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 چکیده

ترين دلیل اثبات  که کامل  يدر میان ادله اثبات دعوي، اقرار جايگاه بااليی را به خود اختصاص داده، به طور

 يکه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفري از اهمیت خاصی برخوردار است. در دعاو  باشدیحق م

را اثبات نمايد و هرگونه    رفط  يتواند صحت ادعااست که می  یترين روشاقرار بین ادله ديگر ساده  ،یحقوق

او    يترديد و اشكال را برطرف سازد. زيرا اقرار کاشف از واقع و دلیل بر اثبات دعوي قرار گرفته است. در دع

ه   يفر ی و ک  یمدن  ياقرار، اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. اقرار دعاو  زین  يفریک دگا در دا

استناد و معتبر است. بر ا و او   شودیم  لیمفاد اقرار بر دادرس تحم  ،یمدن  يدعاو  دراساس    نيقابل 

  کند، یصادر م  يرأ  لیدل نيادامه دهد، لذا بر طبق ا  قیو تحق  یبپردازد و به دادرس  گريد  ليبه دال تواندینم

ند سا  ز ی آن ن   یابيدارد و ارز  تیقيبه اتهام، جنبه طر  یدگ یو رس  ي فری ک  ياعتبار اقرار در دعاو كنیل ان   ري م

همه   ي که دارا   يرا بر عهده دارد. پس ممكن است اقرار  يینها  يدادگاه است و وجدان دادرس، داور  اادله ب

از ادله   یكياقرار    نيسبب نشود و او را قانع نسازد. بنابرا  قتیاعتقاد دادرس را نسبت به حق  باشد،یم  طيشرا

ات  ث ی از ح   قرارصحت ا  طيبا وجود شرا  يیقضا   يها و در تمام دستگاه  باشدیاثبات دعوا م ب وان اث نقش   ی ت

 . م يپردازیم  يفر یو ک  یحقوق  يآن در هر دو دعاو  گاهيجا  یمقاله به بررس  نيرا دارد که در ا  ياکننده  نییتع
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 مقدمه

نیرومندترين دلیل اثبات دعوي است، چنانكه از آن به ملكه دال مهم در   نيشود. اتعبیر می  لياقرار 
به حق  ،یاصطالح حقوق  لهیاست که به وس  ياظهار  ايبه ضرر خود    ریغ  يبرا  یعبارتست از اخبار 

عل  ياآن اظهارکننده واقعه کند. به یم قياست تصد يیو جزا یو آثار مدن  جينتا  ياو دارا  هیرا که 

به    گريد  انیب راجع  عا  ياواقعه  کياظهارات شخص  آن  سود  که  متوجه   انشيو ز  ریغ  دياست 
م عام است که هم در امور کشودیاظهارکننده  صورت  به  اقرار  واژه  هرچند  و هم در امور   يفری. 

که  برندیمواژه اعتراف را به کار  يفریامور ک يمعموالً برا كنیل  رد،یگیمورد استفاده قرار م  یمدن

برگ  تواندیدارد و م  يترعیمفهوم وس باشد. اقناع وجدان   يگريد  ايبه ضرر خود    یمطالب  رندهیدر 
نكند، ز بايستی که از حدود قانون و مقررات تخطی  کسب اقرار و ديگر ادله  نتیجه  در   رايقاضی 

از راه ش که  اقراري  به دست میاصوالً  بوكنجه و عنف  و داراي ارزش   دهآيد، فاقد ارزش و اعتبار 

قرار دارد    گرياز آنجا که اقرار در رأس ادله د  ی( در امور مدن181،  1386. )زارع شعار، ستیقضايی ن

بنابرا  يقاطع دعو  یط يو تحت شرا بعد از اقرار در امور مزبور را   نيدانسته شده است،  مقنن، انكار 
ندانستن انكا قابل استماع به دل  رندانسته اما بالفاصله بعد از مسموع  احتمال اثبات   لیپس از اقرار، 

ب اقرار  موجب  به  آنچه  به آن   طيعدم تحقق شرا  ايشده و    انیخالف  با توجه  نظر مقر که  مورد 

 شودیم اثریها اقرار به عمل آمده بنموده که با حصول آن ینیبشیرا پ ياقرار کرده موارد  ط،يشرا
 ي که ادعاها   ی. البته تا زمانلیقب نياز ا يو موارد اشتباهابتناء آن بر اثر   ايمانند اثبات فساد اقرار و 

نرس اثبات  به  )رستم  دهیمزبور  بود.  خواهد  نافذ  و  معتبر  همچنان  گرفته  صورت  اقرار   یباشد، 

به ارتكاب جرم، از   ،يفریادله اثبات امور ک  انی( در م63،  1390  ،يچلكاسر اقرار و اعتراف متهم 

 ی كيبوده و  یو اعتبار خاص تیواجد اهم  امياالمياز قد باشدیم  یعیو طب  یمشاء عقل  يآنجا که دارا
به شمار م  ليدال  نيترو مشروع  نيتراز کامل  چیه یلیاست، چرا که از نظر تحل  رفتهیاثبات جرم 

ه    رد،يپذیاوست نم  انيرا که به ز يگريد يادعا  یعاقل ب مگر آن که آن ادعا در واقع محقق باشد و 

و  نیقيحصول قطع و  لهیوس نيو بهتر ليدال  نيگذشته، اقرار از مهمتر  يهادر زمان  لیدل  نیهم
و آرام کننده وجدان عموم  نیتسك دادرس  خاطر  کننده را از   بیبوده و وجود اقرار تعق  یدهنده 

 یو محاکمه، سع بیجهت در تمام مراحل تعق نینموده و به هم ازینیب يگريد لیهرگونه دل  هیته

تحص حت  لیدر  و  به عمل م  یگاه  یاقرار  با شكنجه   ،يفریاست. در امور ک  آمدهیاخذ اقرار توأم 

بهتر  دهيگرد  یتلق  ليدال  نياز مهمتر  نیهنوز هم اقرار مجرم عنوان  به  ارضاء وجدان   لهیوس  نيو 
يكی از موضوعاتی که باشدیم  يیو مراجع صدور احكام جزا  قیتحق  نيقضات، وجه همت مأمور  .

نمايد، موضوع انكار   ازتجزيه و تحلیل آن در بحث   اقرار در دعاوي حقوقی و کیفري ضروري می 

بعد از اقرار جايز نبوده و مسموع بعد از اقرار می بر اين است که انكار  باشد. در امور حقوقی اصل 
باشد، مگر اينكه خالف آن ثابت گردد. در حقیقت، در امور مدنی انكار بعد از اقرار دلیل موجه نمی

تأثیر نبوده و بعضاً انكار بعد ر امور کیفري رجوع از اقرار در صدور حكم مجازات بیخواهد. اما دمی

پذيرفته می نیز  بیان دلیل موجه  بدون  به ويژه که رجوع از اقرار باعث شبهه از اقرار حتی  شود و 

  نكهي( به رغم ا197،  1397مهر و همكاران،  یبيشده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. )اد
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فقه اسالم نظام  تیموضوع  ياقرار دارا  یدر  برا  يکشورها  یحقوق  يهااست، اغلب  اقرار   يمسلمان 

شده  تیقيطر در مقررات موضوعه کشور ما در شراقائل  که قانونگذار در قانون مجازات   یط ياند. 
موضوع  1392مصوب    یاسالم تصر  تیبر  اقرار  ماده    حيداشتن  در  اما  آ  360داشته،   نيیقانون 

به م  ياگونه  به  يفریک  یسدادر اقرار سخن  خصوص   نيا  تیقيطر  کنندهیآمده که تداع  انیدر 

 است.  لیدل

 

 ی فریو ک یمفهوم اقرار در امور مدن

به معنا  اقرار لغت  آمده است:  یقانون مدن 1259است. در ماده  ياعتراف و اثبات کردن امر  يدر 
عبارت از اخبار به حق است که مانند اخبار  يبر ضرر خود. در واقع اقرار خبر ریغ ياست برا یاقرار 

بدرودیاحتمال صدق و کذب در آن م  گريد  شود،است اگر اقرار به خصوص در دادگاه واقع   یهي. 

