مطالعات فقهی و فلسفی
سال دوم ،شماره  ،6تابستان 0931
صفحات  015ـ 87

دادرسی غیابی در فقه اسالمی و برخی نظام های حقوقی معاصر


عصمت السادات طباطبایی لطفی ،زینت نعمتی

(تاریخ دریافت2314/22/12 :؛ تاریخ پذیرش)2314/21/21 :

چکیده
اجرای عدالت ،هدف نهایی هر دادرسی ،و دادرسی عادالنه از شاخصههای مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشدد.
لذا ،از دی رباز توجه به ساز و کارهای الزم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است .گرچه در فصد خصدومت ،اصد بدر
لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است ،گاهی پایندی بی قید و شرط به این اص خود موجب تضییع حقوق افراد میشدود .زیدرا
ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده ،موجبدا نداامنی ،بدی اطمیندانی و عددم
رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد .با توجه به این امر ،در اسالم و در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ،بر خدالف نظدام کدامن ال ،دادرسدی
غیابی با هدف ایجاد امنیت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است .ممنوعیت دادرسی غیدابی در نادام کدامن ال ناشدی از بده
کارگیری شیوه دادرسی ترافعی در محاکما این نظام حقوقی است ،بر خالف نظام رومی -ژرمنی که دادرسی به صور تفتیشدی انجدام
میشود .در نظام تفتیشی جمع آوری ادله به عهده مقام قضایی گذاشته میشود ،بنابراین در هنگام آغاز روندد محاکمدا دادگداه مددار
توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد .فقها جهت اثبا جواز دادرسی غیابی به روایا و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شدرایای
قائ شده اند .از جمله شرایط حق الناس بودن مساله مورد دعوا میباشد .لذا در حق اهلل و مجازا ها حدی حکم غیابی نافذ نیست.

کلیدواژگان
دادرسی غیابی ،فقه اسالمی ،نظام کامن ال ،نظام رومی-ژرمنی.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهesmat.taba@gmail.com :
 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
از زمان وقوع منازعات در زندگی انسان هاا ،قضااوت و دادرسای باه صاورت هاا و شاووه هاا
گوناگون به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی و حقوقی و بار مبناا ضاواب و مقاررات مختلا
شکل گرفته است .در اسالم نوز موضوع قضا و دادرسی مورد توجه خاص قرار گرفته و اهموت آن
به شووه ها مختلفی در آیات و روایات بوان گردیده است .خداوند در قرآن خطاا

باه حضارت

داوود (ع) میفرماید« :ا داوود ما تو را در زمون جانشون و خلوفه گردانودیم ،پس مواان ماردم باه
حق داور کان» (ساوره ص آیاه  .)62همچناون در روایتای رساول اکارم (ص) در ارزش قضاا
میفرماید« :عدل یک ساعت بهتر از عباادت هفتااد ساال اسات( » .مجلسای .)306::273 ،فقهاا
اسالمی با توجه به حساس و پرخطر بودن منصب قضا پورامون مسائل مربوطه آن به تفصول سخن
گفته اند .به گونه ا که عالوه بر گشودن با

قضا در خالل کتب فقه ،رسائل و جازوات مساتقل

القضا» یا «اد

القضا» به نگارش در آورده اند که در آن متکفل امور

دیگر نوز تحت عنوان «آدا

و مباحث اصلی و فرعی دادرسی شده و بدین ترتوب به نحو جامعی مطالب آن را بررسی کردهاند.
از جمله موضوعات مهم در با

قضا دادرسی غوابی است .گرچه مقتضا ادله شرعوه در نفاو

والیت قاضی نسبت به متداعوون ،قضاوت با حضور آنان است ،به این معنا که خوانده یا وکول و
باید در مراحل دادرسی حاضر شده و دفاعواات خاود را در محکماه مطارد کناد ،لاوکن هموشاه
مشروط کردن دادرسی به حضور طرفون به صالد نوست و گاه ممکن است موجب تضووع حقاوق
مدعوان میشود .زیرا در این صورت ،پنهان شدن راهی برا از بون رفتن حقوق دیگر افراد جامعه
میشود که بی گمان مطلو

شرع مقدس نمیباشد .با توجه به نکتاه

ماککور در فقاه و حقاوق

اسالمی امکان دادرسی غوابی مطرد شده و تحت شرایطی جایز دانسته شده است.
در نظام ها حقوقی دیگر با مسئله دادرسی غوابی برخورد یکسانی به عمال نواماده اسات .باه
گونه ا که در نظام حقوق کامن ال اصل بر ممنوعوت دادرسی غواابی اسات اماا در نظاام رومای-
ژرمنی محاکمه غوابی پکیرفته شده است.
در این مقاله ،باتوجه به ضرورت حکم غوابی در بعض مواقع خصوصا در عصر کنونی ،بارآنوم
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تا ضمن طرد رویکرد فقها اسالمی و برخی نظامها حقوقی معاصر در خصوص حکام غواابی،
مبانی جواز یا عدم جواز حکم غوابی را بررسی نموده ،مالک غوابی بودن محاکمه و شرای الزم در
جواز صدور حکم غوابی را جستجو نمایوم.
اختالف روایات در اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی
حکم غوابی مانند هر موضوع دیگر که به رواب اجتماعی افراد مرباوط مای شاود ،در احادیاث و
روایات اسالمی جایگاهی برا خود اختصاص داده است .این روایات دو دسته هستند:
 دسته اول روایاتی هستند که بر جواز حکم غوابی داللت دارند. دسته دوم نوز روایاتی می باشند که ضرورت استماع دفاع مدعی علوه را برا صادور حکاممورد تاکود قرار دادهاند.
در تحقوق حاضر جهت اختصار یک نمونه از هر دسته را از نظر میگکرانوم:
روایات مشعر بر جواز حکم غیابی

حدیث جمول ابن دراج ،روایت ابوموسای اشاعر  ،حادیث ابای خدیجاه ،روایات زاره از جملاه
روایاتی و احادیثی هستند که قائل به جواز حکم غوابی شده اند .در حدیث ابی خدیجه آمده است:
شخصی طی شرحی خطا

به امام معصوم علوه السالم در مورد قضوه ا کسب تکلوا

کارده

است .قضوه از این قرار است که دو نفر قباله معامله ملکی را که مشترکا خریدار کرده بودند نازد
شخصی امانت سپرده اند و از او خواسته اند مادام که هر دو حاضر نباشند ،مکتو

را تحویل ندهد.

