
 
  1399پاییز و زمستان ، 2شمارة ، 50ة دور

 16 (مقالۀ پژوهشی) 367تا  345 صفحات  
  

 

 اقرار مقید کیفري در فقه امامیه و حقوق ایران ۀقابلیت تجزی

 تطبیقی به حقوق کشورهاي مسلمان هیبا نگا
 
 
 

  اهللا اکرمی روح
 دانشگاه قم دانشکدة حقوقدانشیار 

 )4/12/1399 :بیتصو خیتار - 8/11/1398: افتیدر خیتار(
 

 
 

دهیچک  
 رشیپذ بامقر  آن یط که است یاقسام نیا از یکی دیمق اقرار. شودیم میتقس یمختلف انواع به آن بیترک اعتبار به اقرار
 آثـار  جهـت  از نخسـت  جـزء  تیماه کهاي  گونه به ؛دیافزایم آن به ،است او حال به مساعد کهرا  يدیق ،یمدع يادعا

ـ بلقا جهت از ،است مترتب يبندمیتقس نیا بر که ياثر نیترمهم .کندیم رییتغ ،آن بر مترتب یِحقوق  اقـرار تجزیـۀ   تی
 ۀموضوع مقررات در. اندنموده اتخاذ خصوص نیا در را یمتفاوت يکردهایرو مختلف يکشورها يفریک حقوق. است
 یاجمـال ۀ مطالع ضمن ،حاضر نوشتار در رو ازاین. است نشده انیب یحکم ،يفریک دیمق تجزیۀ اقرار به نسبت ما کشور
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 مقدمه
که اي  گونه به ؛ترین دالیل نقش بسیار مهمی در اثبات دعاوي کیفري داردز مهمکی ای عنوان بهاقرار 

ا قاضی به مغایرت آن ب در نظام حقوقی ایران بر سایر دالیل برتري داشته و تنها در صورت یقینِ
و مقید تقسیم مرکّب تواند از اعتبار بیفتد. اقرار به اعتبار ترکیب آن به سه قسم ساده، واقع می

که مدعی بیان  پذیردمیشده را به همان شکلی  ادعاي طرحمقر ود. در اقرار ساده (بسیط)، ش می
را به نفع خود بر آن افزوده یا بکاهد. با وجود این اغلب اقاریر  آنکه جزئی بدون ؛داشته است

ضمن تصدیق تمام یا بخشی از ادعاي مدعی مقر پذیرند که طی آن صورت می غیربسیط صورت به
 يقیداگر جزء اخیر در قالب  .افزاید که متضمن جهتی مساعد به حال او استرا بر آن می جزئی

لکن اگر  1هستیم، رو روبهسبب تغییر ماهیت حقوقی آن شود، با اقرار مقید  ،نسبت به جزء نخست
 با اقرار ،داالثر باشرغم ارتباط با جزء نخست، مستقل از آن و به تعبیري مختلف این جزء دوم به

نمونه اگر متهم در برابر ادعاي شاکی مبنی بر سرقت حدي از  طور به 2مواجه خواهیم بود.مرکّب 
دعوا به  اقامۀوي، به ارتکاب سرقت اقرار نموده و بالفاصله بیفزاید که مال مسروق را پیش از 

ابد و گرفتن در معرض مجازات حدي رهایی یباخته بازگردانده است، تا به این وسیله از قرار مال
با اقرارهاي  ،اندمدعی شود که اولیاي دم متعاقباً از وي گذشت کرده ،ا وي ضمن اقرار به قتلی

اظهار دارد که آن مال وقف  ،اما چنانچه ضمن تصدیق ربایش مال مورد ادعا. هستیم رو روبهمرکّب 
 .شودعام است، اقرار مقید محسوب می

گردد. در برمی تجزیۀ اقرار ۀمسئلورد بحث به بندي مترین اثر حقوقی مترتب بر تقسیممهم
ب، در اقرار مقید اقرار مرکّ برخالف، قوانین بسیاري از کشورها غیرکیفريدعاوي ۀ عرص

مثل  ؛سازندماهیت حقوقی جزء نخست را دگرگون میابد که ینمودن قیودي معنا می . گفتنی است اقرار مقید صرفاً در قالب اضافه1
ه در این صورت ماهیت قتلِ موضوع جزء راکچ .ولی مهدورالدم بوده است ،آنکه متهم به قتل بگوید من قربانی را عمداً کشتم

به قتل عمد ادعا  اما اگر زنی متهم به قتل شود و ضمن اقرار .کنداز قتل موجب قصاص به قتل موجب تعزیر تغییر می ،نخست اقرار
شود و همچنین است در جایی که جهت عدم دگرگونی در ماهیت، اقرار مقید تلقی نمی علیه فرزندش بوده است، بهکند که مجنی

مثل جایی که متهم اقرار  ؛شوداقرار مقید محسوب نمی ،جزء اخیر نه باعث تغییر ماهیت متعلقِ جزء نخست، که استثنایی بر آن باشد
پوشی نمود و توان از این استثنا چشمام که در اینجا نمیمنزل کسی نماید و اضافه کند که ولی گاوصندوق را نبرده ۀثاثیبه سرقت ا

 .اقرار متهم را به آن نیز تعمیم داد
یگر از )، لکن بعضی د13: 1379دانند (صفار، وجود ارتباط تام میان دو جزء را در اقرار مرکّب شرط میدانان . برخی از حقوق2

بودن دو جزء را الزم ندانسته و از همین رو اقرار مرکّب را به دو نوع  اندیشمندان حقوقی نه تنها وجود ارتباط تام، بلکه اصل مرتبط
رو، اقرار متهم به  ). ازاین158: 1392به بعد؛ محقق داماد،  42: 1370اند (شهیدي، رتبط تقسیم نمودهماقرار مرکّب مرتبط و غیر 

ل از شاکی ضمن ادعاي اینکه وي نیز به ارزش همان مال از او طلب داشته است، اقرار مرکّب است در حالی که موضوع سرقت ما
 دو جزء با هم متفاوت بوده و مرتبط نیستند.
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) قانون 49) قانون مدنی ایران، (1283) و (1282پذیري آن را منتفی دانسته است. مفاد مواد ( تجزیه
) قانون اثبات عراق و 69) قانون بینات سوریه، (101) قانون مدنی الجزایر، (342بینات اردن، (

 ).137: 2014(عبدالوهاب محمد، ) قانون اثبات مصر متضمن چنین موضعی هستند 104(
است (مقید) مقر که به ضرر  جزئیآن است که اقرار به  ،پذیري اقرار مقیدمنظور از تجزیه

دلیل دیگري بر آنکه  مگر ؛ر و مؤثر ندانیمولی نسبت به جزء دیگر (قید)، آن را معتب ،پذیرفته شود
اقرار پذیرفته نشود، به این معنا خواهد بود که اثبات مقید تجزیۀ شود. اگر  هاقامدرستیِ آن 

نسبت به قید را مقر توان ادعاي نمیلذا،  .مشروط به پذیرش آن نسبت به قید است ،اقرارۀ واسط به
 وي مورد استناد قرار داد. نادیده گرفت و صرفاً جزء مقید را به ضرر

مقید در دعاوي کیفري از منظر  اقرارِتجزیۀ قابلیت  در تحقیق حاضر تالش شده است موضوعِ
. با عنایت به قرار گیرد مورد کاوشهاي حقوقی کشورهاي اسالمی با تأکید بر حقوق ایران نظام

نظر  این جنبه نیز مطمح ،رانابتناي نظام حقوقی کشور ما بر مبانی فقهی، در تحلیل نگرش حقوق ای
 قرار گرفته است.

 که) يمعنو لیدال( آزاد ۀادل نظام در که شودیم اشاره مقدمه عنوان به ،بحث به ورود از شیپ
 عمل يآزاد اقرار یابیارز در یقاض ،دارد تیقیطر و است یقاض یوجدان اقناع بر یمبتن لیدل اعتبار
 را جزئی و ردیبپذ ،ابدییم نانیاطم آن درستیِ  به که را اقرار از بخش آن تواندیمرو،  ازاین و داشته

 بر یمبتن که یقانون ۀادل نظام در اما). 219: 2006 ،يریالزه حمو( ردیبگ دهیناد ،است دیترد مورد که
تجزیۀ  بیترت نیا به و بوده محدود لیدل یابیارز در یقاض اریاخت است، لیدل داشتنِ تیموضوع

 يریپذهیتجز بر اصل یژرمن-یروم یحقوق يهاستمیس در ،رو نیهم از. شودینم رفتهیپذ اقرار
 يکشورها حقوق در لکن .است يجار فرانسه رینظ ییکشورها در که ییالگو ؛است يفریک اقرار

 اقرار يریناپذهیتجز اصل کایآمر ةمتحد االتیا و کانادا س،یانگل مانند الکامن ةخانواد به متعلق
 یژگیو نیا کشورها نیا در ؛ زیرااست شده رفتهیپذ زین يفریک يدعاو در ،یرکیفريغ امور بر عالوه
 نیهم. است شده حفظ هنوز ،دانندیم یمدن جرم قیمصاد از را يفریک جرم که یاتهام نظام
 مراکش و یبیل مانند ییکشورهاکه  چنان شود؛یم مالحظه یاسالم يکشورها انیم در زین کردیرو
ۀ نقط در و اندنموده اریاخت را نخست موضع هستند، یژرمن-یروم یحقوق يهانظام از متأثر که

 را دوم نگرش هستند، آنگلوساکسون یحقوق يهانظام با سوهم که سودان مانند ییکشورها مقابل
 از یبرخ ،انیم نیا در). 57-58: 2010 ،يباز ؛52: 2003 ،یالرض محمد ؛55: 2010 برکات،( انددهیبرگز

 .اندکرده حرکت) یلیتفص( نینابیب يکردهایرو سمت به زین یالماس يکشورها
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تجزیۀ  به نسبت اجمال طور به مسلمان کشور چند کردیرو ،نمونه جهت از حاضر نوشتار در
 یفقه یمبان درنظرگرفتن با کشورمان يفریک حقوق موضع ادامه در و است شده اشاره دیمق اقرار

 .است شده یبررس شتریب لیتفص با آن
 

 پذیري اقرار مقید قوق کیفري کشورهاي قائل به تجزیهویکرد حر. 1
 يمعنو لیدال ستمیس بر یمبتن که مسلمان يکشورها از یبرخ يدعوا ادلۀ اثبات حقوق نظام

 .اندرفتهیپذ مطلق طور به را اقرار يریپذهیتجزقاعدة  هستند،
 مراکشئیه لجناره االمسط نونقا و 1960 مصوبکویت ئیه الجزا المحاکمات و اإلجرائاتقوانین 