به مراتب ب . کندیآن اقرار م یونبا توجه به آثار قان هیعلیمدع رايز شودیم شتریاحتمال صدق آن 
به حق  ،یدر اصطالح حقوق عبارتست از اخبار  اقرار  گريبه سخن د ايبه ضرر خود.  ریغ يبرا یاقرار 

 يیو جزا یو آثار مدن جينتا ياو دارا هیرا که عل ياآن اظهارکننده واقعه لهیاست که به وس  ياظهار

به تعرکندیم  قياست، تصد با توجه  کول به آن است که اظهارات شخص فوق، تحقق اقرار مو في. 

غ سود  ز  ریبه  برا  انيو  باشد و  کننده  نظر   یعنصر اساس  نيا  هیتوج  ياقرار  اظهارات اشخاص از 
و  جيچنان نتاآن  يدارا ياـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه1سه حالت متصور است:   ،یحقوق

 شودیاز اظهارکننده م ریغ يگريمتوجه شخص د زیآن ن انيو ز ریغ دياست که سود آن عا  يآثار

حقوق نظر  تلق  یاز  شهادت  اظهارات،  به واقعه2.  شودیم  یآن  راجع  اظهارات شخص  هرگاه   ياـ 
 يبه عنوان ادعا یاز نظر حقوق شود،یم ریآن متوجه غ انياظهارکننده و ز ديآن عا دهياست که فا

به3.  شودیم  یحق تلق و  ریغ دياست که سود آن عا  ياواقعه  کي  ـ هرگاه اظهارات شخص راجع 

نظر حقوق  شود،یمتوجه اظهارکننده م  انشيز تحقق اقرار  يبرا ني. بنابراشودیاقرار شناخته م یاز 

-111،  1380  ،يدیولاست. )  ريناپذخود اجتناب  انيبه ز یو دوم ریبه سود غ یدو شرط اول  تيرعا
بعض112 خارج  ی(  حقوقدانان  قانون  ،یاز  اماره  را  دل  دانندیم  یاقرار  اقامه  از  را  مقرله   لیچون 

 كنیو اثبات خالف آن هم به عهده مقر است، ل دهدیو کار اماره را انجام م  کندیم  ازینیب  يگريد

ب به حساب  نظر مشكل است اقرار را جزو امارات  است از طرف بدهكار که   یالم. اقرار اعمياوریبه 
شده و  ینیبشیاثبات دعوا است. همانطور که در قانون پ  لياز دال  یكياست و    قتیکاشف از حق

نم  نكهيا بودن آن  عهده مقر است، سبب اماره  به  اقرار  خالف  سند   نكهيباشد کما ا  تواندیاثبات 

نفع متعهدله معتبر است و مراجع دولت  یرسم به  اثر  بیبه آن ترت ديبا يیو قضا یهم مانند اقرار، 

  1و بند   331در تبصره ماده  توانیاقرار در اثبات ادعاها را م تی( اهم89،  1369  ،یمیبدهند. )عظ 
  یدنظرخواه يتجد  رقابلیکه قانونگذار به غ يیمشاهده کرد، جا  یمدن  یدادرس  نيیقانون آ  369ماده 

دعاو تأک  يبودن  اقرار  با  شده  )تاج  کندیم  دیاثبات  ک107،  1399  گر،کوزه.  حقوق  در   يفری( 

تعر د  یفيهرچند  اقرار  به تحقق امر  یمفهوم کل  کيدر    كنیل  شود،ینم  دهياز   ياقرار، اخبار مقر 
عل که  آن را اظهارات   توانیاخص کلمه م  یاست و در معن  یواجد آثار قانون  يشخص و  هیاست 
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خود را    هیاز اتهامات وارده عل یتقسم  ايصحت تمام    نفعيآن ذ یکرد که ط فيتعر  یکتب  اي  یشفاه

)گلدوزدينمایم  ديیتأ به طور کل332،  1374  ان،ي.  از  یخاص فيتعر ران،يا  يیجزا  نیدر قوان  ی( 
در بخش مربوط  مياز طرق اثبات جرا  یكيصورت نگرفته و تنها از آن به عنوان   1392اقرار تا سال  

ل  ميبه اثبات جرا نامبرده شده است.  که براي  1392یمجازات اسالم نونقادر   كنیمستوجب حد 

به اقرار و شرا  یفصل  یجزائ  نیبار در قوان  نیاول  164که در ماده  یفيآن اختصاص داد،  تعر طيرا 
برخ است.  خود  جانب  از  جرم  ارتكاب  به  اخبار شخص  از  عبارت  اقرار  که  است  آن  از   یآمده 

 جياز عواقب و نتا یقر با علم و آگاهاند که مدانسته يرا اظهار  يفریحقوقدانان، اقرار در اصطالح ک

عل  یاتهام  یتمام  اي  یقسمت  ،يفریک که  دادگاه اقامه شده را م  يو  هیرا  )شامبرديپذیدر   ،یاتی. 

لذا در حقوق جزا وقت167،  1376 نمود، مقصود پذ  ميیگویم  ی(  به جرم اقرار  اتهام و  رشيمتهم 
به انجام و ارتكاب جرم م است  افتهينكه جرم مورد نظر توسط وي ارتكاب يو اعالم ا باشدیاعتراف 

که   ديآیکه اثر آن به حكم قانون به وجود م  باشدیم دادييجرم واقعه و رو میدانیو همانطور که م

ممكن است شامل مسئول  نيا حداقل واجد   باشد. در هر صورت هر جرم  یو مدن  فريیک  تیآثار 
 و مجازات است. فریتحمل ک  فريیمورکاقرار در ا  انيو آثار ز  باشدیم فريیک تیمسئول

 يفریو ک  یـ و جوه اشتراک و افتراق اقرار در امور مدن2

دو  نياز ا کيو هر  ستیعنوان درست ن چیبه ه یو مدن يفریاقرار در امور ک  ریدانستن تأث  كساني

با  ت ی  اقرار جنبه کاشف  یدر امور مدن  نكهيا  رغمیها اعمال کرد. علآن یاختصاص طهیدر ح  ديمورد را 
به تبع آن دل و  دارد  موضوع  برا  لیاز   ،يفری. در امور کگرددیمقر محسوب م  تی محكوم  يمقنن 

