی در خصوص قانونگذار موضع و دادگستري

ل قاب احکام حتی غیابی، احکام همه از واخواهی امکان بر مبنی قانون حکم سو یک از شود؛
 دیگر، سوي از و است شده آن مراحل افزایش و رسیدگی فرآیند شدن طوالنی موجب تجدیدنظر،

 و نموده تلقی واخواهی را حکم از یابیغ علیه محکوم تجدیدنظرخواهی عموماً تجدیدنظر هاي دادگاه
 مراحل افزایش و رسیدگی فرآیند شدن طوالنی موجبات واخواهی، حق اسقاط امکان گرفتن نادیده با

با  .است داده تنززل به شدت را محاکم آراي و رسیدگی کیفیت که امري اند؛ نموده فراهم را آن
ایط دادرسی غیابی در حقوق ایران و فرانسه مورد الذکر، در این مقاله آثار و شر توجه به مطالب فوق

  گیرد.  بررسی قرار می
  ـ مفهوم دادرسی غیابی و تاریخچه آن در حقوق ایران و فرانسه1
کند و این مهم در مقابل ادعاي خواهان  اصوالً با طرح دعوا از سوي خواهان، خوانده از خود دفاع می   

کند که وصول به هدف دادرسی که  دادرسی ایجاد میضروري است و غیبت او از دفاع، نقصی در 
نماید. این نکته مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با وضع مقرراتی  کشف حقیقت است را دشوار می

اي حفظ  خواسته است نگذارد کسی بدون دفاع از خود محکوم شود و حقوق خوانده غایب تا اندازه
رد سوءاستفاده قرار نگرفته و مانع دادرسی و اجراي عدالت شود و از سوي دیگر غیبت خوانده نیز مو

تاکنون  قمري 1329قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب نگردد. این ترتیب از تاریخ تصویب 
، حکم دادگاه 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  303تغییراتی نموده است. به موجب ماده 
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ائم مقام یا نماینده قانونی وي در هیچ یک از جلسات خوانده یا وکیل یا ق که یناحضوري است، مگر 
 رو ینازادادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد. 

اگر ابالغ واقعی نشده باشد و خوانده بدون دفاع شفاهی یا کتبی محکوم گردد، حکم دادگاه نسبت به 
بدیهی است که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوري است چه در وي غیابی خواهد بود. 

جلسات حاضر باشد و چه نباشد زیرا نامبرده در ضمن دادخواست دفاعیات الزم را نموده 
   ).14، 1389(موسوي،است

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا «دارد:  مقرر می 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  95ماده    
یل آنان مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردي که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان و یا وک

نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نباشد و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند 
ادگاه رأي بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و د

خواهان که قرار » نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأي بدهد دادخواست ابطال خواهد شد.
تواند از آن تجدیدنظر یا فرجام درخواست نماید که در  ابطال دادخواست او صادر شده است می

صادر  صورت فسخ قرار ابطال، دادگاه صادرکننده قرار باید به دعوا رسیدگی ماهوي نموده و حکم
شود و خواهان  آید زیرا سبب اطاله می می  نماید. درخواست تجدید ابطال دادخواست به ندرت پیش

دهد با پرداخت هزینه دادخواست را تجدید نماید و این امر هر چند بار که باشد  معموالً ترجیح می
بر ثبت، اعتراض بر امکان دارد، مگر در دعاوي که اقامه آن محدود به مدت معینی است مانند اعتراض 

باشد،  حصر وراثت و... حکم دادگاه نسبت به طرف حاضر حضوري و نسبت به طرف غایب غیابی می
غایب به حکم  علیه نماید زیرا ممکن است محکوم ولی اتخاذ این ترتیب در عمل ایجاد مشکالتی می

وري تعارض صادره واخواهی کند و پس از رسیدگی به آن حکمی صادر شود که با آن حکم حض
  داشته باشد. 

شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و  رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می   
رأي صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد  که یناشامل کسی که واخواهی ننموده است نخواهد شد، مگر 

واخواهی نکرده باشند نیز تسري  اند، ولی که در این صورت نسبت به کسانی که شامل حکم غیابی بوده
کند و  خواهد داشت. در این مورد دادگاه نتیجه دادرسی غیابی را به دادرسی حضوري ضمیمه می

  گویند. » ضم دادرسی«این ترتیب را  رو ینازا
احکام غیابی فقط قابل واخواهی: آن دسته از احکام  -شوند: الف احکام غیابی به دو دسته تقسیم می   

ها بیش از سه میلیون ریال نباشد فقط قابل واخواهی خواهند بود.  ه خواسته یا بهاي خواسته آنغیابی ک



 243شرایط دادرسی غیابی در حقوق ایران و فرانسه       آثار و 

 

 

البته اگر دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی صادر کند با هر میزان خواسته که باشد رأي صادره قابل 
ها  آناحکام غیابی قابل واخواهی و تجدیدنظر: احکام غیابی اگر خواسته  -واخواهی خواهد بود. ب

قابل واخواهی هستند، قابل تجدیدنظرخواهی  که یناغیرمالی یا بیش از سه میلیون ریال باشد عالوه بر 
  نیز خواهند بود. 

توان گفت در قانون ایران، دوره اولیه تشکیل  از لحاظ تاریخی در رابطه با دادرسی غیابی می   
قانون اصول  113الی  105مواد  شود. دادگستري دوره توسعه موارد دادرسی غیابی محسوب می

و همچنین مواد » در احکام غیابی و اعتراضات«قمري، تحت عنوان  1329 مصوب محاکمات حقوقی
به عنوان اولین مقررات مدنی در خصوص شیوه » در احکام غیابی«همین قانون، تحت عنوان  476تا  456

ون اصول محاکمات حقوقی، صریحاً به قان 2»113«و  1»110«شوند. در مواد  دادرسی غیابی محسوب می
 ). دوره16، 1392شده است (بشیري و همکاران،اشاره » الغائب علی حجته«ترجمه قاعده معروف و مهم 

، دوره شروع دادرسی عادي و 1318بعدي قانونگذاري و تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
د. اما مقرراتی که در این دوره براي دادرسی باش ادامه روند توسعه موارد دادرسی غیابی و واخواهی می

ها با مباحث و مطالب تکراري در خصوص  غیابی وضع شد، باعث اطاله دادرسی و درگیر نمودن دادگاه
هاي غیابی است.  شد. دوره بعدي در قانونگذاري ایران، دوره محدود نمودن رسیدگی یک موضوع می

مدنی  دادرسی ینآئ قانون اصالح قانونی الیحهجه هستیم ترین قانونی که در این دوره با آن موا مهم
آید، حکایت از دقت نظر و  از مطالعه اجمالی این قانون به دست می چه آنباشد.  می 1334مصوب 

