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مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل به قانون با نگاهی به رویۀ قضایی
الهکرم شهریاری
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دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد قشم

علیرضا رجبزاده اصطهباناتی
استادیار دانشگاه رجاء قزوین
(تاریخ دریافت – 1401/3/1 :تاریخ پذیرش)1401/4/6 :

چکیده
جهل به قانون عامل بسیاری از مخاطرات و جرمهاست ،چنانکه افزونبر  50درصد زندانیان بیسووادند و
هیچ علمی به قوانین ندارند .جهل موضوع جدیدی نیست و پیش از این به آن پرداخته شوده اسوت ،اموا
باید اذعان داشت که بررسی مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل موضوع کامالً جدیدی اسوت کوه در ایون
پژوهش لحاظ شده است .براساس تحقیقات ،وقوع جرم در جامعه با سطح سوواد افوراد ارتبواس مسوتقیم
دارد ،بهنحوی که افراد جاهل بوه قوانون بیشوتر از دیگوران مرتکوب جورم و مسوبب افوزایش مخواطرات
اجتماعی میشوند .برای مثال در زمینۀ آزادسازی کاالها ،جهل به قوانین ترخیص کاال ممکون اسوت بوه
تغییر وضعیت قانونی به وضعیت قاچاق منجر شود .باید گفت در مورد آثوار جهول قاعودة مهموی وجوود
دارد :جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .نتایج حاکی از آن است کوه جهول ،مفهوومی نسوبی اسوت و
شایسته نیست که تحت قاعدهای کلی بیان شود ،بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهول ،نووعی
کار دقیق قضایی است که بر عهدة متولیان امر قضایی است.
واژههای کلیدی :جرم ،جهل ،قانون ،مخاطرات.

* نویسندة مسئول

Email: shahryariallah@yahoo.com
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مقدمه
جهل به قانون بهمعنای بی اطالعی از قانونی است کوه منتشور شوده و از موعود اجورای آن هوم
گذشته است .بهطور کلی بعد از انتشار قانون ،فرض بر این گذاشته میشود که همه از آن مطلع
شده اند و قانونگذار در موارد معدود خالف این امور را موی پوذیرد .در حقووق ایوران قاعوده هوای
بسیاری در این زمینه وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به قاعودة «جهول بوه حکوم رفوع
تکلیف نمیکند» یا «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» اشاره کرد.
در واقع براساس مادة یک قانون مدنی ،مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای
رئیسجمهوری میرسد و وی در مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ و دستور انتشوار را
صادر میکند .روزنامۀ رسمی هم طی  72ساعت باید این قوانین را ابوالغ کنود .قووانین  15روز
بعد از انتشار در سراسر کشور الزماالجرا هستند و اصل بر این اسوت کوه هموۀ موردم از قوانون
اطالع دارند .بنابراین باید گفت جهل در بیشتر موارد پذیرفته نمیشود .اما نظر دادگاه در موورد
مطلع بودن عموم بیشتر جنبۀ کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین است ،زیرا هور شخصوی
ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگویود کوه از قوانون اطالعوی نداشوته اسوت .البتوه جهول
استثناهایی نیز دارد؛ برای مثال ممکن است فردی خارجی به ایران سفر کند و اطالعات دقیقی
از قوانین رسمی کشور نداشته باشد و آنها را رعایت نکند که اینگونه موارد پذیرفته است ،زیورا
فرد قصوری از روی جهل کرده ،یعنی عمل انجامگرفته منتسب به ارادة او نبوده است ،اموا ایون
جهل از فرد ایرانی پذیرفته نیست.
در نظام حقوقی ایران مفهوم جهل بهصورت مجرد و فارغ از علل شکلدهندة آن و همچنین
بدون کوششی برای محدود کردن کاربرد آن در قوانین استفاده شده اسوت و در موورد علوم دو
نکته حائز اهمیت است که علم حکمی با توجه به امارة اطالع از قووانین بعود از انتشوار قووانین
مفروضی است ،اما با توجه به اصل عدم در خصوص علم موضوعی عدم علم مطابق با اصل است
و مدعی علم موضوعی بهعنوان کسی که امر خالف اصل را اظهار میکند باید بوا اقاموه و دلیول
ادعای خود را ثابت کند.
در ادامه پس از بیان روش تحقیق به بررسی دادههای پژوهش و بحث در مورد علم و جهول
و تأثیر آن بر مخاطرات پرداخته میشود.
روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .توصیفی از آن جهت که بایود هموۀ
شاخصها و زوایا بهطور کامل توضیح داده شده و با استفاده از منابع و مآخذ به بسط و توضویح
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آن پرداخته شود و تحلیلی نیز از جهت بررسی و تحلیل ارتباطوات اجتمواعی بورای دسوتیابی و
اندازهگیری متغیرها.
