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ضرر خود، و در کتب فقهی تحت ست برای غیر برا قرار عبارت از اخبار به حقیا :چکیده

آمده است. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به  "قاعده اقرار"یا  "کتاب االقرار"عنوان 

ق ای که در آن سکونت دارد به زید تعلمثال کسیکه اقرار کند خانه گردد.اقرار خویش می

اقرار العقال علی "ث دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، حدی

مدرک و  شده است بهترینصلی اهلل علیه و اله السالم صادرکه از لسان پیامبر  "انفسهم جائز

باش. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و مستند قاعده اقرار می

اقرار ممکن اقراری که از روی اجبار و شکنجه صورت گیرد فاقد ارزش است. اختیار باشد. 

ام یا است لفظی )شفاهی( باشد و ممکن است کتبی باشد و امکان دارد فعلی )به صورت انج

در  . اقرار باید منجز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست. اقرار مریضترک فعل( باشد

 صورتیکه مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است. نسب و رابطه خویشاوندی همچون مال

زیه تواند آن را تجگردد. ولی اقرار پیکری واحد است که مقرله نمیاقرار ثابت می به وسیله

یزی کند یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند. و اقرار به چ

 ثراقرار به لوازم الینفک آن است مثال اقرار به رد طلب مالزمه با اقرار به بدهکاری دارد و اک

 گر باگردد ولی بعضی از امور کیفری با دو بار اقرار و بعضی دییک بار اقرار ثابت می امور با

 چهار با اقرار ثابت
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قدمهم  

هدف و ضرورت -الف   

با توجه به نیاز دستگاه قضاوت و دادگستری به راه کارهای به روز و مطمئن در امر کشف حقیقت و ستاندن داد، تحقیق و تفحص 

در راه کارهای اصلی امر قضاوت که همان ادله اثبات دعوی می باشد، امری مهم و ضروری می نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع 

ای موثر فقهی و حقوقی است که موجب روشن تر شدن قاعده اقرار به عنوان یکی از ادله موثر در آوری آرای گوناگون و استدالل ه

  اثبات دعوی و نیز سرعت بخشیدن به خاتمه دعوی خواهد گردید

بررسی تعریف لغوی اقرار    

 ص(، و راغب5/22ء )جشى به را اعتراف احمد آن بن خلیل .[1]است معنا شده حقبه یا اعتراف اذعان به لغت اقرار در کتب 

قرار دادن، ثابت کردن و و در لغت و عرف به معناى « ق ـ ر ـ ر»؛ اقرار از ماده است ء دانستهشى (آن را اثبات066 )ص اصفهانى

از  به نظر برخى دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعى به وجود حقى الزم به زیان خود یا نفى حق الزمى  .[2]اعتراف کردن است

اعتراف نیز به معناى اقرار است، با این  .[3]خود یا به امرى دیگر که این اخبار، حق یا حکمى را به ضرر خبر دهنده در پى دارد

اند: دیگر گفتهکند نهفته است که در اقرار نیست. برخى هوم اعتراف، معرفت و آگاهى نسبت به آنچه بدان اقرار مىتفاوت که در مف

ها و تعبیرات گوناگونى مفهوم اقرار در قرآن با واژه [4].اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهى با زبان است و گاهى با غیر زبان

و مشتقات « اعتراف. »2.( 2،14؛ بقره/11، 3عمران /)آل« ءَاَقرَرتُم... قالوا اَقرَرنا»و مشتقات آن؛ مانند: « اقرار. »1ذکر شده؛ از جمله: 

شُهَداء عَلى ». شهادت دادن به زیان خود؛ مانند:3(. 01،11؛ ملک/46،11و نیز غافر/ 2،162)توبه/« وبِهِماعتَرَفوا بِذُن»آن؛ مانند: 

؛ 1،112)اعراف/« اَلَستُ بِرَبِِّکُم قالوا بَلى»در پاسخ استفهام تقریرى؛ مانند: « بَلى». کلمه 4(. 0،136؛ انعام/4،135)نساء/« اَنفُسِهم

( در این آیات و مانند آن قرآن به برخى 20،14)شعراء/« و لَهُم عَلَىَّ ذَنبٌ»در برخى آیات؛ مانند: « عَلَىَّ». کلمه 5( 2ـ  1، 01ملک/

از مواردى که خداوند از بندگان خویش اقرار گرفته اشاره کرده است؛ مانند: اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبیت خویش 

( 21،02ر؛ مانند: اقرار گرفتن از ابراهیم)علیه السالم(در مورد شکستن بتها )انبیاء/( و نیز اقرار گرفتن انسانها از یکدیگ1،112)اعراف/

(؛ همچنین در آیات بسیاری از اعتراف و اقرار 12،51گناهى یوسف )یوسف/و اعتراف آنان به حقوق غیر؛ مانند اقرار زلیخا به بى

در آیاتى دیگر برخى مباحث فقهى اقرار و احکام و آثار  ( و2،162گناهکاران به خطاى خویش درآخرت سخن به میان آمده )توبه/

 .آن یادآورى شده است

 بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار

اقرار  اصطالحى خود. در واقع معنای زیان به دیگری برای حقى از اِخبار به است عبارت و آن و حقوقى است فقهى اِقْرار، اصطالحى

یا  [0]در اصطالح فقه بخصوص به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زیان خود .[5]است اش بسیار نزدیک لغوی معنای نیز به

چنین اظهار عقیده   [1]«اقرار العقالء على انفسهم جایز»حدیث مشهور بعضى با استفاده از  آمده است ثبوت حقى براى دیگران

که اقرار در معناى اعم اصطالحى عبارت است از اخبار از یک واقعه، خواه به سود یا زیان اقرار کننده در برابر دیگرى   [2]اندنموده

در اقرار مرکب که اظهار متضمن  باشد یا به سود یا زیان شخصى در برابر شخص دیگر؛ چنانکه اقرار در حدیث پیش گفته شد )و یا

 .سود و زیان مقر است(، در همین معناى اعم بکار رفته است و در معناى اخص اقرار منحصرا اخبار به زیان اقرار کننده است

http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn2
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn3
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn4
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn5
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn6
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn8
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn9
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سود و حقیقت آن است که یا باید این عقیده را بپذیریم و براى اقرار دو معناى اعم و اخص قائل شویم یا این که بر اخبار متضمن 

براى فرار از ایراد مزبور اند و بهتر استزیان مقر، یعنى اقرار مرکب بگوییم اقرار نیست؛ بلکه از روى مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته

اى بر انحصار اقرار به پذیرش عقیده نخست مطلوب تر است، زیرا دلیل قانع کننده .[16]عنوان منافیات اقرار را انتخاب کنیم

