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رفع مسئولیت کیفري بر اثر جهل حکمی
*پورمهدي صبوري

)1/4/94:تاریخ پذیرش-23/1/94:تاریخ دریافت (

چکیده
دهنده جرم، عنصـر معنـوي اسـت و از اجـزاء مهـم عنصـر معنـوي، علـم         یکی از ارکان تشکیل

اما این جزء مهم در گذر زمـان در قالـب اصـل مفـروض     ؛ ف مجرمانه رفتارش استمرتکب به وص
بودن علم به حکم، خالصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف 

هـاي مختلفـی اسـت کـه تـأثیر آنهـا بـر        جهل به حکم داراي گونه. آن کمتر مورد توجه قرار گیرد
جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري و . یک اندازه نیستمسئولیت کیفري، به 

جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار جهل حکمی غیرمستقیم کیفري، سه گونه
جهـل  . اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسـئولیت کیفـري ارزیـابی شـده اسـت     گرفته

است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفري موجد جرم جاهل بوده حکمی مستقیم ناظر به زمانی 
در یـک حکـم کیفـري، بـه     شود کـه در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می. است

. طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است
جهـل حکمـی   «رتکب نسبت به آن جاهل بوده، بـه  این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوي که م

غلط که بهگونۀ نخست. شودتقسیم می» جهل حکمی غیرمستقیم کیفري«و » غیرمستقیم غیرکیفري
در بسیاري از منابع به عنوان جهل به موضوع توصـیف شـده اسـت، باعـث رفـع مسـئولیت کیفـري        

گونه سـومی  . ا در پی داشته باشدتواند تخفیف مجازات مرتکب رشود و گونه دوم، میمرتکب می
از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقـوق کیفـري مـا قابـل تصـور اسـت و آن هنگـامی اسـت کـه          

قانون مجـازات اسـالمی در بـاب    . مرتکب نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفري جاهل باشد
ست مقنن در جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و الزم ا

.خصوص رفع این نقصان تدبیري بیندیشد

.شبهه، علم به حکم، جهل به قانون دیگر، مسئولیت کیفري:واژگان کلیدي
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مقدمه
اما هنگام بحث از عنصـر  ؛ دهنده عنصر معنوي جرم، علم به حکم استیکی از اجزاء تشکیل

مندان حقـوق کیفـري،   اندیشـ . شـود معنوي، کمترین توجه بـه همـین جـزء از عنصـر معنـوي مـی      
به عنوان یکی از لوازم تحقـق جـرم، بـه ذکـر ایـن قاعـده       » علم به حکم«معموالً هنگام بیان شرط 

این قاعده کـه در قالـب عبـارات    . »جهل به حکم، رافع مسئولیت نیست«کنند که دیرین اکتفا می
در پـس همـین   نوعی تقـدس کالسـیک نیـز پیـدا کـرده و     »Ignorantia juris non excusat«التین 

هنگـام يعادمردمکهاستیاصولنیتريادیبنازیکپرده تقدس، کمتر مورد نقد قرار گرفته، ی
یحقـوق کتـب درهمـواره عبـارت نیـ انکهیارغمیعلاما ؛ دارندذهندر،يفریکحقوقبهاشاره
.ستینيفریکحقوقبرحاکمتیواقعازیکاملانیب،شودمیتکرار

یرش جهل به حکم، در ابتدا منحصراً ناظر بـه قـوانین مـدنی بـوده اسـت      قاعده عدم پذ-یکم
شاید به همین دلیل است که هیچ گـاه آن قـوتی کـه در قـوانین مـدنی      ). 98: 1388نژاد سجادي(

دارد، در حوزه قوانین کیفري به دست نیاورده و در حقوق کیفري، همواره با تردیـد و مخالفـت   
خالف آنچه در قالب این قاعده ادعا شده، جهل بـه حکـم در   بر. نظران مواجه شده استصاحب

قـانون  159به عنوان مثـال مـاده   ). Yaffe 2009: 10-22(موارد متعدد، رافع مسئولیت کیفري است 
پس از بیان اینکه ارتکاب جرم در مقام تبعیت از امر آمر قـانونی، اصـوالً   1392مجازات اسالمی 

بـه راآمـر امـر کـه يمـأمور «: کنـد ائی به این شرح را بیان میرافع مسئولیت کیفري نیست، استثن
آیـا  . »شـود ینمـ مجـازات باشد،کردهاجراءاست،یقانوننکهیاتصوربهوقبولقابلاشتباهعلت

از مجـازات  » جهـل بـه حکـم   «غیر از این است که در این قسمت از ماده مذکور، مأمور به دلیـل  
تنها عاملی که باعث شده مأمور موردنظر در ذیل مـاده  . ستمعاف شده است؟ قطعاً پاسخ منفی ا

مذکور، از مجازات معاف شود این است که وي نسبت به مجرمانه بودن رفتار خود شـبهه داشـته   
نهایتاً قانونگذار پذیرش شبهه حکمیـه وي را منـوط   . و این دقیقاً به معناي جهل حکمی وي است

اما این قید نیـز تغییـري در ایـن    ؛ آن کرده است» قبول بودنقابل «به متعارف بودن و به بیان دیگر 
.دهد که مبناي معافیت از مجازات در این ماده، جهل به حکم استواقعیت نمی

هاي مختلفی مطرح شده در مورد مبناي قاعده مسموع نبودن جهل به حکم، استدالل-دوم 
یبرخـ بـه عنـوان مثـال    . باقی نمانده استها نیز مصون از ایراد و انتقاد و هیچ یک از این استدالل

. بداننـد رانیقـوان دارنـد فـه یوظشـهروندان کـه کننـد چنین اسـتدالل مـی  يفریکحقوقشارحان
امـا ؛ باشـد نداشـته يفـر یکتیمسـئول دريریتأثیحکمجهلکهشودیمباعثفهیوظنیاوجود

توانـد آثـار مهمـی    ون مـی اگرچه جهل به قان.توجیه، به جهات مختلف مورد نقد جدي استنیا
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ساز ورود زیـان بـه وي شـود یـا سـبب      در وضعیت فرد به دنبال داشته باشد و به عنوان مثال، زمینه
دانسـتن يبـرا یقـانون فیـ تکلچیهـ کـه استروشنارتکاب رفتار مجرمانه توسط وي شود، اما 

در. ی نـدارد دنمـ یـا يفـر یکياجـرا ضـمانت خود،يخودبهقانون،ندانستن. نداردوجودقانون
خـوب شـهروند کیاز: داردیاخالقجنبهفیتکلنیاکهگفتتوانیمحالتنیترنانهیبخوش
يبـرا یاخالقـ فیـ تکلوجودیحتاما؛ بداندراداردسروکارآنهاباکهینیقوانکهرودیمانتظار

ماهمۀروزههر،داردوجودیفیتکلنیچناگر. ستینهیتوجقابلگریدامروزهزیننیقواندانستن
یکوچکاریبسجزءبهصرفاًقانونگذاران،ووکالحقوق،استادانیحت. میهستآننقضحالدر
یچنـدان تـالش زیـ نیحقـوق نظـام آنکـه جالـب . دارندیآگاههستند،آنهامشمولکهینیقواناز
انجـام نـد، یآبرفیـ تکلنیـ اعهـده ازبتواننـد کـه ياگونـه بـه شـهروندان بهاطالعاتارائهيبرا
االجـرا الزمدارد،يمعـدود اریبسـ مخاطبـان کهیرسمروزنامهدرانتشارازپسنیقوان. دهدینم
حتی فرض وجود تکلیف اخالقی براي دانسـتن قـوانین نیـز   کهگرفتجهینتدیباناچار. شوندیم

.ستینشیبیتوهم
اسـت ممکـن اوالً.شـود ینمـ حـل مشکلهمباز،یفیتکلنیچنوجودرشیپذفرضبهیحت

مرتکـب، فـرد کـه میکنـ ثابتمیخواهیمماواقعدر. نباشدآگاهیفیتکلنیچنداشتنبهشخص
گـر یدفیـ تکلکیـ بـه فـه، یوظنیـ ااثبـات يبراحال. استجرمرفتارشبداندکهداشتهفهیوظ

نیقـوان کهداشتهفیتکلچون،استجرمرفتارشدانستهیمدیبااومییگویمومیشویممتوسل
آنکـه یبـ میـ اکـرده اضـافه یقبلـ فیـ تکلبـه رافیتکلکیفقطواقعدربیترتنیابه. بداندرا

کـه يانقطـه ازرامـا ،يثانوفیتکلنیاافزودنپس. میباشکردهاثباترانخستفیتکلوجود
.بردینمشیپبهم،یبود

خـود فیـ تکلنیـ ابـه (اسـت نیقـوان دانسـتن بـه مکلفکهبداندشخصنکهیافرضبهاًیثان
نیسـت کـه بایـد او را داراي    معنـا بدان،يوتوسطفیتکلنیانقضباز هم ،)باشدداشتهیآگاه

بـه فیـ تکلنقضلیدلبهفردکیيریپذسرزنشرایزمسئولیت کیفري دانست و مجازات کرد؛ 
فیـ تکلدونیـ ا. سـت ینيفریکقانوننقضلیدلبهاويریپذسرزنشاندازهبهن،یقوانازیآگاه

