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 مدنی امور در اقرار از رجوع مصادیق حقوقی فقهی بررسی
 *محمدی قاسم

 **جلیلی امیر
           76/0/7991 :پذیرش تاریخ          65/7/7991 :دریافت تاریخ

 چکیده

 یفراوان هایکاربرد همواره بشرى جوامع در و است دعوا اثبات هاى شیوه ازجمله اعتراف یا اقرار
 است حقی به اخبار از عبارت آن و اند جسته مى بهره آن از اعصار تمام در ها انسان همه و داشته
 طبق .گردد می نیاز بی ادله سایر به تمسک از دادگاه اقرار، وجود صورت در .خود ضرر به غیر برای
 اقرار به ملزم ،کند غیر برای حقی به اقرار هرکس ،«جایز انفسهم علی العقال اقرار» فقهی قاعده
 انکار منع» قاعده به توجه با باشد، صحت شرایط جمیع واجد اقرار که یدرصورت و بود دخواه خود
 از شرایطی وجود صورت در مگر ،آن از رجوع است، حقوقدانان و فقها اتفاق مورد که «اقرار از بعد
 زتجوی بنابه ،حالت این در .بود نخواهد ممکن ،... و بودن غلط و اشتباه فاسد، ادعای اثبات قبیل
 رأی صدور از قبل است ممکن این که بود خواهد رجوع یا انکار قابل اقرار مدنی، قانون 7611 ماده
 از رجوع پذیرش شرایط بررسی به مقاله این در .باشد رأی صدور از بعد یا رسیدگی مرحله در و

 .پرداخت خواهیم اقرار

 .غلط اشتباه، رجوع، اقرار، :کلیدی واژگان

  

                                                                                                                             
 .شهید بهشتی گاهدانش حقوق دانشکده استادیار *

ghm.sbu@gmail.com 

 (.مسؤول نویسنده)قم دانشگاه خصوصی حقوق دکتری دانشجوی **
amirjalili@chmail.ir 
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 مقدمه

 شناخته معتبر ،هبِمُقرٌ وجود بررسی و رسیدگى به تیاجاح بدون «اقرار» دنىم دادرسى در

 یا باشد شده بیان مثال عنوان هب یا استهزا قصد هب اقرار است ممکن آنکه احتمال و شود می

 آنکه مگر نماید، نمی متزلزل را اقرار اعتبار ،داشته خاصى منظور یا بوده تباهاش در مقر آنکه

 در ظاهر و است محاوره روش از دور و ضعیف احتماالت این زیرا ؛کند ثابت را امر این مقر

 .است دهکرن نیز اشتباه و ندارد استهزا قصد گوینده و است جدى که ستا آن گفتار

 از  یکدیگر با افراد روابط در عمومى اعتماد گیرد، قرار اعتنا مورد احتماالت این چهچنان

 مطلق اقرار حجیت مدنی امور در .خورد می برهم ىاجتماع نظم و شود  می سلب گفتار

 اثبات وسیله تواند می و رددا موضوعیت مدنی امور در مزبور دلیل ،تر دقیق عبارت هب و است

 که دارد می مقرر م.ق 7615 ماده ،ذاتی حجیت همین دلیل به .دشو محسوب مدعا

 997 ماده تبصره .«ودب خواهد خود اقرار به ملزم کند غیر برای حقی به اقرار هرکس»

قاضی  یادادگاه  صالحیت به دایرا موارد در جز را اقرار به مستند احکام نیز م.د.آ.ق

 7.است ندانسته نظرتجدید قابل ی،أر کنندهصادر

                                                                                                                             
خواهان مبنی بـر  خواسته  ،دادگاه عمومی حقوقی تهران 687صادره از شعبه  5/9/96 مور 744در رأی شماره . 7

خواهان ... »که این بیان  ذیرش قرار گرفته و دادگاه با، مورد پمهریه یصدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسم

سکه را نقـداً اخـذ نمـوده و تصـور      715الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته  در رسید رسمی فوق

سـکه   715خوانده دلیلی بر اینکـه   ،بر آن عالوه .سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است 715همان  ایشان 

مذکور حکم بر ابطال سند رسمی « ... ه ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارائه ننمودنددوم را ب

 .صادر نمود

تـاریخ   بـه  9989918887888741موجـب رأی شـماره    دادگاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران بـه     58شعبه اما 

طرفیـت خـانم    بـه . ح.آقای حبا وکالت . ب.درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م» که بیان داشتچنین  61/6/99

دادگاه عمـومی   687شعبه  978017موضوع پرونده کالسه بایگانی  5/9/96 -744نسبت به دادنامه شماره . ع.م

تنظیمی در دفترخانـه   67/78/98 - 781148موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره  حقوقی تهران که به

 اینک بـا  .شده است با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادر تهران مبتنی بر رسید مهریه ...اسناد رسمی شماره 

از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب  ،عنایت به محتویات پرونده و الیحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف

موجـب سـند رسـمی     اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی بـه 

ـ     عمسمو حثب مورد قبـول   ودن آن و یـا عـذر قابـل   نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشـتباه یـا غلـط ب

ـ النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکـار یـا تردیـد قا    ،باشد کننده باشد در پرونده ملحوظ نمیاقرار ل ب

اعتباری آن نیـز فاقـد مـدرک و     یهمچنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و ب استماع نبوده و

لـذا   ،حی مستند مـذکور باشـد نیـز ملحـوظ نبـوده     صدلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط 
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 م.ق 7611 ماده درمقنن  ،اقرار از بعد انکار پذیرش عدم اصلبر  ابتناء باحال و  با این

 شخص موارد، این از یکی اثبات صورت در دادرسی نجریا در که است برشمرده را مواردی

 .بپردازد خود قبلی اقرار انکار به ،اصطالح به یا بازگردد خود سابق اقرار از تواند می مقر

 .شود خارج دالیل ردیف از باید اقراری چنین و داد اثر ترتیب توان نمی اقرار آن به بنابراین

 بر مبتنی رأی برای واخواهی یا خواهینظرتجدید امکان چنانچه که است بدیهی همچنین

 .دارد وجود صادره رأی اصالح امکان قالب، دو این در باشد، داشته وجود باطل اقرار

 بر یهعل محکوم 7996 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 411 ماده اجرای در ،همچنین

 .نماید دادرسی اعاده تقاضای تواند می باطل اقرار مبنای

گیـرد و ممکـن اسـت تحـت      اقرار توسط عامل انسانی صـورت مـی  که با توجه به این

، شخص اقراری برخالف واقع کند و ...شرایطی از قبیل جلب منفت، دفع ضرر، اضطرار و 

بعد از مدتی، با احساس ندامت و پشیمانی، از این اقرار رجوع کند و آن را انکار نماید لذا 

وقی و رویه قضایی بتوانیم پاسخی مناسـب  برآنیم تا با بررسی نظرات مختلف فقهی و حق

های مختلف رجوع از اقرار در مراحل مختلف یک رسیدگی قضایی  و شایسته برای حالت

 .ارائه کنیم

 اقرار بودن فاسد .9

 دارای تواند نمی حقوقی عمل صفت، آن اعتبار به که است صفتی حقوقی عمل در «فساد»

