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چالش های های اجرای حکم غیابی در محاکم قضایی ایران
مهناز دریس

9

 7کارشناس حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد میبد

چکیده
اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی ) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهیاش در قوانین مربوط به آئین
دادرسی مدنی ،پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض به
حکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه و
واخوانده دارای اثر میباشد .ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب،
قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت ،حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی
نماید .سیر تحوالت قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان میدهد .قانونگذار
ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی ،در خصوص احکام غیابی دو معیار ابالغ واقعی به خوانده و
قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست .این معیارها،
پس از پیروزی انقالب اسالمی بیاعتبار شد .تا ا ین که در سال  7711قانونگذار ابالغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم
دانست .در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی ،حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی
است .درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب  7711نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی ،اما ضوابط و مقررات مربوط
به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید ،حقوق و تکالیف
طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختالف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط ،شرایط ،آثار
و......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حلهایی منطقی است که با اصول و قواعد
حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد.

واژههای کلیدی :اعتراض،آرای غیابی ،واخواهی ،حکم غیابی ،حقوق ایران
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 .9مقدمه
صدور حکم بر محکومیت شخص غایب در آیین داردسی موجب ایجاد حقی بنام واخواهی می گردد که به موجب آن محکوم
علیه غایب می تواند مستندات و ادله اثبات حقانیت خود را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تسلیم نماید تا مجدداً مورد
بررسی قرار گیرد .همین امر از طرفی موجب اطاله دادرسی و از طرف دیگر موجب سوء استفاده احتمالی بعض افراد می گردد.
ضمن اینکه اجرای حکم غیابی در بعض موارد با دشواری همراه خواهد بود زیرا از طرفی محکوم علیه می بایست برای اجرای
حکم ،به دادگاه ضامن معرفی یا تامین بسپارد و از طرف دیگر حق واخواهی محکوم علیه تا زمان حضور ،ولو چند سال ،باقی
خواهد ماند که موجب تزلزل و عدم استقرار حکم دادگاه تا زمان حضور محکوم علیه غایب خواهد گردید .لذا با تصویب قوانین
مناسب می توان از پیامدهای منفی آن جلوگیری یا آنها را کاهش داد .از جمله با کاهش مصادیق غیابی شده حکم ،می توان به
آثار مثبت واخواهی قوت بخشید و افق تازه ای را به روی آن گشود  ..متتبع در این پژوهش سعی دارد ادله طرفین را با توجه به
قا یلین و نحوه استدالل هر یک از آنها بررسی کند تا به ادله اصلی و صحیح حکم غیابی دست یابد .از طرفی در نوشتار حاضر
ابتدا فلسفه و بـنیادهای رسـیدگی غیابی،یعنی همان تبیین مفاهیم رسیدگی و حکم غیابی و مبنای توجیه و شناسا یی آن
تبیین شـده؛آنـگاه به نحو تطبیقی شاخصهای تـوصیف دادرسـی و حکم غـیابی بـررسی شـده و در پا یان نقش قابلیت
پژوهش در توصیف حـکم بـه حضور و غیابی تبیین میشود.
 9- 9اعتراض به حکم غیابی و آثار آن
پس از صدور حکم غیابی ،مع موالً محکوم علیه در صدد اعتراض به آن برمی آید و با ارائه مدارک و دالیل خود سعی در نقض
حکم صادره دارد و به تبع آن حکم غیابی بنا به موقعیتی که دارد آثار متفاوتی را به همراه خواهد داشت.
در این بخش ابتدا به چگونگی اعتراض به حکم غیابی و سپس آثار ناشی از واخواهی بررسی می شود.
 2- 9اعتراض به حکم غیابی در دادگاه بدوی
هرگاه حکم با معیار و شرایط معنونه بطور غیابی صادر شود ،محکوم علیه غایب می بایست به منظور اعتراض به آن مقدمات و
تشریفاتی از جهت مرجع تقدیم اعتراض ،رعایت کند که در صورت عدم رعایت آن ممکن است آثار متفاوت ا عم از رد واخواهی
بموجب قرار صادره از دفتر یا دادگاه به همراه داشته باشد .مرجع تقدیم اعتراض ممکن است دادگاه نخستین یا تجدیدنظر
باشد .لذا ابتدا به واخواهی در دادگاه نخستین و سپس به واخواهی در دادگاه تجدیدنظر پرداخته می شود.
 9- 2- 9مهلت واخواهی
در ماده  703ق.آ .د.م مهلت اعتراض به حکم غیابی برای کسانی که در داخل کشور مقیم می باشند بیست روز و برای کسانی
که در خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابالغ ،و به نقل از یکی از نویسندگان حقوقی «از هر زمانی که از رای مورد
اعتراض مطلع گردد7».تعیین گردیده است .لیکن مواع د مذکور قابل تغییر و افزایش می باشد که در مباحث بعدی در باب
معاذیر موجه قانونی به آن پرداخته می شود .یعنی در صورت وجود یکی از عذرهای موجه یا ابالغ قانونی اخطاریه و دادنامه،
مدت اعتراض افزایش خواهد یافت.
سئوالی که یکی از اساتید حقوق مطرح نموده این است ،اگر شخصی مقیم خارج از کشور باشد لیکن شهر و محل اقامت او در
خارج از کشور نامعلوم باشد رسیدگی به دعوی مطروحه بطرفیت ایشان با انتشار آگهی ادامه یافته و نهایتاً حکم غیابی صادر
گردد و متعاقباً شخص مذکور در داخل کشور به نحوی از صدور حکم غیابی اطالع حاصل نماید و با مراجعه به دفتر شعبه حکم
را تحویل بگیرد ،در چنین مواردی باید مهلت بیست روز را برای واخواهی در نظر گرفت یا مدت دو ماه را محاسبه نمود؟ ایشان
در ادامه دو فرض را متصور شده اند:

(73 .شرحی بر آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی(  ،چاپ اول ،انتشارات بهنام ،ص .1731سمامی ،عبدا) 1 ...،
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فرض اول :قانونگذار مهلت دو ماه را برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ،به منظور فراهم نمودن مقدمات سفر و
برنامه ریزی و غیره در نظر گرفته است ،حال که شخص در داخل کشور از صدور حکم مذکور مطلع گردیده ،دیگر نیازی به
تهیه مقدمات مذکور وجود ندارد و بنابراین مدت بیست روز باید در نظر گرفته شود.
فرض دوم :معیار قانونگذار در تعیین مهلت واخواهی ،اقامت در خارج از کشور میباشد و صرفاً در صورت تغییر دایم معیار یعنی
تغییر اقامتگاه ،مهلت واخواهی نیز تغییر می کند و همچنین فرض اول ،اجتهاد در مقابل نص است .زیرا در ماده  703ق.آ.د.م
7

صراحتاً اقامت خارج از کشور را معیار محاسبه مدت واخواهی قرار داده استو این نظر با قانون سازگارتر است.
به نظر می رسد در تکمیل این نظریه می توان به ماده  00ق.آ.د.م نیز استناد نمود که مسافرتهای موقتی اصحاب دعوی و
وکالی دادگستری را بعنوان تغییر اقامت محاسبه نکرده ،بلکه صرفاً در صورت تغییر محل اقامت وفق ماده  7001قانون مدنی،
تغییر محل اقامت دانسته است .بنابراین در خصوص شخص مذکور باید مهلت دو ماه از تاریخ ابالغ را محاسبه نمود.
 9- 2- 9مرجع واخواهی
پس از تنظیم دادخواست واخواهی ،محکوم علیه باید آنرا به دفتر دادگاه نخستین تسلیم نماید که پس از بررسی صحت و
رعایت آیین رسیدگی ،دادگاه نخستین برای رسیدگی به اعتراض مذکور اقدام خواهد نمود که در مباحث آینده بیشتر به آن
پرداخته می شود .در صورت برچیده شدن شعبه صادر کننده حکم مورد اعتراض ،شعبه یا دادگاه جانشین به اعتراض مذکور
رسیدگی خواهد نمود .
در صورتی که پرونده مرتبط با حکم غیابی در دادگاه دیگری مطرح ب اشد و به لحاظ سبق ارجاع نیز مقدم بر پرونده مربوط به
حکم غیابی باشد ،هر چند طبق قاعده کلی باید واخواهی به شعبه مقدم ارجاع گردد ،لیکن به لحاظ تصریح قانونگذار در ماده
 703ق.آ.د.م در خصوص رسیدگی به واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی ،بهتر است پرونده مرتبط از شعبه دیگر به
شعبه رسیدگی کننده به واخواهی ارجاع گردد تا با اشکال مربوط به عدم صالحیت دادگاه دیگر و مداخله در حکم صادره از
7

دادگاه صادر کننده حکم غیابی مواجه نگردیم.

 2- 2- 9آیین دادرسی واخواهی
در خصوص نحوه رسیدگی به واخواهی ،تمامی حقوقدانان اتفاق نظر دارن د که آیین رسیدگی به واخواهی مانند رسیدگی به
دادخواست نخستین می باشد . 7البته م توان از قسمت اخیر ماده  703قانون آیین داردسی مدنی که رسیدگی به دادخواست
واخواهی را در دادگاه صادر کننده حکم غیابی دانسته نیز قابل استنباط است لیکن هر یک از واخواه ،واخوانده دارای حقوق و
تکالیف و مرجع رسیدگی کننده دارای تکالیفی می باشد که بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
 9- 2- 2- 9تکالیف و حقوق واخواه
واخواه بعنوان اعتراض کننده و کسی که می خواهد حکم دادگاه را نقض نماید وظایفی دارد که در صورت عدم رعایت آنها
ممکن است با رد واخواهی موا جه گردد ،همچنین واخواه دارای حقوقی است که در صورت تمایل ،می تواند از آنها استفاده یا
صرفنظر نماید .
لذا ابتدا تکالیف و سپس حقوق واخواه را مورد بررسی قرار می گیرد.
الف :تکالیف واخواه

.713 .مهاجری،منبع پیشین،ص 1
.63 .مرتضوی ،منبع پیشین ،ص 2
 ،کریمی ،منبع پیشین ،ص ،211رحیمی اصفهانی ،منبع پیشین ،پاورقی ص 261و 267و مدنی ،منبع پیشین ،ص .111شمس ،منبع پیشین ،ص 7
131 .
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آنچه که بعنوان تکلیف واخواه مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر از لحاظ شکلی می باشد و در واقع وظایف و تکالیف واخواه در
رعایت آیین دادرسی طرح دادخواست واخواهی می باشد و بشرح ذیل به اختصار بیان می گردد:
 - 7برای اعتراض به رای غیابی ،محکوم علیه می بایست نسبت به تنظیم دادخواست در فرم چاپی که در مرحله نخستین مورد
استفاده قرار می گیرد اقدام نماید .با این تفاوت که محکوم علیه بعنوان واخواه در ستون خواهان و محکوم له که در دادگاه
نخستین مطروحه توسط خودش  ،خواهان بوده است در ستون خوانده قرار می گیرد و تمامی مشخصات واخواه و واخوانده در
آن درج می گردد و درستون تعیین خواسته و بهای آن ،واخواه خواسته خود را که «واخواهی نسبت به حکم صادره
شماره.....موضوع پرونده کالسه .........صادره از شعبه ........دادگاه عمومی) حقوقی( شهرستان ..........یا بخش»........را ذکر می نماید
و در شرح دادخواست نسبت به بیان موضوع و دفاعیات خود اقدام می نماید.
در صورتیکه هر یک از بند های دادخواست واخواهی اعم از نام و مشخصات واخواه ،واخوانده ،عدم تعیین خواسته ،عدم وجود
امضاء ذیل دادخواست و غیره مطابق ماده  37به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بر حسب شرایط رعایت نگردد وفق مواد  37الی
 33همان قانون نسبت به اتخاذ تصمیم اعم از صدور قرار رد دادخواست و غیره اقدام می گردد.
دادخواست واخواهی و ضمایم آن به تعداد واخوانده]خواهانهای بدوی[ بعالوه یک نسخه به مرجع مربوطه باید تحویل
-7
داده شود .منظور از ضمایم اعم از دالیل ،اسناد و اوراق مورد استفاده و مدارک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست واخواهی،
اعم از وکیل ،ق یم ،ولی قهری ،نماینده قانونی یا حقوقی ،وصی ،متولی و غیره می باشد .بنابراین اگر تعداد خواهانهای بدوی دو
نفر باشد واخواه می بایست سه نسخه دادخواست و ضمایم را به دفتر دادگاه مربوطه تحویل دهد تا یک نسخه در پرونده جهت
ادامه رسیدگی بایگانی و دو نسخه دیگر برای واخوانده ها ارسال گردد.

-7

پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دعوی غیر مالی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و هزینه دادرسی
7

واخواهی دعاوی مالی تا مبلغ یک میلیون تومان  7درصد و مازاد بر آن معادل سه درصد محکوم به می باشد و واخواهی از
احکام غیابی صادره از شورای های حل اختالف هیچگونه هزینه دادرسی ندارد.

-1

اعالم آدرس صحیح برای ارسال اوراق پرونده ،در صورت اشتباه بودن آدرس اعالمی از سوی خواهان بدوی ،که در این

صورت اوراق و اخطاریه های دادگاه ،به آدرس جدید ارسال می گردد.