:Husak 2010(استمتفاوتزینآنهابهمنضميریپذسرزنشطبعاًوهستندمختلفجنسدواز

138(.
. گرایانـه اسـت  ، مبنـاي فایـده  ذکرشـده ترین مبنایی که براي این قاعده شاید بتوان گفت قوي

: مـایز کـرد  تـوان از یکـدیگر مت  ی، دو تفکر را در زمینۀ اهـداف کیفـر مـی   طورکلبهتوضیح آنکه 
دانـد و دیگـري کـه کیفـر را بـا نگـاه بـه آینـده اعمـال          تفکري که کیفر را با گذشته مـرتبط مـی  
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-1384:104صـفاري  (نامنـد  مـی 2و غیرپیامـدگرا 1این دو اندیشه را به ترتیب پیامـدگرا . کندمی
ی و اخالقـ : یم هسـتند تقسـ قابـل دودسـته این تفکیک، کارکردهاي کیفر نیـز بـه   موازاتبه). 103
ارعاب، اصالح، سلب تـوان  . کارکرد اخالقی کیفر، سزادهی و تحقق عدالت است. گرایانهفایده

). 29-1382:35بولـک  (گرایانۀ کیفـر هسـتند   دیده نیز کارکردهاي فایدهبزهکاري و ارضاي بزه
آن گرایانه به دنبال تحقق اخالق، عدالت و اموري از این قبیل نیست، بلکـه در پـی   رویکرد فایده

محمودي جانکی (»بیشترین منفعت، عاید بیشترین افراد جامعه شود«است تدبیري اتخاذ کند که 
Van Verseveld(نیز مبتنی بر همین رویکـرد اسـت   حکمبهاصل عدم پذیرش جهل ). 76: 1383

اسـتناد بـه جهـل حکمـی، از     پیامدگرایان معتقدند که دادن این فرصت به افراد که بـا ). 10 :2012
شـود کـه هـم بازدارنـدگی عـام و هـم بازدارنـدگی خـاص         ولیت کیفري برهنـد، باعـث مـی   مسئ

پذیرفتـه  حکـم بـه دیگر، منفعت کلی جامعه در این اسـت کـه ادعـاي جهـل     یانببه. تضعیف شود
3.نشود، حتی اگر به بهاي مجازات افرادي باشد که واقعاً مستحق مجازات نیستند

هـاي  نعامل رافع مسئولیت کیفري، با یکی از بنیاوانعنبهحکمبهعدم پذیرش جهل -سوم 
فـرد بـه   . اسـت 4»پـذیري سـرزنش «مسئولیت کیفري، مبتنی بر . مسئولیت کیفري در تعارض است

Lippman(یده اسـت  برگزشود که آگاهانه، نقض اوامر و نواهی قانونی را این دلیل مجازات می

امـا  ؛ شـوند ن صـغیر و مجنـون، مجـازات نمـی    به همین دلیل است که افرادي همچو). 114 :2013
عامل رافع مسئولیت کیفري به این معنا است که برخی افـراد،  عنوانبهحکمبهعدم پذیرش جهل 

بایـد  هاآناند، به دلیل نقض علیرغم اینکه به اساس وجود برخی اوامر و نواهی قانونی جاهل بوده
5.مجازات شوند

این نوع جهل، در تقسیم نخست . ي مختلفی استهاجهل حکمی داراي گونه–چهارم

1. Consequentialism
2. Non-consequentialism

گرایانه تا چه اندازه با سیاست جنایی اسالم سازگار است، خارج از موضوع اصلی این بحث در باب اینکه رویکرد فایده. 3
گرایی مطلق، تقریباً هیچ جایگاهی در فایدهگونهنید که ارسنوشتار است؛ اما اجماالً ذکر این نکته در اینجا مفید به نظر می

:براي مطالعه تفصیلی در خصوص اهداف کیفر در اسالم، نگاه کنید به. این نظام ندارد
حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسالم و جمهوري اسالمی ایران، تهران، انتشارات مشترك سمت و دانشگاه تهران، -

.86. ، ص1383
هایی در حقوق اسالمی، تهران، انتشارات اندیشه: ، در»هایی از عدالت ترمیمی در حقوق اسالمیجلوه«ي، عباس، شیر-

.286. ص،1388، )ع(دانشگاه امام صادق 
4. Blameworthiness

تالش شده است که براي حل این دوگانگی 1392در صفحات بعد خواهد آمد، در قانون مجازات اسالمی کهچنان. 5
به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفري از سوي حکمبهو عدم پذیرش جهل سوکپذیري از یابتناي مجازات بر سرزنش(

.حل میانه نیز مصون از انتقاد نمانده استحلی میانه ارائه شود؛ که البته این راهراه) دیگر
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کیفري اولیه جاهل باشد یا نسبت به حکمی دیگر که حکمبهاینکه شخص نسبت برحسبو 
جهــل حکمــی مســتقیم و جهــل حکمــی : در حکــم کیفــري مــؤثر اســت، بــر دو نــوع اســت

کیفري غیرحکمبهدر تقسیم دوم، جهل حکمی غیرمستقیم، بر اساس اینکه ناظر . غیرمستقیم
جهل حکمی غیرمستقیم غیر کیفري و جهـل حکمـی   : باشد یا کیفري، خود بر دو نوع است

.غیرمستقیم کیفري
در . تـوان از یکـدیگر متمـایز نمـود    ترتیب در تحلیل نهایی، سه نوع جهل حکمی را مـی ینابه

سـئولیت  بـر م هـا آنگانـه جهـل حکمـی و تـأثیر     ادامه این نوشتار مفهوم هر یک از این انواع سـه 
.گیردی قرار میموردبررسکیفري 

جهل حکمی مستقیم. 1
بـه ارجـاع بـدون وحیصـر طور بهقانون،کیکهافتدیماتفاقیهنگاممیمستقیحکمجهل

مرتکـب وبـوده جاهـل حکـم نیابهنسبتفرداما،کردهيانگارجرمرافردرفتارگر،یدیقانون
بـه اقـدام واسـت جـرم ابـان یخدرزبالهانداختنکهدانستهینممثالً. استشدهمجرمانهرفتارآن

کیفريحکم بهبالواسطهطور بهفرد،شبههزیرا؛استمستقیمجهلنوعاین. استکردهکارنیا
حقـوق کتـب در. باشـد آندردیگـر حکـم یـک ازعنصـري هیچآنکهبدوناست،گرفته تعلق

مـدنظر  یحکمـ جهـل نـوع نیهمشده،بحثیحکمجهلمورددرمطلقطور هرگاه به،يفریک
1.استبوده

. در مورد تأثیر این نوع جهل حکمی بر مسئولیت کیفري، رویکردهـاي متفـاوتی وجـود دارد   
گـذار  هاي مختلف معرفی و سپس موضع قانوندر این قسمت از نوشتار حاضر، ابتدا این رویکرد

.در این زمینه، تبیین خواهد شد1392مجازات اسالمی 

هاي مختلف نسبت به تأثیر جهل حکمی مستقیم بر مسئولیت کیفريرویکرد. 1-1
عامل رافع مسئولیت کیفـري، پیونـد   عنوانبهحکمبهاشاره شد، قابلیت پذیرش جهل کهچنان

هـاي حقـوقی مختلـف،    رو در نظـام یـن ازا. عمیقی با فلسـفه کیفـري زیربنـاي نظـام حقـوقی دارد     
اتخاذشـده اثرگذاري این نوع جهل حکمی بـر مسـئولیت کیفـري    رویکردهاي متفاوتی نسبت به 

دیـدگاه نخسـت بیشـترین    . هسـتند طرحقابلاین رویکردهاي مختلف، در چهار دسته کلی . است
):Simons 2008: 8(یابد مطلوبیت به نفع متهمان را دارد و به ترتیب، این مطلوبیت کاهش می

.263. ، ص1381ي عمومی، چاپ ششم، نشر میزان، هاي حقوق جزاگلدوزیان، ایرج، بایسته: مثال نگاه کنید بهعنوانبه. 1
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1دیدگاه برابري-الف 

کـه  گونـه همـان . حکمی دقیقاً وضعیتی همانند جهل موضـوعی دارد طبق این رویکرد، جهل
شـود و نهایتـاً عـدم    آن عدم تحقـق جـرم، مـی   تبعبهو جهل موضوعی باعث انتفاي عنصر معنوي

مجــازات مرتکــب را بــه دنبــال دارد، جهــل حکمــی نیــز در تمــامی مصــادیق خــود، عامــل رافــع 
گر جرم حمل مواد مخدر مستلزم علم مرتکـب  امثالعنوانبه. شودمسئولیت کیفري محسوب می

به همراه داشتن مواد مخدر است، علم به اینکه آن مواد، در فهرسـت مـواد مخـدر ممنوعـه قـرار      
یعنـی بـار اثبـات دلیـل و علـم بـر عهـده مقـام تعقیـب          . دارند نیز شرط اسـت و بایـد احـراز شـود    

ا نیز اثبـات کنـد و در صـورت عجـز     قرار دارد و او باید علم مرتکب به این موضوع ر) دادستان(
.شودوي از این کار، جرم ثابت نمی

2دیدگاه لیبرال-ب 

هـاي معقـول و متعـارف باشـد، عـذر      ، اگـر مبتنـی بـر زمینـه    حکـم بـه طبق این رویکرد، جهل 
بنابراین اگر جهل یا اشتباه حکمـی فـرد غیرعـادي و نـامعمول باشـد، عـذر بـه        ؛ شودمحسوب می