  بازنگري عمده قانونگذار در مقررات مشکل آفرین قبلی دادرسی غیابی است. 
باشد که مباحث این دوره معطوف  تاکنون میدوره بعدي قانونگذاري، دوره بعد از انقالب اسالمی    

هاي  به وضع و اصالح مقررات دادرسی غیابی است. در این دوره بدون در نظر گرفتن شیوه دادرسی

                                                      
علیه غایب  از روز وصول حکم محکوم علیه غایب باید ابالغ شود و در ظرف دو هفته حکوم: سواد حکم غیابی به م110ماده   -  1

موجه اعتراض نکرد حکم قطعی به موقع هر گاه در مدت مقرر بدون عذر نموده تجدید رسیدگی را بخواهد. و  حق دارد اعتراض
علیه  وقت مسموع است و احکام غیرقطعی را محکوم ماند و اعتراض او همه حجت خود باقی می  شد و غایب بر اجرا گذاشته خواهد

  .تواند در مدت مقرر استیناف نماید فقط می
شود و  حکم غیابی ثانوي صادر می علیه حاضر نشد به خواهش مدعی در صورتی که در رسیدگی ثانوي باز مدعی: 113ماده   -  2

توان  قطعی حکم غیابی را میماند و در موارد احکام غیر میقی حجت خود با موقع اجرا گذاشته شده و غایب بر این حکم غیابی به
  .قوانین استیناف نمود در حدود
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عادي و اختصاري، صرف عدم حضور خوانده، عدم ارسال الیحه دفاعیه و همچنین عدم ابالغ واقعی را 
 در بار اولین براي 1379مصوب  مدنی دادرسی آئین از اسباب دادرسی غیابی ذکر نموده است. قانون

 واقعی ابالغ و قرار داده بحث مورد سابق از محدودتر را غیابی حکم دامنه ایران قانونگذاري تاریخ

 دادرسی جلسه در یا و ننماید کتبی دفاع شخص که ینا ولو را به دادرسی مربوط هاي اخطار از یکی

 ضرورت به قانونگذار که ینا است. با دانسته او علیه کمح بودن حضوري موجبات از نکند شرکت
 مرحله براي اما است، داشته توجه مراحل رسیدگی و مقاطع ایجاد به دادرسی اطاله از جلوگیري

 مالك دو با تنها را مرحله این در غیابی حکم و است مانده غافل ضرورت این به توجه از تجدیدنظر

  است. قرارداده بررسی ردمو الیحه ارسال عدم یا حضور عدم
 جریان در پرونده تا شوند می حاضر دادرس نزد نزاع هاي طرف موارد، بیشتر در حقوق فرانسه در   

 شود دادرسی می گفته این جا در کنند. تهیه را ضروري اسناد و بگیرد قرار حکم صدور و رسیدگی

 قرار بطالن معرض در حکم وگرنه شود رعایت باید حضوري دادرسی اصل بنابراین است. حضوري

علیه  مدعی ها وقت بیشتر البته دعوا و طرفین از یکی که افتد می اتفاق گاهی این وجود گیرد. با می
مطرح  مهمی مسئله این جا در است. غایب وي که شود می گفته صورت این در یابد. نمی حضور

  ).615، 1384است (پرو، تبیین و رسیدگی شایسته که شود می
 و تعیین وکیل شده، احضار دادگاه به که شد. طرفی می فرض غایب نوع سه فرانسه، قدیم حقوق در    

 از وکیل دادرسی جلسه نمود. در می خودداري کتبی مدافعه از شده تعیین کرد. وکیل نمی معرفی

 که همان طور مدنی دادرسی آئین نویسندگان فرانسه انقالب از کرد. پس می امتناع شفاهی مدافعه

کردند.  عنوان دو به منحصر را غایب و موقوف را دوم غیبت دادند قرار اختیاري را کتبی لوایح بادلت
 نوع دو این دادرسی. در شرکت از وکیل امتناع به واسطه غایب و وکیل تعیین عدم به واسطه غائب

 مدعی ستدادخوا قبال در اصالً که غایبی مورد بنگرد: در چشم یک به نباید قانونگذار را غایب

 است محتمل که رسد می ذهن به فکر این ننموده معرفی وکیل حتی و کرده اختیار سکوت
 یک انتظار و نیست آگاه خود علیه دعوا اقامه از او و باشد نرسیده او به احضارنامه یا دادخواست

 رود. می انتظار مقصر، نه باشد قاصر دارد احتمال که غایبی چنین حال ندارد، رعایت را غیابی حکم

 که است معلوم رود می طفره دادرسی در شرکت از ولی کرده، تعیین وکیل که غایبی برعکس

کند.  فراهم را او حقوق تضییع و طرف کردن خسته و دعوا اطاله موجبات خواهد می و دارد سوءنیت
 استحقاق براینبنا ندارد، را غیابی حکم انتظار و است اطالع بی دعوا اقامه از او که کرد فرض توان نمی

  باشد.  داشته نباید ارفاق
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اول  نوع از غایب به نسبت مقررات وضع در قانونگذار بناي مالحظات همین به سابقاً فرانسه حقوق در   
اول  شق از غایب درباره مثالً است. بوده گیري سخت و شدت بر دوم نوع غایب درباره و ارفاق بر

 حکم که مادام و نبود معین مدت به محدود او اعتراض حق و بدهد ارفاقی توانست مهلت می دادگاه

 دقت بایست می  طرف دالیل به رسیدگی در دادگاه عالوه به شد. می پذیرفته اعتراض نشده اجرا غیابی

 و گرفت می نظر در را او مقدر هاي کرده، پاسخ فرض حاضر را غایب و داشت می ملحوظ بیشتري
 بود ها مدت که را 1935 اصالحی قانونی نامه تصویب .نمود می دیلتع االقتضاء لدي را حریف ادعاهاي

 را دفاع در شرکت از وکیل امتناع به واسطه غایب عنوان و ساخت عملی داشتند را انتظارش فرانسه در

 اعتراض غیرقابل یعنی حضوري را غایبی چنین درباره صادر حکم که ترتیب این به نمود، حذف

که  ینا براي و بود شده قائل ارفاقی غایبی چنین درباره باز نامه تصویب این حال این با داشت. محسوب
 ظرف در اگر که شود او به مجددي اخطار داشت می مقرر شود برحذر غیبت عواقب و نتایج از غایب

   شد. خواهد محسوب حضوري حکم آن و شود می صادر او محکومیت حکم نکند دفاع روز پانزده
 صادر 1958در  اي نامه پنجم) تصویب دوگل (جمهوري رژیم استقرار و دوم جهانی جنگ از بعد   

 در را غیابی احکام موضوع تقریباً و افراط غایب درباره بلکه برد بین از را ارفاق این تنها نه که شد
 حکم که نموده مواردي به حصر را غیابی حکم که ترتیب این به است. کرده منتفی فرانسه حقوق