-3

تقدیم دادخواست واخواهی و ضمایم به شعبه صادر کنند ه حکم معترض عنه ،از تکالیف دیگر واخواه می باشد .در این

خصوص قانونگذار بصراحت بیان ننموده است آیا می توان دادخواست واخواهی را به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر
بازداشتگاه تسلیم نمود؟
حقوقدانان نیز در این زمینه بحث چندانی ننموده اند لیکن برخی از نویسن دگان حقوقی مالک ماده  771قانون آ.د.م را در مورد
واخواه که در بازداشت و توقیف می باشد ،پذیرفته و معتقدند واخواه می تواند دادخواست واخواهی را به دفتر بازداشتگاه مربوطه
تسلیم نماید 7.لیکن در خصوص تسلیم دادخواست واخواهی به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ،بنظر می رسد با توجه به عدم
تصریح قانونگذار و نیز این امر که در مورد واخواه بازداشت شده ،امکان دسترسی به دفتر شعبه صادر کننده حکم غیابی وجود
نداشته ،در حالیکه برای واخواه غیر محبوس این امر میسر می باشد .لذا می بایست دادخواست واخواهی به دفتر شعبه مربوطه
تسلیم گرد د .بنابراین در واخواهی برخالف تجدیدنظرخواهی ،امکان تسلیم دادخواست به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر
وجود ندارد.

 27/11/12 .مورخ .1717تعرفه های مصوب کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1
 21 .و فالح ،منبع پیشین  ،ص  .711مهاجری ،منبع پیشین  ،ص 2
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بیان دالیل عذر موجه در صورت واخواهی بعد از انقضا مدت با وصف ابالغ واقعی ،یکی دیگر از وظایف واخواه می
-3
باشد .بدین توضیح که حکم غیابی به دو صورت ممک ن است ابالغ شود ،ابالغ واقعی و ابالغ قانونی .در صورتیکه ابالغ دادنامه
غیابی بصورت قانونی باشد ،با ادعای عدم اطالع واخواه از دعوی و حکم صادره ،دادگاه صرفاً به غیابی بودن حکم مورد اعتراض
با لحاظ شرایط سه گانه ماده  707قانون آ.د.م رسیدگی و با صدور قرار قبول یا رد دادخواست ،اتخاذ تصمیم می نماید .رویه
قضایی محاکم نیز این چنین بوده و عدم اطالع ،مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و نسبت به صدور قرار قبول واخواهی اقدام می
گردد.
لیکن در صورت ابالغ واقعی دادنامه و تقدیم دادخواست واخواهی در فرجه قانونی ،دادگاه صرفاً صحت عدم اطالع یعنی شرایط
سه گانه ماده  707قانون آ.د.م را بررسی و در صورت صحت ،واخواهی را قبول می کند .در غیر این صورت و تقدیم دادخواست
واخواهی در خارج از مهلت مقرر قانونی ،واخواه می بایست دالیل عذر موجه خود را ضمیمه دادخواست واخواهی نماید و
درصورت تشخیص موجه بودن ع ذر اعالم شده ،نسبت به صدور قرار قبولی واخواهی و در غیر این صورت اقدام به صدور قرار رد
دادخواست اقدام می نماید.
در ماده  703قانون آ.د.م معاذیر موجه تصریح گردیده است و این معاذیر در تبصره ماده  710در باب تجدیدنظرخواهی ،ماده
 171در باب اعاده دادرسی و ماده  110همان قانون در باب اعتراض به رای داور ،مورد ارجاع قرار گرفته است و در فرجام
خواهی ذکر نشده است ،لیکن از مالک ماده  703می توان در خصوص فرجام خواهی نیز استفاده نمود.
اولین عذر موجه عنوان شده در قانون ،مرضی که مانع حرکت است ،می باشد .عده ای از حقوقدانان معتقد ند منظور قانونگذار
امراضی مانند شکستن پا7و بستری شدن در
بیمارستان که با ارایه گواهی استراحت پزشکی که به تایید پزشکی قانونی برسد،می باشد.7
نکته ای که قابل توجه می باشد اینست که قانونگذار معاذیر مذکور را بعنوان عذر موجه در اقدام به موقع واخواهی ذکر کرده
است ،نه حضور در جلسه دادگاه .بنابراین لزومی به حرکت محکوم علیه غایب نمی باشد تا مرض مذکور مانع آن باشد .بلکه
محکوم علیه غایب ،باید نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی و ضمیمه نمودن مستندات مورد نظر خود اقدام نماید و حرکت یا
عدم حرکت محکوم علیه غایب که حکم غیابی به طور واقعی به وی ابالغ گردیده است ،تاثیری در تنظیم دادخواست و ضمیمه
نمودن مستندات ندارد .
ضمن اینکه با استخدام وکیل می تواند نسبت به انجام آن اقدام نماید .شاید منظور قانونگذار امراضی مانند بیهوشی ،کما و
بیماریهایی از این قبیل که عقل را زایل می کند ،باشد که در این حالت استخدام وکیل نیز غیر ممکن است و بهتر بود
قانونگذار از عبارتی مانند « بیماری که مانع انجام می باشد» یا « بیماری که زایل کننده عقل است» استفاده می نمود.
دومین عذر عنوان شده ،فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد می باشد .
برخی حقوقدانان معتقدند ...«:ب نظر می رسد معاذیر موجه اعالمی بخصوص در فوت بستگان تمثیلی می باشد ،چون فوت برادر
7

یا خواهر نیز به همان اندازه می تواند موثر باشد».
و برخی دیگر معتقدند  ...«:موارد ذکر شده ،جنبه حصری دارد .به عنوان مثال ،فوت همسر یا پدر واخواه ،عذر موجه است لیکن
1
فوت جد یا برادر یا خواهر واخواه ،عذر موجه محسوب نمی شود»....
.111 .ابهری ،منبع پیشین  ،ص 1
.161 .موحدیان ،منبع پیشین  ،ص 2
.161 .همان  ،ص 7
.111 .همان ،منبع پیشین،ص 7
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آنچه از متن قانون قابل استنباط می باشد این است که عذر مذکور ،محصور به موارد مندرج در آن است و به هیچ وجه جنبه
تمثیلی ندارد ،چه بسا اگر اعتقاد به جنبه تمثیلی داشته باشیم ،دامنه عذر موجه مذکور تا حد نامعینی ق ابل افزایش است .زیرا
بعضی افراد ممکن است از فوت دوستان و آشنایان و حتی اشخاص برجسته اعم از نویسندگان ،مراجع دینی ،همسایه و غیره
دچار چنان تأثر روحی گردند که قادر به درک اهمیت زمان واخواهی و انجام آن در فرجه قانونی نباشند .لیکن بهتر بود که
قانونگذار آن را ح داقل به طبقه اول و دوم گسترش می داد .زیرا با توجه به احساسات حاکم در جامعه و بطور متعارف ،فوت
طبقات اول و دوم تا حد زیادی موجب برهم زدن نظام فکری بازماندگان می گردد و محدود نمودن آن به طبقه اول بنظر
نگارنده چندان با واقعیت سازگاری ندارد.
نکته ای که مبهم می باشد در خصوص مدت عذر موجه تلقی شدن آن است .بدین توضیح که اگر بعنوان مثال پدر محکوم
علیه غایب فوت کند و قبل یا بعد از آن ،دادنامه به نامبرده ابالغ واقعی شود ،تا چه مدت عذر موجه است؟ برای مثال اگر 73
روز قبل از فوت پدر محکوم علیه ،دادنامه ابالغ واقعی شود ،آ یا عذر موجه تلقی می شود؟ اگر ده روز بعد از فوت پدر ،دادنامه
ابالغ شود و محکوم علیه غایب تا پایان فرجه قانونی از واخواهی امتناع نماید ،آیا بعد از آن می تواند به استناد این بند آنرا عذر
موجه تلقی و تقاضای واخواهی نماید؟
در هیچیک از مواد قانونی به این امر پرد اخته نشده است و شاید عدم سخت گیری محاکم در رسیدگی به موضوع واخواهی،
موحبات این امر را فراهم آورده باشد .بدین معنی که محاکم به محض تقاضای واخواهی و اعالم عذر موجه ،نسبت به پذیرش
آن اقدام می نمایند .
برخی معتقدند در چنین مواردی باید از تاریخ رفع عذر یا انقضاء مهلت اولیه ،مهلت  70روز ( برای افراد داخل کشورو دو ماه را
برای افراد خارج از کشور ) مجدداً محاسبه نمود .بعنوان مثال؛ اگر عذر موجه فوت یکی از بستگان باشد از تاریخ رفع عذر ،حسب
7
مورد  70روز یا دو ماه به انقضاء آن مهلت اضافه شود.
البته این استدالل نه تنها مستن د به هیچ دلیل قانونی نبوده بلکه در بسیاری از موارد پاسخگو نمی باشد .به عنوان مثال؛ معلوم
نیست چرا برای محکوم علیه غایب که در خارج از کشور می باشد و ابالغ واقعی صورت گرفته و پس از یک ماه از تاریخ ابالغ،
پدرش در ایران فوت می کند ،باید مهلت دو ماهه اضافه شود لیکن برای محکوم علیه غایب داخل کشور باید مهلت  70روز
اضافه شود .زیرا داخل یا خارج بودن محکوم علیه غایب در مدت مراسمات و تألمات روحی تاثیری ندارد .پس چرا به یکی باید
 70روز و به دیگری دو ماه اضافه شود؟
برخی نیز معتقدند در مورد فوت یکی از والدین یا اوالد و همسر مدت معذور بودن محکوم علیه ،مدتی است که عرفاً مراسم
7
ترحیم برپا می شود.
علی ایحال این امر یکی از مشکالت و چالش هایی است که نمی توان پاسخی برای آن یافت ،مگر اینکه قانونگذار صراحتاً نسبت
به تعیین مدت عذر موجه اقدام نماید.
سومین عذر موجه ،حوادث قهریه از ق بیل سیل ،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن
نباشد ،می باشد .با توجه به تمثیلی بودن موارد اعالم شده ،هر امری که بتوان بر آن حوادث قهریه گذاشت ،شامل این بند می
شود .
بنابراین؛
اوالً :اگر حادثه مستند به فعل محکوم علیه غایب باشد ،حادثه قهریه نمی باشد.

.111 .موحدیان ،منبع پیشین ص 1
.737 .شمس ،منبع پیشین  ،ص 2
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ثانیاً :عدم امکان تقدیم دادخواست بدلیل وجود حادثه قهریه ،چه نسبت به شعبه صادر کننده حکم و چه نسبت به محکوم علیه
باشد ،قابلیت استناد را دارد .بنابراین اگر شعبه مربوطه بدلیل وقوع سیل در منطقه ،امکان پذیرش و ثبت دادخواست واخواهی
را ندا شته باشد یا محکوم علیه در منطقه ای باشد که بدلیل وقوع سیل امکان دسترسی به شعبه مربوطه را نداشته باشد ،بازهم
عذر موجه تلقی می شود.
در این مورد نیز قانونگذار مدتی را که عوامل مذکور ،بعنوان عذر موجه تلقی می شود بیان ننموده است ،لیکن می توان تا زمان
بر طرف شدن حادثه قهریه و آمادگی شعبه دادگاه برای پذیرش دادخواست ،استنباط نمود.
چهارمین مورد از معاذیر موجه ،توقیف یا حبس بودن محکوم علیه ،به نحوی که نتواند در مهلت مقرر دادخواست واخواهی
تقدیم کند ،می باشد .در خصوص کیفیت و نوع حبس و توقیف  ،نظرات مختلفی ابراز شده است.
عده ای از نویسندگان معتقدند :منظور از حبس و توقیف بعنوان عذر موجه زمانی است که محکوم علیه بدون مجوز قانون
بازداشت می شود و زمانیکه با مجوز قانونی توقیف و بازداشت می شود و می تواند نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی ،به
7

دفتر بازداشتگاه به استناد مالک ماده  771ق.آ.د.م 7اقدام نماید .
در مقابل عده ای بیان می دارند :در توقیف و حبس بودن چه به طریق قانونی و چه به طریق غیر قانونی باشد بعنوان عذر موجه
می باشد و قانونگذار تقدیم دادخواست واخواهی به دفتر بازداشتگاه را مقرر نداشته است 7و با ارایه گواهی معتبر از مراجع
1

قا نونی مبنی برای توقیف و حبس بودن محکوم علیه ،دادخواست واخواهی در خارج از فرجه قانونی قابل پذیرش است.
بنظر نگارنده بهتر است در این خصوص قایل به تفکیک شویم ،در صورتیکه دادنامه در بازداشتگاه به محکوم علیه غایب ابالغ
واقعی شود و نامبرده بتواند نسبت به تقدیم دا دخواست واخواهی به دفتر بازداشتگاه اقدام نماید ،عذر موجه تلقی نگردد ،لیکن
در صورت ابالغ دادنامه در خارج از دادگاه و توقیف و بازداشت بعدی محکوم علیه غایب ،توقیف و حبس بعنوان عذر موجه تلقی
و فرجه واخواهی از تاریخ حبس و توقیف محاسبه گردد .دلیل این امر در عدم ا مکان پیش بینی محبوس در بازداشت شدن و
عدم دسترسی به حکم غیابی صادره می باشد که پس از بازداشت شدن بتواند نسبت به تمهید مقدمات آن اقدام نماید .لیکن
در خصوص مورد اول ،محکوم علیه محبوس دسترسی به حکم صادره دارد و می تواند نسبت به تقدیم دادخواست به دفتر
بازداشتگاه اقدام نماید.
در مورد بازداشتها و توقیف غیر قانونی نیز در صورت اثبات ،از تاریخ رفع توقیف و حبس ،مدت واخواهی محاسبه خواهد شد.
قانونگذار در ماده  703قانون آ.د.م چهار مورد را بعنوان موارد عذر موجه تاخیر در تقدیم دادخواست واخوهی بیان نموده است،
لیکن موارد دیگ ری نیز در مواد قانونی وجود دارد که واخواهی به تاخیر افتاده و قانونگذار آن را پذیرفته است که عبارتند از:
اول :هرگاه دادگاه در اعالم مدت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی یا اشتباهات دیگر ناگزیر رای اصالحی صادر نماید مهلت
واخواهی تجدید خواهد شد .بعنوان مثال ،شعبه مر بوطه ذیل دادنامه درج نماید ،حکم صادره در مدت  70روز از تاریخ ابالغ
قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد .در حالیکه مهلت واخواهی بیست روز بوده و دادنامه باید اصالح گردد و به تبع آن
واخواهی از تاریخ ابالغ حکم اصالحی می باشد.