اهمیت و ضرورت
در جامعه بسیاری از مخاطرات اجتماعی در حالی روی میدهد که علت اصلی آنهوا ناآگواهی از
قوانین و مقررات است .در زمینۀ این ضرورت باید گفت اگر علم به قانون بهصوورت نهادینوه در
زندگی افراد جامعه جا باز کند ،مردم و جامعه هرگز به این مشکالت دچار نخواهند شد .توسوعۀ
آگاهیها در زمینۀ کاهش مخاطرات اجتماعی وظیفهای همگانی اسوت کوه هموت مسوئوالن را
میطلبد .در راستای این مهم نباید از همکاری مستمر مردم و مسوئوالن غافول مانود .در حوال
حاضر آگاهی و انتشار اطالعات و ایجاد پیوستگی اجتماعی و اشتراک فکری و همکاری عموومی
به رویکردها و روشهای نوینی نیاز دارد که بر اختاللها و موانوع اجتمواعی فوائق آینود و موانع
مخاطرات شوند.
دادهها و بحث
امروزه مفهوم مخاطرات یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جوامع است .در واقوع قانونگوذاران
در تالشاند که مجموعهای از مقررات را تودوین کننود یوا شورایطی را بوهوجوود آورنود کوه بوا
اطالعرسانی صحیح ،در زمینۀ کاهش مخاطرات ناشی از جهل قدم بردارنود .مخواطرات در یوک
رویکرد ،عنصر تشکیلدهندة زیان و جرم به شمار میرود و با فرد مرتکب رابطه دارد .بوه بیوانی
دیگر مخاطره عنصر آشکارساز رفتار زیانبخش و مجرمانۀ فرد برای دیگر افراد یا اجتمواع اسوت
[ .]1در این زمینه در ابتدای بحث باید مفاهیم اصلی و تأثیرگذار پوژوهش ماننود جهول و علوم
تعریف و تشریح شود:
 -مفهوم جهل

جهل در لغت بهمعنای حماقت به خرج دادن آمده است؛ در فرهنگ فارسی عمید به نادان بودن
و نادانی و در فرهنگ دهخدا به نادان شدن ،نادان بودن و ضد علم تعبیر شده است؛ برای مفهوم
متضاد آن نیز دانش و معرفت را آوردهاند.
واژة جهل اغلب در معنای لغوی به کار میرود ،ولی دامنۀ کاربرد آن به موواردی کوه در آن
دربارة موضوعی شک یا وهم وجود دارد ،یعنی شبهات حکموی و موضووعی ،نیوز تسوری یافتوه
است؛ زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگواهی وجوود دارد ] .[7جهول در اصوطال
حقوقی نیز به همان معنای لغوی نداشتن علم است ].[3
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 -مفهوم علم

علم بهمثابۀ مفهومی مستقل و کامل که در مقابل جهل قورار مویگیورد دربرگیرنودة مفواهیم و
مبانی مختلفی اسوت .لغوتشناسوان یقوین و معرفوت و ادراک ذات اشویا ] [4را از معوانی علوم
شمردهاند و علم را خالف و نقیض جهل دانستهاند ] .[5گروهی نیز بیان کردهاند که علم ،ادراکِ
حقیقت چیزی است به دو صورت .1 :ادراک ذات شیء؛  .2حُکم کوردن یوا عودم حُکوم کوردن
چیزی با چیزی دیگر .در تعریف دیگری علم به دو بخش علوم نظوری و عملوی و علوم عقلوی و
سمعی تقسیم شده است .علم نظری چیزی است که وقتی دانسته شود با دانستن بیشتر کامول
میشود؛ مثل علم به موجودات عالم .علم عملی نیز دانشی است که تمام نمیشود ،مگر اینکه به
آن عمل شود ،مثل علم به عبادات ].[2
 -مخاطرات اجتماعی

هر رویدادی که سبب آسیب یا خسارت شود« ،مخاطره» نامیده میشود .مخاطرات بهطور بالقوه
دارای میزانی از تهدید یا تهدیدهای منجر به برخی عوامل میشوند که این عوامل عبارتانود از:
به خطر افتادن سالمت ،آسیبدیدگی و جراحت انسانها ،خسارت بوه دارایویهوا و تجهیوزات و
ساختمانها ،ایجاد مخاطره برای طبیعت ،محیط زیست یا محیط کار.