باشد.  نشده ابالغ خوانده شخص به یعنی نشده واقعی ابالغ علیه محکوم احضار یا و نباشد پژوهش قابل
 نشده ابالغ خوانده شخص به احضاریه یا و نباشد پژوهش قابل خواهان درخواست مورد حکم اگر

 احضار مجددا دادگاه رئیس دستور به است نکرده تعیین کتبی دفاع براي وکیل اي که خوانده باشد

 حکم باشد شده ابالغ خوانده شخص به احضاریه هرگاه مجدد احضار موعد انقضاء د و درشو می

 نشده ابالغ خوانده شخص به که موردي در فقط و شود می محسوب حضوري دعوا ماهیت در صادره

 دفاع از امتناع صورت در که شد خواهد ذکر مجدد احضار بود. در خواهد اعتراض قابل و غیابی باشد

 معتقدند و نموده انتقاد را 1958 قانونگذار عمل شدت این شد. مفسرین خواهد حضوري هصادر حکم

 تري مناسب اصالحات بود شده تنظیم قبالً که فرانسه مدنی دادرسی آئین قانون اصالحی طرح در که

 متأسفانه و کرد می رعایت بهتر را دعوا اصحاب حقوق که بودند کرده بینی پیش غیابی احکام درباره

 مطلوب دادرسی تسریع که اگرچه کنند می خاطرشان و نگرفته الهام طرح آن از 1958 قانونگذار

 ).60، 1389نمود (سلماسی،  آن فداي نباید را قضائی امنیت اصولی و اساسی تضمینات اما است،
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  آثار دادرسی غیابی در حقوق ایران -2
 دادرسی مراحل در باید او وکیل ای خوانده یعنی است؛ حضوري ما قضائی سیستم در دادرسی   

 رسمیت به غیابی رأي و رسیدگی شرایطی تحت استثنائا و نمایند تقدیم دفاعیه الیحه یا شده حاضر

 از است. استفاده گردیده محدود غیابی حکم صدور موارد نیز، فرانسه حقوق در و است شده شناخته

 دعوي است؛ طرفین از یکی غیبت بر بتنیم که باشد تصمیمی براي باید دادگاه، تصمیم غیابی وصف

 به تصمیم توصیف چون دیگر سوي دانست. از حضوري باید را تصمیم نباشد کار در غیبتی که جا آن

 به باید دارند، را واخواهی قابلیت غیابی تصمیمات تنها و است عملی نتیجه داراي غیابی و حضوري

  ماده در غیابی حکم صدور شرایط صدور یطشرا داد. اهمیت جهت این از شده اتخاذ تصمیم وصف
 حضور عدم یا حضور به توجه با که گردیده مشخص 1379مصوب  مدنی دادرسی آئین قانون 303

 حضور حق است. گرفته قرار مبنا اخطاریه ابالغ و خوانده کتبی دفاع یا و دادگاه جلسات در خوانده

 حضور بدون دادرسی جلسه هم مواردي در حال این با اما است منصفانه دادرسی لوازم از یکی متهم

باشد  می قضائی امر در مهم بسیار موضوعات از یکی امر این که شود، می تشکیل طرفین از یکی
  ).93، 1398(دریس،

 یا له و محکوم یا علیه محکوم که است آثاري واجد حکم این شد صادر غیابی حکم که آن از پس   

 که جائی در و تکلیف ایجاد گاهی و حق ایجاد گاهی غیابی حکم ثرگیرد. ا دربرمی را آنان دوي هر

 به له و محکوم براي یا و است علیه محکوم براي یا شده ایجاد حق است حق ایجاد غیابی حکم اثر

 صدور اعتبار به که تکالیفی کند. البته ایجاد را تکالیفی غیابی حکم که جائی در است صورت همین

 شود ایجاد تکالیفی نیز علیه محکوم براي اگر و له است محکوم متوجه بیشتر دشو می ایجاد غیابی حکم

 عنوان است. به آمده وجود به او براي که گردد می بر حقوقی از استفاده نحوه به بیشتر تکالیف این

 اما نماید واخواهی حکم واقعی ابالغ تاریخ از روز بیست ظرف باید غایب علیه محکوم هرچند مثال

 حقی است تکلیف، این ریشه و بوده واخواهی حق از استفاده زمان محدودیت بیانگر صرفاً لیفتک این

 براي نیز تکالیفی واجد غیابی حکم نیست شود. بعید می گفته واخواهی حق یا اعتراض حق آن به که

اما کند.  اخذ له تأمین محکوم از حکم اجراي براي است مکلف دادگاه که ینا جمله از باشد دادگاه
 را تکلیف این باید دادگاه لذا است، له محکوم تکالیف از حقیقت در تأمین دادن یا ضامن معرفی چون

 اصلی مخاطب و گردد له برمی محکوم تکلیف به حقیقت در دادگاه تکلیف و کند تحمیل له محکوم به

  هستند.    حکم این طرفین غیابی، حکم از ناشی تکالیف و حقوق
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 نیز حقوقی صاحب را او است شده صادر غایب علیه محکوم ضرر به که حال ینع در غیابی حکم   

 اعتراض حق غیابی، حکم واقعی ابالغ از مندي بهره حق توان می حقوق این جمله از که گرداند، می

 برخورداري حق ثالث، جلب دعواي اقامه حق حکم، مبانی به اعتراض حق غیابی، حکم از واخواهی و

 حکم اثر در که حقوقی جمله برد. از نام را غیابی حکم شدن اثر بی و اجرا صورت رد الزم تضمین از

 است. این صادره حکم واقعی ابالغ از شدن مند بهره حق شود می ایجاد غایب علیه محکوم براي غیابی

 ابالغ از مخاطب استفاده آراء، سایر در و دانست غایب علیه محکوم انحصاري حق توان می را حق

 طریق به مخاطب حضور عدم صورت در را قضائی برگ تواند می ابالغ مأمور و نیست او حق واقعی

 که حالی در بود، خواهد محاسبه قابل نیز قانونی ابالغ تاریخ از قانونی هاي مهلت و کند ابالغ قانونی

  گیرد. قرار مهلت محاسبه مبدأ تواند می واقعی ابالغ تنها غیابی حکم در
 در بلکه نیست، غایب علیه محکوم به مربوط آثار به منحصر کند می ایجاد غیابی محک که آثاري    

 قضائی تصمیمات از یک هر شود. اصوالٌ می تکالیفی و حقوق صاحب له نیز محکوم غیابی حکم اثر

 است و طرفین براي آثاري واجد مقدماتی، تصمیمات یا باشد نهائی تصمیمات از که ینا از اعم دادگاه

 در گردد. اگر می له محسوب محکوم غیابی حکم با ارتباط در که بوده پرونده خواهان طرفین از یکی

