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چکیده
در میان ادله اثبات دعوی ،اقرار جايگاه بااليی را به خود اختصاص داده بطوری کهه هه در نظها ههای
حقوقی جهان پذيرفته شده است و ه در اکثر ابواب فقه اسالمی کاربرد وسیعی دارد .به ندرت می تهوان
در احکا کیفری صادره ،حکمی را که مستند به اقرار مته نباشهد يافهت .اقهرار کاشه

از واقه اسهت و

دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است .در امور حقوقی اصل بر اين است که انکار بعد از اقرار جايز نبهوده
و مسموع نمی باشد مگر اينکه خالف آن ثابت گردد .اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکه
مجازات بیتأثیر نبوده و بعضاً رجوع از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذيرفته می شود و به ويژه که
رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد .در اين مقاله تالش شهده اسهت
که موارد و آثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :رجوع از اقرار ،امورکیفری ،رجم ،قتل ،زنا.
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-1مقدمه
اقرار از دالیل اثباتی است که با مفهوم و مضمون متفااو ،،هام زماان در دعااوی حقاوقی و
کیفری از آن استفاده می شود .در حقوق ایران ،بر اساا مااد  8513قاانون ماننی :اقارار
عبار ،از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و بر اساا مااده  861قاانون مجاازا،
اسالمی مصوب  8935اقرار عبار ،از اخبار شخص به ارتکاب جرم از ناحیا خاود اسات باه
عبار ،دیگر ،در امور مننی ،اقرار اخبار به حقی به نفع دیگاری و باه ضارر خاود و در اماور
کیفری ،اقرار به مفهوم پذیرش اتهام تفهیم شنه به متهم است .در میان ادله اثباا ،دعاوی،
اقرار جایگاه باالیی را به خود اختصاص داده به طوری که هم در نظام هاای حقاوقی جهاان
پذیرفته شنه است و هم در اکثر ابواب فقه اسالمی کاربرد وسیعی دارد .در فقه شیعه و اهال
تسنن موضوع اقرار و رجوع بعن از آن مورد بحث قرار گرفته است و فقها عموما به رجوع بعن
از اقرار در موارد کیفری توجه کرده انن ،اگرچه در فقه شیعه و اهل سنت تفاو ،هایی دیانه
می شود .به طور کلی به مجرد صنور اقرار واجن شرایط ،حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می
شود و قاعنه اولیه و زیربنایی فقهی و حقوقی در اقرار ،عنم قبول و سماع انکار بعان از اقارار
است که به ظاهر قاعنه ای عقالیی است و عقال در تمام امور خود بر آن اعتماد مای کننان و
شارع مقن نیز آن را تأیین کرده است و هرگوناه ساقو حقای بعان از اقارار و تخصیصای
نسبت به این قاعنه متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسایله ناص و دلیال معتبار
است .در امور کیفری انکار بعن از اقرار مسموع است و البته باین این انکار با دلیل یاا حاناقل
با قرائن و امارا ،صحت ادعا همراه باشن.
بازداشت طوالنی انفرادی ،عوارض ظاهری فرد اقرارکنننه ،آشافتگی گفتاار و شاگفت انگیاز
بودن مضمون گفته ها و بسیاری نکا ،ظریف تر باین مورد توجاه قاضای کاه شانوننه اقارار
متهم است ،قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشن کاه نازد مقاام قضاایی (عنان
الحاکم) بیان شنه است .در همه جرائم تعزیری انکار بعن از اقرار قابل رسینگی است .توضیح
این که وقتی چنین انکاری در خطیرترین جرم حق الهی زنا ،آن هم زنای محصن یا محصنه
به شرحی که بیان خواهن شن قابل تحقاق و قباول مای باشان ،باه هماین دلیال در جارائم
تعزیری که نسبت به زنا که جرم حق الهی است ،با هر شن ،و از هر درجه ایای کاه باشان،
قابل طرح و رسینگی خواهن بود.
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به مجرد صنور اقرار واجن شرایط ،حق مورد اقرار ،بر ذمه مقّر ثابت می شود و قاعنه اولیاه و
زیربنایی فقهی حقوقی در اقرار ،عنم قبول و سماع انکار بعن از اقرار است کاه بظااهر قاعانه
ای عقالیی است و عقال در تمام امور خود بر آن اعتماد می کننن و شاارع مقان نیاز آن را
تأیین کرده است و هرگونه سقو حقی بعن از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعنه متوقاف
بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است .اقرار از ادله اثبا ،دعاوی
در محاکم بوده ،با استناد به آن قاضی رأی صادر می کنن ،حال این سوال به وجود مای آیان
که اگر در جایی مبنای رأی قاضی اقرار باشان در صاورتی کاه هماان اقارار کننانه از اقارار
خویش رجوع و آن را انکار کنن ،آیا این رجوع او مورد قبول است؟ به نظر می رسن علی رغم
تألیفا ،و نگاشته هایی که در ماورد اقارار و شارایط آن صاور ،گرفتاه اسات کمتار بحاث
مستقلی در مورد رجوع از اقرار انجام شنه است و هر آنچه درباره ی رجوع از اقارار در کتاب
فقهی بحث شنه بیشتر به طور پراکننه بوده نه به صور ،اثر مستقل؛ که این موارد ،تحقیاق
راجع به موضوع فوق را ضروری می نماین.در واقع سوال اصلی مقالاه حاضار ایان اسات کاه
موارد و اثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در اماور کیفاری و پیامانهای آن در اجارای احکاام
چیست؟

 -٢روش تحقیق
با توجه به ماهیت نظری و تحلیلی موضوع ،و از آنجا که تحقیق ،توصیفی تحلیلی مای باشان
و مهمترین و اساسی تارین فان تحقیاق ،تکنیاک کتابخاناه ای مای باشان ،بناابراین روش
گردآوری تحقیق ،کتابخانه ای است.

 -٣سوال تحقیق
آیا رجوع از اقرار در نظر فقهای امامیه اهل سنت حقوق جزا و رویه قضائی ایاران مساموع و
پذیرفته است؟

 -۴فرضیه تحقیق
رجوع از اقرار مسموع نمی باشن و اقرار کنننه ملزم به اقرار خویش است ،مگر در مواردی که
نصی وارد شنه و یا با شبهه حن ،ساقط می شود.

 -۵مفاهیم و تعاریف
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الف) اقرار:
 در لغت نامه دهخنا اقرار از ماده (ق ،ر ،ر) می آین و در لغت و عرف به معناای قارار دادن،ثابت کردن ،اعتراف کردن است(دهخنا ،لغت نامه .)5618/2 ،اقرار در لغت از ریش قَّرَ ،قراراً ،قرّاً،
تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن ،اذعان کردن حقای بارای صااحب آن و اثباا،
کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است (طریحی ،مجماع البحارین ،بای تاا ،ص  .)116در
لسان العرب چنین بیان شنه است « :اقرار  :اذعان کردن به حقی و اعتراف کردن به آن حق
می باشن( 5»...ابن منظور 8181 ،ه.ق .)118/5 ،در کتاب العین آمنه اسات « :اقارار  :اعتاراف باه
شی است»( 9فراهینى 8181 ،ه.ق.)55/5 ،
 -اقرار در اصطالح فقه به معنای اخبار قطعی به وجود حقی باه زیاان خاود (خاوئی 8155ق،