یکی از دو شریک غایب و یا مخفی شده و فروشنده اصل معامله را منکر شده است .شریک دیگار
به کسی که قباله نزد او بوده مراجعه و از او درخواست نموده که قباله را رویت شاهود برسااند تاا
شهود نزد قاضی به وجود قباله شهادت دهند .آن شخص یعنی شخصی که قباله نزد او باوده اسات
از امام معصوم (ع) سوال کرده است که آیا مجاز به ارائه اصل سند به شهود می باشد یا خوار اماام
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(ع) در پاسخ فرموده است چنانچه مصلحت امور مردم اقتضاء مای کناد ارائاه ساند بالماانع اسات
(الحرالعاملی.:)6:0 ::311 ،
طبق این حدیث ،قضا اسالمی امر کامالً عقالیی اسات و بار مبناا صاالد زنادگی ماردم
استوار شده است .هرچند مضمون این حدیث استفتایی است که شخص اماون از حضارت نماوده
است ،و ممکن است گفته شود که ربطی به امر قضا ندارد ،ولی بیگمان باید ا عان کرد که چنانچه
این امر برا قاضی هم اتفاق میافتاد قاضی ،به همون صورت قضااوت مایکارد .باه عناوان مثاال
چنانچه دعوایی علوه غایب مبنی بر فروش ملک توس غایب به مدعی اقامه میشد و مدعی اعاالم
مینمود دلول او نزد امون طرفون است .قاضی پس از مالحظه دلول حکم مبنای بار تایواد مالکوات
خریدار صادر میکرد با این که فروشنده در دادرسی غایب بود.
روایات مشعر بر ضرورت استماع دفاع مدعی علیه (عدم جواز حکم غیابی)

با وجود روایاتی که صدور حکم غوابی را بطور مطلق تجویز نموده اند در مقابل روایااتی از جملاه
روایت محمدبن مسلم ،روایت ابوموسی اشعر  ،روایت منقول از حضرت علی (ع) نوز وجود دارد
که حاکی است قاضی مجاز به صدور حکم نمی باشد مگر این که مدعی علوه را احضار و دفاعوات
او را شنوده باشد که در این ارتباط به روایت منقول از پوامبر اسالم (ص) اشاره میشود:
از حضرت رضا علوه السالم از علی ابن ابوطالب علوه السالم نقل شاده اسات کاه پواامبر گرامای
اسالم صلی اهلل علوه و آله وسلم چنون فرموده است:

« .:ان رجالً كتب ايل الفقيه (ع) يف رجل دفع اليه رجالن شراءً هلما من رجل ،فقاال ال ترد الكتاب علي واحد منا دون صاحبه فغاب احدمها او

تواري يف بيته و جاء الذي ابع منهما ،فانكر الشراء يعين القباله ،فجاء االخر ايل العدل ،فقال له اخرج الشراء حيت نعرضه علي البينه ،فان
صاحيب قد انكر البيع مين و من صاحيب ،و صاحيب غايب ،و لعله قد جلس يف بيته يريد الفساد يل فهل جيب علي العدل ان يعرض الشراء

علي البينه حيت يشهدوا هلذا؟ ام الجيوز ذلك حيت جيتمعا؟ فوقع عليه السالم :اذا كان يف ذلك صالح امر القوم فال ابس ان شاءهللا».
(الحرالعاملی)6:0 ::311 ،
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هنگامی که پوامبر مرا برا قضاوت به یمن فرستاد فرمود :هرگاه دعوایی نزد تو اقامه شد بارا
هوچکدام از طرفون حکم نکن مگر از طرف مقابل سوال کنی ( الحر العاملی.):51 ::311 ،
جمع بین روایات

از معنا روایت فوق استفاده میشود که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفون و رساودگی باه
دالیل آنها حکم نهایی صادر نماید ،لوکن میتوان گفت روایت بادین معنای نوسات کاه در فار
غوبت مدعی علوه به علت سفر و یا امتناع از حضاور و یاا اختفاا او ،باه کلای تشاکول محکماه
متوق

بماند زیرا تضووع حق در این فر

امر است روشن و مسلم .براین اساس میتوان گفات

از این روایت و مانند آن ممنوعوت صدور حکم غوابی مستفاد نمیشود بلکه الزاماً باید برا صدور
حکم شخص مدعی علوه نوز به دادرسی دعوت شود بدیهی است در صورت امتناع و اساتنکاف از
حضور ،صدور را با وجود ادله و بونه کافی ،مشکلی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر ،به نظر میرسد روایاتی که به ضرورت دعاوت مادعی علواه اشااره دارناد باا
روایات تجویز کننده حکم غوابی قابل جمع باشند .زیرا برا فصل خصومت ،در صورت دسترسی
به غایب ،حاکم باید او را دعوت کند و در صورت عدم حضور ،به اساتناد روایاات تجاویز کنناده
حکم غوابی ،فصل خصومت نماید .اگر غور از این باشد اصل مهم ضرورت فصال خصاومت باون
افراد جامعه در موارد حدوث اختالف تعطول خواهد شد چراکه امروز به لحاا توساعه شاهرها و
وسعت جامعه جهانی هرگز امکان ندارد در تمام موارد اظهارات و دفاعواات مادعی علواه اساتماع
شود .لکا همان گونه که قبال مطرد شد بر اساس روایات تجویز کننده حکم غوابی ،باید باا رعایات
شرای مربوطه نسبت به صدور حکم اقدام شود.
تجویز حکم غیابی در لسان فقهای امامیه