 اگر« :داردیم مقرر) 156( مادةاي از چنین رویکردي هستند. قانون کویت در نمونه 2002 مصوب
 یبررس به يازین و ابدی نانیاطم آن درستی  به دادگاه که یصورت در کند، اقرار جرم ارتکاب به متهم

 به وابسته اقرار اعتبار ه،ماد نیا حکم به توجه با. دهد خاتمه را قاتیتحق تواندیم ،ندینب گرید لیدال
 دادگاه یابیارز معرض در را متهم اقرار ،يبعدة ماد راستا نیهم در 1.»است دادرس یوجدان قناعت
 داشته اشعار) 293( مادة در زین مراکش قانون 2.شود هیتجز که دینما جابیاهرچند  ؛است دانسته
براساس  3.»دارد قرار دادرسان یابیارز اریاخت معرض در ثباتا لیدال ریسا مانند متهم اقرار« :است

 اقرار در ،یمدن اقرار برخالف کشورها نیا رویۀ قضایی اقرار، یابیارز در دادرس ارِیاخت نیهم
 :است داشته مقرر آرا از یکی در تیکو کشور یعال وانید. هستند بندیپا آنتجزیۀ  تیقابل بر يفریک
آنچه  مطابق قاًیدق را اقرار که ستین ملزم ،است پرداخته دعوا در ياهوم یدگیرس به که هیدادگا«
 آن تواندیم يفریک امور در نانیاطم حصول يراستا در بلکه دهد، قرار عمل مورد ،است شده انیب

 واقع خالف که گرید بخش از و ردیبپذ ،ندیبیم سازگار تیواقع با که را یبخش و کند هیتجز را
 در چون :است آمده کشور نیا وانید از يگرید يرأ در. »کند اضاعر ،دهدیم صیتشخ

 مالك ،کندیم يماهو یدگیرس که یدادرس نزد شده مطرح لیدال بر یمبتن اقناع يفریک يها یدادرس
 اگر و باشد شده مطمئن آن صحت به که دینما حکم اقرار طبق تواندیم یزمان يو ،اشت عمل

 در). 484: 2016 ران،یمط( دهدیم اثر بیترت زانیم همان به د،ید قتیحق بر منطبق را آن از جزئی

أت انه ال اذا اعترف المتهم فی أي وقت بأنه مذنب، فعلی المحکمه أن تسمع أقواله...، و إذا اطمأنت إلی أن االعتراف صحیح و ر« .1
 .»حاجه إلی أدله اخري فلها أن تستغنی عن کل اجرائات التحقیق االخري ... و أن تفصل فی القضیه

فأن أقوال المتهم، سواء فی المحکمه أو فی التحقیق السابق علی المحاکمه، تخضع کغیرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدیر . «.... 2
ن فی االثبات أو النفی سواء بالنسبه إلی المتهم أو إلی غیره من المتهمین، و لو اقتضی االمر المحکمه، و لها أن تستخلص منها قرائ

 .»تفسیرها أو تجزئتها
 .»خضع االعتراف کغیره من وسائل االثبات للسلطه التقدیریه للقضاهی. «3

                                                           



  
 349 قابلیت تجزیۀ اقرار مقید کیفري در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به...                               

) 313( شمارة يرأ در. است داده قرار دییتأ مورد را موضع نیهم کشور نیا یعال وانید زین مراکش
 اقرار اعتبار سنجش در يبدو دادگاه قضات« که است آمده زین 1979 سال در ییقضا مرجع نیا

 آن درستیِ  به که را آن از یبخش ای و اقرار مفاد تمام توانندیمرو،  ایناز و دارند کامل اریاخت متهم
 يرأ در. »کندینم جادیا یالزام شانیا يبرا تجزیۀ اقرار عدم یمدنة قاعد و رندیبپذ ،اندافتهی نانیاطم

 دانسته یدادرس تیصالح در تجزیۀ اقرار، 1951 سال در) 281( شمارة به مرجع نیهم از يگرید
 مقام در که یعال وانیدرو،  ازاین و است نموده يماهو یدگیرس ،موضوع در که تاسشده 
 نیا) 76( شمارة يرأ ،رو نیهم از. کند نقض را آن تواندینم ،کندیم یشکل یدگیرس ،دنظریتجد

 يبدو دادگاه و بود کرده اقرار مشروع دفاع حالت در را ضرب رادیا ،متهم که 1961 سال به وانید
: پیشین ،يباز( نمود دییتأ ،بود کرده رد دفاع به نسبترا  يو يادعا و رفتهیپذ را ضرب رادیا اصلِ

59.( 
 یوجدان اقناع نظام از که است مطلب نیا بر گواه یخوب به کشورها نیا ییقضا يآرا در قیتدق

 آن تیدرس به که را یبخش تواندیم و دارد را تجزیۀ اقرار اریاخت ،دادرس که اندگرفته جهینت نیچن
 .کند نظرصرف گرید يهابخش از و ردیبپذ ،دارد نانیاطم

 
 ناپذیري اقرار مقید . رویکرد حقوق کیفري کشورهاي قائل به تجزیه2

 است، نشده موکول دادرس صیتشخ به اقرار اعتبار که یقانون ۀادل نظام بر یمبتن يکشورها در
 .ستین هیتجز قابل يفریک اقرار

 صورت یقاض نزد چنانچه متهم اقرار ،ثباتاإل قانون) 21( مادة بر ابن سودان يفریک حقوق در
 ثباتاإل قانونهرچند ). 65: 2000 حسونه، عبدالمنعم( 1است آن متعلقِ یدرست بر قاطع یلیدل ،ردیگ

 همانند ،يفریک يدعاو در کشور نیا حقوق در اما است، نموده سکوت تجزیۀ اقرار به نسبت
 رفتهیپذ را مبنا نیهم زین رویۀ قضایی). 58: پیشین ،يباز( ستین هیتجز بلقا اقرار ،غیرکیفري يدعاو
 احمد محمد یقاض 1961 سال در حامد سعد عمر تیطرف به سودان حکومت يدعوا در 2.است

 اعتراف از یبخش رشیپذ« که داشت اظهار نیچن و دیتأک تجزیۀ اقرار تیممنوع بر ابورنات
 دهیناد کامل طور به ای و شود رفتهیپذ کامل طور به دیبا ای اقرار .است نادرست يامر ،لیدل عنوان به

 .»نائیه بینه قاطعه إذا کان غیر قضائیشکل اإلقرار فی المسائل الجیشکل اإلقرار بینه قاطعه على صحه المقر به، ... ال ی. «1
ناپذیري اقرار را متأثر از قانون مجازات هند دارند نیز تجزیه اي نظام کیفري ،قضایی کشور پاکستان نیز که همانند سودان ۀ. روی2

زناي به عنف  زنی که از مردي به اتهام ،1984به طرفیت دولت در سال بی رفاقت بیدر دعواي  ،طور نمونه پذیرفته است. به
شود، در دیوان خاطر بارداري در دادگاه بدوي محکوم می زن به ودلیل اثبات مرد تبرئه شده  ۀجهت عدم ارائ ولی به ،شکایت نموده

توان دور از نظر نگه کنندة آن را نمی عنوان یک کل در نظر گرفته شود و اجزاي تبرئه اقرار باید به«شریعت فدرال با این استدالل که 
 .)Cheema, 2006: 143(حکم نقض شد  ،»مگر دالیل مثبت نادرستیِ آن اجزا وجود داشته باشد ؛اشتد
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 مبنا نیهم زین 1976 سال در عبدالرحمان نیحس تیطرف به حکومت يدعوا در. »شود انگاشته
 شود، هاقام اقرار از یبخشبودن  واقعخالف بر يقو ۀنیب که یصورت در البته. است شده رفتهیپذ

 عبداهللا یمصطف تیطرف به حکومت يهاپرونده درکه  چنان ؛ندارد وجود اقرارتجزیۀ  در یمانع
 نظر مطمح نکته نیا 1988 سال در بله یعل یسنوس تیطرف به حکومت و 1976 سال در یموس
 ). 53: پیشین ،یالرض محمد( 1است گرفته قرار

 دیبا یقاض و داشته تیحج ،باشد ییقضا مقام نزد اقرار چنانچه عربستان يفریک حقوق در
 نظام). 254: 2014 فوزان،( برساند نانیاطم به را يو باشد ازینآنکه  بدون ؛کند صادر يرأ آنبراساس 

 به نسبت ،است يفریک يدعاو بر ناظر یشکل مقررات متضمن که عربستانئیه الجزا االجراءات
 صدرخصو هادادگاه« :است داشته اشعار) 1( مادة لکن است، نکرده فیتکل نییتع تجزیۀ اقرار

 يهانامهنظام زین و سنت و کتاببراساس  را یاسالم عتیشر احکام ،خود نزد در مطرح يدعاو
) 110( مادة راستا نیا در 1.»کنندیم ادهیپ، باشند نداشته سنت و کتاب با یرتیمغا که یتیحاکم

 اراقر« :است نموده حیتصر هجري قمري 1435 مصوبعیه الشر المرافعات لنظامالالئحه التنفیذیه 
 جزء و رفتهیپذ ،است يو انیز به که را آن از یبخش توانینم و ستین هیتجز مقر قابل به نسبت

 قلمداد واحد عبارتۀ منزل به را آن دیبا بلکه نداد، قرار توجه مورد ،است او نفع به که را گرید
ۀ مالزم عیوقا ریسا با هاآن از یکی وجود که باشد داشته داللت يمتعدد عیوقا برآنکه  مگر ؛نمود
 نیا ؛)74: 2018 ،یغراب( دارد داللت دیمق اقرار يریناپذهیتجز بر که یحکم 2،»باشد نداشته یحتم
 هیئت). 207: 2012 عبدالموجود،( شودیم اجرا عربستان حقوق در که است یحنبل فقه بر یمبتن محک
 کتب و نموده الزام یحنف فقهبراساس  را يدعاو به یدگیرس ،)3( شمارة قرار یط 3عربستان ییقضا

 دو هر چنانچه که حیتوض نیا با ؛نمود یمعرف منبع عنوان به را »اإلقناع شرح« و »ح المنتهیشر«
 موضع با تقدم اختالف، صورت در و شود تیرعا دیبا همان داشتند، همسان نظر یحکم در کتاب
 زمان تا ،باشد نداشته یدسترس کتب نیا از کدامچیه به دادگاه چنانچه. است »المنتهی« کتاب

 عدم صورت در و شودیم صادر حکم »لیالدل شرح« و »الزاد شرح« مطابقها  آن به یدسترس
 عمل ،باشد شده انیب ترمفصل کتب در که يبرتر قول به ،مسئله حکم به مزبور کتب تعرض

