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    مقدمه

 مجازات جدید قانون براساس کيفري مسوليت بر حکمی جهل اثر بررسی به کتاب این

 کيفري مسوليت بر حکمی جهل اثر که، دهد می پاسخ سوال این به. پردازد می اسالمی

 پاسخ در ؟.است چگونه تعزیري قصاص حد، مستوجب جرایم در ایران قوانين در مرتکب

 مجازات مانع حکم به جهل اسالمی، مجازات قانون در که، است شده بيان سوال به حدسی

 حقوقی اصولکلی با ماده این روح و دارد عام استثنائی از نشان اینکه مگر قيد با ولی باشد، نمی

 است کرده نسخ را گذشته قضایی رویه واقع در و است مخالف کامالً گذشته قوانين احکام و

 حد مستوجب جرایم با رابطه در و نماید مشخص هم را حکم به جهل ثيرأت محدوده اینکه بدون

 و ملتفت جاهل از اعم و تقصيري و قصوري از اعم حکمی جهل اقسام تمام در و دارد عام تاثير

 سبب درء قاعده توسط حکمی جهل قصاص، مستوجب جرایم مورد در و است جاري آن غير

 ثابت دیگر اصول و ادله توسط بایست می قصاص اجراي عدم بلکه نيست، قصاص سقوط

 آنکه شرط به است مجازات رافع حکم به جهل تعزیر، موجب جرایم در نهایت در. گردد

 به باشد می تحليلی و توصيفی صورت روش به که تحقيق این در. نباشد ملتفت مقصر جاهل،

 جدید قانون براساس کيفري مسوليت بر حکمی جهل اثر تبيين و ارزیابی شناخت، منظور

 رفع در جهل تاثير ایجابی، لحاظ به که، دهد می نشان تحقيق نتایج. باشد می اسالمی مجازات

 .گردد اکتفا متيقن قدر به آن پذیرش در باید که است قضایی دقيق کار یک کيفري، مسوليت

 حتی و ملی ،اجتماعی و فردي روابط در اساسی و مهم مسایل از ،حکم به جهل ثيرأت تعيين  

 ،نباشد قطعی و مسلم امري قانون به جهل تاثير عدم سدر می نظر به چند هر و است المللی بين

 قانونی از اطالع جهل به نسبت ،افراد ادعاي صرف به قانونگذار اگر که پذیرفت باید ولی

 آن تبع به و قضایی دادرسی نظام شفتگیآ و تشویش ،بپذیرد نانآ سوي از را ادعا این ،معيّن

 به ذيحقی کمتر نتيجه در و نيست اثبات قابل موضوعی دیگرهيچ و گيرد می بر در را معهجا

 به جهل مفهوم. شود می تعطيل قضایی مراجع احکام اکثر اجراي ،نهایت   در و رسيده حقش

 هاي حوزه در مفهوم این تبيين. است گرفته قرار اعتنا مورد کمتر شياعش و اهميت رغم



اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب/  ۱0 

 

. است اقسامی داراي جهت چند از جهل. است اثر منشاء مرتبط علوم و حقوق از متعددي

 یک هر اصطالحی مفهوم. است مرکب جهل و بسيط جهل ماهوي لحاظ به اقسام این مهمترین

 اعم که بسيط جهل. کرد بررسی توان نمی دو آن لغوي مفهوم بررسی بدون را جهل دو این از

 بيش احتمال) ظن و (درصد پنجاه احتمال)شک ،(نصف از کمتر احتمال) هم و مطلق، جهل از

 جهل که است حالی در این. علم فقدان به علم و علم فقدان یعنی سادگی به باشد می (نصف از

 بلکه است متفاوت بسيط جهل با جهت این از و گيرد برنمی در را شک و وهم تنها نه مرکب

 است علم فقدان جهل متقين قدر واقع در. نيست مطلع نيز خود علم فقدان از حتی جاهل فرد

 ادعایی چنين وي بسيط جهل در که حالی در است علم مدعی فرد مرکب جهل در ليکن

 و ظن و شبهه از اعم) بسيط جهل نيز و (اشتباه) مرکب جهل و جهل ميان رابطه بنابراین. ندارد