.رودشمار نمی
3رودیدگاه میانه-پ 

هـاي معقـول باشـد، در جـرایم مصـنوعی      طبق این رویکرد، جهل حکمی، اگر مبتنی بر زمینه
.شود، اما در جرایم طبیعی خیرپذیرفته می

ی از طـورکل بـه گیرد این اسـت کـه اگـر شـخص     قرائت دیگري که ذیل این دیدگاه قرار می
است، اما اگر بداند منـع قـانونی وجـود دارد    اطالع باشد، عذر وي پذیرفتنیوجود منع قانونی بی

ولی در مورد محتوا یا دامنه شمول آن دچار شـبهه باشـد، عـذرش پذیرفتـه نیسـت؛ زیـرا بـا علـم         
رفتـه اسـت و حـال    بایست به دنبال فهم دقیق و کامل مضمون قانون مـی اجمالی به وجود منع، می

4.استاز خطر مجازات استقبال کرده درواقعکه چنین نکرده، 

1. Equivalence View
2. Liberal View
3. Moderate View

مثال جرج فلچر، سه نوع عنوانبه. داننداي را اساساً خارج از مصادیق شبهه حکمیه میبرخی از نویسندگان، چنین شبهه. 4
اي است که مبتنی بر درك نادرست از عالم خارج است؛ شبهه بههشبهه موضوعیه، ش: کندشبهه را از یکدیگر متمایز می

Middle(» فقره میانه«حکمیه، مبتنی بر باور نادرست در مورد تدوین یا نسخ یک هنجار حقوقی است و یک  Category (
نوع، درواقع در این. هم وجود دارد که شبهه در مورد اعمال یک هنجار حقوقی موجود نسبت به یک واقعه خاص است

:در این مورد نگاه کنید به. اما در تشخیص دامنه آن دچار اشتباه است،مرتکب عالم به وجود هنجار حقوقی است
- Fletcher, George, Rethinking Criminal Law, Boston, Little-Brown & Co. 1978, p. 686.

حکم جهل به آن را نیز باید جهل بهرونیی از حکم است و ازانیز بخش» دامنه شمول حکم«بندي آن است که ایراد وارد بر این تقسیم
.دانست
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1کاردیدگاه محافظه-ت 

اینکه براي هر جرم، چه سطحی از عنصـر  . گاه عذر نیستدر این رویکرد، جهل حکمی هیچ
تحقـق  2ممکن است یک جرم صرفاً بـا عمـد  . معنوي الزم است نیز موضوع کامالً متفاوتی است

3ه بر عمد، با علـم تري از عنصر معنوي را نیاز داشته باشد و عالویابد و جرم دیگر، درجه ضعیف

یک از ایـن دو ندارنـد و   یچهنهایتاً جرایم دیگري نیز وجود دارند که نیاز به . نیز قابل تحقق باشد
اما ایـن درجـات عنصـر معنـوي، ارتبـاطی بـا       6.یابندنیز تحقق می5»پرواییبی«یا 4»احتیاطیبی«با 

کـه  پروایـی در جرایم مبتنی بـر بـی  دیگر چنین نیست که مثالًیانببه. ندارندحکمبهپذیرش جهل 
پذیرفته شود، اما در جرایم مبتنـی  حکمبهترین درجه عنصر معنوي را دارند، ادعاي جهل ضعیف
.گونه نباشدینابر عمد 

1392رویکرد قانون مجازات اسالمی . 1-2
شـود کـه موضـع قـانون     از دقت در رویکردهاي مختلـف مـذکور در بنـد قبـل مشـخص مـی      

دیـدگاه  آنچهدر زمینه تأثیر جهل حکمی مستقیم بر مسئولیت کیفري، با 1392المی مجازات اس
شـده در قـانون مجـازات اسـالمی     مطابق دیدگاه پذیرفتـه . لیبرال نامیده شده، قرابت بیشتري دارد

، براي داوري در مورد تأثیر جهل حکمی مستقیم بر مسئولیت کیفري باید به بررسی سـببی  1392
اي بـراي علـم   اگر او تالش صادقانه: یعنی باید دید که سبب جهل فرد چیست؛موضوع پرداخت

ین قادر به تحصیل علم نشده یا در اعمال آن قانون نسبت به موضـوع  باوجودای ولکرده، حکمبه
اگـر  دیگـر  یـان ببه. دقت متعارف اشتباه کرده است، جهل وي پذیرفتنی استباوجودرفتار خود، 

عـذر وي  سـبب جهـل، تقصـیر او باشـد    امـا اگـر   ،معـذور اسـت  باشد،سبب جهل وي، قصور او
1. Conservative View
2. Purpose
3. Knowledge
4. Recklessness
5. Negligence

: مباالتیبی/احتیاطیبی(نیست و تفاوت این نوع تقصیر با دیگر قسم تقصیر Negligenceمعادل دقیقی براي » پرواییبی«. 6
Recklessness (منظور از . کندمنعکس نمیوجهچیهرا بهRecklessness اشاره به آن وضعیت ذهنی مرتکب است که

رفتارش با نتیجه مجرمانه نیز نیست، اما به خطرآفرین بودن رفتار یتوالوي قصد ایجاد نتیجه مجرمانه را ندارد و عالم به
براي بحث . بودبایست آگاه میرینی رفتارش نیست، اما می، مرتکب آگاه به خطرآفNegligenceدر . خودآگاه است

:تفصیلی در این باب، نگاه کنید به
Dubber, Markus, and Tatjana Hornle, Criminal law: A Comparative Approach, Oxford
University Press, 2014, p. 236.

از دو حالت مورداشاره است، بحث دیگري کی، کدام1392قانون مجازات اسالمی 145اینکه مالك احراز تقصیر در ماده 
.است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست
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، )1389:72سـاریخانی  (که در بین فقهاي امامیه نیز معتقدان فراوان دارد این نظر1.نیستپذیرفته
:مطابق این ماده. شده استیرفتهپذ1392قانون مجازات اسالمی 155در ماده 

ممکنيويبراعادتاًعلملیتحصنکهیامگرستینمرتکبمجازاتازمانع،حکمبهجهل«
.»شودمحسوبعذرشرعاًحکم بهجهلاینباشد

و از موضـوع  قرارگرفتـه مورداشـاره که در این حکمبهنظر از موارد شرعی پذیرش جهل با صرف
کنـد، امـا در   را بیـان مـی  حکمبهاین نوشتار خارج است، صدر این ماده حکم کلی عدم پذیرش جهل 

دانـد و مـواردي کـه تحصـیل علـم، عادتـاً       جهل حکمی قصوري را رافـع مسـئولیت کیفـري مـی    ادامه
اگر حصول علم به قـانون نـاممکن   «کند؛ زیرا میمستثناممکن نیست را از قاعده مذکور در صدر ماده 

ماننـد کسـی   ؛ یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعاي جهل ظالمانه خواهد بـود 
توانـد  کنـد و نمـی  زنـدگی مـی  درآمـده اي کـه بـه اشـغال نظـامی     یی دورافتـاده یـا در منطقـه   درجاکه
).1392:185اردبیلی (» وجه از احکام و مقررات قانونی اطالع حاصل کندیچهبه

و استثنا کـردن  حکمبهاصل قرار دادن عدم پذیرش جهل (ظاهر آن است که این روش میانه 
. گونـه نیسـت  یـن اامـا واقعیـت   ؛ کنـد ی و خوبی حـل مـی  سادگبهرا مشکل) موارد جهل قصوري

اگر از موارد بسیار حاد و مشخص بگذریم، تشخیص قصـوري یـا تقصـیري بـودن جهـل      درواقع
روسـتایی  سواد کـه تنهـا در  مثالً جهل پیرمردي بی. بسا غیرممکن استحکمی بسیار دشوار و چه

ناشـی از تقصـیر   رج در قـوانین مالیـاتی، قطعـاً    نسبت به یک حکم مندکند،دوردست زندگی می
تابلوهـاي  کـه یاي کـه از سـرعت مجـاز تخطـی کـرده، درحـال      بالعکس، جهل راننده. وي نیست

اسـت؛  اواً ناشی از تقصیر حتمدهد، شده که حد سرعت مجاز را نشان میمتعددي در مسیر نصب
گیرند و لذا تعیین قابلیـت  دو حد قرار میافتد، در میانه ایناما مواردي که نوعاً در عمل اتفاق می

.تها بسیار دشوار اسپذیرش جهل در آن
ی در ایـن قـانون، موضـوع بـار اثبـات ادعـاي جهـل        طـورکل بهو نکته دیگر آنکه در این ماده

ایـن مـاده، دو امـر بایـد اثبـات      موجـب بـه توضیح آنکه براي معافیت از کیفر . مغفول مانده است
وجـود داشـته و دوم آنکـه ثابـت شـود ایـن جهـل        حکـم بهبت شود که جهل نخست باید ثا: شود

آیا هر دو امر باید توسط متهم اثبات شود یـا اینکـه صـرف    . ناشی از قصور بوده است و نه تقصیر
اثبات جهل توسط وي کافی است و پس از اثبات جهل، دادسـتان اسـت کـه بایـد تقصـیر وي را      

:ها نگاه کنید بهبراي مالحظه این گونه. ، عالوه بر قصوري و تقصیري، انواع دیگري نیز داردحکمبهجهل . 1
، »ار آن در فقه امامیه، حقوق کیفري ایران و آمریکامطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آث«و رضا زهروي، نیا، حسینآقایی-

