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 ی اسالم  یکشورها حقوق دری فر یک اقرار ی موضوع ای  یق یطر  اعتبار
 ران ی ا حقوق بر  دیتأک با

 یه اکرملالروح

 چکیده 

  ی سانهم  نگاه  آن  اعتبار  به  نسبت  هرچند  دارد،   دعوا  اثبات  در  یاژه ی و  تیموقع  ی فریک  یها نظام   در  اقرار
  اعتبار   جهتبه  دیبا  دادرس  که   یاگونهبه  ، دارد   یذات  ارزش  اقرار  ، یقانون   لیدال  ستمیس  در.  ستین

 اقرار  ، یمعنو لیدال نظام  در که یحال در .دهد حکم آن تحقق صرف  به دارد  حسب قانون که یمطلق
  اثر   در  .است   ییقضا  نانیاطم  حصول   یبرا   یالهیوس  حد   در  آن  ارزش  :ستین  معتبر  خودی  خودبه

  نظام   انیم  یقیتطب  یامطالعه  قالب  در  موضوع  ، یفیتوص یلیتحل  یروش  با  است،   شده  تالش   حاضر
  به   تواندیم  دادرس  هانظام   یبرخ   در.  شود  یبررس  یفقه  یمبان  اساس  بر  و  یاسالم  یکشورها  یحقوق 
  قناعت  که   باشد   یرأ   مستند  تواندیم  یزمان  اقرار  برخی دیگر،  در  ، متقابالا   و   دهد  حکم  اقرار  مجرد 
  در   و  بوده  یمبتن  اقرار  صرف    بر  تواند ی م  کشورها  یبرخ   در  که  یاقناع  ؛شود  حاصل  آن  از  یوجدان

  قرار   نظر  مطمح  اقرار  اعتبار  ۀمسئل   1392  ی فریک  نیقوان  در  . است  گرید  دی مؤ  امارات  ازمندین  یبعض
انون  ق 360 ۀماد اقرار،  تیموضوع بر نون مجازات اسالمیقا 171 و 161 مواد حیتصر رغمبه. گرفت

.  اندکرده  استنتاج  آن  مفهوم   از  را   اقرار  تیقیطر  یبرخ   کهاست    شده  انشا  یاگونهبه  سی کیفری ین دادرآی 
  که  است  ثیح  نیا  از  یدگیرس  یشکل  مقررات  انیب  مقام  در  صرفاا   360  ۀماد  دهدیم  نشان  پژوهش
  منطوق  با  تا  ردندا   یمخالف  مفهوم   لذا  ؛دهد  خاتمه  را   محاکمه  متهم  اقرار  با  تواندیم  یزمان  چه  دادرس

 یحت  و  است  منطوق  با  تقدم   زین  یاصول  منظر  از  تعارض  فرض   با  و  ابدی  تعارض  مجازات  قانون  مواد
  ۀضابط  نیتع  ،انون اساسیق  167  اصل  حسب   ، فقه   به  مراجعه   ۀ ج ینت  م، یبدان  مستقر   را   تعارض   اگر
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 مقدمه
در فقه اسالمی اقرار در میان دالیل اثبات دعوا جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.  

  ۀترین اماره یا دلیل« که باالتر از شهادت و در رتباز اقرار به عنوان »قوی  1فقهای امامیه و اهل سنت 
؛ عالمه  275:  1410دریس حلی،  ؛ ابن ا114:  1387)شیخ طوسی،    اندکردهبعد از علم قرار دارد یاد  

حلی،  416:  1413حلی،   فخرالمحققین  عاملی،  330:  1387؛  جبعی  فاضل  450:  1413؛  ؛ 
  به حکم منطق زیرا    2(، 186:  1380؛ آملی،  285:  1418؛ موسوی خویی،  98:  1416اصفهانی،  

:  1414)کرکی،  3ع است و تطابق با واق عاقل به ضرر خود خبری نخواهد داد و اصل در اقرار صحت
(. موقعیت مزبور در حقوق کیفری کشورهای اسالمی نیز مورد  665:  1419؛ حسینی عاملی،  163

ایالت کالنتان مالزی مصوب   قانون کیفری شرعی  قرار گرفته است.  تقنینی و قضایی  توجه مراجع 
 2002ور مصوب  ترینگانو این کش  و پیرو آن قانون جرایم کیفری شرعی حدود و قصاص ایالت  1993

و در بیانی    کردهباشد تصریح  صریحاا بر اینکه اقرار معتبرترین دلیل می  47و    44ترتیب در مواد  به  
نمودن وی به مجازات حد  نمودن  متهم و مسئول »بهترین مدرک برای محکوم   :اندمشابه مقرر داشته

عنوان یک دلیل ه برتر اقرار بهقضایی برخی از کشورهای اسالمی نیز بر جایگا ۀروی 4« .باشداقرار می
 1980دوم کیفری دیوان عالی الجزایر در قرار مورخ دوم دسامبر    ۀاثباتی تأکید دارند؛ به طور مثال شعب 

گونه بیان داشته است که »گواهی فرد در مورد خود است که متضمن ضرر در تعریف اقرار متهم این
:  1996شود« )بغدادی، ه محسوب میلکه سید ادلتر بوده و بباشد و از شهادت قویخویشتن می به

 
اهل تسنن بر جایگاه برتر اقرار در میان دالیل اثبات دعوا   فقهی وزارت اوقاف کویت بر اجماع فقهای  ۀدر موسوع  .1

آمده.  تأکید شده است اثر  این  ال  است:   در  االدله  أقوی  أن االقرار  فیه  »الفقهاء مجمعون علی  التهمه  شرعیه، النتفاء 
ر أبلغ من الشهاده، غالبا... فقد نص الحنفیه علی أن االقرار حجه شرعیه فوق الشهاده، ... و نص المالکیه علی أن االقرا

... و نص الشافعیه علی أن االقرار أولی بالقبول من الشهاده، و نص الحنابله علی أن المدعی علیه إذا اعترف بالحق ال  
 (. 35: 1414ه الشهاده، و إنما تسمع إذا انکر« )وزاره االوقاف و الشئون االسالمیه، تسمع علی

عنه فیما إذا کان علی ضرره، و علیها بناء »حجیه االقرار، امر مفروغ  :فرمایندالفقهیه میالله بجنوردی در قواعدآیت   .2
أقو الجناه،  نفس  من  االقرار  یرون  انهم  القضاء، حتی  مقام  فی  )بجنوردی،  العقال  منه«  الجنایه  صدور  علی  دلیل  ی 

1419/4  :399.) 

تبع  بار متزلزل شده و احتمال کذب و به. البته در جایی که مقر در معرض تهمت باشد، ظهور اقرار در درستی  اخ3
طور  به (؛ از همین روست که در منابع فقهی  69:  1403گیرد )آل بحرالعلوم،  بودن  آن قوت میواقع تردید در طریق  به 

مثال اعتبار اقرار مفلس در مال متعلق  حق طلبکاران یا اقرار مریض مشرف به مرگ به دین و اقرار راهن در مورد تعلق  
 یگری بر مال مرهونه از جهت تهمت مورد مناقشه قرار گرفته است. حق د

4. “The best evidence to convict the accused and make him liable to hudud punishment is 

his own iqrar”. 
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(. قضات دادگاه تجدیدنظر شرعی ایالت کاتسینا در نیجریه نیز در رأی خود نسبت به یک پرونده 13
مالکی بر رجحان اقرار بر سایر ادله به استناد برخی منابع فقه    2003متضمن اتهام حد زنا در سال  

 (. Ostien, 2007: 107) 1بودند کردهتصریح 

کیفری   دعوای  در  اقرار  آیا  مسئلهاعتبار  که  است،  بحث  مورد  حاضر  نوشتار  در  که  است  ای 
ای برای  خود و ذاتاا ارزش اثباتی ندارد و صرفاا همانند سایر دالیل شیوه یعنی به خودی   ، طریقیت دارد 

قا نزد  وجدانی  قناعت  و  اطمینان  میحصول  مثبتضی  صورت  در  دادباشد؟  آیا  پاسخ،  رس بودن 
ای ده حعلی  به دالیل و قراین مؤید    ، نهد یا عالوه بر اقرار  نتواند علم خود را تنها بر اساس اقرار بنیامی 

از قبل معین  نیاز است؟ یا آنکه اساساا اقرار موضوعیت دارد و قانون   ،است   کردهگذار ارزش آن را 
باشد یا خیر، باید به  آن اعتقاد یافته    ه دادرس به درستی  ک نظر از آنکه با تحقق اقرار، قطع  ایگونهبه

ای در اعتبار این  در این وضعیت، آیا علم به خالف واقع بودن  اقرار خدشه  . مقتضای آن حکم دهد
 سازد یا خیر؟دلیل وارد می

اغبه دارای موضوعیت است،  اقرار  اسالمی  فقه  در  اینکه  نظام رغم  های حقوقی کشورهای  لب 
گذار در کشور ما در شرایطی که قانون  ۀاند. در مقررات موضوعقائل شده  مسلمان برای اقرار طریقیت 

اقرار تصریح  بر موضوعیت   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    360  ۀ ، اما در مادداشتهداشتن  
به  کیفری  دادرسی  آیین  به  گونهقانون  سخن  اقرار  خصوص  در  تداعیای  که  است  آمده    ۀکنندمیان 

 طریقیت این دلیل است. 
در هر صورت در نوشتار حاضر کوشش شده است تا ابعاد موضوع مذکور را به شکل مقارن از 
منظر حقوق کیفری کشورهای مسلمان با تأکید بر حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهیم. در  
این راستا الزم به ذکر است که برخی از کشورهای اسالمی اعتبار اقرار را مقید به اطمینان قضایی  

شود که در بخش  های قائل به این مبنا مشاهده میکه البته رویکردهای مختلفی در سیستم  انددهکر
اند. در بخش دوم موضعی که برای اقرار موضوعیت قائل شده و اعتبار  نخست مورد مطالعه قرار گرفته
به بحث    ، بدون آنکه اقناع وجدانی قاضی در آن مدخلیت داشته باشد  ، مطلقی برای آن قائل شده است

گیرد، به جهت اهمیت گذاشته شد که در این راستا موضع حقوق کشور ما که در این نظرگاه جای می
 نظر قرار گرفته است. طور خاص در قسمت پایانی مطمحبه ، آن

 
1. "Confession is a better means of proof than evidence, see Mukhtasar chapter on confession: 

“the confession of a legally responsible person shall be binding on him” ". 
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 تقیید اعتبار اقرار به حصول اطمینان قضایی . ۱
بلکه ارزش آن منوط به این است که   ، تنهایی اعتبار نداردتقیید اعتبار اقرار، این دلیل به  ۀدر نظری

به درستی آن اطمینان حاصل شود. حال در اینکه قید اطمینان باید برخاسته از دالیل دیگر باشد یا  
 خیر، قائلین به دیدگاه کنونی رویکردهای متفاوتی دارند.