  .است مطلق خصوص و عموم لغوي جهت از (مطلق جهل و وهم

 کيفري مسئووليت وجود مجرمانه، اعمال عاملين بر مجازات اعمال الزمه کيفري، حقوق در

 کيفر تحميل. است شرایطی تحقق بر مبتنی و جرم تحقق بر فرع کيفري مسئوليت وجود. است

 باشد وضعيتی در اهليت و رشد و روانی و جسمی نظر از مجرم که است آن مستلزم مجرم بر

 یا و احکام به نسبت کسی اگر. باشد داشته وجود او به مجرمانه نتيجه انتساب قابليت که

 انتساب قابليت عدم دليل به آیا شود، مرتکب را اي مجرمانه عمل و باشد جاهل آن موضوعات

 مسووليت بر تاثيري چه جهل اسالم کيفري نظام در خير؟ یا باشد می کيفري مسووليت از مبري

 در دارد؟ حکمی چه جاهل مرتکب ایران، اسالمی جمهوري جزاي حقوق در دارد؟ کيفري

 و شده شناسایی کيفري مسئوليت بر موضوعی و حکمی جهل تاثير قلمرو عرفی، جزاي حقوق

 حقوق در است شده واقع پذیرش مورد نيست کيفري مسئوليت رافع قانون به جهل قاعده

 تقسيم دسته دو به کيفري مسووليت بر جهل تاثير بر مبنی فقهی مستندات و ادله اسالمی،

 بر داللت دوم دسته و کيفري مسووليت بر جهل تاثير بر داللت آنها از اول دسته که شود می

 این دالئل از دسته دو آن بين جمع ماحصل که دارد کيفري مسووليت بر جهل تاثير عدم

 قصوري جهل اینکه مگر نيست کيفري مسووليت رافع جهل اسالمی دیدگاه از که شود می



۱۱ / مقدمه   

 

 به نسبت (قانون اول ماده 62) عمومی مواد در 1370 سال مصوب اسالمی مجازات قانون باشد

 این بازدارنده مجازات و تعزیرات و قصاص حدود، کتاب در اما است ساکت آن تاثير و جهل

 صرفا حدود بخش در قانونگذار. است شده معرفی موثر عوامل از یکی عنوان به جهل قانون،

 بقيه در داشت ضرورت که حالی در آورد، ميان به جهل از سخن سرقت و مسکر زنا، حد در

 بين بایست می قانونگذار آن بر عالوه. کرد می بيان را قضيه حکم نيز حد، مستوجب جرایم

 کتاب در. نمود می معين را دو آن از یک هر حکم و شد می قائل فرق قصوري و تقصيري جهل

 مواد ج بند در موضوعی جهل اما است نشده بيان آن تاثير مقدار و جهل کلی حکم قصاص،

 قانون 155 ماده در. است شده واقع عنایت مورد 296 ،295 ،226 مواد در نيز و 271 و 206

 جهل که، است شده مقرر چنين و دارد اختصاص حکمی جهل به آن تبصره و اسالمی مجازات

 جهل یا نباشد ممکن وي براي علم تحصيل اینکه مگر نيست مرتکب مجازات از مانع حکم، به

 مجازات ميزان یا  نوع به جهل: که شده آورده آن تبصره در. شود محسوب عذر شرعا حکم به

   .نيست مجازات از مانع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اول فصل
 کیفری ولیتئمس تبیینکلیات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کيفري مسولت تحليل و تبيين 1-2

 این روز15 مدت انقضاء با و رسمی روزنامه در قانون انتشار از پس که معتقدند حقوقدانان

 مسلم اصول از یکی. شود نمی پذیرفته آن از اطالعی بی ادعاي دیگر و است االجرا الزم قانون

 مصوبات. نيست کيفري مسئوليت رافع قانون به جهل که است این قضایی نظام در افتاده جا و