مفهوم اخص دیده نشده است. با این بیان تعریفى که قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقى براى غیر بر ضرر خود دانسته )ماده 

، حق تجزیه اقرار را به خواهان آن از شهادت است و حکایت از نفى معناى اعم اقرار ندارد. به همین جهت( به منظور تفکیک 1252

دانست و تنها آن باشد، از حیث مفادش از مدلول اقرار خارج مىبایست اظهارى را که بسود مقر مىنداده که در غیر این صورت مى

 :ضروری است اقرار،بیان چند نکته حقوقى و ماهیت گرفت. در تعریفقسمت که به زیان مقر است، دلیل اثبات قرار مى

قصد اخبار دارد،  وی رو که. از آناست ثابت برعهده وی دیگری برای حقى دهد کهخبر مى و اقرار کننده اخبار است اقرار نوعى -1

 .[11]است واقعه حقوقى کی (، بلکه)عقد یا ایقاع حقوقى عمل یک انشاء، اقرار نه نه

 مانند حق اخص نایمع به و حق ، منفعتعین ، و شاملکار رفته به اعم ، در معنایاقرار است موضوع تعریف در این که حقى -2

 .[12]از امور کیفری باشد و هم تواند از امور مدنىمى اقرار، هم شود. موضوعمى قصاص و حق ارتفاق ، حقانتفاع ، حقشفعه

و « ضرر دیگری و به سود خبر دهنده به حقى اخبار به»از  است عبارت دارد، زیرا دعوی ( تفاوت)بینه و شهادت اقرار با دعوی -3

سود  به تاس حقى اخبار به -شد  گفته چنانکه -اقرار  که ، در حالى«ثالث و بر ضرر شخص دیگری نفع به حقى اخبار به» شهادت

 .[13]و بر ضرر خبر دهنده دیگری

 ندارد. به بر ذمه دیگری حقى هیچ که اقرار کند کسى ، چنانکهاست سلبى گاهى ندارد، بلکه و اثباتى جنبه ایجایى اقرار همیشه -4

 .[14]«از او حقى نفى ، یا بهبر خبر دهنده الزم حقى اخبار به»اند: کرده تعریف اقرار را اینگونه ، برخىسبب همین

اقرار  در تعریف ، برخىسبب همین . بهاست اقرار باطل خبر دهد وگرنه تردید و تعلیق و بدون جازم صورت باید به خبر دهنده -5

 .[15]اندرا ذکر کرده« اخبار جازم»

 آن دادن در انجام آنچه به شود؛ مانند اقرار وکیلمى و اقرار تلقى ضرر او معتبر است به شخص مقاماز موارد اخبارِ قائم در برخى -0

اخبار »اند: اقرار گفته در تعریف از فقیهان رو، برخىنماید. از این لموک مال فروش اقرار به ِ در بیعوکیل ، چنانکهاست داشته وکالت

 .[10]«الزم حقى خود به از خود یا موکل مکلف

 تلقى« وعده»، دیگری نفع ( بهمستقبل )حق درآینده حقى به ، اعترافگوید. بنابراینمى سخن سابق از حقى ندهدر اقرار خبرده -1

 .[11] اندذکر کرده« سابق حق»را  آن اقرار موضوع از تعریف وعده اخراج برای از فقیهان اقرار. برخى شود، نهمى

  

  

  

http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn10
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn11
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn12
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn13
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn14
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn15
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn16
http://www.rafatinaeeni.com/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/89255/71243.aspx#_ftn17
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 فصل دوم: تاریخچه اقرار 

هاى اثبات حقوق یا دیگر امور است که در همه جوامع بشرى کاربرد فراوان داشته و اقرار گرفتن و اعتراف کردن از جمله شیوه 

رو پیشینه تاریخی این امر را باید به آغاز خلقت انسان بازگرداند. قرآن اند، ازاینجستهتمام اعصار از آن بهره مى همه انسانها در

 کریم در آیاتى متعدد به برخى از موارد اقرار گرفتن از انسانها یا اقرار و اعتراف کردن آنان در اعصار پیشین و نیز قیامت اشاره کرده

 :است؛ از جمله

 اقرار كردن همه انسانها به ربوبیت خداوند-1

( قرآن به 1،112)اعراف/« بِرَبِِّکُم قالوا بَلى شَهِدنا.و اِذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنى ءادَمَ مِن ظُهورِهِم ذُرِِّیَّتَهُم واَشهَدَهُم عَلى اَنفُسِهِم اَلَستُ »

گوید: این امر بدان جهت بود که مبادا در قیامت بگویند ما نسبت به این امر غافل بودیم یا فلسفه این اقرار گرفتن اشاره کرده، مى

نِّا کُنِّا عَن هـذا غـفِلِین * اَو تَقولوا اِنَّما اَشرَکَ اَن تَقولوا یَومَ القِیـمَه اِ»بگویند: چون پدران ما مشرک بودند ما نیز مشرک شدیم: 

اند: خداوند ( درباره چگونگى این اقرارگیرى از فرزندان آدم برخى گفته113ـ  1،112)اعراف/« ءاباؤُنا مِن قَبلُ وکُنِّا ذُرِِّیَّه مِن بَعدِهِم

نظر دیگر این است که مراد از اقرار گرفتن قرار دادن  .[11]فتاز همه فرزندان آینده آدم در عالم ذر درباره ربوبیت خود اقرار گر

ابراین، اقرار گرفتن از بشر به زبان تکوین استعداد خداشناسى و توحید در عقول و فطرت انسانها و پذیرش آن از سوى بشر است، بن

 .[12]و آفرینش بوده است

اقرار پیامبران و پیروان آنان به نبوت پیامبر بعدى  2-  

باره اقرار گرفته و آنان نیز به این خداوند با همه پیامبران و پیروان آنان درباره پذیرش پیامبران بعدى پیمان بسته و از آنان در این

للِّهُ میثـقَ النَّبِیّینَ لَما ءَاتَیتُکُم مِن کِتـب وحِکمَه ثُمَّ جاءَکُم رَسولٌ مُصَدِِّقٌ لِما مَعَکُم لَتُؤمِنُنَّ بِهِ و اِذ اَخَذَ ا»اند: امر اقرار کرده

( سپس تأکید 11، 3/عمران)آل« ولَتَنصُرُنَّهُ قالَ ءَاَقرَرتُم واَخَذتُم عَلى ذلِکُم اِصرى قالوا اَقرَرنا قالَ فَاشهَدوا و اَنَا مَعَکُم مِنَ الشِّـهِدین

( 3،12)آل عمران/« فَمَن تَوَلِّى بَعدَ ذلِکَ فَاُولـئِکَ هُمُ الفـسِقون»کرده که هرکس از این اقرار روى گرداند از فاسقان خواهد بود: 

