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 بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری
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 چکیده
هرکس اقرار به حقی برای غیر کند میزم بیه   ،«اقرار العقال عیی انفسهم جایز»طبق قاعده فقهی 

 قاعیده  بیه بیا توجیه    اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشید،  که یدرصورتاقرار خود خواهد بود و 
ملیر در صیورت    رجیوع از آن  فقها و حقوقیدانان اسیت،  که مورد اتفاق « اقراربعد از  انکارمنع »

کیه در  ... ، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غیط بیودن و  ممک  نخواهد بود وجود شرایطی،
در امیور  . قانون مدنی، اقرار قابل انکار ییا رجیوع خواهید بیود     7611ای  حالت بنابه تجویز ماده 

ییده  داشیاره گر  7946انون مجازات اسالمی مصو  ق 719نیز به ای  اصل کیی در ماده کیفری 
یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص بیه جرمیی    انکارل قابک  در دو مورد اقرار را ل

مورد سیومی نییز وجیود دارد کیه     البته  .باشد که مجازات آن رجم یا حد قتل می دینما یماقرار 
 ردیگ یمر متقابیی نسبت به قتل صورت قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرا

معتقد به سقوط قصاص و دیه و  نخستدسته  .در ای  خصوص بی  فقها اختالل وجود دارد که
 .باشند میای دیلر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه  المال هستند و دسته پرداخت دیه از بیت

 .در قتلاقرار، رجوع از اقرار در حدود، رجوع از اقرار  :یدیکلگان واژ
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 مقدمه

تری  دلییل اثبیات دعیوا اقیرار      مهم ،عبارت بهتر در حقوق اسالمی یکی از ادله قوی یا به

، 7906دییانی،  )انید  االدله یا میکه دالییل نامییده   دکه در فقه اقرار را سیّ ییجا باشد تا می

 (.79ص
ازجمییه  اند  کردهنظراتی را بیان  اهمیت و جایلاه اقرار فقها و حقوقدانان در ارتباط با

. تری  روش اثبات حکم عییه شخص است و بر سایر طرق مقیدم اسیت   اقرار قویکه،  ای 

ب اثر اقرار بر مقیر شیکی   کند، در نفوذ و ترتّ که به چیزی عییه خودش اقرار می هنلامی

که اگر شخصی اقرار کند که به دیلیری میدیون اسیت ایی  اقیرار ییک        مانند ای  ؛نیست

 (.78، صق7967مصطفوى، )شود واسطه ای  اقرار دی  ثابت می هب حجت قطعی است و

یقی  حیق ثابیت    واسطه ای  دلیل به هاقرار از هر دلییی در اثبات مدعی برتر است و ب

پس بیر مقیر واجیب    . توان از آن رهایی پیدا کرد و به انکار آن پرداخت گردد که نمی می

 .رده است میزم گرددشود که به آثار امری که نسبت به آن اقرار ک می

گردد و نسبت به تمامی طرق اثبات برتیری   اقرار متمایز می ،ها با توجه به ای  ویژگی

نییاز   کیه محکمیه و طیرل دعیوی را از تمسیک بیه دلییل دیلیری بیی         یی یابد تا جا می

که از اختالط بیی  حقیوق اشیخاص     ییتر است تا جا اقرار از شهادت نیز قوی. گرداند می

گردد و به تسیییم آن   یقی ، امر مورد اقرار بر عهده مقر مستقر می کند و به جیوگیری می

 .گردد به صاحبش میزم می

 در امور کیفری نسبت به امور مدنی انکار اقرارخصوص اقرار و  در کلیات. 9

زییرا هیر    ؛قاعده است که هیچ دعوای  بدون اثبات با دلیل مقرّر و معتبیر، اثبیات نشیود   

اخبار است، با نظر به واقع، احتمال صدق و کیذ ، بیا قطیع نظیر از       زاادعای  که خبرى 

که هیچ انسیان عاقیل و آگیاه      با توجه به ای  عوارض خارج ، در آن یکسان است ول 

« عییه»کند که موجب یرر او بوده باشد لذا اقرار به  درحال اختیار اعترال به چیزى نم 

از  و (06، صق7974جعفری، )کند اقعیت م با شرایط مزبور بدون تردید کش، قطع  از و

 ،لذا بیا توجیه بیه ایی  واقعییت     . ولیت قرار بلیردؤتواند منشأ مس در نزد عقال م  ،ای  رو

عیمای حقوق نیز بر ایی  امیر    و باشد دیلر نیازی به سایر ادله نمی ،صورت وجود اقراردر

 .اند صحه گذاشته

طرل را اثبیات   یتواند صحت ادعا می تری  طریق  است که اقرار بی  ادلة دیلر ساده
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زیرا از نظر تحیییی  هییچ عیاقی  ادعیاى      ؛نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرل کند

چیون   ؛ق باشید که آن ادعا در واقع محقّی  پذیرد ملر آن زیان او است نمی دیلرى را که به

کسی  کیه    ،بنیابرای  . دهید  با توجه به زیان عمی ، آن را انجام نمی و انسان عاقل مختار

نفع دیلری است و خود از آن متضیرر   چنانچه اقرار بر امرى نماید که به ،آزاد است کامالً

اقیرار  »: گویید  عیام میی   یث نبیوى حید  .شود باید بر آن بود که امر مزبور درست است می

 که کاشی، از واقیع   اقرار از نظر آن که توان گفت می ،بنابرای . «العقالن عی  انفسهم جائز

 .باشد دلیل بر دعوى قرار گرفته است می

دلیل مزبور در امور مدنی  ،تر عبارت دقیق هب و یت اقرار مطیق استحجّ ،در امور مدنی

دلیل همیی  حجییت    به و تواند وسییه اثبات مدعا محسو  گردد مویوعیت داشته و می

میزم به اقیرار   کنداقرار به حقی برای غیر  هرکس» :دارد م مقرر می.ق 7616ماده  ،ذاتی

م نیز احکام مستند بیه اقیرار را جیز در میوارد     .د.آ.ق 997ماده  تبصره .«خود خواهد بود

 .تجدیدنظر ندانسته است قابل ی،أایراد به صالحیت قایی یا دادگاه صادرکننده ر

 ا.م.ق 717و  777میواد  کیه در   گونیه  همیان  تشیخیص ارزش اقیرار   ،در امور کیفرى

گونیه دعیاوى    زیرا در ای  ؛باشد عهده بازپرا و دادرا می به 7آمده است، 7946مصو  

و  وسییة اقرار برخالل واقع، مسییر دعیوى را برگردانید    هممک  است اقرارکننده بخواهد ب

پیدر او  و اتهام قتل تحت تعقیب قرار گیرد  کس  به مثالً .آنان را از حقیقت منحرل سازد

رود که پدر از فرط محبیت   رد احتمال قوى میدر ای  مو .نماید که او قاتل است اقرار می

در  ای گونه مداخیه و عالقه در دادگاه اقرار کرده که خود مرتکب قتل شده و پسرش هیچ

قتیل  ه چنانچه اقرار بی که کمتر از پانزده سال دارد،  یپسر ،آن نداشته است و یا بالعکس

رهای  یابد اقرار نموده کیه  که پدرش از مجازات اعدام  رود براى آن احتمال قوى می کند