 )836/2یا ثبو ،حقی برای دیگران (الزحیلی 8113 ،ق )6113/8 ،آمنه اسات .در جاواهر الکاالم
این گونه بیان می کنن :در الوسیله اینگونه تعریف شنه که «خبر دادن به حقی است بر ضرر
خودش» و در نافع النرو « خبر دادن از حقی است که برای او الزم اسات» ودر ایضااح «
خبر دادن از حقی است که سابق است برای دیگران و نفای آن الزم اسات بارای مقار» و در
روضه « خبر دادن از حقی سابق بر وقت صیغه می باشن» و در قواعان « خبار دادن از حاق
سابقی است که مقتضی تملیک برای خودش نمی باشن بلکه از سابقه اش کشف می شاود»1
(نجفی 8111 ،ق .)598/21 ،بنابراین اقرار در اصطالح فقهی خبر دادن است از حقیقات کاه بار
ذمه منیون که همان مخبر است بار می شود که بر علیه خود اقارار نمایان .بناابراین معنای
اصطالحی آن اخص از معنای لغوی است و شامل خبر دادن از حقی علیه دیگری نمی شود.
در برخی از موارد اخبارِ قائم مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقی می شود؛ ماننان
اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته اسات ،چنانکاه وکیال در بیاع اقارار باه

 -2اإلِقرارُ :اإلِذعانُ للحق و االعترافُ به
 -3اإلقرار :االعتراف بالشي ء
 -4عرفه في الوسیلة بأنه « إخبار بحق على نفسه» و في النافع و الدروس « إخبار عن حقق الزم لقه» و فقي اإليضقا «
إخبار عن حق سابق للغیر و نفیه الزم للمقر» و في الروضه « إخبار عن حق سابق علقى وقق
إخبار عن حق سابق ال يقتضي تملیكا بنفسه ،بل يكشف عن سبقه»

الصقیغة» و فقي القواعقد «
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فروش مال موکل نماین .که با توجه به تعریف گذشته نسابت باه اقارار مای تاوان در تعبیار
جامع تر اینگونه تعریف کرد « اقرار عبار ،است از اخبار جازم شاخص یاا قاائم مقاام او باه
حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
 اقرار در حقوق عبار ،است از اخبار به حقی برای غیر بار ضارر خاود .چنانچاه در قاانونمننی اسالمی ایران این گونه بیان شنه است« :اقرار عبار ،از اخبار به حقی است برای غیار
بر ضرر خود( ».قانون مننی اسالمی ایران ،ماده  )8513اقارار در حقاوق کیفاری عباار ،از اخباار
شخص به ارتکاب جرم از ناحی خود است (ماده  861قانون مجازا ،اسالمی مصوب .)8935
از تعاریفی که بیان شن معلوم می شود که ماهیت اقرار اخبار است نه انشاء چنان چه شاهین
اول هم در القواعن فرموده است « :اقرار و انشاء با یکنیگر منافا ،ذارنن چارا کاه اقارار خبار
دادن از گذشته می باشن اما انشاء اخبار از حال می باشن و چرا که در اقرار احتمال صانق و
کذب است بر خالف انشاء که احتمال صنق و کذب نیست»( 1جبعی عاملى 8961 ،ق )861/1 ،و
اقرار کنننه خبر مى دهن که حقى برای دیگری برعهنه ی وی ثابت است  .ازآنجایی که مقِر
قصن اخباردارد ،نه انشاء ،اقرار نه یک عمل حقوقى (عقن یا ایقاع) ،بلکاه یاک واقعا حقاوقى
است.

ب) رجوع از اقرار:
رجوع در لغت نامه دهخنا به معنای (مصنر ،مرکب) بازآمنن و برگشتن( .نااظم االطبااء) .و در
جای دیگر مصنر به معنی رَجْع .بازگشتن( .منتهی االرب) بازگردیانن( .تاا المصاادر بیهقای) (از
اقرب الموارد) (دهخنا ،ذیل واژه رجاوع) .و در اصطالح با توجاه باه تعریفای کاه آقاای سابزواری
(اإلقرار و هو اإلخبار الجازم بحق الزم على المخبر أو بنفي حق له کقوله :له أو لك عليّ کذا أو
عندی أو في ذمتي کذا أو هذا الذی في يدی لفالن أو لیس لي حق على فالن و ما أشقبه ذلقك
بأی لغة کان) در مورد اقرار مطرح کرده است رجوع از اقرار را می توان اینگونه تعریف کارد :
یعنی کسی که اخبار جازم به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خاود باه

 -5اإلقرار و اإلنشاء يتنافیان ،إذ اإلقرار إخبار عن ماض ،و اإلنشاء إحداث .و ألن اإلقرار يحتمل الصدق و الكذب ،بخالف
اإلنشاء.
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نفع دیگری داده است ،منکر اقرار خود شود یعنی بر خالف اقرار قبلی خاود اخباار باه نباود
حق برای غیر به زیان خود بنهن .و به مفهوم ساده تر رجوع از اقرار به معنی ایان اسات کاه
فرد پس از اقرار به موضوعی ،آن را انکار نماین.

 -۶تاریخچه اقرار:
اقرار گرفتن و اعتراف کردن از جمله شیوه هاى اثبا ،حقوق یا دیگر امور است کاه در هماه
جوامع بشرى کاربرد فراوان داشته و همه انسان ها در تمام اعصار از آن بهره مى جسته انان،
سین جالل النین مننی در ادله اثبا ،دعوی فرموده است :اقرار از آغاز تمنن بشر نازد هماه
ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده .رومیان آن را دلیل ،دلیل هاا مای دانساتنن .در ایاران
باستان قوی ترین دلیل ها بوده و در اسالم اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شنه تا جاائی
که به مقرله حق داده انن قبل از صنور حکم حق خود را تقاص کنن (ماننی: 8915 ،ص  )61از
این رو پیشینه این امر را باین به آغاز خلقت انسان بازگردانن .قرآن کریم در آیاتى متعند باه
برخى از موارد اقرار گرفتن از انسانها یا اقرار و اعتراف کاردن آناان در اعصاار پیشاین و نیاز
قیامت اشاره کرده است.
در میان ادلّه اثبا ،دعوی ،اقرار جایگاه باالیی را به خود اختصاص داده ،به طوری که هام در
نظام های حقوقی جهان پذیرفته شنه است و هم در اکثر ابواب فقه اسالمی کااربرد وسایعی
دارد .درقانون مننی جمهوری اسالمی ایران در مبحث ادله اثبا ،دعوی ،از اقارار باه عناوان
اولین دلیل نام برده شنه است و در ماده  8511آمنه است« :دالیل اثبا ،دعوی از قرار ذیل
است :
 -8اقرار  -5اسناد کتبی  -9شهاد -1 ،امارا -1 ،قسم و در کتابهای فقهی_حقوقی نظر به
انتفای تهمت و ترجیح جانب صنق بر کذب ،از اقرار به عنوان اقوی الحجج و سین االدلّه ناام
برده شنه است (عظیمی 8915 ،ه.ش.)1/2 ،