 که است ای حقوقی عمل وصف یا ،(586ص ،7ج ،7999 لنگرودی،)باشد قانونی آثار

 معامالت و مجبور یا صغیر بیع مانند 7،باشد اثر گونههر فاقد قانون، رعایت عدم جهت به

                                                                                                                             
 

قانون آیـین دادرسـی    950و  940دادگاه به استناد مواد  ،دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص

ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر انقالب در امور مدنی  و های عمومی دادگاه

یاری ـ  :دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 58رئیس شعبه  .این رأی قطعی است .گردد و اعالم می

 .(http://j.ijri.irبانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی : ک.ر)«کرمی

 خواهان مبندی بدر   خواسته حقوقی تهران، دادگاه عمومی 17 شعبهصادره از  7/9/36 مورخ 642در رأی شماره . 4

داند  ردك دسدتگاه رتارتمدان      الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی انتقال شش -4

موقع تعهد از حيث تنظديم سدند    عدم انجام بهد ترداخت خسارت مقرر ناشی از 6 نامه شرح موصوف در مبارعه به

كه انعقاد عقدد مدابين خواهدان و خواندده      ازرنجاری... »تذررش واقع گردرده و چنين رمده است كه  موردرسمی 

مابين اصحاب دعوی كه صدحت و اصدالت    نحو شرعی و قانونی تنظيم گردرده و با تحقق عقد بيع و قرارداد فی به
 

http://j.ijri.ir/
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 اقراری به فاسد اقرار رود، می کار به صحت مقابل در که فساد مفهوم بیان با .هازل و مست

 اثر أمنش تواند یم اقراری بنابراین .باشد اقرار صحت شرایط فاقد که شود می اطالق

 .باشد دارا را شارع نزد و قانون در مندرج اقرار صحت شرایط تمام که باشد ننمق موردنظر

 مقر، اقرار، خود شرایط از اعم اقرار صحت شرایط از برخی یا یک وجود عدم صورت در

 زا (7659-7614 مواد) مدنی قانون در مقرر موارد اثبات باتوان  می ،لهمقرٌ نیز و بهمقرٌ

 چنین صحیح، اقرار برابر در ،اصطالح به یاو  کرد جلوگیری آمده عمل به اقرار گذاریتأثیر

                                                                                                                             
 

نام او در دفتر امالک  شناسد كه سند مالكيت به رار نگرفته و دولت كسی را مالك میمندرجات رن مورد تعرض ق

ثبت رسيده باشد و با عنارت به ارنكه با تحقق عقد بيع ضرورت اجرای نتارج در ثمرات حاصدهه از وقدوآ رنكده     به

لحاظ عدم  ه خواهان را بهبا ارن اعتبار دادگاه دعوی مطروح ،فيه تشررفات رسمی انتقال است عبارتی در مانحن به

 و 643 و 41 حضور خوانده در دادگاه و عدم دفاآ موجه از خود معمول بر صحت تشدیي  و بده اسدتناد مدواد    

قانون ررين دادرسی مدنی حكم به محكوميدت خواندده بده     434 قانون مدنی و ماده 927 و 926 و 661 و 696

نام خواهان و ترداخت  رسمی و انتقال مهك مورد ترافع به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظيم سند

الوكاله وكيدل   انضمام هزرنه دادرسی و حق لغارت اجرای حكم به 41/9/34 ميهيون ررال از مورخ روزانه مبهغ تنج

ترداخدت   بددرهی اسدت اجدرای حكدم مندوط بده      . نماردد  طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعدالم مدی  

روز قابدل   رأی صادره غيابی محسوب و از تاررخ ابالغ ظدرف مددت بيسدت    .باشد زرنه دادرسی میالتفاوت ه مابه

اعتدراض در دادگداه تجدرددنظر اسدتان تهدران        رن ظرف همين مددت قابدل   از  واخواهی در همين شعبه و تس

 .«دادگاه عمومی حقوقی تهران د شهمرادی 17 رئيس شعبه. باشد می

مدورخ   3613371623511713موجد  رأی شدماره    دنظر اسدتان تهدران بده   دادگداه تجدرد   56شدعبه  اما   

مالحظه محتورات ترونده اسناد و مدارک و اظهارات مضدبوط در رن   دادگاه با ...»است كه بيان داشته  67/2/36

 129دالردل زردر بدا مداده      نامه مذكور در قال  بيع شرط بوده و بده  نامه مدركيه معهوم گردرد كه مبارعه و مبارعه

گردد و قصد واقعی در انشاء بيع وجود نداشدته بندابرارن    قانون مدنی منطبق بوده و قصد بيع از رن مستفاد نمی

اقرار به امری كه )دارد  قانون مدنی كه بيان می 4623بنابرارن با توجه به ماده  ...احكام بيع در رن مجری نيست 

اقرار فروشنده به دررافت ثمدن مدذكور    (نيست اثری نداردعقالً را عادتاً ممكن نباشد و را برحس  قانون صحيح 

لدذا   ؛(عادت شارع عمومی در حكم شدرط اسدت  ) فاقد اثر قانونی است كه قاعده المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً

قصد طدرفين  ... ثانياً  .گردد است احراز نمی قانون فوق نيز كه ركی از شرارط مقرر 4626قصد اقرار موضوآ ماده 

شرح رن بوده است و قصد واقعدی بيدع از رن     ن ترداخت وجه و همچنين تضمين مربوط به فك رهن بهبر تضمي

نامده   در مبارعده ( اثر هر عقد تابع قصد عاقد اسدت )كه حس  قاعده العقود تابعه لهقصود  گردد درحالی احراز نمی

را بتوان بران مؤثر دانست كه نظرره قانون مدنی  926مذكور قصد طرفين بر انجام حقيقت بيع نبوده تا رثار ماده 

قدانون رردين    954حدال بده اسدتناد مداده      ای عهی .اداره حقوقی نيز مؤرد ارن معنا است 41/46/73د   41313/7

رئيس  ... .دارد حقی خواهان بدوی صادر و اعالم می دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدردنظرخواسته حكم بر بی

بانـک داده آراء  : ک.ر)«گيالندی  وندد د فهيمدی    قربدان  ن تهران د مستشار دادگاه دادگاه تجدردنظر استا 56شعبه 

 .(http://j.ijri.irپژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی 

http://j.ijri.ir/
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 ،مثال عنوان به .دانست فاسد ،صحت شرایط فقدان لحاظ به ،مقنن زعم به را اقراری

اقرار کرده  حالتی در یا 7است مجنون یا کرده اقرار شوخی به مقر شود ثابت که درصورتی

 از که چنین این موارد بوده، اختیار یا قصد فاقد کلی به اینکه یا ودهنب املک اراده دارای که

 فراهم را اقرار از پس انکار پذیرش موجبات تواند می ،کند حکایت اقرار بودن غیرواقعی

 اعتبار فاقد را تهدید و اجبار از ناشی اقرار نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون .سازد

