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 چکیده
حضور طرفین دعوا در زمان دادرسی همانند دو بالی است که برای سیر بسوی ختم 

دادرسی ضروری است، اما گاه اتفاق می افتد که یکی از طرفین دعوا به هردلیلی در جلسه 

دفاع نماید و از طرفی اگر دادگاه تشکیل نگردد  ونمی تواند از  خودشدادرسی حضور ندارد 

شود لذا در فقه، رسیدگی غیابی مخالفان وموافقانی دارند که مشهور جواز شاکی متضرر می 

آن را مخصوصا در حق الناس مورد تاکید قرار داده اند و راه جبران ضرر محکوم علیه نیز 

ق خود را از شاکی واخواهی است که در صورت داشتن ادله بر بی گناهی خود می تواند ح

ضامن نیز ازشاکی گرفته می شود. عالرغم  که روایات که براساس برخی بازستاند به ویژه

اینکه در فقه تفکیکی بین حق اهلل وحق الناس صورت نگرفته اما در حقوق چنین تفکیک 

 انجام شده و در حق الناس دادرسی غیابی پذیرفته شده است .

 حکم غیابی، دادرسی غیابی، واخواهی، واخوا کلید واژه:

  

 یاهلل احمد یزعز



 مقدمه 
ای است که همواره محل تعارض منافع افراد بوده ر به گونهزندگی اجتماعی بش

وخصومت های را به وجود می آورد لذا الزم است این خصومت ها به گونه حل وفصل 

گردد تا آنجا که  یکی از اهداف انبیاء الهی نیز همین تعیین شده است امروزه نیز از وظایف 

امعه رسیدگی نمایند وحق مظلومان را نظام قضائی هر کشور است که به اختالفات افراد ج

از ظالمان باز ستاند. برای رسیدن هر چه بهتر وعادالنه تر به این هدف نظام دادرسی برای 

خودش مقررات را در دستور کار قرار داده اند. از جمله در نظام قضائی جمهوری اسالمی 

رفین دعوا در محکمه ایران وافغانستان یکی از شرایط رسیدگی عادالنه در دعاوی حضور ط

می باشد تا هرکدام بتواند به صورت برابر از حق خودش دفاع نماید و در صورت که برای 

خود صاحب دعوا حضور در دادگاه مقدور نباشد گرفتن وکیل و نیز فرستادن الیحه، به 

اساس قوانین موضوعه مورد تایید قرار گرفته است. اما اگر مواردی اتفاق بیفتد که مدعی 

لیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد از یک طرف مدعی علیه نمی تواند از حق ع

خویش دفاع نماید و از طرفی هم اگر او  به هر دلیلی در جلسه دادرسی شرکت نتواند و یا 

نخواهد شرکت نماید با این کارش ممکن است حقی از مدعی ضایع گردد، به همین علت 

ن فقهای اسالم گردیده که اگر یکی از اصحاب دعوا حضور یکی از موارد که اختالف آرا بی

نداشته باشد چنین محاکمه مشروعیت دارد یانه؟ در این زمینه حد اقل دودیدگاه مطرح است 

و هرکدام برجواز و عدم جواز چنین محاکمه به ادله تمسک جسته اند طرفداران جواز 

اند حکم صادر نماید و این که معتقدند در صورت فراهم بودن بقیه شرایط؛ قاضی می تو

متهم حضور ندارد با برخورداری از حق اعتراض به حکم غیابی که از آن تعبیر به واخواهی 

میگردد از این که در موقع دادرسی حضور نداشته و نتوانسته از حق اش دفاع نماید می تواند 

ن بندی دقیق آن نیز با ارائه دلیل از حق  خواهی اش برخوردار گردد، البته جزئیات و زما

 مصوب گردیده است. موضوعهامروزه در قانون 



 

تجو س  زی ر
گی غ  ید ب   ییا

حضور طرفین نزاع در دادرسی وصدور حکم با توجه به عبارت فنی تر می توان گفت: 

ی اجرای عدالت است. از سوی دیگر خوانده وعدم دسترسی به به مناقشات طرفین، الزمه

و مصلحت باید گفت که در جمع این د آن را متزلزل می گرداند. یهاو، دادرسی وحکم نتیج

وی جبران کرد؛ اما نزاع در  ی غایب را می توان با اعطای حق شکایت بهحقوق خوانده

هرصورت باید خاتمه یابد؛ در واقع، حل وفصل خصومت جایگزینی ندارد. از سوی دیگر 

 د.وتجویز می کنر حکم غیابی را توجیه وصد، لزوم شناسایی اقتدار دادگاه در غیاب خوانده

اللملی برای امروزه حق واخواهی از آرایی غیابی یکی از حقوق شناخته شده ملی وبین 

، اصل تناظر، برابری صالح ها وحق دفاع سی. منصفانه بودن دادرمتهمان محسوب می شود

در جلسه دادرسی، این حق را داشته باشد می نماید تا متهم در صورت غیبت  برابر، ایجاب

کم غیابی اعتراض نماید. ضمن اینکه مهمترین مبنای این حق، اصل رعایت حقوق که به ح

 1دفاعی می باشد

دارای اهمیت است که در مراحل  ق از ان جهتاز این ح می توان گفت حق واخواهی

ادله جمع آوری شده دارای نواقصی  و کمه ممکن است تحقیقات صورت گرفتهقبل از محا

ه بدون حضور متهم وایجاد مانع در این خصوص، به اتهام  متهم لذا چنانچه داداگا باشد ،

زیاد است و در واقع  محکمه بصورت یک طرفه صورت پذیرد رسیدگی نماید امکان اینکه

حق دفاع از متهم، بدین صورت سلب خواهد شد. در واقع حق بر واخواهی واعتراض به 

و به عنوان یک اصل مهم مورد نه بخشی از فرایند دادرسی عادال حکم صادره باید به عنوان

 قبول قرار گیرد.

، اما در باره آثار ار مثبت مجازات مجرمان تردید کرددر مجموع شاید بتوان در باره آث

 واخواهی»زیان بار مجازات محکومان بی گناه به هیج وجه نمی توان تردید یا تامل کرد. 

ار و آثار زیان ب بی گناه تهمانم از تحمیل مجازات بر یکی از مهمترین راه های پیشگیری

و  دادگاه محرز است بی طرفی ، استقالل وناشی از آن است. حتی در شرایطی که صالحیت



دیگر تدابیر ومعیار های مربوط به یک محاکمه عادالنه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت 

همیشه ممکن است، واخواهی در احکام را نفی نمود؛ چرا که اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه 

وهمین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است . این احتمال  همیشه 

لذا عدالت اقتضاء دارد وجود دارد که آن چه دادگاه حکم می کند مطابق واقع  وقانون نباشد، 

 2«که امکان واخواهی برای افراد فراهم گردد.