 -٧اقرار در امور کیفري :
علی رغم این که در امور مننی اقرار جنبه ی کاشافیتت از موضاوع دارد و باه تباع آن دلیال
مقنن برای محکومیتت مقرّ محسوب می گردد .در امور کیفری ،اقرار متهم موضوعیت ننارد و
فقط ممکن است طریق علم و استنبا دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود .به بیاانی
دیگر ،اقرار در امور کیفری جنبه ی طریقیت دارد و اصاالتاً باه ضارر ماتهم دلیال و حجات
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قانونی به شمار نمی آین؛ بلکه در مقام حکم به ارتکااب جارم ،فقاط دالیال و شاواهن اقنااع
کنننه حکم منا اعتبار خواهن بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشن (ایمانی،
 )15/1:8915و نیز بر خالف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مننی ،اقرار در اماور کیفاری
قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود ،هار
قسمت از اقرار را که بتوانن او را متقاعن به قبول اقرار نماین مورد توجه قرار می دهان .بانین
ترتیب قاضی می توانن ،مجرمیت بزه کار را بر اسا بخشی از اقرار متهم اعالم و مساتنناتی
را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را رد نماین .البتاه اقارار در
امور کیفری با اقرار در امور مننی هرچنن دارای اشاترا در برخای از ماوارد و شارائط مای
باشنن ،اما تفاو ،هایی نیز با یکنیگر دارنن ( گلنوزیان 8911 ،ش.)993/2 ،
به تفاو ،های «اقرار مننی» با « اقرار کیفری» کمتر توجه می شود و مخلو کردن ایان دو
می توانن آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشن .به یاد داشته باشایم باا
«اقرار مننی» آنچه از دست می رود در تحلیل نهایی ،مال و حقوق مالی اسات اماا در اقارار
کیفری چیزی که نابود می شود ،آزادی ،آبرو ،موقعیت اجتماعی و حتای جاان اقارار کننانه
است .با یکسان پنناشتن اقرار مننی و اقرار کیفری بسیاری گمان می برنن همچناان کاه باا
اقرار بنهکار به بنهکار بودن ،دعوی تمام و به نفع منعی (خواهان) حکم صادر می شاود ،در
پروننه کیفری هم وقتی متهم اقرار کارد کاار تماام اسات و های بررسای و پار و جاوی
بیشتری الزم نیست .البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مننی و کیفری مشتر است.
اما تفاو ،در موضوع اقرار است .از این رو باین این یکسانی ها و تفااو ،هاا را بررسای کارد.
تعریف مشهور «اقرار» که در واقع برای اقاریر مننی وضع شنه است به طور کامل و دقیقاً در
مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد و استفاده نیست زیرا در امور کیفری لزوماً «مقار لاه»
یا «کسی که به نفع او اقرار می شود» ،وجود ننارد .ممکن است گفته شاود در برخای اماور
کیفری مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف« ،مقر له» موجاود اسات و در ساایر اماور
کیفری هم اجتماع و جامعه را می توان «مقر له» فرض کرد .در عین حال آثاری که بر اقارار
در امور مننی مترتب می شود با آن قاطعیت و جزمیت در امور کیفاری نمای توانان مطارح
باشن .حال آنکه با پذیرش تعریف به طور مطلق ،ناچار آثار و تبعا ،آن هم از پی خواهن آمن.
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 -٨کیفرهائی که توسط اقرار ثابت می شوند :
الف) کیفرهائی که هم در کتب فقهی ذکر شنه انن و هم در قانون مجازا ،اسالمی باه آنهاا
تصریح نموده است:
 )8حنودی که با چهار بار اقرار ثابت می شونن :
 حن زنا  :زنا با اقرار ثابت می شود و به ناچار باین چهار بار باشان و اگار کمتار از چهاار بااراقرار کنن حن ثابت نمی شود و در این صور ،علی الظاهر حاکم می توانن او را تعزیر کنن.
 حنت لوا  :لوا با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می شود. حنت مساحقه  :مساحقه که نظیر لوا است و بین دو زن اتفاق می افتن ،ثابت می شود.به همان راههائی که لوا با آن راهها ثابت می شود .
 )5حنودی که با دوبار اقرار ثابت میشونن :
 حنت قیاد : ،قیاد ( ،میانجیگری برای زنا یا لوا ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را باهزنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لوا برسانن و باه دو طریاق ثابات مای
شود .طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کنن کاه قاول اول
مشهور تر است.
 حنت قذف  :قذف به اقرار قاذف ثابت می شود و بنابر احتیا الزم است دو بار اقرار کنن. هر گناهی که در آن تعزر باشن و جنبه حاق اهلل داشاته باشان بوسایله اقارار مرتکاب کاهنزدیکتر به احتیا و بهتر آن است که در دو نوبت باشن ثابت می شود
 حنت شرب مسکر  :شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود. حنت سرقت  :حنت سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت میشود . حنت محاربه  :محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیا با دو بار اقرار ثابت مایشود.
 )9کیفری که با یک بار اقرار ثابت می شود :
 کیفر قصاص  :در ثابت شنن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضای از فقهاا فرماودهانن شر ثبو ،قصاص با دو بار اقرار است این قول بنون دلیل است.
ب) کیفرهایی که در کتب فقهی ذکر و مجازا ،آنها نیاز بیاان شانه اسات ،ولای در قاانون
مجازا ،اسالمی تصریحی بنان ها نشنه است:
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 حنت سحر  :کسی که سحر عمل کنن اگر مسلمان باشن کشته می شاود و اگار کاافر باشانتادیب می شود و از دو طریق ثابت می شود یکی به اقرار خاود او کاه احتیاطااً بایان دو باار
باشن.
 حنت ارتناد  :در ارتناد به اقرار خود مرتن ثابت می شود و احتیا آن است که آثار ارتاناد رابعن از دو بار اقرار مترتب کننن.

 -٩رجوع از اقرار:
قاعنه ی کلی این است که رجوع از اقرار اعتبار ننارد ،هر گونه انکار که پاس از اقارار چهاره
گیرد به گونه ای همگانی پذیرفتنی و شنیننی نیست یعنی این که اگر کسی به نفاع غیار و
زیان خودش حقی را اثبا ،کرده ،امری حقوقی ،دارای آثار انجام گرفته و خود او نمی توانان
از آن رجوع کنن و موضوع اقرار را انکار کنن ،انکار با اقراری کاه واقاع شانه اسات ،ساازگار
نیست چون اقرار عقالء بر انفسشان حجت است ،برای تایین مطلب به عبارا ،فقهاا مراجعاه
می کنیم  « :اقرار عقال حجتی بر علیه خودشاان اسات عقاال و نقاال»( 6سابزوارى 8189 ،ق،
 .)811/22شهین اول می فرماین« :اگر آن را بعن از اقرار نفی کنن از او پذیرفته نمی شود چارا
که انکار بعن از اقرار پذیرفته نیست( 1».عاملى 8181 ،ق.)511/2 ،

البته انکار بعن از اقراری که همه شرایط الزم در آن جمع و به طور صحیح انجام گرفته باشن
مسموع نیست و اال در موارد زیادی ،اقرار باطل است و رجاوع از آن جاایز مای باشان مثال
صورتی که برخالف واقع بیان شنه باشن .چنانچه در قانون مننی جمهوری اسالمی ایران کاه
بر گرفته از فقه امامیه است آمنه است که « :انکار بعن از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقار
ادعا کنن اقرار او فاسن یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنینه می شاود و همچناین اسات در
صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کنن که قابل قبول باشن مثال اینکاه بگویان اقارار باه
گرفتن وجه در مقابل سنن یا حواله بوده که وصول نشنه» (قانون مننی جمهوری اسالمی ایاران،
ماده  )8511لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبا ،نشنه منجر به اقرار نیست.