 دیگر  ۀ ضرورت ابتنای اقرار بر ادل. ۱-۱
دانند و معتقدند که درستی اقرار  میت نمیبرخی اساساا صرف اقرار را مجوز صدور حکم محکو
(. برخی از نویسندگان حقوقی 76:  1342نزد دادرس باید با دالیل دیگر پرونده تأیید شود )هدایتی،  

کمب دوال  روسو  داشتند.  را  دیدگاهی  چنین  فرانسه  در  هجدهم  رویکردی    1قرن  چنین  پذیرش  با 
آزادانه و داوطلبان  کرد تصریح   او نمی تشکیل یک دلمتهم هرگز    ۀاقرار  را بر ضد  پیر  یل کامل  دهد. 

دانست و  متهم را چندان جهت صدور حکم محکومیت کافی نمی  ۀنیز صرف اقرار داوطلبان  2بریسو
(. رویکرد  64-66و    34:  1356بر این عقیده بود که اقرار باید بر دالیل دیگر متکی باشد )پیمانی،  

در سن پترزبورگ برگزار شده بود توصیه    1906در سال    لوم جنایی کهالمللی عبین   ۀمزبور در کنگر
بند    :اند(. مقررات برخی از کشورهای اسالمی این موضع را پذیرفته105:  2010شده بود )جمال،  

ماد قرقیزستان مصوب    13  ۀنهم  آیین دادرسی کیفری جمهوری  بر ممنوعیت   2017قانون  صریحاا 
در تکمیل این ضابطه بند دوم   .کندتصریح می  د اقرار متهمصدور حکم محکومیت بر اساس مجر

پذیرش دانسته است که  همین قانون اقرار متهم به عنوان مستند اتهام را صرفاا در صورتی قابل  85  ۀماد
شود تأیید  پرونده  در  موجود  دالیل  دیگر  جمهوری   126-6  ۀماد  ؛با  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

  ؛نمایدمطرح در پرونده تأکید می   ۀایر ادلد اقرار با سر ضرورت تأیینیز ب  2000آذربایجان مصوب  
ماد نیز ظاهر  ما  آیین دادرسی دادگاه  194  ۀدر کشور  امور کیفری  قانون  در  انقالب  های عمومی و 

گذار معتقد  ای بوده که دکترین حقوقی را به پذیرش چنین مبنایی از سوی قانون به گونه  1378مصوب  
این مادهمطاب  .ساخته است  نیز    ، ق  امارات  قراین و  ارتکاب جرمی نماید... و  به  اقرار  »هرگاه متهم 

این نکته   رمزبور مشعر ب ۀمفهوم ماد نماید«.معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می مؤید این 
بود که جواز صدور حکم محکومیت به استناد اقرار مستلزم آن است که این دلیل مستظهر بر دالیل 

باشد که د را   یگری  آن  به  درستی  بپندارند که ویژگی مزبور  نمایند. ممکن است برخی  تنهایی  تأیید 
رو هستیم، حال آنکه اتفاقاا این ویژگی با اقتضای نظام  همعنوی روب  ۀدلیلی بر آن است که با نظام ادل

ن اطمینان  ه به درستی آتواند از هر دلیلی کزیرا مطابق این نظام، دادرس می   ، دالیل معنوی منافات دارد 

 
1. Du Rousseaud de la Combe 

2.  Jacques Pierre Brissot 
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کردن  متهم بر اساس  رو محکوم ایناز  ؛قناعت وجدان یافته و بتواند مطابق آن اصدار رأی نماید  ، دکن
این    .دیگری همراه نباشد جایز است  رۀ اقراری که دادرس به صحت آن باور دارد، هرچند با دلیل و اما

شده است. از طرفی این    آزادی دادرس در اقناع وجدانی محدود  ،در حالی است که در موضع حاضر 
  ،باشد، چراکه در این سیستم دلیلقانونی سروکار داریم نمی  ۀدلیلی بر اینکه با نظام ادلنیز  موضع  

رس ملزم به صدور حکم  گذار معتبر شناخته شود و دادتواند از نظر قانونویژه اقرار، میتنهایی، بهبه
أیید درستی آن با دالیل دیگر با اقتضای نظام مزبور  بر اساس آن است و سخن از تقیید اعتبار اقرار به ت

به ه و  دارد  فرانسوی  مین جهت است که حقوقمنافات  آزادی   دانان  به  اتفاقاا  به دیدگاه مزبور  قائل 
 دادرس در ارزیابی اقرار معتقد بودند.

 ت ابتنای اقرار بر سایر ادله عدم ضرور . ۱-۲
ناد ندارد،  که اطمینان به درستی آن نباشد قابلیت است رویکرد دوم آن است که هرچند اقرار مادام  

تواند قناعت  شدن از صحت اقرار مشروط به دالیل مؤید دیگر نشده است و دادرس می لکن مطمئن
ماد  مبتنی سازد.  اقرار  بر صرف  را  آ  156  ۀوجدانی خود  کویت مصوب  قانون  دادرسی کیفری  یین 

ی  352  ۀ، ماد1960 آیین دادرسی کیفری  آیین دادرسی    190  ۀ، ماد1994من مصوب  قانون  قانون 
 3و بند    20131اجرائات جزایی عربستان مصوب    ۀنامنظام   161  ۀو ماد  1999کیفری عمان مصوب  

 2014قانون اجرائات جزایی افغانستان مصوب    19  ۀماد  4و بند    233  ۀگرفتن مادنظربا در  217  ۀماد
، چنانچه به درستی آن اطمینان کرد به ارتکاب جرم اقرار  اند هر زمان که متهم  به دادگاه اجازه داده 

. این کندرسیدگی و بررسی سایر دالیل خودداری   ۀداشته باشد، مطابق آن رأی صادر نماید و از ادام
زیرا اقرار دلیلی غیرمحسوس است که    ، دانان قرار گرفته استحقوقرویکرد مورد انتقاد بسیاری از  

که  چرا   ،برانگیز است به دنبال بیاورد و از همان ابتدا شک  ومیت متهم راطور قطعی محک تواند به نمی
رو باید دالیل دیگری وجود  ایناز  ؛دارد متهم با اقرار تمایلش را بر تقدیم دلیل گناهکاری خود ابراز می

برخی    ، (. با وجود این485-486:  2004باشد تا درستی آن را تقویت و تأیید نمایند )ثروت،    داشته
نفمع میتقدند  اقرار  زمینس  )خوانساری،    ۀتواند  سازد  فراهم  را  قاضی  در  اطمینان  و  علم  حصول 

؛ طباطبایی حکیم،  332:  1423؛ هاشمی شاهرودی،  302:  1423؛ موسوی اردبیلی،  15:  1405
زیرا    ، تری برخوردار استمحکم  ۀ(. دیدگاه اخیر از پشتوان464:  1418کارم شیرازی،  ؛ م29:  1427

کند که مسئولیت او را به دنبال داشته باشد و از همین  د خبری را بیان نمیعاقل به ضرر خو  نوعاا فرد 

 
»إذا اعترف المتهم فی أی وقت بالتهمه المنسوبه إلیه، ... فإذا اطمأنت إلی أن االعتراف صحیح، و   ،این ماده  طبق  .1

 لی أدله اخری، فعلیها أن تکتفی بذلک و تفصل فی القضیه ...«. رأت أنه ال حاجه إ
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رد موضعی که در فقه اسالمی نیز مو  ؛آور استروست که اقرار نوعاا کاشف از واقع بوده و اطمینان
 پذیرش قرار گرفته است. 

 رویکرد تفصیل . ۱-۳
اند، در نی را پذیرفتهمی که سیستم اقناع وجدا های کیفری کشورهای اسالسوم از نظام   ۀدر دست

آیا به صرف اقرار می یا خیر، میان جرایم قائل به تفصیل   کرد توان حکم محکومیت را صادر  اینکه 
رغم اقرار متهم باید دادرسی را ادامه داده و سایر ادله را نیز  در جرایم موجب اعدام دادگاه به 1اند.شده

قانون آیین دادرسی   181  ۀ ماد   2تواند به اقرار اکتفا نماید. ا در سایر جرایم میمورد رسیدگی قرار دهد، ام
، 1992قانون آیین دادرسی کیفری امارات متحده عربی مصوب    165  ۀ ماد   ، 1971کیفری عراق مصوب  

قانون آیین دادرسی کیفری   190  ۀو ماد   2002قانون آیین دادرسی کیفری بحرین مصوب    220  ۀماد 
نظر داشت. موضع مزبور یادگار حقوق قدیم فرانسه است را باید در این بستر مطمح   2004قطر مصوب  

تنهایی جرایم سنگین را اثبات نماید تردید وجود عنوان یک دلیل کامل که بتواند به که در پذیرش اقرار به 
 چ تنها به هی »برای اعالم مجازات اعدام، اقرار    : داشتدر این راستا اظهار می   3داشت. مویار دو ووگالن

وجه کافی نیست و برای این منظور الزم است که این اقرار با کیفیات و شرایط متعدد دیگری نیز توأم 
« چنین طرز . محکم یا گواهی یک گواه خوب نیز بایستی به اقرار افزوده شود  ۀ باشد، یعنی مثالا چند قرین 

نایات مهم که کیفر اعدام ها در ج گاه قرن هجدهم پذیرفته شده بود و داد   ۀ قضایی فرانس  ۀ فکری در روی 
یا حتی یک مجازات ترهیبی را به دنبال داشت، مجرد اقرار را مبنای صدور حکم قرار نداده و معتقد 

 (.34:  1356بایست با قرائن و امارات یا گواهی تأیید شود )پیمانی،  بودند که می 

 
 نظام دالیل قانونی جریان  ( سوییس نیز که سابقاا canton du Valais. در قانون آیین دادرسی کیفری کانتون واله )1

توان به مجرد اقرار متهم  اصل بر آن است که نمی  63  ۀ(؛ در حال حاضر هرچند مطابق ماد65:  1342داشت )هدایتی،  
های  حکم محکومیت را صادر نمود و دادرس باید تالش خود را جهت کشف حقیقت ادامه دهد، لکن در دادرسی 

مقرر   226  ۀ( ماد1که با اقرار متهم حکم کیفری صادر شود. در این راستا بند )ای داده شده است  ازه ن اجنیاختصاری چ
 دارد:می

"Lorsque la contravention est dûment établie par l'aveu du prévenu, le tribunal de police 

prononce la peine sans autres formalités". 
وجب اعدام به جرایم ستاین ضابطه را عالوه بر جرایم م   1991مصوب  دادرسی کیفری سودان    قانون آیین  144. مادۀ  2

 مستوجب قطع عضو و نیز شالق بیش از چهل ضربه تسری داده است. 

