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چکیده
علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسیی دارد ریرور
رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازا

وجیود

بر مرتکبین ،به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بیییهی اسیت ،لییکن

جهت تبیین نوع رابطه میان قصی مرتکب و اجزای آن با رکن قانونی و برای ترسیم محیوده آگاهی به قانون در جرایم عمیی،
با روش توصیفی -تحلیلی جایگاه آگاهی به قانون نسبت به اجزای قصی مجرمانه ،رکین معنیوی و ایرایس مسیتولیت کیفیری
مشخص می اود در بخش نخست ،رمن اااره به انواع آگاهی و نظریا
رکن قانونی به عنوان تعهی به آگاهی ،ارایس مستولیت کیفری ،ارط مجازا
عنوان نظریا

مختلف ،دارای ایراداتی هستنی در نتیجه بایی ررور

مربوطه ،به این نتیجه میرسیم که تلقیی آگیاهی از
مرتکب و یا جزئی از اجزای قصی مجرمانیه بیه

وجود رکن قانونی را از موریوع ریرور

آگیاهی بیه

قانون تفکیک کرد از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم ،علم واقعی مرتکب به قانون هماننی علیم بیه وقیایم میادی نیسیت و
ارتکاب جرم در این ارایس ،بیشتر ناای از عیم توجه به قانون است با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن
معنوی جرم و خارج از محیوده قصی مجرمانه نقش متغییری دارد ،لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی اهرونیان از آن به عنوان
ارایس م ستولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصی مرتکب حین وقوع جرم الزم هست
واژگان کلیدی :رکن قانونی ،رکن معنوی ،قصی مجرمانه ،آگاهی و علم به قانون
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مقدمه
تقریباً در تمام نظامهای حقوقی دنیا تحقق جرم و اعمال مجیازا

بیر مرتکیب در

گرو وجود و احراز سه رکن قانونی ،میادی و معنیوی مییباایی ساردبیلیی۱۷۹ :۱۳۹۴،؛
میرمحمیصادقی 22 :۱۳۹۳ ،از طرف دیگر عیم احراز هر یک از این ارکان نیز موجب
عیم مجازا

مرتکب خواهی ای ،ولی نقش رکن روانیی ییا بیه طیور محییودتر قصیی

مجرمانه و عصیان سعوده ۳۸۳ :۱۳۹2،و رابطه آن با دیگیر عناصیر جیرم در ایین مییان
مهمتر و پیچییهتر است بیان مسائل رکن روانی جرم و تبیین رابطه آن بیا رکین قیانونی
نیازمنی ذکر چنی مستله به طور کلی و به ارح ذیل میباای
نخست اینکه رکن معنوی جرایم مشتمل بر عناصر متعیدی است که مفهیومی رراتیر
از رکن روانی ،قصی و یا تقصیر دارد ،در جرایم عمیی ،قصی مجرمانیه سیاختار اصیلی
رکن روانی می باای ،اما تنها عنصر آن هم نیست سنبیی پیور ۳2 :۱۳۹۴ ،متعاقبیاً قصیی
مجرمانه نیز با توجه به تعرییف آن متشیکل از اجزاییی نظییر آگیاهی و اراده مییباایی
سنجیب حسنی ۴2 :۱۳۹۳ ،؛ ، A. Garnera, 2۰۰۴:۸2۶۹قصیی مجرمانیه و اجیزای ان
در مقایسه با رکن مادی و یا حتیی رکین قیانونی ،کیه قابیل مشیاهیه و ییا قابیل حی
میباانی ،وجود عینی نیارنی و اثبا

وجود آن سختتر میباای مضاف بر اینکه نوع و

ایوه ررتار مرتکب و لزوم تقارن زمانی ان اگرچه دلیل آگاهی وی نسبت به وقایم مادی
جرم می باای سرلچر ، 2۰۹ :۱۳۹۴،ولی این موروع به همین نسبت بر آگاهی مرتکب از
رکن قانونی آن جرم داللت روانی نیارد
دیگر اینکه به علت غیرمیادی بیودن رکین روانیی ،در تعییین اجیزای آن و ترسییم
محیوده آنها و بالتبم رویکرد آن به دیگر عناصر و بیه ویی ه رکین قیانونی ییک اتفیا
نظری وجود نیارد سنجیب حسنی ، ۱۱2 :۱۳۹۳ ،اما آنچه که مسلم است ایین مییباایی
که اصوالً سایر ارکان جرم در ارتباط با رکن روانی قرار دارنی و بایی کارکرد مشیتر دو
جزء اراده و آگاهی و نیز رویکرد متمایز آنها را به دو رکن مادی و قانونی جرم بررسی
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اییود سمحسیینی 2۰2: ۱۳۹۳،بنییابراین اییین مسییتله باعیی