.4-5. ، صص1388، 4نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و نهم، شماره فصل
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پاسـخ روشـنی در قـانون    سؤالر محسوب خواهد شد؟ این او قاصصورتیناثابت کند، در غیر 
بایست ابتدا جرایمـی  رسد که براي رسیدن به یک راهکار، میبه نظر می. مجازات اسالمی ندارد

و اصطالحاً جرایم مادي صرف یـا جـرایم بـا    (نیازي به اثبات عنصر معنوي ندارد هاآنکه تحقق 
اساسـاً  هـا آنه به اینکه اثبات عنصـر معنـوي در مـورد    را با توج) شوندنامیده می1مسئولیت مطلق

یل تفصـ بـه ، قائـل  هـا آنماهیـت  برحسبشود، کنار نهاد و سپس در مورد سایر جرایم مطرح نمی
باشد، متهم عالوه بر آنکه باید جهـل خـود را ثابـت    2اگر جهل حکمی ناظر به جرایم طبیعی: شد

علت این امر آن است کـه  . از مجازات معاف شودبایست قصور خود را نیز اثبات کند تاکند می
ي، افـراد متعـارف جامعـه، در جریـان     بردارکالهگونه جرایم مانند قتل، سرقت، تخریب و ینادر 

مراودات معمول اجتماعی و بدون آنکه نیاز به تالش خاصـی باشـد، نسـبت بـه وصـف مجرمانـه       
کنـد،  مـی هـا آنبت به مجرمانـه بـودن   حال اگر کسی ادعاي جهل نس. کنندآگاهی پیدا میهاآن

، 3امـا در جـرایم سـاختگی   ؛ بایست از سـوي وي اثبـات شـود   ادعاي وي خالف اصل است و می
يهـا مجازاتومیجراتخلفات،قانون 1ماده 1طبق تبصره مثالعنوانبه. گونه نیستیناوضعیت 

حت نظام، دارندگان مجمع تشخیص مصل10/5/1370مصوب شناسنامهویسجلاسنادبهمربوط
شناسنامه المثنی، مکلفند ظرف ده روز از تاریخ پیدا شدن شناسنامه اصلی خود، شناسـنامه المثنـی   

همین قانون 2در غیر این صورت به مجازات مندرج در ماده . تحویل دهنداحوالثبترا به اداره 
دوهــرایــ000/000/1تــاالیــر000/200ازينقــديجــزاایــســالکیــتــاروز91ازحــبس(

حال اگر کسی در مقام دفاع از خود در برابر چنـین اتهـامی، مـدعی    . شوندیممحکوم)مجازات
رسد که صرف اینکه جهل خود را ثابت کند، کافی است و فـرض  شود، به نظر میحکمبهجهل 

یـد  اگر دادستان معتقد بـه مقصـر بـودن وي اسـت، با    . را باید بر عدم تقصیر وي در این جهل نهاد
تـوان فـرض   دور از ذهن است که نمیقدرآناین امر را ثابت کند؛ زیرا جرم بودن چنین رفتاري 

. یابنـد هاي متعارف، در جریان روابـط اجتمـاعی معمـول خـود بـه آن آگـاهی مـی       کرد که انسان
ی طـورکل بـه اند و معتقدند کـه  در ادامه نیز ذکر خواهد شد، برخی پا را فراتر نهادهکهچنانحتی، 

.در جرایم ساختگی، حتی در نفس ادعاي جهل نیز باید اصل را بر صحت ادعاي مرتکب نهاد

جهل حکمی غیرمستقیم. 2
کنند که یک شبهه، حکمیه است و لذا رافع مسـئولیت  کامل اعالم مینفساعتمادبهقضات با 

1. Strict Liability Crimes
2. Mala in se
3. Mala Prohibita
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ین ایـن دو،  امـا مـرز بـ   ؛ یجه رافع مسـئولیت کیفـري  درنتاي دیگر موضوعیه است و نیست و شبهه
شبهه حکمیه داراي چنـد  ). Leonard 2000: 4(تر است رسد، بسیار مبهمدر ابتدا به نظر میازآنچه

از شـبهه موضـوعیه بسـیار دقیـق و     هـا آنیـز اسـت کـه تفکیـک     اشـتباه برانگ زیرمجموعه مهـم و  
حکـم  مربوط بـه زمـانی اسـت کـه    هاآنترین مهم. استتوجهقابلحال داراي آثار عملی یندرع

شبهه مرتکب در مـورد  . صریح یا ضمنی، در خود داردطوربهکیفري، اجزائی از قوانین دیگر را 
و ) Simons 1990: 459(شـود  شـناخته مـی  1»شـبهه در قـانون دیگـر   «چنـین قـوانینی، ذیـل عنـوان     

جهـل حکمـی   «کیفري باشد یا غیرکیفري، ایـن نـوع جهـل بـه     » قانون دیگر«که آن ینابرحسب
تـأثیر ایـن دو نـوع    . شـود تقسـیم مـی  » جهل حکمی غیرمستقیم کیفري«و » یم غیرکیفريغیرمستق

.جهل بر مسئولیت کیفري، بسیار متفاوت است

جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري. 2-1
قـانون کیـ درکـه کنـد مصـداق پیـدا مـی   یهنگـام »جهل حکمـی غیرمسـتقیم غیرکیفـري   «

درفـرد وشـده  ارجـاع اسـت يفـر یرکیغکـه يگـر یدقانونبه،یضمنایحیصرطور به،يفریک
، فـرد بـه   مثـال عنـوان بـه .اسـت جاهـل يفریرکیغقانونآنبهکهشودیمرفتارآنمرتکبیحال

دارد یـا تلـف یـا تصـاحب     یبرمـ حقوق مدنی، مال متعلق به وي است، آن را ازنظرکه یناتصور 
او نسبت بـه اصـل قـانون کیفـري کـه      .دهدکند یا هر تصرف مالکانۀ دیگري در آن انجام میمی

یکـی از  دراما مثالً به دلیل شبهه ؛ داند، دقیقاً آگاه استبرداشتن یا اتالف مال دیگري را جرم می
یجـه  درنتشـود و  احکام قانون مدنی، تصور کرده که جهیزیه همسرش، متعلق بـه وي قلمـداد مـی   

» غیرمسـتقیم «چنـین جهلـی اوالً   . بفروشـد تواند در آن تصرف مالکانه انجام دهد و مثالً آن را می
آگـاهی دارد، امـا   ) جرم بودن بردن مال دیگـري (اولیه کیفري حکمبهاست زیرا مرتکب، نسبت 

عـدم مالکیـت زوج نسـبت بـه     (غیرکیفري که در ایـن حکـم کیفـري مـؤثر اسـت      حکمبهنسبت 
سـبت بـه آن جاهـل    است، زیـرا حکمـی کـه فـرد ن    » غیرکیفري«ثانیاً . جاهل است) جهیزیه زوجه

.است ماهیت کیفري ندارد، بلکه مربوط به حقوق حاکم اموال است
دانسـته کـه آن مـال    ممکن است در بادي امر، این شبهه موضوعیه دانسته شود؛ زیرا فرد نمـی 

امـا اگـر   ؛ متعلق به وي نیست و به تصور اینکـه متعلـق بـه وي اسـت در آن تصـرف کـرده اسـت       
قانون مدنی دچار شـبهه  حکمبهشود که شخص به دلیل جهل حظه میتر نگریسته شود، مالعمیق

Leonard 2000: 12.(2(یک شبهه حکمیه است وضوحبهشده و این 

1. Mistake of Different Law
هاآناي از هر دو نوع شبهه در ، صبغهدرواقعیان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه قرار دارند و شبهات در مرز مگونهنیا. 2



75 رفع مسئولیت کیفري بر اثر جهل حکمی

. گونه شبهات این است که چه تأثیري بـر مسـئولیت کیفـري دارنـد    ینامهم در رابطه با سؤال
را نیـز  هـا آنیـا اینکـه بایـد    را همانند شبهات موضوعیه، مـانع تحقـق جـرم دانسـت     هاآنآیا باید 

کـه ادعـاي جهـل بـه     گونـه همـان دانست و حکمبهمشمول قاعده کلی مسموع نبودن عذر جهل 
نیز باید مردود دانسـته  » جهل به قانون دیگر«شود، عذر وصف مجرمانه عمل، اصوالً پذیرفته نمی

شود؟
جهل بـه قـانون   «تأثیر در مورد. براي درك بهتر موضوع، اشاره به یک مثال دیگر مفید است

متحـده یـک مثـال کالسـیک بـه      یاالتادر حقوق 1»موریست«بر دعواي کیفري، دعواي » دیگر
هـاي نظـامی   بود، وارد یـک منطقـه تمـرین   قراضهآهنکه یک فروشنده موریست. رودشمار می

ه آوري کـرده و بـه فـروش رسـاند    هاي نظامی را جمـع در تمرینشدهاستفادهشده، پوکه مهمات 
آالت قراضـه  که وي به اتهام سرقت اموال دولتی دستگیر شد، پذیرفت که آن آهـن یهنگام. بود

آالت کـرده کـه از آن آهـن   تنهـا دفـاع وي ایـن بـود کـه تصـور مـی       . را برداشته و فروخته اسـت 
ایـن عـذر وي در دادگـاه    . انـد در مالکیت کسـی قـرار نداشـته   هاآنیجه درنتاعراض شده بوده و 