مخاطرات همواره در دورة حیات انسان وجود داشته و خسارات فراوانی را به اقتضای ماهیت
پیشبینیناپذیر و اجتنابناپذیر خود بر جوامع بشری تحمیل کوردهانود .در ایون بوین مخواطرة
اجتماعی ،پیامد ناخواستۀ تصمیمات افراد است که در شرایط آگاهی یا ناآگاهی انجام میپوذیرد
] .[8میتوان گفت مخاطرات اجتماعی مختلف شامل رفتارهوای پرخطور ،رفتارهوای مجرمانوه و
خالف قانوناند که با متغیر جهانی شدن رابطۀ مسوتقیم و معنواداری دارنود .ایون نتوایج بودین
معناست که جهانی شدن در ظهور مخاطرات جدیود عواملی موثثر اسوت .مخواطرات اجتمواعی
ممکن است به شکلهای مختلفی در بسترهای اجتماعی رخ دهند .هور یوک از ایون مخواطرات
ممکن است بهنوعی بر بخشی از زندگی اجتماعی افراد جامعه تأثیر بگوذارد و بوه حقووق افوراد
تجاوز کند ].[9
 -جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

از جمله اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی کشور این است که جهل به قانون رافع مسوئولیت
نیست .براساس این قاعده چنین فرض میشود که همۀ افراد جامعه ،از هموۀ احکوام و قووانین،
آگاهی دارند؛ پس ادعای جهل به قانون از هیچکس پذیرفته نمیشوود؛ یعنوی احودی در مقوام
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اثبات نمیتواند بگوید که من در مورد فالن قانون آگاهی ندارم .علمای حقووقی در ایون زمینوه
نظرهای مختلفی را بیان کردهاند:
 گروه اول معتقدند که از بعد حقوقی ،وجوب تعلم قوانین ،از اصول مسلم حقوقی است و
بر همۀ مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شوورای اسوالمی را پوس از
ابالغ دولت و الزماالجرا شدن با اعالن در روزنامۀ رسمی یواد بگیرنود و طبوق آن عمول
کنند .نتیجۀ مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و الزماالجرا شوود ،کسوی حوق
ندارد بگوید که من این قانون را نمیدانم.
 گروه دیگر تعبیر مناسبتری را در این زمینه بهکار میبرند و اعتقاد دارنود کوه مصوداق
بارز فرضهای حقوقی ،اطالع یافتن از قوانین است .همه میدانیم قوانین منتشرشده در
روزنامهها یا روزنامه رسمی را همۀ مردم نمیخوانند و اگر اجورای قوانون در مقابول هور
کسی منوس به اطالع او باشد ،هیچ قانونی اجرا نمیشود ،زیرا فرض شده که اگور قوانون
در روزنامۀ رسمی منتشر شود و پانزده روز از انتشار آن بگذرد ،همه آگاه به قانون فرض
میشوند.
مادههای  2و  3قانون مدنی ،مبنا و مأخذ روش مذکور است که بیان میدارد:
مادة  :2قوانین ،پانزده روز پس از انتشار ،در سراسر کشور الزماالجرا است ،مگر آنکه در خود
قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
مادة  :3انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید.
همچنین مادة  3قانون مجازات اسالمی مصووب  1370نیوز بیوان مویدارد :قووانین جزایوی
دربارة کلیۀ کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی ،دریایی و هووایی جمهووری اسوالمی ایوران
مرتکب جرم شوند اعمال میگردد ،مگر اینکه بهموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
برخی کارشناسان حقوقی چنین بیان میکنند که این اصوطال کوه جهول بوه قوانون رفوع
تکلیف نمیکند ،درست نیست ،بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد ،همه آگاه به قانون
فرض میشوند .فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبوه ،درحوالی کوه
فرض ممکن است برخالف غالب باشد .چنانچه اطالع از قوانین برخالف غالب باشد ،بیشتر مردم
ناآگاه میمانند و با وجود این مطلع از قانون فرض میشووند بورای اینکوه نظوم عموومی اقتضوا
میکند تا قانون در مورد همۀ مردم بهطور یکسان اجرا شود.
نظم عمومی اقتضا دارد که ارادهاش بر همۀ مردم بهطور یکسان حکومت کند .درست است که
برای آگاه شدن عموم چارهجوییهایی شده و نشر قانون همراه بوا تشوریفاتی اسوت کوه هور کوس
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عالقهمند به دانستن آن باشد بهآسانی میتواند روزنامۀ رسمی را بخواند؛ ولی از این تشریفات نباید
نتیجه گرفت که شرس اجرای قانون دربارة هر کس علم او به مفاد قانون است ،زیرا در ایونصوورت
تنها حقوقدانهای ورزیده آن هم در رشتۀ خاص خود مکلف به رعایت قووانین مویشووند و قوانون
بهجای حفظ نظم سبب ایجاد هرجومرج در روابط حقوقی اشخاص خاص میشود.