منحصراً  له محکوم غیابی حکم در ولی است، خوانده یا خواهان از له اعم محکوم حضوري احکام
 که حال عین در غیابی حکم صدور با شود. واقع له خوانده محکوم است محال و است پرونده خواهان

 این مخاطب که آید می وجود به نیز تکالیفی گردد، می له ایجاد محکوم براي متنوعی و متعدد وقحق

  ).312، 2،ج1386است (شمس، حکم آن له محکوم تکالیف
 کننده اثبات او ابرازي مدارك و دالیل که است حقوقی به مدعی دسترسی براي اساساً غیابی حکم    
 حکم این صدور از پس اما دارد مدعی حقانیت بر صریح لتدال غیابی حکم است. مدلول حقوق آن

 است، نشده برده ها آن از نامی حکم در که گردد می ایجاد او براي حکم مدلول از غیر دیگري حقوق
 و تردید و انکار حق واخواه، اعتراض برابر در له محکوم دفاع حق به توان می حقوق این جمله از

 اشاره غیابی حکم اجراي حق و ثالث شخص جلب حق واخواه، زيابرا اسناد به نسبت جعل ادعاي
 اعمال براي شرایطی کند اعمال را حکم اجراي بر مبنی خود حق له بتواند محکوم که ینا نمود. براي

 ضرورت باشد. قاعده شده ابالغ غیابی حکم که است آن شرایط این جمله الزم است. از حق این اولیه
 چه آناست.  شده برده نام آن از مدون مقرره یک صورت به قانون در که است اي قاعده حکم ابالغ
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 قبالً که است همان حقیقت در شده بیان 1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون 3» 302«ماده  در
است.  گرفته قرار تصریح مورد 1356احکام مدنی مصوب  اجراي قانون 4»2«در ماده  قانونگذار توسط

 غیابی حکم که کند نمی فرقی و است حکم ابالغ است ناپذیر اجتناب چه آن قرره،م دو این به توجه با
 صورت به یا باشد شده صادر قطعی صورت به بودن حضوري صورت در و حضوري یا باشد

  .  تجدیدنظر قابل و غیرقطعی
. تاس آن اجراي به شروع بر مبنی علیه محکوم حق اعمال شرط علیه محکوم به غیابی حکم ابالغ   

 به حکم ابالغ مصادیق از آگهی انتشار طریق از قانونی ابالغ و اقامتگاه به قانونی ابالغ واقعی،ابالغ 

 مبناي و مالك تواند می زمانی قانونی ابالغ که است این است مهم چه آن اما هستند، غایب علیه محکوم

 اگر دیگر عبارت . بهباشد هنبود ممکن علیه محکوم به واقعی ابالغ که گیرد قرار غیابی حکم اجراي

 صدر. بود خواهد معتبر قانونی، طریق به حکم ابالغ نباشد مسیر غایب علیه محکوم به واقعی ابالغ

دارد که  ضمنی اشاره شرط این به 1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون 306 ماده5 یک تبصره
بوده  معتبر ابالغ آن آید عمل به ونیقان ابالغ و نباشد میسر علیه محکوم شخص به واقعی ابالغ چنانچه

  شد.   خواهد گذارده اجرا موقع به شدن قطعی و قانونی مهلت انقضاي از پس غیابی حکم و
 مهلت که شد خواهد گذارده اجرا به واخواهی مهلت انقضاي از پس صورتی در غیابی حکم   

 خواهد اجرا ابالغ از پس صورتی در غیابی حکم دیگر عبارت باشد. به شده منقضی آن از شکایت

 قانون 306 ماده یک تبصره از قسمتی باشد. در آن قطعیت شکایت، موجب موعد انقضاي که شد
 گذارده اجرا موقع به شدن قطعی و قانونی مهلت انقضاي از پس غیابی گردیده، حکم مذکور تصریح

                                                      
 گواهی رونوشت یا دادنامه صورت به یا و حضوري صورت به که ینا مگر نمود، اجرا توان نمی را قراري یا حکم هیچ: 302 ماده -  3

  باشد. شده ابالغ آنان وکیل یا طرفین به آن شده
 ابالغ او قانونی مقام قائم یا وکیل یا علیه محکوم به که شود می گذارده اجرا موقع به وقتی دادگستري هاي دادگاه احکام: 2 ماده -  4

  .بنماید دادگاه از را تقاضا این کتباً او قانونی مقام قائم یا نماینده یا له محکوم و شده

عمل آید، آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی   باشد و ابالغ قانونی بهمیسر ن علیه محکومابالغ واقعی به شخص  چه چنان: 1تبصره   -  5
صورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و  در .موقع اجراء گذارده خواهد شد  مهلت قانونی و قطعی شدن به  پس از انقضاء

غیابی تقدیم دارد.   رکننده حکمتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صاد مدعی عدم اطالع از مفاد رأي باشد می علیه محکوم
کند. قرار قبول دادخواست مانع  دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می

  .حکم خواهد بود  اجراي
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 دادرسی آئین قانون 6»175«ماده  اساس است. بر قانونی استثناء یک داراي اصل شد. لکن این خواهد
 حکم اجراي الزمه قانون نص بنا به گردد صادر عدوانی تصرف رفع حکم چنانچه 1379 مصوب مدنی

  ).133، 1389بود (سلماسی، نخواهد تجدیدنظرخواهی مهلت انقضاي
 شد خواهد گذارده اجرا موقع به صورتی در شدن قطعی و قانونی مهلت انقضاي از پس غیابی حکم   

 غیابی حکم که صورتی در باشد. بنابراین کرده دادگاه تقدیم را آن اجراي درخواست له کوممح که

 پس غیابی شد. حکم نخواهد گذاشته اجرا موقع به باشد نشده آن اجراي درخواست ولی شده قطعی

باشد.  نداشته اعالمی جنبه که شد خواهد گذارده اجرا موقع به صورتی له در محکوم درخواست از
 مطلبی صرفاً و نباشد عملی انجام به غایب علیه محکوم محکومیت متضمن غیابی حکم چنانچه راینبناب

   7بود. نخواهد علیه محکوم علیه اجرائیه صدور درخواست قابل باشد کرده اعالم را
  آثار دادرسی غیابی در حقوق فرانسه -3
قانون آئین دادرسی  479تا  467 شود. مواد در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می   

به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آراي دادگاه شهرستان و مراجع  1975مدنی فرانسه مصوب 
، 1،ج1395شد (محسنی،با نیز شامل واخواهی می 578تا  571گردد و مواد  اختصاصی در امور مدنی می