 دله آنرسیدگی غیابی و ا فصل اول : جواز
مهمترین منابعی که در احکام اسالمی به آنها استدالل می شود عبارت اند از: کتاب، 

اجماع وعقل.) در این نوشتار از مجموع ادله اربعه به سه تای اولی بسنده شده است( سنت،

در اینکه محاکمه غیابی متهم بدون حضور وی مشروعیت دارد یا ندارد حد اقل دو دیدگاه 

ای است و دیدگاه دوم که یک دیدگاه، بلکه نظر مشهور جواز چنین محاکمه مطرح گردیده

برخالف دیگاه اولی رسیدگی به پرونده اتهامی بدون حضور متهم را جایز نمی داند و هرکدام 

ی استدالل جسته که در این فصل به دیگاه اول پرداخته می برای اثبات نظریه شان به ادله

ین رفتاری با متهم هستند به  منابع مذکور استدالل نموده اند، شود، وکسانی که طرفدار چن

 لذا به اختصار به تبیین این دیدگاه در این قسمت پرداخته شده است.

 (اجماع1
یکی از ادله ک برای جواز محاکمه غیابی به ان استدالل شده اجماع می باشد)در اینکه  

اع منقول دلیل به حساب می آید اجماع به صورت مستقل دلیل محسوب می گردد و یا اجم

در جای خودش باید مورد بررسی قرار گیرد( به هر حال فعال به عنوان دلیل مستقل در کنار 

دیگر ادله  به عنوان قسیم یکی از ادله مطرح می باشد. وفقهای بسیاری جواز دادرسی را 

 اشاره می شود: غیابی را به مشهور در کتب شان نسبت داده اند که به برخی از فقها از 

 : اجماع فقهای شیعه وسنی را ادعا نموده وبیان داشته الخالف شیخ طوسی در کتاب 

 سعد نب اللیث و األوزاعی و مالک و الشافعی قال به و جائز الجملة فی الغائب على القضاء»
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 و...إسحاق و أحمد قال به و حائط خلف کان لو و علیه أحکم: شبرمة ابن قال و. شبرمة ابن و

 3«أخبارهم و الفرقة إجماع: دلیلنا... خالف بال جائز الغائب على القضاء أنّ هذا تحقیق

 سواء حابنا،أص باتّفاق علیه قضی البلد عن غائباً کان إن ثمّ» شهید ثانی نیز فرموده است:

 قصداً مّاإ الحکم مجلس فی حضوره تعذّر و البلد فی حاضراً کان لو کذا و قریباً أم بعیداً کان

  4.«لعارضأو

یکی دیگر از فقهای صاحب نام شیعه مشروعیت دادرسی غیابی را فاقد اختالف دانسته 

 خالف ال و إشكال ال الذي» :ثابت دانسته است ومحصل را در مورد آنبلکه اجماع منقول 

 5.«عليه بقسميه اإلجماع بل الجملة في عليه الحكم مشروعيّة في بيننا

از فقهای معاصر نیز جواز این نوع دادرسی را به مشهور فقهای  صاحب مجمع الفائیده

 وازج العامة بعض و علمائنا عند المشهور» رخی فقهای اهل سنت نسبت داده استشیعه وب

 ورحض على قادرا حاضرا، أو البلد عن غائبا کان سواء الحکم، مجلس عن الغائب على الحکم

 6« .ال أم الحکم مجلس

آیت اهلل خوئی از فقهای صاحب نام شیعه  عالوه بر اصل مشروعیت محاکمه غیابی  

ه و مدعی  بین ضور متهم در جلسه دادارسی امکان نداشته  باشدتوضیح می دهد که  اگر ح

داشته باشد  قاضی می تواند بر اساس بینه حق  شاکی را از متهم بگیرد و به مدعی بدهد)در 

شاکی ضامن نیز اخذ نماید در صورت که بعدا متهم حاضر شود وبا امور مدنی ومالی( واز 

 گردن او نداشته می تواند مال خودش را از شاکی برگرداند.ی به دلیل ثابت کند که شاکی حق

 لبيّنةا أقام إن فعندئذٍ فعلًا، إحضاره يمكن لم و غائباً، عليه المدّعى كان و حقّه، المدّعى طالب إذا»

 لًاكفي منه أخذ و له دفعه و عليه المدّعى أموال من حقّه أخذ و بالبيّنة له لحاكما حكم مدّعاه على

 رجعاست عليه شيئاً المدّعى استحقاق عدم أثبت فإن حجّته، على فهو قدم إذا الغائب و. بالمال

 7«ظاهر خالف بال. » عليه للمدّعى دفعه و للمدّعي دفعه ما الحاكم



مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی طی استفتائی که سوال شده  در موارد که متهم چندبار  

گرد یا نه؟ وآیا چنین شود، آیا غیابا محکوم میدر دادگاه احضار می گردد و وی حاضر نمی

دهد در صورت که اتهام در مورد حق الناس باشد ای مشروعیت دارد یا نه؟ پاسخ میمحاکه

ه نماید گناهی اش دلیل ارائن داشته باشد جایز است اما اگر متهم بعدا بر بیو شاکی دلیل متق

 متّهمال يحضر ال التي الموارد في »دلیل اش شنیده می شود  ومی تواند حق اش را برگرداند 

 اهذ يكون هل و ال؟ أم بحقّه الغيابي الحكم إصدار يمكن هل المحكمة، في المكرّر اإلنذار بعد

 و صحيح البيّنة وجود مع و الناس، حقوق في الغائب على الحكم نعم،: الجواب ؟شرعيّاً الحكم

 8« .حديثه يُسمع و البيّنة إقامة و ذلك بعد الحضور الغائب للمتّهم يحقّ لكن و مشروع،

 

 ( اطالقات2
دلیل دوم که بر جواز محاکمه غیابی بر آن استدالل شده است عبارت از اطالقات  است 

با این دو دلیل مهم یعنی آیات و روایات بیان می دارد که هر کس بینه ودلیل یعنی این که 

داشته باشد قاضی باید بر اساس ادله حکم نماید  اما در این که متهم  در جلسه دادرسی 

حاضر باشد یا نباشد فرقی از این جهت برای قاضی نباید وجود داشته باشد بلکه مالک 

فقها با توجه به این گونه اطالقات جواز محاکمه غیابی را  یکی از 9ومعیار بینه می باشد.