گسییتردگی محیییوده

س Joel ,Samaha،۸۹:2۰۰5این رکن در مقایسه با دیگر ارکان جرم میاود
موروعا

دیگری که باع

سردرگمی در این حوزه ایه است ،عییم توجیه روییه

قضایی در نگارش آرای کیفری و واژگیان متفیاو

و کیاربردی نظییر «قصیی» «،اراده»،

«عالماً عامیاً» و« سوءنیت خاص و عام» سدیپ 2۱ :۱۳۹۰، ،و غییره اسیت کیه باعی
تعارض و ابهام در مفاهیم این رکن میاود سمنصورآبادی۳5۰: ۱۳۹۴،
نکته دیگر اینکه در رویکرد رکن روانی مرتکب نسبت به دیگر ارکان جیرم ،عی،وه
بر اراده و آگاهی وی نسبت عناصرجرم ،تمایل درونی ،رغبت و انگیزه نسبت بیه نقی
قییانون هییم قابییل بررسیییاسییت سیکرنگییی و همکییاران ،مطالعییا
جرماناسی ۱۳۹۴،که این موروعا

حقییو کیفییری و

در حوزه رکین معنیوی بیه عنیوان سیه رویکیرد

تمایییلمیییار و علییممیییار سرلچییر 2۱5 :۱۳۹۳ ،و مقصییودمیار سصییادقی۱۷2 :۱۳۹۳،
عمییزنجانی ۷۴ :۱۳۸۴ ،در مباح

قصی مجرمانه در حقیو کیفیری میا کمتیر میورد

اااره واقم ایه است سبواهری2۸: ۱۳۸۷ ،
اناخت دقیق اجزای قصی مجرمانه که رکن روانی جرایم عمیی مییبااینی سآقیایی
جنت مکان ۳۰۶ :۱۳۹۱،به تعیین محیوده دقیق قصی بیه ویی ه نقیش آگیاهی مرتکیب
نسبت به قانون کمک می کنی با این حیال موریم قانونگیذار در بییان آگیاهی مرتکیب
نسبت به قانون و جایگاه آن به عنوان اجزای قصی مجرمانه در مقایسیه بیا وقیایم میادی
جرم ناهماهنگتر است و جایگاه آگاهی به قانون به عنوان ایرایس مسیتولیت کیفیری و
یا قصی در میان میواد 2۱۷ ،۱55 ،۱۴۴،۱۴۰و  2۱۸و سیایر میواد دیگیر از

م ا رواین

نیست و این پرسش همواره مطرح هست که آگاهی به قانون از عناصیر قصیی مجرمانیه
هست و یا از اجزای رکن روانی و یا از ارایس مستولیت کیفیری و ییا ایرط مجیازا
میباای
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 -1آگاهی به قانون
بررسی جایگاه علم به قانون و رابطه آن با عناصر قصی و مستولیت کیفری ،در گیرو
توجه به دو موروع مهم میباای نخست الزم است مراد از قانون سسلطانی۸۸ :۱۳۹۳ ،
و اجزای رکن قانونی و سپ

منظور از آگاهی و انواع آن مشخص اود

قانون به عنوان یکی از منابم حقو جیزا در مفهیوم خیاص خیود ایامل مصیوبا
مجال

قانونگذاری است سامییی 2 :۱۳۹۴،کیه پی

از تشیریفا

وریم ،تصیویب و

توایح ،منتشر میاود سکاتوزیان ۳۰5 :۱۳۸۳ ،اما مفهوم قانون در منابم حقو کیفیری
ایران ،بصور

عام مینظر می باای که اامل منابم اصلی حقو کیفری یعنی معاهییا ،

آییننامه و منابم ارعی هم میاود لیذا هیر متنیی کیه در درون خیود اوامیر و نیواهی
قانونگذار را بیان میکنی و داللت بر ممنوعیت و مجازا

یک ررتار دااته باای با توجه

بییه اصییل  ۱۶۹قییانون اساسییی ایییران میییتوانییی از منییابم حقییو کیفییری بااییی
سلنگرودی ۱۳۷۴:2،که رمن تعیین اجزای رکن قانونی بایی ررور

آگاهی نسیبت بیه

منابم موصوف نیز مورد توجه قرارگیرد
تعیین جایگاه واقعی علم به قانون در رابطه با دیگر عناصر جیرم عی،وه بیر تعییین
اجزای رکن قانون در سایه روان این منظور از آگاهی هست آگاهی به صیور هیای
مختلفی وجود دارد و از نظر ماهوی و ایوه اثبا  ،تقسیمبنیییهیای مختلفیی دارد کیه
آگاهی عادی و رنی یا تخصصی و نیز موروعی یا طریقی و همچنین تصیور و تصیییق
از آن جمله هستنی سلنگرودی ۳۶ :۱۳۸2 ،و  ۱۹۳از لحاظ زمانی نیز آگیاهی بیه قیانون
با آگاهی از وقایم مادی تفاو