 ریتقص  صیعلم و استنباط دادگاه در تشخ  قيندارد و فقط ممكن است طر  تیاقرار متهم موضوع

صورت    نيمهم بد ني( وجه اشتراک ا39،  1395 ،یو ملک رئیس  یري افراکتمتهم واقع شود. )مختا
محسوب و از ارزش و اعتبار قانونی و قضايی زيادي   ل«یاست که اقرارهاي کیفري و حقوقی »دل

لذا خبري که از طريق آن  ورداربرخ نه حال و ها داده میهستند،  به گذشته است  شود، معطوف 

بوده باشند. آينده. اقرارهاي کیفري و حقو قی در صورتی مؤثر و معتبر هستند که منجز و مطلق 

نمی محسوب  اقرار  قطعی،  غیر  و  مشروط  )ماده  اظهارات  حقوقی و 167شود.  از  اعم  اقرار  ق.م.ا( 
. البته در صورت عجز، با فعل از قبیل اشاره گرددی( واقع مینوشتن )کتب ايوسیله لفظ   بهکیفري،  

ق.م.ا( صرف نظر از نوع 166روشن و بدون ابهام باشد. )ماده  ديصورت باو در هر   شودینیز واقع م

)حقوق بايد در حيفریک  اي  یاقرار  باشد  نی(، اقرار کننده  عاقل، قاصد و مختار  بالغ،  )ماده اقرار،   .
 «ی. اثر اقرار حقوقی يا کیفري »نسبستندین لیق.م.ا( اقرار اعم از حقوقی و کیفري، قابل توک168

نمی غیر  به  باشد. در اقرار حقوقی و کیفري، تصديق مقرله و معلوم و مشخص است و قابل تسري 

نه حكم قا بايد امر خارجی  اعم از حقوقی و کیفري  اقرار  موضوع  نیست.  شرط  آن  يا   نونیبودن 

)حقوق اقرار  »سبب«  در  اختالف  باشد.  قانون  (، تأثیري در ارزش و اعتبار اقرار يفریو ک  یتفسیر 
نخواهد داشت.  با رعايت قانون اثبات شود، آن اقرار اثري  ندارد. اگر کذب اقرار حقوقی و کیفري، 

لواط، مساح در امور حقوقی و کیفري کافی است مگر در جرائم زنا،  اقرار  بار  شرب خمر،   قه،يک 

صورت است که با اقرار   نيبد يفریو ک یقوادي، قذف و سرقت موجب حد. تفاوت اقرار در امور مدن
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رود در تحلیل نهايی مال و حقوق مالی است. يعنی آثار اقرار در امور مدنی  مدنی آنچه از دست می

مالی م غیر مالی ه  باشد،یغالباً  با اقرار در   مهر چند در مواردي آثار اقرار ممكن است  باشد. اما 
از دست م آنچه  کیفري  پنداشتن   رودیامور  يكسان  با  آزادي، آبرو و حتی جان اقرارکننده است. 

می گمان  بسیاري  کیفري  اقرار  و  مدنی  بودن، اقرار  بدهكار  به  بدهكار  با اقرار  که  همچنان  برند، 

نفع مدعی حكم صادر می به  تمام و  پرونده کیفري همدعوي  وقتی متهم اقرار کرد کار   شود، در 
بررسی و پرس و جويی الزم نیست. هر چند برخی شرايط صحت اقرار بین اقرار  تمام است و هیچ 

هايی نیز بین اقرار مدنی و کیفري وجود دارد. نكته بسیار مدنی و کیفري مشترک است، اما تفاوت

می اقرار  که  است  اين  توجه  قابل  و  )حقوقمهم  مدنی  امور  در  امور کیفري یتواند  در  يا  باشد   )

به تعهدات و معامالت و قراردادها و مانند اينيی)جزا ها. مثل اينكه حسن ( مورد اول مربوط است 
پنج میلیون تومان به تقی بدهكار است يا اقرار کند به ساخت و تحويل فالن دستگاه به  اقرار کند 

ها. مورد دوم حالتی است و امثال اين او متعهد بوده است يا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست

يا اتومبیلی را  به ارتكاب جرمی اقرار می کند. مثالً فردي اقرار می کند کسی را کشته  که کسی 
براندازي حكومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با  براي  يا  يا سندي را جعل کرده  دزديده 

تفاوت کیفري  مسائل  در  کماقرار  که  دارد  جدي  می  ترهاي  توجه  آن  باعث به  اين  و  شود 

ه  19،  1397 ،يشود. )مقصودها و اشتباهات بسیار میداوريپیش ب ( هر چند قواعد عمومی مربوط 

يكسان است، ولی با اين حال، بین اين دو  شرايط و آثار صحت اقرار در امور مدنی و امور کیفري 
مانند اينكه شما بگويید بدهی به کسی  هايی وجود دارد. اقرار در مسائل حقوقی کافی است،تفاوت

ه   ب داريد. قاضی نیازي ندارد که براي اثبات اين ، مستندات ديگري را بجويد. اما در مسائل کیفري، 

نیست،   تا شواهد و مستندات،  د،يااگر شما بگويید عملی مجرمانه را انجام داده  یعنيتنهايی کافی 
نكنند، گفته شما محكمه   نیست. در دعاوي مدنی، مفاد اقرار بر   پسندگفته شما را ثابت  و مدلل 

می تحمیل  نمیدادرس  او  و  بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. شود  به داليل ديگر  تواند 

در دعواي کیفري و رسیدگی به  كنیقانون آيین دادرسی مدنی( ل  202ق.م و ماده    1275)ماده  

نیز، مانند ساير ادل عهده   هاتهام، ارزيابی اقرار  بر  نهايی را  با دادگاه است و وجدان دادرس داوري 
به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدن بر خالف احكام مستند  مند که از اعتبار امر مختوم بهره  یدارد. 

نمی قطعی  را  حكمی  هیچ  متهم  اقرار  به  استناد  رسیدگی است،  يا  تجديدنظر  از  مانع  و  سازد 

نمی با اقرار حقوقفرجامی  است،  یمال و حقوق مال يینها لیدر تحل رود،یآنچه از دست م  یشود. 
جان اقرار کننده  یو حت یاجتماع تیآبرو، موقع ،يآزاد شودیکه نابود م يزیچ يفریاما در اقرار ک

است. نخست اينكه، هر چند واژه اقرار، واژه عامی است که هم در امور کیفري و هم در امور مدنی 

به  گیرد،مورد استفاده قرار می براي امور کیفري واژه اعتراف را  برند که مفهوم کار میولی معموالً 

دارد و میوسیع ياتري  به ضرر خود  برگیرنده مطالبی  باشد. دوم اينكه، اقرار در   تواند در  ديگري 
گذاري امور مدنی داراي حجیت مطلق است. در حالی که حجیت اقرار در امور کیفري تابع ارزش

است.   ماده    درقاضی  مدنی  امور  در  اقرار  آ  202مورد  م  یمدن  یدادرس  نيیقانون  : داردیمقرر 