توضیح داده که: اقتضای برداشت از کالم نورانی معصوم)ع( مالک قاضی درست کار این 

است که وی حکم الهی را می داند و بر اساس آن  متهم را محاکمه وحکمش را اعالم می 

شناخت مدعی از منکر این است که هر دارد و نیز آن گونه که رسول اکرم)ص( بیان داشته:  

کس مدعی چیزی است باید دلیل ارائه نماید وهر کس منکر است یا ادعای مدعی را بپذیرد 

ویا قسم بخورد، این  فرمایش پیامبراکرم)ص( که به عنوان قاعده ومالک تشحیص مدعی 

وقاضی دارد هر کس را عرف مدعی ومنکر تشخیص دهد ومنکر قرار گفته است، بیان می

واجد شرایط  قضاوت بر اساس بینه شان حکم الهی را بیان نماید آن حکم نافذ است. اما 
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اینکه حتما متهم در جلسه دادرسی حضور داشته باشد بجز موارد خاص الزم نیست بلکه 

ت. بنابر این محاکمه غیابی ی طرفین و وجود قاضی واجد شرایط برای قضاوت اسمهم ادله

 هعلي قوله إطالق مقتضى لكن و» یل آن نیز اطالق آیات وروایات است.مشروعیت دارد ودل

 و المدّعي، على البيّنة :آله و عليه اللّه صلّى قوله و 10«يعلم هو و بالحقّ قضى رجل: »السّالم

 الحكم كان و المنكر، و المدّعي عرفا عليهما صدق إذا الحكم نفوذ هو  11«أنكر من على اليمين

 رفا،ع المتخاصمين على المنكر و المدّعي صدق هو الحكم نفوذ في فالعمدة اللّه، أنزل مما و حقّا

 يلدل يدلّ أن إلّا السّالم عليهم بحكمهم حكم -للشرائط الجامع المجتهد أي -الحاكم يكون أن و

 السؤال أو غيابه، عدم و الحكم مجلس في عليه المدّعى حضور من آخر، أمر اعتبار على خاصّ

 ال -الغائب على الحكم جواز أي -فيه نحن فيما و.ذلك أمثال و للبيّنة، المدّعي إقامة بعد عنه

 12«.الغائب على نفوذه و الحكم صحّة المتقدّمة األخبار ظاهر بل الحضور، اعتبار على دليل

یکی دیگر از فقها بعد از بحث فروان در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسد که 

غایب از جلسه دادرسی در صورت که باقی شرایط محاکمه عادالنه فراهم باشد دادرسی متهم 

  13«.مطلقا الغائب على الحكم جواز»...جایز می باشد

 حاضرا أو کان مسافرا مطلقا، القضاء مجلس عن غاب من على الحکم یجوز أنّه المشهور»

 من جماعة و أحمد و مالک و کالشافعی العامّة أهل أکثر مذهب هو و ذکرها اآلتی للعمومات

  14«حنیفة أبو فیه خالف و الفقهاء

 الف(اطالق آیات

براساس برخی آیات کتاب الهی که جواز محاکمه غیابی بر ان استدالل گردیده عبارت 

مورد نظر به صورت مطلق دستور رسیدگی به در این آیات شریفه است از اطالق آیات که  

دعوای متخاصمین صادرشده است ودر آن از حضور وعدم حضور متهم سخن به میان نیامده 

 جَعَلْناكَ إِنّا داوُدُ يا»است، مانند این آیه مبارکه که خداوند خطاب به حضرت داود)ع( فرمود: 



ای داود ما تورا خلیفه خود در روی زمین قرار  15«الْحَقِّبِ النّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً

 لَيْكَإِ أَنْزَلْنا إِنّا» دادیم  و شما بین مردم به حق حکم نما ، و نیز آیه مبارکه دیگری که فرمود

ونازل ت یقینا این کتاب را به درستی و راستی بر16«اللّهُ أَراكَ بِما النّاسِ بَيْنَ لِتَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتابَ

  کردیم ؛ تا میان مردم به آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی.

باتوجه به اطالق آیات مذکور که خداوند سبحان دستور رسیدگی به دعاوی مردم را 

صادر نموده است و در آن هیج شرط وقیدی از جمله حضور وعدم حضور متهم اشاره نشده 

آن قید، شرط وتخصیص وجود داشته یانه است وطبعا در صورت که شک نماییم که آیا در 

اصل عدم چنین قیوداتی است در نتیجه از اطالق آن به عدم شرط حضور  ،طبق اصل اصولی

البته باید اذعان نمود )همان گونه که در فصل بعدی  17متهم در جلسه دادرسی پی می بریم.

اشکالتی مواجه می خواهد آمد( استدالل به اطالق آیات مذکور بر جواز دادرسی غیابی با 

 باشد.

 ب(اطالق روایات

بعد از اطالق آیات که بیان گردید به برخی روایات نیز به جواز دادرسی غیابی استدالل 

می ی وبینه  ارائه شود  شود که وقتی برای قاضیوایات ذیل نیز فهمیده میاز رشده است، 

م در دادرسی اشاره نگردیده هتواند بر اساس آن حکم نماید  در این نوع روایات به حضور مت

  می توان به  چند روایت اشاره نمود:  است،  در این زمینه

فرمود:  حضرت که کندنقل میروایت جمیل بن دراج از یکی از امامین صادقین)ع( -1

الغائب یقضى علیه إذا قامت علیه البیّنة و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون »

در صورت  18«إذا قدم، قال: و ال یدفع المال إلى الذی أقام البیّنة إلّا بکُفَالء.ه الغائب على حجّته

فروشد ا بر، مالش قاضی می تواند برعلیه متهم غایب حکم می نماید مدعی بینه داشته باشد که

اش  اهیاضر شود اگر دلیل بر بی گنحنماید، زمانیکه مدیون غایب  تا دینش را از آن مال ادا

روخته ف در صورت توسط قاضی  باشد می تواند مالش را پس بگیرد. البته مال مدیونداشته 
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 بعد از حضور متهم کشف گردد که داده می شود که از مدعی کفیل بگیرد که اگروبه مدعی 

  پس بگیرد. را مال ه، بتواند از اوادعای مدعی بی اساس بود

روایت ابن دراج که است: اگرچه  در مورد ارزش این  روایت یکی از فقها بیان نموده 

میر عاما روایت دیگر از طریق محمد ابن ابی  ،و از اعتبار آن کاسته است بصورت مرسل آمده

است از اصحاب اجماع  ن دراجنیز به همین مضمون بدست ما رسیده است ونیز چون اب

 برانبدین ترتیب ضعف روایت ابن دراج تا حدودی جواصحاب از آن روایت  نقل کرده 

 مودهن توسط مدعی بینه ارائه به مشروط را غیابی محاکمه مذکور روایت در چه گرمی گردد. 