 تیممنوع بر »اإلقناع شرح« و »ح المنتهیشر« یاصل منبع دو هر در ).63-64: 2010 فوزان،( شود یم
 هیئت قرار به توجه بارو،  ازاین). 3354: 2003 و 738: 2000 ،یبهوت( است شده حیتصر تجزیۀ اقرار

أقر فقهاء الشریعه اإلسالمیه ذات مبدأ أالخذ باإلقرار کامالً دون تجزئه، إذ ال « :اخیر اشعار داشته بود ة. دیوان عالی سودان در پروند1
به المتهم من إقراره، و طرح ذلک الجزء اآلخر الذي یفیده فی دفاعه. هذا ما استقر علیه  یتفق مع روح العدل إعمال الجزء الذي یضار

 .»العمل القضایی
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 نیا در تجزیۀ اقرار تیممنوع به حکم و مزبور کتب به محاکم مراجع لزوم در کشور نیا ییقضا
  .نمود استنتاج نظام نیا در را اقرار يریناپذ هیتجز دیبا ،یفقه منابع
 

 . رویکرد حقوق کیفري کشورهاي قائل به تفصیل3
 موضع يفریک يدعوا در دیمق تجزیۀ اقرار به نسبت یاسالم يکشورها از یبرخ یحقوق نظام

 دیبا را مصر و عراق. اندشده لیتفص به قائل ،مختلف يهاتیوضع انیم و ننموده اتخاذ یکنواختی
 .نمود محسوب زمره نیا در

 يآزاد بر) 217( مادة در که یحال در 1971 مصوب عراقئیه الجزا المحاکمات االصول قانون
 با ،اقرارپذیري  هیتجز یکل اصل ییشناسا رغم به است، نموده دیتأک اقرار یابیارز در ییقضا مرجع

 ،قانون نیا) 219( مادة مطابق. است نموده مبادرت یقاض اریاخت دیتحد به آن بر استثنا کی رشیپذ
انگاري سایر ی از آن که دادگاه آن را صحیح تشخیص داده و نادیدهئاد به جزاقرار و استن ۀتجزی«

اقرار در صورتی که تنها دلیل در  ۀتفسیرِ خالف ظاهر یا تجزی ،با وجود این .اجزاي آن جایز است
 ائیهالجز المحاکمات االصول قانون) 60( مادة در حکم نیهم مشابه 4.»ممنوع است ،پرونده باشد

 .است شده تکرار 2007 مصوب کشور نیا يالعسکر
 داند،ینم هیتجز قابل مطلقاً را آن که یمدن اقرار برخالف یعراق گذار انونق ،مزبور مقررات بر بنا

 در موجود لیدل تنها اقرار اگر: است شده لیتفص به قائل حالت دو انیم يفریک اقرار درخصوص
 متهم هیعل گرید لیدال وجود صورت در یول ندارد، را آنتجزیۀ  اریاخت دادگاه ،باشد پرونده

 امر ای مشروع دفاع طیشرا در را یقربان که کند اقرار متهم اگررو،  ازاین. کند هیتجز را آن تواند یم
 نمود هیتجز را آن توانینم باشد، اقرار نیهم پرونده در موجود لیدل تنها و است کشته یقانون

 و گرفته قرار انتقاد مورد یعراق دانانحقوق از یبرخ يوس از که یموضع ؛)162: 2008 فرمان، حکمت(
 ونس،ی: در 289: 1999 محمد، دانیز( انددانسته لیدل یابیارز در یقاض يآزاد اصل با رتیمغا در را آن

تطبق المحاکم علی القضایا المعروضه أمامها أحکام الشریعه االسالمیه، وفقا لما دل علیه الکتاب و السنه، و ما یصدره ولی االمر . «1
 ....»سنه من أنظمه ال تتعارض مع الکتاب و ال

وقائع متعدده،  یؤخذ جمله واحده، إال إذا انصب علیؤخذ منه الضار به و یترك الصالح له، بل یصاحبه، فال  یتجزأ اإلقرار علیال. «2
 .»يستلزم حتما وجود الوقائع األخریوکان وجود واقعه منها ال 

براي نظارت بر امور  ملک فیصلهجري قمري به دستور  1390نهادي در وزارت دادگستري بود که در سال  »الهیئه القضائییه«. 3
جایش را به شوراي عالی قضایی [المجلس االعلی للقضاء] داد  64نامه قضایی شمارة قضایی تشکیل شد و بعدها با تصویب نظام

 ).126: 2012(برکات، 

 لیالدل هو کان اذا تجزئته أو لهیتأو جوزی ال أنه ریغ عداه ما اطراح و حایصح منه المحکمه تراه بما االخذ و االقرار تجزئه جوزی. «4
 ».يالدعو یف دیالوح
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 در هیتجز تیممنوع منطقاً رسدیم نظر به رایز ؛دارد تأمل يجا مزبور انتقاد ،نیا وجود با ).89: 2014
 ،دینما اقرار خواست ینم متهم اگر که ينحو به است، دیمق اقرار کی پرونده لیلد تنها که ییجا
 از اتهام رشیپذ رایز ؛است عدالت نیمواز با منطبق یسخن نداشت، وجود او هیعل يگرید لیدل

 ضرر به که جزئی مجرد به را يو اقرار، در ضیتبع با توانینم که بوده یشرط به مشروط او يسو
 .داد قرار ؤاخذهم مورد ،است او

 اقرار بود، فرانسه میقد رویۀ قضایی ریتأث تحت که يادوره در رویۀ قضایی زین مصر کشور در
 تجزیۀ اقرار تیممنوعقاعدة  اعمال تیاولو شانیا مستند .دانستینم هیتجز قابل را يفریک دیمق

 یکنون موضع بر بنا. اندشده لیتفص به قائل امروزه ،نیا وجود با. بود يفریک يدعاو در یمدن
 را جرم ارتکاب اصل و کرد هیتجز را اقرار توانیم باشد، مجازات نییتع بر ناظر دیق چنانچه

 یناف دیق اگر اما .نمود یبررس جداگانه دیبا را مخففه اتیفیک به نسبت متهم يادعا یول ،رفتیپذ
 هیتجزمقر  ضرر به را آن وانبت تا است نگرفته شکل یاعتراف اصالً نجایا در باشد، تیمسئول ای خطا

 در قتل است شده یمدعآنکه  ضمن ،است نموده اقرار قتل ارتکاب به متهم که ییجا مانند نمود؛
: 2000 ن،یالدمحب مونس ؛484-485: 2004 ثروت،( است گرفته صورت اکراه ریتأث تحت ای دفاع طیشرا

تجزیۀ  بر یمبتن تیمحکوم احکام نقض تیقابل بر مصر کشور یعال وانید يآرا از یبرخ 1).129
 یفتح( است اقرار نخست جزء موضوعِ رفتارِبودن  جرم اصل یناف ،دیق که اند تأکید نموده ياقرار

 چرا کند استدالل دیبا نمود، هیتجز را يفریک اقرار دادگاه چنانچه صورت هر در). 553: 2016 سرور،
 به مکلف ادله ریسا گرفتن دهیناد يبرا یقاضهرچند  ؛ زیرااست گرفته دهیناد را اقرار از یبخش

 بخش نیچن رایز ؛داشت خواهد همواره را فیتکل نیا اقرار به نسبت نباشد، استدالل
 محمد( بود توجه یب آن به توانینم که شودیم محسوب متهم دفاع ینوع ،اقرارة شد گرفته دهیناد

 نیا در ،باشد یمدن حقوق موضوع کی بر رناظ يفریک يدعوا در دیمق اقرار اگر). 205: 1992 سالمه،
 متهم امانت، در انتیخ جرم در که ییجا مانند نمود؛ اعمال را تجزیۀ اقرار عدمة قاعد دیبا صورت

1کند که قر بخشی را به ضرر خود اخبار داده و سپس جزئی به نفع خویش ادعا می. گفتنی است از آنجا که در اقرار مقید کیفري، م
زعم برخی  قر از اقرار است، بهر مغایر مقصود مگرفتنِ جزء اخی پذیرش جزء نخست و نادیده و گذارددر ماهیت جزء نخست اثر می

موضعی که دیوان عالی کشور فرانسه در گذشته آن را  ؛نظر نمودا باید اقرار را با تمام اجزاي آن پذیرفت و یا از کل اقرار صرفی
اثبات  ،قر باشده به ضرر م). مفهوم چنین موضعی آن است که اصالً اقرار مقید هیچ امري را ک56: پیشیناختیار کرده بود (بازي، 

شود جزء مقید با لحاظ قیدي که آن را متأثر نموده و به نفع کند؛ زیرا در صورت پذیرش اقرار، ممنوعیت تجزیۀ آن سبب مینمی
گرفتن نیز اصالً جزء مقید هم ثابت نخواهد شد. همین استنباط سبب شده است که در نظر گرفته شود و در صورت نادیده ،قر استم 

شود، اصلِ تحقق اقرار موجب نفی تأثیرگذاريِ مقید از اساس می ،قضایی مصر، درخصوص اقرار مقید کیفري در جایی که قید ۀروی
اعتبار  صورتی است که مقید را از اساس بی را نفی نموده و آن را مثبت امري نداند و تجزیۀ اقرار را ناظر بر فرضی نماید که قید به

 .)485: پیشیندهد (ثروت، تأثیر قرار می از آثار آن را تحتننموده و تنها بخشی 
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 بلکه ،نشده سپرده يو به مال یامان عقد موجب به که کند ادعا ،مال تصاحب رشیپذ ضمن
 ).71: 2013 ،يالهوار محمد ؛131: تایب ابوعامر، یزک( است شده دهیبخش

 
 اقرار مقیدپذیري  . رویکرد حقوق کیفري ایران به تجزیه4

 نییتع حاًیصر ،يفریک يدعاو در دیمق تجزیۀ اقرار تیقابل به نسبت رانیا در موضوعه مقررات
 که است شده مطرح نهیزم نیا در یمختلف اتینظر یحقوق نیدکتر دررو،  ازاین. اندنکرده فیتکل
 .شوندیم یبررس ادامه در
 
 جواز تجزیه ۀنظری. 1-4

: 1397 ،یمیرح ؛413: 1388 ،یخالق( دانندیم هیتجز قابل را يفریک دیمق اقرار یرانیا دانانحقوق یبرخ

 .دارند هیقض به مختلف نگاه دو مزبورۀ ینظر به نیقائل). 327
 جزء دو هر دیبا دادرس معتقدند شوند، قائل یتفاوت دیق و دیمق انیمآنکه  بدون اساساً ياعده

