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چکيده
در این مقاله ( بررسی تطبیقی شرایط اقرار در فقه امامیه و حقوق ایران ) که به صورت توصیفی-
تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است این سئواالت مطرح است که  -1اقرار در امور مدنی با اقرار در
امور کیفری چه تفاوتهایی دارد؟  -2اقرار نسبت به خود شـخـص نافذ است و یا قـائم مـقـام او را
نیز شامل می شود؟ با این که اقرار ،شرایط اقرار ،ارکان اقرار ،اقسام اقرار و اقرار از دیدگاه فقه امامیه
وحقوق ایران مورد پردازش قرار گرفته،این فرضیه ها مطرح شده که  -1اقرار علیرغم اینکه در امور
مدنی جنبهی کاشفیّت از موضوع دارد،به تبع آن ،دلیل مقنن برای محکومیّت مق ّر محسوب می-
گردد .در امور کیفری ،اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه
در تشخیص تقصیر متهم واقع شود -2.اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شـخـص و قـائم
مـقـام او نافذ است و در حق دیگرى نافذ نیست.بدون شک اقرار گرفتن و اعتراف کردن از جمله
شیوه هاى اثبات حقوق یا دیگر امور است که در همه جوامع بشرى کاربرد فراوان داشته و همه
انسانها در تمام اعصار از آن بهره مىجستهاند ،ازاین رو پیشینه تاریخی این امر را باید به آغاز خلقت
انسان بازگرداند .قرآن 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 .در قانون مدنی کشور ایران،
بخش مهمی با عنوان ادله اثبات دعوی آمده است ،و اولین دلیل دخیل و موثر در اثبات ادله دعوی
در محاکم مطابق نص قانون ،اقرارمی باشدکه مواد1259الی 1283را به خود اختصاص داده و بدان
استناد می شود و سهم کارگشای قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشترآرای محاکم
دارد ،ضمن آنکه در تمام نظامهاى حقوقى ،اقرار از حیث توان اثباتى در میان ادله ،نقش تعیین
کنندهاى دارد وازآن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دالئل ،سید البینات و دلیل دلیلها ،یاد مىکنند.
واژگان کليدي :اقرار ،حقوق  ،ادله اقرار
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مقدمه
انسان از لحاظ روانی دارای ابعاد و جوانب مختلف است از یک سو به سمت « نفس اماره» به طرف پستی و رذالت درسقوط است
وپیوسته برای جلب م نفعت ورفع ضررحدوداختیار خویش را نقض نموده و به حقوق دیگران تجاوزمی کند.وازسوی دیگربه مدد«نفس
لوامه»ازارتکاب اعمال ناپسند رنج می بردو«وجدان اخالقی» این قاضی خطا ناپذیر او را به محکمه می خواند که نسبت به کمیت و کیفیت
عمل وی علم حضوری دارد.
یکی ازادله قوی بر ای اثبات مدعا و یا به عبارت بهتردرحقوق اسالمی ،مهمترین دلیل اثبات دعوا ،اقرارمی باشد.حجیت این دلیل
بنا به حکم نبوی معروف «اقرار العقال علی انفسهم جائز» ثابت ودرامورمدنی چنین حجیتی به صورت مطلق می باشد.به عبارت بهتر ،دلیل
مزبور در امور مدنی موضوعیت داشته و می تواند وسیله اثبات مدعا محسوب گردد ،اما در امور کیفری حجیت این دلیل تابع علمی است که
برای قاضی ایجاد می کند .بنابراین ،بجز در چند مورد از جرایم خاص که اقرار در آنها وسیله اثبات شناخته شده در امور کیفری اقرار
موضوعیت نداشته بلکه جنبه طریقت دارد یعنی قدرت اثباتی آن تابع علم و اطمینان وجدانی است که از رهگذر آن برای قاضی حاصل می
شود.طبق مادة(1259ق.م)اقرار،نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است.چنانکه ازآن به اُم الدالیل یا ملکهی دالیل تعبیر میشود(.ماده 1275
ق.م ).مقرر می دارد :هرکس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.
اقراردرلغت
اقرارازماده«ق ـ ر ـ ر»واز ریشة قّرّ قراراً قرّاً و تقراراً و تقره است و به اذعان یا اعتراف به حق برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی
درجایی معنا شده است خلیل بن احمد آن را اعتراف به شىء و راغب اصفهانى آن را اثبات شىء دانسته است ،مفهوم اقراردرقرآن با واژهها
وتعبیرات گوناگونى ذکر شده ،از جمله:
« .1اقرار» و مشتقات آن ،مانند« :ءاقررتُم ...قالوا اقررنا» 1
« .2اعتراف» و مشتقات آن ،مانند« :اعترفوا بِذُنوبِهِم» 2
 .3شهادت دادن به زیان خود ،مانند«:شُهداء على انفُسِهم» 3
 .4کلمه «بلى» در پاسخ استفهام تقریرى مانند« :الستُ بِربِّکُم قالوا بلى» 4
کلمه «على» در برخى آیات مانند« :و لهُم على ذنبٌ»  5در این آیات و مانند آن قرآن به برخى از مواردى که خداوند از بندگان
خویش اقرار گرفته اشا ره کرده است مانند :اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبیت خویش  6و نیز اقرار گرفتن انسانها از یکدیگر ،مانند :اقرار
گرفتن از ابراهیم(علیه السالم)در مورد شکستن بتها 7و اعتراف آنان به حقوق غیر ،مانند اقرار زلیخا به بىگناهى یوسف  ،8همچنین در آیات
بسیاری از اعتراف و اقرار گناهکاران به خطاى خویش درآخرت سخن به میان آمده9و در آیاتى دیگر برخى مباحث فقهى اقرار و احکام و آثار
آن یادآورى شده است.
اقرار،اخباراست یعنی مقرّخبرمی دهد از وجود امری که سابقاً ،وجود داشته است .بنابراین اقرار ،انشاء نیست که موجد حقی باشد.
شاید بتوان گفت که اقرار ،عکس ادعا است ،چون در ادعا ،اظهار حقی میشود به نفع خود و برضرر غیر.اقرار با شهادت هم فرق دارد،گرچه
شهادت ،اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.
بنابر تعریف و مطالب فوق ،اقرار ،عقد نیست .ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق وکذب
است.بدیهی است به خصوص دردادگاه که واقع شود احتمال صدقِ آن بهمراتب بیشترمیشود زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن
اقرارمیکند.

