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A B S T R A C T 
The significance of confession in criminal actions and even in civil ones is such 

that legal scholars call it as the queen of reasons. Its importance is such that 

being always cited as the prominent reason in lawsuits. The accuracy and 

validity of the research has been investigated and there is evidence to confirm 

it, and may not be relevant to determine the accused guilt through the 

knowledge and inference of the court and thus, has no value and cannot even 

have a practice. Confession in this way is a perfect violation of citizenship rights 

in judicial proceedings. One of the evident examples of criminal justice is the 

observance of citizenship rights in the courts and the most profound element 

for respecting citizenship rights, security and freedom in court hearings, more 

particularly the defendants’ confession. Ensuring the rights of citizens and 

administering justice in all steps of the trial, including crime detection, 

prosecution, investigation, trial, punishment or security measures, is one of the 

basic duties of criminal justice. This article explains the position of “confession” 

in the trials and its validity with emphasis on the citizenship principles. 
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 چکیده
 

 دالیل ملکه را آن حقوق علمای که است حدی به مدنی امور در حتی و کیفری امور در اقرار اهمیت

 اصوالً. شودمی استناد آن به دلیل ترینمهم عنوانبه دعاوی در همیشه که است حدی به آن اهمیت. نامندمی

 در قراینی و باشد آمدهعملبه تحقیقاتی آن اعتبار و صحت باب در اینکه بدون متهم اقرار جزایی امور در

 تقصیر تشخیص در دادگاه استنباط و علم طریق از است ممکن و نداشته موضوعیت باشد موجود آن تأیید

 و نداشته ارزشی گونههیچ گیرد صورت شکنجه و تهدید اجبار، روی از که اقراری در لذا. شود واقع متهم

 در شهروندی حقوق کامل نقص شیوه، این به گرفتن اقرار و باشد؛ داشته طریقیت تواندنمی حتی

 قضایی محاکم در شهروندی حقوق رعایت کیفری، عدالت بارز مصادیق از یکی. است قضایی هایرسیدگی

 بحث باألخص و دادرسی جلسات در آزادی و امنیت شهروندی، حقوق رعایت در رکن ترینمهم و است

 جرم، کشف از اعم دادرسی مراحل تمامی در عدالت اجرای و شهروندان حقوق تضمین. است متهمان اقرار

. است کیفری عدالت بنیادین وظایف از تربیتی و تأمینی اقدامات یا مجازات اعمال محاکمه، تحقیق، تعقیب،

 شهروندی اصول رعایت بر تأکید با آن اعتبار میزان و هادادرسی در «اقرار» جایگاه تبیین به نوشتار این در

 .است شدهپرداخته

 اطالعات مقاله 

 1400آبان  1 تاریخ دریافت:

 1400 دی 1 تاریخ پذیرش:

 1400دی  1تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-10120: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

. شهروندی. اقرار اعتبار. کیفری عدالت

 شهروندی حقوق

  

 

 مقدمه

 ویژهبه و حقوقی موضوعات ترینمحوری از دلیل تحصیل

 بسیاری اهمیت دارای دلیل تحصیل آثار. است کیفری حقوق

 دالیل، تحصیل در نقص علت به موارد برخی در که است

 بازداشت در متمادی هایسال یا و هاماه شخص است ممکن

 اطالع اظهار یک. شود تبرئه مدتی از پس و برد به سر

 مجعول، نوشته یک واقع، خالف گزارش یک ناصحیح،

 منحرف، یا دقتبی کارشناسی اظهارنظر یا و دروغ شهادتی

 محکومیت موجبات و بکشاند اشتباهبه را قاضی است ممکن

 حقوق به پایبندی ضرورت بر تأکید. سازد فراهم را گناهیبی

 مراحل تمام در اشخاص هایآزادی به احترام و شهروندی

 دلیل تحصیل موضوع به پرداختن اهمیت و ضرورت دادرسی،

 را موضوع دو دلیل تحصیل در .سازدمی دوچندان را

 و ابزار عنوانبه که دالیلی آیا اول،. دهیممی قرار موردبررسی

 موارد آن تحصیل در شودمی استفاده انتساب یا اثبات وسیله

 اصل مشمول آیا دیگرعبارتبه است؟ شده رعایت قانونی

 که دالیلی آیا دوم، خیر؟ یا گیردمی قرار دالیل تحصیل صحت

 متعارف طوربه است قادر شده،آوریجمع مشروع طرق به

 بهباتوجه قاضی است ممکن کند؟ انتساب متهم به را اتهام

 به رأی این اما کند انتساب متهم به را اتهامی قراین، و شواهد
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پور ) .شود نقض باالتر مرجع در دلیل کفایتعدم خاطر