 6.است دانسته

 ،7996 کاتوزیان،)نیست ممکن دیگر قانونی های اماره به استناد با اقرار فساد اثبات

 اعتبار بی برای پذیرش قابلیت تا گردد مهاقا اقرار فساد بر دلیلی باید بلکه ،(675ص ،7ج

 داشته بیانچنین  مدنی قانون 7777 ماده در را امر این مقنن .باشد داشته را اقرار ساختن

 باشد، کرده خود ابوت به اقرار ضمناً یا صریحاً شوهر، هرگاه قبل مواد مورد در» :است

 ضمنی یا و صریح اقرار حسب آنکه از بعد یعنی ؛«بود نخواهد مسموع او از ولد نفی دعوای

 پدری چنین دیگر شد، ثابت شده متولد شخص به نسبت وی فرزندی و رپد رابطه شخص،

 .شته باشدندا قبول را مزبور اقرار ندارد، جودو فراش اماره چون اینکه بیان با تواند نمی

 و دلیل اما ،کند می ظن ایجاد اماره زیرا ؛ندارد را دلیل با برابری یارای امارهکه  است بدیهی

 بر دلیل ادعا، اثبات مقام در ،نتیجهدر و کند می یقین و قطع ایجاد اقرار، مانند دلیلی ویژهب

 .است مقدم اماره

به  توجه با اقرار آن نماید، اقرار شخصی اگر که فرمایند می صخصو این در نیز فقها

 این اگر ،بوده واقع خالف اقرارش که کند ادعا بعداً چنانچه .است آور مالزا شرعاً حال، ظاهر

 نماید، اشتباه یا اضطرار اکراه، ادعای اینکه مانند ،باشد اقرار صحت شرایط به مربوط اادع

 اقرارش ،ثبوت عدم صورت در و گردد اثبات مذکور موارد یدبا و شود می شنیده ادعا این

 شنیده ادعا این ،نباشد اقرار صحت شرایط به مربوط رجوع این اگر اما ؛بود خواهد نافذ

                                                                                                                             
اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختـار باشـد؛ بنـابراین اقـرار صـغیر و مجنـون       »: قانون مدنی 7676ماده  .7

 .«ال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیستدرح

 .«اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»: دارد قانون مدنی مقرر می 7679همچنین ماده 

هرگونه شكنجه بدرای گدرفتن اقدرار و ردا كسد       » :دارد قانون اساسی جمهوری اسالمی ارران مقرر می 94 اصل .6

ار را سوگند مجاز نيست و چندين شدهادت و اقدرار و سدوگندی     اجبار شی  به شهادت، اقر. اطالآ ممنوآ است

 .«شود فاقد ارزش و اعتبار است و متیهف از ارن اصل، طبق قانون مجازات می
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 (.745ص ،9ج ،7475 طباطبایی،)شود نمی

 هک نمایند می قبول صورتی در را اقرار بودن واقع خالف دعایا نیز مالکی مذهب فقهای

 (.761ص ،5ج ،7479 ،غروى و جزیرى)باشد اقرار صحت رایطش به مربوط

 زیرا ،نیست پذیرفته ادعا این ،است شده اکراه کردن اراقر برای که کند ادعا مقر اگر

 ،است پذیرفته ادعا این بوده، بند و قید در که بیاورد بینه اگر ولی ؛است اکراه عدم اصل

 ،7487 طرابلسى،)است بوده اقرار رب مکره که است هگون این زندانی حال ظاهر زیرا

 ،6ج ،7478 حلّى،)است پذیرفته مقر سوگند با را ادعا این دیگر فقیهی اما (.745ص

 (.99ص ،7ج ،7959 الغطاء، کاشف و 574ص

 صورت اختیار و قصد روی از که اقراری نیز السالم علیهم معصومین از وارده تروایا در

 امام از وارده روایت است جمله آن از ؛است شده تهدانس اثباتی قدرت فاقد باشد، نگرفته
 او حبس او تخویف او تجرید عند اقر من :فرمودند (ع) علی حضرت» :ودفرم که (ع) صادق

 اقرار تهدید یا زندان ترس، کردن، برهنه برابر در که کسی؛ یعنی «علیه حد فال تهدید

 :است شده نقل مضمون مینه به دیگری جای در همچنین .شود نمی جاری او بر حد ،کند

 یعترف لم ان و تعنیف ال و سجن ال و قید ال و ضرب من یخوف ان احد علی قطع ال»

 .(491-490صص ،7489 عاملی، حر)«التخویف لمکان عنه سقط

 که بگوید اند، داده شهادت اقرارش به که مقری گرا کهاست  آمده «السرائر»کتاب  در

 سوگند یک با که است لهمقرٌ قول قول، شود، آن منکر هلمقرٌ و کرده اقرار جنون حالت در

 چنانچه البته (.574ص ،6ج ،7478 حلّى،)است جنون عدم اصل زیرا شود، می ثابت

 نافذ وی اقرار ،کند اقرار روانی سالمت و افاقه حالت در و باشد ادواری مجنون کنندهاقرار

 (.689ص ،6ج ،7478 ثانی، شهید)بود خواهد

 برای .گردد می تلقی انصاف بر مبتنی استاپل موضوعات از یکی نیز اییقض 7استاپل در

 .است ضروری خوذأم شخص اهلیت قبیل از شرایطی وجود انصاف بر مبتنی استاپل تحقق

 نداشته را حقی انتقال برای الزم صالحیت یا اهلیت قانون نظر از شخصی اگر براینبنا

 به را حق سان بدین و سازد منع مزبور حق تقالان انکار از را وی تواند نمی استاپل باشد،

 کرده اقرار مزبور حق انتقال به قبالً شخص آن خود چهاگر دهد، انتقال استاپل نفع ذی

 افتخار)بود نخواهد مسموع وی برابر در قضایی استاپل به استناد حالت این در .باشد

                                                                                                                             
1. Estopple.  
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 (.59ص ،7909 نیا، شهبازی و جهرمی

 اقرار بودن اشتباه .1

 و سهو و ندانستنباز نشناختن، ماندن، نهفته شدن، پوشیده معنای به لغت در «باهاشت»

 معنای از «اشتباه» واژه نیز حقوقی مفهوم در (.799ص ،7901 معین،)است آمده خطا

 تصور از است عبارت آن و اختالط و ابهام یعنی اشتباه» است و نیفتاده دور خود لغوی

 (.909ص ،7ج ،7999 دی،لنگرو جعفری)«چیزی از واقع خالف

 نامیده نیز «اقراری اشتباه» اصطالحاً را اشتباهی چنین حقوقدانان از یکی

 را اقرار در اشتباه نیز دیگری حقوقدان (.998ص ،7ج ،7999 لنگرودی، جعفری)تاس

 ،آن اثر در و بنماید شخص است ممکن که اشتباهی» :است کرده تعریف چنین این

 اقرار أمنش گاهی» (.59ص ،7ج تا، بی امامی،)«کند خود زیان به اقرار ،حقیقت خالفبر

 اشتباه و موضوعی اشتباه :است گونهدو بر خود که باشد می واقع خالف امری تصور

 (.779ص ،7487 داماد، محقق)«حکمی

 فرد بر واقعیت شدن پوشیده را اشتباهتوان  می مزبور تعاریف و مفاهیم از استفاده با

 از ضرر دفع برای لذا .شود می واقعیت از نادرست تصور با عملی مانجا موجب که دانست

 مزبور عمل بر ای نتیجه گونه هیچ مقنن و شارع ،داده انجام را عملی چنین که فردی

 یکدیگر از متفاوت و مختلف آثار و احکام بسا چه اشتباه موضوع البته .است ننموده مترتب