ق.آ.د.م  ،همان ،بیان می دارد « :متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به ...دفتر بازداشتگاهی که در آنجا .771ماده 1
توقیف است ،تسلیم نماید».
.737 .شمس ،عبدا ،...ص 2
.737 .مهاجری ،علی ،ق.آ.د.م در نظم کنونی،منبع پیشین ،ص 7
.111 .موحدیان ،منبع پیشین ،ص 7
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دوم :هرگاه یکی از کسانی که حق واخو اهی دارند ،قبل از انقضای مهلت واخواهی ،ورشکسته یا محجور یا فوت شود ،مهلت
جدید از تاریخ ابالغ حکم ،در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قایم مقام یا
7

نماینده قانونی وراث شروع می شود.
سوم :اگر سمت یکی از اشخاصی که بعن وان نمایندگی از قبیل والیت یا قیمومت یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند ،قبل از
انقضای مدت واخواهی زایل گردد ،مهلت مقرر از تاریخ ابالغ حکم به کسی که به این سمت تعیین می شود ،شروع خواهد شد
و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ،مهلت واخواهی از تاریخ ابالغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است،
7
شروع می گردد.
ب :حقوق واخواه
با توجه به اینکه واخواه ،مدعی علیه دعوی می باشد از تمام حقوق خوانده دعوی اصلی برخوردار است ،این حقوق عبارتند از :

-7

اولین حق واخواه ،حق اعتراض به حکم غیابی صادره از شعبه رسیدگی کننده می باشد .در صورتیکه حکم غیابی

بدون اطالع واخواه صادر شده باشد ،حق دارد به آن اعتراض نماید و تا زمانیکه این حق ساقط نگردیده است به قوت خود باقی
خواهد بود .لذا برای اعمال این حق همانطور که قبالً بیان گردید ،قانونگذار تکالیفی را مقرر نموده است که باید توسط واخواه
رعا یت گردد.

-7

دومین حق واخواه ،طرح ایراد نسبت به دعوی مطروحه می باشد که ممکن است ایراد به دادگاه ،دادرس طرف دعوی

یا خود دعوی باشد .بعنوان مثال ،اگر واخواه مدعی عدم صالحیت شعبه صادر کننده رای غیابی باشد ،می تواند با ارایه دالیل و
مدارک ،نسبت به آن ایراد نموده و شعبه مربوطه مکلف است قبل از هر اقدام و قبل از ورود در ماهیت ،نسبت به آن رسیدگی
نماید و در صورت قبول ایراد عدم صالحیت ،نسبت به اتخاذ تصمیم وفق ماده 71 ،07 ،17 ،70و  01ق.آ.د.م و در صورت عدم
پذیرش ایراد ،وفق ماده  00همان قانون نسبت به ادامه رسیدگی اقدام خواهد نمود.
گاهی ممکن است ایراد به قاضی صادر کننده حکم غیابی باشد که همان موارد مطروحه در ماده  17ق .آ.د.م ،در مواردی است
که دادرس باید از رسیدگی امتناع نماید .در احکام غیابی هرگاه دادرس صادر کننده حکم غیابی ،با ایراد واخواه مواجه و با
انجام تحقیقات ایراد را وارد دانست وفق ماده  17ق .آ.د.م اقدام می نماید.
ممکن است نسبت به طرح دعوی به جهت فقدان سمت ،ذینفع نبودن  ،عدم احراز سمت و غیره باشد که در صورت صحت آن
به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی اقدام خواهد نمود.
اگر ایراد واخواه به دعوی مطروحه باشد با توجه به نوع ایراد ،شعبه مربوطه اتخاذ تصمیم می نماید .ایراد به خواسته از جهت
بهای خواسته ،عدم توجه دعوی ،عدم احراز سمت خواهان اصلی در صورتی که خواهان ،دعوی را به نمایندگی طرح کرده باشد،
مشروع نبودن دعوی ،فقدان اهلیت خواهان ،طرح سبق دعوی ،اعتبار امر مختومه ،فقدان اثر قانونی دعوی بر فرض اثبات،
جزمی نبودن دعوی ،ذینفع نبودن خواهان و طرح دعوی خارج از موعد قانونی از جمله ایراداتی است که ممکن است توسط
واخواه نسبت به خود دعوی صورت گیرد که در این صورت دادگاه با توجه به مواد 03،00و  01ق.آ.د.م به ایراد مطروحه
رسیدگی و تصمیم می گیرد.
حق تقاضای ارایه اصول اسناد مورد استناد خواهان (واخوانده) نیز از حقوق واخواه می باشد که در صورت عدم ارایه
-7
واخواه می تواند نسبت به تقاضای خروج آن اسناد از عداد دالیل و در صورت ارایه اصول اسناد و مالحظه آنها نسبت به طرح

ق.آ.د.م.773 .مالک ماده 1
ق .آ.د.م.776 .مالک ماده 2
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ادعای انکار و تردید یا جعل اقدام نماید .در این صورت دادگاه مطابق ماده  771به بعد ق.آ.د.م نسبت به رسیدگی به ادعای
فوق اقدام می نماید.

-1

اعالم آدرس جدید به دادگاه جهت ارسال اوراق قضایی از دیگر حقوق واخواه می باشد .در چنین حالتی دادگاه مکلف

است اوراق مربوط به واخواه را به آدرس جدید ارسال نماید .در غیر این صورت عالوه بر عدم اعتبار اوراق و اخطاریه های
ارسالی به آدرس قبلی ،از موارد نقض در مراجع تجدیدنظر می باشد.

-3

تقاضای اخذ تامین براساس ماده  701ق.آ.د.م بابت خسارات دادرسی که در آینده ممکن است واخوانده محکوم شود.
7

هر چند عمالً کمتر محاکم مورد توجه قرار گرفته است.

-3

دفاع در مقابل ادعای خواهان و تالش در جهت نقض حکم غیابی صادره نیز از جمله حقوق واخواه می باشد .در این

خصوص واخواه می تواند از هر گونه سند و دلیل که موید اظهارات و دفاعیاتش باشد ،استفاده نماید .بخشی از اعتراض ممکن
ا ست نسبت به افعال معموله دادگاه ،از جمله تحقیق و معاینه محلی و بخشی نسبت به اشخاص دیگر در پرونده ،از جمله
اعتراض به نظریه کارشناسی یا ایراد و جرح نسبت به شهود و بخشی نیز ،در جهت درخواست استعالم از مراجع مورد استناد و
یا استماع شهادت شهود،اخذ توضیح از خواهان  ،تقاضای مواجهه حضوری فیمابین شهود و غیره باشد که در صورت تشخیص و
موثر بودن در تصمیم دادگاه ،نسبت به اجابت آن اقدام و در غیر این صورت به آن توجهی نمی نماید.
سئوالی که مطرح می گردد این است ،آیا شعبه مربوطه برای رسیدگی به واخواهی مکلف به تشکیل و تعیین جلسه رسیدگی
می باشد؟
در پاسخ به این سئوال بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد و می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:
دسته اول معتقدند :تعیین و تشکیل جلسه رسیدگی به واخواهی ضروری می باشد و حق آنست که برای رسیدگی واخواهی به
لوایح طرفین اکتفا نشود و وقت رسیدگی تعیین شود 7.ضمن اینکه از اصول دادرسی ،استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک
،مستندات ،دالیل طرفین و به طور کلی اصل تناظر می باشد و در واخواهی نیز این اصل باید رعایت گردد بنابراین تشکیل
جلسه رسیدگی الزامی است.
این دسته از حقوقدانان در ادامه بیان می دارند ،واخواهی نیز مانند دعوی نخستین با تقدیم دادخواست آغاز می گردد و در
دعوی نخستین برای استماع اظهارات طرفین و بررسی دالیل آنها وقت رسیدگی تعیین می گردد و با واخواهی می بایست
7

دفاعیات واخوانده در مقابل دفاعیات واخواه استماع شود .لذا تعیین و تشکیل وقت رسیدگی ضروری می باشد.
دسته دوم معتقدند « :اگر دادگاه قرار قبولی واخواهی صادر نمود مکلف است وقت رسیدگی تعیین کند و نمی تواند در وقت
1
فوق العاده اداری رای بدهد .لیکن با رد واخواهی ،مجاز است بدون تعیین وقت رسیدگی ،اتخاذ تصمیم کند».
دسته سوم که اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهند ،معتقدند :دادگاه در تعیین وقت رسیدگی مخیر است .بدین توضیح که
اگر واخواه به دالیل و مدارکی استناد نماید که موثر در تصمیم دادگاه باشد ،تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است ،لیکن در

ق .آ .د.م « در کلیه دعاوی مدنی  .خوانده م تو اند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است  .111ماده 1
خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید»....
(61 .آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،جلد دوم ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد ،ص .1736متین دفتری ،احمد) 2 ،
.722 .مهاجری ،علی،شرح ق.آ.د.م ،منبع پیشین ،ص 7
 (61 .اندیشه های قضایی ،چاپ پنجم  ،انتشارات کیهان ،ص .1733نوبخت ،یوسف) 7
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صورتی که مستندات ابرازی واخواه در دادخواست واخواهی ،موثر در تصمیم دادگاه نباشد به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی،
7

لزومی به تشکیل جلسه رسیدگی نمی باشد.

در این خصوص به ماده  770قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری استناد می نمایند که بیان می
دارد « :دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بالفاصله وارد رسیدگی می شود و دالیل و م دافعات محکوم علیه را بررسی،
چنانچه موثر در رای نباشد ،رای غیابی را تایید می نماید و در صورتی که موثر در رای تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و
مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید»....
این عده در پاسخ به این انتقاد که ماده  770در امور کیفری است و ربطی به امور مدنی ندارد ،بیان داشته اند :در امور کیفری
می توان به منظور مطالبه ضرر و زیان نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی ،که از امور مدنی است ،اقدام نمود و در صورت صدور
حکم غیابی نسبت به هر دو جنبه ،تشکیل یا عدم تشکیل جلسه مصداق دارد ،لذا می توان از مالک ماده  770قانون مذکور ،در
7
امور مدنی استفاده نمود.
بنظر می رسد برای رسیدگی به واخواهی تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است و در توجیه آن می توان به دالیل ذیل اشاره
نمود:
 - 7- 3دقت در ماده  771قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ،پاسخ را روشن نماید.
م اده مذکور بیان می دارد ...«:در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود ،خوانده ضمن واخواهی از آن ،انکار یا
تردید خود را به دادگاه اعالم می دارد .نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا
انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید».
آنچه از ماده فوق استنباط می شود اینست که واخواه نسبت به مدارک ابزاری خواهان ،ضمن واخواهی ،انکار یا تردید خود
رابیان می نماید .لیکن نسبت به مدارک ابرازی واخواه ،اظهار تردید و انکار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .از کلمه «در
مرحله واخواهی» و «تا اولین جلسه دادرسی» استنباط می گردد باید جلسه رسیدگی وجود داشته باشد تا انکار و تردید نسبت
به آنها بعمل آید.
7- 3ماده  773ق.آ.د.م در بحث جلب شخص ثالث بیان می دارد «:محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب
شخص ثالث را بنماید ،باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأمان به دفتر دادگاه تسلیم کند ،معترض علیه نیز حق
دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ،جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را
تقدیم دادگاه نماید».
در ماده مرقوم با بیان عبارت « ...در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض »...اجباری بودن تشکیل جلسه رسیدگی به واخواهی
تصریح گردیده است و هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند.
 7- 3به منظور حفظ حقوق طرفین در رسیدگی به اعتراض واخواهی ،باید جلسه رسیدگی تعیین و تشکیل شود .از جمله اینکه
در صورت ایراد به بهای خواسته توسط واخواه و تاثیر آن در مرحله بعدی رسیدگی و اینکه به استناد ماده  10ق.آ.د.م بنابراین
در صورت عدم تشکیل جلسه رسیدگی ،این امر محقق نگردیده و موجب تضییع حقوق واخوانده می شود .همچنین در صورتی
که واخوانده تمایل به جلب شخص ثالث داشته باشد به استناد قسمت اخیر ماده  773همین قانون می تواند در اولین جلسه
رسیدگی ،دالیل و جهات خود را اعالم و ظرف مدت سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نماید.
از طرف دیگر ،همانطورکه قبالً بیان گردید ،تمامی حقوقدانان معتقدند شیوه دادرسی واخواهی ،مانند دادرسی نخستین است و
در دادرسی نخستین ،تشکیل ج لسه الزامی است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