مهمی دارد که توجه به این موروع باع

تعییین دقییق

جایگاه آگاهی از قانون در ارتباط با عناصر قصی مجرمانه میاود
 -1-1اهمیت و سابقه موضوع
در قوانین کیفری و از جمله قانون مجازا

اس،می ایران تعریفی از قصیی مجرمانیه

وجود نیااته تیا در نتیجیه عناصیر و محییوده آنهیا بیرای حقوقییانان ایناخته ایود
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سصادقی ۱۶2 :۱۳۹۳،برخیی از نویسینیگان حقیو کیفیری ماننیی امییل گارسیون در
تعریف عمی مجرمانه و اهمیت آن بیان مییدارنیی کیه :عمیی مجرمانیه «آگیاهی و علیم
مرتکب به نق

قانون جزا» میباای سصادقی ،۱۶2 :۱۳۹۳،محسنی ۱۳۹۳:2۱۱،تعرییف

یاد ایه خود اهمیت آگاهی از قانون را در نظر حقوقیانان کیفری میرسانی
با وجود تاکیی قانونگذار بر مقررا

و ارایس مستولیت کیفری و نیز رکین روانیی و

آگاهی از وقایم مادی ،سمحسنی 2۰۹ :۱۳۹۳،آگاهی به قانون بیه علیت وجیود ،ریرض
قانونی عیم پذیرش جهل به قانون ،مورد تاکیی کمتری واقم ایه است
اخیراً نیز قانونگذار در کتاب نخست و در رصل اول از بخش چهارم قانون مجیازا
اس،می سمصوب  ۱۳۹2از مواد  ۱۴۰الیی  ۱5۹ایرایس تحقیق جیرم و ایرایس تحقیق
مستولیت کیفری را بیان نموده است سمیر سعییی ۱۱۳ :۱۳۸۴ ،ارایس اخیر نظیر عقیل
و بلوغ و یا اختیار در همه ااخاصی که دارای مستولیت کیفری هستنی و هنوز مرتکیب
جرم نشیهانی نیز وجود دارنی و قابل بررسی در قبل از تحقق جرم هسیتنی ،در صیورتی
که منظور از قصی مجرمانه ورعیت ذهنی مرتکیب و ارتبیاط او بیا وقیایم میادی حیین
ارتکاب جرم میباای
در قانون مجازا

اس،می  ۱۳۹2موادی به این موریوع مهیم اختصیاص داده اییه

است ستوجهی ، 2۰۶ : ۱۳۹۴،که ماده  ۱۴۴آن در بیان رکن روانی و یا قصی مجرمانه در
جرایم عمیی مقرر می دارد« :در تحقق جرائم عمیی ع،وه بر علم مرتکب بیه موریوع
جرم ،بایی قصی او در ارتکاب ررتار مجرمانه احراز گردد در جرائمیی کیه وقیوع آنهیا
براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است ،قصی نتیجه یا علم به وقوع آن نیز بایی محرز
اود »
در این ماده موروع علم و یا آگاهی و سپ

قصی مرتکب به عنوان دو جزء اساسی

برای تحقق جرایم عمیی بیان ایه است سمرادی و همکیاران ۱۳۹2،کیه در واقیم ایین
مطلب تعیین برخیی اجیزای رکین روانیی و قصیی مجرمانیه در جیرایم عمییی اسیت
سرلچر ، ۱۳۹۴:2۱۴،ولی همچنان علم به قانون جایگاه روانی در عناصیر قصیی نییارد
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قانونگذار در ادامه بیان ارایس مستولیت کیفری و در ماده ۱55
قاعیه عیم پذیرش جهل به قانون ،صررا ررور
قرار داده است و تاثیر آن را در مجازا