3. Muyart de Vouglans 
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 عدم تقیید اعتبار اقرار به حصول اطمینان قضایی. ۲
به این معنا که چنانچه    .قانونی است، اقرار موضوعیت دارد   ۀویژگی نظام ادلدوم که   ۀریمطابق نظ

حتی اگر هیچ دلیل دیگری که مفاد    ، شخص اقرار نماید، دادگاه باید حسب آن وی را محکوم کند 
را قانع دادرس را به اطمینان برساند یا وی    اقرار را تأیید نماید وجود نداشته باشد، اعم از آنکه اقرار  

 اند. های قائل به موضع مزبور دو برخورد کامالا متفاوت با آن داشتهنکند. با وجود این سیستم
 رویکرد حقوق عرفی. ۲-۱

وری روم و حقوق قدیم فرانسه وجود داشته است، ت های حقوقی سنتی مانند آنچه در امپرا در نظام 
شده نظیر اقرار بوده است دالیل ارائه  خود ناگزیر به صدور حکم بر اساس  ۀقاضی حتی برخالف عقید 

ها مالک اعتبار دلیل در ارزشی نهفته (، زیرا در این نظام 191:  1396؛ خالقی،  23:  1356)پیمانی،  
ای ریاضی چنانچه دادرس نقش فرعی داشته و تنها در قالب معادله   گذار به آن داده است و است که قانون 
تواند بر اساس اعتقاد شخصی خود ، دیگر نمی خود اقامه شده است   شده در قالب قانونی ببیند دلیل ارائه 

عکس چنانچه دلیل شرایط مورد نظر مقنن از صدور حکم موافق مقتضای آن دلیل خودداری نماید و به 
نمودن  او را نخواهد ، حتی اگر به گناهکاری متهم اطمینان یافته باشد، اختیار محکوم را نداشته باشد

دان فرانسوی، در این نظام قاضی با قطع نظر از حقوق   1اسمین  ۀ (، به نوشت 35:  9919داشت )مروان،  
او همانند یک صفحه کلیدی است که با زدن   . ش ناچار از صدور حکم محکومیت است ااعتقاد باطنی 

 (.Hutson, 2007: 72)  2دهدطور غیرارادی پاسخ مقتضی را می های آن به دکمه 
 . رویکرد فقه اسالمی ۲-۲

د دوم که در فقه اسالمی مورد پذیرش قرار گرفته است، هر چند اقرار موضوعیت دارد، ویکر در ر
از نظر ع از آن جهت که  کس به دروغ خبری را به ضرر خویش و به نفع قال هیچلکن اعتبار اقرار 

نمی اظهار  دارد   ۀنماید، جنبدیگری  واقع  از  اطمینا  3کاشفیت  و  به علم  نوعاا  را  ما  رو  از همین  ن  و 
:  1415؛ علوی،  45-46و    38:  1419/3؛ بجنوردی،  242-243:  1405رساند )خوانساری،  می 

 
1. Adhémar Esmein 

2. "il doit n´ecessairement condamner; peu importe dans l’une ou l’autre hypoth`ese sa 

conviction intime … Le judge est comme un clavier, qui r´epond in´evitablement lorsqu’on 

frappe certaines touches ". 
دانند و از این کاشف از واقع می   ۀ اصل و نه امار  لۀمنزبرخی از فقها در موضعی متفاوت اقرار را به   ،. با وجود این3

( و بعضی 413: 1417؛ اشتهاردی، 166-170:  1401اند )رشتی، ودهاوت از گواهی تلقی نمجهت اعتبار اقرار را متف
اند اصل و اماریت دانسته، گرچه جهت کاشفیت آن را غلبه داده   ۀتری اقرار را واجد هر دو جنبنیز در موضع معتدل 

 (.106: 1405)موسوی بهبهانی، 
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: 1379ای،  پور قمشه؛ اسماعیل3616-3617و    3623-3626:  1419زنجانی،    ؛ شبیری74و    82
صدق و کذب است، خللی در نفوذ   ۀ (. این که گفته شود خبر  متعلق اقرار در معرض هر دو گزار222

آثار صدق بر آن است    ۀزیرا مقتضای ادل  ، کندآن وارد نمی  اقرار نفی  احتمال کذب از مقر و ترتب 
حتی اگر قراین   ، خود معتبر خواهد بوداقرار به خودی  ، (. در این نگاه فقهی265  :1425)آشتیانی،  

ید طور کلی قاضی از آن به اطمینان نرسیده باشد و به مجرد ترد دیگری در تأیید آن وجود نداشته و به
اما بر خالف رویکرد قبلی    1.(641:  1417)حسینی مراغی،    کرد پوشی  توان از آن چشم و شبهه نمی

:  1419/4  دهد )بجنوردی، اش را از دست میانچه علم بر نادرستی آن پیدا کنیم، قابلیت اثباتیچن
ن و در این موضوع هیچ تفاوتی میا  2( 437:  1415؛ اراکی،  250:  1427؛ موسوی اردبیلی،  399

اقرار   مورد  به  مسئله آنکه  معاصر  فقهای  از  برخی  پاسخ  ندارد.  باشد وجود  یا غیرکیفری  ای کیفری 
»در خصوص    :در این راستا سؤال شده بود  .سازدخوبی مشخص میاستفتای زیر این موضع را به
آیا    (حجیت و نفوذ اقرار علم قاضی به مفاد اقرار است؟ ب  آیا شرط    (حجیت اقرار بفرمایید: الف

اقرار نفوذ  قرائن و شواهد است؟ ج  شرط حجیت و  از طریق  آن  به مفاد  آیا شرط    (اطمینان قاضی 
آیا بین امور کیفری و مدنی در موارد فوق   (حجیت و نفوذ اقرار عدم علم به خالف مفاد اقرار است؟ د

ه آن عبارت ظهور »مفاد اقرار تا مقداری ک :الله بهجت )ره( فرموده بودندتفاوتی وجود دارد؟«. آیت
هم است، که ظهور نوعی از    مثل سایر عبارات و الفاظ، حجت و معتبر است و نافذ ، ی دارد در معنای

یا عدم علم   اعتبار آن حصول علم شخصی  در  امارات است و  حجج عقالییه معتبره است و جزء 
 : اندفرموده   یستانی الله س آیت «  .کندو این امر در موارد اقاریر فرق نمی   3شخصی برخالف شرط نیست 

 
ن: جنبه السببیه و الموضوعیه و جنبه الطریقیه، و  »االقرار، فیه جنبتا  :ندابرخی از فقها در همین راستا اظهار داشته  .1

العمده فیه الجنبه االولی و لذا ینفذ إقرار العقالء علی أنفسهم مطلقا و ال یعتبر فی نفوذه الوثوق بصدق المقر« )موسوی 
 (.138: 1405بهبهانی، 

آیت استثنائاا   .2 از  ب در استفتایی که  ایشان  بود، ظاهراا  تبریزی )ره( شده  قائل شدهالله  اقرار موضوعیتی را  اند که رای 
ها علم دارد،  باشد، چراکه ایشان در پاسخ به حکم اقرار یا شهادتی که دادرس بر خالف آنموردنظر حقوق عرفی نیز می

در صورت تعارض علم »اند. سؤال این بوده که همچنان معتبر دانسته   صرفاا بر سقوط اعتبار شهادت فتوا داده و اقرار را
»اقرار نزد کسی که منصب قضاوت را شرعاا دارد  :، ایشان پاسخ داده بودند«یک مقدم است؟ضی با اقرار یا بینه کدامقا

 ۀ طبق آن حکم کند« )مؤسس توانداگر در حال اختیار و بدون اکراه باشد ولی اگر بداند بینه اشتباه کرده نمی ،نافذ است
 (.124سؤال  :1390آموزشی و پژوهشی قضا، 

اند که علم بر خالف آن الله بهجت در پاسخ به استفتای دیگری حجیت اقرار را در جایی دانستهگفتنی است آیت  .3
  :1390آموزشی و پژوهشی قضا،    ۀنماید )مؤسسحاصل نشود و اال قاضی به علم خودش در مورد حجیت علم عمل می

 (. 124سؤال 
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اد اقرار پیدا کند، بلکه همین قدر »حجیت اقرار از باب ظهور کالم است و الزم نیست قاضی علم به مف
نحوی که در نظر عقالء حاکی از مراد باشد کافی است و مقر را مسئول مفاد که کالم مقر ظاهر باشد به 

« . بعضی موارد تکرار و تعدد اقرار الزم است   دانند و فرقی بین امور کیفری و مدنی نیست لکن در آن می 
»حجیت اقرار مشروط به علم قاضی به مفاد اقرار یا اطمینان   : اند ه الله صافی گلپایگانی نیز پاسخ داد آیت 

الشرایط علم به خالف مفاد اقرار داشته بلی اگر قاضی جامع   . به مفاد از طریق قرائن و شواهد نیست 
« . د عمل نماید و تفاوتی در این جهت بین امور کیفری و مدنی وجود ندار  باشد، باید بر طبق علم خود 