 173 .و بهشتی ،همان ،ص 111شمس ،عبدا ...،منبع پیشین  ،ص 1
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 1- 3دلیل دیگر الزام تشکیل جلسه رسیدگی برای واخواهی اینست که واخواه مکلف است نسبت به تقدیم دادخواست و ضمایم
به تعداد واخوانده به اضافه یک نسخه به دفتر شعبه مربوطه اقدام نماید .یک نسخه در پرونده برای رسیدگی بایگانی شده و
نسخه دیگربرای واخوانده ارسال می شود و در واخواهی برخالف تجدیدنظرخواهی ،تبادل لوایح وجود ندارد پس واخوانده چه
زمانی باید دفاعیات ،انکار ،تردید و ادعای جعل خود نسبت به اسناد ابرازی واخواه بیان نماید؟ این امر با تشکیل جلسه
رسیدگی محقق می گردد.
 3- 3رویه عملی محاکم نیز چنین است که با تعیین وقت رسیدگی ،نسبت به استماع اظهارات و مالحظه دالیل طرفین اقدام و
در صورت عدم ارایه دالیل موثر ،رای معترض عنه را تایید و در غیر این صورت نسبت به تعیین جلسات بعدی یا انجام
کارشناسی ،تحقیق و معاینه محلی و سایر تحقیقات الزم اقدام می نمایند.
 - 1یکی دیگر از حقوق واخواه ،طرح دعاوی طاری مانند جلب ثالث ،دعوی تقابل و اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ابرازی
خواهان است .همانطور که بیان گردید ،ماده  773ق.آ.د.م جلب شخص ثالث در دادخواست واخواهی را تجویز نموده است .البته
واخواه در صورت تمایل به جلب شخص ثالث باید همراه با دادخواست واخواهی ،درخواست جلب شخص ثالث را با تصریح به
مشخصات شخص ثالث بیان دارد و در این صورت ضرورتی به تقدیم دادخواست علیحده نمی باشد و این امر از کلمات
«درخواست» و «توأمان» فهمیده می شود.
لیکن واخوانده می بایست برای جلب شخص ثالث مورد نظر خود ،در جلسه رسیدگی به واخواهی تقاضای خود را مطرح و
سپس در مدت سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
در خصوص اعتراض ثالث نیز به نظر می رسد طرح این امر مانعی نداشته باشد .البته اعتراض ثالث اصلی با توجه به طبیعت آن
در مرحل ه واخواهی غیر ممکن است .لیکن اعتراض ثالث طاری ،به این معنی که خواهان نسبت به ارایه دادنامه ای در غیاب
خوانده اقدام و دادگاه با استناد به آن نسبت به صدور حکم غیابی مبنی بر محکومیت خوانده اقدام نماید ،بالمانع است لیکن
می بایست شرایط مربوط به اعتراض ثالث طاری رعایت گردد .بدین توضیح که اعتراض طاری با اعتراض واخواهی توأمان
درخواست می شود مگر اینکه درجه دادگاه صادر کننده حکم غیابی پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر
کرده است ،که در این حالت ،واخواه می بایست دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم
نماید و در همان دادگاه رسیدگی صورت می گیرد و گواهی طرح دعوی توسط واخواه ،اخذ و به دادگاه صادر کننده حکمغیابی
7

تسلیم و علی االصول دادگاه اخیر ،تا اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی اعتراض ثالث ،اعتراض واخواهی را متوقف نماید.
در خصوص دعوای ت قابل و امکان طرح آن از سوی محکوم علیه غایب در مرحله واخواهی بین حقوقدانان اختالف نظر وجود
دارد:
عده ای از حقوقدانان بیان می دارند :در مرحله واخواهی ،طرح دعوای متقابل ممنوع است 7.زیرا؛ اوالً :قانونگذار در مواد  770و
 773ق.آ.د.م در خصوص طرح دعوای طاری دیگر ،یعنی جلب و ورود شخص ثالث را پیش بینی نموده است در حالیکه در مورد
دعوی تقابل چنین تصریحی وجود ندارد.
ثانیاً :واخواهی نوعی دوباره قضاوت کردن است بنابراین باید به دعوایی رسیدگی شود که در مقطع قبلی مطرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته است مگر اینکه قانونگذار دعوایی ر ا استثناء نموده باشد و در مورد دعوی تقابل برخالف جلب و ورود ثالث این
7

تصریح وجود ندارد.

ق.آ.د.م.721 .مالک ماده 1
و حیاتی  713 ،و حیاتی ،علی عباس ،شرح ق .آ.د.م  ،منبع پیشین  ،ص .731مهاجری ،علی ،ق .آ  .د  .م در نظم کنونی ،منبع پیشین  ،ص 2
11 .علی عباس ،ق.آ.د.م در نظم کنونی  ،منبع پیشین  ،ص
.771 .شمس ،عبدا ،.. .آ.د .م ،منبع پیشین  ،ص 7
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در مقابل عده ای دیگر طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی را مجاز می دانند 7و در بیان دلیل آن چنین استدالل می کنند؛
اوالً :با توجه به اینکه خواهان بدون حضور خوانده توانسته ا ست حکمی را بصورت غیابی اخذ نماید ،نمی توان خوانده را از
حقش یعنی طرح دعوی تقابل برای دفاع محروم نمود.
ثانیاً :در واقع واخواهی ادامه رسیدگی نخستین می باشد و واخواهی بخش دوم رسیدگی نخستین است .بنابراین تمام امتیازات
و شرایط دادرسی نخستین ادامه دارد و در مرح له واخواهی رسیدگی نخستین خاتمه نیافته است بلکه با صدور رای نسبت به
واخواهی خاتمه می یابد.
ثالثاً :در بسیاری از موارد دیگر ،غیر از اصحاب دعوی واخواهی ،اشخاص ثالث نیز واردرسیدگی به دعوی واخواهی می گردند .از
جمله زمانیکه به پروندۀ مرتبط با موضوع واخواهی توأما ن رسیدگی می شود ،غیر از واخواه و خوانده افراد دیگری وارد پرونده
7

می گردند .بنابراین استثنایی بودن ورود ثالث در واخواهی ،مسلم نیست.
 3- 2- 9تکالیف و حقوق واخوانده

تکالیف و حقوق واخوانده به تعبیر حقوقدانان ترکیبی از خواهان بدوی و واخوانده می باشد که بنا به موقعیت هر یک از آنها می
بایست تکالیف خود را انجام و می تواند حقوق خود را اعمال نماید .واخوانده بعنوان کسی که در مقابل ادعایش مورد دفاع قرار
می گیرد ،دارای تکالیفی و حقوقی است که هر یک آثار خود را به همراه خواهد داشت لذا به بررسی آنها پرداخته می شود.
الف :تک الیف واخوانده
واخوانده در مقام خواهان بدوی می بایست نسبت به انجام امور ذیل اقدام نماید:
اصول اسناد خود را در جلسه رسیدگی به واخواهی در اختیار داشته باشد تا در صورت مطالبه واخواه جهت مالحظه
-7
آنها را ارایه نماید .چه بسا عدم انجام این تکلیف می تواند موجب خروج آن دلیل ،از عداد دالیل گردد.

-7

یکی دیگر از وظایف واخوانده در مقام خواهان بدوی ،پاسخ به ایرادات مطروحه توسط واخواه می باشد .بعنوان مثال،

در صورتی که واخواه به فقدان سمت خواهان بدوی ایراد نماید ،واخوانده باید مدارک مثبت سمت خود را ارایه نماید .چنانچه
واخواه به اعتبار امر مختومه با این استدالل که قبالً به این دعوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده ایراد نماید ،خواهان بدوی
باید نسبت به پاسخ به آن اقدام نماید و همین طور ایرادات دیگر که واخواه می تواند نسبت به اقامه آنها اقدام نماید.

-7

از آنجاییکه واخوانده در واقع همان خوا هان بدوی می باشد ،در مقام دفاع می بایست به شیوه یای اقدام نماید که هم

شامل ادعاهای قبلی خواهان باشد و هم در مقابل دفاع واخواه پاسخگو باشد .چه بسا در صورت عدم ارایه مدارک و مستندات
الزم ،حکم مورد اعتراض به نفع واخواه نقض و دعوی بدوی مردود اعالم گردد.
واخوان ده در عنوان جدید خود نیز تکالیفی دارد.
بنظر می رسد اولین تکلیف واخوانده ،حضور در جلسه رسیدگی به واخواهی یا اعزام وکیل یا ارسال الیحه دفاعیه می
-7
باشد .بنابراین اگر واخوانده علیرغم ابالغ قانونی یا واقعی از انجام تکلیف فوق بدون عذر موجه امتناع نماید ،ممکن است
موجبات نقض حکم مورد اعتراض فراهم آید.
انجام دستورات دادگاه که حسب تقاضای واخواه ]مانند تامین خسارت ناشی از هزینه های دادرسی موضوع ماده 701
-7
ق.آ.د.م[ یا بنا به تشخیص مقام قضایی ]مانند پرداخت هزینه کارشناسی یا ارایه اسناد و مدارک موجود نزد واخوانده اعم از
دفا تر و اوراق ،هر چند در مرحله بدوی مورد استناد نبوده باشد[ به واخوانده تکلیف می گردد.

.131 .زراعت ،عباس ،ق.آ.د.م  ،در نظم کنونی ،منبع پیشین  ،ص 1
.61 .مرتضوی ،منبع پیشین  ،ص 2
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ب :حقوق واخوانده
اصوالً حقوق واخوانده ،ناشی از اقدامات واخواه می باشد .یعنی با اقدامات واخواه و اعتراض به حکم غیابی ،واخوانده از حقوق
مذکور برخوردار می گردد .هر چند در صورت حضور واخواه در مرحله بدوی نیز می توانست از آنها برخوردار گردد که برخی از
آنها عبارتند از:

-7

در اختیار داشتن ،نسخه ای از دادخواست واخواهی و ضمایم آن ،یکی از حقوق واخوانده می باشد .زیرا واخوانده باید

بداند واخواه در مقابل حکم غیابی چه عکس العملی نشان داده اس ت تا متناسب با آن نسبت به دفاع برآید .این امر توسط
دادگاه برای واخوانده به آدرس اعالم شده در دادخواست واخواهی ارسال می گردد .لیکن در صورت عدم ارسال یا الصاق
اخطاریه،واخوانده می تواند با مراجعه به دفتر شعبه مربوطه نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم اقدام نماید.

-7

پس از تعیین وقت رسیدگی ،واخوانده می تواند به سمت واخواه ایراد بگیرد .به این معنی که در صورت تقدیم