نمايد که دلیل ذي به امري  بودن طرف او »هرگاه کسی اقرار  باشد، دلیل ديگري براي ثبوت حق 
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بین ادله از جايگاه ويژه نیست.« اين ماده اقرار را در  نموده است و به دلیل آن الزم  برخوردار  اي 

حج باشد، قابل   یتهمین  بدوي صادر شده  بر مبناي اقرار در مرحله  مطلق است که حكمی که 
نیست   بدين منوال  نیست. اما در امور کیفري وضع  و اقرار در اين امور، حجیت تجديدنظرخواهی 

به هم ندارد و  مقرر داشته: هرگاه متهم به   يفریک  یدادرس  نيیقانون آ  360علت ماده    نیمطلق 

ب  حيطور صر  ي ديترد زیدر اقرار و ن ياشک و شبهه  چگونهیکه ه يارتكاب جرم کند، به طور  هاقرار 
به استناد اقرار، رأ  ياریدر صحت و اخت نباشد، دادگاه  . بنابراين اقرار در کندیصادر م  يبودن آن 

با اوضاع و احوال موجود در پرونده و  بوده و  امور کیفري زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت 

بودن آن احراز شود. میزان و درجه اعتبار  به واقع  قرائن و امارات و ساير داليل منطبق و مقرون 

نمايد. در اين خصوص ادار قاضی تعیین  بايد  را  ه حقوقی آورده است، میزان و درجه اعتبار اقرار 
 يمکننده است. به عبارت ديگر، براي اثبات جرااقرار افراد در جرايم تعزيزي به نظر قاضی رسیدگی

به  علم  بار اقرار متهم،  يک  با  قاضی  چنانچه  رو  اين  از  ندارد؛  موضوعیت  اقرار  تعزير،  مستوجب 

به ن نباشد، به آن ترتیب  ارتكاب جرم حاصل نمايد کافی است و اگر  ظر دادگاه، آن اقرار مطابق واقع 
نمی نیست که اگر اقرااثر  به اين معنا  مدنی  امور  در  مطلق  حجیت  داشتن  البته  سبب   ريدهد. 

يا به عنوان مثال بیان شده باشد، نیز معتبر  باب استهزاء  باطل داشته با مبتنی بر اشتباه بوده يا از 

احتماالت   اين  وجود  بلكه  نمیاست،  آن  اعتبار  بی از  فروض  اين  وقوع  فرض  قانونگذار  و  کاهد 

ماده   در  را  اقرار  عهده قانون مدنی پیش  1277اعتبارکننده  بر  بار اثبات بطالن را  نموده و  بینی 
بی يعنی درجه مدعی  نیست،  شكل  بدين  مسأله  کیفري  امور  در  اما  است.  گذاشته  آن  اعتباري 

نظر قاضی واگذار  به  در اختالف اقرار در امور  زین يگريشده است. عالوه بر اين، موارد داعتبار اقرار 

عبارتند از:  مدنی و کیفري قابل طرح می اقرار: در امور مدنی   عاتـ از جهت تعداد دف1باشد که 
ثابت می مقر  اقرار  يكبار  با  مقرله  لواط و وطی حق  شود. اما در امور کیفري، در زنا و مساحقه و 

اقرا بار  چهار  نیز میت  الزم است و در قوادي و قذف و سرقت و ارتداد دوبار، در جرائم تعزيري  ر 

شدن اثر اقرار: در امور مدنی وقتی   منتفیـ از جهت امكان  2اند.  برخی قائل به لزوم دوبار اقرار شده

به نفع مقرله محقق می يافت اثر آن  ي شود و اين اثر قابل انتفا نیست. اما در امور کیفراقرار تحقق 
بعد از اقرار می بعضی جرايم توبه  ـ از 3ق.م.ا( 114تواند فرد را از مجازات کیفري برهاند. )ماده در 

امور   در  بودن:  مبین  و  مجمل  باشد و حاکم می  مدنیجهت  ممكن است مجمل  مقر  تواند اقرار 

بخواهد. اما در امور کیفري اگر اق رار متهم تبیین و روشن کردن مطلب را از کسی که اقرار کرده، 
ناچار است در صورت نبودن دلیل ديگر  بلكه  بخواهد  ندارد از او توضیح  باشد، حاکم حق  مجمل 

بدهد.   برائت او  به  انكار بعد از اقرار: در امور مدنی انكار بعد از اقرار مطلقاً  كانـ از جهت ام4حكم 

بعد از اقرار   اما در مسائل کیفري حداقل در يک مورد انكار  نیست،  لفظاً و چه عمالً مسموع  چه 

آثار است. طبق ماده   ترتیب  باعث  و  استماع  بعد از اقرار   ،یقانون مجازت اسالم  173قابل  انكار 
حد قتل است که در   ايکه مجازات آن رجم  یست؛ به جز در اقرار به جرمیموجب سقوط مجازات ن

آن در زنا و لواط، صد  ياجرا، مجازات مزبور ساقط و به جا  نیصورت در هر مرحله، ولو در ح  نيا

غ در  و  شالق  تعزآن  ریضربه  حبس  ثابت م  يزيها،  پنج  ـ از جهت انگیزه اقرار: 5.  گرددیدرجه 
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بیشتر از امور مدنی است. به عنوان مثال، پسري انگیزه به مراتب  باطل در امور کیفري،  هاي اقرار 

پدر اقرار میاش شعله میعاطفه خويشاوندي ا  کشد و به خاطر اينكه پدر زندان نرود، به جرم  ي کند 
خود  براي  ندارد،  را  دوچرخه  يک  حتی  دزديدن  جرأت  و  توان  که  بزدلی  مجرم  است  ممكن 

دز به  اقرار  بنمايد.    ديدنبزرگنمايی،  مرکزي  بانک  جواهرات  اقرار در 6صندوق  تأثیر  جهت  از  ـ 

تحقیق مرحله  در  اقرار  تحقیق:  در   مرحله  مخف فه  جهات  از  باشد،  جرم  کشف  در  مؤثر  که 
)بند ت ماده  مجازات بازدارنده محسوب گرديده است.  ق.م.ا( در حالی که در امور مدنی   38هاي 

 کاهد.از حقوق مقرله را نمی زياي که باشد چیاقرار در هر مرحله

 

در دعاو   یحقوق  ی اعتبار اقرار 

نظام  در در    یحقوق  يهاتمام  اقرار  مدنبه  بعض  یخاص  تیاهم  یامر  در  و  است  شده  از   یداده 

عنوان شاه دل  یحقوق  يهانظام به  آن  نظام حقوقشودیم  ادي  يدر اثبات دعو  لیاز  ما هم   ی. در 
امور مدن در  عنوان    ی»اقرار«   تواندیم  یمورد توجه قرار گرفته و حت  ليدال  نياز مهم تر  یكيبه 

با سند مقدم  نینشجا تعارض  در  و  شود  نحو  سند  به  که   یکه قانونگذار در فرض  يبر آن است 

  202دانسته است. )ماده   ازین یب  گريد  لیاو را از ارائه دل کند،یاقرار م  یمدع يبه ادعا  هیعل  یمدع

در کتاب  يمبحث ادله اثبات دعو یعني یدر جلد سوم قانون مدن یق.آ.د.م( و از منظر حقوق مدن
پرداخته شده و شروط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است.  یمدن يبه موضوع اقرار در دعاو  اول