ای  احتماالت قابیل توجیه اسیت و ارزش اقیرار را      ،جهت بدی . او مرتکب قتل شده است

                                                                                                                             
مواردی که دعیوای کیفیری بیا ادلیه شیرعی از قبییل اقیرار و شیهادت کیه           در» :7946ا مصو  .م.ق 777 ماده. 7

که عییم بیه خیالل آن داشیته      کند، ملر ای  ی به استناد آنها رأی صادر میقای شود، مویوعیت دارد، اثبات می

 .«باشد

متهم اقرار به ارتکا  جرم کند، اقرار وی معتبیر اسیت و نوبیت بیه ادلیه       هرگاه» :7946ا مصو  .م.ق 717 ماده

کننیده قیرائ  و امیارات بیرخالل مفیاد اقیرار باشید کیه          که با بررسیی قاییی رسییدگی    رسد ملر ای  دیلر نمی

دهید و قیرائ  و امیارات مخیال، اقیرار را در رأی ذکیر        صورت دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجیام میی   درای 

 .«کند می
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تیوان بیدون چیون و چیرا      اندازد و نمی آورد و دادرا و بازپرا را به تردید م  پایی  م 

 .(66-67، صص7تا، ج بی امامی،)اقرار را پذیرفت

یت ای  دلیل تابع عیمی بیود کیه بیرای قاییی     حجّ ،سابقاسالمی در قانون مجازات 

جز در چند مورد از جرایم خاص که اقرار در آنها وسییه اثبیات   هب ،برای بنا .کرد ایجاد می

؛ ه اسیت بیکه جنبه طریقیت داشت ،امور کیفری اقرار مویوعیت نداشته در شناخته شده،

رهلیذر آن بیرای قاییی    ی قدرت اثباتی آن تابع عیم و اطمینان وجدانی است که از عنی

بیه اقیرار    ،بیرخالل گذشیته   7946اسالمی مصو  قانون مجازات  اما در .شود حاصل می

که عیم برخالل آن وجود نداشته باشد بایستی  مویوعیت بخشیده شده است و تا زمانی

 .چند که قایی به اقناع وجدانی نرسیده باشدهر ی نمود،أبراساا آن اقدام به صدور ر

ی اماره قانونی شناخته شده نوع ،7964ماده  9وفق بند  اقرار مدنی فرانسه،در قانون 

معمول و نیوعی اثبیات حیق میدنظر قیرار       ةاقرار وسیی ،ی در حقوق ای  کشورعنی؛ است

 (.79، ص7906دیانی، )است گرفته

  یبید  داننید،  را عییه فاعل آن قاطع مویوع دعوا میی  اقرار قضایی ،در حقوق فرانسه

آن را  دیی با حتی اگر محتوای اقرار قضایی مخال، باور درونی دادرا هم باشید تعبیر که 

از طیرل   اسیت  تواند برای اثبات آن امری که به آن اقیرار شیده   شمار آورد و نمی هواقع ب

عالی کشیور فرانسیه    وانید (.قانون مدنی فرانسه 7967ماده )بخواهدمقابل دلیل دیلری 

یید شیده   أیوسیییه دکتیری  نییز ت    هب که اعالم نموده در آرای متعددی همی  معنا رانیز 

 (.600-648صص، 9، ج7904شمس، )است

باشید ولییک  در    اصل بر منع انکار بعد از اقرار میی  ،مانند امور مدنیدر امور کیفری 

تواند  می نمایدقابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری  موارد معدودی

 7946 مصیو   ا.م.ق 719کیه بیه ایی  امیر در میاده      در مراحل بعدی از آن رجوع کند 

قائل به پذیرش انکار بعد از در مواردی در فقه هم فقها  ،همچنی  7.تصریح گردیده است

 .گرفتخواهد قرار بحث  در ادامه موردکه  اند اقرار شده

                                                                                                                             
جیز در اقیرار بیه جرمیی کیه       انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به» :7946ا مصو  .م.ق 719ماده . 7

صورت در هر مرحیه، ولو در حیی  اجیران، مجیازات مزبیور سیاقط و       مجازات آن رجم یا حد قتل است که درای 

 .«گردد ری درجه پنر ثابت میجای آن در زنا و لواط صد یربه شالق و در غیر آنها حبس تعزی به
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 رجوع از اقرار در حدود .2
 از اقرار در زنا رجوع .2-9

که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتیل، آن را   صورتیدر

، خیویی )داننید  انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را سیاقط میی  

 (.679، ص7، جق7966
ه زنا را در میواردی کیه   تبع قول مشهور فقها، انکار بعد از اقرار ب گذار کیفری به قانون

 و کنید  قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار میحد اقرار موجب ثبوت حد رجم و یا 

یه و حکیم آن   بیه ایی  مسی    7946 مصیو   ا.م.ق 719و  7918مصیو    ا.م.ق 17اد وم

ست که در قوانی  ا به گفته برخی از حقوقدانان ای  تنها موردی ،در نتیجه. دنتصریح دار

نکییار پییس از اقییرار در حییدود مسییموع دانسییته شییده و موجییب سییقوط حیید ا ،کیفییری

 (.607، ص7906، میرمحمدصادقی)گردد می

گونه خالفی بی  اصیحا    وسییه انکار هیچ در سقوط رجم به: گوید می فخر المحققی 

در آن  عالمیه شود؟  نیست و اما آیا اقرار به زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط می

وسییه انکیار   تر به صوا  نزد م  ای  است که تنها رجم به اشکال کرده است ولی نزدیک

 (.919، ص9، جق7901 حیّ ،)شود ساقط می

شود چنانکیه   گونه اختالفی رجم با انکار ساقط می بدون هیچ: گوید می صاحب جواهر

صیل اجماع نمود ولی توان بر ای  حکم تح گفته، بیکه می ایضاح الفوائددر  فخرالمحققی 

هیم   اقرار کند و سسس انکار نماید مشهور بی  اصحا  امامیه آن حدی غیر از رجم اگر به

شیود   توان بر آن ادعای اجماع نمود ای  است که آن حد ساقط نمی شهرتی عظیم که می

به سقوط سیایر حیدود حکیم     ُغْنیة النزوعدر  اب  زهرهو  الخاللدر  شیخ طوسیو تنها 

 (.607، ص97، جق7989، نجفی)ندا نموده

ازجمییه   ،باشد اجماع و روایات بسیاری است که دال بر سقوط رجم می ،دلیل ای  حکم

کسیی  : آن حضیرت فرمودنید  که کند  نقل می (ع)امام صادق که از  محمد ب  مسیمروایت 

درسیتی کیه    هبی  .جیز رجیم   هکنم ب که عییه خودش به حدی اقرار کند حد را بر او اقامه می

، کیینی  )شیود  هرگاه کسی عییه خود به رجم اقرار کند سسس آن را انکیار کنید رجیم نمیی    
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: اسیت کیه فرمودنید   ( ع)امیام صیادق   از  حیبیروایت دیلر روایت  (.799، ص79، جق7964

هرگاه کسی عییه خود به حدی ییا افتراییی اقیرار کنید و سیسس آن را انکیار کنید شیالق         