اعتراض توسط نماینده ،قائم مقام ،وکیل ،قیم ،وصی ،ولی ،منتقل الیه یا سایر افراد و عدم احراز سمت ،واخوانده می تواند از
دادگاه تقاضای مطالبه مدرک مثبت سم ت معترض را بنماید .در صورت عدم ارایه مدرک مثبت سمت از سوی واخواه و یا عدم
اعتبار آن به جهت قانونی دیگر ،واخواهی مردود اعالم می گردد.
واخوانده می تواند ادعای انکار و تردید یا جعل نسبت به مستندات واخواه نماید .در این حالت واخواه می بایست
-7
حسب مورد نسبت به اثب ات اصالت اسناد مذکور برآید.
یکی دیگر از حقوق واخوانده اعالم آدرس جدید می باشد  .بدین توضیح که ممکن است به هر دلیلی آدرس اعالم
-1
شده توسط خواهان در دادخواست نخستین ،تغییر نموده و یا واخوانده تمایل داشته باشد جهت تسریع یا سهولت در امر ابالغ،
آدرس دیگری انتخاب نماید .در این صورت مراتب را به دادگاه اعالم و دادگاه کلیه اوراق واخوانده را به آدرس جدید ارسال می
نماید.
- 3اقامه دعوی مرتبط ،یکی دیگر از حقوق واخوانده می باشد .ممکن است با توجه به دفاعیات واخواه ،که همراه با ادعای جدید
باشد ،واخوانده بخواهد نسبت به طرح دعو ی دیگر در مقابل ادعای واخواه اقدام نماید .هر چند حقوقدانان در این خصوص بحثی
ننموده اند ،لیکن بنظر می رسد که هیچ مانعی در طرح دعوی مرتبط از سوی واخوانده وجود نداشته باشد.
- 3طرح دعوی جلب شخص ثالث نیز از حقوق واخوانده می باشد .گاهی برای اثبات ادعاهای مطروحه توسط واخواه ،جلب
شخص ثالث به دادرسی ضرورت پیدا می نماید .در این صورت واخوانده ،جلب شخص ثالث به دادرسی را در جلسه رسیدگی به
واخواهی مطرح و سپس در مدت سه روز می بایست نسبت به تقدیم دادخواست جلب نظر شخص ثالث اقدام نماید.
- 1دفاع حق طرفین دعوی می باشد .آنچه مسلم است هر عملی ،عکس العملی دارد و هر کنشی نیز واکنشی را به همراه خواهد
داشت .لذا طرفین دعوی در هر موقعیت و وضعیتی که قرار گیرند ،می توانند در مقابل ادعاهای طرف دعوی ،دفاعیات خود را
بیان نمایند .
دفاعیات ممکن است نسبت به شکل دعوی و یا نسبت به دالیل طرف دعوی ب اشد .واخوانده نیز حق دارد در مقابل ادعا یا
دفاعیات واخواه ،دالیل و مستندات الزم را ارایه نماید تا دادگاه را به حقیقت و قناعت وجدان نزدیک نماید.
 3- 2- 9تکالیف دادگاه
همانطورکه قبالً بیان گردید ،منظور از دادگاه ،شعبه رسیدگی کننده به دعوی واخواهی می باشد .برخی از تکالیف دادگاه،
مربوط به دفتر دادگاه و بخشی دیگر مربوط به شعبه مربوطه می باشد .لذا برای درک بهتر موضوع به تشریح آنها به طور
جداگانه اقدام می گردد.
الف :تکالیف دفتر دادگاه
تکالیف دفتر دادگاه هر چند تحت نظر ریاست شعبه انجام می شود ،لیکن به نحوی در انجام وظایف خود ،طبق دستورات
دادگاه ،مستقل می باشند .به نحوی که در صورت تخلف ،شخصاً یا جمعاً مسئول اقدام انجام شده و پاسخگو خواهند بود.
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تکالیف دفتر دادگاه را به شرح ذیل می توان بررسی نمود:
- 7اولین وظیفه دفتر شعبه این است که پس از تسلیم دادخواست واخواهی آنرا از ح یث هزینه دادرسی ،اوراق و دالیل منضم
دادخواست ،مصدق بودن اوراق ،داشتن امضاء ذیل دادخواست  ،تعداد نسخ دادخواست و ضمایم ،نوشتن مشخصات واخواه و
واخوانده و غیره کنترل نماید .در صورت عدم وجود نقص ،آنرا ثبت و رسیدی به واخواه ،که در آن تاریخ ،شماره ثبت،
مشخصات واخ واه ،واخوانده و شعبه مربوطه ذکر گردیده به تسلیم می گردد .هر چند در عمل در محاکم قضایی چنین رسیدی
به خواهان یا واخواه یا تجدیدنظرخواه ،علی الرغم تکلیف صریح قانونی ،تسلیم نمی گردد.
- 7دومین تکلیف دفتر این است که پس از ثبت دادخواست آن را به نظر دادگاه برساند ،تا مطابق دستور دادگاه ،تکالیف بعدی
انجام پذیرد.
- 7گاهی ممکن است پس از بررسی دادگاه ،دادخواست واخواهی از جهت یا جهاتی ناقص بوده و الزم باشد که واخواه نسبت به
رفع آن اقدام نماید .در این صورت پس از دستور دادگاه ،دفتر شعبه نسبت به تنظیم اخطار رفع نقص و ارسال آن برای واخواه
به آدرس اعالم شده در دادخواست واخواهی اقدام می نماید.
 - 1در صورتی که واخواه نسبت به رفع نقص در مهلت اعالم شده اقدام ننماید ،دفتر دادگاه نسبت به صدور قرار رد واخواهی
اقدام می نماید .البته در این خصوص بین حقوقدانان اختالف نظر وجود داشته که شرح آن قبالً معروض گردید و نتیجه آن شد
به دلیل اینکه واخواهی ،ادامه رسیدگی نخستین می باشد ،مدیر دفتر نسبت به صدور قرار رد دفتر حسب تکلیف قانونی اقدام
می نماید.
- 3در صورت عدم وجود نقص یا رفع آن ،پس از ارسال اخطار رفع نقص ،دفتر شعبه نسبت به ارسال نسخه ای از دادخواست و
ضمایم برای واخوانده یا واخواندگان اقدام می نماید.
- 3دفتر شعبه ،با توجه به دستور دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام می نماید .وقت رسیدگی براساس ترتیب رسیدگی
شامل زمان ،مکان و شعبه رسیدگی کننده در دفتر اوقات تعیین (در حال حاضر در سیستم کامپیوتری ) و برای طرفین ارسال و
اعالم می گردد.
 - 1در صورتیکه دادگاه در ابتدای رسیدگی یا در خالل آن انجام برخی استعالمات از مراجع قضایی یا غیر قضایی را ضروری
بداند به دفتر دستور انجام و وصول پاسخ استعالم را می دهد.
ب :تکالیف دادگاه
پس از تشکیل پرونده توسط دفتر شعبه ،پرو نده جهت اتخاذ تصمیم بعدی به ریاست شعبه تسلیم می گردد و از اینجا تکلیف
دادگاه در مقابل واخواهی محکوم علیه غیابی شروع می شود که به بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
- 7اولین تکلیف دادگاه پس از تحویل گرفتن پرونده این است که بررسی نماید آیا واخواهی بعمل آمده مط ابق قانون صورت
گرفته است یا خیر؟ بدین منظور دادگاه می بایست به دو نکته دقت نماید:
 : 7 /7دادنامه غیابی صادره در چه تاریخی به واخواه ابالغ گردیده است.
 : 7 /7دادنامه غیابی صادره به واخواه ابالغ واقعی شده یا ابالغ قانونی گردیده است.
پس از احراز این دو نکته و محاسبه تاریخ ابالغ دادنامه تا تاریخ تقدیم دادخواست واخواهی چند حالت ممکن است بوجود آید:
الف :دادنامه غیابی به واخواه ابالغ واقعی گردیده و واخواه نیز در مدت بیست روز از تاریخ ابالغ ،اعتراض واخواهی را تقدیم
نموده است .در این حالت دا دگاه صرفاً به صحت عدم اطالع یعنی احراز شرایط سه گانه ماده  707ق.آ.د.م اقدام و با احراز
شرایط ،نسبت به صدور قرار قبولی واخواهی اقدام می نماید.
ب :دادنامه غیابی به واخواه ابالغ واقعی گردیده ،لیکن واخواه بعد از مدت بیست روز نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام
نموده است .در این صورت دو حالت متصور است:
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ج :دادنامه به واخواه ابالغ قانونی گردیده و واخواه در مدت بیست روز از تاریخ ابالغ نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام
نموده است .در این حالت نیز دادگاه صرفاً به احراز شرایط سه گانه ماده  707ق.آ.د.م پرداخته و با احراز آن نسبت به صدور
دستور بعدی اقدام می نماید.
د :دادنامه به واخواه ابالغ قانونی گردیده و واخواه بعد از مدت بیست روز از تاریخ ابالغ ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی
اقدام نموده است ،در این صورت نیز دو حالت بوجود می آید:
حالت اول:واخواه برای تاخیر خود هیچ ع ذری ارایه نمی نماید .در این صورت دادگاه با عنایت به انقضاء مهلت واخواهی ،نسبت
به صدور قرار رد دادخواست واخواهی اقدام می نماید و این قرار ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظر خواهی در
دادگاه تجدیدنظر می باشد .هر چند محاکم صرفاً با تقدیم دادخواست واخواهی و ادعای عدم اطالع ،نسبت به پذیرش واخواهی
اقدام می نماید که بر خالف قانون و محل تأمل می باشد.
در این حالت نیز به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی پیشنهاد می گردد ،واخواه به تجدیدنظر خواهی
از اصل دعوی در مهلت بیست روزه دوم اقدام نماید.
حالت دوم :واخواه برای تاخیر خود عذر موجه ارایه می نماید که ممکن است سند ،شهادت شهود ،گواهی از مراجع مربوطه و
غیره باشد .در این صورت دادگاه با توجه به عدم ابالغ واقعی و ادعای عدم اطالع از دادنامه و تاریخ ابالغ و مدارک تقدیمی برای
اثبات عذر موجه نسبت به اتخاذ تصمیم بعدی مبنی بر احراز شرایط سه گانه ماده  707ق.آ.د.م و پذیرش واخواهی اقدام می
نماید .در این حالت معموالً دادگاهها سخت گیری چندانی نداشته و حتی در صورتی که واخواه هیچ مدرکی برای اثبات عذر
موجه ارایه ننماید لیکن مدعی عدم اطالع باشد ،واخواهی را پذیرش می نمایند.
این امر یکی از چالش هایی است که موجبات سوء استفاده افراد را فراهم می آورد .بدین توضیح که در بسیاری از موارد ،خوانده
با محاسبه مواعد اعتراض و مدت رسیدگی ،تعمداً از حضور در جلسه رسیدگی امتناع و با وصول حکم غیابی نیز اعتراض بعمل
نمی آورد و محکوم له با سیر مراحل رسیدگی اعم از صدور اجراییه و سپردن تامین جهت اجرای حکم و حسب مورد انجام
تامین اموال و نهایتاً اخذ جلب محکوم علیه غایب اقدام می نماید .در این زمان محکوم علیه غایب ]که در بسیاری از موارد
محکوم له به سختی به انجام جلب محکوم علیه به جهت متواری بو دن اقدام نموده است[ صرفاً با تقدیم دادخواست واخواهی و
ادعای عدم اطالع ،از بند قانون رهاییمی یابد و تمام اعمال و افعال انجام شده قانون را بی اثر می نماید .در این خصوص در
آینده بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.
- 7دومین تکلیف دادگاه صدور قرار قبول یا رد واخواهی می باشد.
پس از بررسی صحت غیابی بودن حکم و احراز شرایط و رعایت مواعد واخواهی یا رسیدگی به صحت عذر موجه بیان شده
واخواه ،دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر و اجرای حکم ،اگر در حال انجام باشد ،حسب تقاضای واخواه متوقف و به دفتر
جهت تعیین وقت رسیدگی دستورات الزم را می دهد .لیکن در صورت عدم احراز صحت عذر عنوان شده و تاخیر در تسلیم
دادخواست یا عدم موعد واخواهی بدون ذکر عذر موجه دادگاه نسبت صدور قرار رد واخواهی اقدام می نماید .و این قرار در
مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.
نکته قابل توجه اینست که در این صورت ،اگر واخواه بخواهد از قرار رد واخواهی ،تجدیدنظر خواهی نماید ،هزینه دادرسی را بر
چه اساسی باید پرداخت نماید ،براساس  % 1محکوم به یا ارزش محکوم به یا براساس هزینه اعتراض به قرار؟
با توجه به اینکه هزینه اعتراض به قرار براساس قانون مبلغ یکصد هزار تومان تعیین گردیده در صورت کمتر یا بیشتر بودن
محکوم به ،می تواند به نفع یا ضرر محکوم علیه غیابی باشد .یعنی در صورتیکه ارزش محکوم به کمتر از سه میلیون تومان
باشد ،پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی بر مبنای چهار درصد به نفع محکوم علیه است .لیک ن در صورتی که محکوم به یا ارزش
آن بیشتر از این مبلغ باشد هزینه دادرسی اعتراض به قرار برای واخواه مناسب تر است .
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بنظر می رسد در این حالت واخواه که قصد تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد واخواهی را دارد باید هزینه اعتراض به قرار را
بپردازد و پس از تایید قرار توسط مرجع تجدیدنظر ،واخواه می تواند نسبت به اصل خواسته ،اعتراض تجدیدنظر خواهی نماید.
در این حالت هزینه تجدیدنظر خواهی براساس مأخذ  % 1محکوم به یا ارزش آن خواهد بود.
حال اگر دادگاه صادر کننده حکم غیابی ،آنرا غیابی اعالم نماید در حالیکه به جهت وجود یکی از شرایط س ه گانه ماده 707
ق.آ.د.م حکم صادره حضوری بوده یا بالعکس ،دادگاه حکم صادره را حضوری اعالم نماید حال آنکه به جهت فقدان شرایط سه
گانه ،حکم صادره می بایست غیابی اعالم می شد ،آیا در دو حالت فوق محکوم علیه باید واخواهی نماید یا تجدیدنظر خواهی و
تکلیف دادگاه در چن ین مواردی چیست؟ برای پاسخ به این سئوال دو حالت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:
حالت اول :اگر حکم صادره از دادگاه واجد شرایط سه گانه ماده  707ق.آ.د.م و در نتیجه غیابی بوده لیکن دادگاه آنرا حضوری
اعالم نموده باشد ،آیا محکوم علیه می تواند واخواهی نماید؟
در ا ین خصوص تمامی حقوقدانان اتفاق نظر دارند .بدین توضیح که محکوم علیه غایب می تواند نسبت به تقدیم دادخواست
واخواهی به دادگاه بدوی اقدام نماید و در توجیه آن بیان می دارند:
اوالً :از مالک تبصره  7ذیل ماده  771ق.آ.د.م که بیان می دارد« :دادگاه باید ذیل رای خود ،قا بل تجدیدنظر بودن یا نبودن
رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید .این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را
قطعی اعالم کند ،هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید ».می توان استفاده نمود .زیرا واخواهی مانند تجدیدنظر خواهی
از طرق عادی شکایت می باشد و تبصره مذکور ،دادگاه را به ذکر قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر مکلف نموده است .لذا در اثر
7

اشتباه دادگاه ،نمی توان این حق را از محکوم علیه ساقط نمود.

ثانیاً :با توجه به رای شماره  770 /3101دیوانعالی کشور ،حضوری یا غیابی بودن هر ح کمی تابع کیفیت و نفس االمری آن حکم
است .بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خالف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد ،قابل اعتراض خواهد بود 7.این حکم و نفس
آن است که چه حکمی قابل اعتراض و چه حکمی قطعی می باشد و نوشتن حکم برخالف نفس آن ،موجب نقض آن خواهد
بود.
ثالثاً :مالک ماده  711ق.آ.د.م دلیل دیگری بر عدم اسقاط حق واخواهی در صورت اعالم حضوری آن توسط دادگاه می باشد.
ماده مذکور بیان می دارد « :تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود،
7

هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعالم نموده باشد »....بنابراین همانطورکه بیان گردید ،کیفیت حکم است که قابل
اعتراض بودن با نبودن آن را تعیین می نماید نه قاضی دادگاه.
در چنین حالتی دادگاه بدوی مکلف به پذیرش دادخواست واخواهی می باشد ،لیکن باید چگونه تصمیم گیری نماید نظرات
یکسانی وجود ندارد.
عده ای معتقدند :دادگاه بدوی می بایست به آن رسیدگی و چنانچه بر حضوری بودن آن اصرار داشته باشد نسبت به صدور قرار
عدم استماع اقدام نماید .قرار صادره به واخواه ابالغ شده و با تجدیدنظر خواهی واخواه نسبت به قرار عدم استماع و ارسال
پرونده به مرجع تجدیدنظر ،قرار نقض و به دادگاه بدوی عودت داده و با توجه به اصل تبعیت مراجع تالی از مراجع عالی ،دادگاه
مکلف به رسیدگی به اعتراض مذکور بعنوان واخواهی می باشد 1.عده ای نیز معتقدند :بهتر است که دادگاه بدوی با صدور رای
 .721شمس  ،عبدا ،...آ .د.م،منبع پیشین  ،ص 1
 63و مرتضوی ،منبع پیشین ،ص .111حیاتی ،علی عباس ،آ.د.م در نظم کنونی ،منبع پیشین ،ص 2
 171و .176شمس ،عبدا ،...آ.د.م دوره بنیادین  ،منبع پیشین ،ص 7
و شمس 132 ،و زراعت ،عباس  ،قانون آ  .د .م در نظم کنونی ،منبع پیشین ،ص .217حیاتی ،علی عباس ،شرح قانون آ.د.م،منبع پیشین ،ص 7
 721عبدا ،...آ .د .م،منبع پیشین ،ص
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تصحیحی ،حکم صادره را غیابی اعالم کند تا محکوم علیه غایب ن یز از حق واخواهی محروم نگردد .هر چند عده ای در مقام
7

پاسخ آنرا از موارد تصحیح حکم نمی دانند.