بودن آن   لیدانسته و نه تنها به دل ياز دالئل اثبات دعو  یكي، اقرار را    1258در ماده   یقانون مدن

بلكه آن را در رأس ادله قرار داده است. در امور مدن  حيتصر از موضوع  تیفکاشاقرار جنبه  یدارد و 
به تبع آن دل برا  لیدارد و   ی. موضوع اقرار در امور مدنگرددیمقر محسوب م  تیمحكوم  يمقنن 

بر م  یو حقوق مال  یجنبه مال مال و حقوق  يینها لیرود در تحل  ی. آنچه از دست مردیگیرا در 

به تعهدات و معامالت و قراردادها و مانند ا  یمال حسن اقرار کند  هنكيمثل ا هانيکه، مربوط است 

به تق  ونیلیپنج م فالن دستگاه به او متعهد  لياقرار کند به ساخت و تحو ايبدهكار است  یتومان 
نزد عقال و امضا61،  1397  ،يیبرما يبوده است. )رضو با ا ي( اصوالً اعتبار اقرار   ن يآن توسط شارع، 

و ادله اثبات   یدادرس  نديفرآ لدر مورد ک یکه حت  هينظر  ني. اديرا فصل نما يهدف است که دعاو

ن و از  يقطع دعاو ديبا یشده است که هدف دادرس يگذار هيمبنا پا نيبر ا ده،يمطرح گرد  زیدعوا 
ن  نیب بازپرس  نزد  باشد. اقرار و شهادت شهود  اختالفات  به   یرتبه قضائ  يکه دارا  زیبردن  است، 

نم  يآنكه رأ  لیدل  یو حقوق یفاقد وجاهت شرع  د،ينمایم  مینظ ت  فرخواستیبلكه ک  کند،یصادر 

با نزد دادگاه  اقرار الزم است دارا باشد و در صورت فقدان  يرا که برا  یط يشرا  یتمام  دياست. اقرار 

وجود داشته  ديبا يشروط در هر اقرار نيدهد و ا  یهر کدام از شروط اقرار اعتبارش را از دست م
دادرس  ی)در دادگاه( هر چند که مخالف باور درون يیباشد و اال اقرار باطل و بالاثر است. اقرار قضا

عل  باشد،یم قابل انكار بودن اقرار اختصاص به اقرار  ریفاعل آن قاطع موضوع است و اصل غ  هیاما 

در دادگاه چه به صورت  ( مالک اعتبار اقرار301-299،  1384)در دادگاه( دارد. )شمس،    يیقضا
 یرا هم مد نظر قرار داد که قاض  نيا  ديشود و با  محرز ینزد قاض  ديبا  یو چه به صورت شفاه یکتب



 

 

 

 

  (سجاد غیبی) یفریو ک یحقوق یاقرار در دعاو گاهیجا                                                              113

 

ن عنوان مثال در اقرار شفاهستیدر بحث اقرار از همه جهات آزاد  به   204بر طبق ماده   ديبا  ی. 

 ياعتبار باشد  و مفاد ان برا يشود تا دارا دیدر صورت جلسه دادگاه ق  یمدن  یدادرس  نيیقانون آ
  ني مهمتر  نيباشد. بنابرا دهیرس  یو قاض نیبه امضاء طرف  ديبا دهاثرگذار باشد و متن اقرار ش نیطرف

نزد قاض  ینكات اقرار  در  داشت، شروط صحت اقرار است.   یبدان توجه کامل و مبسوط  ديبا  یکه 

مطالبه کرد،   يگريد  لیاز خواهان دل  توانیو نم گرددیخواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت م يادعا
 یمدن یدادرس  نيیقانون آ  202رو، ماده    نياثبات حق است، از ا  لیدل  نيتراقرار خود کامل  رايز

 لیلطرف است، خواستن د تیحقان لیکه دل دينما ياقرار به امر ی: »هرگاه کسداردیمقرر م  رانيا

در اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه  یتفاوت ت،ی.« از نظر ماهستیثبوت آن حق الزم ن  يبرا  يگريد

)کاتوزستین ل239،  1380  ان،ي.  نظر اعتبار تفاوت وجود دارد، به طور  كنی(  که ارزش اعتبار  ياز 
برتر اقرار در دادگاه  راي. زآن است یآن بر اقرار خارج از دادگاه از نظر مقام رسم  ياقرار در دادگاه و 

رسم  لیدل  ماًیمستق و  است  ن  تیحكم  و  ندارد، ول  يازیدارد  اقرار در خارج از دادگاه   یبه اثبات 

به اثبات دارد که در  ازیرجوع کرد و ن گريبه ادله د ديواقع شود با ديندارد و اگر مورد ترد  تیرسم
 ريدر حال حاضر با توجه به سا یاز موارد اقرار خارج از دادگاه قابل اثبات نبود ول یلیگذشته در خ

م ول  توانیادله  کرد،  اثبات  را  شرا  یآن  م  یط يتحت  دادگاه  از  خارج  در   تواندیاقرار  اقرار  مانند 

که   يسند اي یبوده مثالً سند رسم یدادگاه معتبر باشد. اقرار در خارج از دادگاه اگر به صورت کتب

قاض نزد  آن  که در صورتجلسه   یخارج از دادگاه هم در صورت  یمحرز شود و اقرار شفاه  یاعتبار 
معتبر است که  یدر صورت یمدن مورشود، اعتبار اقرار در دادگاه را داراست. اقرار در دادگاه در ا  دیق

قانون شروط  ب  یتمام  اثبات  امكان  و  باشد  دارا  را  اقرار   ژهيام شده وکه انج  ياقرار  ياعتباریاقرار 

 ن ی از طرف   یكيرا به نفع   یتیواقع تواندیرا نداشته باشد نم  یکه شروط قانون  یلیبلكه هر دل ست،ین
کند و تا زمان ب  یاثبات  نشود. موضوع اقرار در امور مدن  ياعتبار  یاقرار مؤثر است که   یآن ثابت 

با  تیاهم بر مبنا  ديدارد و  باشد. در   يتا در دادگاه دارا  ردیهمان موضوع صورت گ  ياقرار  اعتبار 

و صدور حكم  یدگی. غالباً در رسدينمایم میرا مكلف به اخذ تصم  یاقرار خوانده، قاض  ،یامور مدن

باشد، ول  یقکه ح  شودیم  ینگران  کيدچار    یقاض نمانده  که مستند به اقرار   یدر حكم  یپنهان 
به دادرس کمک   يو در صدور رأ دهیحاب دعوا به توافق و تفاهم رساست که اص نيمانند ا  باشدیم

قاضنموده و  دعوا  )اصحاب  به    یاند.  )مدنانددهینقطه رس  کيمتفقاً  نها64،  1386  ،ی.(   تي( در 

با اطم به صدور رأ  يشتریب  نانیدادرس  با  کندیاقدام م  ينسبت  اقرار مقر ثابت   کي. حق مقرله 
باور  نيو ا کندیخودش اقرار نم هیبر عل یشخص عاقل چیمبنا معتقدند که ه  نيبر ا  رايز  شود،یم