م ا با اولویت در بییان

وجود قانون را میورد اایاره ریمنی

مرتکب بیان نموده است

 -1-2اجزای رکن قانونی
رکن قانونی دارای اجزای مختلفی است ،در مرحله نخست رکین قیانونی بیه معنیی
وجود نص و نواتهای است سمیرسعییی ۱۷۳ :۱۳۸۳ ،که ممنوعیت یک ررتار را اعی،م
می کنی سصادقی 2۳ : ۱۳۹۳،و این ممنوعیت ممکن است دارای ریشه اخ،قی ،میذهبی
و یا ریشه اجتماعی و نیز مرتبس با نظم عمومی نوین دااته باای
ع،وه بر این ،رکن قانونی هر جرمی مشتمل بر یک امیر و نهیی قیانونی و توصییف
وقایم و تعیین حق موروع ررتار نیز است که همیراه بیا ریمانت اجیرایهیای کیفیری
می باای سنجیب حسنی ، ۱۱۰ :۱۳۹۳،بنابراین رکن قانونی جرایم در قسیمت دوم خیود
نیز اامل دو جزء می باای که دربرگیرنییه توصییف ررتارهیای ممنیوع و نییز ریمانت
اجراهای تعیین ایه برای این ررتارها است
توصیف ررتارهای ممنوع به موحب رکن قانونی ،همان تعیین رکن میادی و معنیوی
آن جرم میباای سمیرسعییی ۱۷۳ :۱۳۸۳ ،لذا هر رکن قانونی ع،وه بر مفهیوم عامیانیه
خود که در ارتباط با اهرونیان می باای ،در انتساب به مجرم و نیز هنگام بررسی توسس
مقام قضایی به توصیف اجزای مادی و روانی جرم نیزمیپردازد ،توصیف رکین میادی و
معنوی در ارتباط با ساختار و نقش واقعی رکن قیانونی جیرم مییبااینی کیه جییای از
مفهوم وجود رکن قانونی و به عنوان رکن مستقلی توسس مقام قضایی بررسی میاونی
از این رو قسمتی از قانون خطاب به اهرونیان است و ارزیابی آنها از این قسمت
یک ارزیابی عمومی است که همان آگاهی و ارزیابی کلی از ممنوعیت ررتارهای تعییین
ایه است قسمت دیگری از قانون خطاب بیه دادرسهیای دادگیاههاسیت کیه آگیاهی
عمومی نسبت به این قسمت الزم نیست سرلچر2۸2 :۱۳۹۴،
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مفهوم کلی که از رکن قانونی در ارتباط با عنصر آگاهی بررسی مییایود ،مفهیومی
است که در ارتباط با ااخاص و اهرونیان می باای پ

آگاهی نسیبت بیه قیانون ،بیه

معنی همان علم عادی به ممنوعیت کلی یک ررتار در برابیر حقیو دیگیران مییباایی
سعوده ،جلی اول ۳۸۴ :۱۳۹۰،در غیر این صور

آگاهی نسبت به توصیف دقییق رکین

مادی ،رکن روانی و قانونی نیارمنی علم تخصصی است سنجیب حسنی ۱۳۰ :۱۳۹۳،که
موروع ارزیابی اهرونیان و یا مردم عادی واقم نمیاود
 -3-1علم به ممنوعیت رفتار
ممنوعیت ررتارهای مشخص ایه نتیجه قانون به تنهایی نیست لذا به نظر مییرسیی
علم به ممنوعیت ررتار را بایی از علم به قیانون تفکییک کیرد ،ایین موریوع در جیرایم
مستوجب حی به روانی مشخص است در این جرایم تا حیودی قانونگذار نظریه علیم
مطلق و یا یقینی را پذیررته است و ممنوعیت ررتارهایی که بر اساس ارع عنیوان اییه
است به موجب ماده 2۱۷

م ا در اولویت بر قانون قرار دارد و باییی علیم حقیقیی بیه

حرمت ارعی ررتار وجود دااته باای سرتحی ۸۶ :۱۳۹۳ ،البته اااره خواهی ایی کیه
این نوع علم از محیوده عناصر قصی خارج هست
بنابراین ممنوعیت بعضی از ررتارهای ریشیه در ممنوعییت اخ،قیی و ییا اجتمیاعی
دااته سعوده ۳۶2 :۱۳۹۰،و رمانت اجرای اجتماعی هم دارد که در این حالت علم بیه
ممنوعیت یک ررتار غیر از علم به وجود قانون است سمیرسیعییی ۱۱۷ :۱۳۸۴ ،یعنیی
در بیشتر موارد ارراد ممنوعیت ررتار خود را از طریق داللت رعلی و یا از طریق منیابعی
به غیر از قانون در میکننی سنجیب حسنی۱2۱ :۱۳۹۳ ،
از طرری دیگر بسیاری از ررتارها ماننی جرایم گمرکیی و ییا اقتصیادی هسیتنی کیه
تشخیص ممنوعیت آنها در ظاهر امکانپذیر نیست سعیالتخواه ۳۱۱ :۱۳۹۳ ،و ارتکیاب
آنها ناای از عیم توجه به قانون می باای بنابراین در برخی موارد حتی تصور و یا ظن
وجود قانون هم در ذهن مرتکب نیست تا چه رسی به علم به قانون و ییا ریرض آن ،در
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نتیجه به نظر میرسی آگاهی به قانون یا آگاهی به ممنوعیت قانونی و یا حتی آگاهی بیه
وجود قانون در لحظه وقوع جرم موثر در مقام نیست و علم قبلیی بیه قیانون مییتوانیی
اکل دوگانهای دااته باای که در برخی جرایم ماننی حیود الزم و در سایر میوارد الزم
نباای سعمیی زنجانی2۷۴ :۱۳۸۶ ،
در نظام حقو کیفری ایران به موجب ماده  ۱۴م ا جرایم تعییین اییه مسیتوجب
چهار دسیته از مجیازا هیای ایرعی حییود ،قصیاص ،دییا