 (69: 1389،استاد

 نمودن اقرار دادگاهی هر در پرتنش بسیار مباحث از

 دیگری علیه یا له دادن، شهادت یا و خویش ضرر به شخص

 در دیگری یا خود حقه حقوق که است ترتیباینبه چه. است

 در شهادت و اقرار مباحث. شودمی پایمال یا اثبات دادگاه

 کانون کیفری مسائل در ترپررنگ بسیار البته و حقوقی قوانین

 جلد در مدنی حقوق منظر از. است حقوقدانان و قانون توجه

 اول کتاب در دعوی اثبات ادله مبحث یعنی مدنی قانون سوم

 و شرایط و است شدهپرداخته مدنی دعاوی در اقرار موضوع به

 1258 ماده به ابتدا در. است شدهواقع موردتوجه اقرار آثار

 اثبات ادله از اقرار آن اول دربند که کنممی اشاره مدنی قانون

 1259 ماده در اقرار تعریف کهدرحالی است شدهشمرده دعوی

 برای است به حقی اخبار از عبارت اقرار: »است آمده گونهاین

 عام و گسترده بسیار اقرار نحوه که هرچند. «خود ضرر به غیر

 واقع اقرار» مدنی قانون 1260 ماده اساس بر که زیرا است

 در لفظی هر کلمه «نماید آن بر داللت که لفظی هر به شودمی

 اقرار جهت در لفظی نوع هر شامل و است مطلق قانونماده این

 که زیرا باشد شفاف و صریح باید اقرار که هرچند است کردن

 «نیست مؤثر معلق اقرار: »است آمده مدنی قانون 1268 ماده در

 اصلی محور حول اقرار مبحث در هانفی و هااثبات تمامی اما

 مجازات قانون 169و  168 ماده در. چرخندمی اقرار صحت

 :است آمده اسالمی

 در اقرار کننده که است نافذ صورتی در اقرار -168 ماده» 

 .باشد مختار و قاصد بالغ، عاقل، اقرار، حین

 یا و شکنجه اجبار، اکراه، تحت که اقراری -169 ماده 

 اعتبار و ارزش فاقد شود، اخذ جسمی یا روحی آزار و اذیت

 «.نماید مجدد تحقیق متهم از است مکلف دادگاه و است

 توجه بدان باید قاضی نزد اقرار در که نکاتی ترینمهم بنابراین

 و اختیار. است اقرار صحت شرایط داشت مبسوطی و کامل

 دو آن بدون که است اقرار هر در اساسی رکن دو قصد

 مجازات قانون اساس بر الاقل کیفری مسئولیت گونههیچ

 که هرچند. آیدنمی وجود به حقیقی شخص هیچ برای اسالمی

 شهادت اساس بر صالحه هایدادگاه در احکام از بسیاری

 (7: 1390چلکاسری، شود، )رستمیمی صادر

 مفهوم شهروندی -1

 آوریممی میان به سخن او حقوق و شهروند از کههنگامی

 بر که است عمومی و خصوصی حقوق از ایمجموعه ما مراد

 بعد در شهروندی مفهوم .است حاکم اجتماعی روابط

 قرن در و شده زاده غربی اروپای در که است ایایده 1اجتماعی

 قبول. است انتشاریافته شدنش فراگیر با زمانهم شانزدهم

 شهروندی جایگاه از ناشی سیاسی و قانونی وظایف و حقوق

: 1391)تاموشات، است، مفهوم این اساسی ایده و اصلی بنیاد

65) 

 سیاسی، جغرافیای قلمرو به وفاداری سیاسی، هویت

 از بودن آگاه و دیگران حقوق به دقیق توجه قانون، به احترام

 که وظایفی به نهادن گردن باالخره و خویش منزلت و امتیازات

 که است شهروندی حقوق از برخورداری و شهروندی از ناشی

. است آورده پدید را امروزی معنای به شهروند مفهوم

 (48: 1376پیران،)

 مفاهیم جزو درمجموع توانمی را شهروندی مفهوم

 انسان فرهنگ و تجدد از برخاسته بازندگی که دانست جدیدی

 به معطوف نگاه نحوه از شدتبه و است آمیختهدرهم اجتماعی

 شرکت چگونگی و وی هایتوانایی یافته،بلوغ انسان استعداد

-فردی حیات سرنوشت و وضعیت در او کردن سهیم و دادن

 (46: 1388)قادری، .است متأثر اجتماعی

 حقوق تأمین» بر اساسی قانون سوم اصل 14 دربند

« عادالنه قضایی امنیت ایجاد و مرد و زن از افراد جانبههمه

. است شدهتصریح« قانون برابر در عمومی تساوی» و همه برای

 2.قانون نشدن ماسبق به عطف

                                                           
1 CITIZENSHIP 

 آن از بعد که قانونی استناد به فعلی ترک یا فعلی ؛ هیچ اساسی قانون 169 اصل 2

 .شودنمی محسوب جرم است شده وضع
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 حق از استفاده اصل ، 4قضایی تأمین اصل ، 3برائت اصل