غایب  علیه شود، براي محکوم می درصا غیابی حکم که نادري نسبت حقوق این کشور در موارد .)232
 آورد، نمی وجود به را جدیدي مرحله واخواهی که شود می تصریح نیز و شده بینی پیش اعتراض حق
 مرحله« اصطالح کارگیري به جاي به علت همین به و شود می آغاز دوباره که است مرحله همان بلکه
 این مبین و شود می استعمال »قبلی مقطع« اصطالح است، شده غیابی حکم صدور به منتهی که »قبلی
  ).233، 2،ج1382دهد (شمس، می تشکیل را بدوي مرحله توأماً واخواهی مقطع و قبلی مقطع که است

 گردیده محدود غیابی حکم صدور موارد مدنی، دادرسی آئین جدید قانون در فرانسه حقوق در   
 باشد نشده حاضر خوانده تنها نه که شود می محسوب غیابی صورتی در دادگاه حکم حقیقت در است،

                                                      
 مرجع دستور به بالفاصله شد،با حق از ممانعت یا مزاحمت یا عدوانی تصرف رفع بر مبنی صادره رأي که صورتی : در175ماده  -  6

 صورت در. باشد نمی اجرا مانع تجدیدنظر درخواست و شد خواهد اجرا دادگستري ضابطین یا دادگاه اجراي توسط صادرکننده،
 صورتی در و شود می اعاده اجرا از قبل حالت به حکم اجراکننده دادگاه دستور به اجرائی اقدامات تجدیدنظر، مرحله در رأي فسخ
  شد. خواهد تأدیه و وصول آن قیمت یا مثل نباشد، ممکن آن استرداد و بوده معین عین به، حکومم که

 طرف از عملی انجام مستلزم و داشته اعالمی جنبه دادگاه حکم که مواردي در :1356مصوب  مدنی احکام اجراي قانون 4 ماده -  7
  شود. نمی صادر هاجرائی سند، بطالن یا اصالت اعالم قبیل از نیست علیه محکوم
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 که ینا دوم نباشد. تجدیدنظر یا پژوهش قابل حکم که ینا اول باشد: حاصل نیز شرط دو بلکه
 در ابالغ حقوقی، اشخاص مورد در باشد. نشده تسلیم خوانده شخص و به نشده واقعی ابالغ دادخواست

ذي  نظر این از که شخصی یا وي مقام قائم یا مدیر به دادخواست که شود می محسوب واقعی صورتی
 مزبور شرط دو از یک هر و باشد نشده حاضر خوانده که صورتی در باشد. شده تسلیم سمت است

 شده واقعی ابالغ دادخواست اگر بنابراین شود. می تلقی »حضوري به مشهور« صادره حکم نباشد حاصل
 باشد شده صادر دعوائی در حکم چنانچه هنتیج در است. حضوري حکم نشود حاضر خوانده و باشد
 است، واخواهی نه و تجدیدنظر قابل فقط باشد تجدیدنظر قابل خواسته میزان یا دعوا نوع به توجه با که
 نباشد تجدیدنظر قابل خواسته میزان یا دعوا نوع به توجه با که باشد شده صادر دعوائی در حکم اگر اما

 خوانده، حضور عدم علیرغم بنابراین و نبوده نیز واخواهی لقاب است حضوري به مشهور حکم چون
  ).268، 1381است (متین دفتري، قطعی حکم

 می متصور دادگاه جلسه در خوانده حضور عدم صورت در ذیل موارد فوق موارد به توجه با بنابراین    
 که صورتی در د.نباش تجدیدنظر قابل صادره حکم -دو باشد. تجدیدنظر قابل صادره حکم -یک باشد:
 می صدق آن بر غیابی عنوان باشد تجدیدنظر قابل خواسته میزان و دعوا نوع به توجه با صادره حکم
 ابالغ خوانده به اخطاریه اگر که صورتی در کند، تجدیدنظرخواهی تواند می فقط علیه محکوم ولی کند
 ابالغ خوانده به اخطاریه نچهچنا اما شود، می تلقی قطعی و حضوري به مشهور صادره حکم باشد شده

   نماید. واخواهی آن به نسبت حکم صادرکننده دادگاه در تواند می باشد نشده واقعی
  شرایط دادرسی غیابی در حقوق ایران -4
 حضوري آن چنان خوانده حضور از ، منظور1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب   303در ماده    

 او وکیل یا خوانده ننماید. اما اگر دفاعی که ینا ولو باشد داشته دفاع امکان و فرصت خوانده که است

 می خواهان وکیل از قاضی مثالً ندهد، ها آن به دفاع فرصت دادگاه و باشند شده حاضر جلسه در

 صورت این در شود، تمام وقت برسد خوانده دفاع نوبت وقتی و دهد توضیح پرونده مورد در خواهد

 غیابی است شده صادر خوانده حضوري دفاع بدون حکم این چون کند صادر حکمی دادگاه اگر

 وقت دفاع اواسط در و بدهد او وکیل یا خوانده به دفاع فرصت اگر حتی و شد خواهد محسوب

 حضوري حکم این نیست بعید بود. البته خواهد غیابی حکم این شود صادر حکمی و شود تمام جلسه

 در و است دادگاه احکام بودن حضوري بر اصل است آمده مذکور دهما در که چه آن به بنا زیرا باشد،

 نتیجه در و حاصل حکم بودن حضوري براي الزم شرط بنابراین شده حاضر خوانده چون این جا

 تواند نمی دفاع امکان بدون حضور صرف که است این اصلح ولی است، حضوري صادره حکم
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 با و است بوده او دفاعیات استماع خوانده دعوت زا هدف زیرا گیرد قرار حکم بودن حضوري مبناي

 غیابی صادره حکم مطروحه فرض در بنابراین است. نشده محقق هدفی چنین دفاع امکان بدون حضور

  ).451، 1385بود (حیاتی، خواهد
 کتبی دفاع وي قانونی مقام قائم یا وکیل یا خوانده که است آن حکم بودن حضوري هاي مالك از    

 وکیل را خود فقط الیحه تقدیم با وکیل اگر و باشد دفاع متضمن باید الیحه اشد. بنابراینب نموده

 غیابی شود می صادر پرونده در که حکمی باشد نکرده دفاعی هیچ ماهیت در ولی معرفی خوانده

 ده،ما این در که رسید خواهیم نتیجه این به بنگریم 303 ماده وضع فلسفه به چنانچه بود. البته خواهد

 شده حاضر خوانده که ینا اول عامل است. شده دانسته دادرسی از خوانده استحضار مالك عامل سه

 شده واقعی ابالغ اخطاریه که ینا سوم عامل و باشد داده کتبی دفاعیه الیحه که ینا دوم باشد، عامل

 که ینا لوو دهد می اي الیحه شخص و است عمل مالك دادرسی از استحضار وقتی باشد. بنابراین
 و است نموده مسلم دادرسی از را او اطالع الیحه این حال هر به است، دعوا به شکلی ایرادات متضمن

 جهت این از بلکه شود، می محسوب دفاعیه الیحه شکلی ایرادات الیحه که جهت این به نه این جا در