به پذیرش  اند که خداوند از آنان نسبتبرخى مفسران این پیمان و اعتراف را عام و مربوط به همه پیامبران و پیروان آنان دانسته

اى دیگر معتقدند این اقرار خاص و صرفاً در مورد تصدیق و ایمان ؛ ولى عده[26]پیامبر بعدى و ایمان به او اقرار گرفته است

نظر دیگر این است که خداوند از امت هر پیامبرى درباره ایمان آوردن و  [21].امتهاى پیشین به پیامبر اسالم بوده است پیامبران و

، به هرحال، مخاطبان آیه اهل کتاب هستند تا با یادآورى این پیمانها به [22]ن بدین امر اعتراف کردندتصدیق او پیمان گرفت و آنا

 .[23]پیامبر اسالم ایمان آورند

ل به پیمان الهىاسرائیاقرار بنى  3-  

اسرائیل در موارد متعدد، مانند یکتاپرستى، نیکو سخن گفتن با از دیگر موارد اقرار در امتهاى پیشین اقرار گرفتن خداوند از بنى

مردم، احسان به والدین و خویشاوندان، یتیمان و مساکین، بر پاى داشتن نماز، پرداخت زکات، پرهیز از کشتن و بیرون راندن 

اِسرءیلَ ال تَعبُدونَ اِالَّاللِّهَ وبِالولِدَینِ اِحسانـًا وذِى واِذ اَخَذنا میثـقَ بَنى»از وطن خود است. آنان نیز این پیمان را پذیرفتند:  یکدیگر

 تُخرِجونَ اَنفُسَکُم مِن القُربى والیَتـمى والمَسـکینِ وقولوا لِلنِّاسِ حُسنـًا واَقیموا الصَّلوه وءاتوا الزَّکوه... * التَسفِکونَ دِماءَکُم وال
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در این آیات، پیمانهایى است که به واسطه عقل و شرع و « میثاق»( مراد از 14ـ  2،13)بقره/« دِیـرِکُم ثُمَّ اَقرَرتُم واَنتُم تَشهَدون

اقرار اسرائیل گرفته شده است و آنان به انجام دادن این امور تعهد و از بنى [25]و کتب آسمانى از جمله تورات [24]پیامبران الهى

 .اندکرده

گناهى یوسف)علیه السالماقرار به بى  4-   

برادران یوسف، در مواردى به آن حضرت ستم روا داشته و حق او را تضییع کردند؛ اما پس از مدتى نزد پدر به گناه و خطاى 

(؛ 12،21)یوسف/« قالوا یـاَبانَا استَغفِر لَنا ذُنوبَنا اِنِّا کُنِّا خـطِـین»خویش اعتراف و از آن حضرت براى خود درخواست استغفار کردند: 

قالوا تاللِّهِ لَقَد »که پس از سالها دورى از حضرت یوسف وى را یافتند نزد او نیز به خطاى خویش اعتراف کردند:  همچنین هنگامى

( زلیخا نیز پس از افترا زدن به یوسف و به زندان افکندن او به گناه خود اعتراف 12،21)یوسف/« ءاثَرَکَ اللِّهُ عَلَینا واِن کُنِّا لَخـطِـین

 قالَتِ امرَاَتُ العَزیزِ الــنَ حَصحَصَ الحَقُّ اَنَا رودتُهُ عَن نَفسِهِ و اِنَّهُ لَمِنَ الصّـدِقین * ذلِکَ لِیَعلَمَ اَنِّى»گناه شمرد: کرد و یوسف را بى

که زنان دربار نیز پس از (، چنان32و نیز  53، 51، 12)یوسف/« لَم اَخُنهُ بِالغَیبِ... * و ما اُبَرِِّئُ نَفسِى اِنَّ النَّفسَ الََمّارَه بِالسّوءِ

قالَ ما خَطبُکُنَّ اِذ رودتُنَّ یوسُفَ عَن نَفسِهِ قُلنَ حـشَ لِلِّهِ ما عَلِمنا عَلَیهِ مِن »سوءظن به وى به پاکى آن حضرت اعتراف کردند: 

 .(12،51)یوسف/« سوء

اقرار مشركان به توحید و ربوبیت خداوند  5-  

فرماید: اگر از اینان بپرسى که مالک مشرکان عصر بعثت با وجود اینکه منکر معاد بودند خداوند درباره آنان خطاب به پیامبر مى

و عرش کیست و حکومت همه موجودات به دست چه گانه زمین و آنچه در آن است چه کسى است، پروردگار آسمانهاى هفت

قُل لِمَنِ االَرضُ ومَن فیها... »کسى است؟ اعتراف خواهند کرد که مالک و پروردگار همه اینها خداست و همه امور به دست اوست: 

لِّهِ... * قُل مَن بِیَدِهِ مَلَکوتُ کُلِِّ شَىء وهُوَ یُجیرُ وال * سَیَقولونَ لِلِّهِ... * قُل مَن رَبُّ السَّمـوتِ السَّبعِ ورَبُّ العَرشِ العَظیم * سَیَقولونَ لِ

گوید: اگر از آنان بپرسى که روزى دهنده شما از آسمان و زمین و ( و نیز مى12ـ  14، 23)مؤمنون/« یُجارُ عَلَیهِ * سَیَقولونَ لِلِّهِ

قُل مَن یَرزُقُکُم مِنَ السَّماءِ واالَرضِ اَمَّن »وند است: مالک گوش و چشمها و تدبیر کننده امور کیست اعتراف خواهند کرد که خدا

( سپس خداوند در ادامه این آیات آنان را توبیخ کرده و 16،31)یونس/« یَملِکُ السَّمعَ واالَبصـرَ... ومَن یُدَبِِّرُ االَمرَ فَسَیَقولونَ اللِّهُ

کنید: ( و چرا تقوا پیشه نمى23،15)مؤمنون/« اَفَال تَذَکَّرون»ید: شوگوید: شما که به این حقایق اعتراف دارید چرا متذکر نمىمى

(؛ یعنى شما که اعتراف به توحید و رازقیّت و مدبریّت خداوند دارید چرا از خشم 16،31و نیز یونس/ 23،11)مؤمنون/« اَفَال تَتَّقون»

 [20]گیرید؟یاى الهى را به سخره مىدانید و انبکنید، قرآن را اسطوره مىهراسید و معاد را انکار مىاو نمى

اقرار سركشان و گناهکاران به گناه خود 6-  

 31گشایند هنگام قبض روح و نیز هنگام مشاهده عذاب الهى است. بنابر آیه از جمله مواقعى که انسانها زبان به اقرار و اعتراف مى