 فسخ قابل یا 7نفوذ عدم موجب را اشتباه کهینا عین در مدنی قانون چنانکه ،باشد داشته

 شخصیت در اشتباه و 6نکرده عقد موضوع به منحصر صرفاً را امر این ،داند می عقد دانستن

 اشتباه بسا چه یعنی9؛است ندانسته عقد بر مخل نباشد، عقد عمده علت که را عقد طرف

                                                                                                                             
 .«رضای حاصل در نتيجه اشتباه را اكراه، موج  نفوذ معامهه نيست» :قانون مدنی 433ماده  .4

 .«موج  عدم نفوذ معامهه است كه مربوط به خود موضوآ معامهه باشد اشتباه وقتی»: قانون مدنی 611ماده . 6

قانون مدنی تصور اشتباه و غير واقعی از قيمت را موج  ارجاد خيدار غدبن و حدق فسدخ      142همچنين ماده 

متعامهين در معامهه غبن فاحش داشته باشدد، بعدد از عهدم بده غدبن       هر گاه ركی از»: برای مغبون دانسته است

 .«د معامهه را فسخ كندتوان می

آورد مگـر در مـواردی کـه     اشتباه در شخص طرف به صحت معاملـه خللـی وارد نمـی   »: قانون مدنی 687ماده  .9

 .«شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد
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 و 6گردد آن شدن فسخ موجب موارد برخی در یا 7(09ص ،7999 صفایی،)بطالن موجب

 در اینکه به هباتوج .نسازد وارد عقد اساس به خللی گونه هیچ نیز دیگر موارد برخی در

 و حکمی اشتباه بین تفکیکی و شده اشاره اشتباه مورد به کلی طور به فقط ایران حقوق

 اشتباه از نوع دو هر به را آن کمح اشتباه کلمه اطالق بهتوان  می نشده، داده موضوعی

 .داد یتسرا

 موضوعی اشتباه .1-9

 ،آن اعتبار به و کند تصور واقع خالفبر را امری مقر که است موردی در موضوعی اشتباه

 خالف تصور مبنای بر مقر هرگاه (.59ص ،7ج تا، بی امامی،)کند غیر برای حقی به اقرار

 موضوعی اشتباه مصداق مورد این کند، اقرار خود ضرر به چیزی یا شخص از واقعی

 براساس و شود اقرار در موضوعی اشتباه مرتکب مقر اگر (.19ص ،7915 نیا، شیخ)است

 فرد اینکه مانند است، ندانسته اثر أمنش را مزبور اقرار مقنن کند، اقراری نادرست تصور

 اقرار وی به خویش بدهکاری به نپرداخته، را مقرله فرد به خویش قبلی دین اینکه تصور به

 قبلی دین پرداخت بر دال که را مدرکی ،خویش مدارک و اسناد بررسی با بعداً اما ،کند می

 نادرستی تصور به نکهآ یا ؛یابد می هست، اقرار بودن اساس بی نتیجه، در و خود هذم برائت و

 دلیل به شرکا، و شرکت مطالبات و اموال ودنب واحد تصور به شرکت، حقوقی شخصیت از

 فردی اینکه یا ؛کند وی به خود بدهکاری به اقرار یکشر برابر در شرکت به خویش بدهی

 حسین حاج نام به شخصی بهمثالً  که بداند یعنی ؛برود خطا راه خود بدهکار تشخیص در

 و افتد شتباها به حسین حاج مصداق تعیین و تشخیص مقام در ولی است بدهکار بازار در

 ذمه بر حقی به اقرار و کند صورت زاده نقی حسین حاج بجای را زاده تقی حسین حاجمثالً 

                                                                                                                             
وجـود   لحاظ تصور خـالف واقعـی کـه از    قانون مدنی به 977استنتاج قاعده بطالن بیع را از ماده  این حقوقدان،. 7

اگر در بیع عین معین معلـوم شـود کـه مبیـع     »: اند عین موضوع معامله وجود داشته است، ممکن دانستهعین م

همچنین اشتباه در توافق قصدهای طرفین عقد از نظر مقنن موجب بطالن  .«وجود نداشته است بیع باطل است

وسـیله آن انشـاء معاملـه     ین بهالفاظ و اشارات و اعتمال دیگر که متعامل»: قانون مدنی 794ماده . گردد عقد می

نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگـر قصـد انشـاء او را     می

 .«داشته است واال معامله باطل خواهد بود

خ بـرای  قانون مدنی تصور اشتباه و غیر واقعی از قیمت را موجب ایجاد خیار غبن و حق فس 477همچنین ماده  .6

توانـد   هرگاه یکی از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غـبن مـی  »: مغبون دانسته است

 .«معامله را فسخ کند
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 است شخصی همان (الف) اینکه گمان به فردی اگر است همچنین .نماید وی نفع به خود

 پرداخته او، جانب از موقع هب پرداخت عدم دلیل به را وی دین و بوده وی دین ضامن که

 خطا زبورم فرد تشخیص در که شود معلوم بعد و نماید وی نفع به خود بدهی به اقرار است،

 بعداً که باشد شده صادر سندی براساس اقرار که است جایی بعدی مورد .است نموده

 به اقرار کسی، از سفته یا و چک اخذ از پس شخصی اینکه مثل ؛بشود پرداخت غیرقابل

 این البته .درآید محلبال چک یا شود واخواست سفته اًمتعاقب ولی بنماید، آن وجه وصول

 و داند نمی موضوعی جهل بر مبتنی اشتباه از مستقلی وجه حقوقدانان زا یکی را اخیر وجه

 مورد این در که گوید می وی .است گرفته بررسی به موضوعی اشتباه قالب همان در

 کند اقرار وجهی گرفتن به مقر که شده باعث حواله یا سند وصول از نادرست بینی پیش

 مقر شخص امر، واقعیت اثبات با قطعاً دموار گونه این در .است نکرده وصول هیچگاه که

 .گیرد بازپس را خود اشتباه اقرار تواند می

 حکمی اشتباه .1-1

 که قانونی وجود در اشتباه یعنی ؛اند دانسته موضوعی اشتباه مقابل نقطة را حکمی اشتباه