 را واقع با ریمغا جزء و رفتهیپذ دید منطبق تیواقع با که را هرکدام و نموده یبررس را دیمق اقرار
مقر  اقرارۀ واسط به را دیمق اصل یبرخ ،مقابلۀ نقط در اما). 224: 1394 ،يآخوند( انگارد دهیناد

 چنانچه و شود گرفته نظر در گانهجدا طور به دیبا که معتقدند دیق مورد در لکن ،دانندیم شده ثابت
 دیبامقر  خود ،باشد اصل مخالف اگر و است هیعلمقرة برعهد آن خالف اثبات باشد، اصل موافق
 ).26 و 32: 1391 ،يآبادده یحاج( کند ثابت را آن یِدرست

 
 رویکرد نخست .1-1-4

 جینتا از یکی عنوان به »لیدل یابیارز در دادرس يآزاد«قاعدة  در دیبا را موضع نیا به نیقائل يمبنا
 امور در اقرار ،یمدن حقوق مقررات عکس به« اندداشته اظهار شانیا. دانست يمعنو لیدال نظام

 و ردیبپذ را متهم اقرار از یبخش تواندیم ییقضا مقام یعنی ؛است کیتفک و هیتجز قابل يفریک
 اقرار، لیتحل و هیتجز در دادرس اریاخت رهگذر نیا در. بداند نادرست و ردینپذ را آن گرید بخش

 در). 224: پیشین ،يآخوند( »است يفریک يهایدادرس در يمعنو يهالیدل روش اعمال ذات از یناش
تجزیۀ  در يو اریاخت و قتیحق احراز يبرا یقاض اریاخت انیم که است شده افزوده نظر نیا دییتأ

 ).209: 1390 زاده،یحاج و زراعت( دارد وجود مالزمه اقرار
 را دادرس یِوجدان اقناع يمبنا که دیمق اقرارپذیري  هیتجز به معتقدان از یبرخ است یگفتن

 ندینمایم اظهار و دانسته شیخو دگاهید یِدرست بر یلیدل عنوان به را اناطه قرار دور ،اندرفتهیپذ
 انیب پسر و کرده تصرف ای فروخته او اذن بدون را پدر منزل که کرده تیشکا پسرش هیعل يپدر«
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 صدور. است کرده اضافه پدر تیشکا به يدیق واقع در که امفروخته را موهوب مال من کند[می]
 امور در ما که است جهت نیا از هیتجز نیا و شد هیتجز اقرار که است نیا يمعنا به اناطه قرار

 چراکه؛ است تأمل محل زین مزبور استدالل). 423: 1398 ،يعابد( »میهست واقع کشف دنبال به يفریک
 غیرکیفري يهادادگاه تیصالح در آن در اظهارنظر که یموضوع همواره ،دیمق اقرار در دیق ،اوالً

 تجزیۀ اقرار رشیپذ بر یداللت اناطه قرار ییشناسا زین یفروض نیچن در یحت ،اًیثان و ستین ،باشد
 مادة حکم به زین هبه يدعوا به ندهکن یدگیرس دادگاه قطعاً زین مزبور مثال همان در رایز ؛ندارد دیمق
 تعلق به حکم و انگاشته دهیناد را هبه يادعا متهم، اقرارتجزیۀ  با تواندینم ) قانون مدنی1283(

 یحقوق دادگاه در مطرح يادعا در یناحق به حکم صرف ،آن از نظر قطع و دهد دعوا طرف به مال
 .ندکینم تیکفا یفرض نیچن در متهم يفریک تیمحکوم يبرا

 
 رویکرد دوم .2-1-4

 سازند، یمبتن يمعنو ۀادل نظام بر را خود استداللآنکه  بدون ه،یتجز ۀینظر طرفداران از ياعده
. اندداده نظر ،تجزیۀ اقرار به زین دارد تیموضوع اقرار که یقانون لیدال نظام ارچوبهچ در یحت

 جزء معتقدند لیدل داشتن تیموضوع ياقتضابراساس  و نخست کردیرو ياقتضا برخالف شانیا
 اثبات بار و ردیگیم قرار یمستقل يدعوا موضوع و شده  هیتجز دیق ،شودیم ثابت اقرار اثر در دیمق
 1).746 :ه.ق1415 ،يحائر ینیحس( است اصل خالف موضعش که ردیگیم قرار یکسة برعهد آن

 اقرار شوند، قائل غیرکیفري و يفریک دیمق اقرار نیب یتفاوتآنکه  بدون مبنا نیا به قائل انِدان حقوق
 گرفته نظر در جداگانه طور به دیبا که معتقدند دیق مورد درها  آنپذیرند.  می دیمق جزء به نسبت را

 ،باشد اصل مخالف اگر و است هیعلمقرة برعهد آن خالف اثبات باشد، اصل موافق چنانچه و شود
قر  خود26 و 32: پیشین ،يآبادهد یحاج( کند ثابت را آن یِدرست دیبام.( 

 
 ممنوعیت تجزیه ۀنظری .2-4

 با يفریک اقرار انیم یتفاوتآنکه  بدون یحقوق نظرانصاحب از یبعض سابق، نگرش مقابلِۀ نقط در
). 48: پیشین داماد، محقق( دانندیم هیتجز قابلریغ را يفریک يدعوا در دیمق اقرار شوند، قائل یمدن

 اقرار داشتن تیموضوع در مقنن حکم بتوان بسا چه و اندنکرده انیب را یلیدل خود نظر يبرا شانیا
 نیا حجت عنوان به را آورعلم امارات بدون اقرار انگاشتنِ دهیناد در دادرس اریاخت ییشناسا عدم و
 .داشت ملحوظ دگاهید

فاعترافه بما یقول نافذ ال محاله، و یبقی الوصف اإلضافی أو الشرط اإلضافی أو الحادثه الجدیده قید نزاع جدید، یکون عبء . «.... 1
 .»ی هذا النزاعاثباته علی کل من یعتبر فی هذا النزاع مدعیا وفق مقاییس تشخیص المدعی و المنکر ف
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 ارزیابی نظریات .3-4
 دیمق اقرار که گرفت را یکسان جانب دیبا ،تجزیۀ اقرار درخصوص شده انیب يآرا یبررس مقام در
 به یحقوق و هیفق ةحوز دو در مختار ۀینظر استدالالت راستا نیا در. دانندینم هیتجز قابل را

 .شوندیم انیب کیتفک
 

 بررسی فقهی. 1-3-4
 .شود داده ايجداگانه هاي پاسخ ،ریمغا يکردهایرو به دیبامسئله فقهی  یابیارز مقام در

 جزئی به صرفاً آنتجزیۀ  با تواندیم یقاض، دارد تیقیطر چون اقرار که بود آن کردیرو کی
 اقرار یاسالم فقه در که است یحال در نیا. است افتهی نانیاطم آن درستیِ  به که دینما حکم

 و نداشته وجود آن دییتأ در يگرید نیقرا اگر یحت ؛است معتبر خود يخود به و دارد تیموضوع
 آن از توانینم شبهه و دیترد مجرد به . لذا،باشد دهینرس نانیاطم به آن نسبت به یقاض یکل طور به

 م،یکن دایپ علم آن یِنادرست بر اگرهرچند  1؛)641: 2 ج ه.ق،1417 ،یمراغ ینیحس( نمود یپوشچشم
 ؛250: 1 ج ،1427 ،یلیاردب يموسو ؛399: 4 ج ه.ق،1419 ،يبجنورد( دهدیم دست از را اشیاثبات تیقابل

 و يفریک اقرار انیم تفاوت عدم بر حاًیصر معاصر يفقها موضوع نیا در .)437: 1 ج ه.ق،1415 ،یاراک
 ينور و یلیاردب يموسو ،یگانیگلپا یافص ،یستانیس بهجت، اتیآ پاسخ( اندنموده حیتصر جهت نیا از یمدن

 ).360 سؤال :1390 قضا، یپژوهش و یآموزش ۀمؤسس: در یهمدان
 ،دیمق اقرار با معتقدند اقرار، داشتن تیموضوع رشیپذ ضمن که زین ومد کردیرو روانیپ موضع

 هیتجز ،اماره ای اصل با ییسو هم کمدست ای لیدل با هیهمرا صورت در دیق و شده ثابت دیمق اصلِ
 ياقرار نیچنۀ واسط به د،یق از نظر قطع با د،یمق جزء اثبات يمبنا. است نقد قابل زین شودیم

 »إقرار بعد إنکار ال« و »جائز انفسهم یعل العقالء اقرار« یلفظ ۀادل اطالق به شانیا .است مناقشه قابل
 یعل العقالء اقرار« عبارت انتساب گفت دیبا پاسخ در ).24: پیشین ،يآبادده یحاج( اندنموده استناد

 نهم قرن اواخر در »یاللئال یعوال« کتاب در بار نینخست که )ص( اسالم مکرم ینب به »جائز انفسهم
 نیهم از و )442: ه.ق1405 ،ییإحسا( است گرفته صورت مرسل صورت به ،است شده نیتدو يهجر

 من جماعه يرو« :است آورده نیچن و ننموده نقل یثیحد مصادر از را آن وسائل صاحب ،رو
 ه.ق،1409 ،یعامل( »جائز أنفسهم یعل العقالء إقرار: قال أنه) ص( یالنب عن االستدالل کتب یف علمائنا

 به کینزد يریتعب با را یثیحد »خالف« کتاب در یطوس خیش تنها قدما انیم در البته). 184: 23 ج
 ه.ق:1407 ،یطوس( »نفسه یعل جائز العاقل اقرار إن« :اندنموده نقل اسالم یگرام ینب از هقاعد مفاد

» ینفذ إقرار العقالء علی أنفسهم مطلقاً و ال یعتبر فی نفوذه الوثوق بصدق المقر« :اند. برخی از فقها در همین راستا اظهار داشته1
 ).138: 1 ج ،ه.ق1405(موسوي بهبهانی، 
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 بحث از نظر قطع با زین »إقرار بعد إنکار ال« عبارت. ستین استناد قابل ارسال جهت به که )316
 ییجا بر ناظر آن مفاد رایز ؛شود واقع مستند که ندارد موضوع با یارتباط یدالل نظر از ،يسند

 اصلِ ،حاضر فرض در که است یحال در نیا .گرددیبرم آن از بعداً و کرده اقرار فرد که است
 زیمتما اقرار، زمانِ همان درر مق يسو از دییتق که ستین دیترد يجا و است شده دیق به دیمق اقرار،