کنند: گیرند، به کفر خویش اعتراف مىپرستان هنگام قبض روح و آنگاه که فرشتگان الهى از آنان سراغ بتهایشان را مىبت 1اعراف/

« نفُسِهِم اَنَّهُم کانوا کـفِرینحَتِّى اِذا جاءَتهُم رُسُلُنا یَتَوَفَّونَهُم قالوا اَینَ ما کُنتُم تَدعونَ مِن دونِ اللِّهِ قالوا ضَلِّوا عَنِّا وشَهِدوا عَلى اَ»

ورد آمدن پیامبران الهى و بازگو کردن آیات خدا و بیم دادن اى دیگر از اقرار گرفتن از جن و انس در محشر در مهمچنین در آیه

دهند: آنان از آخرت سخن به میان آمده است که در پى این اقرار، آنان همگى به این امر اعتراف کرده و به کفر خود شهادت مى
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نذِرونَکُم لِقاءَ یَومِکُم هـذا قالوا شَهِدنا عَلى اَنفُسِنا وغَرَّتهُمُ یـمَعشَرَ الجِنِِّ واالِنسِ اَلَم یَأتِکُم رُسُلٌ مِنکُم یَقُصّونَ عَلَیکُم ءایـتى ویُ»

( هنگام ورود کافران به جهنم نیز نگهبانان جهنم از آنان نسبت 0،136)انعام/« الحَیوه الدُّنیا وشَهِدوا عَلى اَنفُسِهِم اَنَّهُم کانوا کـفِرین

وسیقَ الَّذینَ کَفَروا اِلى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتِّى اِذا »کنند: رند و آنان به این امر اعتراف مىگیبه آمدن انبیاى الهى و تعالیم آنها اقرار مى

ن قاءَ یَومِکُم هـذا قالوا بَلى ولـکِجاءُوها فُتِحَت اَبوبُها وقالَ لَهُم خَزَنَتُها اَلَم یَأتِکُم رُسُلٌ مِنکُم یَتلونَ عَلَیکُم ءایـتِ رَبِِّکُم ویُنذِرونَکُم لِ

ـ  0و  40احقاف/ 34؛ 1اعراف/ 44؛ 0انعام/ 36ـ  21( در آیات متعدد دیگر از جمله 32،11)زمر/« حَقَّت کَلِمَه العَذابِ عَلَى الکـفِرین

 .نیز از اقرار کردن کافران و گناهکاران به حقانیت توحید، معاد و عصیان و خطاکار بودن خود سخن به میان آمده است 01ملک/ 2

اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات فصل سوم:  

اى دارد و از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حیث توان اثباتى در میان ادله، نقش تعیین کننده 

است و قاطع و خاتمه دهنده  کنند. از سوى دیگر چون اقرار از ارزش اثباتى واالئى برخورداردالئل، سید البینات، دلیل دلیلها یاد مى

اى از ماموران قضائى براى هر چه زودتر به نتیجه رسیدن و پایان بخشیدن به دادرسى و نیز مؤثر دعواست، به همین جهت پاره

گردیدند. خوشبختانه قوانین اساسى با اعالم ممنوعیت این خواهان، به شکنجه متوسل مىبودن اقرار در محکومیت مقر و حقانیت

قانون اساسى(؛ اما نباید منکر شد  31و تعیین مجازات براى مرتکبان، به بى اعتبارى اقرار ناشى از شکنجه تصریح نمودند )اصل  امر

در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکى از دالئل اثبات  .که به دالیل گوناگونی، در عمل توسل به شکنجه بطور کلى طرد نگردید

کند و معتقدند که اقرار خود به خود و به تنهائى رفع خصومت مى  [21]اى از نویسندگانها پارهدعوى هیچ تردیدى نیست. تن

گویند: بدون احتیاج بصدور حکم دادگاه، بر خالف )بینه( و )یمین( دانسته و مى بدون نیاز به حکم قابل اجراست. این عده، اقرار را

قانون مدنى و در توضیح وصف الزام آور بودن اقرار تصریح « 1210و  1215»اقرار منشا اثر است. نویسندگان مزبور به استناد مواد 

گردد. بنابراین تا وقتى که کذب اقرار نزد حاکم ثابت اصل مىدارند که الزام ناشى از اقرار نظیر الزاماتى است که به موجب عقود ح

پیامبر اکرم صلى اهلل علیه وآله وسلم که  در مقابل نیز بعضى با استناد به روایت   [21].نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است

گردد و نیازى دیگر خود به خود مرتفع مىمعتقدند که چون با وجود اقرار خصومت« انما اقضى بینکم بالبینات و االیمان»اند: فرموده

به صورت حقیقى دعوى این روایتباشد، بنابراین اقرار یکى از ادله اثبات محسوب نیست و با خروج اقرار از ادله اثبات به اثبات نمى

ماند، درحالى که اگر اقرار همانند بینه و سوگند یکى از ادله اثبات بود، الزم بود که حصر روایت نبوى شکسته و اقرار بر آن باقى مى

 :البته این گفته قابل انتقاد است زیرا [22].افزوده شود

اوال: بینه هرچند که در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معناى شهادت دو عادل بکار رفته است )براساس برداشتى که از واژه بینه در 

 بینه لغت، حیث از اما ؛ [36](یه السالم نقل شده استاز امام صادق عل« اصل اباحه»در مساله « بن صدقهمسعده»حدیثى که از 

حه، واض حجه یعنى بینه: شودمى گفته و آمده مؤنث بصورتاست «حجه» آن موصوف چون که باشدمى «بیانا بان،» از مشبهه صفت

   .[31]دلیل آشکار و واضح

باشدو دلیل مىبینه به همین معناى لغوى پانزده بار در قرآن تکرار شده و در روایات هم به معناى حجت  . 