چنانچه قاضی علم بر خالف   (خیر؛ ج   ( »الف و ب   : وی اردبیلی )ره( نیز اظهار داشته بودندالله موس آیت 
از این   (تواند اقرار را مدرک حکم قرار دهد و یا بر خالف علم خود حکم صادر کند. د اقرار دارد، نمی 

»در حجیت و نفوذ اقرار، عدم علم به   : اندالله نوری همدانی نیز بیان نموده « آیت . تتفاوتی نیس   جهت
آموزشی و پژوهشی   ۀ خالف مفاد اقرار کافی است و بین امور کیفری و مدنی فرقی نیست« )مؤسس 

 .( 360سؤال   : 1390قضا،  
»آیا در بینه و اقرار، اطمینان و   : الله فاضل لنکرانی )ره( سؤال شده بود در استفتای دیگری از آیت 

 : ها دارای اعتبار هستند؟« ایشان پاسخ داده بودندطور مطلق آن است یا به اقناع وجدانی قاضی الزم  
آموزشی   ۀلو موجب ظن یا اطمینان قاضی هم نشود« )مؤسس »اقرار و بینه با وجود شرایط حجت است و 

 (.6806سؤال   : 1390و پژوهشی قضا، 
مستقیم پذیرفته شده   داشتن اقرار مانند سایر دالیلرویکرد موضوعیت نت نیز همین  در فقه اهل س

قاضی مکلف است به موجب آن حکم    ،نحوی که اگر شرایط و ارکان آن وجود داشته باشدبه  ،است
بوده ودهد و نمی  دلیلی که شرایط آن جمع  از  قناعت    تواند  به  آنکه  به جهت  نباشد  بین  مانعی در 

همچنان   ، حتی اگر احتمال کذب در آن داده شود  روایناز  ؛پوشی نمایدیده است چشموجدانی نرس
و  246: 1982باید مورد حکم قرار گیرد تا زمانی که بر خالف آن علم حاصل نشده باشد )زحیلی، 

 (.144-145: 2018؛ بیاتی، 629و  626-627و  255
ه  مبتنی بر فقه اسالمی هستند پذیرفت  موضع فقهی ناظر بر حجیت اقرار در قوانین کشورهایی که 

اندونزی مصوب   آچه  استان  قانون جنایات  در  داشتن موضوعیت  همین رویکرد    2014شده است. 
این    28  ۀبه بعد پذیرفته شده است. در مورد جرم اختالط زن و مرد نامحرم نیز ماد  37اقرار در مواد  

  4و    2ای  انسته است که در این صورت وفق بنده مقام قضایی را احراز تحقق اقرار د  ۀقانون تنها وظیف
 باید حکم به مجازات صادر شود. 

عنوان حجتی قاطع نسبت به  اقرار را به   87  ۀدر حالی که در ماد  1992قانون اثبات یمن مصوب  
بدون آنکه اعتبار    80  ۀشود، در مادمقر توصیف نموده است که سبب محکومیت وی به مورد اقرار می
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ی  یا قانون   یعقل  لحاظبه  باشد، صرفاا این قید را کهصول اطمینان نزد قاضی مشروط نموده  اقرار را به ح
 علم بر خالف واقع بودن آن نباشد الزم دانسته است. 

نیز همین رویکرد   2001های شرعی کشور برونئی مصوب  در مقررات ناظر بر دالیل در دادگاه 
این قانون با بیان ضمنی مبنی بر اینکه استنادپذیری    22  ۀ داشتن اقرار پذیرفته شده است. مادموضوعیت 

کند که اقرار نسبت به مقر به عنوان باشد تصریح می اقرار مشروط به تأیید آن از طریق سایر دالیل نمی 
بنا بر ماد   1شود یک حجت و دلیل قطعی محسوب می  موجب الزام او حسب مقتضای اقرار   21  ۀ که 

همین  53ۀ در ماد ، بدون آنکه نیازمند دلیل اثباتی دیگر باشد ، دعوا  ۀ صل در فی بودن اقرار شود. قاطع می 
بودن حکم مبتنی بر اقرار از آثار موقعیت اقرار در این نظام حقوقی است، قانون تأکید شده است. قطعی 

 ۀ د البته قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی مستند به اقرار استثنائاا در جرایم موجب حد یا قصاص طبق ما 
نیز   231  ۀماد  2.پذیرفته شده است   2018های شرعی مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه   221

قانون مجازات اسالمی کشور ما نیز همین نگاه   همین ضابطه را در مراحل باالتر جاری دانسته است. 
 ایم.داشتن اقرار را برگزیده است که تفصیل آن را در ادامه کاویده موضوعیت 

 ن نسبت به اعتبار اقرار ق ایرارد حقورویک. ۳
عقید اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش  ما  کیفری کشور  حقوق  روی  ۀدر  و  بر    ۀدکترین  قضایی 

دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۀ  طور نمونه شعبداشتن اقرار در قلمروی کیفری بود. بهطریقیت
»در امور جزایی تنها اقرار متهم   :داشتبیان می با تأکید بر این نگاه    26/7/1324به تاریخ    1204

موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود،  
بلکه    ، نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم، دلیل و حجت قانونی به شمار رودطور کلی و قطعنه اینکه به

جز در مواردی    ، حکم مناط اعتبار خواهد بود  ۀکنندشواهد اقناعدر مقام حکم به ارتکاب فقط دالیل و  
(. 4:  1396)مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،    که قانون صراحتاً امر دیگری قرار داده باشد«

روی در  همچنان  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  مزبور  حقوق  3قضایی  ۀ نگاه  آثار  حتی  دانان  و 
 

1. “An ikrar is a final proof on the person making the ikrar.” 

2. “When an accused person has made an ikrar of guilt and been convicted of an offence other 

than an offence punishable with hadd or qisas by a Syar'ie Judge on such ikrar, there shall 

be no appeal except as to the extent or legality of the sentence”. 

»اقرار در امور کیفری،  :داشتکه بیان می 1391دادگاه عمومی جزایی تهران در سال  1037 ۀطور نمونه رأی شعب. به3
دارد نه موضوعیت، یعنی باید منطبق با واقعیت باشد و صرف اقرار ]متهمان[ به اینکه انتقال صورت گرفته، ...    طریقیت

دادگاه    23  ۀشعب  9109970222301089طی دادنامه شماره    20/8/1391زبور در  رأی م شود«.  موجب اثبات بزه نمی
 تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. قابل دسترس در:

http://raay.ijri.ir/Judge/Text/1094. 
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های چنین نگاهی ( ادامه داشت، لکن مغایرت 225:  1394/7ندی،  ؛ آخو263:  1384)کاتوزیان،  
ادار فقه اسالمی موجب شد  قو  ۀ با  دامن  ۀحقوقی  در نظریات متعددی  به    طریقیت  ۀقضاییه  را  اقرار 

نظری در  سازد.  منصرف  قصاص  و  حد  موجب  جرایم  از  را  آن  و  نموده  محدود    ۀشمار  ۀتعزیرات 
ص که برای اقرار شرایط و  د حدود و قصا»در غیر موار  :آمده است  3/3/1373به تاریخ    1692/7

قت  اعتبار خاصی مقرر شده است، در سایر امور کیفری اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقی
توان اقرار را باشد، بنابراین صرف اقرار، برای صدور حکم به محکومیت مقر کافی نیست، زمانی می

قراین و امارات و سایر دالیل تطبیق و مقرون    حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و
دیگری    ۀدر نظری  (.8:  1396)مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،    حراز شود«به واقع بودِن آن ا

اعتبار اقرار افراد در جرایم   ۀ»میزان و درج  :نیز چنین آمده است  31/2/1382به تاریخ    1896  ۀ به شمار
است، به عبارت دیگر برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر اقرار  ده  کننتعزیری به نظر قاضی رسیدگی

لم به ارتکاب جرم حاصل نماید  موضوعیت ندارد، از این رو چنانچه قاضی با یک بار اقرار متهم ع
:  1388)تدین،    دهد«کافی است و اگر به نظر دادگاه، آن اقرار مطابق واقع نباشد به آن ترتیب اثر نمی

در همین    24/8/1377به تاریخ    4456/7  ۀ حقوقی به شمار  ۀ دیگری از ادار  ۀ(. در نظری338-337
ا آمده  تعزیر  اقرار در جرم موجب  توزیع مواد    :ستراستا در مورد موقعیت  تهیه و  به  اقرار  »صرف 

کافی    ، کننده باشد مخدر، بدون اینکه مواد مخدر کشف و ضبط شود و یا متکی به دالیل و مدارک قانع
(. نگاه  26:  1389یه،  ئقضا  ۀ)معاونت آموزش قو   باشد«نمی  رمیت و محکومیت متهمبرای احراز مج

به را  خود  تأثیرات  حقوقی  مزبور  دکترین  در  در مرور  افتراقی  رویکردی  اختیار  به  تمایل  جهت  از 
سو و جرایم موجب حد و قصاص و دیه از سوی دیگر  خصوص اعتبار اقرار میان جرایم تعزیری از یک

(. نگرش مزبور که  341:  1384؛ گلدوزیان،  337:  1388؛ تدین،  193:  1396)خالقی،  بر جا نهاد  
می تفصیل  به  قائل  دلیل  اعتبار  ازمیان  اعم  و    شود،  کیفری  دعاوی  میان  انقالب  از  پیش  تفصیل  

غیرکیفری یا تفصیل  پس از انقالب بین دعاوی کیفری متضمن تعزیر و غیرتعزیر، با مبانی فقهی در  
آش  سال  مغایرت  در  تا  شد  موجب  همین  و  بود  اسالمی  قانون   1392کار  مجازات  گذار 

اگر دعوای  161 ۀمورد تصریح قرار دهد. مطابق ماد 171و  161مواد  داشتن اقرار را در در موضوعیت 
گذار تنها در یک  و قانون  کیفری با اقرار اثبات شود، قاضی مکلف است به استناد آن رأی صادر کند

حکم صادر نشود و آن جایی است که بر خالف اقرار  ده است که مطابق مقتضای اقرار  حالت اجازه دا
ع مزبور همانند رویکردی است که قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی نسبت به علم پیدا کند. موض 

سان فقه اسالمی به اعتبار اقرار در دعاوی کیفری و  اقرار داشته و علت آن را باید در همان نگاه هم
»هر کس اقرار به حقی   :دارد مقرر می  1275ۀ یفری دانست. قانون مدنی نیز در حالی که در مادغیرک
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قانون آیین دادرسی مدنی    202ۀ  و در این راستا طبق ماد  یر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود«برای غ
اعتباری  نی بر بی قانون مد  1276  ۀدر ماد  .»دلیل دیگری برای ثبوت آن الزم نیست«عالوه بر این اقرار  

رار نزد حاکم  »اگر کذب اقنماید که  بودن  آن تصریح میاقرار در صورت حصول علم بر خالف واقع
 ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت«. 