 مستندات ،امارات مانند قضائی مستندات باقی که شود نمی دلیل ،روایت در بینه ذکر اما است

. تاس اعتبار دارای خود محدوده در هرکدام بلکه شود ساقط اعتبار از قاضی علم مانند علمی

 باشد یطوالن متهم غیبت که است درست صورت در غیابی محاکمه که نمود توجه باید البته

 در مداع اینکه ویا باشد المکان مجهول یا شود می متضرر بماند حضور منتظر شاکی اگر که

 حضارا منتظر ولی باشد داشته نیز را حضور وقصد باشد حاضر اگر اما نشود حاضر دادگاه

 در ننماید خبر دادگاه موعد از را متهم انگاری سهل خاطر به یا عمدا قاضی اما باشد دادگاه

 19.بود نخواهد اشکال از خالی حکم وصدور غیابی دادگاه تشکیل صورت این

ظاهر روایت فوق اگرچه در باره امور مالی ومدنی وارد گردیده است ولی بسیاری از 

فقها)چنانکه اشاره شد( در جواز وعدم جواز دادرسی غیابی بین امور مدنی وکیفری تفکیک 

 ی غیابی استدالل نموده اند. قایل نشده اند و بر این روایت بر جواز محاکمه

طبق  )ص( در مورد شکایت هند همسر ابوسفیان.روایت نقل شده از رسول اکرم -2

 کند که ابوسفیان انسان بخیل استاین روایت همسر ابوسفیان خدمت رسول خدا شکایت می

از مال  داددهد پیامبرخدا)ص( به هند اجازه نمی که نفقه من وفرزندش را به صورت کامل

این عمل رسول خدا)ص( جواز . برخی فقها از جمله شهید ثانی از داو به اندازه کافی بردار

 لىع الحجّة و» محاکمه غیابی را استنباط نموده است، وی در این باره چنین فرموده است:



 لهند قال هأن عنه المستفيض الخبر ففي. كقوله حجّة هو و آله، و عليه اللّه صلّى النبيّ فعل جوازه

 خذي: »-ولدي و يكفيني ما يعطيني ال شحيح رجل سفيان أبا إن: قالت قد و -سفيان أبي زوجة

 في عليهم لنا حجّة فيه و. المجلس عن غائبا سفيان أبو كان و. «بالمعروف ولدك و يكفيك ما

 20.« بمكّة حاضرا يومئذ كان سفيان أبا ألن غيرها، ال و العدوى بمسافة غيبته اشتراط عدم

 رسیدگی غیابی و ادله آن فصل دوم: عدم جواز
فصل قبل بیان گردید ادله نشان از جواز دادرسی غیابی داشت اما در این از آن چه که در 

فصل برخالف کسانیکه محاکمه غیابی را تجویز می نمودند، مخالفین نیز استدالل بر عدم 

ای غیابی دارند که مهمترین ادله شان آیاتی از قرآن کریم و تعدادی از روایات جواز محاکمه

 ه اختصار به آن اشاره می گردد.می باشند که در این مختصر ب

 آیات -1

از جمله آیات شریفه که بر عدم پذیرش دادرسی غیابی به آن تمسک شده است این آیه  

مبارکه می باشد که زمانی متخاصمین نزد حضرت داود برای حل اختالف شان آمدند یکی 

بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى كَ ظَلَمَلَقَدْ »از انها وقتی شکایتش را مطرح نمود حضرت داود فرمود:

یقینا اوبا درخواست افزودن میش تو به »وی خطاب به مدعی علیه بیان داشت:  21«نِعاجِهِ

، وقطعا بسیاری از معاشران و شریکان به یکدیگر «میش های خود بر تو ستم روا داشته است

و اینان اندک داده اند کنند، به جز کسانیکه ایمان آورده وکار های شایسته انجامستم می

اند.داود دانست که ما او را)دراین حادثه(آزموده ایم، درنتیجه از پروردگارش در خواست 

 آمرزش کرد و بی درنگ به حالت خضوع به رو در افتاد و به خدا بازگشت.

 روایات-2
ای عدم جواز دادرسی غیابی به تعدادی از روایات نیز تمسک شده اند که به در زمینه

 ا اشاره می شود: برخی از انه
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ابي بختري از امام صادق)ع( وايشان از پدر بزرگوارش امام علي)ع( روايت نموده كه  -1

ي دادرسي حضور ندارد حكم حضرت فرمود: بر عليه كسيكه غايب است و در جلسه

 عَلَى يُقْضَى لَا: قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ الْبَخْتَرِيِّ أَبِي عنْ»صادر نمي شود 

ه به دليل اينك : يكياشكال نمودهاز دو جهت البته برخي در سند اين روايت  22«.غَائِبٍ

برخي او را دروغگو معرفي نموده  ديگر اينكه ابوالبختري قاضي سني مذهب بوده و

برخي ديگر از فقها خواسته بين اين روايت وروايات كه دال بر جواز محاكمه   23.است

« بٍغَائِ عَلَى يُقْضَى لَا»مع نمايند بدين صورت كه: اين كه امام فرمود غيابي هستند ج

منظوراش اين بوده كه چنين حكمي قطعي نيست زيرا ممكن است مدعي عليه با دليل 

اش بعدا حاضرشود وحقش را پس بيگيرد، به همين خاطر در برخي روايات گناهيبربي

ور امام اين بوده كسيكه در شهر كه از مدعي ضامن خواسته شده است. شايد هم منظ

گاه حاضر نگردد نبايد رد  حضور دارد و به هر دليلي در داددادگاه در آن موقعيت دا

  24حكم صادر شود.