 -6إقرار العقالء حجة على أنفسهم عقال و نقال
 -7فإذا نافاه بعد ذلك ال يقبل ،إذ هو إنكار بعد اإلقرار فیكون غیر مقبول
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به هر حال عنم بطالن اقرار به وسیله رجوع کلیت ننارد و داراى استثنا اسات :اگار موضاوع
اقرار از حقوق افراد )حق العباد( ماننن عین مال یا دین یا حق شفعه ،نکاح ،طالق یا نساب و
یا از آن دسته از حقوق الهى باشن که با شبهه ساقط نمى شود ماننن زکاا ،،وقاف و کفااره،
رجوع از اقرار به صحت اقرار خللى وارد نمى کنن ،ولى اگر در زمر آن حقوق الهى باشن کاه
با شبهه ساقط مى شود رجوع از آن اقرار را باطل مى سازد ،مثال در اقارار باه زناای موجاب
رجم از نظر فقیهان شیعه و اقرار به زنا ،سرقت و شرب خمر .به عقینه فقیهاان عاماه (محقاق
داماد 8911 ،ق )813/3 ،درصورتى که اقرارکنننه پیش از اجراى حن از اقرار خویش رجوع کنن
حن ساقط مى شود ،زیرا رجوع وى موجب شبهه و تردین در وقوع جارم ماى گاردد و طباق
قاعن « الحنود تنراء بالشبها »،شبهه حن را ثابت می کنن(محقق داماد 8911 ،ق.)813/3 ،

 -1۱منابع رجوع از اقرار :
در قران کریم در رابطه با رجوع از اقرار مطلبی بیان نشنه اسات و آیاه ای نیاز در رابطاه باا
حجیت آن استناد نشنه است و در مواردی که فقها رجوع از آن را حجت دانساته انان دلیال
شان روایت است .البته از برخی آیا ،استفاده می شود که بازگشت از اقرار جاایز نیسات؛ از
جمله آیا 18 ،و  15از سوره مبارکه آل عمران که در آن از اقارار پیاامبران و پیاروان آناان
سخن به میان آمنه و سپس حکم به فاسق بودن کسانی شنه اسات کاه از اقارار خاود بااز
گردنن « :گفتنن آرى اقرار کردیم فرمود پس گواه باشین و من با شما از گواهاانم» « 1پاس
کسانى که بعن از این] پیمان [روى برتابنن آنان خود نافرماناننن» 3همچنین جایز نبودن این
امر از آیه  891نساء که در آن مؤمنان از رویگرداننن از حق پس از اقرار کردن بر ضن خود
یا خویشاوننانشان برحذر داشته شنه انن ،نیز قابل استفاده اسات « :اى کساانى کاه ایماان
آورده این پیوسته به عنالت قیام کنین و براى خنا گواهى دهین هر چنن به زیان خودتاان یاا
به زیان پنر و مادر و خویشاوننان شما باشن اگر یکى از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمنن باشن
باز خنا به آن دو از شما سزاوارتر است پس از پى هو نروین کاه درنتیجاه از حاق عانول
کنین و اگر به انحراف گرایین یا اعراض نمایین قطعا خانا باه آنچاه انجاام ماى دهیان آگااه

 -8قالوا اَقرَرنا قالَ فَاشهَدوا واَنَا مَعَكُم مِنَ الشّهِدين
 -9فَمَن تَوَلّي بَعدَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الفسِقون
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است».81از آنچه گذشت درمی یابیم که قاعنه کلی دراقرار این است کاه رجاوع از آن طباق
روایت(إقرار العقالء على أنفسهم جائز) وهمچنین (ال انکار بعن اقرار)(احسایى 8111 ،ق ) 115/3
صحیح نمی باشن اما این قاعنه در مواردی استثنایی شنه اسات و رجاوع از آن صاحیح مای
باشن و دلیلش  :روایت ،عقل و اجماع فقها است:

الف) عقل:
اعتبار اقرار از آن رو است که کاشف از حقیقت است و واقعیتت را مى نمایانن ،از ایان رو اگار
به وسیله اى اثبا ،گردد که مفاد اقرار بر خالف حقیقت اسات ،اقارار دیگار کاشاف از واقاع
نخواهن بود و بنون اثر است (.محقق داماد 8911 ،ق )865/3 ،به همین جهت فقیهاان اساالم در
مواردى که حس ،عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار داللت کنان ،اقارار را باطال و باى
اعتبار دانسته انن ،چنانکه کسى اقرار کنن که زین فرزنن او اسات ،در حاالى کاه اقرارکننانه
کوچکتر از زین یا همسال او باشن (مغنیه8158 ،ق. )16/5 ،

ب) اجماع:
شیخ طوسی در الخالف می گوین  :هرگاه کسی اقرار به حنی نماین سپس از آن رجوع کنان
حن از او ساقط می شود .دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این کاه پیاامبر (ص)
هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتباه از او اعاراض کردنان ،ساپس
فرمودنن :شاین او را بوسینهای یا او را لمس کرده ای و با این اعراض خود ،او را باه رجاوع از
اقرار وادار و تشویق نمودنان (طوساى 8918 ،ق )911-913/5 ،همچناان جاواد مغنیاه در ماورد
رجوع از اقرار به زنا فرموده است« :صریح انکار بعن از اقرار درباره ی آنچاه کاه رجام بار آن
واجب می شود پذیرفته شنه است»( 88مغنیه 8158 ،ق.)511/6 ،
صاحب جواهر می گوین  :بنون هی گونه اختالفی رجم باا انکاار سااقط مای شاود چنانکاه
فخرالمحققین در ایضاح الفوائن گفته ،بلکه می توان بر این حکم تحصیل اجماع نماود(نجفاى،
 8111ق.)539/41 ،

 -10يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ يَكُنْ غَنِیًقا أَوْ فَقِیقراا فَاللَقهُ
أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَ اللَهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراا
 -11قد ثب بالنص الصحیح الصريح قبول اإلنكار بعد اإلقرار بما يوجب الرجم
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ج) سنت:
باتوجه به حجیت سنت ما روایت های زیادی در رابطه با رجوع از اقرار داریم که در زیار باه
نمونه ای از آنها اشاره می کنیم :درء حنود به شابهه « :از امیار الماومنین (ع)  :حانود باه
وسیله شبه ها مرتفع می شود» (نوری 8111 ،ق .)56/18 ،فقها در بسیاری موارد به این روایات
استناد کرده است که از جمله آن ها در کتاب من ال یحضر الفقه آمنه است شابهه درء حانت
مینماین .که « الحنود تنرأ بالشّبها.»،

د) قانون
در قانون هم رجوع از اقرار پذیرفته شنه است  :در ماده  18قانون مجاازا ،اساالمی مصاوب
 8911ایران آمنه است « :هرگاه کسی اقرار به زنا کنن و بعن انکار نماین ،در صورتی که اقرار
به زنایی باشن که موجب قتل یا رجم است ،با انکار بعنی حن رجم و قتل ساقط می شاود .
در غیر این صور ،،با انکار بعن از اقرار ،حن ساقط نمی شود» (گلنوزیان 8911 ،ش( )881 ،مااده

 819قانون مجازا ،اساالمی مصاوب  8935در هماین مضامون اسات) در مااده  8516قاانون ماننی
جمهوری اسالمی به پیروى از فقه تصریح مى کنن « :اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن
اقرار اثرى نخواهن داشت» .همچنین در مواردى که اقرار شرایط صحت را دارا نباشان ،ماى
توان بی اعتبارى آن را اثبا ،کرد بنابراین در مواردی کاه اقارار باه حاق اهلل و از جنباه ی
کیفری ماننن رجم و قطع باشن مى توان بى اعتبارى اقرار را ثابت کرد.