از طرفی در مورد افرادی که درصدد آگاه شدن از قانون برنیامدهاند ،فرض این است کوه در
این راه مسامحه کردهاند و به بهانۀ این تقصیر نباید از تحمل و نتایج آن معاف شود .با اینحوال
شایان ذکر است که به لحاظ وضع جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما و با توجه به اینکه
غالب افراد روستایی و عدة زیادی از آنان بیسوادند و اکثر قریب به اتفاق افراد از وجود و انتشار
روزنامۀ رسمی آگاهی ندارند ،مثاخذة این قبیل مردم برحسب قاعدة عقلی «جهل به قانون رافع
مسئولیت نیست» بهتر است ممنوع باشد.
در این زمینه قانون جدید مجازات اسالمی ،از اصل «جهل به قانون ،رافع مسئولیت کیفوری
نیست» عدول کرده و با استناد به مبانی فقهی در مادة  155این قوانون ایونگونوه مقورر کورده
است :جهل به حکم ،مانع از مجازات مرتکب نیست ،مگر اینکوه تحصویل علوم عادتواً بورای وی
ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
با دقت در متن مادة  155قانون جدید ،میتوان دریافت که قاعدة اصلی در این ماده ،همان
قاعدة «جهل به حکم ،رافع مسئولیت کیفری نیست» است ،ولی با قید «مگور اینکوه» نشوان از
استثنایی عام دارد و باید گفت رو این ماده با اصوول کلوی حقووقی و احکوام قووانین گذشوته
مخالف است و در واقع رویۀ قضایی گذشته را نسخ کرده است ،بدون اینکه محدودة تأثیر جهول
به حکم را هم مشخص کند.
باید گفت امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم ،از مسوائل مهوم و اساسوی در روابوط فوردی و
اجتماعی ،ملی و حتی بینالمللی است و هرچند به نظر میرسد عدم تأثیر جهل به قانون اموری
مسلم و قطعی نباشد ،باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد در خصووص جهول از
قانونی معی ن ،این ادعا را از سوی آنوان بذوذیرد ،تشوویش و آشوفتگی نظوام دادرسوی قضوایی و
بهدنبال آن جامعه را در بر میگیرد و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر
ذیحقی به حقش میرسد و در نهایت ،اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل میشود.
 -رویۀ قضایی

در ادامۀ این بحث بیان چند نمونه رویۀ قضایی در خصوص موضوع خالی از لطف نیست:
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 دادنامۀ  1388/8/18شعبۀ  48مشهددر این دادنامه بیان شده با وصف مستحق للغیر بودن مبیع بیع باطل است و بیع فاسد اثری در
تملک ندارد و بایع در فرض مذکور ضامن است ،گرچه تصریح به ضمان نشده باشد و بایع بایود
ثمن را مسترد دارد و از عهدة غرامات برآید بنا به مراتب ذکرشوده و ورود دعووی خواهوان و بوا
مالحظۀ عقیدة کارشناس ارزیاب و مستنداً به مواد  391- 390- 365- 10و  257قانون مودنی
و مواد  519 – 515 – 198قانون آیین دادرسی مدنی ضومن صودور حکوم بوه ابطوال قورارداد
استنادی خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در گوزارش کارشناسوی  870000000ریوال بابوت
استرداد ثمن و نیز کلیۀ غرامات حاصل از آن اعم از هزینههوای محتملوه بوهوسویلۀ خواهوان و
کاهش ارزش ثمن و به پرداخت مبلغ یوک میلیوون و هشتصدوسوی هوزار توموان بابوت هزینوۀ
دادرسی و سیصد هزار تومان بابت حقالوکالۀ وکیل وفق قرارداد وکالت محکوم میکند.
 دادنامۀ  1391/4/25شعبۀ  48مشهددر این دادخواست بیان شده :راجع به خواستۀ خواهان مبنی بر مطالبۀ ثمن معامله به نورخ روز
زمین ،طبق نظر دادگاه صرفنظر از مدافعات مبنوی بور اینکوه قورارداد طورفین متضومن نقول
مالکیت و دارای ماهیت بیع نبوده بلکه ماهیتاً تفویض اختیار فروش بوده است ،با توجه به اینکه
با فرض اثبات این موضوع که قصد واقعی طرفین تحقق عقد بیع بوود اسوت بواز هوم در فورض
درک مبیع خریدار منحصراً استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را و غرامات ناشی از ایفوای نواروا را
دارد و جهتی برای مطالبۀ ثمن معامله به نورخ روز وجوود نودارد .لوذا ایون قسومت از خواسوتۀ
خواهان فاقد وجاهت قانونی است .لذا نسبت به این خواهان توجهاً بوه موادة  197قوانون آیوین
دادرسی مدنی قرار بطالن آن اعالم میگردد.