 - 1قرآن کریم  ،سوره آلعمران  ،آیه  81و سوره بقره  ،آیه .84
 - 2قرآن کریم  ،سوره توبه ،آیه  102و نیز سوره غافر ،آیه 11؛ و سوره ملک ،آیه 11
 - 3قرآن کریم  ،سوره نساء  ،آیه 135؛ سوره انعام  ،آیه130
 - 4قرآن کریم  ،سوره اعراف  ،آیه 172؛ سوره ملک  ،آیات  8و9
 - 5قرآن کریم  ،سوره شعراء  ،آیه 14
 - 6قرآن کریم  ،سوره اعراف  ،آیه 172
 - 7قرآن کریم  ،سوره انبیاء  ،آیه 62
 - 8قرآن کریم  ،سوره یوسف  ،آیه 51
 - 9قرآن کریم  ،سوره توبه  ،آیه 102
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اقراردراصطالح
درمعنای اصطالحی واژه اقرار که پیوندمناسبی با تعریف لغوی آن داردوبه طور کلّی طبق ماده ( 1259ق.م) عبارت است «اقرار اخبار به
حقی است برای غیر بر ضرر خود » به نظر برخى دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعى به وجود حقى الزم به زیان خود یا نفى حق الزمى از
خود یا به امرى دیگر که این اخبار ،حق یا حکمى را به ضرر خبر دهنده در پى دارد 10اعتراف نیز به معناى اقرار است ،با این تفاوت که در
مفهوم اعتراف،معرفت وآگاهى نسبت به آنچه بدان اقرار مىکند نهفته است که در اقرار نیست .برخى دیگر گفتهاند :اعتراف همواره با زبان
است اما اقرار گاهى با زبان است و گاهى با غیر زبان .
در تحریرالوسیله 11در تعریف اقرار آمده است«اقرار خبردادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزامآور است یا خبردادن به
چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال میآورد و یا خبردادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن مانند آنکه بگوید تو از
من فالن مبلغ میخواهی ،نزد من یا بر ذمّه من فالن چیز هست یا ،آن چه در دست دارم از فالنی است یا ،جنایتی به فالنی کردم یا ،دزدی
یا زنا کردم یا ،مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا ،من به فالن حقی ندارم و یا ،آنچه فالن تباه کرده از من نیست و آنچه بدین
شباهت دارد ،بههر زبانی که باشد ،معتبر در اقرار جزم است به معنیِ عدم تردید .و اگر بگوید گمان میکنم یا احتمال میدهم که از من
فالن مبلغ میخواهی این قول ،اقرار نیست».
تاریخچه اقرار
اقرارگرفتن و اعتراف کردن از جمله شیوههاى اثبات حقوق یا دیگر امور است که در همه جوامع بشرى کاربرد فراوان داشته و همه انسانها در
تمام اعصار از آن بهره مىجستهاند ،ازاین رو پیشینه تاریخی این امر را باید به آغاز خلقت انسان بازگرداند برای دست یابی به این هدف
بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه در نظامهای گوناگون سودمند تواند بود در میان ادیان زنده جهان دو دین به شریعت ،ارجی
وافر نهاده اند،اسالم و یهودیت مطالعه و بررسی حقوق کیفری یهود به دودلیل می تواند مفید باشد:
نخست آنکه حقوق کیفری یهود همانندی فراوانی با حقوق کیفری اسالم دارد و چون نظام کیفری ما بر پایه آموزه های دینی
استوار است سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود دیگر آنکه با بررسی سپهر حقوق کیفری یهود با دور اندیشی و سنجیدگی دادگاههای
یهود و نگاهبانی حوق متهم و دقت در استواری حکم که بیش از بیست قرن پیش در میان یهودیان رایج بوده است آشنا خواهیم بود چیزی
که نظام حقوق کیفری امروزی ما برای «اجرای عدالت» سخت بدان نیازمند است .درقرآن کریم درآیاتى 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 کردن همه انسانها به ربوبيت خداوند
« و اِذ اخذ ربُّک مِن بنى ءادم مِن ظُهورِهِم ذُرِّیتهُم واشهدهُم على انفُسِهِم الستُ بِربِّکُم قالوا بلى شهِدنا12 ».قرآن به فلسفه این اقرار گرفتن
اشاره کرده ،مى گوید :این امر بدان جهت بود که مبادا در قیامت بگویند ما نسبت به این امر غافل بودیم یا بگویند :چون پدران ما مشرك
بودند ما نیز مشرك شدیم« :ان تقولوا یوم القِی ـمه اِنّا کُنّا عن هـذا غـفِلِین * او تقولوا اِنما اشرك ءاباؤُنا مِن قبلُ وکُنّا ذُرِّیه مِن بعدِهِم» 13
درباره چگونگى این اقرارگیرى از فرزندان آدم برخى گفته اند :خداوند از همه فرزندان آینده آدم در عالم درباره ربوبیت خود اقرار گرفت .نظر
دیگر ای ن است که مراد از اقرار گرفتن قرار دادن استعداد خداشناسى و توحید در عقول و فطرت انسانها و پذیرش آن از سوى بشر است،
بنابراین ،اقرار گرفتن از بشر به زبان تکوین و آفرینش بوده است.14
اقرار پيامبران و پيروان آنان به نبوت پيامبر بعدى
خداوند با همه پیامبران و پیرو ان آنان درباره پذیرش پیامبران بعدى پیمان بسته و از آنان در اینباره اقرار گرفته و آنان نیز به این امر اقرار
کردهاند « :و اِذ اخذ اللّهُ میثـق النبِیّین لما ءاتیتُکُم مِن کِتـب وحِکمه ثُم جاءکُم رسولٌ مُصدِّقٌ لِما معکُم لتُؤمِنُن بِهِ ولتنصُرُنهُ قال ءاقررتُم
واخذتُم على ذلِکُم اِصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکُم مِن الشّـهِدین»  15سپس تأکید کرده که هرکس از این اقرار روى گرداند از
فاسقان خواهد بود« :فمن تولّى بعد ذلِک فاُولـئِک هُمُ الفـسِقون»  16برخى مفسران این پیمان و اعتراف را عام و مربوط به همه پیامبران و
پیروان آنان دانسته اند که خداوند از آنان نسبت به پذیرش پیامبر بعدى و ایمان به او اقرار گرفته است ولى عدهاى دیگر معتقدند این اقرار
 - 10موسوی خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیلـه ،ج  ،2ص 43
 - 11موسوی خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیله ،جلد ،2.ص49 .
 - 12قرآن کریم  ،سوره اعراف ،آیه 172
 - 13قرآن کریم  ،سوره اعراف  ،آیات  172ـ 173
 - 14مکارم شیرازی  ،آیت اهلل ناصر ،تفسیر نمونه ،جلد ،7ص .6
 - 15قرآن کریم  ،سوره آلعمران  ،آیه 81
 - 16قرآن کریم  ،سوره آل عمران  ،آیه82
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خاص و صرفاً در مورد تصدیق و ایمان پیامبران و امتهاى پیشین به پیامبر اسالم بوده است نظر دیگر این است که خداوند از امت هر
پیامبرى درباره ایمان آوردن و تصدیق او پیمان گرفت و آنان بدین امر اعتراف کردند ،به هرحال ،مخاطبان آیه اهل کتاب هستند تا با
یادآورى این پیمانها به پیامبر اسالم ایمان آورند.