و تعزییرا

مییبااینی

ساامبیاتی ۶۳:۱۳۹2،قانونگذار روییه دوگانیهای را در میورد جیرایم مختلیف انتخیاب
نموده است در برخی موارد علم واقعی به ممنوعیت یا حرمت ایرعی را در تقییم بیر
علم ررری به ممنوعیت قانونی قرارداده است ،لذا علم به قانون در واقم همان علیم بیه
ممنوعیت و حرمت ررتار است در حقیقت آگیاهی میردم و ارزییابی عمیومی آنهیا از
ممنوعیت مهم است نه اط،ع از انتشار و اجیرای قیانون سرتحیی ۸۱ :۱۳۹۳ ،اگیر چیه
ررض غیرواقعی علم به قانون نیز بازتاب ررور

وجود قانون و انتشار آن میباای نیه

علم به قانون ،که بر این اساس وجود قانون را مساوی با علم بیه ممنوعییت هیر ررتیار
ررض میکنی سعوده۳۶2 :۱۳۹۰،
با این حال در برخی موارد که آگاهی واقعی به ممنوعیت و حرمت ،از ارایس تحقق
جرم محسوب میاود سرتحی ۸۹ :۱۳۹۳،این نوع آگاهی بیا اگیاهی بیه عنیوان اجیزای
قصی جنایی به لحاظ زمان آن متفاو

است سایروانی 22۱ :۱۳۸۴ ،برای اینکه آگیاهی

از اجزای قصی جنایی محسوب می اود بایی در زمان تحقق جرم جریان دااته باایی در
حالیکه در عمل ررور

آگاهی از ممنوعیت قانونی ررتار در حین ارتکاب جرم اایاره

به علم قبلی مرتکب دارد سرتحی۸۹ :۱۳۹۳ ،
در نتیجه اط،ع از اجرای قانون و ررور

وجود آن مفهومی اسیت کیه در انتشیار

قانون نهفته می باای و نقش آن به دالیل خاصی پررنگتر از علم به ممنوعییت قیانونی و
غیره است رویکرد امنیتمیار و همچنیین نگیاه سیودمنیی بیه مجیازا هیا در برخیی
زمینهها در حقو کیفری موجب نادییه گررتن نقش علم ایه است سرلچر25۶: ۱۳۹۳ ،
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 نجیب حسنی ۱۴۴ :۱۳۹۱،ولی همچنان این موروع به عنوان یکیی از ایرایس رکینروانی و ارط استحقا مجازا

برای برخی جرایم محسوب میاود سنبی پیور:۱۳۹۴ ،

 5۳و در برخی نظامهای بایی آگاهی واقعی مرتکب به ممنوعیت قانونی اثبا

اود

 -4-1مفهوم آگاهی و انواع آن
و مسائل پیرامون خود دارد نوعی علم و ییا آگیاهی

تصوری که انسان از موروعا

محسوب می اود اما علم در علوم تجربی در معنی رنی خود کاربرد دارد ساایان:۱۳۸۹،
 ۳۳و در رلسفه نیز به معنی یقین نسبت به یک امر میباای کیه احتمیال خی،ف در آن
راه نیارد ولی در حقو بیشتر علم عادی مینظر است سلنگرودی 2۶2۴ :۱۳۸۶،به طور
کلی در برخیی مفیاهیم معنیوی بیه سیابقه و تجربیه اریراد برمییگیردد هیر انسیانی
همانطوری که مفهوم اادی و غم را میتوانی در نمایی مفهوم آگاهی را نیز مییتوانیی
دریابی و در درون خیود پیی بیه وجیود آن ببیرد سمنصیورآبادی ، ۳5۱ :۱۳۹۴،در واقیم
مفاهیمی که ناای از کیفیا