عمده فقها اماموه به تجویز حکم غوابی نظر دادهاند و میتوان گفت در اصل مشاروعوت محاکماه
غوابی توس قاضی واجد شرای  ،اختالفی موان فقها اماموه وجود ندارد و در ایان خصاوص نواز
ادعا اجماع شده است( .خوئی )63 : :2:7 ،البته این عقوده نوز وجاود دارد کاه فتااوا فقهاا و
اشتراک نظر که در اصل مشروعوت حکم غوابی بون آنها وجود دارد مستند به روایاتی اسات کاه

 .............................................. 39فصلنامه تخصصی مطالعات فقهی و فلسفی /سال دوم ،شمارة  ،6تابستان 0931

حکم غوابی را تجویز کرده اند و مبنا تجویز حکم غوابی روایات است نه اجماعی کاه مساتند باه
این روایات باشد (محقق داماد.)632 ::300 ،
در هر صورت چه نظرات و فتاوا فقها مستقوما مستند به روایات باشد که برخی از آناه قابالً
کر شد و چه استنباط آنها از ادله احکام موجب ابراز نظریه در مورد تجویز حکم غواابی باشاد در
بون آنها فتاوایی وجود دارد که یال به بعضی از آنها اشاره میشود:
 شهود اول در ارتباط با حکم غوابی چنون ابراز نظر نموده است:کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علوه او صادر می شاود
(شهود اول .) .16 ::302 ،منظور این است که اگر دالیل و مدارکی علوه شاخص غایاب از
جلسه دادرسی ارائه گردد و صحت ادعا مدعی را ثابث نماید علوه شخص غایاب حکام
صادر خواهد شد .از کالم این فقوه عالوه بر جواز حکم غوابی همچنون استفاده میشود کاه
حکم غوابی علوه غایب باید مسبوق به مجلس قضاء و به عبارت دیگر در جلساه دادرسای
باشد .جلسه دادرسی جلسها است که حاکم با دعوت متخاصمان ترتوب میدهد .بناابراین
بدون تعوون جلسه دادرسی نمیتوان علوه غایب حکم صادر کرد.
 صاحب شرد لمعه به عنوان یکی دیگر از فقها نوز در مقام تجویز حکم غوابی فرمودهاند:وقتی حکم علوه غایب جایز باشد فرقی نوست بون این که غایب از مجلس قضاا دور باوده
یا نزدیک باشد ،در شهر بوده و بدون هوچ عاکر در مجلاس حاضار نشاده و یاا از شاهر
خارج باشد( .شهود ثانی)657 : :2:7 ،
ایشان در ادامه می فرمایند :دلول این امر یعنی قضاوت علوه غایب در هر یک از حاالت ماککور
عموم ادله قضاء و مشروعوت آن است .چراکه روایات منقول از معصوم حاکی از جواز قضااوت و
مشروعوت آن است و وقتی قضاوت عملی مشروع باشد این مشروعوت قضاوت غوابی را نوز شامل
میگردد.
بنا به فتوا و نظر شهود ثانی اگر شخص مدعی علوه در مجلس قضاء حاضار باشاد حااکم بایاد
ادعا مدعی را به او اعالم و او را از ادعا مطلع کند و بدون این اطالع ،حق حکم کردن علوه او را
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ندارد .و در جایی که غایب حضور ندارد و حکم علوه او صادر می شود این طور نوست که و بعد
از حاضر شدنش حق دفاع از خود را نداشته باشد بلکه اگار حجات و برهاانی بار حقانوات خاود
داشته باشد می تواند ارائه دهد لکا اگر غایب پس از حضور ،مدعی گردد کاه ماال را باه صااحبش
پرداخته و یا مالک مه او را ابراء نموده است می تواند اگر بونه ا دارد اقاماه کارده و در غوار ایان
صورت مدعی اولوه را قسم دهد .دلول قسم دادن مدعی این است که و در اینجا در نقش مادعی
علوه است لکا میتوان از او تقاضا قسم نمود .زیرا غایب پاس از حضاور بار او ادعاایی را ارائاه
میکند که اگر نپکیرد باید حسب درخواست غایب قسم یاد کند.
حکم غیابی از نظر فقهای اهل سنت و ادله آن ها

فقها اهل سنت در مورد جواز یا عدم جواز حکم غوابی نظرات متفاوتی بوان داشته اند .که در این
جا به خالصه نظرات اهل سنت ،بر اساس کتا

حسن عبدالغنی ابوغاده در کتاا

«هال للقاضای

الحکم علی الغائب» ،اکتفا میکنوم.
قائلین به عدم جواز حکم غیابی

طرفداران عدم جواز حکم غوابی از جمله حنفی ها وجمعی از فقهاء و قضات سلفی معتقد هستند:
صدور حکم غوابی هرگز جایز نوست ،خواه مربوط به حق اهلل و خواه حق الناس باشد ،و باید خود
«شخص غایب» و یا وکولی از جانب او در دادگاه حاضر شده و دفاعوات خود را اعالم دارناد .باه
عبارتی دیگر :اگر شخصی ادعا نماید بر متهم غایبی حقی دارد ( خواه متهم در شاهر حاضار باشاد
اما امکان احضار او در دادگاه موسر نباشد یا اینکه در شهر حاضر نباشد) و از قاضای بخواهاد کاه
بعد از شنودن دالیلش ،علوه متهم حکم صادر نماید ،قاضی نمیتواند حکمی را صادر کند؛ تاا ایان
که متهم غائب یا وکول و حاضر شوند .این رأ پوشوا مکهب حنفوه ،ابی حنفوه است که حنفی
ها از آن پورو میکنند .شریح قاضی و عمر بن عبدالعزیز و ابن ابی لولی و الثور و الشعبی و ابن
شبرمه ( در یکی از دو روایتش) و قاسم و ناصر و زین الدین (از فقهاء اهل البوات) و اماام احماد
(در یکی از دو روایتش) و ابن الماجشون (از مالکی ها) نوز بر این رأ هستند .در کتا