  : صطیاد استادر هر صورت از موضع قانون مجازات اسالمی در خصوص اقرار چند نکته قابل
مستلزم اطمینان  شخص قاضی از درستی آن نیست،   دپذیری اقرارمعنوی استنا   ۀاوالا بر خالف نظام ادل

روست که در    د و چه از سایر دالیل به دست آید و از همینچه این اطمینان از خود اقرار حاصل شو
»هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند،    :دارد گذار اشعار میقانون   قانون مجازات اسالمی  161  ۀماد

قانونی    ۀ؛ ثانیاا بر خالف رویکرد سنتی نظام ادلرسد«دیگر نمی  ۀنوبت به ادل  اقرار وی معتبر است و
پوشی نادرستی اقرار داشته باشد، باید آن را از عداد ادله خارج نماید که البته چشماگر دادرس یقین به  

 مجوز   توانداز اقرار منوط به تحقق علم بر عدم انطباق اقرار با واقعیت است و مجرد شک و شبهه نمی
اصل را بر اعتبار اقرار گذاشته    161  ۀهمانند ماد  171  ۀرفع ید از اقرار باشد، خصوصاا که صدر ماد

است. با وجود این به هر حال چون علم قاضی چنانچه بر نادرستی اقرار شکل گیرد، طبق فراز اخیر 
ضمن   171 ۀماد ۀادام گذار دراعتباری  آن خواهد شد، لذا قانونموجب بی 212 ۀ و نیز ماد 161 ۀماد

دهد و دادرس را نیازمند دلیل دیگری برای صدور حکم  ی آنکه اصل اعتبار اقرار را مورد تصریح قرار م
قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد،    ،کنندهقاضی رسیدگی  افزاید اگر با بررسی  بیند ولی مینمی

«.  کندئن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می دهد و قرا دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می»
نویسندگ از  طریقیتبرخی  عبارت  این  از  خود  آثار  در  گرفتهان  نتیجه  را  اقرار  )عابدی،  داشتن   اند 

دادرس به    ۀ زیرا اوالا نه اجاز  ، (، در حالی که چنین استظهاری پذیرفتنی نیست417-416:  1398
داشتن  اقرار دارد، چه اینکه بیان شد  م مالزمه با موضوعیتصدور حکم محکومیت به مجرد اقرار مته

توانست به صرف اقرار حکم صادر های حقوقی قائل به طریقیت اقرار، دادرس میی از نظام در برخ 
تحقیق بیشتر به دادرس پس از اقرار متهم   ۀ ثانیاا نه اجاز  1نموده و از بررسی دیگر ادله خودداری کند؛

ی که در اهد بود، چه اینکه همان گونه که بیان شد در مفهوم موضوعیتآن خو  داشتن  نافی موضوعیت 

 
ناع بر سیستم اق 275و  302رغم آنکه به ترتیب در مواد در قانون آیین دادرسی کیفری مصر و لیبی به ، طور نمونه. به 1

»یسأل    :نماینددر عبارتی مشابه تصریح می  244و    271اند، ولی این دو قانون به ترتیب در مواد  وجدانی تأکید نموده
ا کان معترفاً بارتکاب الفعل المسند إلیه، فإن اعترف جاز للمحکمه االکتفاء باعترافه و الحکم علیه بغیر المتهم عما إذ

 سماع الشهود«. 
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فقه اسالمی و به تبع در قانون مجازات اسالمی همانند قانون مدنی پذیرفته شده است، هرچند اقراری  
است معتبر  تعبداا  نیز  نسازد  قانع  وجدانی  نظر  از  را  قاضی  موجب   ، که  آن  خالف  بر  علم  لکن 

داللت نمایند،  ت و لذا پرواضح است که اگر امارات بر نادرستی اقرار  ن اقراری اساعتباری چنیبی
اقرار    ، دادرس مکلف به تحقیق خواهد بود و چنانچه چنین اماراتی برای قاضی علم نوعی ایجاد نماید 

 اعتبارش را از دست خواهد داد.
مغایر    نحویبه  360  ۀدر ماد  1392با وجود آنچه گفته شد، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  

طریقیت ملهم  که  است  انشا شده  اقرار  اثباتی  اعتبار  مورد  در  اسالمی  مجازات  قانون  آن با  داشتن  
گونه  طوری که هیچطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به»هرگاه متهم به  ،مطابق این ماده  .باشد می 

، دادگاه به استناد اقرار رأی دِن آن نباشدوبای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاریشک و شبهه
که کند«.  صادر می دانسته است  در صورتی  را  اقرار  به  جواز صدور حکم مستند  ماده  این  منطوق 

رو مفهوم مخالف ماده آن خواهد شد که اگر دادرس در  ایناز   ؛درستی اقرار در معرض تردید نباشد
باشد داشته  شبهه  و  شک  زمینه  اقتواند  نمی  ، این  حکمطبق  بر    رار  جز  که  مفهومی  نماید.  صادر 

 1داشتن اقرار قابل انطباق نیست. طریقیت
متهم به ارتکاب جرم اقرار کند و دادرس در مورد    ایشود اگر در پروندهحال این سؤال مطرح می

ند  نهایت نه بتواند انطباق آن را با واقعیت محرز کدردرستی آن تردید داشته باشد و تحقیقات قضایی 
قانون مجازات اسالمی    171و    161سو مواد  از یک  و نه نادرستی آن را مسجل نماید، تکلیف چیست؟

ق دانسته و  را معتبر  اقراری  آن میچنین  را مکلف بر صدور حکم مطابق  به  اضی  تا زمانی که  داند 
م  یت مته محکوم  ۀ قانون آیین دادرسی کیفری اجاز  360ۀ  نادرستی  آن یقین شود و از سوی دیگر ماد

قانون    120  ۀدرأ و ماد  ۀدهد. ممکن است در این زمینه به مفاد قاعدرا بر اساس چنین اقراری نمی
استناد شود که مشعر به آن است در صورت شبهه و تردید در وقوع جرم یا مسئولیت   مجازات اسالمی

دادرس شبهه داشته باشد  متهم باید بر عدم اثبات رأی داده شود، لذا بگوییم اگر در اقرار نیز    کیفری  
یان داشته  ب 120 ۀگذار در مادشود قانونراهکار گفته می باید آن را قابل استناد نداند. در پاسخ به این

رو با  ایناثرگذاری شبهه در سقوط مجازات منوط به آن است که »دلیلی بر نفی آن یافت نشود«؛ از
توان از محکومیت متهم سر باز زد و حتمال نمیوجود اقرار بر ارتکاب جرم، دیگر به مجرد شبهه و ا

 
نظر قرار دهد که ناظر بر تجمیع منطقی مقررات مرتبط  تدوین شکلی قانون را مطمح ۀلئینی ما مس. چنانچه نظام تقن 1

قرار آن و  ) دادن  است  مناسب  در جای  این 3:  1398طوق،  آقایی ها  تعارضات  از  بسیاری  طبیعتاا  مرتفع  (،  نیز  چنینی 
 خواهند شد. 
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درأ در مواردی است  ۀاینکه گفته شود اصل چنین اقراری متضمن شبهه است باید گفت کارآیی قاعد
که اثرگذاری شبهه پذیرفته شده است، لکن در جایی که مقنن حکم را بر موضوعی، هرچند متضمن 

  ۀکم کیفری را بردارد، از همین روست که قاعدآن ح  توانددرأ نمی  ۀقاعد  ، شبهه باشد، مترتب نماید 
قسامه در موارد لوث  در خصوص حکم محکومیت مبتنی بر قانون مجازات اسالمی 120 ۀدرأ و ماد

نماید، چه در مورد اخیر نص قانون مجازات اسالمی و نیز بحث حجیت اقرار مانعیتی ایجاد نمی
علم نمایند یا خیر، و فقط   ۀاعم از آنکه افاد  ، ل شدهبرای دالیلی چون اقرار و شهادت موضوعیت قائ

کرده ید  رفع  آن  از  است  اقرار  نادرستی   بر  یقین  که  جایی  در  صورت    است  مقنن  در  لذا  و 
قانوناعتباربی در حقیقت حکم  به صرف وجود شبهه،  اقرار  استثنای  دانستن  در چارچوب  را  گذار 

. از نظر فقهی نیز با وجود عمومات و تنی نیست پذیرف   ایم کهلغو نموده   161  ۀموضوع فراز اخیر ماد
در جایی که علم بر خالف آن صرفاا    ، پوشی از آناطالقات دالیل مقتضی لزوم اقرار و تجویز چشم 

 درأ تمسک نمود ۀ گذارد که بتوان به قاعدمعتبری باقی نمی  ۀ حاصل شده است، دیگر مجالی برای شبه 
قابل (، چه شبهه د 89:  1405)خوانساری،   اعتنا نیست )موسوی گلپایگانی، ر مقابل حجت شرعی 

 360  ۀ در هر صورت جهت حل مشکل تعارض مواد قانون مجازات اسالمی با ماد  (. 296:  1412
 شود که در ادامه تبیین خواهند شد.از چند روش تفسیری استفاده می   قانون آیین دادرسی کیفری 

 1تفسیر تاریخی و منطقی . ۱-۳
مصوب    360  ۀمادتاریخی    ۀپیشین کیفری  دادرسی  آیین  خود   1392قانون  سلف  قوانین  به 

 1291قانون اصول محاکمات جزایی مصوب    329  ۀگردد. این ماده در حقیقت جایگزین مادرمیب
های  با اصالحاتی همراه شد و مفاد آن متعاقباا در قانون آیین دادرسی دادگاه   1311است که در سال  