تجدیدنظر رد شد، اما دیوان عالی کشور آمریکا این آراء را نقـض و موریسـت را تبرئـه    بدوي و 
.کرد

او . مبتنی بر شبهه حکمیه بـوده اسـت  درواقعدر تحلیل این رأي باید گفت که عذر موریست 
امـا طبـق قـوانین مـدنی     ؛ شـود باشد، اعـراض محسـوب مـی   رهاشدهکرده که اگر مالی تصور می

باشد، مادام که در زمین یا خانه متعلـق  رهاشدهها به حال خود ل حتی اگر مدتمتحده، مایاالتا
در ایـن پرونـده نیـز امـوالی کـه موریسـت       . شـود شده محسوب نمیبه شخص قرار دارد، اعراض

بودنـد، امـا چـون در محوطـه پایگـاه و محـل       رهاشـده ها به حال خود برداشته بود، اگرچه مدت
شده تلقـی نشـده و همچنـان در مالکیـت دولـت آمریکـا قـرار        اعراضتمرین نظامی قرار داشتند، 

.داشتند
متحـده در پرونـده   یاالتاتوان حکم دیوان عالی برخی حقوقدانان آمریکایی معتقدند که می

صـریح یـا ضـمنی،    طوربهموریست را تعمیم بخشید و در تمامی مواردي که یک قانون کیفري، 
و فرد دچار شبهه در آن قـانون غیرکیفـري بـوده و مرتکـب     مبتنی بر یک قانون غیرکیفري است 

موضوع رفتار آنچهي، فرد نسبت به ماهیت هرروبهزیرا ؛را شبهه موضوعیه دانستهاآنتوان میسوکاز ی. شودیافت می
به این نقطه هاآنمیه قلمداد کرد؛ زیرا در تحلیل نهایی را شبهه حکهاآنتوان از سوي دیگر می. وي بوده، شبهه داشته است

بتواند » شبهه موضوعیه ناشی از شبهه حکمیه«شاید تعبیر . رسیم که شخص، نسبت به یک حکم قانونی جاهل بوده استمی
.ی نشان دهدخوببهشبهات را گونهنیاماهیت 

1. Morissette v. United States (1952).
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:Leonard 2000(جرم شده است، عذر وي را پذیرفت و او را معاف از مسئولیت کیفري دانست 

37.(
توانـد  غیرکیفـري مـی  حکـم بهمتحده نیز در مورد تأثیري که جهل یاالتا1قانون جزاي نمونه

غیرکیفـري را  حکـم بـه رد را اتخـاذ کـرده و جهـل    بر مسئولیت کیفري داشته باشد، همین رویکـ 
که جهل موضوعی باعـث  طورهمان. همانند جهل موضوعی، رافع مسئولیت کیفري دانسته است

ایـن معنـا از مـاده    . شودغیرکیفري نیز مانع تحقق جرم میحکمبهشود، جهل عدم تحقق جرم می
2.04 (1)(a)شود این قانون استنباط می)Simons 2012: 497.(

یک از ایاالت آمریکا قدرت اجرایـی مسـتقیم نـدارد، امـا     یچهاگرچه قانون جزاي نمونه، در 
ي ایاالت مختلف، در موارد متعدد مقـررات پیشـنهادي ایـن قـانون را اقتبـاس      گذارقانونمجالس 

ایتـاً  اند کـه نه هاي ایاالتی و فدرال این کشور نیز طریقی را برگزیدهرویه قضایی دادگاه. اندکرده
در آراء متعـدد ایـن محـاکم، اگرچـه واقعـاً مـتهم       . شودبه رویکرد قانون جزاي نمونه نزدیک می

غیرکیفري داشته است، اما دادگاه جهل وي را از نوع موضـوعی دانسـته و بـه عـدم     حکمبهجهل 
2.تحقق جرم رأي داده است

وعیه، مـانع تحقـق جـرم    در مورد اینکه چرا باید شبهه حکمیه غیرکیفري را مانند شـبهه موضـ  
:استشدهمطرحهایی به شرح ذیل دانست، استدالل

تر بودن قوانین غیرکیفريپیچیده. یکم
تـر از قـوانین   پیچیده) ی، حقوق غیرکیفريطورکلبه(مقررات حقوق مدنی، خانواده و مالیات 

هروند غیرمنصـفانه اسـت کـه از یـک شـ     . نیـز دشـوارتر اسـت   هـا آنکیفري هستند و دسترسی به 
معمولی انتظار داشته باشیم که عالوه بر تمامی مقررات کیفري، مقررات حقوق مـدنی و غیـر آن   

این غیرمنصفانه بودن هم به دلیل پیچیدگی بیشتر قوانین غیرکیفـري و هـم بـه جهـت     . را نیز بداند
.، در مقایسه با قوانین کیفري، استهاآندشوار بودن دسترسی به 
همانند اتهام سرقتی که فرد مرتکـب، بـه   -در برخی موارد. قوت نیستاین استدالل خالی از

عدم حقانیت خود براي برداشتن مال جاهل بوده است، یا در اتهام زنـا کـه مـتهم نسـبت بـه عـدم       
صحت عقدي که جاري ساخته، جاهل بوده و به تصور صحت آن عقد اقدام به نزدیکـی کـرده،   

مقـررات حقـوق مـدنی،    –عقد نکاح بال بـوده اسـت   که طبق مقررات حقوق مدنی، آنیدرحال
1. Model Penal Code

:براي مالحظه برخی از این آراء نگاه کنید به. 2
- Simons, Kenneth. W, "Ignorance and Mistake of Criminal Law, Noncriminal Law, and
Fact", Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 9, No. 2, spring 2012, p. 501.
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توان مدعی شـد کـه   یک اصل میعنوانبه. ویژه براي یک شهروند عادي، بسیار پیچیده هستندبه
تـر از قـوانین   شناس، پیدا کردن و فهمیـدن قـوانین کیفـري بسـیار آسـان     براي یک شهروند وظیفه

ترتیب، شاید ایـن انتظـار از یـک شـهروند     ینابه. استهاآنهاي حقوقی مربوط به مدنی و آموزه
ترین قوانین کیفري را بداند، انتظاري معقول باشد، اما اینکه انتظار داشته باشیم کـه  که مهمعادي

را نیـز بدانـد، کـامالً نـامعقول     هـا آنهاي حقوقی مربـوط بـه   و آموزهاو تمامی قوانین غیرکیفري
.است

اگر ایـن اسـتدالل را بپـذیریم، در گـام بعـدي بایـد       . م نیستاما این استدالل، خالی از ایراد ه
بـراي  هـا آنبپذیریم که در آن دسته از قوانین کیفري که خیلـی پیچیـده هسـتند یـا دسترسـی بـه       

مـانع تحقـق جـرم یـا عامـل رافـع مسـئولیت کیفـري اسـت          حکـم بهعموم دشوار است نیز، جهل 
)Simons 2012: 506 .(ا در نظر بگیریم که با پیشـرفت جوامـع و توسـعه    ویژه اگر این واقعیت ربه

ی تمـام بـه حقوق کیفري، امروزه بسیاري از قـوانین کیفـري نیـز بسـیار پیچیـده هسـتند و آگـاهی        
امـروزه  . مقررات کیفري، حتی در یک حوزه خاص، براي خیلی از شهروندان بسیار دشوار است

تـوان انتظـار   آموختگان حقوق نیـز نمـی  با توجه به پیچیدگی فراوان قوانین کیفري، حتی از دانش
.هاي مختلف را بدانندهاي فعالیتداشت که تمامی مقررات کیفري حوزه

تکلیف اخالقی شهروندان نسبت به هنجارهاي کیفري. دوم
تـر از قـوانین   تـر و مهـم  تکلیف اخالقی شهروندان براي دانستن قوانین کیفـري، بسـیار جـدي   

براي الصاق وصف مجرمانه به یک رفتـار، بـدان معنـا اسـت     گذارقانونتصمیم . غیرکیفري است
طـور خـاص  بـه بنابراین شهروندان نیز ؛ طور خاص خطرناك و قابل سرزنش استکه آن رفتار به

.دارند که خود را با هنجارهاي کیفري آشنا سازندیفهوظ
اجازه داده شـود  کیفري به این معنا است که به شهروندان حکمبهترتیب، پذیرش جهل ینابه

؛ یافته را به چـالش کشـند  تبلوردر قوانین کیفري هاآنترین که مهمکه هنجارهاي اخالقی جامعه
.یابدغیرکیفري، ارتباطی با به چالش کشیدن این هنجارها نمیحکمبهاما پذیرش جهل 

مـا ایـن اسـت کـه یـک قـانون       موردبحـث فرض . کنداما این استدالل نیز مشکل را حل نمی
صریح یا ضمنی، به یک قانون غیرکیفري ارجاع داده و آن قـانون غیرکیفـري در   طوربهیفري، ک

بنـابراین اگـر تکلیـف اخالقـی     ؛ کننده استتعیین دایره شمول و مصادیق این قانون کیفري تعیین
شهروندان براي دانستن قانون کیفري را بپذیریم، ایـن تکلیـف بـه آن قـوانین غیرکیفـري کـه در       

مـا،  مـوردنظر مـدار  کنـد؛ زیـرا شـهروند قـانون    نیز سـرایت مـی  شدهارجاع هاآنقانون کیفري به 
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ی کامـل پیـدا کنـد و    توانسته بـدون دانسـتن آن قـانون غیرکیفـري، بـه قـانون کیفـري آگـاه        نمی
.خود را انجام دهد» تکلیف اخالقی«