 دادگاه حکم مذکور فرض در شود، می محسوب دادرسی از کامل استحضار نماینده الیحه که

 اي الیحه موجب به خوانده که صورتی در گرفت نتیجه توان می فوق مباحث از بود. خواهد حضوري

 خواهان دعواي برابر در دفاعی الیحه، ضمن که ینا ولو باشد کرده اعالم دادگاه به را خود نشانی

 با و است دهش حاصل دادرسی از او استحضار زیرا بود خواهد حضوري صادره حکم باشد ننموده

 دفاع که 303 ماده ظاهر با استدالل این حال هر به اما بکند نیز دفاع توانست می دادرسی از استحضار

  ندارد.  سازگاري دانسته حکم بودن حضوري مالك را کتبی
 غیابی صادره حکم باشد شده انجام واقعی صورت به ها اخطاریه از یکی ابالغ که صورتی در   

 اعتبار به تنها 303 ماده در مذکور اخطاریه ابالغ بودن واقعی گفت باید خصوص ینا بود. در نخواهد

 اخطاریه که است آن اخطاریه واقعی ابالغ از منظور دیگر است. به عبارت قبول قابل اخطاریه مخاطب

 از یکی به اخطاریه تحویل که ینا نه باشد شده تحویل خوانده یعنی به مخاطب شخص به مستقیماً

 محل در بستگان یا مخاطب حضور عدم یا دریافت از استنکاف تلقی و تنها واقعی ابالغ نیز نبستگا

 ماده که نمود خاطرنشان باید است اخطاري چه اخطاریه، از منظور که ینا مورد در باشد. قانونی ابالغ

 که اي اخطاریه آیا نکرده مشخص که این است مذکور ابهام و است ابهام داراي جهت یک از 303

 دادرسی جلسه براي دعوت به مربوط اگر یا و باشد دادرسی جلسه به مربوط باید شده واقعی ابالغ
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 قانونگذار که ینا به توجه بود. با خواهد حضوري صادره حکم نیز باشد شده واقعی ابالغ اما نباشد

 اضافه اخطاریه هب قید مربوط به جلسه دادرسی را و است نموده بیان مطلق صورت به را اخطاریه کلمه

 باشد شده واقعی ابالغ اما نباشد، دادرسی جلسه براي دعوت مربوط به اخطاریه اگر حتی لذا نکرده

 دفاع را شکلی ایرادات به مربوط الیحه که فرضی در مثال عنوان بود. به خواهد حضوري صادره حکم

 جهت دادگاه و نماید راضاعت خواسته تقویم به الیحه طی خوانده چنانچه نیاوریم حساب به کتبی

 به واقعی صورت به کارشناس دستمزد تأدیه به مربوط اخطاریه و تعیین کارشناس خواسته بهاي تعیین

 صادر خوانده حضور بدون و دفاع کتبی بدون ولو دادرسی ادامه در که حکمی شود ابالغ خوانده

  ).225، 2،ج1382بود (شمس، واهدخ حضوري شود
 مذکور استثنائات مشمول که آن مگر است شده دانسته حکم بودن حضوري بر اصل 303 ماده در    

 حکم بودن اصل و رود می شمار به استثناء نوعی احکام بودن غیابی باشد. بنابراین ماده این در

 یعنی نص موضع در باید را استثناء اوالً که است معنی این داراي غیابی حکم بودن استثناء و حضوري

 ماده در حکم کلمه نص. از چهارچوب در مضیق تفسیر نمود و تفسیر قانونگذار تعبارا حدود در

 است. حضوري حکم از غیابی حکم تشخیص براي فقط شده اعالم شرایط که شود می استفاده 303

 قرار و بود نخواهد استفاده قابل بدوي دادگاه نهائی قرارهاي با ارتباط در ماده این مقررات بنابراین

 رد قرار دعوا، توجه عدم قرار خوانده، اهلیت عدم قرار صالحیت، عدم قرار که ینا از ماع دادگاه
 حضوري حال هر در باشد دعوا سقوط قرار و دادخواست ابطال قرار درخواست، رد قرار دعوا،

 نماینده یا مقام قائم یا خوانده حضور با است آن به مسبوق صادره قرار که اي جلسه خواه بود. خواهد

 نشده خواه و باشد شده کتبی دفاع پرونده در خواه ،ها آن حضور بدون یا باشد شده تشکیل وي نونیقا

  قانونی.  ابالغ یا باشد شده واقعی ابالغ اخطاریه خواه باشد،
 اعتراض قابل و غیابی تجدیدنظر، رسیدگی مقام در دادگاه حکم که ینا در مرحله تجدیدنظر براي   

 حکم دیگر باشد. به عبارت بدوي خواهان تجدیدنظرخواهی به مسبوق درهصا حکم است الزم باشد

 در و صادر خوانده علیه حکمی بدوي مرحله در که صورتی باشد. در بوده خوانده نفع به باید بدوي

 صادر بدوي خواهان علیه حکمی اخیر مرحله در و گردد مطرح تجدیدنظر مرحله در پرونده نتیجه،

 به مسبوق صادره حکم که صورتی در است، ذکر به بود. الزم خواهد يحضور نیز حکم این شود

 واضح هم آن دلیل بود خواهد قطعی شود صادر که حکمی هر باشد بدوي خوانده تجدیدنظرخواهی

 و باشد حضوري او علیه صادره رأي که کند می تجدیدنظرخواهی زمانی بدوي خوانده زیرا است.
 هر در شود می صادر خواهان علیه که حکمی و دهد می قرار هانخوا حکم در را او تجدیدنظرخواهی
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 را ها اخطاریه از یکی واقعی ابالغ 303 ماده برخالف8 »364« ماده در است. قانونگذار حضوري حال

 علیه صادره حکم چنانچه بدوي مرحله در که حالی در است ندانسته حکم بودن حضوري مالك

 می تلقی حضوري صادره حکم بود می خوانده هاي از اخطاریه یکی واقعی ابالغ به مسبوق خوانده

 نموده حذف تجدیدنظر مرحله در را اخطاریه واقعی ابالغ شرط قانونگذار چرا نیست معلوم گردید.