 -11موارد قانونی پذیرش رجوع از اقرار
 -1-11فاسد بودن اقرار :
فساد در عمل حقوقی صفتی است که به اعتبار آن صفت ،عمل حقوقی نمی توانن دارای آثار
قانونی باشن(جعفری لنگرودی8918 ،ش )115 ،یا وصف عمل حقوقی است کاه باه جهات عانم
رعایت قانون ،فاقن هرگونه اثر باشن ،ماننن بیع صغیر یا مجبور و معامال ،مست و هازل.
با بیان مفهوم فساد که در مقابل صحت به کار می رود ،اقرار فاسن به اقراری اطالق می شود
که فاقن شرایط صحت اقرار باشن .بنابراین ،اقراری می توانن منشأ اثر مورد نظر مقانن باشان
که تمام شرایط صحت اقرار ،مننر در قانون و نزد شارع را دارا است .در صور ،عنم وجاود
یک یا برخی از شرایط صحت اقرار اعم از شرایط خود اقرار ،مُقِر ،مُقِرٌبِه و نیز مُقِرٌلَه می تاوان
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با اثبا ،موارد مقرر در قانون مننی ( مواد  8513-8511قانون مننی) از تأثیرگذاری اقرار به عمل
آمنه جلوگیری کرد یا باصطالح در برابر اقرار صحیح ،چنین اقراری را به زعم مقنن به لحاظ
فقنان شرایط صحت فاسن دانست .به عنوان مثال در صورتی که ثابت شود مُقِار باه شاوخی
اقرار کرده و یا مجنون است (ماده  8565قانون مننی « :اقرار کنننه باین بالغ و عاقل و قاصن
و مختار باشن بنابراین اقرار صغیر و مجناون در حاال دیاوانگی و غیار قاصان و مکاره ماوثر
نیست» و همچنین ماده  8569قانون مننی مقرر می دارد « :اقرار سفیه در امور مالی ماوثر
نیست» ).البته چنانچه اقرارکنننه مجنون ادواری باشن و در حالات افاقاه و ساالمت روانای
اقرار کنن اقرار وی نافذ خواهن بود و یا در حالتی که دارای اراده کامل نباشن و یا این که باه
کلی فاقن قصن و یا اختیار باشن؛ مواردی این چنین که از غیر واقعی بودن اقرار حکایت کنان
می توانن موجبا ،پذیرش انکار پس از اقرار را فراهم سازد .قانون اساسی جمهاوری اساالمی
ایران نیز اقرار ناشی از اجبار و تهنین را فاقن اعتبار دانساته اسات (اصال  91قاانون اساسای
جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد « :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع
ممنوع است .اجبار شخص به شهاد ،،اقرار یا سوگنن مجاز نیست و چنین شهاد ،و اقارار و
سوگننی فاقن ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل ،طبق قانون مجازا ،می شود»).
در روایا ،وارده از ائمه و معصومین علایهم الساالم نیاز اقاراری کاه از روی قصان و اختیاار
صور ،نگرفته باشن ،فاقن قنر ،اثباتی دانسته شنه است ،از قبیل روایت وارده از امام صادق
(ع) که ایشان می فرماینن :حضر ،علی (ع) فرمودنن « :کسی کاه در برابار برهناه کاردن،
تر  ،زننان یا تهنین اقرار کنن حن بر او جاری نمی شود»85

 -٢-11اشتباه بودن اقرار:
و آن عبار ،اسات از تصاور خاالف واقاع از چیازی»(.جعفاری

«اشتباه یعنی ابهام و اختال
لنگرودی8918 ،ق )913/1 ،لنگرودی چنین اشتباهی را اصطالحاً «اشتباه اقاراری» نیاز نامیانه
است (جعفری لنگرودی 8918 ،ق .)931/1 ،و یا حقوقنان دیگاری ،اشاتباه در اقارار را اینچناین

تعریف کرده انن « :اشتباهی که ممکن است شاخص بنمایان و در اثار آن بارخالف حقیقات
اقرار به زیان خود کنن» (امامی 8918 ،ش.)19/6 ،
 -12من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فال حد علیه
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با استفاده از مفاهیم و تعاریف مزبور می توان اشتباه را پوشینه شنن واقعیت بر فرد دانسات
که موجب انجام عملی با تصور نادرست از واقعیت می شود .لذا برای دفع ضرر از فاردی کاه
چنین عملی را انجام داده ،شارع و مقنن هی گونه نتیجه ای بر عمل مزبور مترتاب ننماوده
است البته موضوع اشتباه چه بسا احکام و آثار مختلاف و متفااو ،از یکانیگر داشاته باشان
چنان که قانون مننی در عین این که اشتباه را موجب عنم نفوذ (ماده  833قانون ماننی« :
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست») یاا قابال فساخ دانساتن
عقن می دانن اما این امر را صرفاً منحصر به موضاوع عقان نکارده (مااده  511قاانون ماننی:
«اشتباه وقتی موجب عنم نفوذ معامله است که مربو به خود موضاوع معاملاه باشان» ).یاا
اینکه ماده  186قانون مننی تصور اشتباه و غیر واقعی از قیمت را موجب ایجاد خیار غابن و
حق فسخ برای مغبون دانسته است « :هرگاه یکی از متعاملین در معامله غبن فاحش داشاته
باشن بعن از علم به غبن می توانن معامله را فسخ کنن».

 -٣-11غلط بودن اقرار:
برخی از حقوق دانان با مترادف دانستن «اشتباه» و «غلط» هر دو عنوان را ذیال «اشاتباه»
مورد بررسی قرار داده انن (کاتوزیاان 8911 ،ش )561 ،اما برخای دیگار ایان دو واژه را تفکیاک
کرده انن و واژه اخیر را جناگانه و با مفهومی متفاو ،از «اشتباه» مورد بررسی قرار داده انان.
(شیخ نیاا 8911 ،ش )11 /3،دکتر امامی بر این باور است که مبتنی بر غلط بودن اقارار ،زماانی
است که مقر دارای قصن اخبار نباشن و به انگیزه خاصی ،الفااظی کاه حکایات از اقارار مای
نموده ،بیان کرده است .ماننن آنکه کسی عبارتی که معنی آن إخبار به حق برای غیر باشان،
بگوین و یا در مقام استهزاء آن را به زبان آورد .دکتر شیخ نیا نیز با همین مضمون و در قالب
مثالی دیگر به توضیح واژه «غلط» پرداخته است اما در نهایت هر دو حقوق دان محترم باه
این موضوع اذعان کرده انن که شااین باه کاار باردن کلماه مزباور تأکیانی بار هماان واژه
«اشتباه» باشن .برخی دیگر اصوالً به ذکر عبار« ،غلط» باه نقال از مقانن در مااده 1250
اکتفاء کرده انن بنون آنکه توضیحی در خصوص آن بیان دارنن) کاتوزیاان 8911 ،ش )561 ،باا
توجه به نظراتی که بیان شن از آنجا که بارای واژه «غلاط» در فرهنا هاای لغاا ،و نیاز
ترمینولوژی های حقوقی مفهوم ویژه ای در نظر گرفته نشنه و همواره این دو واژه باه یاک
مفهوم به کار رفته است و نظری که سعی در تفکیک واژگان مزبور از یکنیگر داشت نیز باا
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توضیح مختصری در ماورد واژه «غلاط» بانون ارائاه توضایحی باه غیار از آنچاه در ماورد
«اشتباه» باا لحااظ فراگیار باودن آن نسابت باه تماامی تصاورا ،نادرسات از واقعیات و
عملکردهای ناصحیح بر همین اسا  ،به سوی هم معناا باودن دو واژه گارایش پیانا کارد.
همچنانکه غالب حقوق دانان معتقننن آوردن واژه «غلط» تاکینی بیش نیست.