 اصل) 6تهدید با اقرار اخذ و شکنجه ممنوعیت اصل ،5وکیل

 ،8دادخواهی مسلم حق و اصل 7،دادرسی بودن علنی اصل( 38

 جمهوری اساسی قانون در که است شهروندی حقوق ازجمله

 .(48: 1376پیران،. )است قرارگرفته موردتوجه ایران اسالمی

 عناصر و شرایط آن مفهوم اقرار، -2

 کردن ثابت خود گفتار با از است عبارت لغت در اقرار

 بیان واضح و آشکار را سخنی کردن، اعتراف امری، یا کاری،

 نفع به است حقّی بیان و اخبار طورکلیبه اصطالح در و کردن

 معنای به غالباً که کیفری حقوق در خود ضرر به و دیگری

 .رودمی کار به متهم توسط بزه، ارتکاب قبول

 اقرار تعریف عناصر -

 یا و حال یا گذشته از یعنی است؛ اخبار نوعی اقرار :اخبار

 حقّی که دهدمی خبر کننده اقرار و دادن خبر چیزی یآینده

 .است وی یعهده بر دیگری برای

                                                           
 شناخته مجرم قانون نظر از کسهیچ و است برائت ؛ اصل، اساسی قانون 37 اصل 3

 .گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم که این مگر شود،نمی

 ترتیبی و حکم به مگر کرد دستگیر تواننمی را کس؛ هیچ اساسی قانون 32 اصل 4

 دالیل ذکر با باید اتهام موضوع بازداشت، صورت در. کندمی معین قانون که

 چهار و بیست مدت ظرف حداکثر و شود تفهیم و ابالغ متهم به کتباً بالفاصله

 در محاکمه، مقدمات و ارسال قضایی صالحه مراجع به مقدماتی پرونده ساعت

 .شودمی مجازات قانون طبق اصل این از مختلف. گردد فراهم وقت اسرع

 خود برای دارند حق دعوی طرفین هادادگاه همه ؛ در اساسی قانون 35 اصل 5

 آنها برای باید باشند نداشته را وکیل انتخاب توانایی اگر و نمایند انتخاب وکیل

 .گردد فراهم وکیل تعیین امکانات

 ممنوع اطالع کسب یا و اقرار گرفتن برای شکنجه اساسی؛ هرگونه قانون 38 اصل 6

 و شهادت چنین و نیست مجاز سوگند، یا اقرار شهادت، به شخص اجبار. است

 مجازات قانون طبق اصل این از متخلف .است اعتبار و ارزش فاقد سوگندی و اقرار

 .شودمی

 بالمانع افراد حضور و شودمی انجام علنی محاکمات،؛ اساسی قانون 165 اصل 7

 یانظم عمومی عفت منافی آن بودن علنی دادگاه، تشخیص به که آن مگر است

 علنی محاکمه که کنند تقاضا دعوا طرفین خصوصی دعاوی در یا باشد عمومی

 .نباشد

 به تواندمی کس هر و است فرد هر مسلم حق ؛ دادخواهی اساسی قانون 34 اصل 8

 این دارند حق ملت افراد همه. نماید رجوع صالح هایدادگاه به دادخواهی منظور

 به که دادگاهی از تواننمی را کسهیچ و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونه

 .کرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب

 اعم غیر. است« غیر برای نفع وجود» سوم عنصر :غیر نفع 

 عملی ارتکاب به اقرار حتی و است حقوقی و حقیقی فرد از

 فرد نفع به هرچند باشد؛ تعزیری مجازات یا حدّ مستلزم که

 نفع به را اقرار توانمی مسامحه قدری با ولی نیست، خاصی

 (22: 1382شایگان و ممتاز،)دانست،  جامعه

 به ایلطمه و ضرر ورود مستلزم باید اقرار :مقرّ ضرر

 به خسارت و صدمه یا و( کیفری امور در) جسمانی تمامیت

 اقرار اگر بنابراین باشد؛( کننده اقرار) مقرّ مالی حقوق و اموال

 باشد، دیگری ضرر متضمّن و باشد نداشته مقرّ برای زیانی

 (13: 1390چلکاسری، رستمی) .شودمی محسوب شهادت

 :اقرار ارکان -

 مقر   یا کننده اقرار -1

 مقر له یا اقرار از منتفع -2

 به مقرّ یا اقرار موضوع -3

 .اقرار لفظ یا صیغه -4

 :مقرّ  شرایط -

 .نیست صحیح باشد ممیّز اگرچه صغیر اقرار: بلوغ  -1

 نافذ مجنون اقرار پس باشد؛ عاقل باید کننده اقرار: عقل -2

 در و باشد ادواری مجنون کننده اقرار کهدرصورتی. نیست

 .است نافذ وی اقرار کند، اقرار روانی سالمت و افاقه حالت

 البته. نیست مؤثر مالی امور در سفیه اقرار: رشد -3

 مثالً . است نافذ ندارد، مالی یجنبه که اموری در سفیه اقرار

 یا قصاص یا حدّ موجب که جرمی ارتکاب به سفیه اقرار

 .است معتبر قذف یا زنا مانند است تعزیر

 قصد دارای اقرار هنگام باید کننده اقرار: قصد -4

 گیرد، صورت قصد بدون که اشاراتی یا الفاظ و باشد اخبار

 یا و بیهوشی خواب، در شخص اقرار پس ندارد؛ حقوقی اثر

 .نیست معتبر مستی،

 بدون و اختیار حال در باید کننده اقرار: اختیار -5

 .(14: 1390چلکاسری، رستمی) کند، اقرار اکراهی گونههیچ
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 دادگاه از خارج و دادگاه در اقرار -3