نفسانی انسان هستنی به همین نحو روان میباانی سخالقی

و همکاران. ۶5 :۱۳۹۴،
-1-4-1آگاهی از نگاه منطق
علمای منطق تعریف و در

آگاهی و یا علم را سیاده میی داننیی و علیم را هماننیی

تصور اایاء در آینه می داننی که در ذهن انسان نقش میبنید ۱کیه بیه تصیور و تصیییق
تقسیم میاود تصور در واقم همان نقش اایا در ذهن است و لیکن تصییق مطابقت و
ارزیابی آنها است که خود اامل یقین ،ظن ،وهم و ایک مییباایی ،در همیین رابطیه
برخی نویسنیگان حقوقی از واژه ادرا استفاده میکننی که ناظر به یک ورعیت ذهنیی
کلی و صررنظر از تعیین مصیا خاص میباای سمیرسعییی۱۱۳ :۱۳۸۳،
یقین و ظن به این معنی است که یقین میتوانی مبنی بر درستی و یا کذب یک خبیر
باای و در ررض یکی از این دو ،احتمال خ،ف این دوحالت متصیور نیسیت ولیی در
 ۱حضور صوره الشی عنیالعقل
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ظن احتمال هر دو حالت یعنی درست و یا نادرست وجود دارد در وهم رمن احتمیال
راست و کذب بودن یک امر ،یکی از حالتها بیر دیگیری تیرجیح دارد و در ایک بیه
معنی تساوی در راست و کذب بودن امری است سالمظفر 2۱ :۱۳۸۴،الی 2۳
انسان در هنگام خلقت هیچ علمی و رعلی نیارد ولی استعیاد رطری ییادگیری آن را
دارد که به وسیله حواس خود از محیس اطراف تاثیر بپذیرد و یاد بگیرد که به این علیم،
علم حسی میگوینی که براساس بینایی ،چشایی و غیره به وجود میآییی سمظفیر:۱۳۸۴،
 22سپ

در مرحله بعی و با پیشررت قوه عق،نی انسان ،با تصرف در صور حسی کیه

در ذهن وی وجود دارد و با مقایسه بین آنها مفاهیمی جییی به وجود می آیی که به آن
علم خیالی می گوینی و در برخی حیوانا
قوه ادرا

انسان ،قیر

در

هم وجود دارد در مرحله سوم و با پیشیررت

خلق معانی جییی و بییون موریوع وجیود دارد ،ماننیی

دوست دااتن و یا تنفر و عشق و غیره ،این را علم وهمی میگوینی کیه وجیه اایترا
بین انسان از حیوان است در مرحله آخر است که قوه عقل و تفکیر نیام دارد و حیی و
نهایتی نیارد و تمام حواس و غیره را در اختیار و سلطه خود دارد سالمظفر2۹ :۱۳۸۴،
در ررآینی ارتکاب جرم نیز همین رونی وجود دارد با ایین تفیاو

کیه در محییوده

قصی جنایی کارکرد گسترده و دقیق حواس و طرز تفکر وی م ،عمل نیسیت و البتیه
در عمل توان و ررصت بررسی این همه مسائل به صور

تخصصی وجیود نییارد لیذا

نوع و محیوده آگاهی به وقایم مادی جرم و ممنوعیت ررتار در حی انتظار قیانونی و بیه
صور

عادی مورد توجه هست سلنگرودی۴۰ :۱۳۸2 ،

 -2-4-1انواع آگاهی به لحاظ کارکرد
با توجه به تقسیم علم به تصور و تصییق مییتیوان گفیت کیه در مرحلیه نخسیت
تصوراتی که انسان دارد بوسیله حواس به صور

اط،عا

در ذهین میا تصیویربرداری

میاونی و در مرحله بعی مغز بین آنها ارتباط برقرار میکنی و دسیت بیه ارزییابی ایین
دادهها میزنی این تصمیم به ارزیابی اط،عا

موجود نییز موریوعی آگاهانیه و ارادی

است که در رویکرد اراده و قصی درونی ررد واقم میاود این موروع اگرچه به نیوعی
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نقش محوری اراده را نشان میدهی سجعفری ،پ وهش حقو کیفری ۱۳۹5 ،و لیکن از
اهمیت عنصر آگاهی نمیکاهی
پ

