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چکیده
از جمله مسايل بسيار مهم و مشکل حقوق جزا ،بحث مسئوليت کيفری است .در دوره قديم به دليل
ابتدايی بودن جامعه بشری و دور بودن از تمدن واقعی ،مسئوليت کيفری به صورت جمعی بود و عالوه بر
آن مسئوليت متوجه جمادات و حيوانات نيز میشد .مسئوليتکيفری در دوقرن اخير با ظهور مکاتب
کالسيک ،تحققی و دفاع اجتماعی به صورت شخصی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت و تنها انسان
پذيرای اين مسئوليت شد .در حقوق کيفری الزمه اعمال مجازات بر مرتکبان اعمال مجرمانه ،وجود
مسئوليت کيفری است.وجود مسئوليت کيفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرايطی است.تحقق
کيفر بر مجرم مستلزم آن است که وی از نظر جسمی ،روانی ،رشد و اهليت در وضعيتی باشد که قابليت
انتساب نتيجه مجرمانه به او وجود داشته باشد.يکی از عواملی که به اين رابطه روانی در کنار صغر سن،
جنون،اجبار و اضطرار خدشه وارد میکند،اشتباه است.اشتباه خود به دو دسته حکمی و موضوعی تقسيم
میشود.اشتباه حکمی به فعل يا ترک فعلی گفته میشود که فرد به دليل جهل به قانون يا تفسير نادرست آن
مرتکب عمل مجرمانه میشود .بحث ما در خصوص اشتباه حکمی و نقش آن در تحقق مسئوليت کيفری
در نظام حقوقی ايران است.
کلیدواژگان :مسئوليت کيفری ،اشتباه ،اشتباه حکمی ،جهل حکمی .جهل به قانون.
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مقدمه
جهل و اشتباه با شرطی که خواهيم گفت به عنوان يکی از موانع مسوؤليت کيفری تلقی می شود  .فرض
کنيد يک تبعه خارجی که به عنوان مسافر به ايران آمده ،همراه خود مشروب الکلی وارد ايران کرده و
درحال نوشيدن آن دستگير می شود .وی در دفاع از خود ابراز می دارد که نمیدانسته داشتن مسکرات و
مصرف آن به موجب قوانين ايران جرم است و جاهل به اين امر بوده،آيا اين عذر از وی پذيرفته
است؟در مثالی ديگر تصور کنيد کسی با زن شوهرداری ازدواج کرده و با وی رابطه زناشويی برقرار می
کند در حالی که تصور می کرده او مجرد است و در اين مورد اشتباه کرده است .آيا می توان اين اشتباه را
به عنوان عذر موجه از وی قبول کرد .فرد ديگری به قصد کشتن (الف)به سمت او تيراندازی می کند
ولی اشتباهاً (ب) را می کشد و مدعی می شود که قصد کشتن (ب)را نداشته است آيا اين اشتباه تأثيری
در مجازات او خواهد داشت؟ قبل از پاسخگويی به اين سؤاالت و موارد مشابه آن ،مقدمتاً الزم است تا
مفهوم اشتباه و اقسام آن را توضيح دهيم و در مباحث بعدی نيز به بررسی موضوع خواهيم پرداخت .