اقرار بنىاسرائيل به پيمان الهى
از دیگر موارد اقرار در امتهاى پیشین اقرار گرفتن خداوند از بنى اسرائیل در موارد متعدد ،مانند یکتاپرستى ،نیکو سخن گفتن با مردم،
احسان به والدین و خویشاوندان ،یتیمان و مساکین ،بر پاى داشتن نماز ،پرداخت زکات ،پرهیز از کشتن و بیرون راندن یکدیگر از وطن خود
است .آنان نیز این پیمان را پذیرفتند« :واِذ اخذنا میثـق بنى اِسرءیل ال تعبُدون اِالاللّه وبِالولِدینِ اِحسانـًا وذِى القُربى والیتـمى والمسـکینِ
وقولوا لِلنّاسِ حُسنـًا واقیموا الصلوه وءاتوا الزکوه * ...التسفِکون دِماءکُم وال تُخرِجون انفُسکُم مِن دِیـرِکُم ثُم اقررتُم وانتُم تشهدون»  17مراد
از «میثاق» در این آیات ،پیمانهایى است که به واسطه عقل و شرع و پیامبران الهى و کتب آسمانى از جمله تورات از بنىاسرائیل گرفته شده
است و آنان به انجام دادن این امور تعهد و اقرار کردهاند.
اقرار به بىگناهى یوسف(ع)
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 خویش اعتراف
و از آن حضرت براى خود درخواست استغفار کردند« :قالوا یـابانا استغفِر لنا ذُنوبنا اِنّا کُنّا خـطِـین»  ،18همچنین هنگامى که پس از سالها
دورى از حضرت یوسف وى را یافتند نزد او نیز به خطاى خویش اعتراف کردند« :قالوا تاللّهِ لقد ءاثرك اللّهُ علینا واِن ُکنّا لخـطِـین» 19
زلیخا نیز پس از افترا زدن به یوسف و به زندان افکندن او به گناه خود اعتراف کرد و یوسف را بىگناه شمرد« :قالتِ امراتُ العزیزِ الــن
حصحص الحقُّ انا رودتُهُ عن نفسِهِ و اِنهُ لمِن الصّـدِقین * ذلِک لِیعلم انّى لم اخُنهُ بِالغیبِ * ...و ما اُبرِّئُ نفسِى اِن النفس الَمّاره بِالسّوءِ»،20
چنانکه زنان دربار نیز پس از سوءظن به وى به پاکى آن حضرت اعتراف کردند« :قال ما خطبُکُن اِذ رودتُن یوسُف عن نفسِهِ قُلن حـش لِلّهِ
ما علِمنا علیهِ مِن سوء» 21
ادله و مستندات اقرار
در فقه اسالمی اقرار به عنوان یکی حجت قطعی پذیرفته شده است و لذا تمامی احکام شرعی به نسبت مُقِر ثابت خواهد شد .پیرامون
حجیت و اعتبار اقرار دالیل فراوانی از قرآن ،سنت و عقل و اجماع وجود دارد که درذیل به ذکربرخی ازآنها بسنده می کنیم:
.
کتاب (قرآن)
«  ...قال ء اقْررْتُ ْم و اخذْتُمْ علی ذ ِلکُمْ إِصْری قالوا أقْررْنا قال فاشْهدُوا و أنا معکُمْ مِن الشاهِدِین»  22یعنی؛ « و یاد کن آنگاه که خدا از
پیغمبران (و امتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که
گواهی به راستیِ کتاب و شریعتِ شما می داد به او ایمان آورده و یاریِ او کنید؛ خدا فرمود :آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟
همه گفتند :اقرار داریم .خدا فرمود :گواه باشید ،من هم با شما گواهم.».
« وءاخروُن اعْترفوُا بِذُنُوبِهِمْ خلطوا عمالً صالحاً و اخر سیِّئًا عسی اهللُ انْ یتُوب علیْهِمْ إِن اهلل غفُورٌ رحیمٌ»  23یعنی؛ «و بعضی دیگر
از آن ها به گناهانِ خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعلِ قبیح هر دو به جای آوردند ،امید باشد که خداوند توبة آنان بپذیرد که البته
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.».
.
سـنـت و حـدیـث
روایـات در باب حجیت و اعتبار اقرار زیاد است  ,از جمله حدیث نبوى که مى فرماید « :قل الحق ولو على نفسکم »
الف ـ قال النبی (ص) « :اِقْرارُ الْعُقالءِ علی انْفُسِهِمْ جائز»  24یعنی؛ اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است.
 - 17قرآن کریم  ،سوره بقره  ،آیات  83ـ 84
 - 18قرآن کریم  ،سوره یوسف  ،آیه 97
 - 19قرآن کریم  ،سوره یوسف  ،آیه 91
 - 20قرآن کریم  ،سوره یوسف  ،آیات  53 ،51و نیز 32
 - 21قرآن کریم  ،سوره یوسف  ،آیه 51
 - 22قرآن کریم ،سوره آل عمران ،آیه 81
 - 23قرآن کریم ،سوره توبه ،آیه 102
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ب ـ قال النبی (ص) :قُولُوا الْحقِّ و لوْ علی انْفُسِکُمْ»  25یعنی؛ حق بگویید اگرچه به ضرر شما باشد.
ج ـ مُرسِل عطار از امام صادق (ع) « :الْمُؤمِنُ اصْدق علی نفْسِهِ مِنْ سبْعین مُؤْمِناً» 26
یعنی مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است.
د ـ خبر جرّاحِ مدائنی از امام صادق (ع) « :ال اقبل شهادة الفاسق الّا علی نفْسِهِ» 27یعنی؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش
نمیپذیرم.
هـ  -حدیثی که در مورد داستان عسیف در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر(ص) در مورد زنی که مرتکب زنا شده بود
فرمود :ای انیس تا فردا با او باش ،اگر اعتراف نمود او را رجم کن.
درحدیث مذکور،پیامبراعتراف زن را به عنوان دلیل و حجت زنا قرار داده و لذا حدّ را بر وی جاری ساخت.
اتفاق عقال
دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسالمی بر حجیّت اقرار اقامه شده ،اتفاق عقال و خردمندان است .با این توضیح که تمامیِ ملتها بر نفوذ
اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفقاند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش میکند ،طریقی میدانند که مثبِت «مُقِرٌبه» است .زیرا عاقلی که
میداند اقرارش علیه خودش میباشد ،به ضرر خویش اقرار نمینماید .پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است ،معلوم
میشود که میخواهد به بیان واقع بپردازد.
برای مثال ،اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آنِ دیگری است ،باید گفت که وی براساس یک سلسله انگیزة
عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است .البته گاهی مقرّ ،علیه خود اقرار میکند و در عین حال توجه دارد که خِالف میگوید.