به حكم وجدان ، امر م تمام شود و چون  يکند، هر چند اگر به ضرر و انیرا ب تیتا واقع شودیکه 

 یمال ریکه آثار اقرار غ يدر موارد زیاست و ن هودهیلغو و ب یمال  اموردر    ینيگزياست جا  یامور مال

اصو غاست  جا  ریالً  )کر  ینيگزيقابل  دعاو53،  1388  ،یميهستند.  در  بر   ،یمدن  ي(  مفاد اقرار 
تحم نم  شودیم  لیدادرس  او  را ادامه دهد.   قیو تحق  یبپردازد و دادرس  گريد  ليبه دال  تواندیو 

بر امر   اقرار  باشد، قاض  یحقوقچنانچه  به دنبال دالئل د  یوجود داشته  بود.   گريمحكمه  نخواهد 

بر رس  ،یامور حقوق  هیدر کل  یمدن  یدادرس  نيیقانون آ   199مطابق ماده   به  یدگیدادگاه عالوه 
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الزم باشد، انجام  قتیکشف حق يکه برا یاقدام اي قیدعوا، هرگونه تحق نیمورد استناد طرف  ليدال

و  کندیم  تيقرار کفاندارد و صرف ا  لیدل  لیبعد از اقرار  به تحص یکه قاض یعنم  نيخواهد داد. بد
ادعا  يبرا  یقاض استناد  به  دنبال دل  هیعل  یمدع  يکمک  به وجود رودیم  لیبه  . مثالً مقر اقرار 

ب  کندیم  يسند از  به دفترخانه م  يبرا  یرفته و قاض  نیکه  امر در ماده   ني. اکندیسند استناد 

مرجع  يحكم صادره از سو  یقرار گرفته است و حت  دیمورد تأک  یمدن  یدادرس  نيیقانون آ  202
باشد قطع  یدگیرس به اقرار قارع دعوا  نظر و فرجام را   ديتجد  تیبوده و قابل  یکننده که مستند 

.  د يآن حكم نما يبر مبنا تواندینم  گرياقرار طرف را کذب دانست، د یاگر قاض ینخواهد داشت، ول

علم  ذبک  صیتشخ  قيطر صورت اقرار به  ني. در اديآیبه وجود م يو يبرا است که یبودن اقرار، 

به خود محرز است و ن  یلیصورت دل به اثبات ندارد و مانند  يازیمستقل است که اعتبار آن خود 
نم بر استقرار حاصل  . رديپذیم  ماًیو دادرس آنچه را که موضوع اقرار، قرار دارد مستق  شودیاماره 

اصل در  کيکه به عنوان  یاقرار در امور مدن يريناپذهي( قاعده تجز116، 1385افشار،    )صدرزاده

ا پذ  یقانون مدن  1282به موجب ماده    رانيحقوق  نم  رشيمورد  اقرار   تواندیقرار گرفته و مقرله 
نما  یکرده و از قسمت  هيوصف را تجز  اي دیبه ق دیمق   دياز آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده 

قاطع  یط يتحت شرا ی( اقرار در امور مدن299، 1384آن صرف نظر کند. )شمس،   گريو از جزء د

بهره  باشدیم  يدعو مختومه  امر  احكام  از  بنابراو  است.  امور را قابل   نيمقنن، انكار در ا  نيمند 

م ا  داندیاستماع  بر ممنوع  نيو  به دداللت دار  لیاز دل  یاقرار خال  بيانكار و تكذ  تیاصل تنها   .
ماده    گريد  ریتعب موجب  مدن  1277به  مدن  یقانون  امور  اصوالً انكار پس از اقرار مسموع   ،یدر 

صورت  نيغلط بوده که در ا ايبر اشتباه  یمبن ايمقر ادعا کند که اقرار او فاسد   نكهيمگر ا  ست،ین

به عبارت  يتنها ادعا نينابراگردد. ب اثریتا اقرار ب شود،یصرف انكار موجب نم یانكار مسموع است. 
از  یكيدر قالب  نكهيعدم وجود ارکان اقرار قابل اثبات خواهد بود و صرف اثبات کذب اقرار بدون ا

پذ  یقانون مدن  1277استثنائات ماده    تینخواهد بود و حكم صادره از آن را قابل رشيباشد قابل 

صادر کننده  یقاض ايدادگاه و    تینخواهد دانست، جز در مورد صالح  یو فرجام خواه  دنظريتجد

نيرأ انكار اقرار الزم  بازپرس    ستی.  نزد  بلكه اگر در  باشد،  نزد حاکم   اريداد  ايکه مانند اقرار در 
است، البته هرگاه مورد اقرار   حیصح  یهم انجام شود مؤثر است. اقرار مجمل در امور مدن  قیتحق

 است. حینسبت به آن مقدار صح ررد، اقرابه دست آو یقنیاجماالً مجهول باشد و بتوان قدر مت

 

در دعاو   ی فریک  ی اعتبار اقرار 

نظام  اقرار نگاه   ياژهيو  تیموقع  يفریک  يهادر  به اعتبار آن  نسبت  هرچند  دارد،  دعوا  اثبات  در 

سستین  یهمسان در  ذات  یقانون  ليدال  ستمی.  ارزش  به گونه  یاقرار  با  يادارد،  به   ديکه دادرس 
مطلق اعتبار  به صرف تحقق آن حكم دهد. در حال  یجهت  دارد  قانون  حسب  نظام   یکه  که در 

به خود  ،يمعنو  ليدال  نانیحصول اطم يبرا يالهیارزش آن در حد وس ست،یخود معتبر ن  ياقرار 

)اکرم  يیقضا عبارت از اخبار   ،یقانون مجازات اسالم  164( طبق ماده  25،  1399  ،یاست.  اقرار 
به ندارد و فقط  تیمتهم موضوع يبرا يفریارتكاب جرم از جانب خود است. اقرار در امور ک  شخص 
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اقرار  گر،يد یانیمتهم واقع شود. به ب ریتقص صیعلم و استنباط دادگاه در تشخ  قيممكن است طر

 د،يآیبه شمار نم یو حجت قانون لیدارد و اصالتاً به ضرر متهم دل  تیقيجنبه طر  يفریدر امور ک
به ارتكاب جرم، فقط دالئل و شواهد اقناع کننده حكم مناط اعتبار خواهد بود، بلكه در مقام حكم 

ب  يدر موارد  زءج )ا  انیکه قانون صراحتاً  باشد.  و قصد دو رکن   اری( اخت72،  1382  ،یمانيکرده 

ل بر اساس قانون مجازات  الاق يفریک تیگونه مسئول چیدر هر اقرار است که بدون آن دو ه یاساس
حق  چیه  يبرا  یاسالم نم  یقیشخص  وجود  اوصاف اقرار در امور کديآیبه  ـ 1عبارتند از:    يفری. 