نهایت در  در  تکرار شد و  194و    193  ۀدر دو ماد  1378کیفری مصوب  عمومی و انقالب در امور  
 بازنویسی شد.  قانون آیین دادرسی کیفری  361تا  359این احکام در قالب مواد  1392 سال

قانونی، همان مواد  این  آندر  استقرار  از محل  قوانین سالگونه که  در  و    1378،  1291های  ها 
در مقام   گذارباشد قانونباشند، مشخص می رسیدگی می   که ذیل مبحث محاکمه و ترتیب  ، 1392

. ماحصل مقررات مزبور آن است که پس از بیان  استبحث از چگونگی دادرسی و مراحل انجام آن  
شود که آیا اتهام را  شکایت شاکی یا ادعای مدعی خصوصی و قرائت کیفرخواست از متهم سؤال می

 
که در قانون اصول   بوده  ین دادرسی کیفرییقانون آ  360. منظور از تفسیر تاریخی، توجه به خاستگاه و ریشۀ مادۀ  1

محاکمات جزایی نهفته است و مراد از تفسیر منطقی مالحظۀ محل استقرار ماده و نظم مواد مجاور آن است که در 
 باشند.  کشف ارادۀ مقنن راهگشا می
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رسیدگی نیست    ۀن نکته است که چه زمانی دیگر نیازی به ادامقبول دارد یا خیر؛ مقنن در مقام بیان ای
طور صریح  متهم بهو چه زمانی باید وارد مراحل بعدی دادرسی شد. اجماالا بنا بر مقررات مزبور اگر »

ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و  گونه شک و شبههطوری که هیچاقرار به ارتکاب جرم کند، به
نباختیاری آن  به اصدار رأی مبادرت نمو  ، «اشدبودِن  باید  انجام مراحل بعدی  دادگاه  به  نیازی  ده و 

«، دادگاه به  در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقراردادرسی نیست، ولی »
کند و اظهارات شهود، کارشناس  شروع به تحقیقات از متهم میبررسی دالیل پرداخته و در این راستا »

کنند، استماع  و یا وکیل آنان معرفی می  ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهمه و اهل خبر
گذار در مقام آید قانونطور که از پیشینه و نیز محل استقرار این ماده به دست می  «. هماننمایدمی

ماهوی  بیان ترتیبات شکلی رسیدگی و تعیین تکلیف امکان ختم دادرسی یا تداوم آن، و نه بیان حکم  
ا پایان دادرسی دلیل دیگری به دست نیاید، چنین اقرار  در معرض نحوی که اگر ت به  ، است  ، اعتبار اقرار

اعتبار چنین اقراری را باید در مواد   1ای قابلیت استنادپذیری جهت صدور حکم را دارد یا خیر. شبهه
ر مقام بیان  آن  سی کیفری دآیین دادر  گذار  چه اصالا قانون  کرد، جو  وقانون مجازات اسالمی جست

که با توجه به اینکه قوانین سابق و کنونی    مفید استنبوده است. در تأیید این مطلب اشاره به این نکته  
میالدی   2008تا    1808آیین دادرسی کیفری ایران ریشه در قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه از سال  

اثبات دعوا در قانون ماهوی و قواعد شکلی دالیل    ۀدلناظر بر ا  دارد و در سنت فرانسوی قواعد ماهوی
 ۀ لذا حتی فصل ناظر بر رسیدگی به ادل  2شوند،اثبات دعوا در قانون شکلی )آیین دادرسی( بیان می 

، در مقام بیان »تشریفات  318  ۀقانون آیین دادرسی کیفری به تصریح نخستین ماده از آن، یعنی ماد
  کرد،جو  ورا باید در قانون مجازات اسالمی جستضوعی دالیل  ت و ارزش مو رسیدگی به ادله« اس

 در این فصل نیز قرار نگرفته است.  360 ۀچند اساساا مادهر
قانون آیین دادرسی    360  ۀگیریم حقیقتاا ماددر هر صورت از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می 

که در تعارض    کرد خذ مخالفی را از آن مفهوم در مقام بیان ارزش اثباتی اقرار نیست تا بتوان ا کیفری 

 
نظر   نیز مطمح   انون مجازات اسالمیق  171  ۀند رسیدگی دادگاه در مادای. گفتنی است همین مالحظه ناظر بر تنظیم فر  1

تری داشته که اگر مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با این شیوه  گذار بیان دقیق مزبور قانون   ۀ مقنن بوده است، لکن در ماد
 شد. های ظاهری میان قوانین مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری جلوگیری مییافت، از بروز تعارض نگارش می

آلمان  . در قوان2 مانند  از کشورها  ادلین برخی  آیین   ۀو سوییس مقررات  قوانین  از ماهوی و شکلی، در  اثبات، اعم 
اند شود و در بعضی از کشورها مانند ایاالت متحده و انگلیس در قالب قانون مستقلی مطرح شده دادرسی بیان می

 شود.  ه میال نظیر سودان و برونئی مشاهدن رویکرد اخیر در کشورهای مسلمان متأثر از کام  .(17: 1968)سنهوری، 
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قرار گیرد. با وجود این حتی اگر در تفسیر مزبور مناقشه    قانون مجازات اسالمی  171و    161با مواد  
 . جستتمسک  مسئلهتوان به تفسیر لفظی در حل این شود، می

 1تفسیر لفظی. ۲-۳
 قانون مجازات اسالمی  171و    161سو و  از یک   قانون آیین دادرسی کیفری   360با تدقیق در مواد  

می  دیگر  سوی  قابلاز  اگر  هم  تعارضی  واقع  در  گفت  قانون توان  مواد  منطوق  میان  باشد،  تصور 
آیین دادرسی کیفری   360  ۀمجازات اسالمی با مفهوم مخالف ماد به این معنا که    .باشد می  قانون 

أی قاضی باید مطابق آن ر  قرار متهم معتبر است ومطابق اطالق منطوق مواد قانون مجازات اسالمی ا
 360  ۀصادر کند، اعم از اینکه نسبت به درستی آن تردید داشته باشد یا خیر. از طرفی منطوق ماد

گونه تردید و شک  اگر متهم اقرار کند، در صورتی که هیچ  که  دارد مقرر می  قانون آیین دادرسی کیفری 
خالف ماده آن است  ی صادر کند؛ و مفهوم مدگاه باید مطابق آن رأ ای در درستی آن نباشد، داو شبهه

کند که این مفهوم که اگر دادرس در صحت  اقرار تردید و شبهه داشته باشد مطابق آن رأی صادر نمی 
 با منطوق مواد قانون مجازات اسالمی تعارض ظاهری دارد. 

 ۀ که ماد  کرد   همان راهکار قبلی بیانتوان با  نظر از آنکه در پاسخ به چنین تعارض ظاهری میقطع
  کرد،ها را جمع عرفی  توان آن ها مطرح شود و می اساساا مفهوم مخالفی ندارد تا تعارض میان آن   360

همچنان بر وجود مفهوم   قانون آیین دادرسی کیفری   360  ۀماد  ۀبا وجود این چنانچه با وجود پیشین
ز داللت مفهوم است لذا مخالف برای این ماده پافشاری شود باید گفت چون داللت منطوق اقوی ا

مزبور مورد تسالم اصولیون و    ۀ. ضابطکرد باید بر تقدم منطوق مواد قانون مجازات اسالمی حکم  
:  1418وی ازهری،  ؛ نفرا 702:  1296اندیشمندان شیعی و سنی مذهب است )طباطبایی مجاهد،  

ثانیاا مفهوم در داللت   چراکه اوالا داللت لفظی منطوق بر داللت اعتباری مفهوم تقدم دارد و ، (523
رو تقدم ایناز  ؛در داللتش به مفهوم نیازی ندارد خویش نیازمند منطوق است، در حالی که منطوق  

قانون آیین دادرسی    360  ۀدر نتیجه مفهوم ماد  و  (186:  2018همواره با منطوق است )مطرودی،  
رأی داد، به جهت    ساس اقرارتوان بر ا در صورت وجود شبهه نمیکه  که داللت بر این دارد    کیفری 

که مشعر بر اعتبار اقرار حتی در صورت    قانون مجازات اسالمی  171و    161تعارض با منطوق مواد  
 باشد. اخذ نمیباشند قابلوجود شبهه می

 
قواعدی که در حقوق اسالمی در   ؛شناختی در تفسیر قانون است. منظور از تفسیر لفظی استفاده از قواعد کلی زبان 1

   اند.نظر قرار گرفتهقالب دانش اصول فقه مطمح
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 سیری حاکم در قانون اساسی مراجعه به اصل تف. ۳-۳
طقی و حتی با فرض آنکه  های مطرح در قالب روش تفسیر تاریخی و مننظر از استداللبا قطع

قانون    360  ۀقانون مجازات اسالمی مبنی بر موضوعیت اقرار را نسبت به مفهوم مادتقدم منطوق مواد  
کیفری  دادرسی  معار  آیین  را  مقررات  این  همچنان  و  بگیریم  بعدی  نادیده  راهکار  بدانیم،  هم  ض 

ه تبعیت شته و محاکم مکلف بگذار اساسی مقرر دامراجعه به سازوکار رفع تعارضی است که قانون 
آن می  کلیاز  ابتنای  بر  اصل چهارم  در  اساسی  قانون  نکته که  این  به  توجه  مقررات    ۀباشند. ضمن 

مقررات    ۀموضوعه بر اساس موازین اسالمی تأکید نموده است و این اصل را بر اطالق یا عموم هم
باید جانب تعارض مقررات  لذا طبعاا در مقام  دانسته است،  با شریعت    حاکم  را گرفت که  قانونی 

از اینکه  نظر  نون اساسی تکلیف نموده است که با قطعقا  167اسالمی مغایرتی ندارد و حتی اصل  
مطابق اصل    .سو با شرع باشد یا خیر، قاضی رأساا به منابع اسالمی مراجعه مستقیم نمایدقانونی هم

بیابد و اگر نیابد با استناد    مدونه  ر قوانین هر دعوا را د  کند حکم  کوشش  است  موظف   »قاضی  ، اخیر
  یا نقص  سکوت   ۀبهان  تواند به نماید و نمی  را صادر  قضیه  معتبر، حکم  یا فتاوای  منابع معتبر اسالمی  به