 تحلیل و ارزیابی نهایی رویه با تأکید بر رأی وحدت رویۀ شمارة 733در (دادخواست بطالن معامله و استرداد ثمن و غرامات )1393 ،بعد از بروز نظریات مختلوف در
خصوص نحوة استرداد ثمن به خریدار جاهل به بطالن و صدور آرای متفاوت و متعارض بوا هوم
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اختالف شعب سوم و یازدهم دادگاه تجدید نظر استان
آذربایجان غربی مبادرت به صدور رأی وحدت رویه نمود .در این پرونده برداشت شوعب سووم و
یازدهم دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در موادة 391
قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات گردیده ،بهطوری که شعبۀ سوم دادگاه تجدید
نظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمتها میشود غرامت تلقی نکرده و دادناموۀ
 914/88شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسومت نقوض و حکوم بور بویحقوی
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خواهان بدوی صادر کرده ،ولی شعبۀ یازدهم این دادگاه ،افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در
جامعه را غرامت تلقی و دادنامۀ  950/88شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نمووده
است که برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت طور قضویه را بورای صودور رأی وحودت رویوۀ
قضایی موضوع مادة  270قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقوالب در اموور کیفوری را
تقاضا دارد.
 نظریۀ دادستان کل کشوربا احترام ،در خصوص پرونده وحدت رویۀ شمارة  30/93موضووع اخوتالف بوین شوعب سووم و
یازدهم دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شر ذیل اعوالم مویدارم:
قبالً ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
آنچه مالک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و بهعبارتی
کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریۀ ادارة حقوقی با عبوارت افوزایش قیموت ملوک آموده
است .در فتاوی مراجع عظام حضرات آیوات بهجوت ،شوبیری زنجوانی ،مکوارم شویرازی ،نووری
همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخوی از مووارد و توجوه بوه کواهش
قدرت خرید در موارد دیگری ،حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن داراییها فرمودهاند کوه
از جهت وحدت مالک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای دادهاند و نیز اشاره
به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
مستفاد از مواد 391و  392قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است کوه خسوارت
وارده بر مشتری نباید بالجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک ،بایع مکلف شده اصل ثمون
را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینههای مشتری در ملک مورد معامله خوالف
ظاهر و اطالق آن است.
نظر به اینکه در سثال مورد استفتا اشارهای به افزایش قیمت نشده است ،شاید بتوان فتاوی
که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست .به این معنوا کوه حتوی در
صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد .علیهذا با توجه بوه مراتوب
فوق نتیجتاً رأی شعبۀ یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ،مبنی بر اینکه غرامات
شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی میشود را صائب دانسته و تأیید مینمایم.
 متن رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشوربهموجب مادة  365قانون مدنی ،بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،یعنی مبیع و ثمن کماکوان در
مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد 930و  931قانون مرقووم ،اگور بعود از قوبض
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ثمن ،مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر درآید ،بایع ضامن است و بایود ثمون را مسوترد دارد و در
صورت جهل مشتری به وجود فساد ،از عهده غرامات واردشده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن
در اختیار بایع بوده است ،در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجوه بوه اطوالق عنووان
غرامات در مادة  931قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنوابراین دادناموۀ شومارة
 360مورخ  1389/3/31شعبۀ یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با
این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق مادة 270
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  1378در موارد مشوابه
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزماالتباع است.
 -جهل به قوانین ،عامل ایجاد مخاطرات

برجسته شدن دغدغۀ امنیت در جوامع مخاطرهآمیوز سوبب شوده کوه نظواممندسوازی محویط
اجتماعی در ابعاد مختلف مدنظر قرار گیرد .توجه به محیط اجتماعی و خطرهای احتمالی آن و
رفتارهای مخاطره آمیز اجتماعی نیز به موضوعاتی مهم تبدیل شده اند .افزایش جرائم از طرفی و
ازدیاد قوانین ،به نوعی حکایت از تغییر روزافزون موضووعات موورد حمایوت قانونگوذاران دارد .از
طرفی نیز میتوان چنین عنوان داشت که موضووعات موورد حمایوت در حقووق مخواطره آمیوز،
جنبه ای انتزاعی به خود گرفته اند و از این حیث مثلفه های کلی و مهوم دیگوری چوون امنیوت،
سالمت و غیره را در بر گرفته است [6] .نکتۀ مهم دیگر اهمیت یافتن ارزش های جمع گرایی در
برابر فردگرایی است که خود بر تکثر موضوعی در این جوامع حکایت دارد .بوا توجوه بوه اینکوه
امروزه رفتارهای مخاطرهآمیز مختلفی جلوة مجرمانه پیدا کردهاند و احتمال وقوع نتوایج زیانبوار
در آنها مبنایی برای جرمانگاری شده است ،الزم بود توا موضووع مخواطرات اجتمواعی ناشوی از
جهل به قانون مطر و ارکان آن بررسی شود.