 (.997ص ،7ج ،7999 لنگرودی، جعفری)موجود قانون از نادرست تفسیر یا ندارد وجود

 خواهد می (حکمی شبهه) حکم در اشتباه ادعای به کنندهاقرار که است آن حکمی هاشتبا

 .کند اثر بی را خود اقرار

 .دارد وجود نظر اختالف اقرار، از پس انکار برای حکمی اشتباه به استناد خصوص در

 چون دانند نمی سابق اقرار اعتباری بی موجب را حکمی اشتباه حقوقی اننویسندگ از برخی

 نسبت مقر اشتباه که ندا گفته شمس دکتر باره این در .نیست ولیتؤمس رافع قانون به جهل

 ،نماید نمی اثر بی را اقرار ،شود ثابت اگر حتی باشد، شده او اقرار سبب که حکمی امور به

 .است اثر بی امور این واقعیت در (قانون نبودن یا بودن) حکمی امور از اشخاص تلقی زیرا

 مالک برابر در را او غاصب از مال غصب که اشتباه تصور این با شخصی رگاهه ،مثال برای

 به م .ق 977 ماده از آگاهی با سپس و نماید اقرار غاصب از مال غصب به نماید، نمی ضامن

 ،7909 شمس،)نماید اثر بی را اقرار مزبور اشتباه اثبات با تواند نمی رد،بب پی مزبور اشتباه

 ماده (.760ص ،7905 افشار، زادهصدر و 997ص ،7ج ،7997 ی،دفتر نیمت ؛988ص ،9ج

 صحت تواند می موضوعی اشتباه تنها اینکه به دارد تصریح نیز فرانسه مدنی قانون 7957

 حقوق در حکمی اشتباه بر مبتنی انکار استماع عدم وجه شاید .نماید مخدوش را اقرار
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 نیز مطلق امارات ازجمله فرانسه قحقو در که است قوانین به همگان علم اماره فرانسه،

 (.79ص ،7906 دیانی،)شود نمی پذیرفته آن خالف دلیل یعنی باشد؛ می

 موجب موضوعی اشتباه همانند نیز را حکمی اشتباه که هست هم دیگری نظر اما

 ،7ج تا، بی امامی، و 760ص ،7ج ،7999 ودی،لنگر جعفری)است دانسته اقرار ابطال

 گفته است ممکن حکمی اشتباه در ،آن موجب به که دارد وجود یزن بینابینی نظر (.59ص

 بهانه بدین اقرار نفوذ عدم و فساد دعوای شوند، می فرض قانون به آگاه همه چون که شود

 ناآگاه از حمایت قانونگذار هدف که مواردی در زیرا است، ناتمام ایراد این .شود نمی شنیده

 همین دلیل به و است قانون به جهل ادعای شنیدن حکم این اجرای الزمه است، مشتبه و

 استثنا «قانون به نسبت جهل ادعای نشنیدن» عمومی قاعده از را آن باید ،مالزمه

 و شده قائل تفکیک مختلف موارد بین که اخیر نظر (.671ص ،7ج ،7996 کاتوزیان،)کرد

 دقت لحاظ به ،دانسته پذیریش قابل را اقرار خصوص در حکمی جهل ادعای مواردی در

 وفات از قبل مثال، برای .دارد ترجیح دیگر گرای مطلق نظر دو بر منطقی و عملی

 متوفی بزر پدر اوالد سایر .کند فوت ،است اوالدی دارای خود که وی پسر بزرگی،پدر

 برای حقی وجود به اقرار شوند، می پدرشان مقام قائم ارث در برادرشان اوالد ینکها گمان به

 سطةبالوا فرزندان که شوند متوجه آن از پس ولی نمایند، پدر ارث از برادر صغیر اوالد

 شخصی چهچنان اینکه یا (.79ص ،7906 دیانی،)محرومند بزر پدر ارث از برادر اوالد

 نسبت خود برادر مالکیت به اقرار ،ساخته محروم ارث از را وی موصی اراده که پندار بدین

 اقرار چنین زیرا است، مسموع اقرار از بعد انکار صورت، این در .کند پدر ترکه تمام به

 .است بوده حکمی اشتباه یک بر مبتنی

 .دشو می مطرح دادرسی در که است اقراری قضایی استاپل تحقق موارد از دیگر یکی

 را کنندهاقرار باشد، شده درج پرونده وابقس در یا باشد مکتوب اگر نخست دادرسی در اقرار

 احراز با دادگاه اینکه مگر سازد، می ممنوع موضوع همان به بعدی رسیدگی در آن انکار از

 (.16ص ،7909 نیا، شهبازی و جهرمی افتخار)کند یاری را کنندهاقرار اقرار، بودن اشتباهی

 اقرار بودن غلط .3

 «اشتباه» لذی را عنوان دو هر ،«غلط» و «اشتباه» دانستن مترادف با حقوقدانان از برخی

 671ص ،7905 افشار، صدرزاده ؛671ص ،7ج ،7996 کاتوزیان،)اند داده قرار رسیبر مورد

 اخیر واژه و اند کرده تفکیک را واژه دو این دیگر برخی اما (.977ص ،9ج ،7909 شمس، و
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 گروه دو هر نهایت در اما .اند داده قرار بررسی مورد «اشتباه» سوای مفهومی با و جداگانه را

 ةواژ همان بر کیدیأت مزبور کلمه بردن کار به شاید که اند کرده اذعان موضوع این به

 به اصوالً دیگر برخی (.14ص ،7915 نیا، شیخ و 54ص ،7ج تا، بی امامی،)باشد «اشتباه»

 توضیحی آنکه بدون اند کرده اکتفام .ق 7617 ماده در مقنن از نقل به «غلط» عبارت ذکر

 ،7ج ،7997 دفتری، متین و 674ص ،7ج ،7996 کاتوزیان،)دارند بیان آن خصوصدر

 نیز و لغات های فرهنگ در «غلط» واژه برای ،شد بیان که نظراتی به توجه با (.609ص

 و «غلط» واژه دو همواره و نشده گرفته نظر در ای ویژه مفهوم حقوقی های ترمینولوژی

 یکدیگر از بورمز واژگان تفکیک در سعی که نظری .اند رفته کار به مفهوم یک به «اشتباه»

 آنچه از غیر به – توضیحی ارائه بدون ،«غلط» واژه مورد در مختصری توضیح با نیز داشت

 و واقعیت از نادرست تصورات تمامی به نسبت آن بودن فراگیر لحاظ با «اشتباه» مورد در

 نبنابرای .کرد پیدا گرایش واژه دو بودن معنا هم سوی به – کرده ارائه ،ناصحیح عملکردهای

 بیش کیدیأت «غلط» واژه آوردن ،ندمعتقد حقوقدانان غالب که همچنان درس می نظر به

 .نیست

 7611 ماده در مدنی قانون دوینت شیوه که دارد می بیان دیگری حقوقدان اما

 هم و «اشتباه» واژه هم زیرا ،نیستند یکی مفهوم دو این شد معتقد باید که است ای گونه به