 اینکه از اعم االجراست الزم همه براي قانونی مواعد گذشت از پس اسالمی شوراي مجلس

 عالم اینکه از اعم و شوند می ایران خاک وارد که هایی خارجی یا مقيم یا باشند ایران تبعه

 که نيست عامی قاعده هيچ اما. اجراست قابل نه یا باشند داشته قانون به آگاهی جاهل یا باشند

 مسئوليت. است شده پذیرفته استثنایی موارد برخی در هم قانون به جهل باشد نداشته استثنا

 مسئوليت احراز به مجازات اعمال. است کيفري حقوق طالیی ضلع سه مجازات، و کيفري

 تا و دارد روانی و مادي جنبة دو مجرميت،. است منوط مجرميت احراز به آن احراز و کيفري

 مادي و موضوعی جنبة کيفري، مسئوليت اما شود، نمی محقق نگردد، احراز دو آن که زمانی

 مسئوليت ارکان اختيار، و آگاهی عقل، سن،. دارد روانی و شخصی کامال جنبة بلکه ندارد،

 .است کيفري

 مسوليت تحليل و تبيين 1-1-2

 مورد مواخذ، مأخوذ، معناي به اداري حقوق جزا، مدنی، منظر از کلمه این تعریف در

 مواخذ و مأخوذه ترجمه دقيقاً که است کرده ترجمه گرفتار را آن منوچهري و بازخواست

 (منوچهري دیوان منابع). است برده کار به بارها مسئول جاي به را آویخته لغت فردوسی. است

 کسی مسول و (1381 معين،). است امري دادن انجام به بودن موظف معنی به لغت در مسوليت

 بازخواست او از زند سرباز آن اداي از اگر که دارد، عهده به دیگري قبال در تعهدي که است

 جبران به موظف شخص که مورد هر در. است همراه التزام با همواره مسوليت بنابراین. شود می

 قاعده این. است ضامن یا دارد مدنی مسوليت او برابر در. گوید می است دیگري خسارت

 نيز معين فارسی فرهنگ در (13: 1377 کاتوزیان،). است داشته وجود باز دیر از عادالنه

 خواهش چيز معناي به معنا دو در مسول و کاري انجام به موظف یا مسوؤل معناي به مسوؤليت

 شود بازخواست نکند عمل آن بر اگر که دارد ذمّه بر اي فریضه که کسی یا ،(مفعولی) شده



اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب/  ۱۶ 

 

 یعنی مسوليت: گفت توان می همچنين (7: 1388 ،2ج اردبيلی،). است شده تعریف (فاعلی)

 (1082: 1363 عميد،). باشد می افعال و اعمال وظایف، از باشد آن مسول و عهددار انسان آنچه

 ترک یا فعل مقابل در قانون مطابق را شخص که شرایطی و وضعيت از، است عبارت مسوليت

 از ناشی فعل ترک یا فعل حاصل است ممکن پاسخگویی این. دهد می قرار پاسخگو فعل

 و اي حرفه مقررات و موازین از تخطی یا و قرارداد از تخلف یا کيفري موضوعه قوانين نقض

 تسمية وجه از نيز حقوق در اصطالحی معناي به مسوليت (46: 1380 دیوساالر،). باشد صنفی

 جامعه برابر در خود اقدامات قبال در اشخاص پاسخگویی لزوم معناي به و نيفتاده دور آن لغوي

 یا انجام به تعهد وجود از عبارتست مسوليت)): اند گفته مسوليت تعریف در و است دیگران و

 این نقض صورت در مقرر هاي اجرایی ضمانت و آثار تحمّل و کاري انجام عدم

 از حاصل نتایج به پاسخگویی به تعهد یعنی مسوليت)) اینکه یا (18: 1376 سليمی،).((تعهد

 نظير مسوؤليت از مختلفی هاي بندي تقسيم حقوقی کتب در (1377 افراسيابی،) ((.خود عمل

 تقسيم ها، بندي تقسيم این ترین رایج. است گرفته صورت (حقوقی) قانونی و اخالقی مسوليت