 از خارج در اقرار وقتی: دادگاه از خارج در اقرار -الف

 چون وسایلی از استفاده با قضات باشد، آمدهعملبه دادگاه

 مثل کاربزه عملکرد بررسی یا نوشته جلسهصورت شهادت

 بالفاصله بعدازآن که جرمی ارتکاب به کاربزه کتبی اعتراف

 گیرندمی قرار اقرار کیفیت جریان در باشد نموده خودکشی

 و اعتراف چنین ارزش و اعتبار تعیین برای صورت این در

 و قرائن بر حاکم ضوابط و شهادت بر حاکم قواعد اقراری

 صحت و کیفیت بنابراین گیرند؛می قرار مورداستفاده امارات

 یابیارزش مورد دیگری دلیل هر مثل دادگاه از خارج اقرار

 (9: 1390چلکاسری، رستمی)گیرد، می قرار هادادگاه

 که است اقراری(: قضائی اقرار یا) دادگاه در اقرار -ب

 عمل به مذاکرات حین در و دادگاه رسمی جلسه در طرفین

 دادگاه رسمی جلسه انعقاد از قبل اقرار اگر است بدیهی. آورد

 باشد دادگاه محل در اینکه لو و جلسه یافتن خاتمه بعد یا و

 باشد شفاهی چه دادگاه در اقرار اعتبار نیست دادگاه در اقرار

 شفاهی اقرار حکم در کتبی اقرار زیرا است؛ یکسان کتبی چه

 است. خود اقرار به ملزم مقر هرحالبه و است

 حجیت اقرارمبانی اعتبار و  -4

از مباحث بسیار پرتنش در هر دادگاهی اقرار نمودن 

شخص به ضرر خویش و یا شهادت دادن، له یا علیه دیگری 

ترتیب است که حقوق حقه خود یا دیگری در ایناست. چه به

شود. مباحث اقرار و شهادت در دادگاه اثبات یا پایمال می

ائل کیفری کانون تر در مسقوانین حقوقی و البته بسیار پررنگ

توجه قانون و حقوقدانان است. از منظر حقوق مدنی در جلد 

سوم قانون مدنی یعنی مبحث ادله اثبات دعوی در کتاب اول 

شده است و شرایط و به موضوع اقرار در دعاوی مدنی پرداخته

 1258شده است. در ابتدا به ماده آثار اقرار موردتوجه واقع

که دربند اول آن اقرار از ادله اثبات  کنمقانون مدنی اشاره می

 1259که تعریف اقرار در ماده شده است درحالیدعوی شمرده

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای »گونه آمده است: این

هرچند که نحوه اقرار بسیار گسترده و عام «. غیر به ضرر خود

 اقرار واقع»قانون مدنی  1260است زیرا که بر اساس ماده 

کلمه هر لفظی در « شود به هر لفظی که داللت بر آن نمایدمی

قانون مطلق است و شامل هر نوع لفظی در جهت اقرار این ماده

کردن است هرچند که اقرار باید صریح و شفاف باشد زیرا که 

« اقرار معلق مؤثر نیست»قانون مدنی آمده است:  1268در ماده 

بحث اقرار حول محور اصلی ها در مها و نفیاما تمامی اثبات

گروه پژوهشی حقوق دانشگاه ، )چرخندصحت اقرار می

 (.129: 1383رضوی، 

 در اقرار»قانون مجازات اسالمی آمده است:  168در ماده 

 بالغ، عاقل، اقرار، حین در اقرار کننده که است نافذ صورتی

ترین نکاتی که در اقرار نزد بنابراین مهم« .باشد مختار و قاصد

قاضی باید بدان توجه کامل و مبسوطی داشت شرایط صحت 

اقرار است. اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار است که 

گونه مسئولیت کیفری الاقل بر اساس قانون بدون آن دو هیچ

آید. مجازات اسالمی برای هیچ شخص حقیقی به وجود نمی

های صالحه بر اساس که بسیاری از احکام در دادگاه هرچند

شود. ولی آیا هرکسی با هر شرایطی و در هر شهادت صادر می

تواند در مورد هر مطلبی شهادت دهد؟ قطعاً خیر، موقعیتی می

تر از مقر )اقرار کننده( مراتب سنگینشاهد دارای شرایطی به

 در شرعی دشاه»قانون مجازات اسالمی  177است طبق ماده 

، بلوغ -الف :باشد دارا را زیر شرایط باید شهادت ادای زمان

 -ج، مولد طهارت -ث، عدالت -ت، ایمان -پ، عقل -ب

 یا طرفین با خصومت نداشتن -چ ،موضوع در نبودن نفعذی

به « نبودن ولگرد -خ ،تکدی به اشتغال عدم -ح ،هاآن از یکی

که قاضی  استالذکرفوقهر ترتیب با احراز تمامی شرایط 

تواند بر اساس شهادت حکم صادر کند هرچند که دادگاه می

پس از احراز شرایط فوق بازهم شاهد باید در جهت اثبات 

 (189: 1386)عبادی،صداقت خویش سوگند یاد کند. 