ها فقاه

حنفی آمده است :بر شخص غایب نمیتوان حکم غوابی صادر کرد مگر اینکه از جانب آن شخص
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قائم مقامی باشد که همچون وکول و یا وصای او باشاد .ایان دساته از فقهاا دالیال و اساتدالالت
گوناگونی را در عدم جواز رأ غوابی بوان میکنند:
دلیل اول :آیه شریفه  62سوره ص که خداوند متعال میفرماید :ا داوود! ماا تاو را خلوفاه و
(نماینده خود) در زمون قرار دادیم؛ پس در موان مردم بحق داور کن.
نحوه

استدالل به این آیه را میتوان این گوناه بواان کارد کاه  :قاضای ،ماامور باه داور و

قضاوت به حق است و این محقق نمیشود ،مگر اینکاه دو طارف دعاوا یعنای شااکی و ماتهم در
دادگاه حاضرشوند؛ تا قاضی دادخواست شاکی و دفاعوه متهم را شنوده و سپس حکم صادر کند.
دلیل دوم :حدیثی که از ام سلمه همسر گرامی رسول خدا صلی اهلل علوه وآله و سلم نقل شاده
است  :روز رسول خدا صلی اهلل علوه وآله وسلم در منزل استراحت میکردند که یکبااره صادا
دو نفر را شنود که در مورد چوز با هم اختالف پودا کرده بودند ،پس ایشان از منزل خارج شاد و
فرمود :همانا من انسانی همانند شما هستم و شما نزد من آمده اید تا بون شما قضاوت کانم ،شااید
یکی از شما بوان قو تر داشته باشد ،پس برا او همانند آن چه را که میشانوم حکام خاواهم
کرد ،پس هرگاه برا او چوز از حق برادرش حکم صادر کردم ،او آن چوز را بر ندارد؛ زیارا کاه
در این صورت ،من قسمتی از آتش جهنم را برا او بشارت میدهام .ابان رشاد مایگویاد :ایان
حدیث یکی از بارزترین قول ،در مورد عدم جواز صدور حکم غوابی است.
نحوه

استدالل به این حدیث :فرموده ایشان (حکم میکنم با توجاه باه ساخنان دو طارف)؛

دلولی است بر این که قاضی حق ندارد حکم صادر کند مگر اینکه از دو طرف دعوا یعنی شااکی و
متهم ،در مورد دادخواست و اتهام و شواهد و اقرار و انکار سؤال کند.
دلیل سوم :روایتی نقل شده از حضرت علی علوه السالم که میگوید :روز رسول خدا صالی
اهلل علوه وآله وسلم به من فرمود به سو یمن برو و بون آنان قضاوت کن! عار

کاردم چگوناه

بون آنان قضاوت کنم در حالی که جوان و کم سن و سال هستم ! و دانشی در مورد قضاوت ندارم
تا بون آنان قضاوت کنم ! فرمود :همانا خداوند متعال قلب تو را هدایت و زبانت را استوار و ثابت
میسازد ،هنگامی که دو طرف دعوا به نزد تو آمدند ،بون آنان حکام و داور و قضااوت نکان تاا

دادرسی غیابی در فقه اسالمی و برخی نظام های حقوقی معاصر 89 ..........................................................................

وقتی که دادخواست و قرائن و شواهد شخص شاکی و متهم را بشنو  ،سپس حکم را صادر کان؛
زیرا بعد از شنودن حرفها دو طرف قضاوت برا تو آشکار میشود و به راحتی میتوانی باون آن
دو داور کنی! امام علی علوه السالم میفرماید  :از آن پس تا زمانی که به امر قضاوت میپرداختم،
هرگز در قضاوتی شک نمیکردم.
نحوه

استدالل به این روایت :نهی آن بزرگوار صلی اهلل علواه وآلاه وسالم در ماورد صادور

حکم ،قبل از شنودن سخن و دفاعوه و شواهد و قرائن دوطرف ،دلولی است بر عدم جاواز صادور
حکم غوابی؛ زیرا تنها ،شاکی در دادگاه حاضر بوده و دادخواست یک طرف دعوا بادون توجاه باه
دادخواست طرف دیگر انجام میشود؛ ازاین رو از چنون قضاوتی نهی شده است.
قائلین به جواز حکم غیابی

طرفداران جواز صدور حکم غوابی به صورت مطلق معتقد هستند :اگر کسی ادعا حقی بر گاردن
شخصی نماید که ازشهر محل صدور حکم (دادگاه) غایب باشد و یا کسای کاه پنهاان شاده و یاا
متمرد گشته و از حضور یافتن در دادگاه امتناع کند و یا اینکه به خاطر قدرت وشوکت نمیتوان او
را به دادگاه احضار نمود ،بر مدعی الزم است به دادگاه آماده و بار علواه آن شاخص دادخواسات
تنظوم نماید و قاضی دادخواست و قرائن و شاواهد و دالیال شاخص شااکی را شانوده و اگار باه
صحت شواهد وقرائن ا عان نماید ،بر علوه شخص متهم غایب ،حکم صادر میکند.
این نظریه عقوده

مالکی ها بجز ابن الماجشون ،شافعی ها و حنبلی ها -با استدالل باه یکای

ازدو روایت منقول از پوشوا مکهب حنبلی ها یعنی احمد بن حنبل است .شاوخ االوزعای و ابان
سورین و لوث بن سعد و ابو عبوده و سوار و اسحاق و ابن منکر و ابن شبرمه (در یکای از روایتای
که از او نقل شده) از طرفی ابن حزم نوز به تبعوت از قضاوت عمر و عثمان و حضرت علای علواه
السالم و دیگر صحابه و بزرگان ،به شدت از این نظریه جانب دار میکند .به عبارتی ایان نظریاه
اعتقاد اکثر کسانی است که قائل به جواز صدور حکم غوابی هستند.
قرافی مالکی بر این باور است که :اگر به هر نحو امکان احضار ماتهم وجاود نداشاته باشاد،
خواه این که متهم در شهر حاضر نبوده و یا فرار باشد و مدعی (شاکی) نوز هوچ ساند و مادرکی
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برا اثبات حق خود نداشته باشد ،گوش دادن به دادخواسات و ساود در بار نداشاته و بادان
توجه نمیشود .اما اگر شاکی ،مدرک واسناد محکمه پسند برا اثبات ادعا خود داشته باشاد ،داد
خواست او شنوده شده و سپس باید برعدم کک