به معناى اقامه حجت و دلیل است. در حدیث مشهور از پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم که « البینه على المدعى...»روایت معروف 

و غرض   [32]مقصود از بینات، حجج و دلیلهاى آشکار است نه دو شاهد عادل« انما اقضى بینکم بالبینات و االیمان»فرمودند: 

دانند که سر منشا آن علم لدنى پیامبر اکرم از این گفتار آن است که ایشان در موارد قضاوت و حل دعاوى هرگز بر آنچه خود مى
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کنند. شان نزول روایت گواه بر این مدعى وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت مىکنند و صرفا بر است تکیه نمى

   [33].است

بکار رفته است و مقصود از بینات در ه در کتاب و اخبار بمعناى لغوى آن یعنى حجتفرمایند: لفظ بینآقاى خوئى در این زمینه مى

   .[34]باشدحجج و آنچه که مدعى را ثابت کند مى« انما اقضى بینکم بالبینات...»حدیث پیامبر 

لحق فهو بینه( اند )کل مابین ااین است که بینه اسم عام براى ادله اثبات دعوى است و گفته  [35](عقیده حنابله )به نقل ابن قیم

یعنى هر چیزى که وسیله اثبات حق باشد نام آن بینه است. بر این اساس محققین معاصر نیز بر این که بینه داراى دو معناى اعم و 

اند: هر چیزى که مجهولى را بتواند اثبات کند بینه است. به معناى اعم، یعنى بینه در این اند و گفتهباشد تکیه کردهاخص مى

با این بیان چون بینه در روایات بمعنى   .[30]ا دلیل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بینه به معناى اخص استمعنى، ب

مفید حصر نیست و هیچ دلیلى که مؤید حصر ادله اثبات دعوى « انما اقضى بینکم...»است؛ روایت  لغوى آن، یعنى دلیل، بکار رفته

ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحیه خوانده، باید  410ماده  5ثانیا: به استناد بند  .در بینه و سوگند باشد وجود ندارد

ق معتقدند که اقرار جز در صورت لحوق به حکم دادرس الزام آور نیست و حکم صادر کند و بر این اساس اکثریت علماى حقو

   .[31]تواند رافع جنبه حجیت آن گرددصدور آن از ناحیه خصم یا قدرت قاطعیتش در اثبات دعوى نمى

 موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار

مشاهده شد مقنن با ابتناء اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار مواردی را برشمرده است که در صورت  1211هم چنانکه در ماده 

تواند از اقرار سابق خود بازگردد یا به اصطالح به انکار اقرار قبلی خود بپردازد، هر چند اثبات یکی از این موارد، شخص مقر می

های واژگانی مانند فساد، اشتباه و یا غلط، ممکن است معانی نزدیک به یکدیگر را القاء کنند اما با توضیحاتی که خواهد آمد تفاوت

 قرار ذیلند: آنها از نظر مقنن آشکار خواهد گردید، موارد مزبور به

  
 فاسد بودن اقرار

تواند دارای آثار قانونی باشد )لنگرودی، ترمینولوژی فساد در عمل حقوقی صفتی است که به اعتبار آن صفت، عمل حقوقی نمی

 و مجبور یا صغیر بیع مانند باشد، اثر هرگونه فاقد قانون، رعایت عدم جهت به که است حقوقی عمل وصف یا  (562حقوق، 

شود که فاقد شرایط ر فاسد به اقراری اطالق میاقرا رود،می کار به صحت مقابل در که فساد مفهوم بیان با. هازل و مست معامالت

تواند منشأ اثر مورد نظر مقنن باشد که تمام شرایط صحت اقرار، مندرج در قانون و نزد شارع صحت اقرار باشد. بنابراین، اقراری می

 با توانمی ورت عدم وجود یک یا برخی از شرایط صحت اقرار اعم از شرایط خود اقرار، مُقِر، مُقِرٌبِه و نیز مُقِرٌلَه را دارا است. در ص

 برابر در اصطالح به یا کرد جلوگیری آمده عمل به اقرار تأثیرگذاری از [1](1252-1214 مواد) مدنی قانون در مقرر موارد اثبات

به لحاظ فقدان شرایط صحت فاسد دانست. به عنوان مثال در صورتی که ثابت شود مُقِر  مقنن زعم به را اقراری چنین صحیح، اقرار

د کن اقرار روانی سالمت و افاقه حالت در و باشد ادواری مجنون اقرارکننده چنانچه البته [2]به شوخی اقرار کرده و یا مجنون است

( و یا در حالتی که دارای اراده کامل نباشد و یا این که به کلی فاقد قصد 2، 262اقرار وی نافذ خواهد بود )شهید ثانی، شرح لمعه، 

تواند موجبات پذیرش انکار پس از اقرار را فراهم اقرار حکایت کند میچنین که از غیر واقعی بودن و یا اختیار باشد؛ مواردی این

 .[16]سازد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز اقرار ناشی از اجبار و تهدید را فاقد اعتبار دانسته است
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عصومین علیهم السالم نیز اقراری که از روی قصد و اختیار صورت نگرفته باشد، فاقد قدرت اثباتی در روایات وارده از ائمه و م

من أقر عند تجرید أو »فرمایند: حضرت علی )ع( فرمودند: دانسته شده است، از قبیل روایت وارده از امام صادق )ع( که ایشان می

شود. ر برهنه کردن، ترس، زندان یا تهدید اقرار کند حد بر او جاری نمیکسی که در براب«. تخویف أو حبس أو تهدید فال حد علیه

ال قطع علی أحد أن یخوف من ضرب و ال قید و ال سجن و ال تعنیف »همچنین در جای دیگری به همین مضمون نقل شده است: 

 (. 421و  421لشریعه، )شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل ا« و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف

( بلکه باید دلیلی بر فساد اقرار اقامه 205)کاتوزیان، پیشین، « های قانونی دیگر ممکن نیستاثبات فساد اقرار با استناد به اماره»

داشته است که: قانون مدنی بیان  1101اعتبار ساختن اقرار را داشته باشد، مقنن این امر را در ماده گردد تا قابلیت پذیرش برای بی

یعنی «. در مورد مواد قبل هرگاه شوهر، صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود»

بعد از آنکه حسب اقرار صریح و یا ضمنی شخص، رابطه پدر و فرزندی وی نسبت به شخص متولد شده ثابت شد، دیگر چنین 

بیان اینکه چون اماره فراش وجود ندارد، لذا اقرار مزبور را قبول ندارد، بدیهی است همچنان که بیان شد اماره تواند با پدری نمی

کند و کند اما دلیل و به ویژه دلیلی مانند اقرار، ایجاد قطع و یقین مییارای برابری با دلیل را ندارد چرا که اماره ایجاد ظن می

 یل بر اماره مقدم است.درنتیجه در مقام اثبات ادعا، دل

 مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

(. اشتباه 123اشتباه در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، نشناختن، باز ندانستن و سهو و خطا آمده است )معین، پیشین، 

است از تصور خالف واقع از اشتباه یعنی ابهام و اختالط و آن عبارت »در مفهوم حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده است، 

 نیز نامیده« اشتباه اقراری»(. لنگرودی چنین اشتباهی را اصطالحاً 1، 312)لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، «. چیزی

اشتباهی که ممکن است شخص بنماید و »اند: ( و یا حقوقدان دیگری، اشتباه در اقرار را این چنین تعریف کرده326است )همان، 

باشد که گاهی منشأ اقرار تصور امری خالف واقع می(. »53)امامی، پیشین، « ثر آن برخالف حقیقت اقرار به زیان خود کنددر ا

 (.103)محقق داماد، پیشین، « خود بر دو گونه است اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی

بر فرد دانست که موجب انجام عملی با تصور نادرست توان اشتباه را پوشیده شدن واقعیت با استفاده از مفاهیم و تعاریف مزبور می

ای بر عمل مزبور مترتب گونه نتیجهشود. لذا برای دفع ضرر از فردی که چنین عملی را انجام داده، شارع و مقنن هیچاز واقعیت می

ان که قانون مدنی در عین این است البته موضوع اشتباه چه بسا احکام و آثار مختلف و متفاوت از یکدیگر داشته باشد چن ننموده

 و [12]نکرده عقد موضوع به منحصر صرفاً را امر این اما داندمی عقد دانستن فسخ قابل یا [11]که اشتباه را موجب عدم نفوذ

. یعنی چه بسا اشتباه موجب بطالن [13]است ندانسته عقد بر مخل نباشد، عقد عمده علت که را عقد طرف شخصیت در اشتباه

 گونههیچ نیز دیگر موارد برخی در و [15]گردد آن شدن فسخ قابل موارد برخی در یا و [14](12عمومی قراردادها، )صفایی، قواعد 

 .نسازد وارد عقد اساس به خللی

 

 انواع اشتباه 

 اشتباه موضوعی

)امامی،  کند غیر برای حقی به اقرار آن اعتبار به و تصورکند واقع برخالف را امری مقر که است موردی در موضوعی اشتباه  

(. هرگاه مقر بر مبنای تصور خالف واقعی از شخص یا چیزی به ضرر خود اقرار کند، این مورد مصداق اشتباه موضوعی 53پیشین، 

(. اگر مقر مرتکب اشتباه موضوعی در اقرار شود و براساس تصور نادرست اقراری کند، مقنن اقرار مزبور 13نیا، پیشین، است )شیخ

ته است، مانند اینکه فرد به تصور اینکه دین قبلی خویش به فرد مقرٌله را نپرداخته، به بدهکاری خویش به وی را منشأ اثر ندانس

-کند اما بعداً با بررسی اسناد و مدارک خویش مدرکی را که دال بر پرداخت دین قبلی و برائت ذمه وی و در نتیجه بیاقرار می
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تصور نادرستی از شخصیت حقوقی شرکت، به تصور واحد بودن اموال و مطالبات شرکت یابد یا آنکه به اساس بودن اقرار هست، می

و شرکاء، به دلیل بدهی خویش به شرکت در برابر شریک اقرار به بدهکاری خود به وی کند در این گونه موارد قطعاً با اثبات 

ان در امکان انکار پس از اقرار به دلیل اشتباه موضوعی، دانحقوق تواند اقرار اشتباه خود را باز پس گیرد.واقعیت امر، شخص مقر می

و کاتوزیان،  104و محقق داماد، پیشین،  53، امامی، پیشین، 311و شمس، پیشین،  213اتفاق نظر دارند )متین دفتری، پیشین، 

 (.121و صدرزاده افشار، پیشین،  201پیشین، 

 اشتباه حکمی

اند! یعنی اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد یا تفسیر نادرست از قانون عی دانستهاشتباه حکمی را نقطة مقابل اشتباه موضو

خواهد اقرار (. اشتباه حکمی آن است که اقرارکننده به ادعای اشتباه در حکم )شبهه حکمی( می321، 1موجود )لنگرودی، پیشین، 

کند هل به حکم قانون مسموع نیست و به اصطالح رفع تکلیف نمیاثر کند که البته این ایراد قابل استماع نیست زیرا جخود را بی

 (.14نیا، پیشین، )شیخ

در خصوص استناد به اشتباه حکمی برای انکار پس از اقرار، اختالف نظر وجود دارد، برخی از نویسندگان حقوقی اشتباه حکمی را 

و صدرزاده افشار،  331ولیت نیست )متین دفتری، پیشین، دانند چون جهل به قانون رافع مسؤاعتباری اقرار سابق نمیموجب بی

( اما نظر دیگری اشتباه حکمی را نیز همانند اشتباه موضوعی موجب ابطال اقرار دانسته است 311و شمس، پیشین،  121پیشین، 

کمی ممکن است گفته ( نظر بینابینی نیز وجود دارد که به موجب آن در اشتباه ح53و امامی، پیشین،  021)لنگرودی، پیشین، 

شود. این ایراد ناتمام است شوند، دعوای فساد و عدم نفوذ اقرار بدین بهانه شنیده نمیشود که چون همه آگاه به قانون فرض می

زیرا در مواردی که هدف قانونگذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، الزمه اجرای این حکم شنیدن ادعای جهل به قانون است و به 

(. نظر 201استثناء کرد )کاتوزیان، پیشین، « نشنیدن ادعای جهل نسبت به قانون»مین مالزمه باید آن را از قاعده عمومی دلیل ه

اخیر که بین موارد مختلف تفکیک قائل شده و در مواردی که ادعای جهل حکمی در خصوص اقرار قابل پذیرش استریال مانند 

موصی وی را از ارث محروم ساخته است اقرار به مالکیت برادر خود نسبت به تمام  اینکه چنان چه شخصی بدین پندار که اراده

آمیز خود را پذیرفته است، به لحاظ دقت عملی و منطقی بر دو نظر ترکه پدر کند، باطل بود، اقرار پس از اثبات مبنای اشتباه

 گرای دیگر ترجیح دارد.مطلق

 غلط بودن اقرار

اند )کاتوزیان، مورد بررسی قرار داده« اشتباه»هر دو عنوان را ذیل « غلط»و « اشتباه»ادف دانستن دانان با متربرخی از حقوق

اند و واژه اخیر را ( اما برخی دیگر این دو واژه را تفکیک کرده311و شمس، پیشین،  201و صدرزاده افشار، پیشین،  201پیشین، 

(. دکتر امامی بر این 14نیا، پیشین، و شیخ 54ار داده اند.)امامی، پیشین، قر بررسی مورد  «اشتباه»جداگانه و با مفهومی سوای 

باور است که مبتنی بر غلط بودن اقرار، زمانی است که مقر دارای قصد اخبار نباشد و به دواعی خاصی، الفاظی که حکایت از اقرار 

باشد، بگوید و یا در مقام استهزاء آن را به ه حق برای غیر نموده، بیان کرده است. مانند آنکه کسی عبارتی که معنی آن إخبار بمی

است اما در نهایت هر دو پرداخته « غلط»نیا نیز با همین مضمون و در قالب مثالی دیگر به توضیح واژه زبان آورد. دکتر شیخ

باشد. برخی دیگر « اشتباه»همان واژه  ند که شاید به کار بردن کلمه مزبور تأکیدی برادان محترم به این موضوع اذعان کردهحقوق