عده ای نیز با استناد به مالک قسمت دوم ماده  107ق.آ.د.م پیشنهاد می کنند با توجه به اینکه دادگاه بدوی ،رای صادره را
حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر دانسته اس ت ،محکوم علیه نسبت به تجدیدنظر خواهی از آن اقدام ،با ارجاع
پرونده به مرجع تجدیدنظر ،شعبه مربوطه آنرا واخواهی تلقی نموده و برای رسیدگی به واخواهی آنرا به دادگاه بدوی اعاده می
7

نماید.
بنظر می رسد تقاضای اصالح حکم صادره با مواد قانونی از جمله ماده  107ق.آ.د.م سازگارتر باشد .زیرا حکم صادره ،غیابی بوده
و واخواهی نیز مختص احکام غیابی می باشد و دادگاه اشتباهاً حکم غیابی را حضوری اعالم نموده است .از طرفی محکوم علیه
بابت تجدیدنظر خواهی ]بنابر پیشنهاد عده ای مبنی بر تجدیدنظر از حکم مذکور[ متحمل پرداخت هزینه دادرسی تج دیدنظر
خواهی نمی گردد.
لیکن در صورت عدم پذیرش تقاضای اصالح حکم مذکور ،چاره ای جز صدور قرار عدم استماع نسبت به اعتراض واخواهی و
ارجاع پرونده به مرجع تجدیدنظر نمی باشد.
حالت دوم :در صورتیکه حکم صادره از دادگاه فاقد شرایط سه گانه ماده  707ق.آ.د.م بوده لیکن دادگاه آن را غیابی اعالم نموده
باشد.
در این صورت نیز حقوقدانان به اتفاق معتقدند حکم مذکور قابل واخواهی نخواهد بود وبه آراء مختلف صادره از مراجع مختلف
استناد می نمایند .
حکم شماره  73 /173شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بیان می دارد« :قید غیابی بودن ،در حکم در صورتی که مطابق قانون
آن حکم غیابی و قابل اعتراض نباشد مجوز قبول اعتراض واخواهی نخواهد بود .زیرا اعتراض به حکم غیابی از قواعد آمره است و
از حقوق خصوصی نیست تا قابل اغماض باشد».
حکم شماره /711م  7770 /7 /3 .شعبه هشتم دیوان عالی کشور بیان می دارد «:قید غیابی بود ن حکم در صورتیکه مطابق
قانون آن حکم قابل اعتراض نباشد مجوز قبول اعتراض نخواهد بود ».
حکم شماره  7711 /1 /0- 771شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می دارد«:چنانچه قاضی حکمی را در واقع و نفس
7

االمر غیابی است ،حضوری اعالم نماید ،تخلف است».
تبصره  7ماده  703ق .آ.د.م بیان می دارد «:تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه ،قابل رسیدگی در مرحله
تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد».
عده ای از حقوقدانان معتقدند :در این صورت دادخواست مذکور را باید تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و پس از رفع نقص و
تبادل لوایح ،آنرا به مرجع تجدیدنظر ارسال نمود 7.این عده در ادامه بیان می دارند حتی اگر محکوم علیه غایب ،در مقام بیان
عذر موجه و دلیل تاخیر و عدم اطالع از حکم غیابی برآید ،لیکن دادگاه بدوی ،ادعای محکوم علیه و عذر موجه بیان شده را
نپذیرد و با صدور قرار رد دادخواس ت واخواهی و اعتراض محکوم علیه به قرار اخیر ،به مرجع تجدیدنظر ارسال و مرجع
تجدیدنظر نیز عذر عنوان شده را قبول ننماید ،و نهایتاً حکم قطعی شود ،می بایست دادخواست واخواهی مذکور را مشمول
تبصره  7ماده  703بعنوان دادخواست تجدیدنظر دانسته و پس از رفع نقص و تبادل ل وایح آن را به دادگاه تجدیدنظر ارسال
نمود.
. 137زراعت ،عباس ،ق .آ .د .م در نظم کنونی ،منبع پیشین ،ص 1
س  166و .163ابهری ،منبع پیشین ،ص 2
.721شمس ،عبدا ،...آ.د.م  ،منبع پیشین  ،ص 7
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بنظر می رسد در این صورت محکوم علیه می بایست نسبت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید و نمی توان دادخواست
واخواهی که سابقاً ارایه و پس از رسیدگی و صدور حکم به قطعیت رسیده است ،را تجدیدنظر خواهی تلقی نمود .زیرا
دا دخواستمذکور ،واخواهی بوده و نسبت به واخواه نیز پذیرش واخواهی توسط دادگاه بدوی با بیان عذر موجه بوده است و به
هیچ وجه قصد تجدیدنظر خواهی نداشته است .لیکن می تواند نسبت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر ،پس از قطعیت
دادخواست واخواهی اقدام نماید.
عده ای دیگر بیان می دارند :باید به نوع ابالغ توجه نمود .در صورتیکه ابالغ واقعی صورت گیرد تقدیم دادخواست واخواهی
خارج از مهلت واخواهی باید تجدیدنظر تلقی و آن را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمود .لیکن در صورتیکه ابالغ قانونی صورت
گرفته باشد .با توجه به اینکه معیار محاسبه مهلت واخ واهی الزاماً ابالغ واقعی می باشد ،بنابراین اگر ابالغ قانونی بوده و
7

دادخواست واخواهی تقدیم شود ،باید آنرا واخواهی تلقی نمود.
بنظر نگارنده نظر اخیر مورد ایراد می باشد ،زیرا در تبصره  7ماده  703ق.آ.د.م صراحتاً بیان گردیده «تقدیم دادخواست خارج
از مهلت یاد شده بدون عذر موجه »....و در قسمت اخیر تبصره یک ماده  703همان قانون نیز بیان گردید «در صورتی که حکم
ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده
حکم غیابی تقدیم دارد »...بنابراین تا زمانیکه م حکوم علیه غایب ( که حکم صادره به ایشان بطور قانونی ابالغ گردیده
است ) مدعی عدم اطالع از حکم مذکور و یا در صدد ارایه عذر موجه و دلیل تاخیر در تقدیم دادخواست واخواهی بر نیامده
است ،اصل بر اینست که نامبرده از حکم صادره مطلع گردیده و نتوانسته است در مهلت واخواهی به آن اعتراض نماید ،مگر
اینکه خالف آن ثابت شود .لذا در صورتیکه دادخواست واخواهی در مهلت مقرر تقدیم نگردد ،لیکن در مهلت تجدید نظرخواهی
،دادخواست واخواهی تسلیم گردد ،حتی اگر ابالغ قانونی بعمل آمده باشد ،با شرط عدم بیان عذر موجه ،می بایست آنرا به
تجویز تبصره  7ماده  703همان قانون تجدید نظرخواهی تلقی و آنرا پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر ارسال نمود.
عده ای معتقدند :از آنجاییکه واخواهی ،حق بوده و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط می باشد ،و اسقاط حق ممکن است بطور
صریح یا ضمنی باشد .در صورتی که واخواه در مهلت و اخواهی نسبت به تسلیم دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید ،به منزله
7
اسقاط ضمنی حق واخواهی می باشد و باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمود.
عده ای دیگر ضمن تایید اسقاط حق واخواهی بیان می دارند :اسقاط حق واخواهی باید بطور صریح باشد ،ولی عناوین کلی که
صراحتاً داللت بر اسقاط حق واخواهی ندارد نمی تواند موجب سقوط این حق شود ،و در چنین موردی باید دادخواست را
7
واخواهی تلقی نمود.
برخی از مالک تبصره  7ماده  703استفاده نموده و معتقدند :دادخواست تجدیدنظر تقدیمی در مهلت واخواهی را باید در هر
حال واخواهی تلقی نمود .بدین توضیح ،همانطورکه در صورت تسلیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر،
1
تجدیدنظرخواهی تلقی می شود ،تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی نیز واخواهی تلقی می شود.
عده ای نیز معتقدند :چون هنوز حق تجدیدنظرخواهی بوجود نیامده تقدیم دادخواست مذکور فاقد وجاهت قانو نی می باشد و
3
دادگاه بدوی می بایست نسبت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا قرار عدم استماع دعوی اقدام نماید.
 737 .و مهاجری ،علی،ق.آ.د.م در نظم کنونی ،منبع پیشین  ،ص  727و .727مهاجری ،علی ،شرح  .آ.د.م  ،منبع پیشین ،ص 1
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 4- 9واخواهی در دادگاه تجدیدنظر
ماده  731ق.آ.د.م در مقام تجویز واخواهی در مراجع تجدیدنظر بیان می دارد « :در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر
م حکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و الیحه و یا اعتراضیه ای هم نداده
باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در
همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ،رأی صادره قطعی است ».صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر در حالتی قابل تصور است
که خوانده یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده حقوقی و قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز
تسلیم ننموده و دادگاه بدوی حکم به بیحقی خواهان صادر نموده و با تجد یدنظر خواهی خواهان ،پرونده بدون پاسخ تبادل
لوایح از سوی خوانده ،به مرجع تجدیدنظر ارسال و حکم بدوی صادره نقض و حکم بر محکومیت خوانده صادر شده باشد.
بنابراین واخواهی در دادگاه تجدیدنظر مستلزم وجود شرایطی است .از طرفی آیین دادرسی واخواهی در دادگاه تجدیدنظر از
مباحث قابل تأمل است که بشرح ذیل به آن پرداخته می شود.
 9- 4- 9شرایط واخواهی
آنچه با دقت در ماده  731ق.آ.د.م استنباط می گردد ،اینست که برای صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر باید شرایطی
وجود داشته باشد که با شرایط صدور حکم غیابی در دادگاه بدوی اندکی متفاوت می باشد.
 - 7اولین شرط اینست که رای دادگاه تجدیدنظر باید بر محکومیت خوانده صادر شده باشد .منظور از خوانده در این شرط،
همان خوانده بدوی می باشد .بنابراین اگر حکم صادره به هر دلیل بر محکومیت خوانده نباشد ،حکم صادره غیابی نخواهد بود.
البته در این خصوص الزم نیست که حکم مذکور به نفع خوانده باشد لیکن نباید بر محکومیت خوانده باشد .
 - 7خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشده باشند .در شرایط صدور حکم غیابی در دادگاه نخستین عالوه