 قائل تمایز بدوي مرحله حکم به نسبت تجدیدنظر مرحله حکم با ارتباط در قانونگذار مقابل است. در

 دفاع بدون خوانده چنانچه تجدیدنظر مرحله نداشت. در وجود 303 دهما در تمایز این که است شده

 صادره حکم شود صادر او علیه حکمی تجدیدنظر مرحله در اگر بدهد، اعتراضیه الیحه ماهیت در

 این شد می صادر او علیه حکمی بدوي مرحله در اگر حالی که در بود خواهد قطعی و حضوري

 شده اشاره کتبی دفاع به تنها 303 ماده در زیرا بود اعتراض قابل و غیابی 303 ماده ظاهر به بنا حکم

  ).87، 1389است (سلماسی، شده اشاره نیز اعتراضیه الیحه به 364 ماده در حالی که در بود،
 خاص شرایط مرحله تجدیدنظر و بدوي مرحله غیابی هاي دادرسی از الزم به ذکر است هر یک    

 مرحله دو هر باشند، به طوري که در می نیز اشتراك وجوه داراي حال ینا با اما هستند دارا را خود

 عبارت شود. به می وي صادر قانونی نماینده یا مقام قائم یا وکیل یا خوانده دفاع بدون غیابی حکم

 غیابی حکم به عنوان صادره حکم تلقی موجب حضوري یا کتبی از اعم خوانده دفاع عدم دیگر

است. به  مند غیابی بهره حکم واقعی ابالغ از برخورداري حق از علیه محکوم مرحله دو هر است. در
 محاسبه علیه به محکوم حکم واقعی ابالغ تاریخ از واخواهی مهلت مرحله، دو هر در دیگر عبارت

 افراد براي و روز بیست ایران مقیم افراد براي غیابی حکم به اعتراض مهلت مرحله، دو هر شود. در می

 و واخواهی موعد محاسبه براي حکم قانونی ابالغ مرحله دو هر است. در ماه دو از کشور رجخا مقیم
 و بدوي مراحل در حکم واقعی ابالغ چنانچه دیگر عبارت به کند، کفایت می اجرائیه درخواست نهایتاً

 و دنظرتجدی مرحله در حکم قانونی ابالغ تاریخ از روز بیست مهلت انقضاي با نباشد ممکن تجدیدنظر
 مهلت انقضاي تاریخ از دیگر روز بیست مهلت انقضاي و بدوي مرحله در روز بیست مهلت انقضاي

 دادخواست ضمن تواند می غایب علیه محکوم مرحله دو هر است. در اجرا قابل صادره حکم واخواهی

  نماید.  جعل ادعاي یا و تردید و انکار اظهار له محکوم اسناد به نسبت واخواهی

                                                      
یک از مراحل  خوانده یا وکیل او در هیچ در مواردي که رأي دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و :364ماده   -  8

 اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ اعتراضیه الیحه دفاعیه و یا  دادرسی حاضر نبوده و
  .باشد، رأي صادره قطعی است می و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر  علیه یا وکیل او قابل اعتراض حکومواقعی به م
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 وجوه داراي ولی دارند، یکدیگر با یکسانی آثار تجدیدنظر و بدوي مرحله غیابی احکام که ینا با   

 ابالغ بدوي مرحله در خوانده اخطاریه که صورتی ها عبارتند از: در تفاوت هستند. این نیز افتراقی

 تجدیدنظر دادگاه در اگر اما است، حضوري خوانده علیه مرحله این در صادره حکم باشد شده واقعی

 اشاره اخطاریه واقعی ابالغ به 364 ماده در زیرا بود. خواهد غیابی شود صادر خوانده این علیه حکمی

 اما است، تجدیدنظر دادخواست به مسبوق تجدیدنظر مرحله در خوانده علیه صادره است. حکم نشده

 مرحله در غیابی است. حکم بدوي دادخواست به مسبوق بدوي مرحله در خوانده علیه صادره حکم

 و صادرکننده دادگاه در حکم از واخواهی حق کند. یکی می ایجاد حق دو خوانده براي بدوي
 »331« ماده مطابق صادره حکم که ینا بر مشروط تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظرخواهی حق دیگري

 صادر ابیغی صورت به بدوي مرحله در که حکمی دیگر عبارت به باشد، داشته تجدیدنظر قابلیت9

 موجب دفاعیه کتبی الیحه تقدیم 303 ماده است. در تجدیدنظر قابل 331 ماده چهارچوب در شود می

 الیحه اگر تجدیدنظر دادگاه در حالی که در اعتراضیه، الیحه نه است شده تلقی حکم بودن حضوري

 هر مورد در بدوي مرحله در غیابی است. حکم حضوري صادره حکم باشد شده تقدیم نیز اعتراضیه

 ممکن هائی پرونده به نسبت تنها تجدیدنظر مرحله در غیابی حکم حالی که در است ممکن اي پرونده

مدنی مصوب  دادرسی آئین قانون 10»332« و 331 مواد مشمول بدوي دادگاه صادره آراي که است
 در است، هتجدیدنظرخواند نفع به بدوي حکم به مسبوق تجدیدنظر مرحله غیابی باشند. حکم 1379

  شود.  می صادر ابتدائاً غیابی حکم و ندارد وجود امري چنین بدوي مرحله در که حالی
  شرایط دادرسی غیابی در حقوق فرانسه -5
 محدود را غیابی رأي صدور موارد که است اي گونه آراء به انواع به راجع در حقوق فرانسه مقررات   

 رأي -الف شود: می محسوب غیابی زیر شرط ود داشتن صورت در رأي که صورت نموده، بدین

 بدین و نشده محسوب غیابی باشد پژوهش قابل صادره رأي چنانچه باشد. پژوهش غیرقابل صادره

 با فرانسه باشد. حقوق نشده ابالغ خوانده شخص به احضاریه -ب بود. نخواهد واخواهی قابل ترتیب

                                                      
در دعاوي مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال  - الف: باشد احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می :331ماده   -  9

صورتی که حکم راجع به اصل  حکم راجع به متفرعات دعوا در - ج .الیکلیه احکام صادره در دعاوي غیرم - ب .متجاوز باشد
  .دعوا قابل تجدیدنظر باشد

 - الف :درخواست تجدیدنظر باشد صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل قرارهاي زیر قابل تجدیدنظر است، در :332ماده   -  10
 - د .قرار سقوط دعوا - ج .قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا - ب .قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود

  .قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
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 در دادگاه اگر که گردد می آشکار زمانی نآ اثر و است اختالف داراي اول شرط در ایران حقوق

 صادر خواهان حقی بی بر حکم دیگر قسمت در و خوانده محکومیت بر غیابی حکم خواسته از قسمتی
 قابل خواهان به نسبت و تجدیدنظر و واخواهی قابل خوانده به نسبت صادره حکم که ئیجا آن از کند

 ادعاي پذیرش با تجدیدنظر دادگاه و کند هیتجدیدنظرخوا خواهان چنانچه است تجدیدنظرخواهی
حکم  این شرایطی تحت کند محکوم را تجدیدنظرخوانده نیز دیگر قسمت به نسبت تجدیدنظرخواه

واخواهی  حق دادگاه دو در شده تقسیم غیابی حکم دو به که بدهی یک به نسبت غائب و بوده غیابی
طریق  که ینا با است، قطعی رأي این کند رد ار تجدیدنظرخواه دعواي تجدیدنظر دادگاه اگر و دارد