ادعاها خود سوگند یاد کند ،از آن پاس حکام

غوابی صادر میشود.
برخی دیگر از شافعی بر آنند که صدور حکم غوابی به طور مطلاق جاایز اسات ( خاواه حاق
الناس و یا حق اهلل باشد) مگر در با

مجازات و حد وحدود که صادور حکام غواابی در هار دو

حالت ( حق الناس یا حق اهلل) جایز نوست.
بدین ترتوب مالحظه میشود که در موان قائلون به جواز حکم غوابی دو نظریه وجود دارد:
ال  :صدور حکم غوابی فق در مورد حق الناس جایز است و در ماورد حاق خداوناد متعاال
صدق نمیکند .این نظر اکثر فقهاء و قضات و صاحابه (رساول خادا صالی اهلل علواه وآلاه
وسلم) و تابعون میباشد که مالکی ها و حنبلی ها آنرا مورد تائود قرار داده اناد .در ماکهب
شافعی نوز این نوع قضاوت به چشم میخورد.
 :جواز صدور حکم غوابی به صورت مطلق (خواه حق اهلل یاحق النااس باشاد) .ایان نظریاه
مربوط به مکهب شافعی بوده و ابن حزم ظاهر نوز این نوع قضاوت را صحوح میداند.
شرایط صدور حکم غیابی

فقها اسالم اعم از شوعه و سنی در عون حال که عمدتا حکم غوابی را تجویز نماوده اناد ،قواود و
شرایطی را نوز برا آن قائل شده اند .در موان شروطی که فقها برا حکام غواابی بواان نماوده اناد
میتوان به شروط یل به عنوان شرای مهم اشاره کرد:
 .:حاضر نشدن مدعی علوه در حوزه قضایی،
 .6انکار غایب
 .3حق الناس بودن موضوع
حاضر نشدن مدعی علیه در حوزه قضایی

فقها دادرسی غوابی را در جایی به کار میبرند که مدعی علوه یا ماتهم در جلساه دادرسای حاضار
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نباشند و فرقی نمیکند که غایب از شهر باشد و یا غایب از دادگاه ،چوز که مالک است غوبت در
جلسه قضاوت است و همون سبب میشود طرف دعو  ،غایب محسو

شود .در جاواهر الکاالم

آمده است :دادگاه می تواند نسبت به دعوا علوه کسی که در جلسه دادگاه حضاور نادارد رساودگی
کند و الزم نوست که شخص غایب در مسافرت باشد تا بتوان علوه او دادرسی کرد (نجفای:326 ،
 .)66::اطالق آیه قرانی (سوره نساء آیه  )51که دستور دادهاند بر اساس بوناات و قسا و عادل و
قضاوت کنود دلول این امر دانسته شده و چنون استدالل شده است کاه شخصای کاه در مساافرت
نوست و در دادگاه نوز حضور ندارد اما محکوم می شود ،از این حکم متضرر نموگردد .زیارا بعاد از
حضور موتواند دالیل خود را ارائه دهد.
نظر شوخ طوسی آن است که چنانچه مدعی علوه از حضور در دادگاه امتناع نکند نمی توان علوه
او حکم داد .ایشان در المبسوط چنون اظهار نظر کرده اند« :اگر مدعی علوه در حوزه دادگاه حاضار
باشد و از حضور در دادگاه نوز امتناع نکند آیا می توان بادون دعاوت و در غواا

او حکام صاادر

کرد نظریه صحوح آن است که نمی توان حکم غوابی داد زیرا احضار او ممکان اسات و دادرسای
غوابی تنها در جایی جایز است که ضرورت اقتضاء کند و احضار مادعی علواه نواز امکاان نداشاته
باشد» .در خصوص کلمه ضرورت نوز باید گفت هرچند در المبسوط مصداق چنون ضرورتی بوان
نشده اما قطعاً منظور ضرورت احقاق حق و فصل خصومت است.
در حال حاضر ماده  373ق .ا .د .م حکمی را غوابی میداند که عالوه بار عادم حضاور مادعی
علوه یا وکولی از جانب و در جلسات دادرسی و عادم ارساال الیحاه دفاعواه از جاناب ایشاان،
اخطاریهها مربوط به دعوا نوز به صورت واقعی به مدعی علوه ابالغ شده باشد.
انکار غایب

یکی از شرایطی که برخی فقها برا دعوا غوابی مطرد کرده اند آن است که مدعی بگوید مادعی
علوه غایب ،دعوا را انکار می کند .بنابراین اگر بگوید که غایب دعو را قباول دارد ،دعاوا او باه
صورت غوابی پکیرفته نمیشود .البته در این خصوص نظرات دیگر نواز وجاود دارد .باه عناوان
مثال ،مرحوم عالمه حلی در کتا

قواعد االحکام چنون فرموده است :در مورد ایان کاه آیاا انکاار
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غایب شرط است یا خور تأمل وجود دارد .اگر آن را شرط بدانوم چنانچه مدعی بگوید کاه مادعی
علوه دعوا را قبول دارد ،دعوایش پکیرفته نمی شود و اگر تصریح به انکار یاا اعتاراف مادعی علواه
نکند ،دعوایش پکیرفته میشود (حلی.)2:2::303 ،
حق الناس بودن موضوع

در جواهرالکالم آمده است« :حکم غوابی فق در حقوق الناس صادر می شود مانناد دیاون ،عقاود،
ایقاعات و احکام .زیرا حق الناس مبتنی بر احتواط است ولی حاق اهلل مانناد زناا و لاواط مبتنای بار
تخفو