اند بدون آنکه توضیحی در خصوص آن بیان دارند )متین اکتفاء کرده 1210به نقل از مقنن در ماده « غلط»اصوالً به ذکر عبارت 

های لغات و گدر فرهن« غلط»( با توجه به نظراتی که بیان شد از آنجا که برای واژه 204و کاتوزیان، پیشین،  213دفتری، پیشین، 

ای در نظر گرفته نشده و همواره این دو واژه به یک مفهوم به کار رفته است و نظری که های حقوقی مفهوم ویژهنیز ترمینولوژی

بدون ارائه توضیحی به غیر از آنچه در « غلط»سعی در تفکیک واژگان مزبور از یکدیگر داشت نیز با توضیح مختصری در مورد واژه 

با لحاظ فراگیر بودن آن نسبت به تمامی تصورات نادرست از واقعیت و عملکردهای ناصحیح بر همین اساس، به « هاشتبا»مورد 
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« غلط»رسد همچنانکه غالب حقوقدانان معتقداند آوردن واژه سوی هم معنا بودن دو واژه گرایش پیدا کرد. بنابراین به نظر می

 تأکیدی بیش نیست.

 دن اقرارمبتنی بر عذر قابل قبول بو

و همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که »... دارد:قانون مدنی مقرر می 1211چنانچه حسب قسمت اخیر، مادة 

مُقِر بتواند ثابت کند که اقرار « قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده...

اخذ وجه طلب خویش از طریق اسناد و مدارکی که مُقِرٌله در اختیار وی قرار داده است، صورت گرفته باشد اما بعداً موضوع به امید 

های تعهدات مزبور محقق نشود، در چنین صورتی نیز مقنن اجازه داده است تا مقر از اقرار قبلی خویش که به دواعی و انگیزه

 در امامی دکتر  ه بود برگردد و در نتیجه ملزم به گردن نهادن به آثار چنین اقراری نباشد.اند صورت گرفتخاصی که محقق نشده

 آن درحقیقت که نماید امری به اقرار خارج، جهات به مقر که، است موردی در آن و موجه عذر»: که است آورده اقراری چنین بیان

 از ایویژه چهره را مزبور ماده در مقنن توسط شده آورده مثال کاتوزیان، دکتر(. 54 پیشین، امامی،) «...است نبوده موجود امر

داند )کاتوزیان، شمارد و درواقع پیش بینی نادرست از وصول سند یا حواله را موجب اقرار مُقِر میهای اشتباه موضوعی برمیمصداق

 (.201پیشین، 

 كذب بودن اقرار

قانون مدنی اثبات دروغ بودن اقرار در نزد حاکم را نیز  1210در ماده  1211بر ماده  عالوه بر موارد مزبور، مقنن در بیانی مقدم

اثر گردانیدن اقرار دانسته است که با توجه به آثار و نتایج مشابهی که از اثبات دروغ بودن اقرار و سایر طرقی که امکان موجب بی

اند تا مقر اعتباری اقرار صورت گرفته دانستهی را هم نهایتاً از موجبات بیبینی نموده بود، باهم دارند، چنین موردانکار اقرار را پیش

بتواند با اثبات کذب بودن اقراری که کرده است، خود را از مسؤولیت و تعهد ناشی از چنین اقراری مبرا سازد، مانند اینکه در زمان 

یری از توقیف اموال مزبور، آنها را متعلق به دیگران بداند. علیه قرار دارد، وی برای جلوگتوقیف اموالی که در تصرف شخص محکومٌ

تواند ناشی از علل و عوامل بدیهی است که بعداً با اثبات کذب بودن اقرار مزبور، چنین اقراری را بی اثر کند.کذب بودن اقرار می

اً ممکن نباشد مثل اینکه شخصی اقرار به نسب مختلف باشد، چه بسا به این علت که تحقق موضوع مورد اقرار عقالً، قانوناً و یا عادت

حق نمودن فردی که ادعای نسب نسبت به وی صورت گرفته عقیم بودن مقر را به فرزندی کند در حالی که بعداً ورثه برای بی

 .کنند ثابت را وی اقرار کذب مقر، به مزبور فرزند خونی انتساب عدم  DNAاثبات رسانند و یا با انجام آزمایشات

قانون  1210رسد که ماده از نظر اصولی به نظر می»کتر کاتوزیان با عطف دو ماده مزبور به یکدیگر در این مورد معتقد است که د

قانون مدنی باشد. بدین معنی که مقصود از اثبات کذب اقرار، احراز درستی  1211مدنی در مورد اثبات کذب اقرار عطف به ماده 

آمیز بودن یا عدم انطباق آن با قصد إخبار بیان کرده است.به بیان دیگر مقر باید ثابت فساد یا اشتباهادعایی باشد که مقر درباره 

(. در مقابل دکتر شمس این عطف 205)کاتوزیان، پیشین، « کند که اقرار از درون فاسد است و شرایط درستی و نفوذ اقرار را ندارد

داند )شمس، بیند بلکه آن دو را کامالً با یکدیگر متفاوت میای نمیآن نه تنها مالزمهپذیرد و بین اثبات کذب اقرار با فساد را نمی

 (.316پیشین، 

رسد که از شرایط صحت اقرار کذب نبودن آن نیست و چه بسا در هر چند از حیث نتیجه دو ماده باهم قرابت دارند، اما به نظر می

گونه اشتباه یا فسادی هم در چنین اقراری راه نداشته ط صحت باشد و هیچمواردی اقرار در عین کذب بودن، واجد تمامی شرای

باشد. لذا با توجه به مفروض بودن حکمت مقنن، چنانچه موارد مقرر در دو ماده مزبور حاکی از بیان یک مطلب بودند، بدیهی است 

هر چند متعدد و پراکنده هستند،  1211ده چنانکه مصادیق ماکه اختصاص دو ماده مجزا برای بیان یک مطلب ضرورتی نداشت هم

 رسد هر یک از دو ماده مقصود خاصی را به شرح بیان شده در سطور باال مد نظر دارد.در ذیل یک ماده آمده اند. لذا به نظر می

 نتیجه
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قرٌله دارد، انکار بعد از اقرار هر چند با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعوی، قدرت اثباتی آن و تالزمی که با حقوق م

از سوی مقنن قابل پذیرش دانسته نشده است اما در مواردی که اثبات گردد که اقرار به دروغ، یا با تصور نادرستی از واقعیت و یا 

خص با اتکا به عذر قابل قباما صورت گرفته است یا به دلیل عدم تحقق تمامی شرایط صحت، اقرار به طور کلی فاسد است، ش

رغم تواند با اثبات هر یک از موارد مزبور، از اقرار قبلی خود بازگردد و خود را از التزام به آثار آن مبرا سازد. البته علیاقرارکننده می