 اعتبار اقرار در امور کیفری -5

کس یا کسانی غیر از اقرار کننده )مقر( « غیر»منظور از 

یعنی به ضرر اقرار کننده. « بر ضرر خود»منظور از . هستند

که ما « خبری»جا بهتر است توضیح دهیم مطالب همین
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وگوهای معمولی گوییم یا صرفاً جنبه خبردارند و در گفتمی

شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده کیفری. نوع مطرح می

 اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج

 .نیست

چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعالم  -الف

 .است« اقرار»کنیم، که این می

کنیم، چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعالم می -ب

 .است« ادعا»که این 

چیزی را به نفع یکی و به ضرر یکی دیگر اعالم  -پ

است. بنابراین اگر کسی « شهادت یا گواهی»کنیم، که این می

بنده و علی و »تعقیب کیفری است مثالً بگوید؛  که تحت

ای که در خانه علی هوشنگ و منصور و احمد در جلسه

شده بود موضوع براندازی حکومت را موردبررسی تشکیل

کرده بودم. هوشنگ جانب اسلحه و مهمات تهیهقراردادیم. این

کرده بود. ها حمله شود تهیههایی را که باید به آننقشه محل

ور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و منص

های خارجی را به همراه های دریافتی از سفارتخانهاحمد پول

اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، « داشت...

براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است 

شود و این یتلقی م« شهادت»های او اما نسبت به سایرین گفته

شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی که در حقوق جزای 

شود، هم به نامیده می« لزوم ارتفاع تهمت در شهادت»اسالمی 

، اثر و غیرقابل استماع استبی« عدم ارتفاع تهمت»جهت 

 (130: 1383گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، )

هرگونه شکنجه برای »قانون اساسی  38بر اساس اصل 

تن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است، اجبار شخصی به گرف

شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و 

سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل 

قدر متقین آن است که اعمال ، «شودقانونی مجازات می

هرگونه درد و رنجی مذکور در کنوانسیون خارج از ضوابط 

بنابراین  ؛شده توسط قانون ایران مصداق شکنجه استنتعیی

حکم قانون ناشی از اعمال شکنجه باشد به« اقرار»چنانچه 

اساسی فاقد ارزش و اعتبار است. عالوه بر قانون اساسی 

اند که قوانین عادی نیز شرایطی برای صحت اقرار معین نموده

توأم با اختیار بیان شد. بر این اساس اقرار باید در حالت آزاد و 

بنابراین اقرار ناشی از اعمال فشار فاقد شرایط  ؛صورت پذیرد

صحت هست. نکته حائز اهمیت آن است که اقرار کیفری با 

قانون آیین  360اقرار مدنی متفاوت است بر اساس ماده 

طور صریح اقرار هرگاه متهم به» 1392مصوب  دادرسی کیفری

ای در گونه شک و شبههیچکه هطوریبه به ارتکاب جرم کند،

 اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد،

 .«کندرأی صادر می دادگاه به استناد اقرار،

 شکنجه منع -6

 و رنج نوع هر از اخص را شکنجه اسالمی فقهای از برخی

 استمرار را آزار و اذیت و شکنجه بین فارق و دانسته عذاب

 طوسی شیخ چنانچه. اندنموده توصیف شکنجه در درد و رنج

 :است آورده شکنجه تعریف در

 .«بِهِ یَستَمِر   الَم العَذاب وَ لِصاحِبِه العَذاب ایتاع التَعذیب، وَ»

 (128: 3 ج ،1378طوسی،)

 آزار معنای بر حقوقی اصالحات فرهنگ در شکنجه

 اقرار به او کردن وادار برای شخص روحی و جسمی

 نشده،تعریف شکنجه ما کشور قوانین در. است شدهتعریف

 بدنی اذیت و آزار منع به مقنن موجود مقررات درمجموع لیکن

 و گرشکنجه شخص محکومیت، حکم از ترسخت مجازات و

 مقررات با مرادف زیادی حد تا که شکنجه تحت فرد

 مقررات از استنباط است، با کردهاشاره است، مربوط المللیبین

 و اذیت نوع هر: کرد تعریف چنین را شکنجه توانمی کنونی

 عمومی و رسمی مقام صاحبان یا دولت مأموران که بدنی آزار

 گرفتن قصدبه خود شغل مناسبت به یا وظیفهانجام ضمن در

 روانی رکن تعریف این در البته. شوندمی مرتکب متهم از اقرار

است،  محدودشده متهم اقرار از گرفتن به شکنجه

 (118: 1386)اصغری،

قانون اساسی که قوانین دیگر باید کامالً منطبق با آن باشند 

تصریح حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان خود به 38در اصل 
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، اقرار یا شهادت به اجبار شخص»... دارد: داشته و مقرر می

فاقد  و اقرار و سوگندی شهادت و چنین سوگند، مجاز نیست

 مجازات قانون طبق اصل از این . متخلفبار استو اعت ارزش

طور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه این اصل به«. شودمی

شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با 

-ها فاقد اعتبار میصراحت تمام ممنوع اعالم نموده است و آن

یل حکم اقرار ناشی از تبع این اصل مواد قانونی ذداند. به

-واحده قانون احترام به ماده 9 بند دارند:شکنجه را بیان می

دارد: مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می هایآزادی

منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور هرگونه شکنجه متهم به»

وسیله حجیت اقرارهای اخذشده بدین دیگر ممنوع بوده و

قانون منع شکنجه:  4ماده  «نخواهد داشتشرعی و قانونی 

کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از »

متهم اخذشده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، 

قبول دیگر، از درجه در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل

 «اعتبار ساقط و از عداد دالیل خارج خواهد شد.