 دو این شویم معتقد اگر یعنی اند؛ آمده ماده این در همدیگر کنار در دو هر «غلط» واژه

 «اهماله من اولی الکالم اعمال» معروف قاعده براساس حقیقت در نیستند، مترادف واژه

 از قانونی نصوص اولیه، فرض بربنا اینکه بخصوص .است منطقی سخنی که ایم نموده عمل

 .آورند نمی حقوقی عبارت در را مترادف و مهمل لفظ عقالً و اند شده صادر عقال اعقل

 و تشابه از اشتباه .دکر پیدا واژه دو این بین نیز لغوی نظر از را تمایزی وجوه توان می

 -اشتباه مرتکب شخص یعنی - (باء کسر به) مشتبه فرد اشتباه، در .است شده گرفته شبیه

 ،هست شبیه و اصیل بین که هایی شباهت دلیل به یعنی ؛ندک می تلقی اصیل بجای را شبیه

توان  می بنابراین .نماید می بار آن بر را اصیل احکام و آثار و کند می فرض اصیل را شبیه

 باید کسی یک یعنی نیست؛ تصور قابل - مشتبه یعنی - آن فاعل بدون اشتباه که گفت

 االمری نفس وضعیت یک به ناظر را غلط وانبت شاید اما .بشود اشتباه این مرتکب باالخره

 ،ندهد تشخیص عمد داشتن بدون را درست وجه فرد شود می موجب که دانست

 .نیست غلط علت به خطا همیشه اما شود، می خطا موجب هم غلط چندهر که معنی بدین

 است ممکن هک همچنان باشد، شبیه و اصیل بین هتمشاب خطا علت است ممکن واقع در
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 به معنایی یعنی دارد؛ واقع عالم در اییپ که باشد االمری نفس وضعیت یک از ناشی

 این با .باشد مشابهت وجود معنایی، چنین فهم علت اینکه بدون شود فهمیده نادرستی

 زیر حالت دو از یکی که دانست مواردی به ناظر را غلط بر مبتنی اقرارتوان  می حساب،

 :باشد افتاده اتفاق

مثالً  .باشد نفهمیده درستی به برده، کار هب که را عباراتی معنای مقر که است این یا (الف

 انت» ،آن از مرادش ولی «طالق انت» بگوید زنش به محبت شدت ویر از کسی

 کسی اگر حال .هستی من میل باب زن تو که است این معنای به که باشد بوده «طابق

 باید قاعدتاً ،ام گفته را عبارتی چنین زنم به عادل مرد دو حضور در من که کند اقرار

 حکم این توان نمی که است ایرادی فیه مانحن در ولی .دانست شده واقع را طالق حکم

 غلط مرتکب آنها انتخاب و الفاظ از استفاده در مقر که است این آن دلیل .نمود بار را

 مطلب بیان در یعنی .«منطقه فی غلط» گوید می عرب موردی چنین در .است شده

 را طلبکار لفظ و نداند فارسی زبان خارجی نفر یک کهاین دیگر مثال .شد خطا دچار

 ادعای وی قصد که حالی در ،بدهکارم من بگوید صریحاً و بردب کار به «بدهکار» بجای

 موارد این به .نیست مترتب اثری اقراری چنین بر که است بدیهی .باشد شطلبکاری

 برخی یا باشد نکرده ادا ار لفظی درستی هب مقر زبان که افزود نیز را مورد اینتوان  می

 .نباشد حروف یا الفاظ از

 خطا دچار اقرار، عنوان به رفته کار به الفاظ استنباط در قاضی که است جایی دوم مورد (ب

 بر دال سند و کردهن خطایی الفاظ از استفاده در کنندهاقرار شخص مورد، این در .شود

 داده،ن قرار تردید و انکار و جعل معرض در زنی را اقرار بردارندهدر کتبی اقرارنامه یا اقرار

 بدهکار به اقرار کسیمثالً  .است شده خطا دچار مقر الفاظ از استنباط در قاضی بلکه

 گندم کیلو شصت به محکوم را او آن، مبنای بر نیز قاضی و ندک گندم من ده به بودن

 ثابت حقیقت در که باشد کیلوگرمی سه من من، از مقر قصد که حالی در ،بنماید

 یک بیان برای شخصی که یموارد در است همچنین .است بدهکار کیلو سی شود می

 گونه این هچنانک - «بدهکارم شما به من» بگوید دیگر فرد با خود بین خالقیا رابطه

 من فرزند فالنی» بگوید اینکه یا - است مرسوم نیز ام عامیانه ادبیات در تعارفات

 که است بدیهی .باشد دیگر فرد او بین عاطفی ابطهر یک بیان منظورش و «است

 بر فوق های مثال موارد البته .دانست دو آن بین نسب وجود مثبت را اقرار این توان نمی

 (.77 ص ،7906 دیانی،)است توجیه قابل نیز قصد فقدان مبنای بر اقرار بطالن
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 اقرار بودن قبول قابل عذر بر مبتنی .4

 که درصورتی است همچنین و ...» دارد می مقررکه  مدنی نونقا 7611ه ماد اخیر تمقس

 در وجه گرفتن به اقرار بگوید اینکه مثل باشد قبول قابل که کند ذکر عذری خود اقرار برای

 امید به اقرار که کند ثابت بتواند مقراگر  لذا. «... نشده وصول که بوده حواله یا سند مقابل

 است، داده قرار وی اختیار در لهمقرٌ که مدارکی و اسناد طریق از خویش طلب وجه اخذ

 اقرار از مقر تا داده اجازه مقنن نشود نیز محقق مزبور تعهدات موضوع بعداً اما ،گرفته صورت

 و برگردد داده، صورت ،نشده محقق که خاصی های انگیزه و دواعی به که خویش قبلی

 .نباشد اقراری چنین آثار به نهادن گردن به ملزم درنتیجه

 جهات به مقر که است موردی در آن و موجه عذر» که اند آورده اقراری چنین بیان در

 ،7ج تا، بی امامی،)«... است نبوده موجود امر آن حقیقت در که نماید امری به اقرار خارج،

 از ای ویژه چهره را مزبور ماده در مقنن توسط شده آورده مثالِ دیگری استاد (.54ص

 را حواله یا سند وصول از نادرست بینی پیش و شمارد میبر موضوعی تباهاش های مصداق

 (.670ص ،7ج ،7996 کاتوزیان،)داند می مقر اقرار موجب

 بعده یقبل ال اقرار کل» که است آمده اقرار خاص قواعد در «المجله تحریر»کتاب  در

 امثال یا غلط اشتباه، ادعای مقر چندهر و نیست پذیرفته اقرار از بعد ارانک یعنی ؛«االنکار

 همان دوم جلد در اما (.99ص ،7ج ،7959 الغطاء، کاشف)شود نمی شنیده بنماید، را آن

 دگوی می ابتدا (العباد حقوق فی االقرار عن الرجوع الیصح) 7500 ماده توضیح در کتاب

 مانند اقرار وجود ،باشد این از غیر اگر چون ،انکار قبول عدم جز ندارد معنایی اقرار نفوذ

 اقرار مقبولی غرض خاطر هب که یدبگو مقر اگر که کند می بیان سپس .بود خواهد عدمش

 رسم هب اینکه مانند ؛شود می باطل اقرارش و خورد می قسم مورد این بر ،کرده واقع برخالف