اتفاق نظر در خصوص پذیرش انکار بعد از اقرار به دلیـل اشتباه موضوعی در امکان انـکار بعد از اقرار به علت اشتباه حکمی، بین 

رسد. در این جستار دانان اختالف نظر وجود دارد اما نظر بینابین که متضمن جمع بین نظرات مختلف بود مرجح به نظر میوقحق

از سوی مقنن دانسته شد و موضوع « اشتباه»به عنوان تأکیدی بر « اشتباه»نیز به لحاظ انطباق مفهومی و ماهیتی بر « غلط»واژه 

به ماده  1210مجزا از سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت و با بیان دالیل الزم، ادعای عطف ماده دروغ بودن اقرار نیز به صورت 

تواند از مورد پذیرش واقع نشد و لذا چنانچه مقر بعد از اقرار، هر یک از موارد مندرج در مادتین مزبور را به اثبات رساند، می 1211

 اقرار قبلی خویش رجوع و عدول نماید.

  
  

 منابع

 
هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای »قانون آیین دادرسی مدنی: 262ـ ماده [1]

 «ثبوت آن الزم نیست.

اگر محرز شود که اقرار واجد شرایط صحت »ادارة حقوقی قوة قضائیه:  11/11/1311مورخ 364/1ـ براساس نظریة مشورتی شمارة

اقرار او صحیح است و قاضی در « اقرار العقالء علی انفسهم جائز»بوده و اقرارکننده بدون اکراه و اجبار اقرار کرده است طبق قاعدة 

الیه نیز اقرار حکم نماید و این مورد از موارد اقرار الحاکم المترافع تواند براساسصورتی که اقرار مذکور را استماع کـرده است مـی

 «.باشد زیرا عبارت مذکور اعم است از اینکه اقرار نزد حاکم قبل از ارجاع پرونده به او باشد یا بعد از آنمی

قانون آیین دادرسی مدنی و نیز در  331تجدید نظر بودن حکم مستند به اقرار در دادگاه به تبصرة ماده  ـ در خصوص غیرقابل[2]

 قانون مزبور مراجعه گردد. 302مادة  1مورد غیرقابل فرجام بودن حکم مستند به اقرار قاطع در دادگاه به بند 

قانون  265یست ولی با عنایت به ماده ن غیر به توکیل قابل مدنی دادرسی آیین قانون 35 ماده2 تبصره اساس بر اقرار البته ـ [3]

باشد اقرار غیرقابل پذیرش از سوی وکیل منحصر به اقرار قاطع دعوی گردیده است مزبور که وارد بر ماده مزبور و مخصص آن می

 قرار غیرقاطع دعوی و اقرار به مقدمات آن قابل توکیل به وکیل باشد.رسد الذا به نظر می

قید دین در دفتر تجار به منزله »قانون مدنی: 1211، ماده «قانون مدنی: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است 1211ـ ماده [4]

 «است.اقرار کتبی 

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده »قانون مدنی:  1211ـ مادة [5]

کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن  شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکرشنیده می

 «.وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست

انکار بعد از اقرار قانوناً مسموع نیست بنابراین اگر »شعبة هشتم دیوان عالی کشور:  1/3/1321مورخ  515ـ حسب حکم شمارة [0]

مثالً کسی در سابق صریحاً به وقفیت زمینی اقرار نموده باشد درخواست ثبت به عنوان مالکیت بعداً از طرف او صحیح نیست و 

 «.نمی توان اقرار او را به منزلة شهادت تلقی کرد

 ادبیات ما نیزنمود پیدا کرده است به گونه ای که شیخ اجل ،سعدی شاعر شیرین سخن سروده است: این امر حتی در
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 «انــکار نـشنود اقـرار پـس از قـاضـی کـه                     دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم گفت»

لو اقر بشیئ ثم عقبه بما یضاده و ینافیه یوخذ باقراره و یلغی ما »فرمایند: ه عنوان مثال امام خمینی)ره( در این مورد میـ ب[1]

-یعنی اگر به چیزی اقرار کند و سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد اقرارش صحیح است و منافی آن لغو می« ینافیه...

 ( .53تا: باشد )امام خمینی)ره(، بی

ـ با توجه به موضوع مقاله که انکار بعد از اقرار است فرصت و مجالی برای پرداختن مفصل به شرایط صحت اقرار که خود [1]

صر شرایط صحت اقرار، عنایت عالقمندان به موضوع مقاله و حتی مقاالت مجزای مفصلی خواهند بود وجود ندارد لذا با بیان مخت

 نماید.کسب اطالعات بیشتر را به کتب ادله اثبات دعوا جلب می

 دیوانگی حال در مجنون و  صغیراقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار »قانون مدنی:  1202ـ ماده [2]

 «.اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست»دارد: ی مقرر میمدن قانون 1203 ماده همچنین و «نیست موثر مکره و قاصد غیر و

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع »دارد: یقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر م 31ـ اصل [16]

است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از 

 «.شوداین اصل، طبق قانون مجازات می

 «.ب نفوذ معامله نیستموج اکراه یا اشتباه نتیجه در حاصل رضای»: مدنی قانون 122 ماده ـ [11]

 .«باشد معامله موضوع خود به مربوط که است معامله نفوذ عدم موجب تیوق اشتباه»: مدنی قانون 266 ماده ـ [12]

قانون مدنی تصور اشتباه و غیرواقعی از قیمت را موجب ایجاد خیار غبن و حق فسخ برای مغبون دانسته است:  410همچنین ماده 

 «.تواند معامله را فسخ کندهر گاه یکی از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می»

آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف طرف یه صحت معامله خللی وارد نمی شخص در اشتباه»: مدنی قانون 261 ماده ـ [13]

 «.علت عمده عقد بوده باشد

وجود عین معین  از که واقعی خالف تصور لحاظ به مدنی قانون 301 ازماده را بیع بطالن قاعده استنتاج صفایی دکتر آقای ـ [14]

باطل اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع »اند: موضوع معامله وجود داشته است، ممکن دانسته

الفاظ و »قانون مدنی:  124گردد. ماده همچنین اشتباه در توافق قصدهای طرفین عقد از نظر مقنن موجب بطالن عقد می«. است

نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می

 «.صد انشاء او را داشته است واال معامله باطل خواهد بودقبول کند که طرف دیگر ق

قانون مدنی تصور اشتباه و غیرواقعی از قیمت را موجب ایجاد خیار غبن و حق فسخ برای مغبون  410ده ما همچنین ـ [15]

 «.تواند معامله را فسخ کندمتعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میهرگاه یکی از »دانسته است: 
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