مراجعه به    ۀ نتیج  ورزد«.   امتناع  دعوا و صدور حکم  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین   یا تعارض  یا اجمال
  161اصل مزبور نیز، همچنان که بیان شد، کماکان تعین مفاد مواد  هی در راستای اجرای  مصادر فق

 داشتن اقرار است. در موضوعیت  قانون مجازات اسالمی 171و 
که در مقام الزام محاکم    انون اساسیق  167اصل    که   ممکن است به استدالل فعلی اشکال شود

سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین مدون    ۀان به اصدار رأی وفق منابع فقهی در حاالت چهارگ
؛  416:  1377د )کاتوزیان،  های حقوقی نظر دارباشد، شامل دعاوی جزایی نبوده و به سایر حوزه می 

ترین دلیل حقوقی  ایشان تخصیص اصل  (؛ مهم404:  1380؛ هاشمی،  38:  1386محقق داماد،  
باشد؛  می   36به شرح منعکس در اصل  جازات  بودن مدر اثر تعارض با اصل قانونی  انون اساسیق  167

  36حکم خاص اصل  در اثر    167لذا بیان شده که جمع دو اصل بدین گونه است که حکم عام اصل  
:  1377دهد )کاتوزیان،  در امور کیفری مخصوص به مواردی شود که دادگاه حکم به مجازات نمی

، اصل 36  اصل  لذا اصولی مانند(، چه عمل به عام قبل از تفحص برای مخصص جایز نیست،  416
آن را به امور حقوقی اختصاص می  167 :  1386دهد )محقق داماد،  را از عمومیت خارج کرده و 

حاکم بر   167زیرا از نظر اصولی اصل    ، را تخصیص بزند  167تواند عموم اصل  نمی  36(. اصل  38
تقنینی اصل  ۀت در پیشینحکومت نافی بروز تعارض است. عالوه بر آنکه دق ۀاست و رابط 36اصل 
ص قوانین قانونگذار اساسی بر الزام قضات به منابع فقهی در حالت فقدان یا نق  ۀ حکایت از اراد  167

»در    :بدین صورت تدوین شده بود  167نویس اصل  مدون در دعاوی کیفری دارد. توضیح آنکه پیش
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ابد، باید با الهام از قواعد شرع، مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوق را در قوانین موضوعه بی
  ۀ )ادار  ند«مصالح عمومی اقتضا دارد حکم قضیه را صادر ک  عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و

(، در گروه بررسی اصول، با حذف تقیید 19:  1368تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسالمی،  
است کوشش    »قاضی مؤظف  دعاوی به وصف حقوقی، اصل به این صورت تغییر و اصالح گردید که 

کند حکم هر دعوا را، در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر  
حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از  

امتناع ورزد« انتشارات مجلس شورای اسالمی،    تبلیغات و  ۀ )ادار  رسیدگی به دعوا و صدور حکم 
گذار در تعمیم این اصل قانون اساسی به دعاوی  قانون  ۀ(. اصالحی که حکایت از اراد257:  1368

برخی از اعضاء بر تصریح قانون اساسی    167بررسی اصل    ۀآنکه در جلس  خصوص بهجزایی دارد.  
مل در این زمینه دعوت نموده بودند اعضا به تأ  بودن جرم و مجازات و فراخواندن دیگربه اصل قانونی

با این توجه به اصل   انتشارات مجلس شورای    ۀ )ادار  رأی موافق دادند  167و نمایندگان  تبلیغات و 
در بسیاری از قوانین عادی ناظر بر امور کیفری   167(. به عالوه مفاد اصل  1651:  1364/3اسالمی،  
قانون آیین دادرسی   214  ۀ ، ماد1373الب مصوب  عمومی و انق های  قانون تشکیل دادگاه  8  ۀنظیر ماد

سال  دادگاه به  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  بند    1378های  به    ۀواحدماده  2و  احترام  قانون 
ای که حکایت از مسئله تکرار شده است.    1383های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به سال  آزادی

مزبور از این منظر که اوالا قوانین   ۀمسئل ر کیفری دارد.  نسبت به امو   167گذار بر شمول اصل  قانون   ۀ اراد 
عنوان مفسر اند، به آن معناست که مرجع مذکور، به عادی مزبور توسط شورای نگهبان به تأیید رسیده 

ای که نقل شده گونه به  ، دعاوی جزایی بوده است ۀ به حوز 167قانون اساسی، قائل به تعمیم مفاد اصل 
رغم اعالم ، به 1361انون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ق   289  ۀ ماد  در بررسی 

، اکثریت اعضای شورا ماده نون اساسی قا 36نظر برخی از اعضای شورا مبنی بر مغایرت ماده با اصل 
ق ته حقو ی ران در کم یگزارش ا   ین دور بررس ی به آخر   ی را مغایر قانون اساسی ندانستند )مهرپور، نگاه 

(. تکرار 405:  2/ 1380، به نقل از: هاشمی،  1372/  6/  10  - 19995امه اطالعات، ش  روزن   بشر، 
قانون اساسی توسط شورای  از  برداشتی  اتخاذ چنین  نیز مؤید استمرار  قوانین بعدی  حکم مزبور در 

واضع بودن واضع آن نسبت به  نظر از متمایز نگهبان است. ثانیاا نفس حکم قوانین عادی مزبور، صرف 
 آور است.اساسی و اینکه مفاد آن انعکاسی از اصول قانون اساسی باشد یا خیر، الزام قانون  

به    انون اساسی ق  36حتی بر فرض پذیرش مبنای استناد به اصل    ،نظر از آن چه گفته شدبا قطع
انگاری نظر  جرم   ۀتوان به عدم استنادپذیری فقه در عرص می  در نهایت،  167عنوان مخصص اصل  

نبودن مصادر فقهی در کلیت امور کیفری قائل شد، چون دلیل اخص از مدعاست.  منبعداد، نه آنکه به  



 اکرمی  /رانی ا حقوق بر دیتأک با یاسالم یکشورها حقوق در یفر یک قرارا یموضوع  ای یقیطر  اعتبار

 

۴۳ 

، بدون  منابع حقوق کیفری دانسته  ۀدانان فتاوای فقهی را در زمربه همین دلیل است برخی از حقوق
- 33:  1393  ؛ شامبیاتی، 23:  1386ها را تجویز نمایند )سپهوند،  آنکه تعیین مجازات بر اساس آن

  : اندانگاری نپذیرفته ولی بیان داشتهمنابع فقهی را به عنوان مستند جرم   36ایشان به استناد اصل    .(32
های کیفری در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی و یا فقهی با نقص قانون »در مواردی که دادگاه 

فع سازند... ]در چنین ر این نقص را مرت و یا فتاوای معتبتوانند با استناد به منابع فقهی  اند، میمواجه 
ولیت ئبودن  اسباب مانع مسمواردی[ یافتن حکم مذکور در منابع فقهی و یا فتاوای معتبر با لزوم قانونی

- 204:  1392تواند در مقام صدور رأی به آن استناد کند« )اردبیلی،  کیفری منافات ندارد و قاضی می
شدن به تخصیص  حتی بر اساس قائل  توان در آن، میکه  یفری های کترین حوزه مهم  ۀ(. از جمل203
ل شکلی نظیر دالیل  ئفقه را به عنوان مستند قضایی پذیرفت مسا  ، نون اساسی قا  36با اصل    167اصل  

دانان قلمروی استنادپذیری  موضوعی که سبب شده است برخی از حقوق  .اثبات دعاوی کیفری است 
به را  فقهی  شکلی    منابع  جزای  )آخحقوق  نمایند  بنابراین  134-135:  1388/1وندی،  محدود   .)

 نون اساسیقا  167مطابق هرکدام از مبانی اختیارشده در دکترین حقوقی مانعی در تمسک به اصل  
شده میان مقررات قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری از جهت  جهت رفع تعارض تصویر

 . اعتبار اقرار وجود ندارد 
 نتیجه 

ها  دهد که دو رویکرد بین آنار در حقوق کیفری کشورهای اسالمی نشان میتبار اقربررسی اع
 وجود دارد:

های حقوقی کشورهای اسالمی برخالف رویکرد فقه اسالمی مجرد اقرار را مثبت  نظام ۀ عمد. 1
به این  . برخی از کشورهای قائل  اندادعا ندانسته و اعتبار آن را مشروط به اقناع وجدانی دادرس نموده

عت قاضی از درستی  اقرار باید با دالیل دیگر مطرح در پرونده مدلل شود، اما بعضی  مبنا معتقدند قنا
کند نباید مانعی در تجویز   لنیز بر آن هستند که اگر دادرس از همان اقرار نیز بتواند اطمینان حاص

شو دیده  اقرار  اساس  بر  او  سوی  از  حکم  پاره اصدار  نید.  کشورها  از  راستا  ای  این  در  رویکردی  ز 
 اند. تفصیلی را قائل شده

که اقرار   را  دوم از کشورهای اسالمی برای اقرار موضوعیت قائل هستند و همان اعتباری ۀدست. 2
رویکردی که برخاسته از نگرش فقهی به    ؛داننددر دعوای مدنی دارد در دعاوی کیفری نیز جاری می

های سنتی  دالیل قانونی، چنانچه نادرستی   فقهی برخالف نظام  شد. با وجود این در نگاهبا می مسئله
موضعی که در   ؛تواند بر اساس آن حکم صادر کنداقرار از سوی دادرس احراز شود، وی دیگر نمی 

 اختیار شده است.  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  171و  161مواد 
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قانون مجازا  آیین دادرسی  تن  داشت اسالمی در موضوعیت با وجود موضع صریح  قانون  اقرار، 
به ظاهر رویکرد طریقیت را اختیار نموده است، در جایی که جواز صدور حکم   360  ۀکیفری در ماد

ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت   گونه شک و شبههبر اساس اقرار را در حالتی پذیرفته است که هیچ
 آن نباشد. 