سؤال کردم آیا اگر کسی عییه خود بیه حیدی کیه     از آن حضرت: گوید می حیبی. خورد می

کنیید؟ آن حضیرت در    موجب رجم است اقرار کند و سسس انکار کند، شما او را رجیم میی  

 (.799، ص79، جق7964، کیین )زنم کنم لک  او را شالق می رجم نمی نه: جوا  فرمودند

 میاعز امامیه بر ای  حکم به عمیوم ییا فحیوای حیدیث      بعضی از فقهای امامیه و غیر

زییرا   ؛(768، ص6تیا، ج  ، بیی اب  قدامیه  و 46، ص9، جق7978شهید ثان ، )اند استدالل نموده

به زنای موجب رجم اقرار کرد و آن حضرت دو یا سیه مرتبیه از او    (ص)پیامبر نزد  ماعز

و بدی  « ای ای یا بوسیده ردهشاید تو او را لمس ک» :سسس به او فرمودندو اعراض کردند 

شد ای  کیار از   پس اگر رجوع، موجب سقوط حد نمی .ترتیب رجوع را بر او عریه کردند

 .شود صادر نمی( ص)از پیامبر   که لغو و بیهوده فایده بود و حال آن لغو و بی( ص)پیامبر 

در  شیود؟  یا تعزیر هم ساقط می( صد یربه شالق)آیا در صورت سقوط رجم، حد جید 

بیه  » :روایت کرده، آمده اسیت  (ع)امام صادق در ای  زمینه از  حیبییکی از دو روایتی که 

اگر کسی عییه خویش به حدی که موجب رجیم اسیت اقیرار نمایید     : گفتم (ع)امام صادق 

لکی  بیه او حید     ،نیه : کنیید؟ امیام فرمودنید    سسس آن را انکار کند آیا شما او را رجم میی 

واییت  از ایی  ر  (.67، ص60، جق7984حیر عیامیی،    و 799، ص79، جق7964، کیین )«زنم می

شود ولی حد صید ییربه شیالق سیاقط      چه رجم ساقط میشود که اگر چنی  استنباط می

ال » :در روایت دیلری که بدان اشاره شد ایشان در پاسخ به همی  سؤال فرمودند .شود نمی

سی بعد از اقرار بیه زنیای موجیب    اگر ک (.674، ص1، جق7981، کیینی)«و لک  کنتُ یاربَهُ

ای  حدیث نییز صیراحت    .زنم کنم بیکه او را شالق می رجم آن را انکار کند، او را رجم نمی

یک از  ولی هیچ. شود ساقط نمی( اعم از حد یا تعزیر)شود ولی شالق  ساقط میرجم  و دارد

آمیده   لیشیرایع  الجیامع تنهیا در   و انید  فتوا نداده ه مضمون ای  دو روایت و لزوم جیدفقها ب

یوجب الرجم، ثم رجع جید و لم یرجم و ان رجیع فیمیا ال یوجیب     فإن أقر أربعا بما»: است

اگر کسی چهیار بیار بیه     (.667، صق7986، حیی)«الرجم کالقطع و الحدود لم یقبل رجوعه

 ،مقابل در .شود خورد و رجم نمی زنای موجب رجم اقرار کند و سسس رجوع نماید شالق می

                                                                                                                             
مَ ْ أقَرَّ عَی  نَفْسِهِ بِحَدٍّ أقَملتُهُ عَیَیلهِ، إِلّا الرَّجلمَ؛ فَإِنَّیهُ إذا أقَیرَّ عَیی  نَفْسِیهِ ثُیم       »: السالم، قالَ عَ  أبِی عبدِالیّهِ عییه». 7

 .«جَحَدَ، لَمل یُرْجَمل
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کسیی بیه    اند کیه هرگیاه   تصریح نموده السرائردر  اب  ادریس حییو  النهایهدر  خ طوسیشی

، طوسی  )شود حد آن را انکار نماید رها می ةسسس قبل از اقامو زنای موجب رجم اقرار کند 

و اطالق کالم دیلر فقها مقتضی عیدم    (966، ص9ق، ج7978، حیّ  و 189، ص9، جق7988

بی  جید و رجیم جمیع شیود ماننید زنیای       ،هرگاه در حد: گوید می شهید ثانی. جید است

سیاقط  ( رجیم و جیید  )محصنه شیخ و شیخه، در ای  صورت با انکار اقرار، آییا حید مطیقیاً    

شود؟ اشیکال شیده اسیت؛ قیول      شود و جید ثابت می که تنها رجم ساقط می شود یا ای  می

گذار  قانون  (.790، ص4، جق7978، یشهید ثان)شود تر ای  است که تنها رجم ساقط می قوی

صراحت بیان داشته است کیه   به پیروی از نظر مشهور به 7946مصو   ا.م.ق 719در ماده 

جیای آن صید ییربه     همجازات مذکور در هر مرحیه، ولو در حی  اجرای حکم، سیاقط و بی  

 .گردد شالق اجرا می

 رجوع از اقرار در حد قتل .2-2

اقرار به زنیای موجیب قتیل    که موجب حد قتل است مانند  خصوص اقرار به جرایمی در

و یا جرایمی ماننید لیواط بیرای فاعیل ییا      همچون زنای به عن، و اکراه و زنای با محارم 

 پرسش ایی   ،االرضمفعول با لحاظ شرایط مربوطه، سا  النبی، محاربه، بغی و افساد فی

در ایی   د؟ گیرد  ر سیاقط میی  وسییة انکابه و شود آیا حد قتل به رجم میحق میست که ا

 :استمطرح دو قول نظر وجود دارد و بی  فقها اختاللخصوص 

 :دالیل قول به الحاق عبارتند از :الحاق( الف

بنای حدود بر تخفی، و تسامح اسیت و شیارع اسیالم نهاییت احتییاط را در دمیان و        -7

الحاق قتیل بیه    بر ریاض المسالکه در کشدن خون در نظر گرفته است، چنان  ریخته

االحتییاط  » :و گفته اسیت  دانستهبه ای  دلیل اشاره شده است و الحاق را اظهر  رجم

 (.961، ص76، جق7970، حائرى طباطبای )«فی الدمان و بنان الحدّ عی  التخفی،

، ق7984، حیر عیامیی  )«اِدلرَأوا الحدودَ بالشُّیبهات » معرولبنابه احادیث و قاعده فقهی  -6

، واجب است و بدون شک مورد مزبور مورد هوسییه شبهحدود به عدف ،(789، ص60ج

                                                                                                                             
فإنّه إذا أقرّ بما یجب عیییه الیرّجم فییه، ثیم      . إنکاره، إلّا الرّجم م  أقرّ عی  نفسه بحدّ، ثم  جحد، لم ییتفت إل ». 7

 .«جحده قبل إقامته، خیّی سبییه

 .«األقوى سقوط الرجم دون غیره». 6
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( محصنه بودن زنیا )زیرا ادلّه سقوط رجم با الغان خصوصیت  ؛شود محسو  می هشبه

 .شود شامل مورد فوق نیز می

: اسیت  کیه در آن آمیده   - عییهما السالم - از یکی از صادقی  جمیل ب  درّاج مرسیة -9