از نظر خاستگاه ،شناخت مخاطرات اجتماعی بهصورت غیرمستقیم توسوط دورکویم مطور
شد ] .[10امروزه نیز دغدغۀ هر جامعهای حمایت از افراد در برابر مخاطرات اجتماعی اسوت کوه
بر عهدة دولتهاست.
از سوی دیگر میتوان گفت جامعۀ بین المللی نیز وظیفۀ اخالقی دارد کوه در شورایطی کوه
جامعه ای تحت تأثیر مخاطرات قورار گرفتوه اسوت و دولوت آنهوا قوادر نیسوت یوا نموی خواهود
کمکهای اساسی و حیاتی ارائه دهد مداخله کند ].[12
در این زمینه در هر جامعهای با ارائۀ حمایتهای اجتماعی به همراه برنامههای طوالنیمدت
و کوتاهمدت آگاهکننده ،میتوان آسیبپذیری در برابور ایون مخواطرات را کواهش داد .حمایوت
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اجتماعی بهطور گسترده بهمنزلۀ ابزاری مثثر در کاهش مخاطرات و ارتقای علم و دانش افراد در
برابر مخاطرات استفاده میشود.
مخاطرات اجتماعی و رفتارهای منتهی به آن که سبب جرم میشود در دایورهای وسویع بوه
مشکالت فراوان و جدی خواهد انجامید .اما از دیدگاه جرمشناسی کمتر بوه بررسوی مخواطرات
اجتماعی پرداخته شده است ] .[11رفتارهای منتهی به مخاطرات اجتماعی عبارتی اسوت بورای
توضیح و تبیین پارهای از اقدامات که به طرق مختلف اکثراً و غالباً توسط اشوخاص حقووقی در
سطح اجتماعی بر عناصر مختلف زندگی فردی یا اجتماعی اشخاص) اعم از حقیقوی و حقووقی
(آثار سوء و گاه جبرانناپذیری بر جای میگذارد .بایود خاطرنشوان کورد کوه ایون رفتارهوا هوم
بهصورت فعل و هم بهصورت ترک فعل قابلیت وقوع دارند.
باید تأکید کرد که جهل به قانون عامل بسویاری از مخواطرات و جورائم مویشوود ،چنانکوه
امروزه افزون بر  50درصد زندانیان بیسوادند و هیچ علمی به قوانین ندارند .براساس بررسیهوا
وقوع جرائم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباس مستقیم دارد ،بهنحوی که افراد جاهل به قانون
بیشتر از دیگر افراد مرتکب جرم میشوند .در این بررسویهوا مشوخص شوده کوه بیشوتر افوراد
بیسواد بهدلیل جهل به قانون و بیاطالعی از عواقب رفتارهای غیرقانونی ،مرتکب جورم شوده و
سر از زندان درآوردهاند یا افراد فرصتطلب و سودجو ،افراد بیسواد را به دام میاندازند و از آنان
برای انجام دادن کارهای غیرقانونی استفاده میکنند و زمان گرفتواری نیوز پوای خوود را کنوار
میکشند .در واقع هرجا شاهد هرجومرج و بینظمی هستیم ،بیتردید دلیل آن رعایوت نکوردن
قوانین و قانونگریزی افراد بوده است .جهل به قوانین در عرصههوای مختلوف سوبب مخواطرات
اجتماعی میشود و افراد و نیز جامعۀ اطراف آنان را در سختی و مشکالت قرار مویدهود .بورای
مثال در زمینۀ آزادسازی کاالها ،قوانین ترخیص کاالی گمرک بوهمنظوور خوارج شودن کواال از
وضعیت قاچاق و پیدا کردن جنبۀ قانونی کاالها رعایت میشوود و در صوورت جهول و ناآگواهی
افراد ممکن به جرم قاچاق کاال به دردسر بیفتند .برای اینکه کاال از حالوت قاچواق خوارج شوود
و جنبۀ قانونی داشته باشد ،باید مراحل ترخیص کاال از گمرک انجام گیرد .از طرفی اگر افراد بوا
قوانین مربوس به هر یک از مراحل ترخیص کاال آشنا نباشند ،در ترخیص کاالهوای خوود دچوار
مشکل میشوند و حتی ممکن است فراینود تورخیص کاالهوا بسویار زموانگیر شوود .در فراینود
ترخیص کاال باید مراحل مختلفی طی شود.