الف :بیان موضوع
علم يا آگاهی به کيفيت و اوصاف رفتار ارتکابی و همچنين قانون از ارکان تقصير به شمار می رود.
عدالت اقتضا می کند که تقصير مرتکب رفتار ناقض قانون همواره منوط به آگاهی او به چگونگی رفتار
خود و به احکام قانونی باشد .بنابراين ،هرگاه آدمی در ماهيت و اوصاف رفتار ارتکابی مشتبه باشد و يا
نتواسته باشد از دستور قانونگذار آگاهی بيابد ،مقصّر شناخته نمی شود.
در واقع ،دانستن در کنار خواستن عنصر مهمی از تقصير به شمار می رود .ولی به اين عناصر دوگانه
عنصر توانستن را نيز بايد افزود .زيرا ،قانونگذار مخاطبان را به دانستن احکام خود تکليف می کند و
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جهل به قانون را نمی پذيرد .ولی ،از طرف ديگر قدرت و امکان دانستن را نفی نمی کند .اگر براثر
اوضاع و احوال وقوف و آگاهی به حکم قانونگذار که متضمن منع رفتار مجرمانه است .برای مرتکب
مقدور نباشد نبايد مقصر شناخته شود و به اين سبب مجازات گردد .اشتباه آدمی جلوه ای ازاين نا آگاهی
است که توجه انسان را از واقعيت امور دور میسازد و پيامدهايی دارد.
با اين همه ،جهل و اشتباه به يک ميزان در تقصير مؤثر نيست و در همه احوال از مرتکب رفع مسئوليّت
نمی کند .اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و يا چيزی يا کسی را به جای چيزی يا کسی
گرفتن آمده است .و آن عبارت است از تصّور خالف انسان از واقع ،چندانکه امر موهومی را موجود و يا
موجودی را موهوم بپندارد .معموالً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل به امور واقع مايه میگيرد و خود
ممکن است ازبی دقّتی و بی مباالتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود .در مفهوم حقوقی اشتباه به
طور کلّی تصوّر نادرستی است که آدمی از موضوعی پيدا کند و براين تصّور رفتاری مرتکب شود که او
را متعهد و يا ملزم سازد .حال ،چه بسا اگر درآغاز به اين موضوع واقف بود يعنی علم میداشت هيچ گاه
ميل و اراده ی او بر ارتکاب اين رفتار قرار نمی گرفت.
قانون مدنی در شروط اساسی صحّت معامالت اشتباه را يکی از عيوب رضا و در مواردی که بر اثر
اشتباه ،عقدی ميان دو طرف واقع شود آن را باطل و يا قابل فسخ شناخته است .مانند بايع که در هيت
موضوع عقد اشتباه می کند .کتاب را به جای دفتر می فروشد .يا در عقد نکاح ،زن با نظر به قرائن و
اوضاع و احوال تصور می کند همسر آينده اش مهندس يا پزشک است و براين امر به ازدواج با او رضا
می دهد.
قانون مجازات اسالمی درباره ی تاثير اشتباه به عنوان قاعده ای عام و کلی ساکت است .ليکن در جرايم
خاص نظير زنا ماده  222تاثير اشتباه را پذيرفته و آن را موجب سوقط حد دانسته است .با اين همه،
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سکوت قانونگذار را نبايد در ساير موارد دليل نپذيرفتن اشتباه به عنوان يک عامل رافع تقصير کيفری
دانست .اصل تفسير مضيق قوانين کيفری هيچ گاه مانع از آن نيست که اگر قاضی محکمه مقررات کيفری
را مساعد به حال متهم ديد به تفسير موسع آن دست نزند.
بنابراين ،هرگاه همان علّتی که مقتضای رفع تقصير در بعضی از جرايم است در جرايم ديگر يافت شد
استناد به آ ن در دادرسی بی اشکال است .مخصوصاً آنکه اين علّت عنصر روانی جرم را مخدوش می
کند .مانند اشتباه در مصرف مواد مخدر يا مسکر بدون آنکه فاعل قصد مصرف آن را داشته باشد .بااين
همه ،تاثير اشتباه در ميزان تقصير برحسب آنکه متهم به دليل جهل به حرمت و يا حليت رفتار ارتکابی
مشتبه باشد و يا در ماهيت و اوصاف رفتار مذکور به اشتباه دچار شده باشد يکسان نيست .بعضی از
قواعدی که جزء اصول عمومی حقوق جزا به شمار می آيند در تقابل با اشتباه از ميزان تاثير آن در
مواردی کاسته اند .مانند جهل به حکم رافع تقصير نيست .بنابراين ،به اعتبار تقسيم بندی علمای حقوق
کيفری بايد اشتباه حکمی را جدای از اشتباه موضوعی مورد بررسی قرارداد تا آثار و تبعات هريک بهتر
شناخته شود.

ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهميت اين موضوع در اين است که تا قبل از تصويب قانون مجازات اسالمی مصوب  2232ماده قانونی
خاصی در اين مورد وجود نداشت و حقوقدانان به اماره مسلم حقوق استناد می کردند که میگويد« :جهل
به قانون رافع مسئوليت کيفری نمیباشد» اما قانون اخيرالذکر در ماده  211خود بر اين اصل حقوقی صحه
گذاشته اند در نتيجه تبيين و تعرف و مشخص کردن حدود آن در جرايم و با توجه به نوپا بودن قانون
مجازات اسالمی  2232بر هيچکس پوشيده نيست.
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ضرورت بحث در اين مورد نيز از آن جهت است که می تواند شخص بی گناهی را که به دليل عدم اطالع
از اينکه عملی جرم است مورد مجازات قرار می گيرد.

ج :اهداف مشخص تحقیق
 .2بررسی تأثير جهل حکمی در مسئوليت کيفری در قانون مجازات اسالمی
 .2بررسی تأثير و جهل حکمی در مسئوليت کيفری در فقه اماميه
 .2بررسی فلسفه و داليل عدم پذيرش جهل حکمی
د :سواالت تحقیق
 .2آيا در قانون مجازات اسالمی ،جهل حکمی رافع مسئوليت کيفری است؟
 .2آيا قانون مجازات اسالمی جعل حکمی را در مورد اطفال زير  21سال پذيرفته است؟
 .2دليل وجود استثنا در اشتباه حکمی در مسئوليت جزايی چيست؟
 .4جهل در چه صورتی رافع مسئوليت کيفری است؟
هـ  :فرضیه های تحقیق
 .2خير ،مستند به ماده  211ق.م.ا جعل به حکم رافع مسئوليت نيست مگر در موارد خاص
 .2قانون در ماده  32جهل حکمی را برای افراد بالغ زير  21سال پذيرفته است.
 .2اصوالً علم و آگاهی مرتکب به اعمال خويش و نتايج حاصل از آن اعمال يکی از پايههای اساسی
تقصير و مسئوليت کيفری است لذا هرگاه کسی در شناختن اعمال ارتکابی و نتايج حاصل از آن دچار
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اشتباه شده باشد قاعدتاً نبايستی مسئول هم قلمداد گردد و يا حداقل بايستی در ميزان مسئوليت وی
تخفيفی به عمل آيد
 .4جهل به سبب وجود قاهره از فاعل رفع تکليف می کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دليلی بر
جهل خود اقامه کند بايد ادعای او را پذيرفت.

و :ساختار تحقیق
اين پايان نامه در دو فصل تشکيل شده است .فصل اول با عنوان مسئوليت کيفری ،جهل و اشتباه ،مفاهيم،
ارکان ،اقسام و مبانی به بيان مبانی نظری اشتباه و جهل می پردازد و انواع و احکام اشتباه را مورد بررسی و
تحليل قرار می دهد در فصل دوم با عنوان احکام اشتباه و اشتباه حکمی در قانون مجازات اسالمی سال 32
و مطالعه تطبيقی به بيان مطالب می پردازد.
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