 که حالی در بیع ورقه در شهود امضای ثبت رخاط هب نماید ثمن قبض و بیع به اقرار قباله

 قسم با انکارش و شود نمی ملزم اقرارش به موارد این در .است بوده قبض از بلق اقرارش

 (.59ص ،6ج ،7959 الغطاء، کاشف)شود می قبول خوردنش

 و نماید مبیع قبض و بیع به اقرار مشتری آنکه یا کند اقرار ثمن قبض و بیع به بایع اگر

 و اقرار که نماید ادعا و کند انکار را مبیع قبض مشتری و ثمن قبض بایع ،آن از پس

 بر اطاتؤم دلیل هب اقرار آنکه یا بوده معوض یا عوض قبض عادت اقتضای به اقرار بر شهادت

 و یادعای چنین استماع ،بوده التحقق ممکن مصلحت برای آنکه یا ودهب اقباض یا قبض

 دمع اما دارد، وجود عرف در چیزی چنین زیرا است، اقباض یا قبض مدعی به یمین توجه
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 نه یا باشد شده حکم سابق اقرار مبنای بر آنکه چه سابق، اقرار تکذیب و رجوع این سماع

 ،4ج ،7467 بهجت،)نیست وجه از خالی اقرار از بعد انکار این به یمین توجه عدم و

 (.745ص ،9ج ،7475 طباطبایی، و 479ص ،7 ج ،7478 ثانی، شهید ؛999ص

 شنیده او از ،هبود مصلحتى جهت به اقرارش که کند ادعا سپس و کند وقف به اقرار اگر

 دارد، آن اثبات به احتیاج کند، منازعه او با صالحى منازع که درصورتى لیکن ،شود مى

 او که کند ادعا سپس و شود حاصل قبض و سازد واقع را عقد اگر که آنجایى خالفرب

 جمیع در است حال همین اینکهکما شود نمى شنیده اصالً او از پس است، نبوده قاصد

 (.757ص ،9ج ،7465 خمینی،)ایقاعات و عقدها

 اقرار بودن کذب .5

 ،قانوناین  7617 ماده در ،م.ق 7611 ماده بر مقدم بیانی در مقنن مزبور، موارد بر عالوه

 به باتوجه که دانسته اقرار گردانیدن اثر بی موجب نیز را حاکم نزد در اقرار بودن دروغ اثبات

 اقرار انکار امکان که طرقی سایر و اقرار بودن دروغ اثباتحیث  از که مشابهی ،نتای و آثار

 اقرار اعتباری بی موجبات از نهایتاً مه را موردی چنین ،دارند هم با ده،کر بینی پیش را

 از را خود ،کرده که اقراری بودن کذب اثبات اب بتواند مقر تا اند دانسته گرفته صورت

 که اموالی توقیف زمان در اینکه مانند 7؛سازد مبرا اقراری چنین از ناشی تعهد و ولیتؤمس

 به متعلق را آنها مزبور، اموال توقیف از جلوگیری برای وی دارد، قرار علیه محکومٌ تصرف در

                                                                                                                             
بـدوی دیـوان عـدالت اداری چنـین      70صادره از شعبه  5/7/96مور   9689918987088894در رأی شماره . 7

بـه  [ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی تهـران ـ ری  ]الذکر  فوق عنه شاکی اظهار داشته است مشتکی» :است آمده

ای استناد کرده که کارفرما پس از اخذ امضا در دفترخانه، وی را اخراج و هیأت توجه ننموده و برخالف  اقرارنامه

. را دارد... قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کـرده اسـت، لـذا تقاضـای نقـض رأی مـور        

شرح الیحه دفاعیه اظهار داشته است با استناد به اقرارنامه تنظیمـی در دفترخانـه اسـناد رسـمی      عنه به مشتکی

دیوان با بررسی مدارک ابـرازی ازجملـه شـکایت شـاکی و     . تهران، مطالبات کارگر پرداخت شده است... شماره 

از قانون  740و  94، 9، 6استناد مواد عنه، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، به  دفاعیه مشتکی

حسـاب کـارگر نمـوده، فاقـد اعتبـار قـانونی اسـت و         کار، استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقـرار بـه تسـویه   

حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت اقرارنامه  تسویه

ق نماید و اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، لذا حکم به ورود را در عطف آن به اسناد تصدی

این . کند عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعالم می عنه و ارجاع امر به هیأت هم شکایت و نقض رأی معترض

عدالت اداری  دیوان 70رئیس شعبه  .قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده قطعی است 79و  1رأی برابر مواد 

 .(http://j.ijri.irبانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی : ک.ر)«کرمی ـ توکلی دهاقانی ـ مستشار شعبه

http://j.ijri.ir/
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 اثر بی اقراری چنین مزبور، اقرار بودن کذب اثبات با بعداً که است بدیهی .بداند دیگران

 علت این به بسا چه باشد، مختلف عوامل و علل از یناش تواند می اقرار بودن کذب .شود می

 اینکه مثل ،نباشد ممکن عادت یا قانونی عقلی، لحاظ از اقرار مورد موضوع تحقق که

 که فردی دنکر حق بی برای ورثه بعداً که حالی در کند فرزندی نسب به اقرار شخصی

 آزمایش انجام با یا رسانند اثبات هب را مقر بودن عقیم ،گرفته صورت وی به نسب ادعای

DNA کنند ثابت را وی اقرار کذب مقر، به مزبور فرزند خونی انتساب عدم اثبات برای. 

 اصولی نظر از که است معتقد مورد این در یکدیگر به مزبور ماده دو عطف با ،حقوقدانی

این  7611 دهما به عطف ،اقرار کذب اثبات مورد در م.ق 7617 ماده که رسد می نظر به

 مقر که باشد ادعایی درستی احراز اقرار، کذب اثبات از مقصود که امعن بدین ؛باشد قانون

 بیان به .است کرده بیان اخبار قصد با آن انطباق عدم یا بودن آمیز اشتباه یا فساد درباره

 را اقرار نفوذ و درستی شرایط و است فاسد درون از اقرار که کند ثابت باید مقر ،دیگر

 (.675ص ،7ج ،7996 کاتوزیان،)ندارد

 تنها نه زیرا نیست، ممکن آسانی به مزبور نظر پذیرش کهاست  شده گفته ،مقابل در

 معموالً بلکه ،است متفاوت اساسی شرایط نبودن علت به آن بودن فاسد با اقرار کذب

 یا واژه معموالً ،آن بر افزون .نماید نمی اعالم جداگانه مادة دو در را واحد حکم قانونگذار

 اثبات با مالزمه تنها نه اقرار کذب اثبات بنابراین .شود می داده عطف آن قبلما به جمله

 که شود اثبات ادعا این هرگاه ،مثال برای .است متفاوتکامالً  آن با بلکه ،ندارد آن فساد

 مورد آن نبودن یا بودن کذب آنکه بی شود می اثر بی اقرار شده، انجام اکراه حالت در اقرار