دو نوع از آگاهی وجود دارد نخست آگاهی که از قبیل در مغیز انسیان ذخییره

ایه است و این نوع از آگاهی در واقم یک اااره به موجودیت خود آگاهی میباای که
ریالنفسه داللت بر یک تصویر واقعی و یا خیالی در ذهن ررد دارد سالمظفیر2۷ :۱۳۸۴،
و نوع دیگری از آگاهی که بایی مورد توجه قرار داد ،ررآینی ارزیابی و ایجاد ارتباط بیین
دادههای قبلی با وقایم است
نوع دوم آگاهی که همان تفکر میباای نسبت به نوع قبل ،حالت پوییا و رعیالتیری
نسبت به نوع اول دارد و در واقم منظور از ررآینی تفکر و انییشه نیز همین مرحلیه دوم
میباای اما آگاهی به قانون از نوع اول است و این نوع آگاهی که حالت ایستایی دااته
و از قبل در ذهن انسیان نقیش دارد در سیاختار قصییجنایی میورد نظیر میوثر نیسیت
سالمظفر ۳5 :۱۳۸۴،بلکه ارزیابی و یا همان تصییق از نظر منطق هست که در سیاختار
قصی جنایی نقش دارد اگر مرتکب در حین ارتکاب جرم ررتار خود را در جهت تطبیق
و یا مخالفت با قانون سو دهی در بررسی و احراز جیرم توسیس دادگیاه می ،عمیل
نیست
 -3-4-1تقسیمبندی شکلی آگاهی
در بررسی علم به قانون نبایی ایوه اثبا

علم را با خود علم و آگاهی اایتباه نمیود

اگرچه ارتباطی تنگاتنگی بین این دو وجود دارد ولی اثبا
نوع علم و اگاهی و زمان آن متفاو

وجود یا عیم وجود علم بیا

هست تقسیمبنیی مهمی که در این زمینیه وجیود

دارد به ارح ذیل اسیت -۱ :علیم واقعیی () Actual constructive knowledge
 -2علیییم اعتبیییاری (aware

been

 -۳ ) Should haveعلیییم رررییییی

( ،) Imputedknowledgeسخالقی و همکاران ،مجله حقو اسی،می ،پیاییز ، ۱۳۹۴
که منظور از علم واقعی علمی است که وجود حقیقی آن بایی ثابت اود و حقوقیانان از
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آن تحت عنوان نظریه علم مطلق نام مییبرنیی سنجییب حسینی ۱2۱ :۱۳۹۳ ،برخیی از
حقوقیانان آلمان از این نظریه علم مطلق استقبال میکننی و براساس این نظریه در میورد
رکن قانونی جرم نیز معتقی هستنی که مرتکب بایی علم واقعی به ممنوعیت قانونی ررتار
خود دااته باای سنجیب حسنی ۱2۰ :۱۳۹۳،اما علم اعتباری نوعی از علم است که بیه
اعتبار قرائن بیرونی ثابت می اود و خ،ف آن قابل اثبا

است که در بررسی آگاهی بیه

برخی از وقایم مادی جرم کاربرد بیشتری دارد و در پایان علم ررری ،علمی اسیت کیه
ررض وجود آن میاود سمرادی ۴۳ :۱۳۹۴،تا ۷۰و عیم وجود حقیقی آن مهم نیست
مشابه این تقسیمبنیی در امارا
اثبا

مطلق و نسبی در رقه نییز وجیود دارد ،لیذا اییوه

علم حقیقی مرتکب و نیز اصول عملی و امیارههیای قیانونی و قضیایی بصیور

مطلق و نسبی سعلم طریقی و موروعی در رقه امامیه قیمتی بیشتر از ررض قانونی و یا
علییم رررییی و دیگییر تقسیییما

رییو دارد کییه اخیییرا وارد حقییو ایییه اسییت

سلنگرودی۴5 :۱۳۸2،
همچنین می توان از دیی مرتکب و ییا از دیییگاه مقامیا

قضیایی بیه عناصیر جیرم

نگریست این تقسیمبنیی ،تقسیم آگاهی به نوعی و اخصی میباای علیم اخصیی را
برخی معررت اخصی میداننی و در بیان آن ااعار میدارنی کیه ماننیی علیم قاریی بیه
مسائل و به موروعی در یک پرونیه هست سجعفیری لنگیرودی 2۶۳۱ :۱۳۸۶،و ییک
نوع رهم و در رردی از وقایم و موروعا

میباای ،معموالً علم بیه وقیایم میادی در

عناصر جرم نیز از همین نوع می باای در مقابل آن ،علیم نیوعی وجیود دارد کیه جنبیه
اخصی نیارد ماننی علم ناای از دالیل و اوراع و احوال قانونی و یا اسیناد قیانونی و
رسمی که از وجود آنها علم نوعی حاصل می اود ،هماننی اثبا

عمی در جناییا

کیه

علم مرتکب به کشنیه بودن ررتار از نوع کار و ررتیار وی احیراز مییایود نیوع علیم
ررری به قانون مبتنی بر ررض تصور ررد از وجود قانون میباایی و مبتنیی بیر دالیلیی
میباای که در انتشار قانون نهفته هست و تنها از منظر قضا

بررسی میایود و مبتنیی

بر هیچگونه قرینه ررتاری مرتکب نیست تا از عناصر قصی مجرمانه محسوب اود

جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم.........................................................................