اما این قسم اقرار کمتر اتفاق میافتد.
اگر اقرارها بهمنظور بیان واقع و حقیقت بودند ،اقرار موجب علم میشد لیکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقرّ نمیخواهد
حقیقتگویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد ،از این رو اقرار جزو ادله علمی به حساب نمیآید بلکه امارة ظنّی برای
کشفِ از واقع است و به همین سبب است که عقال بنابر حجیّت آن گذاشتهاند.
اجـمـاع
کافهی علمای اسالم در حجیّت اقرار متفق القول بوده و در این خصوص خالف نکرده و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی
دانستهاند .بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی باشد .زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدركِ آن معلوم نباشد .اما اگر مدرك
آن معلوم باشد ،چنین اجماعی را اجماعِ مدرکی میگویند و آنرا معتبر و حجت میدانند.
شرایط وقوع اقرار
اقرارعملی ارادی است.ضرورتی نداردکه مقربه قصد اخباربه زیان خویش اقدام کند چنانکه اگرخوانده دعوا بی آنکه بخواهد خواهان را از اثبات
واقعه ای بی نیاز سازد ،ضمن گفته های خود مطلبی را بپذیرد که به زیان خود و سود طرف باشد نمی توان ادعا کرد که چون نتیجه زیان
بار آن را نمی خواسته است اقرار اعتبار ندارد بنابراین کافی است که مقرّدرآنچه اعالم می کند قاصدومختار باشد هرچند که به منظور
پذیرفتن ارکان دعوا نباشد.
برای وقوع اقرار اراده باید سالم باشد .اشتباه و اکراه همه اعمال ارادی و از جمله اقرار را بی اثر می سازد اماره ای که مبنای نفوذ
اقرار است در چنین مواردی کارآیی خود را از دست می دهد همچنین است در جایی که به دالیل دیگر مانند جنون و مستی اقرار ناشی از
قصد و رضای سالم نباشد.
ارکان اقرار
برای این که اقرار واجد تمام آثار خویش باشد ارکان آن باید شرایطی داشته باشد.
ارکان اقرار عبارتند از  :مقرّ ،مقرّله ،مقرّبه ،که به بیان شرایط هر یک از این ارکان می پردازیم.
اقرار کننده (مقرّ ) و شرائط آن
کسی که اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر خود انجام می دهد مقر یا اقرارکننده نام دارد اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد
» بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثّر نیست با توجه به این که مقر با اقرار ،حقی را به ضرر خویش می

. - 24نوری  ،حاج میرزا حسین  ،مستدرك الوسایل :باب  ،3از کتاب اقرار ،حدیث 2
 - 25مجلسی ،محمدباقر،بحاراالنوار،جلد ،77،ص171
 - 26نوری  ،حاج میرزا حسین  ،مستدرك الوسایل :باب  ،3از کتاب اقرار ،حدیث 1
 - 27نوری  ،حاج میرزا حسین  ،مستدرك الوسایل :باب  ،6از کتاب اقرار ،حدیث 1
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پذیرد و این امر به معنای تصرف در اموال می باشد ،به همین جهت باید اهلیت انجام این امر را داشته باشد .بنابراین شرایط مقر برای اقرار
عبارتند از:
بلوغ
اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد ،معتبر نیست ،حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد  .البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ
دانسته شود ،اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاًملکاالقراربه» نافذ خواهد بود.
دلیل براعتباربلوغ درمقرّ اوال:اجماع است .عالمه حلى درتذکره مى گوید:اقرارصـغیراعم ازمراهق وغیرمراهق واعم ازممیزوغیرممیز،حتى
اگربااذن ولى باشدنزد علماى ما مقبول نیست .همچنین فقهاعبارت صبى رافاقد ارزش واثرشرعى مى دانند خواه اقرار باشد یا انشا.ثانیا:مى
توان گفت:دلیل نفوذ و اعتبار اقرار،اطالق نداشته ،وشامل اقرار صغیر نمى شود.ثـالـثـا :مى توان به حدیث رفع قلم از صبى تمسک نمود که
مفاد آن این است که گفته ها واعمال صغیر ،الزام آورنیست درنتیجه اقرارصغیرنافذنمى باشد .ولـى احـمـدبن حنبل وابوحنیفه گفته اند که:
اقرار صغیر ممیز ،نسبت به تصرفاتى که ولى اذن داده است ،نافذ مى باشد 28.
امـا عـده اى از فـقـهـا گفته اند :در موردى که صغیر ممیز ،مى تواند تصرف کند و در آن استقالل تصرف دارد مثل مورد
وصیت ،قبول هبه و صل ح بال عوض مى تواند اقرارکند و اقرار او نافذ است .و بـه قـاعـده« :من ملک شیئا ملک االقرار» به استدالل شده است
یعنى :کسى که مالک تصرف باشد پس اقرار او در آن مورد نافذ است .ولى مرحوم صاحب جواهر مى گوید :چون قاعده« :من ملک شیئا ملک
االقرار» به مستقل و جدا از قـاعـده نفوذ اقرار در «اقرار العقال على انفسهم» جائز نمى باشد ،بنابراین على رغم جواز تصرف صبى مـمـیـز ،در
مـوارد فوق مى توان گفت اقرار در آن موارد نافذ نیست و مى توان بین قدرت و جواز تصرف در آن موارد و بین نفوذ اقرارتفکیک قائل شد
 29بـعـضـى از حقوقدانان امور مربوط به کار یا پیشه که ولى یا قیم ،اجازه آن را به محجورداده باشد (مـوضـوع مـاده  85ق امور حسبى)
به موارد فوق ملحق نموده و در خاتمه بحث اضافه مى کنند و مى گویند :صغیرى که ولى یا قیم ،به او اجازه داده است تاحدود سه هزار ریال
سیگار از کارخانه بخرد و بفروشد و کارخانه دعوى اقامه کندو از صغیر هزار ریال مطالبه ثمن خرید سیگار بنماید و صغیر اقرار به دین خود
کنداقرار مزبور علیه صغیر معتبر است 30
عقل
اقرارکننده باید عاقل باشد بنابراین،اقرار مجنون نافذ نیست.در صورتىکه اقرارکننده مجنون ادواری باشد و درحالت افاقه و سالمت روانىاقرار
کند ،اقرار وی نافذ خواهد بود.
دلـیـل اعـتـبار عقل درمقر ،اوال :اجماع مسلم فقها مى باشد .ثانیا :دلیل نفوذ اقرار مخصوص عقال مـى بـاشـد و حـدیـث اقرار العقال على
انفسهم جائز خاص شخص عاقل مى باشد .در نتیجه اقرار شخص مجنون در حال جنون موثر نیست چه جنون او فراگیر و یا ادوارى باشد.