 .شیود  هرگاه کسی عییه خود به قتل اقرار نماید و شهودی عییه او نباشد کشیته میی  

، ق7984، حر عیامیی )شود رها شده و کشته نمی ،پس اگر برگردد و بلوید انجام ندادم

زیرا ای  حدیث اگر ظهور در غیر رجم نداشته باشد حداقل شامل غیر   ؛(61، ص60ج

 .حاق قتل به رجم باشدتواند مؤید ال شود و می رجم می

شاید قول به الحاق خالی از قوّت  :گوید پس از نقل ادلّه طرفی  می صاحب جواهر

 :فرمایند میتحریر الوسییه در  (ره)خمینی امام  (.646، ص97، جق7989، نجفی)نباشد

م کی حاق القَتْلِ بیالرجم فَیَیو اقیر بمیا یوجِیبُ القَتْیل ثُیم  اَنْکیر لَیمل یح         و االحوطِ ال... »

تیر   الحاق قتل به رجیم، بیه احتییاط نزدییک     (.978، ص6، جق7984، خمینی)«بالقَتْل

سیسس آن را انکیار   و پس اگر کسی به زنایی که موجب قتل است اقرار نمایید   .است

 .شود کند حکم به قتل او نمی

اینها به امور زیر  .شود که قتل ساقط نمی ندا ای  عقیدهر ی از فقها با عده :عدم الحاق( ب

 :اند استدالل نموده

مجرد صدور اقرار واجد شیرایط، حید    که به و ای  «عدم قبول انکار بعد از اقرار»ة قاعد -7

شود و سقوط حد احتیاج به دلیل دارد که ای  دلیل در میورد رجیم وجیود     ثابت می

، 97ج، ق7989، نجفیی )دارد ولی در مورد سیقوط قتیل، نیص و دلیییی وجیود نیدارد      

 (.646ص
در  عالمیه حیّیی  از ای  رو  و قیاا زنای موجب قتل به زنای موجب رجم، باطل است. 6

عدم الحاق را اقر  بیه صیوا     فخر المحقّقی به الحاق اشکال کرده و  قواعد االحکام

لو أنکر ما أقرّ به م  الحدود لم ییتفت الیه الّا بما یوجیب الیرجم فإنیه    » :استدانسته 

 (.919، ص9، جق7901، حیّ )«و فی إلحاق القتل به اشکال یسقط بإنکاره

قتل را بیه  در زنای موجب حد قتل،  صرفاً 7918مصو   ا.م.ق 17در ماده گذار  قانون

هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید » :داشت بود و بیان میرجم میحق دانسته 

                                                                                                                             
 .«أفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمل یُقْتَلْ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمل - قُتِلَ إذَا لَمل یَکُ ْ عَیَیلهِ شُهُودٌ - إِذَا أقَرَّ الرَّجُلُ عَیَ  نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ». 7



 بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری 9347، تابستان49فصلنامه قضاوت، شماره 

  

766 

رجیم و   جم است با انکار بعدی حیدّ که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا ر درصورتی

ولیی  . «شیود  در غیر ای  صورت با انکار بعد از اقرار حد سیاقط نمیی   ،شود قتل ساقط می

انکار بعید از اقیرار در تمیام جیرایم      ،پیروی از قول اول به 7946مصو   ا.م.ق 719ماده 

را موجب سقوط مجازات دانسته است  ندا موجب اقرار ثابت گردیده موجب حد قتل که به

 در جیز  انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به» :صراحت بیان داشته است و به

صورت در هر مرحیه، ولیو   ای رجم یا حد قتل است که در اقرار به جرمی که مجازات آن 

ق و در غیر جای آن در زنا و لواط صد یربه شال ، مجازات مزبور ساقط و بهندر حی  اجرا

 .«گردد آنها حبس تعزیری درجه پنر ثابت می

 اقرار در سرقت حدی رجوع از. 2-3

فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطیه بیا سیقوط ییا     

 :(679، ص7976، محمدی گیالنی)اند ل به دو دیدگاه شدهئعدم سقوط مجازات حد قا

 باشد شود ولی سارق یام  مال مسروقه می می حد سرقت ساقط نخست،دیدگاه در 

 .گردد انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می ،دیدگاه دومو در 

، ابی  ادرییس  ، شییخ طوسیی  اکثر فقهای امامیه همچیون   ،صاحب جواهر ةطبق گفت

ه در کی چنان و قطع حتمی اسیت : اند و دیلران گفته ثانیشهید و  شهید اول، عالمه حیّی

گیردد و   اگر دو بار اقرار کند و سسس رجوع کند حید سیاقط نمیی   »: فرموده است جواهر

انید و   بیان کیرده  شهدی و  فایل، عالمه، شیخکه  طوری همان ،یام  مال مسروقه است

ای که بیر حجییت    دلیل اصل استصحا  و عموم ادله هاند ب بسا اکثریت فقها بیان کرده چه

 (.667، ص97، جق7989، نجفی)«اند اقرار اشاره کرده

مجرد صدور اقیرار واجید شیرایط از مقیر      که اصل، ثبوت حد بهاست  نآخاطر  بهای  

احادییث   ،عیالوه  هبی  .مؤید همی  حکیم اسیت  « اقرار العقالن»است و عموم حجیت دلیل 

آمده  (ع)امام صادق از  صحیحة حیبیچنانکه در  ،صحیح و غیرصحیح دال بر قطع است

یعنیی هرگیاه   ؛ «قطعه و أرغیم أنفیه  انفسه أنه سرق ثم جحد ف إذا أقر الرجل عی » :است

رغیم انکیار،    ، عییه خود به سرقت اقرار کند سسس آن را انکار کند عیی(ع)کسی نزد امام 

 (.61، ص60، جق7984، حر عامیی)شود دستش قطع می

عالمیه  و  ابی  زهیره  و  قایی اب  بیراج و  الخاللو  النهایهدر  شیخ طوسی ،در مقابل 
اند بیکه گفته شده که ای  قول، مشهور  قائل به سقوط قطع شده مختی، الشیعهدر  حیّی
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 :استبر سقوط قطع ادّعای اجماع نموده  غُنیهدر اب  زهره باشد و  بی  فقهای متقدم می

المختلة    و كتابي الحدیث و القاضي و التقي و ابن زهرة و الفاضل في ةو لکن عن النهای»

، نجفیی )«لعله األشهر بین القدماء، بل عةن الننیةة اإلجمةاع علیةه    : سقوط القطع، بل قیل

 (.661، ص97، جق7989
تمسیک شیده کیه در آن     جمیل ب  دراج همچنی  در سقوط قطع، به حدیث مرسل

یقطع  تین، فإن رجع ضمن السرقة و لمال یقطع السارق حتی یقر بالسرقة مّر» :آمده است

شیود   یعنی دست سارق قطیع نمیی   ؛(61، ص60، جق7984، حر عیامیی )«یکن شهود إذا لم

پس اگر رجوع نماید یام  مال مسروق اسیت و   .که دو بار به سرقت اقرار نماید ملر ای 

 .دشو هرگاه شهودی در میان نباشد قطع جاری نمی

صاحب غُنییه  نسبت ای  قول به مشهور و اجماعی که : گوید می صاحب جواهرسسس 
، 97، جق7989، نجفیی )مرسیل و ییعی، اسیت    ادعا کرده است محقق نیسیت و حیدیث  