 مورد اتیروا صورت هر در. کند می انکار را آن بعداً و نموده را اقرارش يو که است یحالت از
. نمود استفاده دیمق جزء اثبات درها  آن اطالق از بتوان تا ندارند یتیحج داللت و سند نظر از استناد
. نمود عمل قنیمت قدر به آن در دیبا که است عقال ةریس یِلب لیدل ،اقرارقاعدة ة عمد يمبنارو،  ازاین
 که یمشکوک قیمصاد به آن میتعم م،یآور دست به را مالك یلب ۀادل در اگر اندداشته اظهار ياعده

 امرِ دو از یکی ،مالك نجایا در ؛)25: پیشین ،آبادي ده حاجی( ندارد یاشکال ،هستند مالك آن متضمن
. است اقرار نمودنِ واقع کشف تیقابل ای و مقر، يسو از طرف حق رشیپذ با دعوا به دادن صلهیف

 در و است شده محقق ،ردیپذیم را دیمق جزءمقر  که زانیم نیهم به نخست اریمع د،یمق اقرار در
 شده انیب وجه دو هر). 747 :پیشین ،يحائر ینیحس( است ثابت واقع از اقرار تیکاشف محدوده نیهم

 یِاضاف دیق کمدست ای و بوده طیبس که باشد دعوا قاطع تواندیم ياقرار اوالً رایز ؛است مناقشه قابل
 در اندفرموده معاصر سنجنکته يفقها از یبرخ که گونه همان ،ًایثان .ردیگ قرار قبول مورد آن بر ناظر

 به ایبودن   مقر نفع بهها  آن رایز ؛؟دانندینم کاشف یکل طور به را اقرار نیا عقال« يمورد نیچن
 به او اقرار توانینم] ،رو نیازا... [رندیگیم نظر در المجموعثیح من را اقرار موردبودن   مقر ضرر

 به کهآنچه  و رد، را است او نفع به کهآنچه  و کرده منحل متعدده ریاقار به را یمجموع امر آن
 او نفع که يزیچ آن به قرارا تبع به ،مختصر ضرر آن به ،مقر شخص رایز ؛رفتیپذ را است او ضرر

 آن بهکردن  اقرار به حاضر او گاهچیه ،کنند منفک هم از راها  آن اگرلذا،  کند،یم اقرار ،است آن در
: 1380 ،یزنجان يریشب( »ستین نافذ و ندارد تیکاشف اقرار نیا عقال نظر از يموارد نیچن در... ستین

 نیچن و رندیپذیم زینمرکّب  اقرار در را قرارا تیکاشف اختالل نیهم یحت شانیا ).3625-3624
 اما باشد، االطالقیعل و مستقل که است ییجا در اقرار تیکاشف عقال نظر از« که رندیگیم جهینت

 گرید يدعوا که یمادام است، يگرید يدعواشدن  رفتهیپذ به مشروط و بوده یتبع که ياقرار
 دیمق آن تیکاشف و نداشته اطالق یضمن ریاقار... ندارد تیکاشفها  آن نظر از او اقرار نشده، رفتهیپذ
 ).3625: 1380 ،یزنجان يریشب( »است آمده آن ضمن در اقرار که است یمطلب آنشدن  رفتهیپذ به

 صادق امام حضرت از مخلدیأب تیروا به ،دیمق اقرار يِریپذهیتجز در است ممکن
] نهیمد فرماندار[ یعل بن داود نزد) السالمهیعل( حضرتروایت،  آن طبق. شود استناد) السالم هیعل(

 قتل مورد در فرد آن از داود .آوردندیم شانیا نزد ،بود شده قتل مرتکب که را یشخص که اندبوده
 که پرسدیم قتل ارتکاب ییچرا از داود. کندیم قیتصد خود يسو از را آن ارتکاب او و پرسدیم
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 مراجعه شما از قبل حاکمان به و شدهیم من منزل وارد ازهاج بدون یقربان :دهدیم پاسخ مرتکب
 انجام را کار نیا من و بکشم را او شود، منزل وارد اجازه بدون چنانچه کردند امر من به و کردم
 :ندیفرمایم) السالمهیعل( حضرت که شوندیم ایجو را) السالمهیعل( صادق امام نظر داود .دادم

 ،پیشین ،یعامل( دهندیم را قاتل قصاص دستور فرماندارلذا،  ،»فاقتله سلم،م رجل بقتل اقر أنه ،يأر«

 قتل به اقرار کهی متهم قصاص به حکم که شود استدالل تیروا نیا به است ممکن ).134: 29ج
 در. است او تجزیۀ اقراري معنا به است، داشته رای قربانبودن  متجاوزي ادعا کهی حال در نموده،
ي فرد که مخلدیأب وجود جهت به تیرواي سند نظر از اوالً گفت توانیم زین لیدل نیا به پاسخ

 ؛212: 24 ج ه.ق،1404 و 683: 16 ج ه.ق،1406 ،یمجلس عالمه( شود محسوب می فیضع ،است مجهول

 تیروا نیا به ،فراش دری اجنب قتل حکم در فقها که روست نیهم از و ،)690: پیشین ،یلیاردبي موسو
لذا،  .)158 :پیشین ،یسبحان( است سراج مخلدیأب همان ،مخلدیأب اندداشته انیبی برخ. اندهنکرد استناد
 نمود حکم او وثاقت بر دیبارو،  ازاین اند،کرده تیروا نقل او از ریعمی اب ابن مانندی کسان چون

 تیروا سند حیتصحبودن  ناتمام از نظرقطع با گفت دیبا پاسخ در .)440: 2 ج ،ه.ق1415 ،يمنتظر(
 لیاسماع بن قاسم همان راي وی برخ ق،یتحق مختاري مبنا بر اجماع اصحاب وجودۀ واسط به
 عدم دلیل به م،یرینپذ زین رای قیتطب نیچن اگری حت صورت هر در 1.است شده فیتضع که دانندیم 

 داللت فتگ دیبای دالل نظر از ،اًیثان .ستین استناد قابل يسند جهت از تیروا مخلد یاب قیتوث
 چون گفت بتوان که باشد داشته را قصاص عدمي اقتضا، »دیق« که است تمامی زمان مدعا بر تیروا
ي جا زین مطلب نیهم خود ؛است تجزیۀ اقراري معنا به ،ننمودند توجه آن به) السالمهیعل( امام

 زهیانگ نیا به و است شده او منزل وارد اذن بدونی قربان که بوده آن قاتلي ادعا رایز .است درنگ
 گرانید منزل به ذانیاست بدون ورود مجرد بهبودن  مهدورالدم کهی حال در است، کشته را او
 قیتحق بدون) السالمهیعل( امام که است شده موجب لیدل نیهم بسا چهلذا،  .است نشده رفتهیپذ
 اصل ،صورت نیا ریغ در چه 2.ندیفرما دییتأ را قصاص به حکم ادعای نادرست ای یدرست مورد در

ي ادعا مورد در کردیم اقتضاء نفوس و دماء در اطیاحت اصل وی اسالمی دادرس در عدالت
 قبالً نموده ادعا قاتل خود که بودهی حال در نیا .گرفتیم صورتی قیتحق کمدست قتل، استحقاق

ا فی جامع الرواه، و قد قیل فی حق نقل عن بعض فحول الرجال أنه قاسم بن اسماعیل، کم«گفته شده است:  مخلدأبیر مورد . د1
 .)251 :ه.ق1415(سیفی مازندرانی، » قاسم بن إسماعیل أنه کذاب ضعیف الحدیث

دهد بحث اصلی ، به وضوح نشان میهستندهر دو در حقیقت یک حدیث  مخلدابیکه با روایت  داود بن فرقد. حدیث منقول از 2
در این روایت آمده و  اندالسالم) آن را مجوز قتل ندانستهبوده که حضرت (علیهورود بدون اجازه به منزل دیگري  ،در این قضیه

السالم) قال: سألنی داود بن علی عن رجل کان یأتی بیت رجل، فنهاه أن یأتی بیته فأبی أن یفعل، فذهب عبداهللا (علیهعن أبی«است: 
، فقلت أري أن ال یقتله، إنه إن استقام هذا، ثم شاء أن یقول کل إلی السلطان فقال السلطان إن فعل فاقتله؛ قال فقتله فما تري فیه

 .)135: 29 ج پیشین،(عاملی، » انسان لعدوه دخل بیتی فقتلته
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 دری تفحص بدون قصاص به حکم جانیا در و است داده انعکاسی حکومت انیمتصد به رامسئله 
 ازی برخ است شده موجب نکته نیهم ؛است اسالم دري فریک مسلم اصول ریمغا ،نهیزم نیا

 اگری حت ،شد گفتهآنچه  وجود با 1.دهند قرار خدشه مورد را تیروا جهت نیا از نظرانصاحب
 بری مبن تیروا ۀادام بلکه- نبوده قاتل منزل بهی عدوان ورود مجرد ،یقربان عمل که دارد انیبی کس
 نهیقر فراش، در قتل کشتن حکم مورد در عباده بن سعد و ص)( اسالم مکرمی نبي گووگفت نقل
 داده پاسخ نیچن ،-است بوده اشخانواده با ارتباط قاتلي ادعا بنابری قربان عمل که است آن بر
 است ممکناینکه  چه. ست،ین تیروا لیذ و صدري ایقضا اتحاد بر اي یقطع لیدل چیه که شودیم

ي ادعا اگری حت که باشند فرموده ذکر مطلب نیا بر دیتأک باب از را گووگفت آن) السالم هیعل( امام
 و ابدیی یرها مجازات از نهیب قیطر از آن اثبات بدون تواندینم فرد باز باشد، زیني ارابطه نیچن
 بای اجنبۀ بطرای حتی قطع طور به توانینم همچنان است،ی کی هیقض دو شود گفته باز اگری حت

 بن داود تیروا همان مفاد با سوهم تیروا لیذ حکم اتفاقاًاینکه  چه .دانست قتل مجوز را همسر
 فراش دری اجنب قتل جواز عدم بر لیدل را آن که است گرفته قراریی فقها مستند که است فرقد

 تجزیۀ اقرار بر تیروا داللت صورت هر درلذا،  .)104: 42 ج ،ه.ق1422 ،ییخو يموسو( انددانسته
 . رسدیم نظر به ناتمام
 سالم بن هشام ۀحیصح به توانیم ،دیمق اقرار يِریناپذهیتجز موضع دییتأ در صورت، هر در

) السالمهیعل( نیرالمؤمنیأم کان« :فرمودند که نمود استناد) السالمهیعل( صادق امام حضرت از نقل به
 دیبا نمودن قضاوت در تیروا نیا مطابق ).216: 27 ج ،پیشین ،یعامل( »آخره دون الکالم بأول أخذی ال