روايت كه عياشي در تفسيرش از امام علي)ع( آورده است كه: پيامبر)ص( به امام علي  -2

وقتي طرفين دعوا آمد  فرمود:مردم نزد شما براي حل اختالف شان مراجعه مي نمايد،

 هللا صلى النبي إنّ: السالم عليه عليّ عن»تا زمانيكه كالم هردورا نشنيدي حكم نكن

 أتاك افإذ إليك، سيتقاضون الناس إنّ: فقال -قال أن إلى ببراءة بعثه حين آله و عليه

 25.«اآلخر تسمع حتّى لواحد تقض فال الخصمان،

از ایندست که بر عدم جواز دادرسی غیابی استدالل شده 26در روایت مذکور و روایات 

علی رغم این که ظاهرش بر چنین منظوری داللت ندارد بلکه  فقط بر عدم جواز رسیدگی 

تا زمان که سخن طرفین شنیده نشده را مورد توجه قرار داده است. برخی از فقها علی رغم  



گیرد که چنین روایاتی با اجماع که که سند این احادیث را ضعیف محسوب نموده نتیجه می 

بر جواز دادرسی غیابی وجود دارد ونیز عمومات آیات و روایات که داللت بر جواز چنین 

ی داشت قدرت معارضه ندارد بنابر این اگر دیگر شرایط دادرسی عادالنه فراهم باشد محاکمه

طرفی چون وی  وفقط مدعی علیه حاضر نباشد عدم حضور او مانع دادرسی نمی گردد از

در دادگاه حضور ندارد هر وقت حاضر شد می تواند با دلیل از خودش دفاع نماید. بدین 

 27ترتیب حقی از کسی ضایع نمی گردد

 فی الجمله از نظر مشهور مورددادرسی غیابی  از مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت

سی، قاضی می تواند یط دادرادرصورت فراهم بودن باقی شر پذیرش واقع شده است که

واگر چنانچه محکوم علیه بعدا حاضر گردد  ادر نماید وحق مدعی را به وی برگرداندحکم ص

تواند با ارائه دلیل حق خود را از مدعی باز ستاند وادعای تضییع حق خود را نماید می

از مدعی ضامن گرفته ( همانگونه که در برخی روایات نیز مطرح شده استاگر)مخصوصا 

 باشد.  شده

وجه به با تقاضی  است که آیا الزمرح است این می باشدجا قابل طدیگر که در این نکته

قسم نیز بدهد یا  مدعی رادهد، ادله ومدارک ارائه شده توسط مدعی که حق را به وی می

در این باره حداقل دو دیدگاه مطرح شده است یکی زمانیکه  ضمیمه نمودن قسم الزم نیست؟

ود را ارائه می دهد احتیاطا قسم نیز ضمیمه نمایند، دیدگاه دوم نیز این است مدعی بینه خ

 نیست.    دادن مدعی قسم دعی بینه دارد نیاز بهکه وقتی م

حضرت امام خمینی)ره( از جمله فقهای است که قسم دادن مدعی را به عالوه درخواست 

 كمالح عدم األحوط و»است بینه محکمه پسند از وی ترجیح داده و مطابق احتیاط دانسته 

 28«..حجته على الغائب إن ثم اليمين، بضم إال الغائب على

یکی از فقها ضمیمه نمودن قسم را مطابق احتیاط دانسته والبته اضافه نموده که مشهور 

داند ودلیل آن را نیز این گونه تبیین نموده که فرد غایب در ضمیمه نمودن قسم را الزم می
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جلسه دادرسی مانند میت است که از خود دفاع نمی تواند همان که در گرفتن حق از میت 

ضمیمه نمودن قسم الزم است در داد رسی غیابی نیز الزم است. سپس ایشان اضافه می نماید 

که تشبیه غایب به میت قیاس است  وقیاس هم نزد شیعه فاقد اعتبار می باشد، بلکه بر اساس 

 ضم الغائب على الحكم في يعتبر ال»ی در باره میت نیز قسم دادن الزم نیست مقتضای ادله حت

 نزلةم للغائب تنزيال ضم اليمين اعتبار المشهور إلى نسب لكن و .األحوط هو كان إن و اليمين،

 نع يخلو ال هو و.المقام في فكذلك اليمين ضم إلى الميت على الدعوى تحتاج فكما الميت،

 29«أيضا. إليها االحتياج عدم الميت على الدعوى أدلة إطالق مقتضى و القياس،

 يحلف و...الغائب، على الحكم يجوز»برخی به صراحت قسم دادن مدعی را الزم دانسته  

دیدگاه که قسم را الزم نمی داند فقهای است که جواز محاکمه غیابی . 30« .البينة مع خصمه

 رده است. را مطرح کرده واز قسم ودعی سخن به میان نیاو

 تفکیک بین حق اهلل وحق الناس فصل سوم: 
در این که دادرسی غیابی جایز است فی الجمله مورد قبول مشهور فقها است، اما این  

شهرت جواز در امور کیفری است یا امور مدنی ویا هردو؟ تا آنجا که نگارنده جستجو نموده 

 بیشتر ناظر به امور مدنی است از این جهت تفکیک خاصی به چشم نمی آید منتهی روایات

گوید از مدعی کفیل گرفته می شود که اگر مدعی علیه بعدا بی مخصوصا روایاتی که می

اعتباری ادعای مدعی را ثابت کرد می تواند از کفیل غنی اخذ نماید، ولی درهر صورت 

هر دو قابل  دتفکیک بین این دو خیلی نمایان نیست البته از مثال های که فقها مطرح نموده ان

الناس اجماع است که جواز محاکمه غیابی اهلل وحقباشد. اما درتفکیک بین حقاستنباط می

اهلل که بنا بر تخفیف است محاکمه غیابی راه ندارد، دراین مخصوص حق الناس است و درحق

 قسمت به دیدگاه برخی از فقها اشاره می شود:



یکه قایل به جواز دادرسی غیابی است، این یکی از فقها در این مورد فرموده است: کس

جنایت الناس است چه مالی وچه غیر مالی مانند نکاح، عتق،دادرسی را مخصوص حق

 جوازب الحاكم»وقصاص البته چنین دادرسی در باره حق اهلل مانند زنا ولواط درست نیست 

 لجناياتا و العتق و كالنكاح غيره، أو مالًا كانت اآلدميّين سواء بحقوق خصّه الغائب على القضاء

 31«اللواط... و كالزنا تعالى اللّه حقّ دون القصاص، و

 همچنین فقیهی دیگر فرموده است در حق اهلل مانند زنا ولواط محاکمه غیابی به هیج 

بهه دچار ش در حق اهلل  از طرفی و اهلل بنا اش بر تخفیف استوجه درست نیست زیرا حق

دست برمی داریم. از چنین محاکمه  «الحدود تدرأ باالشبهات» قاعدهساس می شویم که بر ا

الناس جمع شود مانند سرقت حق الناس غیابی قابل محاکمه اگر در موردی حق اهلل و حق

 يعل الحكم يجوز فال اللواط و كالزنا جل و عز اللّه حقوق أمّا و»است اما حق اهلل جایز نیست

 اشتمل لو و الشبهاتب الحدود درئت ثمّ من و تقدّم كما التخفيف على ةمبنيّ ألنّها مطلقا فيها الغائب

 ذلك و تعالى، اللّه حقّ دون اآلدميين حقّ في عليه فيقضى حكمه واحد فلكل الحقين على

 32« تعالى اللّه حدّ فهو القطع أمّا و المال، هو و اآلدمي حقّ ثبوت في إشكال ال فإنّه كالسرقة