 (.660ص
از میان دو قول فوق نظریه سیقوط حید را قیول     الوسییه تحریردر  (ره)امام خمینی 

 (.699، ص9، جق7966، خمینی)دانند دانند و نظر دوم را نزدیک به احتیاط می قوی می

 اقیرار در  ، انکار بعید از 7918 مصو  الزم به ذکر است که در قانون مجازات اسالمی

تیوان گفیت    گذار ساکت است و با سکوت قانون می مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون

 (.608، ص7906، میرمحمدصادقی)باشد که در ای  مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی

ایی  قیانون    719با توجه به تصریح ماده  7946 مصو  اما در قانون مجازات اسالمی

به جرایمی که مجازات آنها موجب رجم یا حد قتل است اشاره کرده است و در  که صرفاً

به سقوط یا تبدیل حد سرقت در مرتبه سوم که  که صرفاًای  قانون  610ماده  6تبصره 

 درو دیلیر جیای بحیث نیسیت      ،حبس است در صورت توبه مرتکب اشاره داشته اسیت 

 .نخواهد شدانکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات  ،نتیجه

روند همچون زنیا،   شمار می اههل مح  به رجوع از اقرار در حدودی که حق ،مذاهب اربعه

اههل  حنفیه رجوع از اقیرار بیه حیق    .دانند نسبت به قطع را مسموع می ،شر  خمر و سرقت

آمیده   الصینایع  بدایعدر  .اند مح  را یکی از مبطالت اقرار و موجب سقوط اثر اقرار دانسته

شود که امکان دارد اقرارکننیده   گونه حدود با رجوع باطل می ه ای  دلیل اقرار به ای ب: است

در نتیجه در اقرارش کاذ  باشد و ایی  احتمیال موجیب شیبهه در     و در انکار، صادق باشد 

کند که رجوع مقر قبل از حکم یا بعد از حکیم بیه اجیرای     شود و فرقی نمی وجو  حد می
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مح  رجوع،  در هر صورت به و یافت  و در اثنای اجرای حد باشدحد باشد یا قبل از پایان 

در اثنای رجم از حفره رجم فرار کرد و میردم   ماعززیرا وقتی  ؛شود اجرای حکم متوق، می

همیی    چرا رهایش نکردید؟ بیه  :رسید، فرمودند( ص)او را رجم کردند و ای  خبر به پیامبر 

کیه در   مثل ای  ،مستحب است که امام و حاکم، رجوع از اقرار را به مقر تیقی  نماید ،دلیل

بیه  ( ص)که پییامبر   ای، همچنان ای یا لمس کرده شاید او را بوسیده: اقرار به زنا به او بلوید

کنم که او سرقت کیرده   گمان نمی: تیقی  نمودند و یا در مورد مقر به سرقت فرمودند ماعز

هیا مفیید جیواز     گونیه تیقیی    آیا سخ  مرا سرقت کرده است؟ و اگر ای : فرمودندیا  و باشد

کیه عبیث و لغیو از     ای نداشت و عبث و لغو بود و حیال آن  و فایده ارجوع نبود، ای  کار معن

 ،همچنیی   .از ایی  رو تیقیی ، تالشیی بیرای دفیع حید اسیت        .شود صادر نمی( ص)پیامبر 

چنانکیه   ،انید  وسیییة شیبهه نمیوده    ور بیه دفیع حید بیه    یم  روایاتی ما را مأم( ص)پیامبر

و در روایت دیلری  (997، ص70، جق7984، حر عامیی)«الحَدودَ بِالشُّبهاتِ اادلرَأو»: اند فرموده

اقیرار بیه    از و رجیوع  (699، ص1تیا، ج  ، بیی الکاسانی)«الحدودَ ما استطعتم اادلرَأو»: اند فرموده

اههل  شیود حیق   وسییه ای  دو واجب میی  زیرا حدی که به ؛سرقت و شر  خمر، صحیح است

 ،که رجوع از اقرار به سرقت، نسبت به قطع، صحیح ولی نسبت به میال  مح  است جز ای 

ها و رجوع از اقرار به  باشد و نیز رجوع از سایر حقوق انسان صحیح نمی ،الناا است که حق

 (.696-699، صص1تا، ج ی، بالکاسانی)صحیح نیست ،الناا مح  است که حق ،قصاص

وسیییة شیبهه دفیع     رجوع مقر از اقرار جز در حدود الهی کیه بیه  : گوید می اب  قدامه

شود و رجوع از اقیرار بیه حقیوق     شود، قبول نمی شوند و برای اسقاط آنها احتیاط می می

وسیییه شیبهه دفیع     هیا کیه بیه    دسته از حقوق الهی همچون زکات و کفاره ها و آن انسان

شیرط  : گویید  و در جای دیلر میی  (779، ص6تا، ج ، بیاب  قدامه)شود شوند قبول نمی نمی

کننده تا پایان یافت  حد بیر اقیرار خیود بیاقی     وسییه اقرار ای  است که اقرار اقامه حد به

دلییل   .شود اقامه حد از او بازداشته می...  باشد و از آن رجوع ننماید پس اگر رجوع کند

از ایی   ( ص)فرار کرد و پس از فرار او را کشتند و پیامبر  ماعزکه وقتی ای  است  حنابیه

چرا او را رهیا نکردیید تیا توبیه کنید و خداونید توبیه او را        »: فرمودند ند وقضیه آگاه شد

کیه   خیاطر ایی    شود و نیز بیه  ای  مطیب دال بر ای  است که رجوعش قبول می. «بسذیرد

، 6تیا، ج  ، بیی ابی  قدامیه  )دنشیو  شبهه دفع میی  وسییة رجوع موجب شبهه است و حدود به

 (.776ص

( اههل محی   حیق )که اگر مقر از اقرار به زنیا  است قول اول ای   :مالکیه دو قول دارند
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خیواه   و شود خواه در حال اقامه حد برگردد ییا قبیل از اقامیه حید     برگردد حد ثابت نمی

حرام وصیت نمودم لذا گمان صورت  با همسرم به :که بلوید مثل ای  ،خاطر شبهه باشد به

م  زنا  ،دروغ گفتم: که بلوید کردم که ای  کار زناست و خواه بدون شبهه باشد مثل ای 

واسطة شبهه از اقرار رجوع نمایید رجیوعش    قول دیلر مالکیه ای  است که اگر به. نکردم

قبیول  شود ولیی اگیر بیدون شیبهه از اقیرار برگیردد        شود و حد بر او اقامه نمی قبول می

، الدسیوقی )حتّیی بیدون شیبهه اسیت     راجح در مذهب مالکیه، قبول رجوع قول. شود نمی

 (.970، ص9تا، ج بی

اههل محی  اسیت ماننید زنیا،      هایی که حیق  همچنی  شافعیه رجوع از اقرار در عقوبت

قایی حق دارد به کنایه : اند شر  خمر و سرقت نسبت به قطع را صحیح دانسته و گفته

ای  شاید از غیر حرز برداشته: که در سرقت به او بلوید ه رجوع نماید مثل ای او را وادار ب

دانستی کیه   شاید نمی: ای و در شر  خمر بلوید شاید او را لمس کرده: و یا در زنا بلوید