بنابراین داللت اقرار نوعی داللت عقلی است ،چرا که معموالً افراد عاقل به دروغ علیه خویش ،اخباری به نفع غیر نمی کنند و اقرار مجنون
دائمی کامالً باطل و بالاثر است و اقرار مجنون ادواری فقط در زمان افاقه نافذ است  .روشن است که اقرار مجنون ادواری در صورتی منشأ اثر
قرار می گیرد که مربوط به عمل یا واقعه ای باشد که در زمان افاقة وی روی داده است.

قصد
اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار و قاصد باشد  .به این معنا که با اراده و قصد اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر خویش
بنماید بنابراین اقرار غیر قاصد صحیح نیست  .باید توجه داشت که مقصود از قاصد بودن ،قاصد بودن در گفتار است و نه قاصد بودن دراقرار و
الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود ،اثر حقوقى ندارد ،پس اقرار شخص خفته ،بیهوش ،یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا ،یا در بیان
مثال معتبر نیست . 31مدرك اعتبار شرط فوق اوال :اجماع مسلم فقها مى باشد.ثانیا :مى توان گفت اقرار بـدون قـصـد ،اقرار نیست چرا که
طبق تعریف ،اقرار عبارت از اخبار به حقى است به نفع غیر و به ضـرر خـود .پـس بایدگفتار شخص مقر حالت اخبار و کاشفیت داشته باشد
و اقرار شخص خواب یـا بیهوش یا مست یا غافل چون فاقد قصد است داللت بر اثبات مدعاى طرف نداردچون کاشفیت ندارد بنابراین اگر
 -28تذکره عالمه حلى  ,جلد  ,2بحث اقرار
 - 29نجفی  ،شیخ محمد حسن  ،جواهر الکالم  ،جلد  :35ص104
 - 30امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی  ،ص30 .
 - 31عالمة حلى ،تذکره الفقها  ،جلد  2ص 38
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مفهوم عبارات و جمالتی که یک شخص ،که قاصد در گفتار می باشد  ،داللت التزامی بر اقرار وی نماید ،این اقرار کامالً صحیح و معتبر است
هر چند گوینده قصد اقرار نداشته باشد.
اختيار
اقرار برای این که معتبر و صحیح باشد باید با اراده ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد .بنابراین اقرار به وسیله ی اعمال اکراه آمیز فاقد ارزش
می باشد و اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچگونه اکراهى اقرار کند ،و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ
نخواهد بود32.درحدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است« :کسى که در برابر زندان ،ترس یا تهدید اقرار کند ،بر او حد جاری نمىشود» .
درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد ،اقراراومعتبر نخواهد بود .همچنین اگر اقرار پس از
شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند ،دوباره شکنجه خواهد شد ،چنین اقراری مؤثر نخواهد بود اصل  38قانون اساسى
جمهوری اسالمى ایران در این باره مىگوید« :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت ،اقرار
یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
دلیل عدم نفوذ اقرار شخص مکره ،اوال :اج ماع مسلم فقها مى باشد .و ثانیا :حدیث رفع قلم از نه چیز ،ازجمله اکراه داللت دارد بر
این کـه :آنـچـه کـه از روى اکراه سرزده باشد ،الزام آور نیست .اما اکراهى که موجب مى شودتااقرارومـعـامالت بى اثربشود .
رشد در امور مالی
کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است ،اقرار وی در این امر معتبر نیست ،زیرا طبق ماده 1263
قانون مدنى ایران« :اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست» ،البته اقرار سفیه دراموری که جنبه مالى ندارد،نافذاست ،مثالً اقرارسفیه به ارتکاب
جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است،یا اقراروی به طالق ونسب معتبراست  33.درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه
مالى و هم جنبه غیرمالى دارد ،اقراراوتنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذاست،مثالً اگرسفیه به سرقت اقرارکرد،حدبروی جاری مىشود ،ولى به
پرداخت مال ملزم نمىگردد .34
دلیل بر اعتبارآن اوال :اجماع فقها مى باشد .ثانیا :شخص غیر رشید محجور است و مستقال نمى تواند تصرف کند.پس اقرار او الزام
آور نـیـسـت .و ثـالثا :مى توان گفت :مفهوم اقرار العقال على انفسهم جائز بر شخص سفیه .و غیر رشید منطبق نیست.
عدم افالس
یکى دیگر از شرایط مقرّ آن است که مفلس و ورشکسته نباشد .ماده  1224قانون مدنى مى گوید :اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال
خود برضرر دیان ،نافذ نیست فقها این شـرط را مـورد نـقـد و بررسى قرار داده اند .فقهاى معاصر قائل به نفوذ اقرار مفلس نسبت به دین
سـابـق یـا عین موجود مى باشند .محقق حلى مى گوید :اگر شخص مفلس و ورشکسته اقرار به دیـن سـابـق نماید اقرار او قبول مى شود.
صاحب جواهر به عموم حدیث اقرار العقال على انفسهم جـائز اسـتـدالل نموده که مفاد آن شامل اقرار مفلس نیز مى گردد ،چون اقرار مانند
عقد نیست کـه تـولـیـد حق کند بلکه کاشف از حق مى باشد و کاشفیت اقرار مشروط به دارا بودن شخص مقر نیست  . 35شیخ طوسى نیز
در مبسوط مى گوید :اگر شخص مفلس محجور ،اقرار کند اقرار او پذیرفته مى شود ،خواه اقرار او به عین و یا به دین باشد .36
جواز تصرف
فقیهان جایز التصرف را بربلوغ و عقل واختیار و رشد مقرّافزوده اند از این شرط دو نتیجه مهم حاصل می شود  -1ورشکسته در زمره
محجوران نیست ولی به دلیل حمایت از حق طلبکاران خود از تصرف در دارایی خود ممنوع است و صالحیت اقرار به امور مالی را نیز از
دست می دهد ( ماده  1264ق.م -2 ).برای تمیز اقرار موثر قاعده ای فراهم آمده است بدین مضمون که « هرکس از حقی برخوردار است و
صالحیت تصرف در آن را دارد اختیار اقرار به آن را نیز داراست ( من ملک شیأ ،ملک االقرار به) این معیار حتی در اهلیت و حدود حجر نیز
به کار می آید چنان که گفته می شود صغیر ممیز و سفیه در اموری که اختیار تصرف دارند صالحیت اقرار کردن را نیز دارند همچنین در
نمایندگی قاعده این است که نماینده در حدود اختیاری که از سوی موکل دارد می تواند اقرار کند هرچند که این اقرار به زیان موکل باشد
به عنوان مثال اگر کسی وکیل در فروش خانه موکل و گرفتن بهای آن باشد ،می تواند اقرار کند که خانه را فروخته و بهای آن را گرفته
است.