یرش پـذ قابـل که بار اخالقی دارنـد،  از سوي دیگر، این استدالل بیشتر در مورد جرایم طبیعی
حتی در جرایم طبیعی نیز، دامنه شـمول  . است و در جرایم ساختگی یا مصنوعی، کاربردي ندارد

است و درست همین ابهامات است که موضوع بحث و مصادیق قانون کیفري، بعضاً داراي ابهام
موضوع این جرم چـه اوصـافی دارد،   » مال«اما اینکه ؛ مثالً سرقت یک جرم طبیعی است. ما است

با توجه به اینکـه امـروزه بیشـتر    . شود که هیچ بار اخالقی نداردتوسط قانون غیرکیفري تعیین می
صـادق  هـا آنایـن اسـتدالل در مـورد    ) 17-1379:18نیـا  آقـایی (جرایم، وصف ساختگی دارند 

.نیست

اجراهاي غیرکیفريوجود ضمانت. سوم
عامـل رافـع مسـئولیت    عنـوان بـه غیرکیفـري  حکمبهاستدالل دیگري که براي احتساب جهل 

عامـل رافـع مسـئولیت کیفـري،     عنـوان بـه این است که با پذیرش این نوع جهل شدهارائهکیفري 
وجود دارند که متوجه عمل فـرد شـوند و مـثالً بـراي وي مسـئولیت      اجراهاي غیرکیفريضمانت

مثالً کسی که مال دیگري را به تصور استحقاق خود برداشته، اگـر هـم سـارق    . مدنی ایجاد کنند
امـا ایـن معنـا در مـورد جهـل      ؛ اجراي استرداد مال مواجـه اسـت  دانسته نشود، همچنان با ضمانت

اجـراي دیگـري   کیفـري پذیرفتـه شـود، ضـمانت    حکمبهاگر جهل. کیفري صادق نیستحکمبه
کیفري مسـموع  حکمبهیجه الزم است ادعاي جهل درنت. وجود ندارد که عمل فرد را شامل شود

.نباشد تا رفتار فرد بدون ضمانت اجرا باقی نماند
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی، از    رسد، اما توجه به واقعیـت این استدالل اگرچه قوي به نظر می

. بسیاري از افراد، حتی قادر به پرداخـت ضـمانت اجراهـاي مـدنی نیـز نیسـتند      : کاهدوت آن میق
کرد و بیان داشت در صورت عدم خوشدلاجراها توان به این نوع ضمانتیجه، چندان نمیدرنت

).Simons 2012: 505-509(گیرد اجراها قرار میمجازات، فرد لزوماً در معرض این ضمانت
اند، اما در کنار یکدیگر اجمـاالً  ها مصون از ایراد باقی نماندهیک از این استداللیچهاگرچه 

قـانون  . بایسـت رافـع مسـئولیت کیفـري دانسـت     غیرکیفري را میحکمبهکنند که جهل ثابت می
223مطابق ماده . نیز حداقل در یک فقره چنین حکمی صادر کرده است1392مجازات اسالمی 

ایـ نـه یببـدون يويادعـا باشـد، شـبهه بـه یوطـ ایتیزوجیمدعزنا،بهمتهمهرگاه«این قانون 
مورداشـاره شبهه . »شودثابتالزمیشرعحجتباآنخالفآنکهمگرشودیمرفتهیپذسوگند
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تواند از مصادیق شبهه حکمیه غیرکیفري نیز باشد؛ مانند آنکه مردي زنـی را کـه   در این ماده، می
مـاده  موجـب بهداند که که نمییدرحالو با او نزدیکی کند، درآوردهود در عده است به عقد خ

قانون مجازات اسالمی، چنین جهلی 223ماده . قانون مدنی، نکاح با زن معتده جایز نیست1150
قـانون  121و 120رسـد کـه بـا توجـه بـه مـواد       به نظر مـی . را رافع مسئولیت کیفري دانسته است

تـوان ایـن قاعـده را تعمـیم بخشـید و در      مورد اعمـال قاعـده درأ، مـی   در 1392مجازات اسالمی 
. غیرکیفري مؤثر در حکم کیفري، قائل به رفع مسئولیت کیفـري شـد  حکمبهتمامی موارد جهل 

ترتیب، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري، همانند جهل موضـوعی، نهایتـاً منجـر بـه عـدم      ینابه
.شودمجازات فرد می

غیرمستقیم کیفريجهل حکمی. 2-2
حکـم بـه ارتکـاب جـرم اتفـاق افتـد، جهـل      درروندتواند نوع دیگري از جهل حکمی که می

کـه  » قـانون دیگـر  «آنچه در بند قبل بیـان شـد، نـاظر بـه فرضـی بـود کـه آن        . کیفري دیگر است
قـانون  «شـود، یـک   شخص نسـبت بـه آن جاهـل اسـت و بـه دلیـل آن جهـل مرتکـب جـرم مـی          

مثالً شخص نسبت به مفهوم مال در قانون مدنی جاهل است و بر همین اساس، . است» غیرکیفري
یـا نسـبت بـه    . کنـد چیزي که متعلق به دیگري است را فاقد مالیت پنداشته و آن را تصـاحب مـی  

احکام نکاح در قوانین مدنی جاهل است و به تصور جواز نکاح با دیگري عقدي جـاري سـاخته   
امـا تمـام   ؛ که طبق قوانین مدنی مربوطه، چنان نکاحی باطل استیلدرحاکند، و با او نزدیکی می

در برخی موارد، آن قانون دیگري کـه شـخص   . از این نوع نیستند» جهل به قانون دیگر«مصادیق 
» قـانون کیفـري  «شود، یـک  نسبت به آن جاهل است و بر اساس همین جهل نیز مرتکب جرم می

دیگـر،  یـان ببـه . یابـد مصداق مـی » یرمستقیم کیفريجهل حکمی غ«در این حالت است که . است
قـانون بـه ،یضـمن ایـ حیصـر طور به،يفریکقانونکیدرکهاین نوع جهل ناظر به زمانی است

لیـ دلنیهمـ بـه وداندینمرا) هیالمرجوع(ریاخقانوننیامرتکب،وشده ارجاعيگریديفریک
، 1392قانون مجازات اسـالمی  157مخالف ماده ، طبق مفهوممثالعنوانبه.شودیمجرممرتکب
حـال اگـر   . در برابر قواي انتظامی و دیگر ضـابطان دادگسـتري جـایز نیسـت    » آزادي تن«دفاع از 

غیرقانونی بـراي سـلب آزادي وي اقـدام    طوربهکسی، با جهل به این حکم، در برابر مأموري که 
شـود و  وي، دفـاع مشـروع محسـوب مـی    به تصور اینکه این واکـنش  (کرده، واکنشی نشان دهد 

چنـین  . دچار جهـل حکمـی غیرمسـتقیم کیفـري شـده اسـت      ) یجه فاقد وصف مجرمانه استدرنت
جرم بودن تمـرد نسـبت   (اولیه کیفري حکمبهاست؛ زیرا مرتکب، نسبت » غیرمستقیم«جهلی اوالً 
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مـؤثر اسـت   کیفـري دیگـري کـه در ایـن حکـم     حکمبهآگاهی دارد، اما نسبت ) به مأمور دولت
است؛ » کیفري«ثانیاً . جاهل است) عدم تحقق دفاع مشروع در فرض تعرض مأمور به آزادي تن(

گونـه  یـن ای که در مورد سؤال. زیرا حکمی که فرد نسبت به آن جاهل است، ماهیت کیفري دارد
یـا در چنـین  آ.بر مسئولیت کیفري فرد اسـت هاآنشود، کیفیت تأثیر احتمالی شبهات مطرح می

مواردي باید مانند جهل به قانون غیرکیفري، قائل به عدم تحقق مسـئولیت کیفـري شـد یـا اینکـه      
باید اصل مسموع نبودن عذر جهل به قانون را در ایـن مـورد جـاري دانسـت و گفـت کـه چنـین        

.شودجهلی، همانند جهل به وصف مجرمانه رفتار است که اصوالً عذر محسوب نمی
جهـل  «گفته، در مقام تأیید این نظر کـه  هاي پیششود که استداللمیناشی ازآنجااین تردید 

باید همانند جهل به موضوع رافع مسـئولیت کیفـري دانسـته شـود، در مـورد      » به قانون غیرکیفري
استدالل نخست بنـد قبـل ایـن بـود کـه      مثالعنوانبه. صادق نیستند» جهل به قانون کیفري دیگر«

تـوان  قوانین کیفري، نمیبرخالفیجه درنتاز قوانین کیفري هستند و تر قوانین غیرکیفري پیچیده
روشـن اسـت کـه ایـن اسـتدالل، داللتـی در مـورد        . را بدانندهاآناز شهروندان انتظار داشت که 

جهل به قانون کیفري دیگر ندارند؛ زیرا در چنین مواردي، جهـل فـرد نسـبت بـه یکـی دیگـر از       
.مواد قانون کیفري است

متحده، گرایشی در این جهت وجود دارد که چنین مواردي را از مصـادیق شـبهه   یاالتادر حقوق
در ایالـت  1در یـک پرونـده  مثـال عنوانبه.شوندیجه قائل به عدم تحقق جرم میدرنتموضوعیه دانسته و 