و در مورد کسی کیه بیه    ماعزدر مورد ( ص)چنانکه پیامبر . ای مسکر است آنچه نوشیده

صراحت مقر را از اقرار بازدارد  دند ولی قایی حق ندارد بهسرقت اقرار کرده بود، عمل کر

الخطییب  )زیرا امر بیه کیذ  جیایز نیسیت     ؛رجوع ک  و از اقرار خود برگرد: و به او بلوید

 (.716-717، صص9تا، ج ، بیالشربینی

 اقرار متقابل به قتل رجوع از اقرار در .3

ی است که دو نفر بیه ییک   یرفته جاگمورد بحث قرار در آن که رجوع از اقرار  رد دیلریمو

دو  د یا هیر نشو دو قصاص می که هر در ای  و د و اولی از اقرار خود رجوع کندنقتل اقرار کن

 .د بی  فقها اختالل استنشو قصاص نمی

 سقوط قصاص و دیه. 3-9

عمیدی همیان   اقرار کند و پس از آن دیلری بیه قتیل    یکسی به قتل عمدی شخص اگر

که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دییه از هیر دو سیاقط     صورتینماید، درمقتول اقرار 

 مستند قول ای  دسته از فقیهان روایتی است که بعداً. (699، ص7909، میرحسیینی )است

 .خواهد آمد

کدام  د هیچنکه هردو اقرار به قتل عمد کن که درصورتی هستنداکثر فقها قائل به ای  

 عبارات چنیدی از فقهیا   اکنون. شود المال پرداخت می ز بیتد و دیه هم انشو قصاص نمی

 .داریم را بیان می
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اگر مردى به قتی  متهم شود و متهم : ندا فرموده الوسییه تحریر در (ره) خمینی امام 

او است که او را کشته است و که به قتل عمدى اقرار کند آنلاه دیلرى بیاید و اقرار کند 

ال الم شود و دیة مقتول از بیت برگردد قصاص و دیه از هر دو دفع م مقر اوّل از اقرارش 

لییک    ،و اشکال  در آن نیست اند اصحا  به آن عمل کرده شود بنابر روایت  که داده م 

اگر اوّلی  از  ، پس شود م  مورد فتواى اصحا  است اکتفا به مورد روایت و آنچه که یقیناً

مسیمی  نباشد بعیید   براىی المال اگر بیت وشود  م عمل  اقرارش برنلردد بر طبق قواعد

دو یا یک  از آنها به دیه میزم شود و اگر آنها مال  نداشیته باشیند در قیود     نیست که هر

 (.641، ص9، جق7966، خمینی)اشکال است

لو اتهم رجل بقتل و أقةر المةتهم بقتلةه    » :چنی  است (ره) خمینی امامعی  عبارت 

و رجع المقر األول عن إقراره درئ عنهما القصاص  أنه هو الذی قتله  عمدًا فجاء آخر و أقر

 (.666، ص6، جق7984، خمینی)«... المال و الدیة و یؤدى دیة المقتول من بیت

هرگاه شخص  اعترال به قتل عمیدى  : مده استآگونه  ای  تبصرة المتعلمینشرح در 

هستم و سسس اقرارکنندة اوّل   کند و پس از او دیلرى بیاید و اعترال کند که م  قاتل

شیود و   دو ساقط می   ست که قصاص از هرا حکم آن، از اقرارش رجوع کند و منکر شود

بسییاری از  (. 994، ص7976، محمیدی گیالنیی  )شیود  المال پرداخت م  دیة مقتول از بیت

متةی اتهةم   » :آورییم  فقها عباراتشان قریب به هم است که یک نمونه از مت  آنهیا را میی  

أّن اّلةذ  قتةل هةو دون صةاحبه و     : ه قتل و جاء آخر فةأقرّ بأن: ه قتل نفسا، فأقّرالّرجل بأن

 (.910، ص9، جق7988، طوس )«رجع األّول عن إقراره، درئ عنهما القصاص و الدیة

و قد قضی الحسن بن علي عفي رجةل اتهةم بأنةه    » :فرموده است الدی  راوندى قطب

خر فأقر أن الذ  قتل هو دون صاحبه و رجةع األول عةن   قتل نفسا فأقر بأنه قتل و جاء آ

المةال   إقراره أنه درأ عنهما القةود و الدیةة و دفةع إلةی أولیةاء المقتةول الدیةة مةن بیةت         

 (.987، ص6، جق7986، راوندى)«شطش

از قیول مشیهور فقیهیان     ییت تبع هم بیه  7918مصو   ا.م.ق 697ماده گذار در  قانون

اگر کسی به قتیل عمیدی شخصیی    » که بود دانسته طساقای  فرض  قصاص و دیه را در

که اولیی   صورتیدر دعمدی همان مقتول اقرار نمای اقرار کند و پس از آن دیلری به قتل

شود  المال پرداخت می دو ساقط است و دیه از بیت گردد قصاص یا دیه از هراز اقرارش بر

 .«آمیز است توط هاحتمال عقالیی ندهد که قضیه قایی حالی است که  و ای  در
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هیای دیلیر    ناگفته نماند که حکم مقرر در ای  ماده در صورتی است که قاییی از راه 

ییل  اگر اتهام یکی از دو نفر بیا دال  اما ؛کند نتواند به قاتل بودن یکی از دو نفر یقی  پیدا

ان تیو  استناد آنها می بل اثبات باشد بهادیلر از قبیل قسامه، شهادت شهود یا عیم قایی ق

، 7909، حسینیمیر)قتل عمدی را ثابت و درنتیجه قاتل را به تقایای ولی دم قصاص کرد

 (.691ص
کیه قتیل عمیدی بیر حسیب       درصیورتی » :دارد بیان می همان مادهه در تبصره کچنان

شهادت شهود یا قسامه یا عیم قایی قابل اثبات باشد، قاتل به تقایای ولیی دم قصیاص   

 .«شود می

 :ند عبارت است ازستهئل به سقوط قصاص و دیه ادله کسانی که قا

شیود و دییه از    د قصاص و دیه از قاتالن ساقط مینگوی ی که مییدلیل فقها: روایت (الف

مردى را : کنیم می آن اکتفا ةذکر ترجم شود روایتی است که به المال پرداخت می بیت

هم کشته شده اى پیدا شد و در دستش یک چاقوى خونی  بود و مردى  که در خرابه

المیؤمنی    امییر . السالم آوردند المؤمنی  عییه غیتید، نزد امیر بود و در خون خود م 

. ام می  او را کشیته   ،المیؤمنی   اى امییر : گوی ؟ گفت چه م : السالم به او فرمود عییه

چیون او را بردنید کیه بکشیند،     . او را ببرید و در برابر آن مرد بکشیید : حضرت فرمود

السیالم   المیؤمنی  عیییه   شیتا  نکنیید و او را نیزد امییر    : آمد و گفت مردى با شتا 

ای  مرد  ،المؤمنی ، به خدا سوگند اى امیر: آن مرد گفت. او را برگرداندند. برگردانید

 .ام آن شخص را نکشته است، م  کشته
چه چیزى تو را وادار به اقیرار اوّلیت   : السالم به نفر اول فرمود المؤمنی  عییه امیر