 - 32قانون مدنى ،مادة 1262؛ باز ،شرح مادة 1575
 - 33خمینی  ،روحاهلل  ،تحریر الوسیلة ،جلد  ،2ص52
 - 34شهید ثانى ،شرح لمعه  ،جلد  ، 6ص 387
 - 35نجفی  ،شیخ محمد حسن  ،جواهر الکالم جلد 25ص 287
 - 36طوسى ،شیخ ابو جعفر ،مبسوط جلد  3ص 4
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مقرٌّله و شرائط آن
کسی که اخبار به حق به نفع وی صورت می گیرد مقرّله نام دارد  .مقرّله ضروری نیست شرایط الزم برای تحقق اهلیت استیفاء را داشته
باشد ،چرا که اقرار مطلقاً به نفع وی صورت می گیرد .لیکن برای این که اقرار بتواند منشأ اثر شود و حق موضوع آن قابلیت تملک داشته باشد
مقرله باید دارای شرایط ذیل باشد:
مقرّله اهليت تملک و تمتع حق را داشته باشد
اهـلیت ،تملک وتمتع درمقرّله آن است که مقرّ له مانندجماد یا حیوان نباشدموضوع اقرار حق است ،بنابراین مقرله بایدبتواند حق موضوع
اقرار را تملک نماید .به عبارت دیگر امکان وقابلیت تملک برای مقرله شرط است  .بنابراین مقرله باید موجود باشد و موجودیت فرد با تولد
وی محقق می گردد .بنابراین اقراربراى جماد یا حیوان موثر نیست  .مگرآن که مقصود اقرارکننده از اقرار به نفع حیوان یا جماد ،صاحب
حیوان و صاحب جماد بـاشدکه در این صورت اقرار اوموثرخواهد بود.ممکن است اشکال شود که این شرط باصدرماده 1266ق.م .منافات
داردکه مى گوید:درمقرله اهلیت شرط نیست براى رفع تنافى بایدگفت کـه :مـقـصـود از صـدر مـاده  1266اهلیت تصرف مى باشدچراکه
اقراربه نفع صغیروحملى که زنـده متولدمى شود و سفیه ومفلس باآنکه اهلیت تصرف ندارندموثرمى باشد،چون مى توانندبرحـسـب
قـانون،داراى آنچه که به نفع آنان اقرارشده شوند ومقصودازاشتراط.
مقرله موجود باشد
ماده 1266ق  .م .مى گوید :مقر له بر حسب قانون بـاید بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود بنابراین ،چنانچه اقرار درباره حملى
است کـه مـرده بـه دنـیا آمده است ،چنین اقرارى اعتبارندارد .ماده  1270ق  .م .مى گوید :اقرار براى حـمـل ،در صورتى موثر است که
زنده متولد شود که مفهوم آن عبارت است از آن که اقرار ،براى حمل در صورتى که مرده متولد شود موثر نمى باشد.
منع قانونى و شرعى نسبت به تملک آنچه که به نفع او اقرار شده است نباشد
ماده  1266ق  .م .مـى گـویـد :لیکن بر حسب قانون باید بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود پس اگـر شـخـص
مقراقرارکندکه صدهزارتومان به فالن شخص از بابت ربا (غیر مشروع) بدهکارمـى باشم .چنین اقرارى موثر نیست چرا که مقرّله نمى تواند به
.
حسب قانون و شرع مالک این مبلغ که به نفع او اقرار شده است بشود.37
مقرّ له به کلى مجهول نباشد
ماده  1271ق  .م .مى گوید :مقرله اگر بکلى مجهول باشد اقراراثرى ندارد .واگر فى الجمله معلوم باشد مثل اقراربراى یکى ازدو نفر معین
صحیح است .صـاحـب جواهراز شهید اول در دروس و عالمه در تذکره و ...نقل کرده است که تعیین مقرله در صـحت اقرار شرط است و اگر
مقرله بکلى مجهول باشد ،اقرار اثرى ندارد و
باطل مى باشد .پس از آن صاحب جواهر اشکال مى کندکه :شخص مقرّبااقرارخودبه نفع شخص مجهول ،مال
را از ملک خودخارج ساخت،وآن مال حکم مجهول المالک راپیدا مى کند . 38
عدم تکذیب مقرله
برخى از فقیهان عدم تکذیب اقرار به وسیله مقرله را در شمار شرایط مقرله آوردهاند و برخى دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا
نفوذ اقرار ذکر کردهاند قانون مدنى ایران نیز در شرایط اقرارتکذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته ،و مقرر داشته است که «در صحت
اقرار تصدیق مقرله شرط نیست ،لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ،اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت39.
پس از تکذیب مقرّله ،مال در دست اقرار کننده باقى مىماند ،اگرچه برخى بر این باورند که قاضى مخیر است مال را از او گرفته،
نزد خود نگهدارد ،یا آن را همچنان در دست اقرار کننده باقى گذارد.

مقرٌّبه و شرایط آن
رکن سوم اقرار ،مقرّبه است که عبارتست است از اخبار شخص مقر ،به حقى به نفع غیر و بر ضرر خود .و مقربه گاه مستقیما اخـبار به خود
حق مى باشد مثل اقرار به دین که مورد ادعاى مدعى است و گاه اخبار به خود حق نـیـست بلکه به منشا حق مى باشد مثل اخبار به

 - 37محمودی دشتی ،علی اکبر ،ادلهء اثبات دعوى  ،جلد  1ص 184
 - 38نجفی  ،شیخ محمد حسن  ،جواهر الکالم جلد  35ص 120
 - 39قانون مدنی  ،ماده 1272
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موضوع خسارت یا تلف که در اثر تصادف به وجود آمده است که این مستقیما اخبار به حق نیست بلکه اخبار به منشا حق مى باشد و اقرار
به حق یا به منشا حق در صورتى معتبر است که داراى شرایط زیر باشداز:40
حق بودن
مقربه باید حق باشد و این حق می تواند مالی و یا غیرمالی باشد .حق مالی می تواند عینی یا دینی و نیز منفعت یا خسارت باشد .حق
غیرمالی نیز می تواند مصادیق متعددی از قبیل اقرار به زوجیت و یا اقرار به نسب داشته باشد.