بر عدم حضور خوانده یا وکیل وی ،به قایم مقام ،یا نماینده قانونی اشاره صریح شده است و به اعتقاد برخی از نویسندگان
]همانطور که قبالً معروض گردیدقانونگذار می بایست نماینده حقوقی را نیز تصریح می نمود .لیکن در شرایط صدور حکم
غیابی در دادگاه تجدیدنظر،قایم مقام و نماینده قانونی و حقوقی تصریح نشده است و این شبهه را بوجود می آورد اگر قایم مقام
و نماینده خوانده در دادگاه تجدیدنظر حاضر شده و یا الیحه تقدیم نموده باشند ،حکم صادره حضوری می باشد؟
با توجه به اصول کلی در صورت فوت خوانده ،ورثه و در صورت انتقال ،منتقل الیه قایم مقام وی بوده و نماینده حقوقی و قانونی
نیز به مثابه وکیل می باشند بنظر می رس د در صورت حضور یا ارسال الیحه توسط افراد فوق حکم صادره حضوری می باشد.
البته منظور از مراحل دادرسی ،شامل تمام مراحل دادرسی دادگاه بدوی (اعم از شرکت در جلسات ،ارسال الیحه ،عدم ابالغ
واقعی اخطاریه های دادگاه و غیره و تجدیدنظر )شامل شرکت در جلسات ،ارسال الیحه ،ع دم پاسخ به الیحه اعتراضیه و غیره[
می باشد .بگونه ای که خوانده در هیچ یک از مراحل مذکور حضور نیافته و حکم محکومیت صادره شده باشد ،که در این
7
صورت حکم صادره غیابی خواهد بود.
 - 7عدم ارسال الیحه دفاعیه یا اعتراضیه سومین شرط صدور حکم دادگاه تجدیدنظر می باشد .نکت ه قابل توجه اینست که
قانونگذار هم به الیحه دفاعیه و هم به الیحه اعتراضیه توجه داشته است .زیرا این دو واژه ،اگر چه در ظاهر مشابه بنظر می
رسند ،لیکن متفاوت می باشند .الیحه اعتراضیه در جایی مصداق دارد که خوانده در مرحله نخستین محکوم گردد و در مقام
اعتراض به ر ای مذکور ،همراه با دادخواست تجدیدنظر ،الیحه تقدیم نماید که به آن الیحه اعتراضیه می گویند .در حالیکه
الیحه دفاعیه در جایی مصداق دارد که خوانده در مقام تبادل لوایح و در مقام پاسخ به دادخواست تجدیدنظر خواهی خواهان
7
]که حکم بدوی به ضررش صادر شده است[ دفاعیات خود را در قالب الیحه تقدیم می نماید.
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بنابراین برای تحقق این شرط خوانده نباید الیحه دفاعیه و اعتراضیه به دادگاه تسلیم نموده باشد .مسلماً در صورت ارسال
الیحه به شرح فوق ،حکم دادگاه غیابی نخواهد بود .
البته برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتیکه اخطاریه به محکوم علیه) تجدیدنظر خوانده( ابالغ واقعی گردد ،همانند دادگاه
نخستین به استناد ماده  707ق.آ.د.م حکم صادره حضوری خواهد بود 7و در واقع عدم ذکر ابالغ واقعی به عنوان معیار حضوری
شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر را اشتباه سهوی قانونگذار می داند .لیکن با توجه به اینکه قانون گذار ،ابالغ واقعی اخطاریه در
مرحله تجدیدنظر را از موارد حضوری شدن حکم صادره ندانسته است ،چنین استداللی اجتهاد در مقابل نص است .ضمن اینکه
]همانطور که قبالً بیان گردید[ اصل بر حضوری بودن احکام صادره از دادگاهها می باشد و غیابی بودن استثناء می باشد و نمی
توان موارد استثناء را به مواردی که قانونگذار آنرا بیان ننموده است ،تسری داد .بنابراین اگر اخطاریه در مرحله تجدیدنظر به
تجدیدنظر خوانده ابالغ واقعی گردد و در جلسه رسیدگی ،تجدیدنظر خوانده حضور پیدا نکند ،حکم صادره غیابی خواهد بود هر
چند عدم ذکر ابالغ واقعی در شر ایط حضوری شدن حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر را عمدی ندانید.
 2- 4- 9مدت واخواهی
برخالف واخواهی مرحله نخستین ،که مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم داخل کشور بیست روز و افراد مقیم خارج از
کشور را دو ماه از تاریخ ابالغ واقعی تعیین نموده بود ،در ماده  731ق.آ.د.م تفاوتی بین افراد مقیم داخل و خارج از کشور قایل
نشده است.
هر چند دلیل این امر توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار نگرفته است و شاید در نگاه اول ،این امرکه ،مهلت یکسانی را برای
افراد مقیم داخل و خارج کشور تعیین نموده ،غیر عادالنه بنظر برسد ،لیکن با توجه به این که معیار محاسبه مهلت بیست روز
مذکور ،از تاریخ ابالغ واقعی تعیین گردیده است ،شاید تا حدودی از ناعادالنه بودن آن کاسته گردد .
 3- 4- 9مرجع واخواهی
پس از صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر ،محکوم علیه غایب می تواند دادخواست اعتراض خود را به شعبه صادر کننده
حکم غیابی تقدیم و مانند مرحله نخستین ،رسید اخذ نماید.
نکته ای که محل تامل است اینکه ،در چنین مواردی پرونده در یک مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد و درواقع محکوم علیه
بایک مرحله رسیدگی ،محکوم گردیده و ملزم است نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
 4- 4- 9آیین دادرسی واخواهی
اگر چه قانونگذار در این خصوص تصریحی ندارد ،لیکن با توجه به قواعد کلی می توان استنباط نمود ،طرح اعتراض ،اعم از
تقدیم دادخواست ،تعداد نسخ آن ،شرایط و منضمات آن ،حقوق واخواه ،واخوانده و تکالیف هر یک و تکالیف دادگاه و امکان
طرح دعاوی تقابل ،جلب ثالث ،ورود ث الث ،تعیین یا عدم تعیین جلسه رسیدگی به واخواهی و غیره همانند مرحله نخستین
است و تفاوتهای اندکی ،از حیث هزینه دادرسی ( که واخواهی در دادگاه تجدیدنظر معادل هزینه تجدیدنظر می باشد ) و رعایت
تشریفات دادگاه تجدیدنظر می باشد باید از طرف محکوم علیه غایب رعایت گردد .چه بسا عدم رعایت آن ممکن است موجب
رد دادخواست واخواهی یا ابطال دادخواست واخواهی گردد.
نکته قابل تامل اینست که در اعتراض واخواهی در مرحله تجدیدنظر ،آیا باید از دادخواست چاپی دادگاه تجدیدنظر استفاده
شود یا از دادخواستهای چاپی دادگاههای نخستین؟
بنظر می رسد ب ا توجه به اینکه در مباحث مشابه ،مانند جلب ثالث و ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظراز دادخواستهای چاپی
مرحله نخستین استفاده می شود ،لذا اعتراض به حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر نیز باید از دادخواست چاپی دادگاه نخستین
استفاده شود.
.161 .ابهری ،منبع پیشین  ،ص 1
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 5- 9آثار واخواهی
واخواهی از اموری ا ست که آثار آن نسبت به طرفین و نسبت به ثالث کامالً متفاوت بوده و به تناسب موضوع آثار آن متفاوت
می باشد لذا هر یک مورد بررسی قرار می گیرد .
 9- 5- 9نسبت به طرفین
همانطور که می دانیم هر عملی ،عکس العملی دارد .در امور حقوقی از جمله واخواهی ،این امر مستثنی نمی باشد و با اعتراض
به حکم غیابی صادره ،باید عکس العملی داشته باشد که به تناسب زمان اعتراض محکوم علیه غایب ،عکس العمل مذکور نیز
متفاوت می باشد.
گاهی اعتراض در مهلت قانونی و گاهی بعد از آن بعمل می آید .لذا به بررسی آثار واخواهی در هر یک از موارد مذکور پرداخته
می شود.
 9- 9- 5- 9آثار واخواهی در مهلت قانونی
چنانچه محکوم علیه غایب دادخواست اعتراض به حکم غیابی را ،در مهلت بیست روز ]برای اشخاص مقیم کشور[ و دو ماه
]برای اشخاص مقیم خارج از کشور[ تسلیم نماید ،مانع اجرای حکم غیابی نسبت به احکام غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود .در
مورد احکام قابل تجدید نظر برای تقاضای اجرای حکم غیابی می بایست مهلت تجدیدنظر خواهی نیز منقضی گردد.
در صورتی که محکوم له قبل از انقضاء مهلت واخواهی تقاضای اجرای حکم را بنماید ،دادگاه صادر کننده حکم به آن ترتیب اثر
نمی دهد و در صورت اجابت درخواست ،مرتکب تخ لف گردیده و عملیات اجرایی نیز از درجه اعتبار ساقط می باشد .برخی
حقوقدانان به چنین اثری ،اثر تعلیقی می گویند 7.از آن جهت که اجرای حکم را معلق می کند .بنابراین اولین اثر واخواهی در
مهلت قانونی معلق کردن اجرای حکم غیابی می باشد.
از طرف دیگر واخواهی بعنوان یکی از طرق عادی شکایت ،امکان بررسی مجدد پرونده را فراهم می آورد و الزمه بررسی مجدد
اینست که امر مورد بررسی با تمام موضوعات و مسایل مرتبط ،چه موضوعات سابق ،و چه موضوعات جدید ارایه شده توسط
واخواه و واخوانده ،مورد رسیدگی قرار گیرد .با واخواهی تمامی دالیل ،دفاعی ات و اوراق پرونده توسط دادگاه صادر کننده حکم
غیابی مورد بررسی قرار گرفته ،در صورت اثبات ادعای واخواه ،حکم غیابی نقض و در صورت عدم تاثیر اسناد و مدارک واخواه
7
در حکم غیابی صادره ،آنرا تایید می نماید .این اثر توسط برخی حقوقدانان به اثر انتقالی تعبیر گردیده است.
ممکن است ،تعداد خواندگان و به تبع آن محکوم علیه متعدد باشند که در این صورت هر یک از محکوم علیهم می توانند
نسبت به واخواهی و اعتراض به حکم غیابی صادره اقدام نماید و مسلماً آثار این اعتراض نیز شامل ایشان می گردد و محکوم
علیه غیابی که نسبت به حکم اعتراض ننموده است از اعتراض مذکور نفیاً یا اثباتاً بهره ای نخواهد برد .البته استثنائاً قانونگذار
در ماده  700در مورد احکام غیر قابل تجزیه این اصل را نادیده گرفته و اثر اعتراض به حکم را شامل محکوم علیه غیابی که
7
اعتراض ننموده ،نیز مجری دانسته است .برخی از حقوقدانان از این اثر بعنوان اثر نسبی واخواهی یاد می نمایند.
نکته ای که قابل توجه می باشد اینست که در احکام غیر قابل تجزیه آثار مثبت حکم به محکوم علیه غایب که نسبت به حکم
اعتراض ننموده ،تسری می یابد و هیچ گاه اثر منفی حکم نسبت به محکوم علیه غایب مذکور تاثیری نداشته و حق اعتراض
واخواهی ایشان را ساقط نمی نماید.