رد مفاد  ايدر قبول  يیدادگاه دارد. وجدان دادرس داور نها  یابيبه ارز  ازین  يفریدر محاکم ک  قرارا

است.   بر دادرس تحم  چیه  يفریـ اقرار در دادگاه ک2اقرار  به صالح3.  شودینم  لیگاه  نظر   تیـ 

است به  واقعاز اقرار را که مطابق با   یبخش  تواندیاو م  ،يیاقرار در محكمه جزا  یابيدادرس در ارز
بپذ  لیعنوان دل ـ برخالف اقرار 4. ديندارد رد نما قتیبا حق یرا که مطابقت گريو بخش د  ردياتهام 

دعاو ک  ،یمدن  يدر  امور  در  قطع  یحكم  چیه  يفریاقرار  تجد  سازدینم  یرا  مانع   اينظر    ديو 

متهم به  گاه: »هرداردیمقرر م يفریک یدادرس نيیقانون آ  360. ماده  شودینم  یفرجام  یدگیرس
صر طور  حيطور  به  کند،  جرم  ارتكاب  به  ه  ياقرار  شبهه  چگونهیکه  و  ن  يا  شک  و  اقرار   زیدر 

.« اقرار در کندیصادر م يتناد اقرار، رأبودن آن نباشد، دادگاه به اس  ياریدر صحت و اخت  يديترد

از  یبخش تواندیو سنجش م اریبا اخت یجزائ یقاض یعنياست.  کیو تفك  هيقابل تجز  يفریامور ک

ب  گرياعترافات متهم را معتبر دانسته و جزء د بداند. مثالً اگر متهم ضمن   یآن را مردود و  اعتبار 
به   به جرم  نما  ،یجزائ  تیاز جهات رافع مسئول  یكياقرار  با دفاع مشروع استناد   د،يمانند: جنون 

بپذ  تواندیم  یقاض  تیموجبات معاف  ضمنکه مت  گريو از قسمت د  ردياقرار او را در فرض صحت 

نگرد احراز  و  نما  دهياست  نظر  دديصرف  موردکشور،    یعال  واني.  نظر   يدر  با  متهم  اقرار  که 
پ تعارض  ک  دایکارشناس  امور  در  اقرار  است.  کرده  رد  را  اقرار  نم  يفرینموده  قاطع امر   توانیرا 

ز شبهه  شهیهم  رايپنداشت،  و  دارد و م  ياشک  کرد. درست   دایپ  یقرائن قابل تأمل  توانیوجود 

نظر س  عيسر  يو اجرا  نییاست که تع  انيز یمطلوب است و باعث تشف  يفریک  استیمجازات، از 

عبرت د  دهيد و  جرم  باعث تض  نياما اگر ا  شود،یم  گرانياز  به   یاحتمال  عییسرعت  حقوق شود، 
 يفریک یدگیاست که در وهله اول در رس  يزیو دقت چ  يیبای. شكستین  هیوجه قابل توص  چیه

و به    قتیبر خالف حق  یاست اعتراف به ارتكاب جرم چون ممكن  ،يفریشود. در امور ک  تيرعا  ديبا

رها واقع  يیمنظور  باشد    یمجرم  مجازات  علت تطم  اياز  ناش  عیبه  عواطف   گرياز قرابت و د  یو 
ا  یدوست  رینظ   هازهیانگ عالقه  عنوان دل  رد،یکار صورت گ  نيو  به  به   لیلذا آن را  کامل و قاطع 

نم با اآورندیحساب   يبسته به نظر دادرس است و اگر برا ،يفریاعتبار اقرار در امور ک  حیتوض  ني. 

نم  نیقي  جاديا  یقاض بعد از اقرار مسموع است و   يفری. در امور کباشدینكند، قابل استناد  انكار 

با با دل  نيا  ديالبته  با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد. بازداشت طوالن  اي  لیانكار   یحداقل 
ظاهرعوار  ،يانفراد ها و بودن مضمون گفته  زیگفتار و شگفت انگ  یفرد اقرار کننده، آشفتگ  يض 

ظر  ياریبس قاض  ديبا  ترفينكات  توجه  قرار گ  یمورد  است،  متهم  اقرار  شنونده  . در امور ردیکه 

به امر  هیدر دادگاه اول  یاقرار قابل انكار است و اگر متهم  يفریک در مراحل   تواندیم  ند،ک  ياقرار 
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مطابق با قرائن و اوضاع و احوال  يکه انكار بعد یدر صورت تواندیاز آن رجوع کند. دادگاه م  يبعد

بپذ بعد از اقرار قابل رس  يري. در همه جرائم تعزرديباشد آن را  بر طبق ماده   یدگیانكار  است و 
اسالم  173 مجازات  مج  یقانون  سقوط  موجب  اقرار  از  بعد  به ب  ست،ین  ازاتانكار  ه جز در اقرار 

 ياجرا نیصورت در هر مرحله، ولو در ح نيحد قتل است که در ا  ايکه مجازات آن رجم    یجرم

به جا و  ساقط  مزبور  غ  يمجازات  لواط صد ضربه شالق و در   يريآنها حبس تعز  ریآن در زنا و 
پنج ثابت م موضوع  نيند و ااگرفته قرارا يشود به زور و اکراه از و یمدع ی. اگر متهمگرددیدرجه 

بازپرس اعالم کند، با  ايرا مثالً در دادگاه   حال پس از  نیشود و در ع یدگیاو رس يبه ادعا دينزد 

ا  یعلن ه  نيشدن  به  متهم  نبا  چیادعا  جا  ديوجه  به زور و   یکه مدع  يیبه  است در آنجا از او 

که در مظان اتهام    یانيو بازجو مأموراناند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت  شكنجه اقرار گرفته
گ قرار  هستند،  شكنجه  با  مقر  عبارت دردیگرفتن  به  نگهدار  گري.  و مأموران مراقب و   يتا محل 

( در  71،  1397 ،يیبرما  يه قائل شد. )رضوبه زوال اکرا  توانینكرده باشد، نم رییمربوط تغ يبازجو

هرگز زائل نشود. اگر مقام   یتیثیح  يدهايهدحاصل از ت  يممكن است اکراه و اجبار معنو  یحاالت
با وضع  یحالت  نیظن وجود چن  يیقضا باشد  روبه رو خواهد شد. از   دهیچیپ  اریبس  یتیرا داشته 

به او جفا شده است و از سو  عییحق متهم تض  كسوي  يکه برا ياز فاش شدن راز  ديبا  گريد  يو 

باشد. خالصه ا  نيمتهم ا بر حذر  به    ديبا  يیقضا  اماتمق  نكهياندازه مهم است  داشته  اديهمواره 

که اقرار در امر ک نه موضوع  تیقيصرفاً طر  يفریباشند  عبارت دتیدارد  به   ،یدر امور جزاي  گري. 
با ساير قرائن و امارات مقرون و همراه  بايد  بلكه  نبوده،  به خودي خود داراي ارزش و اعتبار  اقرار 

به عنوان دل متهم به شمار آيد. در امور  ریاز موجبات ثبوت تقص ومورد قبول واقع شده  لیباشد تا 

دادگاه مو  تواندینم  یقاض  یجزاي بلكه   ، نمايد  محكوم  را  او  متهم  اظهار  صرف  ظف است در به 
تحق آن  اعتبار  و  صحت  داليل   یمقتض  قیخصوص  ساير  به  توجه  با  را  اقرار  و  آورده  عمل  به 