است و خداوند نواز به اجرا حدود ندارد .حد الهی با یاک شابهه دفاع مای شاود و در

حکم غوابی نوز شبهه وجود دارد زیرا احتمال میرود که شخص غایب دارا دلولی باشد کاه دلوال
مدعی و شاکی را نفی نماید .این مسأله مورد قبول همه فقها شوعه است .اما اگر حکم مشتمل بار
حقاهلل و حق الناس باشد فق در مورد حکم صادر مایشاود کاه جنباه حاقالناسای دارد مانناد
سرقت که در خصوص استرداد مال مسروقه حکم غوابی صاادر مای شاود .اماا در خصاوص قطاع
دست نمیتوان حکم غوابی صادر کرد ( ».نجفی ،همان)666 :
همچنون در الفقه آمده است که اختالف و اشکالی نوست که در حق النااس مای تاوان دادرسای
غوابی کرد حتی اشکالی نوست که در امثال مسجد و وق

نوز می توان علوه غایاب قضااوت نماود

چون ادله حکم غوابی اطالق دارد و فقها این حقوق را جزء حقوق الناس قرار داده اند و تصاریحی
به عدم آن نکرده اند .اما در مورد حق اهلل اختالفی وجود ندارد که نمی توان دادرسی غوابی کرد .زیرا
ادله حکم غوابی منصرف از حقاهلل است (حسونی شوراز .)306 : :247 ،
محاکمه غیابی در نظامهای حقوقی معاصر

اصل رعایت حقوق دفاعی اقتضاء دارد که در هر دعوا ،خوانده از جریان دعاوا و ادلاه
آگاه شده و زمونة شنودن دفاعوات و فراهم شود؛ از سو دیگار تکلوا

خواهاان

دادگساتر باه حال و

فصل دعاو در زمان معقول ،متضمن این معنی است که رسودگی و صدور حکم متوق

بر لازوم

دفاع خوانده نمی باشد .حد وس این دو اصل مهم ،فراهم نماودن شارای دفااع بارا خواناده از
طریق تشریفات قانونی است .رسودگی غوابی در واقع نمایش ضامانت اجارا قواعاد حقاوقی در
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جلوه

اقتدار دادگاه است( .رضایی نژاد ،همایون و رضایی نژاد امورحسون .):02 ::347 ،باا ایان

توصو

و علی رغم این ضرورت با مسأله محاکمه غوابی در نظامها حقوقی برخورد یکسانی باه

عمل نوامده است .به طور که در نظام کامن ال اصل بر رسودگی حضور است و رسودگی غوابی
به ندرت پکیرفته شده است؛ حال آنکه در نظام تفتوشی با مسأله محاکمه غوابی با انعطاف بوشاتر
برخورد شده است .به نظر میرسد علت ممنوعوت دادرسی غوابی در نظام حقاو کاامن ال ،ترافعای
بودن دادرسی در این نظام است .به این معنا که متهم حق دارد در جلسه دادرسی ضمن چاالش باا
دادستان ،دفاع متناسبی از خود ارائه کند ،اتهامات را تککیب نمایاد .وکاال مادافع در ارائاه ادلاه
جدید کمک کند و یاا در مواجهاه باا شاهود از آناان ساواالتی نمایاد یاا هنگاام ساوال از شاهود
توصوههایی را به وکال خود بنماید (صابر ،محمود؛  .):35 ::312یالً به طور مختصر باه مساأله
دادرسی غوابی از منظر دو نظام حقوقی کامن ال و نظام تفتوششومی پردازیم.
نظام حقوق کامن ال

مساله محاکمه غوابی یکی از اختالفات بنوادین بون اکثر کشورها حقوق نوشاته و نظاام کاامن ال
میباشد( .زاالپا ):2:::310 ،به طور کلی میتوان گفت که در نظام کامن ال محاکمات غوابی ممنوع
است .چرا که؛ در این نظام دادرسی به شووه اتهامی بوده و اثبات حقوقت به صاورت ترافعای باه
طرفون دعو واگکار شده است .بنابراین اصل بر لزوم حضور در جلسات دادرسی است (شامس،
.):36::347
در نظام دادرسی اتهامی برا ممنوعوت محاکمه غوابی دالیلی عنوان کرده اند ،از جمله:
 .:محاکمه اساسا «دوئلی» است که موان دو طرف (دادستان و متهم) ،لکا حضاور طارف هاا
نزاع ضرور است .در غور اینصورت جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پودا نمیکند.
 .6از آنجایی که در نظام کامن ال جمع آور مدارک به عهده طرفون و اثبات اتهاام باه عهاده
دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود؛ .در صاورت غوبات و کسای نمایتواناد آن
نقش را به جا و باز کند.
به عبارت دیگر نظام دادرسی اتهامی بوشتر تابع اصل تناظر میباشد بدین معنا که اصحا

دعوا
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میتوانند تمام آنچه را که در رسودن به خواسته ها خود و کش

واقع الزم و مفواد مایدانناد در

دادگاه ارایه نمایند( .آقایی جنت مکان ،حسون)2 ::314 ،
ممنوع وت محاکمه غوابی در نظام دادرسی اتهامی ریشه تاریخی نوز دارد زیارا تجاویز محاکماه
غوابی سبب میشود که در نظام ها دیکتاتور از این مسأله ساوء اساتفاده شاود .بارا مثاال در
برخی مواقع دولت ها غور دموکراتوک محاکمات غوابی را برا محاکمه مخالفان سواسی خود که
در خارج از مرزها زندگی میکنند ترتوب مودهند تاا آنهاا را محکاوم و مجاازات نمواناد (کسساه،
.)245::310
در بعضی کشورها نظور آمریکا الزام به حضور در دادرسی را بر اساس شارای مقارر در قاانون
اساسی آن کشور توجوه مینمایند .برا مثال در آمریکا ،دیوان عاالی آن کشاور در دعاو گاانون
اشعار داشت که ممنوعوت محاکمه غوابی به دلول «شرط رو در رویی» مندرج در اصالحوه ششام و
«شرط جریان صحوح محاکمه» منبعث از اصالحوه چهاردهم است .با وجود ایان در نظاام حقاوقی
کامن ال نوز رسودگی غوابی به عنوان استثنایی بر «اصل حضاور ماتهم» پکیرفتاه شاده اسات .تنهاا
استثنایی که در نظام ترافعی برا عدم حضور متهم پکیرفته شده زمانی است که متهم با رفتار خاود
جلسات رسودگی را به هم بزند یا هنگامی که احتمال فرار و بعد از شروع باه رساودگی وجاود
دارد( .کسسه ،همان )250:دیوان عالی کشور آمریکا نوز علی رغم مجاز نداستن محاکماه غواابی در
آن کشور مقرر داشته است چنانچه متهم بعد از حضاور در دادگااه عمادا فارار کتاد و یاا ماانع از
پوشرفت روند محاکمه شود جریان محاکمه ادامه موابد (همان).
نظام حقوقی رومی -ژرمنی