 و قراردادي مسوليت به خود مدنی مسوليت است؛ انتظامی و کيفري مدنی، مسوليت به مسوليت

 که است زیانی جبران آن کلی هدف حال هر در و شود می تقسيم قراردادي غير مسوليت

 (13: 1370 کاتوزیان،). است آمده وارد کسی اموال به ضرر ایراد یا قرارداد مفاد نقض بواسطه

 یا اداري وظایف نقض از ناشی که انتظامی خطاي برابر در مسوليت به نيز انتظامی مسوليت

 شخص که تخلفاتی به پاسخگویی: از است عبارت مسوليت نهایت در.  پردازد می است صنفی

 یا باشد حقوقی تعهدات و تکاليف این چه شده، مرتکب خود وظایف و تعهدات به نسبت

 شده ارائه تعاریف با سد می نظر به (449: 1373 صفار،). باشد داشته مذهبی و اخالقی رنگ

 آنچه و وظيفه و تکليف)) مفهوم به غالباً و آمده شده خواسته و شده پرسيده معنی به مسئوليت

 تواند نمی تنهایی به معنی این. است شده تعریف ((باشد آن مسئول و دار عهده انسان که

 جهات از مسئوليت واقعی مفهوم درک براي. نماید بيان را مسئوليت گوناگون مفاهيم



۱7 / فصل اول: کلیات تبیین مسئولیت کیفری   

 

 می برقرار و وضع دار صالحيت مقام طرف از که تکليفی و تعهد وجود بر عالوه گوناگون،

 :از عبارتند که گرفت نظر در باید نيز را دیگري شرایط و عوامل شود،

 اثر در است ممکن وظيفه این خود که: عملی انجام از خودداري یا انجام در وظيفه وجود -

 .باشد آمده وجود به اجتماعی روابط یا و قانونی مقررات

 خود وظيفه به نسبت که را شخصی توان نمی مطلقاً زیرا: وظيفه وجود از آگاهی و اطالع -

 قواي نقص معلول است ممکن وظيفه وجود از اطالع عدم. شناخت مسئول ندارد، آگاهی

 به آن محتواي و وظيفه وجود عمالً یا و باشد اجتماعی تربيت نقص یا و عاطفی و عقالنی

 .باشد نشده داده اطالع موظف شخص

 علت به است ممکن هم وظيفه انجام در موظف فرد ناتوانی و عجز: وظيفه انجام در توانایی -

 .باشد اجتماعی یا شخصی عوامل

  کيفري مسوليت سابقه2-1-2

 آن در نبود، مطرح است، نظر مورد امروز که معنی آن به کيفري مسوليت باستانی، ایام در

 قرار مجازات معرض در را وي مرتکب، خصوصيات از نظر صرف عمل، مادي ارتکاب ایّام

 عقل سالمت از خواه گردید، می جرمی مرتکب شخصی گاه هر که توضيح این به داد؛ می

 غيرعمدي جرایم مجازات موارد، بسياري در حتی. بود مجازات مستحق خير، یا باشد مند بهره

 و مسوليت به قائل نيز جمادات و حيوانات مردگان، براي بعضاً حتی. بود عمدي جرایم به شبيه

 اجتماعی، زندگی نخستين مراحل در)) واقع، در حتی (5: 1376 ،3ج محسنی،). بودند کيفر

  ابراز خاص رفتاري از ناشی ناراحتی و ألم رفع براي صرفاً که بود واکنشی مجازات

 شدند، نمی قائل آن گوناگون انواع در ألم و درد پيدایش منشأ بين تمایزي الجرم و شد می

 ایجاد در نحوي به که رفتاري برابر در و گرفت می قرار مجازات موضوع حال هر در منشأ این

. باشد جماد حتی یا حيوان یا انسان اینکه از فارغ داشت، کيفري مسوؤليت بود مؤثر ألم و درد

 تبدیل معين رفتار یک از ناشی زیان برابر در العملی عکس به مجازات تر، پيشرفته مراحل در

 نوع برمبناي را موجود یک کيفري مسوليت و گذاشت فراتر گام یک بشر مرحله این در شد؛