پر  یابیارزش مندجات  با  منطبق  بايد  اقرار  غ  وندهنمايد.  در  اينصورت فاقد اعتبار است.   ریباشد 

کشف قطع111،  1395  ،یالنی)م براي  يق  تیواقع  ی(  ب  نیو حصول   نیالزم است، اقرار زير ذره 

بررس  یمقامات قضاي به قاض  یارزش اثبات  یقرار گرفته و  کننده محول گردد تا در  یدگیرس یآن 
و ترديد و   یاز عذاب وجدان  میبه عمل آورده و آنگاه بدون ب یصحت و سقم آن دقت و سنجش کاف

پش و  تأسف  نظر م  ،یمانیيا  به  کند.  صادر  را  خود  به فلسفه جنبه  نیچن  رسدیحكم  اي از اقرار 

باشد. در امور جزاي بوده و بنابراين  تیاست که داراي اهم یقاض نیاين يق ،یداليل معنوي مربوط 
ن  لیارزش دل بستگ  یبه قاض  زیو سنجش آن   یدارد. به عبارت ديگر در امور جزاي  یو اعتقاد وي 

از هر  تواندیم یباطن نیيق و قتیدر کشف حق یجزاي قیتحق ینشده و قاض  نیدر قانون مع  لیدل

به دادرس  یآن با اوضاع و احوال خاص هر مورد بستگ قیو تطب لیاستفاده کند و ارزش دل  یلیدل

صريح متهم اقرار  است  ممكن  که  چنان  غ  ینیرا تلق  یدارد.  عال  یتلق  یواقع  ریو   ینمايد. ديوان 
پذيرفته است که اقرار ک متعدد،  احكام  ضمن  يعنند  تیموضوع  فريیکشور  به خودي خود   یارد 

 .باشدیمتهم م ریتقص  صیبلكه طريق علم و استنباط محكمه در تشخ ست،ین ریموجب ثبوت تقص
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 جهینت

به حدي است که علماي حقوق آن را ملكه داليل   اهمیت اقرار در امور کیفري و حتی امور مدنی 

باشد، چرا که معموالً افراد عاقل هیچ گاه نامند. داللت اقرار تا حد زيادي از نوع داللت عقلی میمی

الء علی »اقرار العق ينبو ثينمايند. حدبه دروغ به ضرر خويش و به نفع ديگري اقرار به امري نمی

مب جايز«  بودن   فري،یامر است. اصوالً در دعاوي ک  نیهم  نیانفسهم  به واقع  بايد مقرون  دادرس 
آن را احراز نمايد. بنابراين اقرار در امور کیفري  ل،یدر تحص  یو قانون  یاقرار و رعايت موازين شرع

جرم طريقیت دارد. حجیت اقرار در امور کیفري تابع ارز اثبات  منظور  باشد، دادرس می  شیابیبه 

به همین دلیل چنانچه حكمی بر اساس اقرار در   كنیل در امور حقوقی داراي حجیت مطلق است. 
نیست، ولی در امور کیفري داراي حجیت مطلق  نظرخواهی  بدوي صادر گردد قابل تجديد  مرحله 

وع و انكار رج کهخصوصاً در جرايم تعزيري و بازدارنده، اصل بر اين است   يفریک ينیست. در دعاو

بوده و شک و شبهه، در امر  بعد از اقرار موجب شبهه  جايز است. زيرا رجوع و انكار  اقرار  از  بعد 
نفع متهم تفسیر می به  لجزايی  بعد از اقرار در جرايم مستوجب حد، جز در موارد   كنیگردد،  انكار 

اصل بر عدم استماع و  ،یکلمصرح در قانون فاقد تأثیر است و حال اينكه در امور حقوقی به طور 

بعد از اقرار می باشد، مگر مواردي که در قانون به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته پذيرش انكار 

 است.
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 نابع و مراجعم

(، »بررسی فقهی حقوقی رجوع 1397اديبی مهر، محمد؛ عماري، غالمحسین و بهنیافر، احمدرضا )

 .57از اقرار در امور کیفري«، فصلنامه فقه و تاريخ تمدن، سال پانزدهم، شماره 

)اکرمی، روح با 1399اهلل  يا موضوعی اقرار کیفري در حقوق کشورهاي اسالمی  (، »اعتبار طريقی 

 .112، شماره 84ايران«، مجله حقوقی دادگستري، دوره  تأکید بر حقوق
 ، تهران: انتشارات آريان.1(، فرهنگ اصطالحات حقوق کیفري، چ1382ايمانی، عباس )

کوزه )تاج  وصال  با مطالعه در حقوق ايران و فقه 1399گر،  امور مدنی  در  اقرار  از  بعد  »انكار   ،)

 .102امامیه«، فصلنامه قضاوت، شماره 
چ )رستمی  عباداهلل  بعد از اقرار در امور مدنی«، 1390لكاسري،  (، »بررسی فقهی و حقوقی انكار 

 .2نشريه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسالمی، سال اول، شماره 

) رضوي محمدحسن  از 1397برمايی،  خارج  در  اقرار  آثار  و  اعتبار  حقوقی  و  فقهی  »بررسی   ،)
بهشهر.ارشد حقوق خصو کارشناسی نامه دادگاه«، پايان  صی، دانشگاه آزاد اسالمی 

) زارع حسین  پژوهش1386شعار،  حقوق ايران«، فصلنامه  در  کیفري  »اقرار  هاي فقه و حقوق (، 

 .7اسالمی، سال سوم، شماره 

، 1ج، اختصاصی جرايم علیه تمامیت جسمانی اشخاص کیفري حقوق( 1376)هوشنگ  شامبیاتی،
 ، تهران: انتشارات ويستار.2چ

عبداهلل  ، تهران: انتشارات دراک.3مدنی، ج دادرسی (، آيین1384 )شمس، 

 نشر دانشگاهی. ايران، تهران: حقوق در دعوا اثبات ادله (1385محسن ) سید افشار، صدرزاده
 ، تهران: موسسه انتشاراتی هاد.1(، ادله اثبات دعوا، چ1369عظیمی، محمد )

 میزان. تهران: انتشارات ،1چ  اثبات، دلیل و (، اثبات1380کاتوزيان، ناصر )

 دعوا، تهران: انتشارات میزان. اثبات ادله(،  1388کريمی، عباس )

 ، تهران: انتشارات میزان.2(، ادله اثبات دعوا، چ1374گلدوزيان، ايرج )
( نادر و ملک رئیسی، محمدرضا  (، »بررسی شرايط اقرار در فقه امامیه و 1395مختاري افراکتی، 

 .1شماره  حقوق، و فقه در هشپژوحقوق ايران«، مجله 

پايدار.1386مدنی، سید جالل الدين )  (، ادله اثبات دعوا، تهران: انتشارات 
( هدايت  با  1397مقصودي،  دعاوي حقوقی و کیفري  در  اقرار  تطبیقی  »واکاوي  فقه اسالمی«، (، 

 پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی دماوند.

 ، تهران: انتشارات میزان.1(، حقوق جزاي عمومی، چ1395میالنی، علیرضا )

 (، حقوق جزاي اختصاصی، تهران: انتشارات امیرکبیر.1380ولیدي، محمدصالح )
 