نیز، شکنجه را سالب  1984نسیون منع شکنجه در کنوا 

ماده »کند: گونه تعریف میحقوق مدنی و اجتماعی داشته و این

گردد: هر ازنظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می اول:

عمل عمدی که براثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی 

ا منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از او و یعلیه فردی به

شود، شکنجه نام دارد. )همچنین( شخص سوم اعمال می

عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده مجازات فردی به

رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر است و یا احتمال می

که وارد شدن این درد و مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی

عدم مخالفت  رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و

مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه مأمور دولتی و یا هر صاحب

 (345: 1393 ساک و شیایزری،) ،«شود.تلقی می

 ( دالیل حجیت اقرار7

 کتابالف(

استناد شده است که  اقرارآیاتی برای حجیت  قرآن کریماز 

 :شودذیالً اشاره می

 آیه اول

 وَ ابٍکِت مِنْ آتَیْت ک مْ  لَما النَّبِی ینَ مِیثاقَ ه  وَ إِذْ اخذ اللّ: الف

لَت ؤْمِن نَّ بِهِ وَ لَتَنْص ر نَّه   مَعَک مْ ارَس ولٌ م صَد قٌ لِممْ جاءَک  ث مَّ حِکْمَةٍ

 فَاْشهَد وا قالَ أَقْرَرْنا قال وا إِصْرِی ذلِک مْأَخَذْت مْ عَلی  وَ أَقْرَرْت مْ الَق

به خاطر بیاورید (؛ )81عمران، )آل اهِدِینَوَ أَنَا مَعَک مْ مِنَ الشّ

ها( و پیروان آن پیامبرانمؤکد از  پیمان خداوندکه هنگامی

 به شما دادم سپس پیامبری دانشو  کتابگرفت که هرگاه 

کند به او آنچه را با شماست تصدیق می سوی شما آمد کهبه

ها بیاورید و او را یاری کنید، سپس )خداوند( به آن ایمان

اقرار به این موضوع دارید و پیمان مؤکد بر آن  آیاگفت: 

 بستید؟

)بر این  ها( گفت:د )آری( اقرار داریم، )خداوند به آنگفتن

 .پیمان مقدس( گواه باشید من هم با شما گواهم

 عهدگیرد که می اعترافخداوند از مردم اقرار و  آیهدر این 

بر این  شاهدرا  مالئکهاند و آنگاه خود و او را پذیرفته پیمانو 

شود دهد. هرچند از ظاهر آیه چنین استفاده میاقرار قرار می

را ملزم و ملتزم به تبعات ناشی از  که خداوند بندگانش

صورت دهد، لیکن بهقرار می مسئولیتتعهدشان و پذیرش 

شود که خداوند اقرار بندگان به تلویحی این استفاده هم می

و  حجّتیرش تعهدات ناشی از عهدشان با خویش را پذ

، دهدها قرار میای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنوسیله

 (79: 1380)انصاری،

 آیه دوم

سَی ئًا  آخَرَ وَ لِحاًاوَ آخَر ونَ اعْتََرف وا بِذ ن وبِهِمْ خَلَط وا عَمَلًا ص

و ( 102)توبه، رَحِیمٌ غَف ورٌ اللّهَ آن عَلَیْهِمْ یَت وبَ آن ه عَسَی اللّ

ها به گناه )نفاق( خود اعتراف کردند که بعضی دیگر از آن

اند، امید باشد که هر دو بجای آورده قبیحو فعل  صالحعمل 

است. در  مهربانو  آمرزندهآنان بپذیرد که البته خدا  توبهخدا 

خویش  گناهرا که اعتراف به  اعراب این آیه حال گروهی از

جهت امید داشته و عمل نیک و بد آنان مخلوط است و ازاین

 :9 ج ،1374طباطبایی،) .کندبیان می خداوند دارند آمرزشبه 
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  سنّتب(  

و  سیره نبویدر بحث از مدارک قاعده اقرار در سنت و 

به روایت ذیل، جهت اثبات  (ع)ائمه هدیاز  اخبارو  احادیث

 :ر استدالل شده استحجیت قاعده اقرا

عن عدة من اصحابنا... عن جراح  محمد بن یعقوب " 