 جزء بهمقر  الزامبنابراین،  .ستین زیجا آن در ضیتبع و داد قرار مالك را ندهیگو سخن مجموع
 نیا« است شده گفته پاسخ در. داشت نخواهد یوجاهت متعاقب دیق انگاشتن دهیناد و نخست

 کالم ظهور نشود، تمام جمله تا که است نیا تیروا از مستفاد. کند اثبات را مدعا تواندینم ثیحد
 در تیروا نیاآنکه  ضمن. داد قرار مؤاخذه مورد را شخص توانیم آنگاه و شودینم منعقد

 از مقصود صورت نیا در و ؛»آخره دون الکالم بأول أخذی« :است شده نقل شکل نیبد »بیتهذ«
 ،آبادي ده حاجی( کردندینم ییاعتنا اقرار از پس انکار به) السالمهیعل( یعل حضرت که است نیا آن

 ؛است استناد قابل زین دیمق اقرارِ موضوع در تیروا ظاهر ،اوالً گفت توانیم پاسخ در ).26: پیشین
 است رو نیهم از و ستین يدیترد ،کندیم لیتکم را اقرار متعلق د،یمق کنار در دیق کهزیرا در این

: 13 ج ،ه.ق1418 ،ییطباطبا( اندنموده احتجاج تیروا نیهم به ،دیق به توجه زومل به حکم در فقها که

السالم) بقتله، ألنه قتل مسلماً لم یدل دلیل علی أن المجرد الورود فی بیت أحد بال إذن مجوز للقتل، و لذلک أمر االمام (علیه. «1
ال إذن فکان علی االمام أن یأمر بالتحقیق عن صحه الموضوع و أنه هل کان الرجل دخل بیته بال اذن أو ال؟ فلو ثبت بعنوان أنه دخل ب

 .)158 :ه.ق1432(سبحانی، » أنه دخل بإذنه فبأمر بقتله حینئذ
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 ،»أخذی« فعل سر بر است، موجود »بیتهذ« یخط حیصحۀ نسخ در که تیروا متن در ،اًیثان). 137
 به را تیروا وسائل در زین یعامل محدث ،)184: پیشین ،ییخو يموسو( است شده وارد هیناف ي»ال«

 استنساخبودن  غلط ،اندداشته انیب نیمدقق از یبرخ که طور همان و است نموده لنق شکل نیهم
 داده قرار آن در که یباب لیذ ،تیروا ذکر صورت نیا ریغ در رایز ؛ستین محتمل وسائل صاحب

 از شده چاپۀ نسخ در »ال« ظاهراًلذا،  .)589: تایب ،يزیتبر( باشد مناسب توانست ، نمیاست شده
 ه،قاعد يمقتضا ،دیترد صورت در یحت به هر حال). 436: ه.ق1418 ،یسبحان( است افتاده اج »بیتهذ«

 متعلقآنکه  به توجه با لکن است، تام اقرار تیحج هقاعد ياقتضا رایز ؛است تجزیۀ اقرار عدم
 در دیمق جزء ظهورِ تزلزل موجب ،دیمق بر وارد يِبعد دیق ،است یحقوقۀ واقع نه و حق اقرار،
 نمود حکم دیمق جزء ثبوت به اقرار نیاتجزیۀ  با توانینم ،جهت نیا به و شودیم حق به اقرار

 ).177-181: ه.ق1422 ،یمیابراه(
 

 بررسی حقوقی. 2-3-4
 شکل به ،ریمغا يکردهایرو به پاسخ ستیبایم زینمسئله  یحقوق یبررس در ،یقبل قسمت همانند

 .شود انیب شده کیتفک
 لیدل یابیارز در یقاض اریاخت يِآزاد به مستند را تجزیۀ اقرار دانانحقوق از ياعده نکهیا

 مجازات قانون) 171( و) 161( مواد صراحت با ،انددانسته يمعنو لیدال نظام جینتا از یکی عنوان به
 علمة افاد جهت یقیطر باب از را آن اعتبار و است شده قائل تیموضوع ،اقرار يبرا که یاسالم

 بر ما يفریک یدادرس نظام يابتنا از گفتن سخنرو،  ازاین. دارد رتیمغا است، انستهند یقاض نزد
 .ندارد یقانون هیتوج تجزیۀ اقرار جهت یقاض يبرا اریاخت رشیپذ ،تبع به و يمعنو لیدال ستمیس

 زا تواندینم باشد، نکرده دایپ اقرار برخالف نیقی که مادام یقاض ،مزبور مواد منطوق بر بنا چراکه
 .باشد نکرده دایپ آن درستیِ  به نانیاطم اگر یحت ؛بگذارد کنار ادله عداد از را آن و نموده دی رفع آن

 گفت دیبا ،آن داشتن تیموضوع يمبنابراساس  تجزیۀ اقرار طرفداران استدالل مورد در اما
 زاتمجا قانون مواد یبرخ اطالق به موضوعه مقررات منظر از خود دگاهید تیتقو در شانیا

 1392 یاسالم مجازات قانون) 309( مادة اطالق از« :اندداشته اظهار و اندنموده استناد یاسالم
. است هیتجز قابل موارد یبرخ در عمد قتل در يفریک اقرار که کرد استظهار را نکته نیا توان یم

 دادگاه در دیاب است، هیعلیمجن يِپدر اجداد از یکی ای پدر مرتکب، که ادعا نیا ه،ماد نیا طبق
 ای هیعلیمجن ای دم یول سوگند با مورد حسب قصاص، حق اثبات، عدم صورت در و شود ثابت

 شده ثابت اقرار با قتل جرم که ستین نیا از صحبت مذکور مادة در گرچه. شودیم ثابت او یول
 کندیم راراق عمد قتل به یشخص که را يمورد ،آن اطالق یول ؛دارد ابوت يادعا قاتل یول ،باشد
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 يجا زین مزبور استشهاد). 21: پیشین ،آبادي ده حاجی( »شودیم شامل دارد، را مقتول ابوت يادعا و
 مشخص ،یشاک سوگند با قصاص ثبوت بر یمبن مادة یِانیپا حکم به توجه با رایز ؛دارد درنگ
 است ما بحث اول نیا که یحال در .است مفروض یقانون نظر از شخص به قتل انتساب که است

 حکماینکه  .یا خیر نمود متهم متوجه را قصاص موجب عمد قتل اتهام توانیم دیمق اقرار با ایآ که
 انیب مقام در مقنن و است آمده »دعوا ادلۀ اثبات« نه و »قصاص یعموم طیشرا« فصل لیذ ،مزبور
 اعم یاطالق موجب آن نیست که بتوان است، قصاص ثبوت موانع و طیشرا بر ناظر يماهو احکام

 نکته نیا از نظرقطع با یحت. گرفت بحث مورد موضوع به نسبت حکم نیا از یمقام و یلفظ از
 و يفریک از اعم الناسحق يدعاو موضوعه، مقررات هیفق یمبان نظر از که نمود اضافه دیبا

 قراررار، اق يِریناپذهیتجز يمبنا که ياقرار داشتن تیموضوع تیخصوص  به نسبت اصوالً غیرکیفري
) 1282( مادة اطالق که گفته نیا یحترو،  ازاین .کنندیم يرویپ یکسانی ضوابط از ،است گرفته
 ،مختار نظر بر بنا اساساً چه ؛ستین وجه از یخال ،باشد استناد قابل نجایا در تواند می زین یمدن قانون
 گفتهآنچه  بر عالوه. است ريغیرکیف اقرار همانندپذیري  هیتجز تیممنوع نظر از يفریک دیمق اقرار
تجزیۀ  در )309( مادة يریاستنادپذ رشیپذ فرض با یحت که دینمایم يضرور نکته نیا ذکر ،شد

 اقرار يریپذهیتجز ،هماد نیا مجرد به توانینم و است مدعا از اخص ،لیدل گفت دیبا د،یمق اقرار
 قتل، يجا به شده، انیب مثال هماندر  گرا ؛ زیراداد نسبت گذار قانون نظر به را جرائم ۀهم در دیمق

شده  يو ابوت يادعا که یکس قذف به دیمق اقرار ۀهم امکانِ تجزی باز آیا بود، مطرح قذف جرم
 نجایا در یاسالم مجازات قانون) 218( و) 120( مواد حکم به تیعنا با قطعاً ؟وجود داشت ،است

 نیا از نکته نیا. گرفت دهیناد را ابوت بر یمبن دیق و نمود صادر را قذف حد به حکم توانینم
 زعم به و حدود در گفت دیبا د،یمق ۀ تجزیۀ اقرارینظر رشیپذ فرض با یحت که دیگرد انیب جهت

مقر  و گرفته دهیناد را دیق از یناشۀ شبه توانینم درأقاعدة  تیحاکم جهت به زین راتیتعز در ما
 .نمود محکوم اقرار دیمق جزء به صرفاً را

 در که آنجا از هید متضمن يِدعاو گفت توانیم زین هید و قصاص موجب يدعاو درخصوص
 نسبت زین یاسالم مجازات قانون 452 مادة که بوده یمدن تیمسئول مقررات تابع ،احکام از ياریبس
 یاثبات قواعد از ياریبس ،شده تتبع که ییجا تااینکه  چه- است داشته حیتصر آن از يابعاد به

 با ای سوگند و مرد شاهد کی با اثبات مانند دارد، انیجر زین اتید در یمال مسائل رد يجار
 خسارت جبران مصداق را هید اساساً یبرخ یحت شده موجب که ينحو به ؛شهادت بر شهادت

 مورد در. است يجار زین اتید در يفریرکیغ امور در اقرار يریناپذهیتجز ۀضابط همان، -بدانند
 از میاشده آن انحالل به قائل که يدیمق اقرار در ینوع تیکاشف يمبنا يانتفا اظلح با زین قصاص

 نیا در درأقاعدة  انیجر عدم بر اگر یحت نفوس، و دماء در اطیاحت مانند یاصول ياقتضا و سوکی
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 زین فقها از یبرخ و دانست يجار زین يدعاو نیا در را تجزیۀ اقرار عدم توانیم م،یده نظر يدعاو
 که يموارد در« بود شده استفتا )ره( یاراک اهللاتیآ مرحوم از. اندرفتهیپذ را موضع نیهم حاًیصر
 ست،ین قتل اثبات يبرا يگرید راه اقرار از ریغ و کندیم اقرار را قتل اصل قاتل و شده واقع قتل
 را او و دهید خود همسر با زنا حال در ای بوده دفاع يرو از مانند ،است يدیق به دیمق اقرار یول