از دیگر مسائل مهم در ترخیص کاال که تاجران را تهدید میکند ،ناآشنایی با قووانین ارزش
گمرکی کاالست .ارزش گمرکی کاال یا ارزش کاالی ورودی در گمرک مبنایی است که براساس
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آن حقوق و عوارض ورودی تعیین میشود .اگر افوراد از قووانین تعرفوۀ گمرکوی کاالهوا آگواهی
نداشته باشند ،در محاسبۀ هزینه دچار اشتباه و ضررهای مالی فراوان خواهند شد.
قانونی که در این زمینه با موضوعیت جهل به تصویب رسیده مادة  56قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز است .براساس تبصورة ( 2الحواقی « )1400/11/10چنانچوه مودعی مالکیوت کواالی
توقیفی ،نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلوف یوا در
صورت علم ،عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنودة خوود را اثبوات نمایود و قبول از صودور رأی
قطعی ،اسناد مثبتۀ تولید کاال در داخل کشور و یا اسناد مثبتۀ گمرکی که قبل از توقیوف کواال
تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد ،پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی ،در
صورت فقدان مانع قانونی دیگر ،کاال به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکوب
افزوده میشود».
از موارد دیگر که اغلب افراد به آن جهل دارند ،ایجاد آلودگی صوتی اسوت .آلوودگی صووتی
یکی از مصادیق مجرمانه است که افراد جامعه متأسوفانه بوهدلیول جهول و ناآگواهی از قووانین
توجهی به آن ندارند و مشکالتی را ایجاد میکنند .آلودگی صوتی بر سوالمت شوهروندان توأثیر
میگذارد .به همین دلیل ایجاد سروصدا در هر صورتی که باشد جرم به حسواب مویآیود و اگور
موجب آزار و اذیت دیگران شود باید فرد خاطی به مجازات برسد .در نظام حقوقی ایران قووانین
و مقرراتی به آلودگی صوتی توجه داشتهاند که میتوان مهمترین آنها را قانون شهرداری مصوب
 ،1334آییننامۀ نصب و استفاده از بلندگو مصووب  ،1339قوانون حفاظوت و بهسوازی محویط
زیست مصوب  ،1353قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هووا مصووب  ،1374آیوینناموۀ اجرایوی
نحوة جلوگیری از آلودگی صوتی مصووب  1378و قووانین برناموههوای سووم و چهوارم توسوعۀ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برشمرد.
مطابق بند  2مادة  1آییننامۀ اجرایی نحوة جلوگیری از آلودگی صووتی ایون عمول عبوارت
است از «پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز و مقرر در فضوای بواز
(غیر سرپوشیده)».
مواد  685 ،684و  686قانون مجازات اسالمی نیز به جرائمی میپردازد کوه عمول ارتکوابی
علیه درختان و محصوالت زراعی و باغهای مربوس است .متأسفانه در این زمینه جرائم بسویاری
مشاهده میشود که ناشی از جهل به قوانین است و پس از ارتکاب جرم فرد خاطی متوجه جرم
خود میشود .در این زمینه مادة  686بیان میکند« :هر کس درختوان موضووع موادة  1قوانون
گسترش فضای سبز را عالماً ،عامداً و برخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنهوا را
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فراهم آورد ،عالوهبر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سوال
و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
مورد دیگر استفاده از وسایل نقلیه موتووری اسوت کوه در مجمووع مویتواننود از دو جهوت
مسئولیت کیفری در پی داشته باشد .اول از جهت تردد با وسایل نقلیۀ آلودهکننودة غیرمجواز و
دوم نقض ممنوعیتهای آلودگی هوا .در خصوص این جرم دو نکته وجوود دارد کوه بایود بیوان
شوند .اول آنکه رفتار مرتکب در نقوض ممنوعیوتهوا و محودودیتهوا بوهصورف برقوراری ایون
ممنوعیتها نیست و باید مطابق ماده حتماً برقراری آنها از طریق رسانههای جمعوی بوه اطوالع
عموم برسد تا ادعای جهل به آن در اینجا بیاثر باشد .بنابراین اگر این ممنوعیتها برقرار شوند
ولی به اطالع عموم نرسند ،صرف نقض آنها جرم نخواهد بوود ،چراکوه از لحواظ اصوولی قاعودة
«قبح عقاب بال بیان» حاکم خواهد بود و تا زمانی کوه ممنوعیوت بوه اطوالع عمووم نرسود ،بوه
کیفررسانی ناقضان آن عقابی است که قبالً بیان نشده و مخاطبان قانون از آن بیخبر بوودهانود.