. دکالیفرنیا، متهم که داراي سابقه ارتکاب جرمی از درجه جنایت بود، اقدام به حمل اسـلحه کـرده بـو   
این در حالی بود که طبق قوانین ایالت کالیفرنیا، حمل سالح گرم توسـط افـراد داراي سـابقه ارتکـاب     

دانسـته کـه سـابقه ارتکـاب جـرم در      او در دفاع از خود مدعی شد که اگرچه مـی . جنایت، جرم است
سـالح توسـط   یجـه حمـل   درنتدانسته که آن جرم از درجه جنایت بـوده و  ایالتی دیگر را دارد، اما نمی

یجــه عــذر وي را درنتدادگــاه، ایــن شــبهه وي را موضــوعیه دانســت و . شــودوي جــرم محســوب مــی
بـا ایـن   . این اشـتباه از مصـادیق شـبهه حکمیـه نسـبت بـه قـانون دیگـر بـوده اسـت          درواقعاما ؛ پذیرفت

جـرم  خصوصیت که این قانون دیگر، در این مورد یک قانون کیفري بوده است؛ یعنی آن قانونی کـه  
).Leonard 2000: 42(کند محسوب می» جنایت«ارتکابی این فرد را 

جهـل حکمـی   «اسـت، در فاصـله بـین    » جهل حکمـی غیرمسـتقیم کیفـري   «این نوع جهل که 
پـذیري فـرد در ایـن    میـزان سـرزنش  . قـرار دارد » جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري«و » مستقیم

؛ کمتـر از جهـل حکمـی مسـتقیم اسـت     حالت بـیش از جهـل حکمـی غیرمسـتقیم غیرکیفـري و      

1. California v. Bray (1975)
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ی مردود دانست و نـه ماننـد جهـل    کلبهتوان عذر وي را بنابراین نه مانند جهل حکمی مستقیم می
.توان جهل وي را رافع مسئولیت کیفري به شمار آوردحکمی غیرمستقیم غیرکیفري می

وشـن اسـت   حـال ر یندرع. قانون مجازات اسالمی، حکم خاصی در مورد چنین جهلی ندارد
توان رافع مسئولیت کیفري دانست؛ زیرا در این حالت اوالً مرز بین حکـم  که چنین جهلی را نمی

غیرکیفـري رافـع مسـئولیت    حکـم بـه کـه جهـل   طورهمانو (رود کیفري و غیرکیفري از بین می
پـذیري فـرد در   کـه سـرزنش  یدرحـال ، )شـود کیفري نیز رافع مسـئولیت مـی  حکمبهاست، جهل 

ثانیـاً دامنـه ادعاهـاي جهـل     . هل حکمی کیفري، بیش از جهل حکمی غیرکیفري اسـت حالت ج
شود و هر متهمی که ادلـه ارتکـاب رفتـار مجرمانـه توسـط وي آشـکار       بسیار گسترده میحکمبه

ماننـد دفـاع   (شود که بـه دلیـل شـبهه در دامنـه شـمول احکـام عمـومی کیفـري         است، مدعی می
.مرتکب جرم شده است) هاآنمشروع، اضطرار، اکراه و نظایر

مـثالً قاضـی   . حل پیشنهادي در این موارد، توسل به قواعد عمومی تخفیف مجازات اسـت راه
گونه جهل مـتهم را  ینا، 1392قانون مجازات اسالمی 38ماده » پ«تواند به استناد بند دادگاه می

رایم تعزیـري، اقـدام بـه    دانسـته و در جـ  » خاص مؤثر در ارتکاب جرمواحوالاوضاع«از مصادیق 
اگر آن جهل متهم نبود، وي اقـدام بـه ارتکـاب آن    بساچهي، هرروبهتخفیف مجازات کند؛ زیرا 

حکــمبــهجهــل بــرخالفحــال تمــامی ارکــان جــرم وجــود دارد و لــذا یندرعــ. کــردجــرم نمــی
تخفیـف  . توان قائل به عدم تحقق جرم یا رفع مسئولیت کیفري شـد غیرکیفري، در این مورد نمی

میان جهل مرزهمگیرد و اي است که هم واقعیت جهل متهم را در نظر میحل میانهمجازات، راه
1.کندکیفري و غیرکیفري را حفظ میحکمبه

حکم شرعی مؤثر در حکم کیفري تصور است و آن جهل بهجهل حکمی نیز در نظام حقوقی ایران قابلنوع دیگري از. 1
طور صریح یا ضمنی، عناصري از یک حکم افتد که یک حکم کیفري، بهاین نوع جهل حکمی هنگامی اتفاق می. است

انگاري کرده می، تظاهر به عمل حرام را جرمکتاب پنجم قانون مجازات اسال638مثال ماده عنوانبه. شرعی را در خود دارد
حال اگر متهم به ارتکاب این جرم بتواند ثابت کند که به حرام بودن رفتار ارتکابی خود جاهل بوده است، مسئولیت . است

حکم است، رافع مسئولیت کیفري وي کند؟ آیا این جهل وي که از مصادیق جهل بهکیفري وي چه وضعیتی پیدا می
شود یا خیر؟ این نوع جهل، از مصادیق موردبحث در متن این مقاله متفاوت است زیرا در اینجا، شخص نسبت محسوب می

آیا احکام شرعی را باید به قوانین غیرکیفري . به احکام قانونی جاهل نیست بلکه نسبت به یک حکم شرعی جاهل است
آورد یا اینکه این نوع احکام را باید به قوانین کیفري ملحق ها را نیز رافع مسئولیت کیفري به شمارملحق کرد و جهل به آن

ها را اصوالً فاقد اثر دانست؟نمود و جهل به آن
. شده استدادهیکی از شقوق این سؤال در مقررات مربوط به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسالمی پاسخ

قصاص، دیه يجااد مهدورالدم بودن، دیگري را به قتل برساند، مجازات وي بهاین قانون، اگر کسی به اعتق303مطابق ماده 
، شخص به دلیل شبهه در یک حکم شرعی مرتکب در برخی از مصادیق قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن. و تعزیر خواهد بود

مثالً گمان . بوده استنگونهنیکرده که دیگري شرعاً مستحق قتل است اما درواقع اگمان می: قتل عمدي شده است
در . حکم شرعی چنین نیستآنکهحالگردد، ، شرعاً باعث مباح شدن خون فرد میدرمألعامخواري کرده که شرابمی
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دشواري تفکیک احکام کیفري و غیرکیفري. 3
اگرچه تفکیک جهل حکمی غیرمستقیم به کیفري و غیرکیفري، بـه شـرحی کـه در بنـدهاي     

ی خوببهپذیري اخالقی متهم و میزان مسئولیت کیفري وي را تناسب میان سرزنشقبل گفته شد،
رسـد،  در تصور اولیه به ذهـن مـی  آنچهبرخالفکند، اما خالی از دشواري نیست؛ زیرا تأمین می

در برخـی  . گیـرد آسـانی صـورت نمـی   تفکیک احکام کیفري و غیرکیفري از یکدیگر، لزوماً بـه 
. از نـوع کیفـري اسـت یـا غیرکیفـري، بسـیار دشـوار اسـت        حکـم بههل موارد، تشخیص اینکه ج

دانسـت  او مـی . فردي متهم به حمل مواد مخدر شـد 1متحدهیاالتادر یک دعوا در مثالعنوانبه
دانسته این دارو در فهرسـت مـواد   است، اما مدعی بود که نمی2»افدرین«که حامل مقادیر زیادي 
کیفري اسـت و لـذا تـأثیري    حکمبهیک جهل یناه حکم داد که دادگا. مخدر ممنوعه قرار دارد

؛ )Simons 2012: 515(ترتیب او در این پرونده محکوم شـد  ینابه. در مسئولیت کیفري فرد ندارد
از نـوع حکمـی غیرکیفـري بـوده     درواقـع نظر دادگاه، شـبهه وي  برخالفرسد که اما به نظر می

هایی غیر از تعیـین مجـازات نیـز دارد و در سـایر     استفادهزیرا فهرست مواد مخدر ممنوعه، ؛است
هاي مجاز به فروش و پزشکان مجاز به تجویز و اموري از این قبیـل  ها، مانند تعیین داروخانهزمینه

هـاي  دیگر، کارکرد اصلی و اولیه این فهرست، تعیـین مضـمون ممنوعیـت   یانببه. نیز کاربرد دارد
اي با ماهیـت غالـب   مقررهدرواقعنیست؛ لذا این فهرست هاآنبا کیفري و میزان مجازات مرتبط 

.شودغیرکیفري محسوب میحکمبهشود و جهل به آن نیز جهل غیرکیفري محسوب می
Cheek v. United Statesمتحده، پرونده یاالتادیگر پرونده معروف در این زمینه در حقوق 

درآمـد خـود علیـرغم تصـریح قـوانین مالیـاتی،       چیک متهم شد که عمداً از اظهار . است(1991)
زیـرا  ؛ کرده ملزم به پرداخت مالیات نیسـت او مدعی شد که صادقانه گمان می. امتناع کرده است

گروهی از مخالفان پرداخت مالیات بـه او گفتـه بودنـد کـه دسـتمزد کـارگري، درآمـد مشـمول         
رد به اینکه قوانین مالیاتی را نقـض  دادگاه حکم داد که باور صادقانه ف. شودمالیات محسوب نمی