  باشد. می مفتوح همچنان واخواه به نسبت تجدیدنظر و واخواهی
 و است دادگاه احکام به منحصر آن از و تجدیدنظرخواهی واخواهی و رأي بودن غیابی امکان    

 داور، توسط أير صدور با که ). چرا145، 1372کند (واحدي، نمی تبعیت قاعده این از داوري آراي

 حالت هیچ در داور رأي فرانسه مدنی دادرسی آئین قانون 1481ماده  یابد. طبق می خاتمه او مأموریت

 توجیه قابل قاطع طور به را قانون حکم این فرانسوي نویسندگان از بعضی نیست. واخواهی قابل

 رأي صدور از پس ادگاهد که حالی است. در رسیدگی از داور شدن فارغ امر اند. دلیل این دانسته

   است. صادره حکم از عدول حتی و رسیدگی به مجاز واخواهی با غیابی
به  چه و حضوري صورت به چه که هستند احکامی تجدیدنظر، قابل مالی احکام ایران حقوق در   

 ریال میلیون سه از بیش آن بهاي یا خواسته که شوند می صادر دعاوي از دسته آن در غیابی صورت

 .بود خواهد قطعی صادره حکم نباشد ریال میلیون سه از بیش آن بهاي یا خواسته که صورتی شد. دربا
 همه که توضیح این با است، حاکم ها رسیدگی بر ها دادگاه بودن اي درجه دو اصل فرانسه حقوق در

 کنند یم رسیدگی دعاوي به نخست مرحله در که هائی ندارند، دادگاه قرار درجه یک در ها دادگاه

 دادگاه که اعتبار این به و باشند می یک درجه دادگاه شهرستان، دادگاه و بخش دادگاه همچون

 است. باالتر دادگاه در تجدیدنظر قابل ها دادگاه این از صادره رأي هرگونه شوند می محسوب نخستین

 فکر شود. یم محسوب دو درجه که است دارد، دادگاهی نام تجدیدنظر دادگاه که باالتر دادگاه

  ).99، 1384ت (پرو،اس داشته وجود همیشه است باالتر مراتب سلسله نظر از که دادگاهی در اعتراض
  نتیجه

علیه به موضوع دعوا رسیدگی شده و در  دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدعی   
ظهارات آنان و سپس شود. در قضاوت اصل، حضور طرفین و شنیدن ا پایان، حکم غیابی صادر می
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باشد. حضور طرفین در جلسه دادگاه و شنیدن اظهارات آنان به قاضی براي کشف  صدور حکم می
که ممکن باشد باید بر اصل یاد شده پافشاري  جا آنکند. به همین دلیل تا  حقیقت کمک فراوانی می

شود. اگر بر این نظر  نمود. اما در بسیاري از موارد، اطالق این اصل موجب تعطیل شدن قضاوت می
باشیم که تا هر دو طرف دعوا حضور پیدا نکنند، دادرسی را متوقف کنیم، این امر موجب ورود 

کند یا  ضرروزیان به خواهان خواهد شد، زیرا گاهی خوانده عمداً از حضور در دادگاه خودداري می
ر این صورت اگر قاضی نتواند کند یا به علت غیبت، دادگاه به او دسترسی ندارد، د خود را مخفی می

شود و این با  حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند، موجب توقف یا اطاله دادرسی می
تواند در صورت غیبت  فلسفه قضاء و داوري منافات دارد. بنابراین براي جلوگیري از این امر، دادگاه می

  علیه با رعایت شرایط و ضوابط تصمیم گیري کند. مدعی
در حقوق ایران، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، عدم دفاع کتبی و عدم ابالغ واقعی اخطاریه     

غایب پس از اطالع از صدور حکم  علیه از شرایط صدور حکم غیابی است. حق اعتراض براي محکوم
که  در حقوق فرانسه هنگامیگویند.  ترین حق اوست که در اصطالح به آن واخواهی می غیابی، مهم

یابد رأي غیابی است اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و اگر احضارنامه ابالغ  خوانده حضور نمی
واقعی نشده است. در صورت تعدد خواندگان که براي یک موضوع به آنان اخطار شده است، هنگامی 

أي تقابلی در حکم ر ها آنشود، رأي نسبت به تمامی  که حداقل یکی از ایشان در دادگاه حاضر نمی
خواهی باشد یا در صورتی که احضارنامه به شخص غائب ابالغ واقعی  است، اگر تصمیم قابل پژوهش

خواهی نیست و احضارنامه به شخص غائب ابالغ واقعی  نشده است. هنگامی که تصمیم قابل پژوهش
ت که به شود. در حقوق فرانسه هدف واخواهی، عدول از رأیی اس نشده است، رأي غیابی صادر می

طور غیابی صادر شده است، این طریقه جز براي غائب مفتوح نیست. واخواهی موارد غیابا مورد 
کند تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی  قضاوت قرار گرفته را نزد همان دادرس مطرح می

   شود. د نقض میکن مجدداً مورد قضاوت قرار گیرد. رأي مورد واخواهی تنها با رأیی که از آن عدول می
 مطرح شده بینی پیش آن صادرکننده مرجع نزد دادگستري از درخواست که شکلی همان به واخواهی   
 داد. انجام وکال میان ابالغ شکل به را آن توان می است الزامی نمایندگی که قضائی مراجع در شود. می

 دادرسی آئین مشمول وضوعم در پژوهشی دادگاه غیابی تصمیم از عدول واخواهی هدف که هنگامی
 دفتر مدیریت به اي نماینده هر یا طرفین از یکی که ینا اعالم با واخواهی است، الزامی نمایندگی بدون
 انجام کند می ارسال را آن سفارشی اداري نامه موجب به یا کند می رأي صادرکننده قضائی مراجع

 شیوه پایه بر واخواهی که موردي شد. دربا غائب شخص نظر مورد جهات حاوي باید واخواهی شود. می
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 قضائی مرجع دفتر به باید شود، می قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه انجام 573 بند دوم ماده در مقرر
 قابل وگرنه شود اعالم تقدیم تاریخ از یک ماه ظرف کرده، معرفی که مدافعی وکیل توسط صادرکننده

 قابل واخواهی مورد رأي صادرکننده قضائی مراجع در که قواعدي اساس بر پرونده نیست. پذیرش
 قابلیت شود می آغاز نو از که رسیدگی گیرد. در می قرار قضاوت مورد و شده رسیدگی است اعمال

 انجام عادي مقررات وفق ابتدائی خواسته راستاي در واخواه و خواهان متقابل ادعاهاي پذیرش ارزیابی
 مجدداً تواند نمی دیگر گیرد، می قرار قضاوت مورد غیابی طور به بار دومین براي که شود. شخصی می

  نماید. واخواهی تقاضاي
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