توانسیتم   چیه می    ،المیؤمنی   اى امییر : که تو انجام نداده بودى؟ او گفیت  کرد با ای 

که کسان  چون ای  مردان مرا دیدند و گرفتند و چیاقوى خیونی  در    حال بلویم؟ در

غیتید و م  باالى سیر او بیودم و از کتیک خیوردن      م  دستم بود و مردى در خونش

م  گوسفندى را در کنار ای  خرابه ذبح کیرده  که  لذا اقرار کردم؛ با ای  !ترسیدم؟ م 

دیدم میردى در خیون خیود    . داخل خرابه شدم. بودم و نیاز به دستشوی  پیدا کردم

پس از آن، ای  گیروه بیر می  درآمدنید و میرا دسیتلیر        ،با تعجب ایستادم. غیتد م 

زد امیام  ای  دو نفیر را بلیریید و هیردو را نی    : السالم فرمود المؤمنی  عییه امیر. کردند

السالم ببرید و جریان ای  دو را براى او بیازگو کنیید و بیه او بلوییید کیه       حس  عییه

 حکم دربارة ای  دو چیست؟
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رفتند و جریان ای   السالم امام حس  عییهآنان نزد : فرمود السالم امام صادق عییه

ی  بیه امیرالمیؤمن  : فرمیود  السیالم  امام حسی  عیییه  آنلاه . دو را براى حضرت گفتند

اگرچه آن فرد را کشته است ول  ای  فیرد  [ قاتل]السالم بلویید که ای  شخص  عییه

هرکس انسان  را از میرگ  : و جل فرموده که را زنده کرده است و خداوند عزّ[ دیلر]

هیر دو آزاد  . رهای  بخشد، چنان است کیه گیوی  همیة میردم را زنیده کیرده اسیت       

، ىدطباطبیای  بروجیر  )شیود  رداخیت می   المیال پ  شوند و دیة کشته شیده از بییت   م 

 (.981، ص97، جق7964، صبورى و حسینیان قم 
اإلبهیام عی    و  کشی، الیثیام  ه در کچنان ،اند بعضی از فقها ادعای اجماع کرده :اجماع (ب

هةو   نةه قّر بالقتل عمدًا فاعترف آخةر بأ و لو اّتهم فأ: آمده است گونه ای  قواعد األحکام

القاتل دون األّول و رجع األّول عن إقراره درأ عنهما القتل و الدیة و اخذ  الدیة مةن  

المستند مع اإلجماع علی ما في اإلنتصار هي قضةّیة الحسةن    و ؛المال عند األكثر بیت

 (.779، ص77، جق7977، فایل هندى)في حیاة أبیه علیهما السالم

 عدم سقوط قصاص و دیه. 3-2

در فیرض میذکور، اولییای دم     معتقدنید کیه   نظریه بیاال  ت بافلمخادر ز عیما ا ای اما عده

سیانند و ییا از او دییه    بر را به قصاص رند که هرکدام از دو نفر را انتخا  و اومقتول مخیّ

کیه   اگر یک  اقرار کیرد بیه ایی    : ندا فرموده مسائللجامع ادر  (ره)بهجت  اههل آیت .بلیرند

که قاتل عمدى دوم  است، مخیّیر   رسانیده و دیلرى اقرار کرد به ای قتل  عمداً زید را به

نحیوى کیه مبطیل     است ول ّ در قصاص هرکدام یا صیح بر دیه؛ و اگر اوّل  رجوع کرد به

در رواییت   (ع) أبو محمّید اقرار او بود، متعی  است قصاص دوم  یا صیح بر دیه؛ و قضیة 

ز الهام اله  در مویوع، که اقرار دومی  فقیط   ، محمول است بر فهم ناش  اابراهیم ب  عی 

 (.977، ص6، جق7967، بهجت)است براى نجات اوّل  بوده

دییه   نظر قصاص و ی ، اقصاص را منتفی دانسته بود و دیه که خالل دیدگاه قبیی بر

کیه   کند مبنی بیر ایی    می ددیه را ر کنندگان قصاص و استدالل نفی و داند را ساقط نمی

به ای  میوارد اشیاره    ادامهدر  کهجهت دچار اشکال است  چند از ،روایتاللشان به داست

 :شود می

 توان یع، آن از حیث سند یعی، است و نمی عیی ب  ابراهیمروایت  :ضعف سند (الف

توانید ییع، رواییت را جبیران      زیرا عمل مشهور نمیی  ؛را با عمل مشهور جبران کرد
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 (.696، ص7909، میرحسینی)کند

رسید کیه ایی      نظر می طور به زیرا ای  ؛روایت از نظر داللت قاصر است :ضعف داللت (ب

که اختصاص به خود داشیته و امیام در مقیام بییان      جمیه مواردی بوده است مورد از

میورد عمیل قیرار     تیوان رواییت را مطیقیاً    حکم کیی نبوده است و با ای  احتمال نمی

 (.696، ص7909، میرحسینی)داد

، میرحسیینی )مفاد روایت خالل قاعده قصاص و اقرار است :استروایت خالف قاعده  (ج

عد از اقرار را مسموع ندانسته بانکار  ،نظردر فرض مورد بعضی از فقها (.696، ص7909

هرییک از   اند کیه بیه   لی دم را مخیر دانستهو ،و یم  خالل احتیاط دانست  قصاص

، 7909 ،میرحسیینی )کنید  رهاآنها که مایل بود رجوع کند و دیه بلیرد و فرد دیلر را 

 (.690ص
ذکیر   صیراحتاً  7946 مصیو   ا.م.ق 719در میاده   ،پییروی از ایی  نظیر    گذار به قانون

به جرمیی کیه   اقرار  در جز انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به» که کند می

توان گفت که در ایی  حالیت نییز موجیب      میلذا . «...است حد قتل  یارجم  مجازات آن

تواند هرکدام را کیه بخواهید    در ای  حالت ولی دم می .سقوط قصاص از اولی نخواهد بود

 .قصاص کند و یا مطابه دیه کند

منظیور   بیه  استناد به روایتی که یعی، اسیت،  اگرچه مشهور فقها در فرض مذکور با

قصیاص و دییه را از قیاتیی  احتمیالی سیاقط       ،جیوگیری از هیدر رفیت  خیون مسییمان    

المال  پرداخت دیه را از بیت ،منظور تضمی  حقوق اولیای دم بهو  جای آن هب ند وا دانسته

وانیی  اولی اگر به روایت موصول عمل شود دارای تیالی فاسیدهای فر   ند،ا بینی کرده پیش

که راه را برای تبانی افراد باز گذاشیته اسیت کیه امکیان دارد در      خواهد شد، ازجمیه ای 

د و ناه از ای  حکم برای رسیدن به اهدافشان مرتکب جرمی شواز موارد افراد آگ یبسیار

د از نایجاد شبه بزن برای جیوگیری از مجازات خود دست به د ونشخصی را به قتل برسان

برای قاتیل   یچنی  جرم ،در نتیجه است و ای که در روایت مذکور وجود داشته نوع شبه

 .المال پرداخت گردد تهیچ مجازاتی را در پی نداشته باشد و دیه هم از بی

لذا باید راهی را جستجو نمود که ای   .باشد ای  روایت قابل عمل کردن نمی ،بنابرای 

شیاید  . دهی چنینیی نجیات د   قیاتالن ایی    جامعه اسالمی را از شرّ و کندروایت را توجیه 