در این نظام بر خالف نظام کامن ال محاکمه غوابی پکیرفته شده اسات .چراکاه؛ در ایان نظاام ایان
اعتقاد وجود دارد که نباید به متهم اجازه داد که با فرار از محاکمه در اجرا عدالت اخاالل ایجااد
کند (همان .)0 :از آنجایی که ترتوب دادرسی در نظام رومی -ژرمنی دادرسی باه صاورت تفتوشای
انجام میشود ،جمع آور ادله به عهده مقام قضایی گکاشته میشود .بدین گونه ایان نظاام معتقاد
است که مقام قضایی این ادله را برا هر دو طرف دعوا جمع آور میکند .بناابراین هنگاامی کاه
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روند محاکمات آغاز می شود دادگاه مدارک توجوهی به نفع ماتهم را نواز در دسات دارد .از جملاه
کشورها تابع حقوق مدون که محاکمه غوابی را تجویز موکنند عبارت است از اتریش و آلمان.
در حقوق این دو کشور رسودگى غوابى در مواردى تجویز شده اسات .در ایان کشاورها اصال
کنترل طرف دعوى بر ادعاها و ادله ابرازى ،خود را در رسودگى غوابى هم نشان مىدهاد .ادعاهااى
شخصى که غایب نوست تا جایى که مورد اعترا

قرار نگرفته اناد بایاد صاحوح تلقاى شاوند؛ در

اتریش این اصل علوه هر دو طرف دعوى به طور یکسان اعماال ماى شاود ادعاهااى شخصاى کاه
قصورى نکرده صحوح تلقى مى شوند .و بدون تحقوق بوشتر اسااس تصاموم دادگااه علواه شاخص
غایب را تشکول مى دهند؛ مگر این که دلول مخال

این ادعاها نوز نزد دادگاه وجود داشته باشاد یاا

ادعاها با واقعواتى که قبال محرز شدهاند مغایر باشد (محقق داماد ،سود مصطفی.)650 ::313 ،
با این وجود در دادگاههاى مدنى داراى صالحوت گسترده این قاعده تنها وقتى اعمال مى شاود
که یک طرف در مرحله نخستون رسودگى (غوابى) غایب باشد .در دادگاههاى بدوى باا صاالحوت
محدود این اصل در مواردى نوز که خوانده از حضور در اولون جلسه رسودگى شافاهى خاوددارى
کند ،قابل اعمال است .در این مورد دفاعوات کتبى تقدیم شده توسّ شخص غایب نادیاده گرفتاه
مىشود و صدور حکم غوابى تنها در صورت درخواست طرف حاضر امکانپکیر است (همان).
در حقوق آلمان اگر خوانده فق در یکى از مراحل بعدى دادرسى نوز غایب باشد ممکن اسات
ادعاهاى خواهان محمول بر صحّت تلقى شود حتى اگر ادعاهاى مککور قبال مورد اعترا

یا انکار

قرار گرفته باشند.
این برخورد یک طرفه ،به نفع طرفى که غایب نوست با مقرّرات مربوط باه واخاواهى تخفوا
مى یابد شخص غایب بى آنکه نوازمند ارائه هر گونه دلولى باشد مى تواند ظرف دو هفته باه حکماى
که علوه وى صادر شده است اعترا

نماید؛ اثر این اعترا

اعاده وضع سابق است کاه بالفاصاله

قبل از غوبت خوانده وجود داشته است .به جاى درخواست حکم غوابى خواهان مى تواند تقاضااى
صدور حکم بر اساس «سوابق» نماید .این حکم در صورتى صادر مى شود که واقعوات پروناده باه
اندازه کافى روشن باشد در این مورد برگزارى حد اقل یک جلسه رسودگى ضرورى است .طارف
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غایب هر چند به طور غور رسمى ،باید از تاریخى که حکم صادر خواهاد شاد آگااه شاود و اگار
خوانده توضوح کافى براى عدم حضور خود ارائه دهد حکم صادر نخواهد شد (همان.)651 :
نتیجه
نتایج مطالعات حاضر حاکی از آن است که رسودگی غوابی استثنایی بر اصل اسات و بسا آن باه
عنوان یک قاعده در نظام دادرسی عادالنه صحوح نوست .همون امر موجب شده است کاه گروهای
از فقها و اندیشمندان حقوقی معتقد باه عادم جاواز دادرسای غواابی باوده و بار «اصال دادرسای
حضور » تأکود داشته باشند .نظام کامن ال از جمله نظام ها حقوقی است که دادرسای غواابی را
ممنوع دانسته است؛ ممنوعوت دادرسی غوابی در کامن ال به دلول رواج شووه دادرسی ترافعای در
محاکمات این نظام حقوقی است .این شووه ،اثبات حقوقت را به صورت ترافعی باه طارفون دعاوا
واگکار می کند .با این حال گاهی پایند بی قود و شرط به این اصل خود موجاب تضاووع حقاوق
افراد می شود؛ زیرا ممکن است یکی از طرفون دعوا خاود را از دساترس طارف دیگار و مجریاان
عدالت مخفی کند .طبوعی است که از این رهگکر ناامنی ،عادم آساایش و بای اطموناانی ماردم باه
یکدیگر روز به روز افزایش یافته و امنوت قضایی در جامعه به مخاطره خواهاد .باراین اسااس در
اسالم و نظام حقوقی رومی -ژرمنی دادرسی غوابی مورد پکیرش قرار گرفته است.
در نظام رومی -ژرمنی دادرسی به صورت تفتوشی انجام میشود .به هماون علات جماع آور
ادله به عهده مقام قضایی گکاشته میشود .بدین ترتوب این نظام معتقد است که مقاام قضاایی ایان
ادله را برا هر دو طرف دعوا جمع آور میکناد .بناابراین هنگاامی کاه روناد محاکماات آغااز
میشود دادگاه مدارک توجوهی به نفع متهم را نوز در دست دارد.
از جمع آور نظرات و گفتار فقها مختل