 -۴-11عذر قابل قبول بودن اقرار
چنانچه حسب قسمت اخیر ،مااد  8511قاانون ماننی مقارر مای دارد...« :وهمچناین در
صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کنن که قابل قبول باشن مثل اینکه بگویان اقارار باه
گرفتن وجه در مقابل سنن یا حواله بوده که وصول نشنه »...مُقِر بتوانن ثابت کنن که اقرار به
امین اخذ وجه طلب خویش از طریق اسناد و مانارکی کاه مُقِرٌلاه در اختیاار وی قارار داده
است ،صور ،گرفته باشن اما بعناً موضوع تعهنا ،مزبور محقق نشود ،درچناین صاورتی نیاز
مقنن اجازه داده است تا مقر از اقرار قبلی خویش که به انگیزه های خاصی که محقق نشانه
انن صور ،گرفته بود برگردد و در نتیجاه ملازم باه گاردن نهاادن باه آثاار چناین اقاراری
نباشن.دکتر امامی در بیان چنین اقراری آورده است که « :عذر موجه و آن در موردی است
که ،مقر به جها ،خار  ،اقراربه امری نماین که درحقیقت آن امار موجاود نباوده اسات »...
(امامی 8918 ،ش.)11/6 ،

 -۵-11کذب بودن اقرار:
عالوه بر موارد مزبور ،مقنن در بیانی مقنم بر ماده  8511در ماده  8511قانون مننی اثباا،
دروغ بودن اقرار در نزد حاکم را نیز موجب بی اثر گردانینن اقرار دانسته است که با توجه به
آثار و نتایج مشابهی که از اثبا ،دروغ بودن اقرار و سایر طرقی که امکان انکار اقرار را پایش
بینی نموده بود ،باهم دارنن ،چنین موردی را هم نهایتاً از موجبا ،بی اعتباری اقارار صاور،
گرفته دانسته انن تا مقر بتوانن باا اثباا ،کاذب باودن اقاراری کاه کارده اسات ،خاود را از
مسئولیت و تعهن ناشی از چنین اقراری مبرا سازد ،ماننن اینکه در زمان توقیف اموالی که در
تصرف شخص محکومٌ علیه قرار دارد ،وی بارای جلاوگیری از توقیاف اماوال مزباور ،آنهاا را
متعلق به دیگران بنانن .بنیهی است که بعناً با اثبا ،کذب بودن اقرار مزبور ،چنین اقراری را
بی اثر کنن.کذب بودن اقرار می توانن ناشی از علل و عوامل مختلف باشن ،چاه بساا باه ایان
علت که تحقق موضوع مورد اقرار عقالً ،قانوناً و یا عادتاً ممکان نباشان مثال اینکاه شخصای
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اقرار به نسب فرزننی کنن در حالی که بعناً ورثه برای بی حق نمودن فردی که ادعای نسب
نسبت به وی صور ،گرفته عقیم بودن مقر را باه اثباا ،رسااننن و یاا باا انجاام آزمایشاا،
 DNAعنم انتساب خونی فرزنن مزبور به مقر ،کذب اقرار وی را ثابت کننن.

 -1٢موارد رجوع از اقرار:
در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار باه اماری کنان ،مای
توانن در مراحل بعنی از آن رجوع کنن .دادگاه می توانن در صورتی که انکار بعنی مطابق باا
قراین و اوضاع و احوال باشن آن را بپذیرد (گلنوزیان 8911 ،ش)881 ،
در جرایم حنی قانون گذار با توجه به اصل اولی پذیرش انکار بعن از اقارار در اماور کیفاری،
قایل به پذیرش انکار شنه و بار آن اثار حقاوقی باار کارده اسات ( شاامبیاتی) 136/3 :8911 ،
همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعن از اقرار شنه انن (همان) البته الزم به ذکار
است که رجوع از اقرار تنها نسبت به آن اموری که حق الهی است صحیح مای باشان از ایان
رو رجوع از اقرار به قذف )نسبت دادن زنا به دیگری (حتی به نظر فقیهاان اهال تسانن نیاز
حن را ساقط نمی کنن ،زیرا حن قذف حق اهلل محض نیست بلکه فرد قذف شنه نیاز در ایان
حن صاحب حق است ،همچنین رجوع از اقرار به قتل قصاص را ساقط نمی کنان ،زیارا حاق
قصاص از حقوق النا محض نیست به عقینه فقیهان عامه در مورد سارقت کاه هام جنباه
حق اهلل و هم جنبه حق النا دارد ،رجوع از اقرار تنهاا نسابت باه حاق اهلل صاحیح اسات،
یعنی با رجوع ،حق قطع ین ساقط می شود ،ولای حاق مطالباه ماال مساروقه بااقی اسات.
(کاسانی 8116 ،ق)595-599/7 ،بنابراین موردی که انکار بعن از اقرار پذیرفته شنه است و هماه
فقها اتفاق دارنن حن رجم است اما مواردی دیگر ماننن حن قطع ،قتل عمن و اقرار متقابل باه
یک قتل مورد اختالف فقها قرار گرفته است که ذیال بحث خواهن شن:

الف) رجوع از اقرار در حد زنا
به موجب ماده  61قانون مجازا ،اسالمی مصوب 8911جرم زنا با چهاار مرتباه اقراردرنازد
حاکم ثابت می گردد .درصورتی که زانی یا زانیه بعن ازچهار بار اقرار به زنای مساتوجب حان
رجم یا قتل،آن را انکارکننن،مشهور فقهای امامیه انکااررا مساموع و حانرجم را سااقط مای
داننن(.خویى 8155 ،ق )581/1 ،قانون گذار کیفری به تبع قول مشهور فقها ،انکار بعن از اقرار به
زنا را در مواردی که اقرار موجب ثبو ،حن رجم و یا قتل باشن مسموع و اثر حقاوقی بار آن
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بار می کنن .ماده  18قانون مجازا ،اسالمی مصوب  8911به این مسأله و حکام آن تصاریح
دارد .در نتیجه به گفته برخی از حقوقنانان این تنها موردی است که در قوانین کیفری انکار
پس از اقرار در حنود را مسموع دانسته شنه ،و موجب سقو حن می گردد.
فخر المحققین می گوین« :در سقو رجم به وسیله انکار های گوناه خالفای باین اصاحاب
نیست و اما آیا اقرار به زنای موجب قتل ،با انکار بعن از آن سااقط مای شاود؟ عالماه در آن
اشکال کرده است ولی نزدیکتر به صواب ،نزد من این است که تنهاا رجام باه وسایله انکاار
ساقط می شود»(حلّى 8911 ،ق.)119/4 ،
صاحب جواهر می گوین :بنون هی گونه اختالفی رجم باا انکاار سااقط مای شاود چنانکاه
فخرالمحققین در ایضاح الفوائن گفته ،بلکه می توان بر این حکم تحصیل اجمااع نماود ولای
اگر به حنی غیر از رجم ،اقرار کنن و سپس انکار نماین مشهور بین اصاحاب امامیاه آن هام
شهرتی عظیم که می توان بر آن ادعای اجماع نمود این است که آن حن ساقط نمی شاود و
تنها شیخ طوسی درالخالف و ابن زهره در غُنْی النزوع به سقو سایر حنود حکم نموده انن
(نجفى 8111 ،ق .)538/41 ،دلیل این حکم اجماع و روایا ،بسیاری اسات کاه دال بار ساقو
رجم می باشن از جمله روایت محمن بان مسالم کاه از اماام صاادق (ع) نقال مای کنان آن
حضر ،فرمودنن  :کسی که علیه خودش به حنی اقرار کنن حن را بر او اقامه می کنم به جز
رجم بنرستی که هرگاه کسی علیه خود به رجم اقرار کنن سپس آن را انکار کنن رجام نمای
شود(89کلینى 8111 ،ق )899/4 ،روایت دیگر ،روایت حلبی از امام صادق )ع( است که فرمودنن:
هرگاه کسی علیه خود به حنی یا افترایی اقرار کنان و ساپس آن را انکاار کنان شاالق مای
خورد (هماان .)895 ،اما از نظر حقوق ایران انکار بعن از اقرار در حنود در مواردی که مساموع
باشن ،موجب سقو حن می گردد .ماده  18قانون مجازا ،اسالمی مصوب  8911انکار بعان
از اقرار را در زنای موجب حن رجم و قتل ،مسموع ،و موجب سقو مجازا ،حان مای دانان.
این ماده در این رابطه مقرر می دارد« :هر گاه کسی اقرار به زنا کنان و بعان انکاار نمایان در
صورتی که اقرار به زنایی باشن که موجب قتل یا رجم است با انکار بعنی حان رجام و قتال