اقبل شهادة  الل: المدائنی عن ابی عبد اللّه علیه السالم انه قا

پذیرم مگر به را نمی فاسقشهادت فرد » نفسهالفاسق الّا علی 

وجه استدالل چنین است که فاسق به جهت «. زیان خودش

بنابراین  ؛یستفقدان عدالت، شهادتش علیه دیگری پذیرفته ن

 شهادتپذیرش شهادت وی به زیان خودش منصرف از ادله 

است و باید در جستجوی مبنای دیگری برای نفوذ شهادت 

وی علیه خودش بود و این امر ممکن نیست مگر اینکه مورد 

دیگر عبارتاقرار و حجیت قاعده اقرار بدانیم. بهرا از موارد 

تصحیح شهادت فاسق علیه خودش منوط به پذیرش اقرار 

 .فاسق علیه خودش هست

  اجماعج( 

ای که برای اثبات حجیت قاعده اقرار بدان یکی دیگر از ادله

فقهای اسالم بر حجیت این قاعده  اجماعاستناد شده است، 

عنوان توان به اجماع بهبه وجود نص، نمیولی باتوجه. است

دیگر اجماع مدرکی است عبارتدلیل مستقل استدالل نمود؛ به

 ؛ ابن128: 3 ج ،1378طوسی،)، و فاقد حجیت است

 (471: 2 ج ،1409رشد،

 سیره عقالد(  

و  اندیشهو  فرهنگعقالی هر قوم بدون توجه به سطح 

تمدنشان و بدون در نظر گرفتن دین و آیین و مذهب فکری 

اقرار هر فرد  اند کهها، در تمام موارد همگی بر این عقیدهآن

آور است، عالوه عاقل قاصد مختار به زیان خودش نافذ و الزام

هم از چنین روشی منع نشده است و  شارعبر این از سوی 

حتی بعضی از  .همین برای حجیت قاعده اقرار کافی است

نویسندگان پا را از این فراتر گذاشته و حجیت و نفوذ اقرار هر 

 مللو  ادیانعاقلی به زیان خودش را حکم ضروری همه 

 (.330: 2 ج ،1417 حسینی، مراغی. )انددانسته

 تضییع حقوق شهروندی اجبار به اقرار، -8

تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله کشف جرم و تحقیق در 

شده یا خیر و اینکه در چه واقع اآیا جرم واقع کهاینمورد 

است. همچنین اگر نسبت به کسی اتهام  شدهانجامحالتی جرم 

گناه است و باید وجود داشته باشد اصل این است که او بی

گناه و یک شهروند در مورد او رعایت همه حقوق یک فرد بی

توان تحقیقات مقدماتی را با رعایت حقوق کامل متهم می .شود

گیر، تندخو، یک فرد سخت .ست انجام دادبه نحو در

دار امری مانند تحقیقات اولیه شود فکر عهدهمزاج و کجعصبی

رعایت کامل  .تواند داشته باشدناپذیری میواقعا آثار جبران

عنوان یک الزام در جلسات بازپرسی مطرح حقوق متهم به

 باید با دالیل کافی در مواردی که اتهامی توجیهی دارداست، 

ممانعت از برخورد  .شخص برای بازجویی احضار شود

و آگاهی از شخص بازجویی  تحقیرآمیز در جلسات بازپرسی

طورکلی فاصله گرفتن از سیستم دادرسی تفتیشی که کننده، به

از مواردی است  تر است،در آن حیطه اختیارات بازپرس وسیع

 عدم توجه به بایست رعایت گردد.که در جلسات دادرسی می

از منظر حقوق اسالمی و  جدای از مباحث قانونی آن، این امر،

در قوانین حقوق نیست.  قبولوجه قابلهیچفرهنگ اسالمی به

و منع  هاشهروندی، بر رعایت کامل حقوق متمم در بازجویی

قاضی در  شکنجه و اغراء برای اقرار به جرم تأکید شده است.

نباید تکمیل پرونده،  برای آوری ادله و مدارک جرم،مقام جمع

متهم را اغراء به جهل کند یعنی اینکه او را در یک فضای 

گوید ترسناکی قرار بدهد تا او اقرار کند زیرا قانون اساسی می

باید در اسرع وقت و حتی در زمان دستگیری به متهم بگویند 

ای کارهکنند و او بداند که چهکه برای چه او را دستگیر می

 زا قانون مدنی، اقراری که 1277بر مبنای ماده  .ستانجام داده ا

باشد.  و یا تعارف ادا شده استهزااکراه، در مقام شوخی،  روی

که معلوم شود  مواردی کلیه توان درتر مـیعبارت صـریح به

همچنین  سازد.اعتبار میرا بی اقرارمقر فاقد قصد و رضا بوده، 

اقرار کم نیز باعث شده اقرار از روی جهل به موضوع یا ح

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D9%84
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تواند حجیت و نمی صحت را نداشته است شرایط اساسی

 (14: 1382دیانی،) داشته باشد.

حقوق جزایی اسالم حتی اگر جرم کشف نشده و  ازنظر

مجرم بی مجازات باقی بماند بهتر از این است که متهمی از 

فشار ترس و درنتیجه عدم آشنایی به حقوق خود و یا تحت

گناه مجازات شود. متهم حق دارد سکوت کند اقرار کرده و بی

تواند در مقابل و این حق را اسالم به او داده است که می

که اسالم به حقوق و آزادی  است معلوم ،ها سکوت کندؤالس

شخص بسیار توجه دارد و خیلی در پی این نبوده شهروندی 

که حتماً باید همه جرائم اثبات شود و همه بزهکاران به 

فشار تحت شکنجه کردن، ،تضییع حقوق متهم .مجازات برسند

رار و انجام اغراء به اق منظور اقرار به جرم،قرار دادن متهم به

ازجمله مواردی  منظور اثبات و کشف جرم،مسائل غیرقانونی به

قوانین  منشور حقوق شهروندی، است که در قانون اساسی،

های حقوق بشری و شهروندی و حقوق بشر و کنوانسیون

به غیرقانونی بودن و منع آن تأکید شده است و  احکام اسالمی

د نقض حقوق شهروندی ترین موارعنوان یکی از مهماز آن به

ها و تضییع حقوق متهم و رعایت دادرسی افراد در دادرسی

 عادالنه یادشده است.