مدعی علیه غایب که در جای  گوید:تایید مطلب مذکور می یکی دیگر از فقها؛ ضمن

است  و یا از حضور یافتن معذور باشد محاکمه غیابی حق الناس نزد مشهور شیعه واغلب 

 و مذهبهم من المعروف بل بينهم، فالمشهور: الناس حقوق أمّا و» فقهای اهل سنت جایز است

 33.«الحضور عليه تعذّر أو البلد، من غائبا كان إذا عليه الحكم جواز العامّة، أكثر مذهب

البته برخی از فقها در چنین تفکیکی ابراز تردید نموده وگفته  چون هر دو حق به وسیله  

گردد پس اینکه یکی حکمش اجرا شود دیگرد نشود یک علت که همان بینه باشد ثابت می

الغرم و كالسرقة يقضى ب لو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس»محل تردید است

 34«في القضاء بالقطع تردد.
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تفکیک بین حق الناس وحق اهلل را فاقد دلیل دانسته و می  نیز35یکی از فقهای معاصر

گوید: چنین تقسیم بندی دلیل غیر از فتوای اصحاب وقدر متیقن از اجماع در مورد غایب  

 مشروعیت نداشته باشد حال کهاصل آن است که دعوای بدون یکی از خصمین زیرا ندارد . 

ثابت گردید از این عمومات تفکیک بدست  به خاطر عمومات واطالقات جوازدادرسی غیابی

ه روح ادل و از مذاق شرعتنها چیزی که فهمیده می شود فقها چنین تفکیکی را  .نمی آید

 ند.دشرعی بدست آورده اند واگر نه دلیل خاص می داشت باید ارائه می دا

وارد نیست  چون به وسیله بینه حق الناس چه محکوم  چنین شبهه این است که ما حق ا

عضو شرط دانستن حضور  علیه حاضر باشد چه غایب ثابت می گردد اما در مانند  قطع

چنین 37بسیاری از فقها 36بنابر این تفکیک بین دو حق حرف حقی است. می باشد، عاقالنه

 38تفکیکی را پذیرفته اند.

 آیین دادرسی کیفری قانون 604حلیل مادهفصل چهارم: ت
قوانین جمهوری اسالمی ایران مخصوصا قوانین که بعد از انقالب جمهوری اسالمی ایران 

ت باشد. یکی از این قوانین عبارتدوین و تصویب گردیده براساس دیدگاه مشهور فقهای می

ین دادرسی کیفری جدید قانون آی 606است از:ق.آ.دک.ایران. که در مورد دادرسی غیابی ماده

 چنین مقررداشته است: 

در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل »

او در هیج از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از 

رأی دادگاه مبنی بر محکومیت چنانچه  رأی غیابی صادر می کند. در این صورت،رسیدگی، 

ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است   متهم باشد،

وپس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. 

 « مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دوماه است.



این قانون آمده بود که  217نون آیین دادرسی کیفری سابق که در ماده حکم غیابی در قا

با قانون نافذ فعلی حد اقل در این ماده تفاوت مهم به چشم نمی خورد. آنچه که مورد نقض 

قانون سابق است، لذا با عنایت به این  217ابرام توسط دانشمندان صورت گرفته اند ماده 

 قابل طرح است: مطلب در مورد ماده مذکور نکاتی

اگر جلسات دادگاه رسیدگی کننده به اتهام قتل فقط با حضور  وکیل تسخیری وبدون  (1

حضور متهم تشکیل شده و رای صادر گردد ابهام  وجود دارد که این رای را باید حضوری 

تلقی نمود یا غیابی؟ ظاهرا این رای حضوری است اما در مقابل نیز می توان گفت: نظر به 

وخصوصیت بزه قتل عمدی که رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات وآداب  اهمیت

خاصی می باشد وبه لحاظ این که در فرض سوال، اراده متهم به قتل در تعیین وکیل تسخیری 

قانون آیین دادرسی کیفری این است که چنین  217مد خلیتی نداشته است مستنبط ا زماده 

سد حضوری دانستن چنین حکمی که مرجع تجدید نظر رایی غیابی تلقی می شود. تالی فا

آن دیوان عالی کشور خواهد بود به لحاظ آن که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است ، 

در صورت ابرام رای صدر شده بر محکومیت متهم و در نتیجه محروم کردن متهم به قتل از 

ه بوده واین گونه تفسیر و ب حق دفاع، دادرسی وپاسخ گوئی به اتهام  در دو مرحله رسیدگی

 39برداشت از قانون مغایر با موازن قضایی وانصاف وعدالت است.

آیا ممکن است داداگاه نسبت به متهم که وکیل معرفی کرده و وکیل هم صرفا برای (2

مطالعه پرونده یا اعالم وکالت خود، الیحه ای را به انضمام وکالت نامه تقدیم دادگاه کرده 

ی صادر نماید؟  اگر مالک صدور حکم غیابی را عدم اطالع متهم بدانیم نمی است حکم غیاب

توان حکم غیابی صادر کرد اما اگر مالک آن را صرف عدم حضور بدانیم می توان حکم 

غیابی صادر نمود. تفسیر منطقی قانون، موئید احتمال نخست است اما تفسیر مضیق آن ، 

به میان آورده است و « عدم حضور» سخن از 217ه احتمال دوم را تقویت می کند زیرا ماد

   60ابالغ واقعی را نیز موجب حضوری شدن محاکمه نداسته است.
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پرسش اساسی این است که آیا هرگونه دفاع کتبی ویا هر نوع حضوری با هر کیفینی (3

ای را می تواند به حکم صادره وصف حضوری دهد؟ ابهام از این جا ناشی می ویا هر جلسه

د که گاهی مکاتبات  طرفین دعوا با دادگاه ، در پاسخ به ادعاهای خوانده است وگاه به شو

گوید ی رسیدگی ابتدا خواهان سخن میمقصودی دیگر. هم چنین از آن جا که در جلسه

سپس خوانده دفاع می کند گاهی به این دلیل یا دالیل دیگر خوانده ای که حضور یافته امکان 

بد. ضمن آن که رسیدگی داداگاه جلسات متعددی را می طلبد؛ برخی وفرصت دفاع نمی یا

از این جلسات برای استماع اظهارات طرفین در دادگاه تشکیل می شود  و تعدادی دیگر 

مانند جلسه استماع  شهادت یا رسیدگی فوری یا اجرای قرار کارشناسی، در خارج دادگاه 

 .ویا در دادگاه برای امور فرعی تشکیل می شود

در مقام پاسخ باید روشی برگزید که پاسخ ها هماهنگ بوده وبر یک محور اساسی متمرکز 

باشد. این محور همان اصل رعایت حقوق دفاعی است که پیش از این گفته شد؛ اصلی که 

در بردارنده و مستلزم شبه رکن آگاهی، گفتگو و ادله است در موضوع حاضر این اصل بدین 

از ادعای خواهان آگاه بوده  وفرصت وامکان دفاع از خود را مقابل معنی است که  خوانده 

ان ها داشت باشد. هدف از ارسال الیحه ویا حضور، دفاع است؛ از ان جا که وصف غیابی 

یا حضوری بودن مربوط به حکم است وحکم نیز در ماهیت دعوا صادر می شود، دفاعیات 

بتواند در فرصت مناسب در ماهیت دعوا از  باید مربوط به ماهیت باشد به نحوی که خوانده

 خود دفاع کند. 