ممکن بودن
مـقر به عقال یا عادتا ممکن باشد چون حجیت و اعتبار اقرار از باب کاشفیت مى باشد و در صـورتـى که مقر به عقال یا عادتا غیر ممکن باشد
داللت و حکایت وى از واقع خدشه دار و از اعتبار سـاقط مى گردد .مثال هر گاه کسى که سى سال عمر دارد اقرار کند بر فرزندى شخص
مجهولى بـراى خـود که داراى  25سال عمر مى باشد ،چنین اقرارى بعلت عدم امکان تولد فرزند  25ساله از شخص سى ساله اعتبار ندارد و
آثارى که در باب اقرار به نسب بر علیه شخص مقر ثابت مى شود در چنین اقرارى ثابت نیست .همچنین اگر مقر به عادتا ممکن نباشد مثال
شخص دست فروش علیه دست فروش دیگر مطالبه یک میلیون دالر نماید و دست فروش خوانده (مدعى علیه) به صحت ادعاى دست
فروش خواهان (مـدعـى) اق ـرار کـنـد پـس چون عادتا تحقق چنین ادعایى غیر معقول به نظر مى رسد لذا چنین اقرارى کاشفیت خود را از
دست داده .و درنتیجه بى اثر مى باشد.41
معلوم و معين بودن
بـکـلـى مـجـهول نباشد بعضى از حقوقدانان گفته اند که مقربه نباید بکلى مجهول باشد و چنین استدالل کرده اند .که اگر مقربه به کلى
مجهول باشد نمى توان او را به امر مجهول محکوم نمود و به موقع به اجرا گذاشت مثال هر گاه کسى ادعا کند که یکصد هزار ریال از دیگرى
طلبکار مى باشد و خوانده (مدعى علیه) اقرار کند مبلغى که مقدار آن را نمى داند به او مدیونست .دادگاه نمى تواند به مقدار خواسته
خواهان (مدعى) حکم نماید ،زیرا به آن مقدار اقرار نشده و نمى تواند او را مـحـکوم به مقدار غیر معین کند و یا او را ملزم به توضیح اقرار
نماید ،زیرا طریقى را قانون پیش بـیـنى ننموده است .ولى هرگاه مورد اقرار فى الجمله مجهول باشد و بتوان قدرمتیقن به دست آورد اقـرار
نـسبت به آن مقدار ،معتبر خواهد بود مثال هر گاه کسى یکصد هزار ریال از دیگرى در دادگاه مطالبه مى نماید وخوانده بگوید که:
محاسباتى با خواهان داشته ام و فقط چند هزار تومان آن بـاقـى مانده است.در این صورت به دوهزار تومان که حد اقل جمع در زبان فارسى
است اقرار ،معتبر خواهد بود 42
بـر حـسـب قـانـون  ،صـحيح باشد
اگر مقربه عقال یا عادتا ممکن باشد ولى برحسب قانون صحیح نباشد چنین اقرارى اثر ندارد .مثال اگر شخص مقر اقرار کند به این که زید
مبلغ صد هزار تـومـان از او طلب دارد و این طلب از بابت خرید خُمر یا بازى قمار و یا گروبندى و یا ربا که طبق قـوانین موضوعه کشورى و
شرع اسالم چنین معامالتى باطل است و طرف ،مستحق چنین مبلغى نمى شود .پس چنین اقرارى اثرندارد .در ایـن زمـیـنـه عالمه حلى
(ره) در تذکره مى گوید :در مقربه شرط است که یا مال قابل تملک بـاشد و یا این که حقى قابل مطالبه باشد مثل حق شفعه ،حد قذف،
حدقصاص ،یا به حقوق شرعى مـثـل حقوق ارتفاقى از قبیل حق عبور از درب خانه دیگرى و جارى نمودن آب از نهر و ناودان به مـلک
دیگرى و یا حق گذاشتن سرتیر بر دیوار دیگرى .پس اگر اقرار کند به آنچه که قابل تملک نـیست مثل بول ،غائط و حشرات ،چنین اقرارى
لغو و بى اثر مى باشد و یا اگر اقرار کند به آنچه که از نظرقانون و شرع قابل تملک نبوده و فاقد مالکیت باشد مثل خمر و خنزیر .پس چنین
اقرارى براى مـسلمان صحیح نیست و فاقد اعتبار مى باشد ولى براى کسانى که ازنظر مذهبى مى توانند مالک بشوند مثل اهل کتاب اقرار او
صحیح مى باشد.
اقرار به زیان شخص مقر باشد
از این رو اگر اقرار به دین کند باید مقربه در ذمه مقرباشد.و اگر بـه عـیـن خـارجى اقرار کند ،مثال بگوید :این منزل معین از آن شخص
معین ،مى باشد.پس الزمه شـرط مزبور در عین خارجى آن است که باید عین خارجى تحت تصرف و استیالى مقر باشد ،و اما اگر تحت
تصرف وى نبوده و تحت تصرف شخص ثالث باشد .چنین اقرارى بر ضرر مقر نبوده بلکه بـر ضـرر شـخـص ثـالـث مـى بـاشـد .لـذا
چـنـیـن گفتارى اقرار شناخته نشده بلکه یک ادعا یا شـهـادت مـحـسـوب مـى گـردد .در ایـن مورد عالمه حلى در تذکره مى گوید :اگر
قضاوت بر اساس اقرار به ملکیت مقر به براى مقر له باشد .پس الزم است که مقر به تحت ید و تصرف مقر باشد .و امـا اگر اقرار کند به آنچه

 - 40محمودی دشتی ،علی اکبر ،ادلهء اثبات دعوى  ،جلد  1ص 188
 - 41محمودی دشتی ،علی اکبر ،ادلهء اثبات دعوى  ،جلد  1ص 188
 - 42امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی  ،ص36
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که تحت تصرف و استیالى شخص دیگرى است پس حکم نمى شود به مـلـکـیـت مـقـر به براى شخص مقر له به محض اقرار بلکه این
اخبار یک ادعا یا شهادت محسوب مى گردد .و بعد اضافه مى کند که این اقرار لغو نبوده بلکه در بعضى موارد فایده اقرار بر آن مترتب
خـواهد شد .و آن در صورتى است که شخص مقر بعد از اقرار اقدام به خرید مال مقر به بنماید و آن را به ملک خود در آورد پس به استناد
اقرار سابق حکم به نفع مقرله صادر مى شود ،شهید ثانى نیز از این راى تبعیت کرده است .تـحـقـیق آن است که قسمت اول این کالم
صحیح است ،چرا که در تعریف اقرار قید شده است که مقر به باید بر ضرر شخص مقر باشد ،و این مستلزم آن است که اگر مقر به عین
خارجى است ،باید تـحت تصرف و استیالى شخص مقر باشد چرا که اگر مال تحت تصرف شخص ثالث بوده و تصرف او دلیل بر مالکیت وى
باشد پس اقرار به آن مال به زیان شخص مقر نیست.
اقرار در امور مدنی و امور کيفري و تفاوتهاي آنها
هرچند قواعد عمومی مربوط به شرائط و آثار صحت اقرار در امور مدنی و امور کیفری یکسان است ولی با این حال ،بین این دو تفاوتهایی
وجود دارد.با وجود اینکه اقرار واژه عامی است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مورد استفاده قرار می گیرد ولی معموال برای امور
کیفری واژه « اعتراف» را به کار می برند43در آنچه که به حجیت اقرار بر می گردد ،بین اقرار در امور مدنی و اقرار در امور کیفری تفاوت
هایی وجود دارد .در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است .حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش گذاری قاضی است.