 گیرینتیجه

بنا بر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق 

ترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شاکی و متهم از مهم

از رود و تالش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری میشمار 

تعادل بین  برقراری. استآن بر کل نظام قضایی امری واجب 

لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی 

 .متهم از واجبات دستگاه قضایی است

 رعایت حقوق قضایی متهم در مرحله کشف جرم،-1

 تحقیقات مقدماتی از سوی دستگاه قضایی.

حقوق وجود ضمانت اجراهای کافی به جهت نقض -2

 شهروندی افراد در مراحل دادرسی.

آزار و اِعمال منع شکنجه و اجبار و تهدید، -3

نیز حفظ حیثیت  و اقرار اخذ برای غیرانسانیهای مجازات

 ناروا.های افراد و جلوگیری از صدور محکومیت

نظارت دقیق و مستمر بر مراحل دادرسی با اتصاب -4

 آگاه به امور محاکم.طرف و ناظرین بی

های دفاع، ضرورت حفظ شأن و برخورداری از تضمین -5

 بر واردهای شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان

 با تأکید بر قوانین حقوق شهروندی. گناهشدگان بیبازداشت

ضمن نظارت بر حسن برطرف نمودن خألهای قانونی،  -6

بر فقاهت و تجدیدنظر مبنایی با تکیه ؛اجرای قوانین موجود

 عفری در نظام قضایی اسالمی.ج

 منابع و مآخذ

 نهایة و المجتهد بدایة(. 1409احمد. ) بن رشد، محمد -1

 لبنان. – ، بیروت2 ج الفکر، دار ،المقتصد

عدالت و عقالنیت در فقه  (.1386اصغری، سید محمد. ) -2

 .، تهران، انتشارات اطالعاتو حقوق

تهران،  ،حقوق تحقیقات جنایی (.1380. )اهللانصاری، ولی -3

 .انتشارات سمت

 منع قاعده چالش و پیدایش»(. 1389پور استاد، مجید. ) -4

، دوره (حقوق) خصوصی حقوق مطالعات ،«دلیل تحصیل

 .4 شماره چهارم،

، نشریه «مدار شهروند شهر»(. 1376. )پیران، پرویز -5

 .118-117 شماره, 11 اقتصادی، دوره-سیاسی اطالعات

 مترجم، حقوق بشر(. 1391. )کریستیان ،تاموشات -6

انتشارات  تهران، چاپ دوم، حسینی،، کوهی طرازشریفی 

 .میزان

 نامةماه ،«اقرار مبتنی بر غلط» (.1382عبدالرسول. ) دیانی، -7

 .38هفتم شماره  سال دادرسی،

بررسی فقهی و (. »1390چلکاسری، عبداهلل. ) رستمی -8

، نشریه مطالعات «حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

 .78 -63، صفحات 2 حقوقی معاصر، دوره دوم، شماره
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الملل حقوق بین(. 1393کیتی. ) شیایزری، ساک، کریانگ؛ -9

 چاپ اول، محمد،، اسماعیلی بهنام؛ یوسفیان، ؛، مترجمکیفری

 .تهران، انتشارات سمت

 تقویت طرح (.1382فریده؛ ممتاز، جمشید. ) شایگان، -10
 تقویت: بشر حقوق پژوهش و آموزش هایظرفیت

چاپ اول،  بشر، حقوق درزمینه المللیبین هایهمکاری

 علوم. و حقوق دانشکده تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

ای بر دیوان کیفری مقدمه(. 1384ویلیام. )، سشب -11
 سید عباسی، میر حمید؛ نظری،الهوئی مترجمان،، المللیبین

 .تهران، انتشارات جنگل چاپ اول، باقر،

، مترجم ،المیزان تفسیر (.1374محمدحسین. ) طباطبایی، -12

جامعه مدرسین حوزه ، انتشارات 9 ج محمدباقر،موسوی، 

 .علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی

 فی المبسوط (.1387حسن. ) بن محمد طوسی، ابوجعفر، -13

 الجعفریة، اآلثار إلحیاء المرتضویة ، المکتبة3، ج،اإلمامیة فقه

 ایران. – تهران

تاریخچه و اسناد حقوق بشر در (. 1386عبادی، شیرین. ) -14
 .انتشارات روشنگران چاپ اول، تهران،، ایران

رضوی.  اسالمی علوم دانشگاه حقوق پژوهشی گروه -15

 انتشارات دانشگاه ،چاپ اولجزایی،  فقه قواعد (.1383)

 رضوی. اسالمی علوم

 (.1417حسینی. ) علی بن الفتاح عبد میر سید مراغی، -16

 اسالمی انتشارات ، چاپ اول، دفتر2 ج ،الفقهیة العناوین

 ایران. – قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته
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