نقش تفسیری اصول کلی حقوقی ما را به این نتیجه می رساند که چنانچه خوانده در 

ی رسیدگی حاضر شود اما فرصت دفاع نیابد، رای  صادره را باید غیابی توصیف جلسه

 61کرد.



یک از جلسات دادرسی حضور  : در مواردی که متهم به قتل عمدی در هیج825سوال(4

پیدا نکند  ودادگاه وکیل تسخیری تعیین کند و رأی به قصاص متهم صادر شود آیا چنین 

 رأیی حضوری است یا اینکه غیابی محسوب خواهد شد؟

توضیح: در بعضی مواقع متهم به قتل عمدی فراری است ودسترسی به وی نیز وجود 

برای وی وکیل تسخیری تعیین می کند  وپس از  ندارد ، پس با توجه به مقررات، دادگاه

رسیدگی مبادرت به صدور رای می کند. لذا با توجه به این که متهم شخصا در جلسات 

 دادرسی نقشی ندارد  در عمل مشکالتی به وجود می آید. 

نظر اکثریت: مالک حضوری و غیابی بودن، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیل او در 

ت. وکیل تسخیری نیز وکیل است وحضور وکیل در جلسات دادرسی جلسات دادرسی اس

 باعث حضوری بودن حکم بوده وحکم دادگاه حضوری محسوب است.

نظر اقلیت: با توجه به این که وکیل از نوع  تسخیری است ومتهم به قتل در تعیین او 

یابی وط به آرای غدخالتی ندارد . بنابراین، حکم دادگاه غیابی بوده وباید مطابق مقررات مرب

   62«عمل کرد.

تهم ای که م: هرگاه دادگاه با اخذ توضیح از متهم ویا با توجه به الیحه دفاعیه833سوال(5

تقدیم داشته است دالیل وقوع جرم را کافی نداند و رای  بر برائت صادر کند وبا اعتراض 

ید در جلسه دادگاه تجدشاکی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود لیکن متهم از حضور 

نظر امتناع  والیحه نیز ارسال نکند و دادگاه تجدید نظر بدون اخذ آخرین دفاع رای بر 

 محکومیت صادر کند این رای حضوری است یا غیابی؟ 

قانون آیی دادرسی  دادگاه  های های عمومی وانقالب   260نظر اکثریت: بر اساس ماده 

دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد یا وکیل در امور کیفری در مواردی که رای 

او در هیح یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده  والیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد 

رای صادره غیابی وقابل واخواهی است  در این غیر این صورت رای حضوری محسوب می 
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ت.بنابر این، هرگاه متهم در مرحله شود. مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی وتجدید نظر اس

بدوی حاضر شده باشد یا ال اقل الیحه ای ارسال کرده باشد با عدم حضور او  در مرحله 

تجدید نظر  نمی توان حکم را غیابی تلقی وپرونده را در مرحله دیگری به جریان انداخت . 

ایت ید مقررات رعالبته  در کیفیت محاکم وترتیبات رسیدگی وصدور رای در هر مرحله با

 شود.

نظر اقلیت: در دادگاه تجدید نظر به لحاظ عدم حضور متهم امکان تفهیم اتهام  واخذ 

آخرین دفاع فراهم نبوده است . بنابراین، رای دادگاه غیابی محسوب تا  در صورت واخواهی 

ی قانون آیین دادرس 260به مدافعات متهم توجه شود ومقصود از مراحل دادرسی  در ماده

کیفری  جلساتی است که دادگاه برای رسیدگی به موضوع پرونده تشکیل می دهد  واگر 

متهم  در هیج یک از جلسات حاضر نشود رای نسبت به آن غیابی است اعم از این که در 

 مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر.

 63نظر کمیسیون: نظر اکثریت تأیید است.

وپناهنده شده است. ازطریق اداره حقوقی : فردی به ترکیه فرار کرده 823سوال»(6

احضاریه ارسال شده است .پاسخ رسیده که چون وضعیت پناهندگی مشخص نیست  نمی 

توان او را تحویل داد. با توجه به این که این فرد  در حدود چهارصد میلیون تومان 

 (مکان استکالهبرداری کرده است آیا می توان غیابی رأی صادر کرد؟) درحالی که مجهول ال

قانون آیی دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری،  180اتفاق نظر: ماده 

تکلیف را روشن کرده است  در صورتی که ابالغ توسط کنسول صورت گیرد ، رأی غیابی 

 ودر صوت که آدرس وی مشخص نباشد از طریق آگهی روزنامه باید اقدام کرد.

موضوع پناهندگی واسترداد مجرم را به سوال مطروح ، نظر کمیسیون: هرچند قسمت اول

ذهن متبادر می سازد، از فحوای کالم وعبارات اخیر سوال معلوم می شود که منظور سوال 

 چگونگی رسیدگی به اتهام متهم متوای و مجهول المکان است . در فرض اخیر سوال، کننده ،



می وحق الناسی است در صورتی که متهم با توجه به اینکه جرم کالهبرداری واجد جنبه عمو

متواری وبه هر علت شناخته نشود یا امر ابالغ احضاریه به چنین متهمی میسر و مقدور نباشد، 

قانون آیین دادرسی کیفری می توان متهم را از  180با رعایت شرایط وضوابط مذکور درماده 

محاکمه وحکم مقتضی صادر  طریق نشر آگهی در مطبوعات به دادرسی احضار وغیابا او را

کرد. بدیهی است که در مورد جرایمی که واجد جنبه حق اللهی هستند عمل به این قاعده 

    66« الزم نیست.