.173 .شمس ،عبدا ،...آ .د.م دوره بنیادین ،منبع پیشین  ،ص 1
.171 .شمس ،منبع پیشین  ،ص 2
.22 .فالح ،منبع پیشین  ،ص 7
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 2- 9- 5- 9آثار واخواهی بعد از مهلت قانونی
در صورتیکه محکوم علیه غیابی نسبت به واخواهی و اعتراض به حکم غیابی بعد از مهلت قانونی اقدام نماید .ممکن است قبل از
تقاضای اجرا و در حین اجرا یا بعد از آن باشد 7که هر یک ج داگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
الف :قبل از تقاضای اجرا یا در حین اجرا
چنانچه محکوم علیه بعد از انقضا مهلت واخواهی و قبل از تقاضای اجرای حکم توسط محکوم له نسبت به واخواهی اقدام نماید:
اوالً :تاثیری در ادامه عملیات اجرایی نخواهد داشت و اجرای حکم ادامه می یا بد مگر اینکه واخواه نسبت به تقاضای توقف
عملیات اجرایی و نیز ادعای عدم اطالع از حکم صادره با بیان عذرموجه اقدام نموده باشد .در چنین حالتی دادگاه نسبت به
رسیدگی و بررسی ادعای واخواه اقدام نموده و در صورت پذیرش ادعای واخواه نسبت به صدور قرار قبولی واخواهی اقدام و
دستور توقف و معلق ماندن عملیات اجرایی در هر مرحله ای که باشد را صادر می نماید.
ثانیاً :پرونده با تمامی موضوعات و دالیل در اختیار دادگاه صادر کننده جهت بررسی مجدد قرار می گیرد .در صورت صحت
ادعای واخواه ،حکم مورد اعتراض نقض و در غیر این صورت ،حکم بدوی ت ایید می گردد و ممکن است حسب مورد قابل
تجدیدنظر بوده یا نباشد.
ثالثاً :همانند اثر واخواهی در مهلت مقرر قانونی ،حکم صادره در اثر واخواهی صرفاً نسبت به واخواه و قایم مقام او موثر می باشد
و نسبت به محکوم علیه دیگر پرونده فقط در صورت عدم قابلیت تجزیه و تفکیک مو ضوع واخواهی و اثر مثبت آن ،تسری یافته
و در غیر این صورت قابل تسری نمی باشد.
رابعاً :در صورت شروع عملیات اجرایی و واخواهی و نهایتاً نقض حکم مورد اعتراض ،چنانچه از اقدامات اجرایی انجام شده
خسارتی به واخواه وارد شده باشد ،واخواه می تواند پس از قطعیت ،چه در اح کام غیر قابل تجدید نظر و چه در احکام قابل
تجدیدنظر ]که تجدیدنظر خواهی نگردیده یا با تجدیدنظر خواهی به نفع واخواه قطعیت یافته[ نسبت به مطالبه خسارات مذکور
اقدام نماید.
الزم به ذکر است برای مطالبه خسارت مذکور واخواه می بایست نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت طبق قانون اقدام
نماید و برای اثبات تقصیر خواهان بدوی ،ارایه احکام و صورتجلسه های اجرا یا شروع به اجرا و نیز دالیل و نوع خسارات وارد
شده ضروری می باشد.
ب :بعد از اجرای حکم
در صورت اعتراض به حکم غیابی بعد از اجرای حکم ،تاثیری بر حکم اجرا شده ندارد .و حتی صدور قرار قبولی واخواهی نیز
موجب اعاده وضع بحال سابق نمی گردد ،بلکه صرفاً پس از صدور حکم قطعی ،چه در احکام غیر قابل تجدیدنظر و چه در
احکام قابل تجدیدنظر ( که در موعد قانونی تجدیدنظر خواهی نگردید یا تجدیدنظر خواهی خواهان رد گردیده است ) در صورتی
که امکان اعاد ه وضع به حال سابق وجود داشته باشد ،این اقدام انجام و خسارات وارده نیز از سوی واخواه با تقدیم دادخواست
قابل مطالبه می باشد و در صورت عدم قابلیت اعاده وضع به حال سابق ،در مواردی که اساس و مأخذ اعتراض به جهتی از
جهات قانونی ساقط شده است ،واخواه می تواند نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه مثل یا قیمت حسب مورد اقدام نماید .
 2- 5- 9نسبت به ثالث
اشخاص ثالث که در دعوی اصلی دخالتی نداشته اند در صورتیکه نسبت به حکم صادره غیابی ،حقی برای خود جزئاً یا کالً قایل
باشند ،می توانند وارد دعوی واخواهی گردیده و نسبت به طرح ادعا و د فاع از آن اقدام نمایند .چه بسا ممکن است پس از ورود
ثالث ،حکم صادره نقض و به نفع ثالث صادر شده و واخواه و واخوانده به بیحقی محکوم گردند.
از طرفی امکان جلب ثالث توسط هر یک از واخواه ،واخوانده و حتی وارد ثالث وجود دارد که می بایست حسب مورد نسبت به
اعالم و تق دیم دادخواست مربوطه اقدام نمایند.
.63 .مرتضوی ،منبع پیشین  ،ص 1
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شخص ثالث چنانچه حکم صادره را به ضرر خود می بیند پس از واخواهی و قطعیت آن چه در مورد احکام غیر قابل تجدیدنظر
و چه در مورد احکام قابل تجدیدنظر ،که تجدیدنظر خواهی نگردیده ،می تواند نسبت به اعتراض به حکم غیابی صادر اقدام
نماید.
نتیجه گیری
دادرسی در سیستم قضایی ما حضوری است؛ یعنی خوانده یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده یا الیحه دفاعیه
تقدیم نمایند و استثنائا تحت شرایطی رسیدگی و رأی غیابی به رسمیت شناخته شده است و در حقوق فرانسه نیز ،موارد صدور
حکم غیابی محدود گردیده است .استفاده از وصف غیابی تصمیم دادگاه ،باید برای تصمیمی باشد که مبتنی بر غیبت یکی از
طرفین دعوا است؛ آنجا که غیبتی در کار نباشد تصمیم را باید حضوری دانست .از سوی دیگر چون توصیف تصمیم به حضوری
و غیابی دارای نتیجه عملی است و تنها تصمیمات غیابی قابلیت واخواهی را دارند ،باید به وصف تصمیم اتخاذ شده از این جهت
اهمیت داد .شرایط صدور شرایط صدور حکم غیابی در مادهی  707قانون آئین دادرسی مدنی مشخص گردیده است که با
توجه به حضور یا عدم خوانده در جلسات دادگاه و یا دفاع کتبی خوانده و ابالغ اخطاریه مبنا قرار گرفته است.
حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین
تشکیل میشود ،که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی میباشد .چرا که با توسعه و پیچیدگی روابط
شهرنشینی شخص میتواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دست
مجریان عدالت مخفی کند .طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز
افزایش می یابد و امنیت جامعه دچار اختالل میشود .لذا تجویز حکم غیابی خود باعث برقراری عدالت در میان مردم میشود و
چنین شیوهای مورد عمل ائمه علیهمالسالم به عنوان مجریان عدالت بوده است؛ لذا قانونگذار ما هم به تبعیت از فقه قضایی
ائمه علیهمالسالم نیز حکم به صدور حکم غیابی در جرایم حقالناسی داده است.روش این پایاننامه توصیفی و تحلیلی میباشد
و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد .آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است مشروعیت صدور حکم
غیابی امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده اما نه بصورت مطلق و بدون شرط؛ بدین معنی که جرایم
حقاللهی به دلیل قاعده درء شامل حکم غیابی نمیشود و این جرایم فقط شامل حدود نمیشود بلکه تعزیرات حقاللهی محض
را نیز دربرمیگیرد .جرایم حقالناسی و جرایم مشترک نیز مشمول صدور حکم غیابی میشوند با این توضیح که در جرایم
مشترک فقط در جنبه حقالناسی حکم غیابی صادر میشود.
به منظور حفظ توازون ،قانونگذار نسبت به تد وین برخی تدابیر احتیاطی اقدام نموده است که از جمله آن اخذ ضامن معتبر و
تأمین متناسب از محکوم له برای اجرای حکم غیابی می باشد.
اعتبار ضامن و مناسب بودن تأمین امری است که تشخیص آن بعهده مقام قضایی بوده که با توجه به نوع دعوی و میزان
محکوم به از آن ها استفاده می شود و هیچ یک را نمی توان بر دیگری مرجح دانست بلکه قاضی صادر کننده حکم شرایط
اصحاب دعوی و نوع دعوی و مقدار محکوم به را در نظر می گیرد و بر همان اساس نسبت به اخذ تأمین یا ضامن اقدام می
نماید و هیچ محدودیتی از لحاظ نوع تأمین و ضامن وجود ندارد و دادگاه می تواند از وثیقه مانند اموال منقول و غیر منقول،
وجه نقد ،اوراق بهادار ،ضمانت اشخاض حقیقی یا حقوقی ]غیر از موسسات دولتی یا وابسته به دولت که نیازمند مجوز خاص از
مراجع مربوطه می باشد استفاده نماید.
اگرچه قانونگذار مدت تداوم این ضمانت و تامین را تصریح ننموده اس ت لیکن با توجه به مواد قانونی در خصوص ابالغ واقعی و
قانونی و اطالع یا عدم اطالع محکوم علیه غیاب در حکم صادره اینگونه استنباط می شود که تا زمان ابالغ واقعی دادنامه یا
اجراییه و یا اطالع محکوم علیه از حکم غیابی صادره و انقضای مدت اعتراض ،تأمین مأخوذه و ضامن تعرفه شده ادامه خواهد
داشت و مضی مدت نامحدود به منزله اسقاط آنها نمی باشد .مگر اینکه قانونگذار با تصویب قانون جدید مدتی را تعیین نماید.
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ادعای خواهان در مقابل دفاع خوانده قدرت تصمیم گیری بدون نگرانی را به قاضی رسیدگی کننده می دهد و در صورت عدم
وجود دفاع خوا نده ،قاضی صادر کننده حکم ،اگرچه نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می نماید لیکن موجب حصول قناعت وجدان
را فراهم نمی آورد .ضرورت وجود دفاع به معنای عدم امکان رسیدگی بدون آن نمی باشد و قانونگذار قرائن و اماراتی را نیز به
عنوان دالیل امکان دفاع تعیین نموده است مانند ا بالغ واقعی اخطاریه به خوانده .هر چند این قرینه در مرجع تجدیدنظر به
عمد ذکر نشده است ،در واقع قانونگذار فراهم بودن امکان دفاع را برای صدور حکم کافی دانسته است ،گرچه خوانده از حق
مذکور استفاده ننماید .بدین توضیح که ضرورتی ندارد دفاع به معنی خاص آن صورت گیرد بلکه هر نوع دفاع و پاسخ به دعوی
ولو نسبت به موضوع اصلی دعوی نباشد دفاع تلقی و موجب حضوری شدن حکم می گردد.
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- 1خالقی ،علی ) 7710 ( ،آیین داردسی کیفری ،چاپ دهم ،ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
 - 70خدابخشی ،عبدا ) 7710 ( ،...مبانی فقهی آ.د.م و تاثیر آن در رویه قضایی ،جلد دوم ،چاپ اول
 - 77متین دفتری ،احمد (  ،) 7710آ.د.م عمومی اعتراض به دادرسی ،جلد سوم ،چاپ اول ،انتشارات
 - 77رحیمی اصفهانی ،عباسعلی )7701 ( ،مجموعه آ.د.م،جلد اول ،چاپ هفتم ،معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
- 77زراعت ،عباس ) 7707 ( ،قانون آیین داردسی کیفری در نظم کنونی ،چاپ اول ،انتشارات خط سوم
- 71زراعت ،عباس ) 7707 ( ،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی ،چاپ اول ،نشر چاپ آینده
 - 73سمامی ،عبدا ) 7711 ( ،...شرحی برآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،چاپ اول ،انتشارات بهنام
 - 73شمس ،عبدا ) 7707 ( ،...آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،چاپ چهارم ،نشرمیزان
 - 71شمس ،عبدا ) 7700 ( ،...آیین دادرسی مدنی ،دوره ی بنیادین ،جلد دوم ،چاپ هفتم ،انتشارات دراک
 - 70عمید ،حسن  ) 7731 ( ،فرهنگ لغت عمید ،چاپ نهم  ،انتشارات امیر کبیر
 - 71غمامی ،مجد و محسنی ،حسن ) 7710 ( ،آیین دادرسی مدنی فراملی ،چاپ اول ناشر ،شرکت سهامی انتشار
 - 70مهاجری ،علی ) 7700 ( ،شرح ق.آ.د.م دادگاههای عمومی و انقالب،جلد دوم،چاپ اول،انتشارات کتابخانه گنج دانش
 - 77کارخیران ،محمد حسین ) 7717 ( ،کاملترین مجموعه محشی آ.د.م ،جلد دوم ،چاپ اول،انتشارت راه نوین
 - 77کریمی ،عباس ) 7703( ،آیین دادرسی مدنی ،چاپ اول ،انتشارات مجد
- 77گروه مولفین سنجش اول ) 7707 ( ،آیین دادرسی مدنی ،چاپ اول ،انتشارات سنجش اول
- 71گلدوست جویباری ) 7701 ( ،آیین داردسی کیفری ،چاپ ششم ،انتشارات جاودان (جنگل )،
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 - 73محمدی ،حمید ) 7700 ( ،تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  ، 11 /7 /70چاپ اول،
انتشارات دانشور
 - 73مدنی ،سید جمال الدین ) 7707 ( ،آ.د.م ،جلد دوم ،چاپ اول ،ناشر چاپ آینده
- 71مرتضوی ،عبدالحمید ) 7717 ( ،آیین دادرسی عمومی اعتراض به دادرسی ،جلد سوم ،چاپ اول ،انتشارات جاودانه ( جنگل )
- 70مرتضوی ،عبدالحمید ) 7717 ( ،آیین دادرسی عمومی مقدمات دادرسی ،جلد اول ،انتشارات جاودانه (جنگل )
 - 71موحدیان ،غالمرضا ) 7717 ( ،آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ،چاپ دوم ،ناشر انتشارات فکر سازان
- 70مهاجری ،علی ) 7700 ( ،شرح ق.آ.د.م دادگاههای عمومی و انقالب ،جلد دوم ،چاپ اول ،انتشارات کتابخانه گنج دانش
 - 77مهاجری ،علی ) 7717 ( ،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی،چاپ دوم ،انتشارات فکر سازان
 - 77میرزایی ،علیرضا ) 7703 ( ،محشی قانون آیین دادرسی مدنی ،چاپ اول ،انتشارات بهنامی
- 77نوبخت ،یوسف ) 7713( ،اندیشه های قضایی  ،چاپ پنجم ،انتشارت کیهان
 - 71واحدی ،قدرت ا  (...پاییز  ،) 7707آ.د.م ،بایسته های آ.د.م ،چاپ چهارم ،نشر میزان
 - 73واحدی ،قدرت ا  ( ، ...پاییز  ،) 7703آ.د.م ،جلد دوم ،چاپ دوم ،نشر میزان ،نشر دادگستر
ب :عربی
- 7آبی ،فاضل ،حسن بن ابی طالب یوسفی 7101 ( ،ه.ق ) کشف الرموز فی شرح مختصر النفاع ،جلد دوم ،چاپ سوم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- 7حلی،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 7170 ( ،ه.ق ) تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه ،جلد پنجم  ،چاپ
اول
- 7حلی ،محقق ،نجم الدین ،جعفر بن حسن 7170 ( ،ه .ق ) المختصر النافع فی فقه االمامیه ،جلد دوم ،چاپ ششم ،انتشارات
موسسه المطبوعات الدینیه
- 1گلپایگانی ،سید محمد رضا موسوی ،مجمع المسایل ،چاپ دوم ،انتشارات دارالقرآن الکریم
- 3داماد ،محقق ،سید مصطفی ) 7710 ( ،قواعد فقه بخش قضایی ،جلد سوم ،چاپ پنجم ،انتشارت مرکز نشر علوم اسالمی
- 3سبزواری ،محقق ،محمد بن باقر بن محمد مومنف (  7177ه.ق ) کنایه االحکام ،جلد دوم ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 - 1سعدی ،ابوحبیب ،القاموس الفقهی ،لغه و اصطالحات ،ناشر دارلفکر.
- 0شوشتری ،سید محمد حسن مرعشی 7171 ( ،ه.ق ) دیدگاههای نو در حقوق ،چاپ دوم ،نشر میزان
- 1طوسی ،ابوجعفر ،محمد بن حسن 7710 ( ،ه .ق ) المبسوط فقه االمامیه ،جلد هشتم ،چاپ سوم ،انتشارات المکتبه المرتضویه
الحیاء االثار الجعفریه
- 70عاملی،حرّ،محمد بن حسن 7101 ( ،ه .ق )تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،جلد  ،71چاپ اول ،انتشارات
موسسه آل البیت علیهم االسالم
- 77عاملی ،شهید اول ،محمد بن مکی 7171 ( ،ه .ق ) الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- 77عاملی ،شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الروضه البینه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،جلد سوم ،چاپ اول 710 ،ه.ق ،انتشارات
داوری
- 77حلی ،محقق ،نجم الدین ،جعفر بن حسن 7170 ( ،ه.ق ) المختصر النافع فی فقه االمامیه ،جلد دوم ،چاپ ششم ،انتشارات
موسسه المطبوعات الدینیه
- 71کلینی ،بوجعفر ،محمد بن یعقوب 7101 ( ،ه .ق ) الکافی ،جلد پنجم،چاپ چهارم  ،انتشارات دارالکتب االسالمیه
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- 73کیدری،قطب الدین ،محمد بن حسن 7173( ،ه  .ق ) اصباح الشیعه بمصباح الشریعه ،چاپ اول7173،ه.ق ،انتشارات موسسه
امام صادق (ع )
- 73موسوی گلپایگانی ،سید محمد رضا7101 ( ،ه.ق ) مجمع المسا یل ،چاپ دوم ،انتشارات دارالقرآن الکریم
- 71موحدی لنکرانی ،محمد فاضل ،جامعه المسائل ،چاپ یازدهم ،انتشارات امیر قلم
- 70نجف آبادی ،حسینعلی منتظری ،رساله استفتائات ،چاپ اول
- 71نجفی ،صاحب الجواهر ،محمد حسن7101 ( ،ه.ق ) جواهر الکالم فی شرح الشرایع االسالم ،جلد  ،71چاپ هفتم ،انتشارات
دار الحیاء التراث العربی
- 70نجفی ،کاشف الغطا ،محمد حسین بن علی بن محمد رضا7131 ( ،ه.ق ) تحریر المجله ،جلد  ،7چاپ اول ،ناشر المکتبه
المرتضویه
- 77نراقی ،مولی احمد بن محمد مهدی7173 ( ،ه.ق ) الحاشیه علی الروضه البهینه ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- 77یزدی ،سید محمد کاظم طباطبایی7711 ( ،ه.ق ) تکمله العروه الوثقی ،جلد دوم ،چاپ اول ،انتشارات کتابفروشی داوری
ج -مقاالت و جزوات

 .7شبروهی ،مهدی " ،7707،آیا پرداخت هزینه واخواهی در دعاوی حقوقی قانونی است" ،مجله
وکالت،مجله  ،13ش .71
 .7شریفی ،علیرضا " ،7710 .اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی حقوقی" ،ماهنامه دادرسی ،ش .01
 .7مالمیر ،محمود" .7707 ،آرای غیابی و واخواهی از آن" ،عالمه طباطبائی ،ش  ،13سال هشتم.
 .1شمس ،عبداهلل .7710 ،جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی ،دوره دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده
حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 .3جزوه مجموعه دیدگاه های قضات در جلسات ماهنامه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی
دادگستری استان تهران ،7711 ،دفتر تحقیقات و مطالعات علمی دادگستری استان تهران ،ج  ،7ش
سند .771

ب -فرهنگ ها
- 7جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،7737 ،دانشنامه حقوقی ،ج  ،1چ ،7انتشارات ابن سینا ،تهران.
- 7معین ،محمد .7730 ،فرهنگ فارسی ،ج  ،7چ  ،1انتشارات امیرکبیر.
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