گذار جمهوری اسالمی ایران به ای  نکته خو  توجه کیرده   همی  جهت بوده که قانون به

آمیز بودن میورد   شرط عدم احتمال عقالیی به توط ه ،منظور جیوگیری از تبانی افراد به و
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همچنیی  در   بینی کرده اسیت و  پیش 7918مصو   ا.م.ق 697 مادهرا در قسمت اخیر 

کیه قاییی از    بودمفاد حکم مقرر در ماده را منحصر به موردی دانسته  ،تبصره ای  ماده

 .بودن یکی از دو نفر یقی  پیدا کندهای دیلر نتواند به قاتل  راه

را اییافه   هم ای  قید بودندکه قائل به سقوط قصاص و دیه  یپس خو  بود فقیهان 

هم بیاری  و ی آنها نلردد حتی سبب تجرّ هم قاتالن از مجازات فرار نکنند و تا ندکرد می

 .المال مسیمی  گذاشته نشود بیت ةعهد ایافی به
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 نتیجه

در موارد خاصی از جرایم مسیتوجب   و صورت مطیق پذیرفته نشده است هرجوع از اقرار ب

ییا   وتواند اقرار سابق را انکار  می شخص رجم و حد قتل مورد پذیرش قرار گرفته است و

موردی که انکار بعد از اقرار پذیرفته شده است و همه فقهیا  . از آن رجوع نماید اصطالحاً

قانون  719 تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده به گذار که قانون است اتفاق دارند حد رجم

به گفته برخیی از   و یه و حکم آن تصریح دارد به ای  مس 7946 مصو مجازات اسالمی 

 انکیار پیس از اقیرار در حیدود را     ست که در قوانی  کیفریا حقوقدانان ای  تنها موردی

قتیل و  اننید حید   م یاما موارد دیلر. گردد و موجب سقوط حد می استمسموع دانسته 

ه در کچنان، و اقرار متقابل به یک قتل مورد اختالل فقها قرار گرفته است قطع، قتل عمد

ل بیه  ئل به سقوط و برخی قائنظر وجود دارد که برخی قا مورد حد قتل بی  فقها اختالل

 7946گیذار در قیانون مجیازات اسیالمی مصیو        قیانون . باشیند  عدم سقوط مجازات می

در خصوص زنای موجب حد قتل  که صرفاً 7918مصو  قانون مجازات اسالمی برخالل 

انکار  ،در خصوص تمامی جرایم موجب حد قتل ل به سقوط مجازات قتل بود، صراحتاًئقا

 .بعد از اقرار را موجب سقوط مجازات قتل دانسته است

دییدگاه  در : دارد ددر مورد سرقت مسیتوجب حید قطیع دو دییدگاه وجیو     همچنی ، 

دییدگاه  و در  باشید  شود ولی سارق یام  مال مسروقه می حد سرقت ساقط می خست،ن

کیه نظیر اخییر در قیانون      ،گیردد  اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا میبعد از انکار  ،دوم

رجیوع از اقیرار در حیدودی کیه      ،میذاهب اربعیه  . باشد مجازات اسالمی مورد پذیرش می

حنفیه  .دانند سرقت نسبت به قطع را مسموع می روند همچون شمار می اههل مح  به حق

اههل محی  را یکیی از میبطالت اقیرار و موجیب سیقوط اثیر اقیرار          رجوع از اقرار به حیق 

 .اند دانسته

نقییی و   لبرخی با استناد به دالی :در مورد اقرار متقابل به قتل نیز دو نظر وجود دارد

ل به عدم سیقوط قصیاص و   ئقاروایات مدعی سقوط قصاص و دیه هستند و برخی دیلر 

را  رند هرکدام از دو نفیر را انتخیا  و او  مخیّکه اولیای دم مقتول  ددیه هستند و معتقدن

 .به قصاص برسانند و یا از او دیه بلیرند

از قیول   ییت تبع هم بیه  7918مصو   قانون مجازات اسالمی 697ماده گذار در  قانون

اگر کسیی بیه قتیل    »بود که  دانسته طساقای  فرض  قصاص و دیه را در ،مشهور فقیهان

 دعمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیلری به قتل عمدی همان مقتیول اقیرار نمایی   
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المال  که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هردو ساقط است و دیه از بیت درصورتی

احتمیال عقالییی ندهید کیه قضییه      قاییی  حیالی اسیت کیه     شود و ای  در پرداخت می

 .«آمیز است وط هت

هیای دیلیر    ناگفته نماند که حکم مقرر در ای  ماده در صورتی است که قاییی از راه 

اما اگر اتهام یکی از دو نفیر بیا دالییل     ؛نتواند به قاتل بودن یکی از دو نفر یقی  پیداکند

 تیوان  استناد آنها می بل اثبات باشد بهادیلر از قبیل قسامه، شهادت شهود یا عیم قایی ق

چنانچیه در  . قتل عمدی را ثابت و در نتیجه قاتل را بیه تقاییای ولیی دم قصیاص کیرد     

که قتل عمدی بر حسیب شیهادت شیهود ییا      صورتی در» :دارد بیان می همان مادهتبصره 

ولیی  . «شیود  قسامه یا عیم قایی قابل اثبات باشد، قاتل به تقایای ولی دم قصیاص میی  

ذکیر   که صراحتاً 7946 نون مجازات اسالمی مصو قا 719پیروی از نظر دوم در ماده  به

کیه   بیه جرمیی  اقیرار  در جیز   انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به» :کند می

توان گفیت کیه در ایی  حالیت نییز موجیب        میو « ...است حد قتل  یارجم مجازات آن 

اسیتناد   بیه  و با توجه به سکوت قانون در چنی  حالتی سقوط قصاص از اولی نخواهد بود

هرکدام از دو نفر را انتخا  تواند  ولی دم می ،پیروی از قول دوم قانون اساسی به 71اصل 

 .ده بلیرند و یا از او دیساقصاص بر را به و او
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Abstract  
According to the jurisprudential law "confession of the people against 

themselves is permissible", and anyone confessing a right to another will be 

required to acknowledge it and if the confession has the elements prescribed 

for valid confession, in accordance with the rule of "prohibiting denial after 

confession", it is not possible to revoke it as verified by jurisprudents and 

lawyers unless under certain circumstances, such as proving the invalidity of 

the underlying claim(s), mistakes and etc. in which, under article 1277 of the 

civil code, confession may be denied or revoked. This principle is also 

stipulated in article 173 of the Islamic penal code of 1392, but in two 

instances, the confession may be denied or revoked, and there are where a 

person admits the commitment of a crime that its punishment is stoning to 

death and blood vengeance by talion. There is also a third exception that the 

law is silent about, that is, the mutual confession to the murder. However, 

there is no consensus among the jurisprudents in this regard. A group 

believe in the falling of blood vengeance by talion and blood money and the 

payment of blood money from the treasury, and another group believe that 

blood vengeance by talion and blood money must be honoured. 

Key words: Confession, Revocation of Confession in Murder, Revocation of 
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