نکــرده، بــا توجــه بــه ابهــام ناشــی از پیچیــدگی قــوانین مالیــاتی، حتــی اگــر آن بــاور نــامعقول و   
.شودغیرمتعارف باشد، باعث معافیت فرد می

قصاص نفس، دیه و تعزیر را براي وي در نظر يجاگذار قائل به تخفیف مجازات مرتکب شده و بهرد، قانوناموگونهنیا
.گرفته است

توان این قاعده را تعمیم بخشید و در تمامی مواردي که جرم، مبنیاً بر جهل به یک حکم شرعی ارتکاب یافته اما اینکه آیا می
.تري استاست، قائل به تخفیف مجازات شد، نیازمند تأمل و بررسی دقیق

1. Idaho v. Fox (1993)
2. Ephedrine
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انـد،  برخی نویسندگان، جهل متهم در این پرونده را از نوع جهل حکمـی غیرکیفـري دانسـته   
استداللی که در جهـت احتسـاب ایـن    . جهل حکمی کیفري محسوب کرداما خود دادگاه آن را 

توان کرد این است که قوانین مالیاتی، اصـالتاً  عنوان یک جهل حکمی غیرکیفري مینوع جهل به
ــري   ــدافی غیرکیف ــع (اه ــل جم ــه     مث ــویق ب ــروت، تش ــازتوزیع ث ــت، ب ــراي دول ــد ب آوري درآم

کننـد؛ درسـت   را دنبـال مـی  ) هـاي اقتصـادي  گذاري و ایجاد انگیزه بـراي برخـی فعالیـت   سرمایه
:Simons 2012(که قوانین مربوط به اموال و یا طالق، اهدافی عمدتاً غیرکیفري دارند طورهمان

516.(
آیـد کـه قـانونی کـه اصـوالً غیرکیفـري اسـت، مقرراتـی         مشکل اصلی در مواردي پیش مـی 

گونـه قـوانین   یـن افـري منـدرج در   کیحکـم بهحال اگر کسی نسبت . کیفري را نیز در خود دارد
شــود یــا جهــل حکمــی جاهــل باشــد، جهــل وي از نــوع جهــل حکمــی کیفــري محســوب مــی 

سـو ممکـن   از یـک : هسـتند طرحقابلدر چنین مواردي، دو دیدگاه در برابر یکدیگر . غیرکیفري
ی کـه وي نسـبت   قـانون مادهاست جهل مرتکب از نوع جهل حکمی کیفري دانسته شود؛ زیرا آن 

در مقابـل،  . رو جنبه کیفري داشـته اسـت  ینازاو مجازات بوده و ه آن جاهل بوده، راجع به جرمب
نگـاه  » قانون«کلبهممکن است استدالل شود که براي تشخیص قانون کیفري از غیرکیفري باید 

یــک قــانون ) مــثالً قــانون مالیــاتی(رو قــانون مــذکور یــنازا. کــرد و نــه یــک مــاده خــاص از آن
دیدگاه . غیرکیفري استحکمبهشود و جهل به آن نیز از مصادیق جهل ي محسوب میغیرکیفر

توان از شهروندان عادي جامعه انتظـار داشـت کـه عـالوه بـر تمـامی       تر است؛ زیرا نمیاخیر قوي
مقررات کیفري مجموعه قوانین اصلی جزایی کشور، مقررات کیفري قوانین پراکنده مختلف را 

زیـاد اسـت کـه دیگـر     قدرآنهاي قوانین اصلی کیفري، مجموعهروزافزونی پیچیدگ. نیز بدانند
گونه قوانین پراکنده را نیز بر عهده شهروندان ینانیازي نیست تکلیف به دانستن مقررات کیفري 

گونـه قـوانین کـه ماهیـت غالـب غیرکیفـري دارنـد، بایـد در ردیـف          یناترتیب، ینابه. قرار دهیم
غیرکیفـري بـه   حکـم بـه را از مصـادیق جهـل   هـا آنبندي کرده و جهل به هقوانین غیرکیفري طبق

.آورد و رافع مسئولیت کیفري دانستشمار

گیرينتیجه
ینکـه شـهرت آن بـه فراتـر از کتـب      باوجودا، »رافـع مسـئولیت نیسـت   حکـم بهجهل «عبارت 

ل غیرقابـل  تخصصی حقوق کیفري نیز گسترش یافته و در اذهان عموم مردم به عنـوان یـک اصـ   
در مـتن ایـن   کـه چنـان . شده است، با واقعیت حاکم بر حقوق کیفري سـازگار نیسـت  یرفتهپذرد 
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هاي حقوقی مختلف، استثنائاتی بـر ایـن اصـل    نوشتار مالحظه شد، در موارد گوناگون و در نظام
یـک نـوع   گانه جهل حکمی را در نظر بگیریم، تنها تر، اگر انواع سهبه تعبیر دقیق. استواردشده

:اند ازگانه جهل حکمی عبارتانواع سه. است که اصوالً تأثیري بر مسئولیت کیفري ندارد
قـانون، کیـ کـه افتـد یمـ اتفاقیهنگاممیمستقیحکمجهل: نخست، جهل حکمی مستقیم

بـه نسـبت فـرد امـا ،کـرده يانگارجرمرافردرفتارگر،یدیقانونبهارجاعبدونوحیصرطور به
.استشدهمجرمانهرفتارآنمرتکبوبودهجاهلحکمنیا

يفـر یکقـانون کیـ درکـه افتدیماتفاقیهنگام: دوم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفري
یحـال درفـرد وشـده  ارجـاع اسـت يفـر یرکیغکـه يگـر یدقـانون بـه ،یضـمن ایحیصرطور به

داند که تـرك  الً شخص میمث.استجاهليفریرکیغقانونآنبهکهشودیمرفتارآنمرتکب
کند که نفقه منحصر به خوراك و پوشاك اسـت و بـا ایـن گمـان     انفاق جرم است، اما گمان می

1107که طبق مـاده  یدرحالکند؛ اش را تأمین مینادرست، فقط هزینه خوراك و پوشاك زوجه
1.هاي بهداشتی و درمانی نیز جزء نفقه هستندقانون مدنی، مواردي از قبیل هزینه

طـور  بـه ،يفـر یکقـانون کیـ درکـه اسـت یهنگـام : سوم، جهل حکمی غیرمستقیم کیفري
شـود یمـ رفتـار آنمرتکبیحالدرفردوشده ارجاعکیفري دیگريقانونبهیضمنایحیصر
کنـد  مثالً به وصف مجرمانه جرم تخریب آگاه است، اما تصور می.استجاهلقانون اخیربهکه

دانـد کـه از شـرایط تحقـق     ي مشمول علت موجهـه اضـطرار اسـت؛ امـا نمـی     که اقدام تخریبی و
یجـه عمـل وي کـه ایـن شـرط در آن رعایـت نشـده،        درنت2.اضطرار، رعایت شرط تناسب اسـت 

.مشمول این علت موجهه نیست
گانه جهل حکمی، فقط نوع اول است کـه اصـوالً هـیچ تـأثیري بـر مسـئولیت       از این انواع سه

همـواره باعـث رفـع    ) جهـل حکمـی غیرمسـتقیم غیرکیفـري    (نـوع دوم  . اردکیفري و مجازات ند
مسئولیت کیفري است و نوع سوم نیز اگرچه رافع مسئولیت کیفري نیست، امـا بـه شـرح مـذکور     

.تواند از کیفیات مخففه محسوب شوددر متن، می
رونـد  بنابراین اطالق اصل مسموع نبودن عذر جهل به قانون، از جهـات متعـدد مقیـد شـده و    

ي افزایش جرایم فنی و فارغ از بار اخالقی و ارزشـی اسـت،   سوبهکه حاکم بر حقوق کیفري نیز
کـرد کـه شـهروندان    ، اخالق همانند شاخصی عمل مـی درگذشته. کنداین وضعیت را تشدید می

، غذا، )هالباس(و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه نفقه عبارت است از همه نیازهاي متعارف «مطابق این ماده . 1
.»نقصان یا مرضۀواسطهاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهاثاث منزل و هزینه

.1392قانون مجازات اسالمی 152ماده . 2
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توانستند مجرمانه بودن برخی رفتارها را حدس بزننـد و بـر همـین اسـاس هـم      با استفاده از آن می
امـا امـروزه   ؛ هاي حقوق کیفـري فـراهم بـود   به ممنوعیتهاآنینه براي مفروض انگاشتن علم زم

گونه بار اخالقـی  یچهبسیاري از رفتارهاي مجرمانه هستند که . کنداین شاخص درست عمل نمی
.نیز قابل توجیه نیستهاآنآن، مفروض دانستن علم شهروندان به مجرمانه بودن تبعبهندارند و 

بینـی  ون مجازات اسالمی، نظام یکپارچه و منسجمی براي انواع مختلف جهل حکمی پیشقان
است کـه بـراي پوشـشِ    155تنها حکم کلی این قانون در مورد جهل حکمی، ماده . نکرده است

بینی احکـام  ضمن پیشگذارقانونالزم است که . هاي جهل حکمی، ناکارآمد استی گونهتمام
مختلف جهل حکمی، ضمن در نظـر گـرفتن الزامـات تحمیـل مسـئولیت      هاي مناسب براي گونه

پـذیري فـرد بـه دلیـل جهلـی کـه داشـته و میـزان مسـئولیت          کیفري، تناسب الزم را میان سرزنش
.کیفري تحمیلی بر وي ایجاد کند
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