درمورداقراردرامور مدنی ماده (202ق.آ.د.م ).مقرر می دارد « :هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد،
خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن الزم نیست» این ماده اقرار را در بین ادله از جایگاه ویژه ای برخوردار نموده است .و به دلیل همین
حجیت مطلق است که حکمی که بر مبنای اقرار در مرحله بدوی صادر شده باشد ،قابل تجدید خواهی نیست اما در امور کیفری وضع بدین
منوال نیست و اقرار در این امور ،حجیت مطلق ندارد .برای مثال ،اگر متهم اقرار به زنا نمود ،ولی مزنی بها را مشخص ننمود و شبه ای برای
قاضی در ارتکاب جرم بروز نمود ،این اقرار نمی تواند زنا را به اثبات برساند شاید به همین دلیل باشد که رد قرآن کریم هم برای اثبات
دعوای کیفری نامی از اقرار به میان نیامده است و بر شهادت شهود به عنوان دلیل اثباتی تاکید شده است بر همین اساس ،ماده (194
ق.آ.د.ك ).مقرر داشته « در صورت تردید در اقرار و تعارض آن با ادله دیگر ،دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به
ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید و تنها در صورتی که اقرار متهم صریح و بدون هیچ گونه شبه ای باشد و قراین و امارات نیز موید آن باشند،
بر وفق آن مبادرت به صدور رأی می نماید بنابراین ،اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال
موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دالئل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود44
البته داشتن حجیت مطلق در امور مدنی به این معنا نیست که اگر اقراری سبب باطل داشته یا مبتنی بر اشتباه بوده یا به عنوان
مثال بیان شده باشد ،نی ز معتبر است بلکه وجود این احتماالت از اعتبار آن نمی کاهد ،و قانونگذار فرض وقوع این فروض بی اعتبار کننده
اقرار را در ماده ( 1277ق.م ).پیش بینی نموده و بار اثبات بطالن را برعهده مدعی بی اعتباری آن گذاشته است .اما در امور کیفری مسئله
بدین شکل نیست یعنی درجه اعتبار اقرار به نظر قاضی واگذار شده است.
ماهيت حقوقی اقرار
مقصود ازشناخت « ماهیت حقوقی اقرار» تمیز اوصاف جوهری اقرار است اوصافی که بدنه اصلی و مبنای اعتبار ممتاز این وسیله اثبات است
و قالب ویژه آن را در نظام حقوقی معین می کند :به عنوان مثال ،پاسخ این پرسش که آیا اقرار از جنس اخبار است یا در همان حال حاوی
انشاء نیز هست به ماهیت حقوقی آن باز می گردد و نشان می دهد که اقرار در زمره اعمال حقوقی است یا در شمار وقایع حقوقی است یا در
تقسیم اعمال و وقایع حقوقی جای نمی گیرد؟ همچنین است پاسخ دشواریهای تمیز جنس اقرار :آیا باید آن را نوعی اسقاط حق اثبات و
همانند ابراء شمرد؟ یا دلیل واقعی همانند سند و شهادت است؟ و سرانجام آیا اعتبار آن مرهون تراضی دو طرف دعوا و فصل خصومت است
یا تکیه بر اماره قانونی «انطباق با واقع» دارد؟
این گونه پرسشها و یافتن پاسخ های متناسب نه تنها فای ده نظری و فلسفی دارد از جهت شناخت آثار و احکام اقرار و نیروی
اثبات کننده آن نیز مؤثر است برای مثال اگر اقرار نوعی اسقاط حق و در زمره اعمال حقوقی قرار گیرد شرایط وقوع و نفوذ آن تابع قواعد
عمومی قراردادها است و به ویژه اکراه و اشتباه و اضطرار همان آثار معمول در اعمال ارادی را دارد ،در حالی که اعتقاد به خبری بودن
طبیعت اقرار در بسیاری از این احکام مؤثر است .همچنین اگر اعتبار اقرار به دلیل توافق دو طرف برای از بین بردن موضوع نزاع باشد
مبنای قطعی شدن حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و عدم پذیرش درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی از آن را بهتر می توان درك کرد یا
 - 43در قرآن کریم نیز در آیه  11سوره ملک این واژه در بیان اقرار به گناه آمده است .
 - 44نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره  7/169مورخه 1373/3/3
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در موردی که متصرف کنونی به مالکیت سابق طرف خود اقرار می کند ممکن است دلیل تفاوت اثر این اقرار با اثبات مالکیت پیشین با سایر
دالیل به دست آید45.
بیگمان در هر کتاب و رساله ای که درباره اقرار نوشته می شود کم و بیش و به گونه ای پراکنده و گاه سطحی از این پرسش و
پاسخها مطرح می شود ولی بحث فلسفی و منطقی مستقل در این باره و تأکید بر یافتن حکمت احکام ،به معقول شدن حقوق و استقرار
نظم حقوقی کمک فراوان می کند46.
نتيجه گيري
 -1فقهای امامیه وحقوقدانان ایرانی درشرایط اقرار،همان چهارشرط اصلی ،بلوغ،عقل،اختیار ورشدبه نقاط مشترکی رسیده
اندواقراربصورت شکنجه وقهری وهمچنین اقرارشخص سفیه رابجزمواردی رد نموده اند.
 -2فقهای امامیه دربرخی مواردباحقوقدانان ایران به نقاط تمایز و تفاوتی رسیده اند از جمله بسیاری ازحقوقدانان اقرارورشکسته
راغی رنافذدانسته اند ،ولی این نظریه موردپذیرش فقه امامیه قرارنگرفته است.
 -3علیرغم اینکه در امور مدنی اقرار جنبه ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می
گردد .در امور کیفری ،اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود.
 -4یکسان دانستن تأثیر اقرار در امور کیفری و مدنی به هیچ عنوان درست نیست و هر یک از این دو مورد را باید در حیطه
اختصاصی آن ها اعمال کرد.
یکی از نکات قابل مالحظه درخصوص قاعدة اقرار این است که؛ اقرار هر کس فقط بر ضرر خود او قابل استناد است و قلمرو این
قاعده تنها شاملِ موردی میشود که اقرار به زیان خود باشد مادة ( 1275ق.م) .در نتیجه ـ چنانکه قبالً گذشت ـ ادعای سودِ خود را
فرانمیگیرد .مادة ( 1278ق.م ).در تأیید همین مطلب میگوید؛«اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در
حق دیگری نافذ نیست ،مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد».
باتوجه به پژوهش انجام شده پيشنهاد می گردد:
 -1درمراکزقضایی وقانونی اقراربواسطه اختیارخود فرد  ،نه شکنجه یا بصورت قهری مورداعاده قرارگیرد.
 -2درصورت موجه بودن و یا باطل بودن اقرار،رجوع از آن امکان پذیر تلقی گردد

 - 45کاتوزیان ،اثبات و دلیل اثبات ،جلد  ، 1ص 252
 - 46کاتوزیان ،ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  ،ص 80
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