 دفاع ودیق به نسبت یول شودیم ثابت قتل اصل که ينحو به ؛شودیم منحل او اقرار ایآ ،است کشته
 بودند داده پاسخ شانیا ؟»دینما اثبات را ودیق نیا دیبا و شده محسوب یمدع ناموس، و نفس از
 یپژوهش و یآموزش ۀؤسسم( »ندارد راه انحالل و شودینم ثابت قصاص و عمد قتل مزبور اقرار با« که

 که يموارد در« که استفتا نیا به پاسخ در زین )ره( یلیاردب يموسو اهللاتیآ 1).2642 سؤال :پیشین قضا،
 ست،ین قتل اثبات يبرا يگرید راه اقرار از ریغ و کندیم اقرار را قتل اصل قاتل و شده واقع قتل
 را او و دهید خود همسر با زنا حال در ای ه،بود دفاع يرو از مانند است، يدیق به دیمق اقرار یول

 دفاع ودیق به نسبت یول شودیم ثابت قتل اصل که ينحو به ؛شودیم منحل او اقرار ایآ است؛ کشته
 بودند داده پاسخ شانیا ،»د؟ینما اثبات را ودیق نیا دیبا و شده محسوب یمدع ناموس، و نفس از
 نوشته در که گرید فرض ای و نفس از دفاع ياادع یول شود،یم ثابت قتل مزبور فرض در«
 را او ،همسر با يزنا يبرا ای و دفاع مقام در که کندیم ادی قسم یعنی ؛شود اثبات دیبا باشد، یم

تجزیۀ  ظاهراً استفتا نیا درهرچند ). 6762 سؤال :پیشین قضا، یپژوهش و یآموزش ۀمؤسس( »است کشته
 رفتهیپذ اوۀ گفت د،یق درستی  به نسبت مقر سوگند با که نیهم لکن است، شده رفتهیپذ اقرار

 .دارد متهم نفع به اقرار ردانستنِیناپذهیتجز از نشان قتیحق در شود یم
 ،2داشت وجود دادرس يبرا یابیارز ارِیاخت ییشناسا صورت در که تجزیۀ اقرار ،صورت هر در

 يفریک نیقوان هبفق یِمبانبراساس  اقرار رایز ؛بود خواهد یمنتف ما یحقوق نظام تیوضع نیا در
 نه و ردیبگ دهیناد را آن از یبخش خود صیتشخ به تواندیم دادرس نهلذا،  .دارد تیموضوع

 و رساندیم واقع به را ما نوعاً که است ياخبار اقرار چراکه ؛دهدیم را هیتجز ةاجاز هقاعد ياقتضا
 اقرار، مجرد به که است آن منطق ياقتضا ،دهدیم را يخبر نیچن خود ضرر بهمقر  که رو آن از

 استناد بر بنا اگرلذا،  .شودیم ثابت آن متعلقۀ واقع ر،یخ ای شود حاصل علم دادرس درآنکه  از اعم
 دیمق و دیق . زیرامیریبپذ ،است شده داده خبر آن از که یشکل آن به را واقعه دیبا ،باشد اقرار به
 را دیمق نفس بتوان تا نگرفته قرار اخبار مورد دیق بدون دیمق و دهندیم لیتشک را يواحد کریپ

صافی و  یرازيمکارم ش، فاضل لنکرانی، بهجتبرخی از فقهاي معاصر نظیر آیات  ،. گفتنی است در پاسخ به همین مسئله1
 ).6762سؤال  :پیشینآموزشی و پژوهشی قضا،  ۀ(مؤسس اندموضع مخالف اختیار نموده گلپایگانی

پذیري اقرار بر صالحیت ارزیابی قاضی که در صورت طریقیت دلیل متصور بودن تجزیه درستی بر دائرمدار دانان به . برخی از حقوق2
 ).263: 1 ، ج1384(کاتوزیان، اند تصریح نموده ،است
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 به حکمرو،  ازاین). 196: 1391 شمس، ؛56: پیشین ،يدیشه( داد انطباق واقع با دیق درنظرگرفتن بدون
 صورت ياقرار آن به نسبت که است یموضوع به حکم يمعنا به قتیحق در ،دیق لحاظ بدون دیمق

 نیا تیاهم. است نگرفته قرار حکم مورد ،رفتهیپذ صورت آن به تنسب اخبارآنچه  و است نگرفته
 دینمایم اقتضا برائت اصل تیحاکم رایز ؛است یمدن امور از شیب مراتب به يفریک امور درمسئله 

 يدیمق تجزیۀ اقرار بر ما اگرلذا،  رند،یبگ برعهده را متهم يبزهکار اثبات بار متهم و بیتعق مقام
 است برائت اصل خالف اوۀ گفت که يفرد به که است معنا نیا به م،یده کمح ،دارد تیموضوع که

 ،است خود نفع به که را یناقص جزء متهم، يسو از شده انیب خبر در ضیتبع با که میاداده اجازه
 ناقص قسمت آن از جزئی قتیحق در که- ستین خود نفع به آنچهاز  و ردیبپذ یکامل لیدل عنوان به

 ممکن. بخواهد ه،بود اصل موافق او موضع که یمتهم از را آن اثبات و ودهنم نظررفص -است
 که است يودیق يادعا همراه ،متهمان ریاقار اغلب چون صورت نیا ریغ در شود گفته است

 دیبا در پاسخ انجامد،یم دعوا اثبات عدم به عمدتاً تجزیۀ اقرار ینف ،است شانیا حال به مساعد
 کندینم اشکال آنجا در یکسآنکه  حال و است متصور زین یمدن يدعاو در رادیا نیهم ،اوالً گفت

 چون یاصول ياقتضا ،يفریک امور در نیا از گذشته. شودیم منتج يدعاو اثبات عدم به امر نیا که
 یهمگ ،فریک در او يخطا بر عفو در حاکم يخطا تقدم اصل و درأقاعدة  دماء، در اطیاحت برائت،

 تنها که را یمتهم که است آن از بهتر باشد، نادرست اگر یحت جرم، اثبات عدم هک ندینمایم جابیا
 به دانستیم اگروي  که ياقرار ؛میینما محکوم آن در ضیتبع با بوده، دیمق ياقرار ،پرونده لیدل
 بر یلیدال دعوا در اگر نماند ناگفته. کردینم آن به اقدام هرگز بسا چه ،دوشیم منجر جهینت نیا

 داشتن تیموضوع يمبنا بر یحت تجزیۀ اقرار صورت آن در باشد، دیقبودن  یرواقعیغ و دیمق یِتدرس
 بلکه و دینما حکم آورعلم امارات ای نهیب وجود با تواندیم دادرس ؛ زیرااست بالاشکال زین آن

 يدیمق اقرار با صرفاً و ندارد وجود دعوا به نسبت یعلم ای و نهیب که است ییجا در مشکل اصل
 منطقاً دیق که آنجا از. بود نخواهد متهم ضرر به هیتجز قابل ،مختار نظر بر بنا که میهست رو روبه

 لیتقل ای و لیزا را او يفریک تیمسئول ای که است متهم حال به مساعد جهت کی يادعا متضمن
 را دیمق صلا تا شدینم مطرح اقرار قالب در دیق نیا میکردیم فرض اگر یحت گفت دیبا دهد،یم
 قیتحق مختار يمبنا بر بنا باز ،نمودیم را ییادعا نیچن ،اقرار بدون متهم اگر یحت و ببرد سؤال ریز

 ییادعاها نیچن یِنادرست فقدان اثبات بار 1است، شده رفتهیپذ زین یحقوق يهانظام از یبرخ در که
 .نداشت یوجاهت تیمحکوم به حکم ،شدینم رفع مانع نیا تا و گرفت قرار می بیتعق مقام ةبرعهد

در این زمینه تفحص و در بحث حدود اساساً دادرس مکلف است  ،منیقانون  46در مادة ذکر گردد که خالی از فایده نیست  .1
حتی اگر متهم ادعایی نسبت به جهات مسقط مسئولیت نداشته  ؛اعتبار است و بدون این اقدام حکم محکومیت بی بررسی نماید
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 گیرينتیجه
 اقرار یابیارز در دادرس اریاخت جهت به ،يمعنو ۀادل نظام بر یمبتن يِفریک یدادرس يهامنظا در )1

 واگذار دعوا تیماه در کننده یدگیرس یقاض نظر به و شده رفتهیپذ تجزیۀ اقرار ادله، ریسا مانند
 . نمود لیتحل عرصه نیا در دیبا را مراکش و تیکو يکشورها يفریک حقوق موضع. است شده

مانند عربستان سعودي و سودان که ارزش اقرار به حکم  ،هاي مبتنی بر دالیل قانونیدر نظام )2
اند، اقرار مقید در دعواي مقنن معین گردیده و نقش چندانی از این جهت براي دادرس قائل نشده

 .تجزیه نیست قابل کیفري
اند. در قانون مواضع بینابینی را برگزیده ،ي حقوقی نیز مانند عراق و مصرهابرخی از نظام )3

تنها دلیل موجود در پرونده باشد یا خیر، اینکه  اقرار حسبتجزیۀ آیین دادرسی کیفري عراق 
مصر  رویۀ قضاییوجود دارد. مقر آن به ضرر تجزیۀ متفاوت است و تنها در صورت اخیر امکان 

 ،باشد مجازات نییتع مربوط به جهاتناظر بر  صرفاً ای تیمسئول اصل بر ناظر ،دیقآنکه  نیز حسب
 يدیمق اقرار نیچن که استدالل نیا با ،نخست حالت در. است نموده عمل یمتفاوت شکل به
 فرض در یول است، شده حکم آنتجزیۀ  تیممنوع بر کند، ثابت را شخص متوجه اتهام تواند ینم

 .است نظر اتفاق مورد اقرار يریپذهیتجز دوم
 است شده برگزار سکوت به ما کشور ۀموضوع مقررات در يفریک دیمق اقرارتجزیۀ  تیقابل )4

 از یاسالم مجازات گذار قانونآنکه  به توجه با. است گشته یمتشتت يآرا طرح موجب امر نیهم و
 است، نشده یقاض نوجدا قناعت به مشروط ،اقرار اعتبار و است ننموده يرویپ يمعنو لیدال منظا
 و است يجار زین يفریک يدعوا در ،غیرکیفري يدعاو در حاکم يمبنا همان خصوص نیا در

 به يریتفس با و دانست شده ثابت اقرار موجب به را اتهام اصل اقرار،تجزیۀ  با توانینمرو،  ازاین
 یمستقل يدعوا موضوع را آن و نداد تیمدخل استنتاج نیا در را او اقرار در مندرج دیق متهم، ضرر