 در قوانین ایران صدور حکم غیابی در دو مورد ممنوع است:(7

 .21765یک: در جرایمی که مجازات آنها جنبه حق اللهی دارند.)مفهوم مخالف صدر ماده

موارد که اخذ توضیح از متهم الزم باشد؛ به نحوی که بدون آن توضیح نتوان  دو: در

حکم غیابی قابل اعتراض است  66(217ماده 2تصمیم درست اتخاذ کرد) مفهوم مخالف تبصره

ای است که تنها می نامند. واخواهی اصطالح ویژه« واخواهی»غیابی را  مو اعتراض به حک

 در این مورد کاربرد دارد .

 واخواهی حکم غیابی چند اثر مهم دارند:ر واخواهی، آثا

داراي اثر غير انتقالي است؛ بدين معني كه براي رسيدگي مجدد، پرونده به مرجع -الف -

باالتر ويا هم عرض فرستاده نمي شود ودر همان دادگاه صاد كننده رأي دوباره مورد 

يك  دگي به واخواهيدر رسي. در حقيقت نداشتن اثر انتقالي رسيدگي قرار مي گيرد

 حالت استثنايي به شمار مي آيد  و بر خالف قاعده فراغ دادرسي مي باشد. 

در رسيدگي به واخواهي، دادگاه مي تواند حكم واخواسته را تأييد كند ويا آن را -ب -

فسخ كرده وحكم جديد انشا نمايد ويا مجازات مقرر در حكم را تغيير دهد ويا متهم 

 را تبرئه نمايد.
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ر خصوص تشديد كيفر، در مقام رسيدگي به واخواهي،  در بين حقوق دانان د-ج -

اي تشديد كيفر را در اين رسيدگي نمي وقانونگذاران اختالف نظر وجود دارد. عده

پذيرند  و آن را مخالف اقتضاي واخواهي متهم مي دانند، ولي بعضي حقوق دانان 

 اقد اشكال نظري است..براين باورند كه تشديد كيفردر رسيدگي واخواهي ف

حكم نسبت به شاكي ومدعي خصوصي ودادستان هميشه حضوري محسوب مي -د -

 شود بنابر اين آنان حق واخواهي ندارند.

 در محكوميت هاي غيابي، براي محكوم عليه، دونوع حق اعتراض به وجود مي آيد:-ه -

 دو: تجديد نظر خواهي:.  يك: واخواهي -

 اول صرف نظركرده واستفاده از حق دوم را انتخاب كند.محكوم عليه مي تواند از حق  -

واخواهي اثر بازدارنده دارد، بدين معني كه  جلوي اجراي احكام را مي گيرد . ولي -و -

اخذ تأمين مقتضي از متهم براي جلوگيري از فرار يا مخفي وحضور مرتب در مواقع 

 احضار منعي ندارد.

ابالغ واقعي حكم است؛زيرا تنها در اين مبدأ واخواهي در احكام  غيابي تاريخ -ز -

صورت است كه مي توان مطمئن شد متهم از صدور حكم محكوميت خود آگاهي 

   47است. هيافت

فیصلة » نیز در این مورد مقررداشته است:66قانون اجراآت جزائی افغانستان در ماده( 8

 فع وی در خواستمحکمه مبنی بر غایب بودن متهم تا زمانی که متهم شخصا یا وکیل مدا

مرافعه خواهی را ارائه می نماید، جریان رسیدگی به قضیه متوقف می شود. در این حالت 

آغاز میعاد مرافعه خواهی برای متهم از زمان حاضر شدن وی شروع شده و ورق ابالغیه طبق 

 49«به وی ارسال می گردد.48(17حکم ماده)



( افغانستان با توجه به اشکاالت قانون اجراآت جزایی)آیین دادرسی کیفری 66مادهدر

. ق.آد.ک ایران بیان گردید در ماده مذکور قانون اجراآت جزای 606وابهامات که در ماده 

واهی تا وقتی که متهم مرافعه خ»افغانستان اشکاالتی دیگری نیز وارد است مثال  مقرر داشته 

ه ت مرافعه نکند  فیصل.بنابر این اگر متهم در خواس« نکرده قضیه متوقف  باقی می ماند

محکمه نیز اجرائی نمی گردد دراین صورت حکم محکمه ارزشی نخواد داشت شاید متهم 

بخواهد اصال حاضرنگردد  در این صورت هدفی که از دادرسی غیابی که عبارت از دست 

 یافتن مدعی به حقش بود است تحقق پیدا نمی کند.  

 نتیجه
گردید چنین بدست می آید که: عالرغم اختالف بین از انچه درباره دادرسی غیابی بیان 

فقهای اسالم در جواز وعدم جواز دادرسی بدون حضور مدعی علیه، نظر مشهور فقها در 

صورت که مدعی بینه داشته باشد و باقی شرایط فراهم باشد قاضی می تواند حکم صادر 

واند برای وی حق نماید و به علت که محکوم علیه حضور ندارد و از خود دفاع نمی ت

ت اهلل که بنایش بر تخفیف اسواخواهی واعتراض قرار داده شده والبته چنین دادرسیی در حق

به رسمیت شناخته نشده  فقط مخصوص حق الناس می باشد. در قانون موضوعه جهوری 

اسالمی ایران  و برخی نظام های قضائی دیگر که متخذ از فقه  است نیز نظر مشهور یعنی 

ی غیابی مجاز شمرده شده است وهم چنین  تفکیک بین حق اهلل وحق الناس صورت رسیدگ

گرفته است، اما در فقه بین امور مدنی وکیفری تفکیک نشده است ولی روایات بیشتر ناظر 

 به امور مدنی است
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(مکتوب های جلب وآگاهی توسط مأمور ضبط قضائی ترتیب گردیده، به مراجع مربوط ابالغ می گردد  واز نتیجه اجراآت 1»)بدین صورت تنظیم شده است: 15ماده - 48

نت شخص مورد نظر، رأسا برای خودش یا اقارب بالغ (مکتوب های جلب و آگاهی باید به آدرس محل سکو2شود شود.)به ادارة تقاضا کننده گزارش داده می

مکتوب های جلب وآگاهی به  وی یا شخصی که در عین خانه زندگی می کند، داده شود. در صورتی که تحویلی مکتوب های جلب و آگاهی ممکن نباشد،

مأمور ضبط قضایی مکلف است تحقیقات دقیق را ر نباشد، (هرگاه دریافت آدرس مسکونی مشخص مورد نظر امکان پذی4آدرس مذکور تحویل داده می شود...)

ه ب غرض کشف محل سکونت و یا محل کار شخص مورد نظر انجام دهد  در صورت عدم نتیجه این گونه تحقیقات، مامور ضبط قضایی مکلف است مکاتیب را

 «مرجع اداری که آخرین  محل سکونت شخص مورد نظر تلقی می گردد، تحویل دهد
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