اماموه و اهل سانت در خصاوص صادور حکام

غوابی چنون نتوجه گور میشود که :اوالً اکثریت فقها ،به جز ابوحنوفه و جمعی از فقهاا پوشاون
که قائل به تحریم و ممنوعوت مطلق حکم غوابی هستند ،صدور حکم غوابی را در مساائلی کاه باه
حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پودا مایکناد درسات و روا مایدانناد .در حقاوق الهای و
مجازات ها بدون حضور متهم نمیتوان حکم غوابی صادر کرد .چراکه حق الناس مبنی بار احتوااط
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و حق اهلل مبنی بر تخفو

میباشد .قطعاً آنچه شریعت در مورد جاواز صادور حکام غواابی بادان

حکم نموده ،هدفش ضایع کردن حقوق شخص غایب یا ضرر رساندن ،یا از رو ظلم و زور متهم
کردن نوست ،بلکه هدف اصالد رواب بون مردم و جلوگور از کالهبردار و نورنگ یاا کوتااهی
در انجام وظای
عدالت بگریزند.

و وفا به پومان در مقابل کسانی است که با غوبت خود ،مایخواهناد از چنگاال

 .............................................. 019فصلنامه تخصصی مطالعات فقهی و فلسفی /سال دوم ،شمارة  ،6تابستان 0931

منابع و مآخذ
قرآن کریم
 .:احسان بخش ):302( ،صادق ،آثار الصادقون ،جلد :6
 .6آقایی جنت مکان ،حسون ،):314( ،دادرسای غواابی در اماور کوفار مباانی و دالیال ،مجلاه
مطالعات حقوقی دانشگاه شوراز ،دوره دوم ،شماره اول.
 .3حرعاملی ،محمد ،):311( ،وسائل الشعوه ،بوروت ،جلد هجدهم.
 .2حسونی شوراز  ،سودمحمد ،):274( ،الفقه ،قم :دارالعلم ، ،جلد  ،12چاپ دوم.
 .5حلی ،محقق ( ،):273شرایع االسالم ،قم:انتشارات استقالل ،جلد چهارم.
 .2حمو شافعی ،ابن ابی الدم ،اد

القضاء ،چاپ دمشق :405 ،موالد .

 .0خمونی ،سودروداهلل ،):347( ،تحریر الوسوله ،جلد دوم ،قم :قدس محمد  ،مسئله ششم.
 .1خوئی ،آیتاهلل ابوالقاسم ،):2:7( ،منهاج الصالحون ،جلد  ،:انتشارات دارالزهراء.
 .4رضایی نژاد ،همایون و رضایی نژاد امورحسون ،):347( ،حکم غوابی حرکت از مبانی به سامت
رویکرد نوین ،مجله حقوقی دادگستر  ،شماره .05
 .:7ساکت ،محمد حسون ،):325( ،نهاد دادرسی در اسالم ،ج ،:مشهد.
 .::ساکت ،محمدحسون ،دادرسی در حقوق اسالمی ایران ،تهران ،نشر موزان ،چاپ سوم ،بی تا ،به
نقل از المبسوط شمس الدین سرخسی ،ج .:2
 .:6سالواتور ،زاالپا):310( ،حقوق بشر در محاکمات کوفر باون المللای ،ترجماه :حساون آقاایی
جنت مکان ،اهواز ،دانشگاه چمران اهواز.
 .:3شهود اول ،):302( ،اللمعه الدمشقوه ،قم:انتشارات دارالفکر.
 .:2شهود اول ،):302( ،اللمعه الدمشقوه ،قم:انتشارات دارالفکر.
 .:5صابر ،محمود ):312( ،تضمون ها دادرسی عادالنه ناظر بر ساختار دیوان کوفر بون المللای،
مجله علوم جنایی :دو فصلنامه موسسه تحقوقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران.

دادرسی غیابی در فقه اسالمی و برخی نظام های حقوقی معاصر 909 ..........................................................................

 .:2صهرشتی ،) :41:( ،اصباد الشوعه ،گردآور شده در سلسله الونابوع الفقهوه ،جلد .::
 .:0عبدالغنی ،ابوغده حسن ( ،):441هل للقاضی الحکم علی الغائب.
 .:1کسسه ،آنتونوو ):310( ،حقوق کوفر بون المللی ،ترجماه :حساون پواران ،تهاران ،انتشاارات
جنگل.
 .:4مجلسی ،محمد باقر (:273ه ق) بحاراالنوار ،دار احواء التراث العربی ،چاپ سوم ،بوروت ،جلاد
.05
 .67مدنی ،سودجاللالدین ،):301( ،آیون دادرسی کوفر 6و ،:چاپ اول ،تهران :پایدار
 .6:نجفی ،شوخ محمدحسن ،):326( ،جواهر الکالم ،جلد  ،67انتشارات دارالکتب االسالموه.
 .66هزلی ،ابن سعود ،الجامع الشرایع ،گردآور شده در سلسه الونابوع الفقهوه ،جلد  ،::موسسه فقه
الشوعه :2:7 ،هجر قمر .