دوم آنکه به نظر میرسد با رفع شرایط اضطراری و رفع ممنوعیوتهوا از طورف سوازمان ،دیگور
نتوان رفتار ناقضان آن را جرم دانست ،هرچند که رفع آنها به اطالع عموم نرسیده باشد.
در مورد تردد با وسایل نقلیۀ موتوری آلوودهکننوده در موادة  28قوانون نحووة جلووگیری از
آلودگی هوا مصوب  1374با عبارت «افرادی که با وسایل نقلیۀ موتوری آلوودهکننودة غیرمجواز
تردد مینمایند »...بزهانگاری شده است .رفتار مجرمانۀ این ماده «توردد» اسوت کوه حتمواً الزم
است با وسایلی صورت گیرد که هم موتوری باشند و هم آلودگی غیرمجاز تولید کنند .همچنین
قسمت دوم مادة  28قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا در مورد نقض ممنوعیتهای آلوودگی
هوا مقرر میدارد ...« :همچنین کسانی که محدودیتها و ممنوعیتهوای موضووع موادة  7ایون
قانون را رعایت ننمایند .»...مادة  7این قانون در زمینۀ بیوان محودودیتهوا بیوان مویدارد« :در
مواقع اضطراری که بهعلت کیفیت خاص جوی ،آلودگی هوای شهرها بوه حودی برسود کوه بوه
تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و محیطزیسوت را شودیداً بوه
مخاطره بیندازد ،سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیوروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران) ممنوعیتها یا محدودیتهای زمانی ،مکوانی و نووعی را بورای
منابع آلودهکننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطوالع عمووم
خواهند رسانید .با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا ،سازمان نسبت به رفوع
ممنوعیت و محدودیت برقرارشده اقدام و مراتب را بوه نحوو مقتضوی بوه اطوالع عمووم خواهود
رسانید».

مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل به قانون با نگاهی به رویۀ قضایی
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نتیجهگیری و نوآوری
جهل و علم از جمله مهمترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری است ،موضوعی که در
پژوهش حاضر نیز سعی شد تا در بین آثار حقوقودانان و قووانین مربووس بررسوی و مهومتورین
دستاوردهای آن بررسی شود .نوآوری این پژوهش ،موضوع مخاطرات اجتمواعی ناشوی از جهول
است که تا کنون در هیچ پژوهشی بدان توجه نشده است .بوهطوور کلوی جهول بوه قووانین در
عرصههای مختلف ممکن است سبب مخاطرات اجتماعی شود و افراد و نیز جامعۀ اطراف ایشان
را در سختی و مشکالت قرار دهد .با توجه به اینکه امروزه رفتارهای مخاطرهآمیز مختلفی جلوة
مجرمانه پیدا کردهاند و احتمال وقوع نتایج زیانبار در آنها مبنایی برای جرمانگاری شوده اسوت،
الزم بود که موضوع مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل نسبت به قانون مطر و ارکان آن بررسی
شود .مخاطرات اجتماعی و رفتارهای منتهی به آنها که سبب جرم میشود در دایرهای وسیع به
ایجاد مشکالت فراوان و جدی خواهد شد .اما متأسفانه از دیدگاه جرمشناسی کمتر به مطالعه و
بررسی مخاطرات اجتماعی پرداخته شده است.
نکتۀ مهم در زمینۀ جهل این است که قاعدة «جهول بوه قوانون ،رافوع مسوئولیت نیسوت»،
قاعدهای کلی است و اطالق دارد .مهمترین اساس و پایۀ این قاعده ،و نیز مهمترین هدف قاعده،
تحکیم نظم عمومی است؛ اما اجرا نشدن قاعده ،در برخی شرایط ویژه ،موجب بوه هوم خووردن
نظم عمومی نمیشود .وسیلۀ نشر قوانین مصوب در جامعه (روزناموۀ رسومی) ،طریوق مناسوبی
برای این امر نبوده و از قدرت اطالعرسانی خوبی برخوردار نیسوت .مهلتوی کوه پوس از سوذری
شدن آن ،اشخاص ،عالم به قانون جدید فرض میشوند (پانزده روز) بوا در نظور گورفتن طریوق
انتشار و ساختار علمی و فرهنگی جامعه ،مهلت بسیار کمی است .از طرفی درست است که اگور
علم افراد به قانون فرض نشود ،نظم عمومی با خطر مواجه میشود ،باید قبوول کورد کوه فورض
یک چیز ،دستکم باید اندکی مطابق واقع باشد ،در صورتی که در جامعۀ ما تعداد خیلی کموی
از مردم بهطور کاربردی با قانون آشنایی دارند.
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت معنوی اعضای محترم گروه حقوق دانشگاه ازاد قشم تهیه شده  ،از ایون رو
از همکاری و حمایت ان دانشگاه قدر دانی می شود.
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