 که است آن معنای به شود، ادعا اقرار بودن کذب هرگاه ،دیگر سوی از .گیرد قرار رسیدگی

 ادعای حال هر در .نیست واقع با منطبق شده مانجا اخبار اما دارد را الزم شرایط اقرار

 ار رویدادی کند اثبات باید مقر یعنی شود؛ اثبات باید دیگری ادعای هر مانند اقرار کذب

 که کند اثبات را عدمی امری باید معموالً پس .است نشده واقع داده اخبار آن به که

 مفروض به توجه با لذا (.699-988صص ،9ج ،7909 شمس،)بود نخواهد آسان همواره

 بودند، مطلب یک بیان از حاکی مزبور ماده دو در مقرر موارد چنانچه مقنن، حکمت بودن

 که همچنان .نداشت ضرورتی مطلب یک بیان برای مجزا ماده دو اختصاص که است بدیهی

 نظر به لذا ؛اند آمده ماده یک ذیل در ،هستند متعدد چندهرم .ق 7611 ماده مصادیق

 .دندار نظر مد باال سطور در شده بیان شرح به را خاصی مقصود ماده دو از یکهر رسد می

 اقرارش که کند ادعا رمق اگر که گوید می نیز 7509 ماده در المجله تحریر صاحب
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 اگر اما ،شد خواهد ملزم مقر که خورد می قسم مقر اقرار کذب عدم بر لهمقرٌ بوده، کذب

 (.99ص ،7ج ،7959 الغطاء، کاشف)شود می پذیرفته انکارش نخورد، قسم

 جایی در اساسی مشکل اما ،است حکم صدور از قبل به مربوط شد مطرح که مطالبی

 نیز را مختوم امر اعتبار و باشد شده صادر باطل اقرار مبنای بر حکمی که دشو می مطرح

 در .باشد شده منقضی نظرخواهیتجدید عادی طرق برای قانونی های مهلت و کرده پیدا

 و جست تمسکتوان  می خواهیتجدیدنظر العاده فوق طرق به آیا که است این ؤالس اینجا

 چطور باشد، حکم اجرای از بعد راگ و کرد؟ نقض را باطل اقرار بر مبتنی صادره حکم

 د؟کر حمایت باطل اقرار مبنای بر علیه محکوم ازتوان  می

 تنها که است 467 ماده استناد قابل ماده مدنی، دادرسی آیینقانون  به مربوط مواد در

 .دباش استناد قابل دادرسی اعاده ایبر است ممکن آن 1 حتی یا 7 یا 5 بندهای

 قرار قاضی حکم مبنای که ریاقرا مفاد از استنباط در (لهمقرٌ) مقابل طرف احیاناً اگر

 جلوه قاضی برای را اقرار با مغایر معناییمثالً  و باشد شده تقلبی و حیله مرتکب گرفته

 ماده 5 بند وفقتوان  می باشد، کرده تهدید یا تطمیع اقرار برای را مقر له،مقرٌ یا باشد داده

 .دانست دادرسی اعاده موارد از را موردم .د.آ.ق 467

 و کرد موسع تفسیر سند از ماده، این 7 بند به مستند بتوان است ممکن همچنین

 جایی در دادگاه حکم که شد معتقد و کرد تعبیر بودن «مخدوش» به نیز را بودن جعلی

 آن بودن مخدوش که بوده اسنادی به مستند حقیقت در است، باطل اقرار به مستند که

 مربوط قواعد که است این کند می بروز که مشکلی اما است؛ شده ثابت حکم صدور از پس

 چون بنابراین شوند؛ مضیق تفسیر باید و هستند استثنایی قواعد جزء دادرسی، اعاده به

 اعاده موارد از را مورد توان نمی نیامده،م .د.آ.ق 467 ماده موارد بین در صریحاً باطل اقرار

 جهت از مزبور سند و باشد آمده سندی ضمن در اقرار مفاد چنانچه البته .دانست دادرسی

 در (باشد عادی سند که درصورتی) تردید و انکار یا معنوی ای مادی جعل دعوای طرح

 اعاده موارد از را مورد 5 بند همین استناد بهتوان  می طبعاً گیرد، قرار خدشه معرض

 .دانست دادرسی

 قاضی نظر از مکتوم البته و جدید مدارک و اسناد به ناظر نیز م.د.آ.ق 467 ماده 1 بند

 شقوق براساس دادرسی اعاده امکان بنابراین .گرفته قرار بررسی مورد که مدارکی نه است

 آیین قانون در را ای ماده بینی پیش لزوم که امری نماید؛ می دشوار م.د.آ.ق 467 ماده

 .نماید می مسلم مذکور مورد به مدنی دادرسی
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 نتیجه

 اثبات صورت در و نشده پذیرفته مطلق صورت هب ،مدنی امور در اقرار از رجوع عدم هقاعد

 طوری همان - ... و موجه عذر داشتن یا بودن فاسد ،غلط اشتباه، قبیل از شرایط از برخی

 شخص - است گرفته قرار اشاره مورد فقها نظرات و مدنی قانون 7611 ماده در که

 جریان در انکار چنانچه .نماید رجوع آن از اصطالحاً یاو  ندک رانکا را سابق اقرار تواند می

 صدور از بعد رجوع اگر اما ؛شد نخواهد داده اثر ترتیب مزبور اقرار به ،دشو محقق دادرسی

 عادی طرق برای قانونی های مهلت و کرده پیدا نیز را مختوم امر اعتبار و باشد قطعی حکم

 مخالفی نظرات البته .شد خواهد اجرا صادره کمح باشد، شده منقضی نظرخواهیتجدید

 .دارد وجود فقها بین در نیز

 مدنی دادرسی آیین قانون 467 ماده در شده ذکر موارد اینکه به توجه با نهایت در

 :دشو می پیشنهاد ندارند، خصوصیتی

 دالیلی حکم صدور از پس» عنوان تحت مذکور ماده به بندی دنکر اضافه با قانونگذار -7

 را قضیه حکم ،«باشد اقرار نبودن صحیح یا کذب یا واقع خالف بیانگر که شود هارائ

 .دکن بیان صراحت به

 صورتدر شد، نقض رأی اگر ،مذکور قانون 715 ماده مانند نیز حکم اجرای صورتدر -6

 .دکن بیان صراحت به را قضیه حکم قانونگذار به، محکومٌ عین نبودن یا بودن باقی
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Abstract 
Confession is one of the methods of proving a lawsuit that employed 

extensively in human societies for a long time. Confession is an 

acknowledgment of another person against one’s own interest. If confession 

is accessible, any other evidence will unnecessary to submit to the court. 

According to an Islamic rule, acknowledgment of people against their own 

interest is permissible; anyone who confesses to a right for others against 

his own interest will be required to fulfill it. If the confession conducted in 

accordance with required standards, denial after confession is not 

admissible, a rule that jurists and lawyers has consensus about it. However, 

in certain cases, denial is admissible. Under article 1277 of the Civil Code 

of Iran in case a person making a claims the confession made by him was 

faulty or based on error or mistake or other claims is discussed in this 

paper, his case will be heard. This may be before the award is issued or 

later. This paper reviews the terms of acceptable denial. 
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