  360  ۀای به مادجه به مبانی شرعی با افزودن تبصره با توگذار  شود قانونراستا پیشنهاد میدر این  
 داشتن اقرار کیفری را منتفی سازد. طریقیت  ۀشائب

در پی گذار  داشتن  اقرار وجاهت شرعی ندارد و قانوناز طرفی با توجه به اینکه التزام به طریقیت
رای  در پی یافتن سازوکاری ب   رو مراجع قضایی نیز بایداین، ازاحتراز از وضع قانون مغایر شرع است

د. در این  ینسو با موازین اسالمی برآهای تفسیری و همحل این اشکال قانونی در چارچوب شیوه 
 د: کرپیشنهاد   مسئلهآمدن بر این توان چنین راهکارهایی را در مقام تفسیر قانون جهت فائقراستا می

استقرار ماده،  فری در مقررات سابق و محل  قانون آیین دادرسی کی  360  ۀماد  ۀبا توجه به پیشین  .1
اقرار نبوده است بلکه صرفاا در جهت بیان مقررات    توان گفت مقنن در مقام بیان اعتبار ماهوی  می 

تواند با اقرار متهم ختم  شکلی رسیدگی تکلیف دادگاه را مشخص نموده است که در چه حالتی می
ورود   بدون  و  اعالم  را  س  بهدادرسی  به  حکمرسیدگی  ادله  نماید  ایر  ماد  .صادر  مفهوم    360  ۀلذا 

 ندارد.  دباشداشتن اقرار مخالفی که متضمن طریقیت
قانون آیین دادرسی کیفری   360  ۀنظر از آنچه گفته شد، در صورت تصور تعارض میان ماد با قطع .  2

قاا بر موضوعیت قانون مجازات اسالمی باید حکم به تقدم مواد اخیر نمود که منطو   171و    161با مواد  
ی مفهوماا ممکن است ملهم قانون آیین دادرسی کیفر   360  ۀاقرار کیفری داللت دارند، در حالی که ماد 

 طریقیت اقرار باشد و در تعارض منطوق با مفهوم باید جانب داللت منطوقی را گرفت.

اینبه.  3 میان  مستقر  تعارض  یک  وجود  بر  همچنان  که  جایی  در  راهکار  آخرین  مواد    عنوان 
به منابع  قانون اساسی تن دهیم که    167طریق رفع تعارض منصوص در اصل  پافشاری شود، باید به

داشتن  اقرار موضوعیت  ۀچنین ارجاعی تعین ضابط  ۀو فتاوای معتبر اسالمی مراجعه نماییم که نتیج
   به شرحی است که در قانون مجازات اسالمی انعکاس یافته است.
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 السالم. علیهمالبیت ، قم: مؤسسه آلمفاتیح االصول(، 1296طباطبایی مجاهد، سیدمحمد ) ▪
، جلد هشتم، چاپ سوم، تهران: المبسوط فی فقه االمامیهق(،  1387الطائفه[، محمدبن حسن )طوسی ]شیخ  ▪

 السالم.المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه علیه
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الله مرعشی نتشارات کتابخانه آیت م، قم: ا، جلد دوالقصاص علی ضوء القرآن و السنهق(،  1415علوی، عادل ) ▪
 نجفی. 

محمدبن  ▪ اصفهانی،  )فاضل  األحکامکشف ق(،  1416حسن  قواعد  عن  اإلبهام  و  قم:  اللثام  دهم،  جلد   ،
 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

 اسماعیلیان.   ، جلد چهارم، قم: مؤسسهایضاح الفوائدق(،  1387حسن )فخرالمحققین حلی، أبوطالب محمدبن ▪
 السالم.البیت علیهم، جلد پنجم، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل جامع المقاصدق(، 1414کرکی، علی بن حسین ) ▪
▪ ( محمد  الجزائریم(،  1999مروان،  الوضعی  القانون  فی  الجنائیه  المواد  فی  االثبات  بن نظام  اول،  ، جلد 

 عکنون: دیوان المطبوعات الجامعیه. 
عارض بین المنطوق و مفهوم المخالفه: دراسه نظریه تطبیقیه«، م(، »دفع الت2018)  ، علی بن عبدالعزیزمطرودی ▪

 .43، سال هشتم، شماره مجله الجمعیه الفقهیه السعودیه
، جلد اول، قم: انتشارات مدرسه  أنوار الفقاهه: کتاب الحدود و التعزیراتق(،  1418مکارم شیرازی، ناصر ) ▪

 السالم.طالب علیهامام علی بن أبی
▪ ( سیدعبدالکریم  اردبیلی،  التعزیراتق(،  1427موسوی  و  الحدود  انتشارات  فقه  قم:  دوم،  چاپ  اول،  ، جلد 

 دانشگاه مفید. 
 ، جلد اول، چاپ دوم، قم: انتشارات دانشگاه مفید. فقه القضاءق(، 1423موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم ) ▪
بهبهانی، سیدعلی ) ▪ ا   القواعدق(،  1405موسوی  الفوائد  کتابخانه لعلیهالکلیه:  اهواز:  اول، چاپ دوم،  ، جلد 

 دارالعلم.
 نا. ، جلد سوم، قم: بیالتنقیح فی شرح العروه الوثقی: الطهارهق(، 1418موسوی خویی، سید ابوالقاسم ) ▪
، جلد اول، چاپ اول، قم:  الدر المنضود فی أحکام الحدودق(،  1412موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ) ▪

 القرآن الکریم. دار
ید القیروانیق(،  1418األزهری، أحمد )  اوینفر ▪ ، جلد اول، بیروت: دار الفواکه الدوانی علی رساله إبن أبی ز

 الکتب العلمیه.
 ، جلد اول، کویت: دارالصفوه.الموسوعه الفقهیهق(، 1404وزاره االوقاف و الشئون االسالمیه ) ▪
▪ ( محمود  شاهرودی،  فقهیق(،  1423هاشمی  معاصرهقرائات  اول،ه  جلد  مؤسسه  ،  الفقه   قم:  معارف  دائره 

 االسالمی. 
 انگلیسی 

▪ Hutson, Lorna (2007), The Invention of Suspicion, Oxford: Oxford 

University Press. 

▪ Ostien, Philip (2007), Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-

2006: A source- book, First published, Ibadan, Spectrum Books. 

 قوانین و مقررات 

 ، چاپ سوم، ابوظبی: دائره القضاء. قانون اإلجرائات الجزائیه(، 2017دائره القضاء ) ▪
 (؛ قابل دسترس در:2000) قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان ▪



 ۱۳۹۹زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۴۸ 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420280#pos=7;-106 (last visited 

on 5/19/ 2020) . 
 (؛ قابل دسترس در:2017) قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری قرقیزستان  ▪

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530 (last visited on 5/19/ 2020). 
 (؛ قابل دسترس در:1992) قانون االثبات الیمنی ▪

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11368 (last visited on 3/21/ 

2020) . 
 (؛ قابل دسترس در:2014) قانون اجرائات جزایی افغانستان ▪

http://moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/01101/OG_01132.pdf (last 

visited on 2/19/ 2020). 
 (؛ قابل دسترس در:1999) انون االجرائات الجزائیه العمانیق ▪

https://data.qanoon.om/ar/rd/1999/1999-097.pdf (last visited on 3/21/ 2020) 
 (؛ قابل دسترس در:1994) قانون االجرائات الجزائیه الیمنی ▪

http://menarights.org/sites/default/files/2016-

11/YMN_CriminalProcedureCode_AR.pdf (last visited on 3/21/ 2020). 
ینی ▪  سترس در:(؛ قابل د2002) قانون االجرائات الجنائیه البحر

https://www.lloc.gov.bh/Media/Publications/Download/016.pdf (last visited on 

3/21/ 2020) . 
 (؛ قابل دسترس در:1991) قانون االجرائات الجنائیه السودانیه ▪

https://www.legal-tools.org/doc/c7af04/pdf/ (last visited on 3/22/ 2020). 
 (؛ قابل دسترس در:2004) القطریقانون االجرائات الجنائیه  ▪

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3971&language=ar (last visited on 3/22/ 

2020) . 
 ر: (؛ قابل دسترس د1953) قانون االجرائات الجنائیه اللیبی ▪

https://aladel.gov.ly/home/?p=1348 (last visited on 3/21/ 2020) . 
 (؛ قابل دسترس در:1950) ه المصریقانون االجرائات الجنائی ▪

https://manshurat.org/node/14676 (last visited on 3/21/ 2020) . 
 (؛ قابل دسترس در:1971) قانون االصول المحاکمات الجزائیه العراقی ▪

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=031220057844749 (last visited 

on 3/21/ 2020). 
 (؛ قابل دسترس در:2013) ات الجزائیه السعودیالجراءنظام ا ▪

https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/08.pdf (last visited on 

10/22/ 2020). 

یعات الکویتیه: قانون اإلجرائات و المحاکمات الجزائیه(،  2011وزارت دادگستری کویت ) ▪ ،  مجموعه التشر
 جلد دوم، کویت: مطابع الخط.

▪ Enactment No. 13 of Syariah Criminal Code of Kelantan (1993 - 2015), 

available at: 



 اکرمی  /رانی ا حقوق بر دیتأک با یاسالم یکشورها حقوق در یفر یک قرارا یموضوع  ای یقیطر  اعتبار

 

۴۹ 

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_en

actment_Ori_lib.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/edd5daa1361eaa7d48

2580140012da26?OpenDocument (last visited on 7/18/ 2020). 
▪ Enactment No. 4 of Syariah Criminal Offence (Hudud and Qisas) of 

Terengganu (2002), available at: 

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_en

actment_Ori_lib.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/eb184e29f5fa068848

25765f00040fc0?OpenDocument. (last visited on 7/18/ 2020). 

▪ Qanun Aceh Nomor 6 Hukum Jinayat (2014), available at: 

https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-

Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf (last visited on 7/19/ 2020). 

▪ Syariah Courts Criminal Procedure Code Order (2018), available at: 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/SYARIAH%20COURTS%2

0CRIMINAL%20PROCEDURE%20CODE%20ORDER,%202018%20-

%20AMENDMENT.aspx (last visited on 7/19/ 2020). 
▪ Syariah Courts Evidence Order (2001), available at: 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/Order/MNOP/Syariah%20C

ourts%20Evidence%20Order,%202001%20(S%2063).pdf (last visited on 7/18/ 

2020). 

 