 -13عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ علیه السالم ،قَالَ  :مَنْ أَقَرَ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ ،إِلَا الرَجْمَ؛ فَإِنَهُ إِذَا أَقَرَ عَلى نَفْسِهِ ثُمَ جَحَقدَ ،لَقمْ
يُرْجَمْ
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ساقط می شود در غیر این صور ،با انکار بعن از اقرار حن ساقط نمیشود( ».مااده  819قاانون

مجازا ،اسالمی مصوب  8935نیز در همین مضمون اسات).حال این سوال پیش می آیان اینکاه آیاا
انکار بعن از اقرار در این مورد موجب سقو حن بطور مطلق می گاردد یاا اینکاه فقاط حان
رجم و قتل ساقط می شود و متهم یا متهمه به حن جلن محکاوم مای شاونن؟ باا توجاه باه
روایا ،فوق از امام صادق (ع) فرموده انن که اگر کسی بعان از اقارار باه زناای موجاب رجام
رجوع نماین ،رجم ساقط می شود اما او را شالق می زنام ،صاراحت باه ایان دارد کاه رجام
ساقط می شود ولی شالق (حن یا تعزیر) ساقط نمی شود .ولی هی یک از فقها باه مضامون
این دو روایت و لزوم جلن ،فتوا ننادهانن ،تنها در الجامع للشرایع آمنه است که« :اگار کسای
چهار بار به زنای موجب رجم اقرار کنن و سپس رجوع نماین شالق می خاورد و رجام نمای
شود»(81حلی 8111 ،ق .)118 ،در این خصوص مشهور فقها حن رجم و قتل را ساقط و زانی یا
زانیه را به حن جلن محکاوم مای کننان(خاویى 8155 ،ق .)581 /1،مااده  819قاانون مجاازا،
اسالمی مصوب  8935بیان میدارد « :انکار بعن از اقرار موجب سقو مجازا ،نیست باهجاز
در اقرار به جرمی که مجازا ،آن رجم یا حن قتل است که در این صور ،در هر مرحلاه ،ولاو
در حین اجراء ،مجازا ،مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لوا صن ضاربه شاالق و در غیار
آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد».

ب) رجوع از اقرار در حد قتل
سوال این است که آیا حن قتل به رجم ملحق می شود؟ به این معنی که آیا اقارار باه زناای
موجب قتل همچون زنای به عنف و اکراه و زنای با محارم نیز باه وسایل انکاار سااقط مای
شود؟ در پاسخ دو قول است؛
 )1الحاق

 -14فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم ،ثم رجع جلد و لم يرجم ،و ان رجع فیما ال يوجب الرجم کالقطع و الحقدو لقم يقبقل
رجوعه
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 بنای حنود بر تخفیف و تسامح است و شارع اساالم نهایات احتیاا را در دمااء و ریختاهشنن خون در نظر گرفته است ،81چنانچه در ریاض المسالک برالحاق قتل به رجام باه ایان
دلیل اشاره شنه است و الحاق را اظهر دانسته است (حائرى 8181 ،ق)111/15 ،
 -بنا به احادیث و قاعنه فقهی معروف« :تنرا الحنود بالشبها( »،حر عاملی 8113 ،ق)819/28 ،

دفع حنود به وسیله شبهه ،واجب است و بنون شک مورد مزبور ،مورد شبهه محساوب مای
شود ،زیرا ادلّه سقو رجم با الغاء خصوصیت محصنه بودن زنا شاامل ماورد فاوق نیاز مای
شود.
 مرسل جمیل بن درتا از یکی از صادقین علیهما الساالم کاه در آن آمانه اسات :هرگااهکسی علیه خود به قتل ،اقرار نماین و شهودی علیاه او نباشان کشاته مای شاود؛ پاس اگار
برگردد و بگوین انجام ننادم رها شنه و کشته نمی شود( 86.حر عاملی 8113 ،ق)819/28 ،
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماینن  :الحاق قتل به رجام ،باه احتیاا نزدیکتار
است ،پس اگر کسی به زنایی که موجب قتل است اقرار نماین سپس آن را انکار کنان حکام
به قتل او نمی شود81.
 )2عدم الحاق
عنه ی از فقها بر این عقینه انن که قتل ساقط نمی شاود و در ایان خصاوص باه اماور زیار
استنالل نموده انن:
 قاعنه عنم قبول انکار بعن از اقرار و این که به مجرد صنور اقرار واجن شارایط ،حان ثاباتمی شود و سقو حن ،احتیا به دلیل دارد که این دلیل در مورد رجم وجاود دارد ،ولای در
مورد سقو قتل ،نص و دلیلی وجود ننارد (نجفى 8111 ،ق.)535/41 ،
 قیا زنای موجب قتل به زنای موجب رجم ،باطل است از این رو عالماه حلّای در قواعاناالحکام به الحاق اشکال کرده و فخر المحقّقین عنم الحاق را اقرب به صواب دانسته است« :
اگر انکار کنن آن چه از حنود که به آن اقرار کرده به او توجه ای نمی شود مگر آن چاه کاه

 -15االحتیاط في الدماء ،و بناء الحدّ على التخفیف
 -16إِذَا أَقَرَ الرَجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَیْهِ شُهُو ٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمْ يُقْتَلْ
 -17و االحوطِ الْحاق القَتْلِ بالرجم فَلَو اقر بما يوجِبُ القَتْل ثُمَ اَنْكر لَمْ يحم بالقَتْل
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دارد81».

موجب رجم باشن که با انکار آن ساقط می شود ودر الحاق قتل به آن اشکال وجاود
(حلّى ،فخرالمحققین ،إیضاح الفوائن فای شارح مشاکال ،القواعان 8911 ،ه.ق .)119/4 ،قاانون مجاازا،
اسالمی مصوب  8911قتل را به رجم ملحق دانسته و در ماده  18آمنه است « :هرگاه کسی
اقرار به زنا کنن و بعن انکار نماین در صورتی که اقرار به زنایی باشن که موجب قتال یاا رجام
است با انکار بعنی ،حن رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صور ،با انکاار بعان از اقارار،
حن ساقط نمی شود».

ج) رجوع از اقرار در سرقت حدي:
فقها در سرقت مستوجب حن که سارق از اقرار خود رجوع کنن ،در رابطه با ساقو یاا عانم
سقو مجازا ،حن قایل به دو دینگاه شنه انن(.محمنی گیالنی8965 ،ش )581 ،طبق گفتاه ی
صاحب جواهر اکثر فقهای امامیه همچون شیخ طوسی ،ابن ادریس ،عالمه حلّی ،شاهین اول
و ثانی و دیگران گفته انن :قطع حتمی است چنانچه در جواهر فرماوده اسات « :اگار دو باار
اقرار کنن و رجوع کنن از اقرارش ،وجوب حن ساقط نمی شود و اقامه حان بار او قطعای مای
شود و باین غرامت بپردازد(83نجفاى 8111 ،ق .)156/41 ،در مقابال شایخ طوسای در النهایاه و
الخالف و قاضی ابن برا و ابن زهره و عالمه حلّی در مختلف الشیعه قائل باه ساقو قطاع
شنه انن بلکه گفته شنه که این قول ،مشهور بین فقهای متقانم مای باشان و ابان زهاره در
غُنیه بر سقو قطع ادتعای اجماع نموده است (همان ،ص  .)151امام خمینی در تحریرالوسایله
از میان دو قول فوق نظریه سقو حن را قول قوی می داننن و نظر دوم را نزدیک به احتیا
می داننن (موسوی خمینای.)599/4 ،8961 ،در قانون مجازا ،اسالمی ،انکار بعن از اقرار در ماورد
سرقت حنی ذکر نشنه و قانون گذار ساکت است و با سکو ،قانون می تاوان گفات کاه در
این مورد انکار بعن از اقرار مسموع نمی باشن (میر محمن صادقی8911ش.)511 ،