 را شانیا ،هستند عاجز آن اثبات از نامتهم که موارد از ياریبس در لهیوس نیا به تا نمود محسوب
 .داد قرار يفریک ياجراهاضمانت معرض در

 نظرقطع با و دیمق جزء اثبات جهتها  آن اطالق از بتوان که- ینقل ۀادل یِدالل و يسند راداتیا
 اعتبار بر عقال ةریس داللت در قنیمت قدر به ياکتفا ضرورت و سوکی از -نمود استفاده د،یق از

 صادق امام حضرت از نقل به سالم بن هشام ۀحیصح رینظ یداتیمؤ کنار در گر،ید يسو از اقرار
 کند کمک موجود یقانون خأل در تواندیم است، شده همراه زین ییسوهم يفتاوا با که) السالمهیعل(

بطل حکم اإلدانه إذا ثبت یاضی عند نظر دعاوي الحدود، إستفصال المتهم عن جمیع مسقطات الحد و علی الق« ه،طبق این ماد .باشد
 ».قم بذلکیأن القاضی لم 
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 به حکم ،متهم نفع تیرعا يراستا در و یاساس قانون) 167( اصل زوکارسا قیطر از تا
 .میساز مدلل يفریک يدعاو در را دیمق اقرار يریناپذ هیتجز

 منابع
 فارسی )الف

: تهران ،2 چ ،7 ج ،آن يراهنماها و يبزهکار اثبات: يفریک یدادرس نییآ يشناسا ،)1394( محمود ،يآخوند .1
 .شانیدوراند

 ،9 سال ،یاسالم حقوق ۀفصلنام ،»یمدن و يفریک امور در دیمق اقرارپذیري  هیتجز« ،)1391( احمد ،آبادي ده حاجی .2
 .7-35ص ص ،35 ش

 .دانش شهر انتشارات: تهران ،2چ ،يفریک یدادرس نییآ ،)1388( یعل ،یخالق .3
 ،رویۀ قضایی و نیدکتر: يفریک یدادرس نییآ قانون در هاگفته ،)1397( رضا ،يدهسور یمیرح ؛یموس ،یمیرح .4

 .هییقضا ةقو انتشارات و مطبوعات مرکز: تهران ،1 چ
 .مدار قانون نشر: کاشان ،2 چ ،دعوا ادلۀ اثبات ،)1390( درضایحم زاده،یحاج ؛عباس زراعت، .5
 .پرداز يرأ یپژوهش ۀمؤسس: قم ،1 چ ،فقه خارج راتیتقر: نکاح کتاب ،)1380( یدموسیس ،یزنجان يریشب .6
 .دراك انتشارات: تهران ،14 چ ،یشکل و يماهو حقوق: دعوا ادلۀ اثبات ،)1391( عبداهللا شمس، .7
 .40-56 ص، ص1ش اول، سال ،يدادگستر یحقوق ۀمجل ،»رمجردیغ اقرار« ،)1370( يمهد ،يدیشه .8
 صص ،22 ش ،6 سال د،یمف ۀفصلنام ،»آن اجراي ۀدامن و اقرار ناپذیري تجزیهقاعدة « ،)1379( محمدجواد صفار، .9

32-3. 
 .زانیم نشر: تهران ،3 چ ،1 ج ،اثبات لیدل و اثبات ،)1384( ناصر ان،یزکاتو .10
 .هییقضا ةقو انتشارات و مطبوعات مرکز: تهران ،1 چ ،يفریک یدادرس نییآ ،)1398( احمدرضا ،يعابد .11
 .یاسالم علوم نشر مرکز: تهران ،6 چ ،ییقضا بخش: فقه قواعد ،)1392( یدمصطفیس داماد، محقق. 12
 .2ۀ نسخ ،ییقضا استفتائات ۀنیگنج افزار نرم، )1390( قضا یپژوهش و یشآموز ۀمؤسس .13

 
 ب) غیرفارسی

) السالم هیعل( دالشهداءیس دار: قم ،1 الطبعه ،3 ج ،هیزیالعز یاللئال یعوال ،)ه.ق1405( جمهور یأب إبن ،ییإحسا .14
 .للنشر

: 23الرقم ،6 سال السالم،همیعل تیالب اهل فقه ۀمجل ،»االقرار ۀتجزئ: یالقضائ أالثبات« ه.ق)،1422( قاسم ،یمیابراه .15
186-161. 

 .حق راه در ۀمؤسس: قم ،1 الطبعه ،1 ج ،عیالب کتابه.ق)،1415( یمحمدعل ،یاراک .16
 هیالمغرب المجله ،»المقارن و یالمغرب القانون یف یالجنائ االعتراف ریتقد یف یالقاض سلطه« ،)م2010( محمد ،يباز .17

 .17-61 صص ،4 الرقم ه،یضائالق و هیالقانون للدراسات
 .يالهاد نشر: قم ،1 الطبعه ،4 ج ،هیالفقه القواعد ه.ق)،1419( دمحمدحسنیس ،يبجنورد .18
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 ام جامعه: یالبواق ام ر،یللماجست رساله ،یالجزائ یللقاض یالشخص االقتناع مبدأ م)،2010( یرام سونیق برکات، .19
 .یالبواق

 و القانون مکتبه: اضیر ،1 الطبعه ،دیالجد يالسعود لقضاءا نظام شرح یف طیالوس م)،2012( یعل برکات، .20
 .االقتصاد

 بدون ،1 الطبعه ،6 ج ،یالمنته لشرحۀ الن یأول دقائق: اإلراداتۀ منت شرح م)،2000( ونسی بن منصور ،یبهوت .21
 .الرساله مؤسسه: مکان

 .الکتب عالم دار: ضایر طبعه، بدون ،اإلقناع متن عن القناع کشافم)، 2003( ونسی بن منصور ،یبهوت .22
 .هایعل اهللا سالم دهیالشه قهیالصد دار: قم ،1 الطبعه ،الشهاده و القضاء اُسس ،)تایب( جواد رزایم ،يزیتبر .23
 .یالسعدن مطابع: هیاسکندر طبعه، بدون ،هیالجنائ االجرائات نظم م)،2004( جالل ثروت، .24
 ی.اسالم مجمع اندیشه: قم ،1 الطبعه ،یالقضاء فی الفقه االسالم ه.ق)،1415( سیدکاظم ،حائري ینیحس .25
 .یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات: قم ،1 الطبعه ،2 ج ،نیالعناو ه.ق)،1417( عبدالفتاح ریم ،یمراغ ینیحس .26
 صص ،7 الرقم ،5 سال الکوفه، دراسات مرکز مجله ،ییالجزا اإلثبات یف االقرار م)،2008( عباس فرمان، حکمت .27

172-159. 
-224صص  ،15 الرقم ه،یمستقبل بحوث ،یالجنائ اإلثبات یف لیدل االقرار م)،2006( خالص جانأش ،يریالزه حمو .28

207. 
 طبعه، بدون ،عامه هینظر إلرساء هیعمل و هیفقه محاوله: هیالجنائ المواد یف اإلثبات). تایب( محمد أبوعامر، یزک .29

 .النشر و للطباعه هیالفن: هیاسکندر
 امام مؤسسه: قم ،1 الطبعه ،الغراء هیاإلسالم عهیالشر یف راتیالتعز و الحدود ه.ق)،1432( جعفر خیش ،یسبحان .30

 .السالمهیعل صادق
 مؤسسه: قم ،1 الطبعه ،2 ج ،الغراء هیاإلسالم عهیالشر یف الشهاده و القضاء نظام ه.ق)،1418( جعفر خیش ،یسبحان .31

 .السالمهیعل صادق امام
 .یاسالم انتشارات دفتر: قم ،1 الطبعه ،الذباحه و دیالص: لهیرالوسیتحر لیدل ه.ق)،1415( اکبر یعل ،یمازندران یفیس .32
 .السالمهمیعل تیالب آل مؤسسه: قم ،1 الطبعه ،13 ج ،المسائل اضیر ه.ق)،1418( یدعلیس ،ییطباطبا .33
 .یاسالم انتشارات دفتر: قم ،1 الطبعه ،5 ج ،الخالف ه.ق)،1407( حسن بن محمد ،]خیش[ یطوس .34
 27 و 29 ج ،عهیالشر مسائل لیتحص یإل عهیالش وسائل لیتفص ه.ق)،1409( حسن بن محمد ،]حر خیش[ یعامل .35

 .السالمهمیعل تیالبآل مؤسسه: قم ،1 الطبعه ،23 و
 ،1 الطبعه ،هیالقضائ قاتهیتطب و یالسودان یاإلسالم اإلثبات قانون شرح م)،2000( هیبدر حسونه، عبدالمنعم .36

 .هیاالمن للعلوم هیالعرب فینا هیمیاکاد: اضیر
 طبعه، بدون ،يالمصر الشعب مجلس مضبطه من هیاإلسالم عهیالشر نیتقن مشروع م)،2012( عادل عبدالموجود، .37

 .هیالعلم الکتب دار: روتیب
 و هیاالسالم عهیالشر نیب مقارنه دراسه: یالمدن االثبات یف االقرار م)،2014( عبدالمنعم محمد، عبدالوهاب .38

 .هیالعالم منتسیکل سانت جامعه: کرکوك دکتوراه، سالهر ،یالعراق القانون
 و للنشر یالجامع الکتاب دار: اضیر ،1 الطبعه ،يالسعود النظام یف یالقانون لکیدل م)،2018(مسلم عبداهللا ،یغراب .39

 .عیالتوز
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 .هیالعرب ضهالنه دار: قاهره ،10 الطبعه ،1 ج ،هیالجنائ اإلجرائات قانون یف طیالوسم)، 2016( احمد سرور، یفتح .40
 مکتبه: اضیر ،1 الطبعه ،هیاإلسالم عهیبالشر مقارنه دراسه: ریالتزو و الرشوه جرائم م)،2014( محمد فوزان، .41

 .االقتصاد و القانون
 ،یاإلسالم بالفقه مقارنه دراسه: السعودیه العربیه المملکه یف الجدید یالقضائ التنظیم م)،2010( محمد فوزان، .42

 .االقتصاد و القانون مکتبه: اضیر ،1الطبعه
: تهران ،1 الطبعه ،24 ج ،)ص( الرسول آل أخبار شرح یف العقول مرآهه.ق)، 1404( محمدباقر ،]عالمه[ یمجلس .43

 .هیاإلسالم الکتب دار
 منشورات: قم ،1 الطبعه ،10 ج ،أالخبار بیتهذ فهم یف اریأالخ مالذ ه.ق)،1406( محمدباقر ،]عالمه[ یمجلس .44

 .یالنجفیعشالمر اهللاهیآ مکتبه
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