د) اقرار متقابل به قتل:

 -18لو أنكر ما أقرّ به من الحدو لم يلتف الیه الّا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره و في إلحاق القتل به اشكال
 -19و لو أقر مرتین و رجع لم يسقط وجوب الحد و تحتم اإلقامة و لزمه الغرم کما عن الشیخ و الحلي و الفاضل و
الشهیدين و غیرهم ،بل ربما نسب إلى األکثر لألصل و عموم ما ل على حجیة اإلقرار المزبور
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یکی دیگر از مواردی که در رجوع از اقرار مورد بحث قرار گرفته است جایی است که دو نفار
به یک قتل اقرار کننن و اولی از اقرار خود رجوع کنن در صورتی که دو نفر ،هار دو باه قتال
عمن اقرار کننن ،در اینکه هر دو قصاص می شونن یا هار دو قصااص نمای شاونن باین فقهاا
اختالف است اما اکثر فقها قائل به این هستنن که در صورتی که هر دو اقارار باه قتال عمان
کننن هی کنام قصاص نمی شونن و دیه هم از بیت المال پرداخت می شود.
امام (ره) در تحریر فرموده است :اگر مردى به قتلى متهم شود ،و متهم به قتل عمنى اقارار
کنن آنگاه دیگرى بیاین و اقرار کنن او است که او را کشته است و مقر اوتل از اقرارش بر گردد
قصاص و دیه از هر دو دفع مى شود و دی مقتول از بیت المال داده مى شود ،بناابر روایتاى
که ،اصحاب به آن عمل کرده انن(51.موسوی خمینی 8961 ،ش .)151/2 .بسیاری از فقها از جمله
عالمه حلی در شرح تبصره المتعلمین ،58قطب النین راوننی (در فقاه القارآن )116/2 ،8111 ،و

 ...عباراتشان نزدیک به هم است .قانون مجازا ،اسالمی هم به تبع از قاول مشاهور فقیهاان
قصاص و دیه را دراین فرض ساقط دانسته است( :اگر کسی باه قتال عمانی شخصای اقارار
کنن و پس از آن دیگری به قتل عمنی همان مقتاول اقارار نمایان در صاورتی کاه اولای از
اقرارش بر گردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت مای شاود و
این در حالی است که احتمال عقالیی ننهن که قضایه توطئاه آمیاز اسات (مااده  596قاانون
مجازا ،اسالمی مصوب ساال  .)8911الزم به ذکر است که حکم مقارر در ایان مااده در صاورتی
است که قاضی از راه های دیگر نتوانن به قاتل بودن یکی از دو نفر یقاین پیناکنان .اماا اگار
اتهام یکی از دو نفر با دالیل دیگر از قبیل قسامه ،شهاد ،شهود یا علام قاضای قابال اثباا،
باشن به استناد آنها می توان قتل عمنی را ثابت و در نتیجاه قاتال را باه تقاضاای ولای دم
قصاص کرد .چنانچه در تبصره ماده  596قانون مجاازا ،اساالمی مصاوب  8911بیاان مای
دارد  :در صورتی که قتل عمنی بر حسب شهاد ،شهود یا قسامه یا علم قاضی قابال اثباا،
باشن ،قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود.
 -20لو اته رجل بقتل و أقر المته بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله و رج المقر األول عن إقراره درئ عنهما
القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بیت المال…،
 -21متى اته الرّجل بأنّه قتل نفسا ،فأقرّ :بأنّه قتل ،و جاء آخر فأقرّ :أنّ الّذی قتل هو دون صاحبه ،و رج األوّل عن إقراره،
درئ عنهما القصاص و الدية
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نتیجه گیري
از میان مباحث مطرح شنه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که با توجه به تعریف اقارار
که در ماده  8533قانون مننی آمنه است اقرار اخباری است به حق برای غیر و به ضرر خود
است .و رجوع از اقرار به معنی این است که فرد پس از اقرار به موضوعی ،آن را انکاار نمایان.
اقرار دارای سه رکن است که پایه و اسا اقرار را تشکیل می دهن و عبارتنن از اقرار کننانه،
منتفع از اقرار ،موضوع اقرار که این ارکان دارای شرایطی هستننکه شارایط اساسای صاحت
اقرار نام دارد .اقرارکنننه باین عاقل ،مختار ،بالغ و قاصن باشن .و یا منتفع از اقرار باین اهلیات
تمتع داشته باشن ،دراین شرایط آثار اقرار بر آن بار می شاود و اقارار دارای اقساام متعاندی
است .اقرار در دعاوی مننی و کیفری ،فرق می کنن .اعتبار اقرار در دعاوی ماننی باه عناوان
یکی از مهمترین دالیل مورد توجه است و هر کس اقرار به حقی برای غیار کنان ،ملازم باه
اقرار خود خواهن بود ،و در صورتی که اقرار واجن جمیع شارایط صاحت باشان ،رجاوع از آن
ممکن نخواهن بود ،ولی اعتبار اقرار در دعاوی کیفری جنباه طریقات دارد و از آنجاایی کاه
بنای حنود بر تخفیف و تسامح است و شارع اسالم نهایت احتیا را در دماء و ریخته شانن
خون در نظر گرفته است ،بنا به احادیث و قاعنه فقهی معاروف« :تانرا الحانود بالشابها»،
دفع حنود به وسیله شبهه ،واجب است .اقرار قابل انکار است و اگر متهمای اقارار باه اماری
کرده باشن ،می توانن در مراحل بعنی از آن رجوع کنن .دادگاه می توانن در صورتی که انکاار
بعنی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشن آن را بپذیرد .از جمله مواردی که انکاار بعان از
اقرار پذیرفته شنه و همه فقها چه فقهای امامیه و چه فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارنن حن
رجم است که بنون هی گونه اختالفی با انکار بعن از اقارار سااقط مای شاود ،همچناین در
صورتی که اقرار متقابل به یک قتل باشن مشهور فقها قائل به این است که در صورتی که هر
دو اقرار به قتل عمن کننن و اولی از اقرار خود رجوع کنن ،هی کنام قصاص نمی شود و دیاه
هم از بیت المال پرداخت می شود ،اما مواردی دیگر ماننن حن قطع و قتل عمن ماورد بحاث
و اختالف میان فقها قرار گرفته است .پس به طور کلی می توان گفت ،نسبت به انکاری کاه
بعن از اقرار انجام می شود اصل در نزد فقهای امامیه این است که انکار بعن از اقارار مساموع
نیست مگر در یکجا و آن حنت رجم می باشن ،که تبنیل به جلن مای شاود .و ماورد دیگار از
قانون مننی ایران استفاده می شود ،و در جایی است که مقر بی اعتبااری اقارارش را اثباا،

بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری (صص)291-222

نماین .امتا در نزد فقهای اهل سنّت انکار بعن از اقرار در کلیه حنود مسموع و موجاب ساقو
حنت می شود .و فقط در مواردی که حن مورد اقرار ،همراه با ضمانت مالی باشن ،مثل سارقت
حنی موجب سقو ضمانت مالی نمی شود و باین عین مال یا قیمت مال را برگردانن.
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