 -4-4-1آگاهی در قصد مجرمانه
مرتکب بایی در حین ارتکاب ررتیار مجرمانیه ،اراده و آگیاهی الزم را بیه عنیوان دو
جزء قصی هم نسبت به تخطتی از قوانین کیفری و هم نسبت به وقایم مادی جرم دااته
باای ،این عناصر و ترسیم محیوده آنها در حقیقت از وی گیهای بارز حقیو کیفیری
میباای سویلیام ،ا ابت ۱۱۳ :۱۳۸،لیکن آگاهی به عنوان یکی از اجزای قصیی باییی از
نوع توان ارزیابی و در باای سمنصورآبادی ۳5۴، ۱۳۹۴،و متوجه تمام ارکیان اساسیی
جرم اود بنابراین بر اساس یک نظر ،رکن مادی و همچنین رکن قانونی جیرم باییی در
رویکرد قصی و آگاهی ررد حین ارتکاب جرم قرار گیرنی سصادقی۱۶2: ۱۳۹۳،
عنصر آگاهی و نقش آن در ساختار قصی جنایی ،نسیبت بیه رکین میادی ریرورتی
انکارناپذیر است ساردبیلی ۳۳۹ :۱۳۹۴ ،اما ررور

این موروع در رکن قیانونی محیل

تردیی است لیکن نوع و میزان و زمان دااتن این آگاهی موروعی است سمرادی:۱۳۹۴،
 ۴۳تا ۷۰که کمتر به آن پرداخته ایه است
رویکرد اراده و آگاهی نسبت به منوعیت قانونی در متعارریاست که اریراد از ایین
موروع پییا میکننی سنجیب حسنی ، ۱۰۸ :۱۳۹۳،لیذا تیاریت تصیویب قیانون و نیوع و
میزان مجازا

آن ررتار و دیگر مباح

رنی مربوطیه بیرای احیراز علیم بیه قیانون الزم

نیست در حوزه رکن مادی نیز ،رویکرد علم و اراده مرتکب به وقیایم میادی بیه معنیی
در علمی کامل این پیییهها و حضور مستمر و واقعی اراده نیست
پ

اگر قرینهای مبنی بر در ممنوعیت قانونی در ررتار مرتکب وجود دااته باایی

ناای از خود ررتار سنجیب حسنی ۱2۱ :۱۳۹2 ،و یا اهمیت موروع آن هست و ناای
از توجه به قانون نیست ،وانگهی در ررتارهای که راقی قبح ذاتی هستنی در ممنوعییت
ررتار سخت هست ،لذا آگاهی از ررتار و پیامیهای مادی ان به عنیوان قصیی مجرمانیه و
ررض سوءنیت و بیون داللت آنها بر آگاهی از ممنوعیت قانونی مورد نظر هست
ع،وه بر این در لحظه ارتکاب جرم علم مرتکب به قیانون هماننیی علیم بیه وقیایم
مادی مورد بررسی قرار نمیگیرد و امکان چنین بررسی نییز وجیود نییارد همیه متیون
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قانونی نیز داللت بر وجود قانون دارنی نه داللت بر آگاهی مرتکب از قیانون سبوایهری،
 5۶ :۱۳۸۷آگاهی از قانون هم اگر الزم باای آگیاهی قبلیی میینظر هسیت کیه از نیوع
تصور میباای و نه در و تحلیل متون قانونی در حیین وقیوع جیرم در واقیم صیرف
تصور ممنوعیت قانونی ،موجب نمیاود که این موروع از عناصر قصی محسوب اود

 -2رویکرد قانونگذار و نظرات حقوقی
جهت تبیین درست جایگاه نقش قانون در قصی جنایی ،بررسیی نظیر حقوقییانان و
هم قانونگذاران در این خصوص الزم است ،در این قسمت لزوم و یا عیم لزوم آگیاهی
مرتکب نسبت به قانون از این منظر بررسی میاود اخیت،ف نظرهیای زییادی در ایین
زمینه وجود دارد که میتوان ان را در قوانین یا نظرا

حقوقییانان مشیاهیه نمیود سمییر

سعییی ۱۷۳ :۱۳۸۴ ،و ۱۷۴
 -1-2رویکرد قانونگذار نسبت به علم به قانون
در نظام حقوقی ایران متن قانونی که صراحتاً ررور

آگیاهی بیه رکین قیانونی را

بیان کنی وجود نیارد و البته قانون و رویه قضایی نییز جهیل بیه قیانون را نمییپذیرنیی
سکارخیران ۳۷۳ :۱۳۹2 ،ولی قانون اساسی و قانون مجیازا
زیادی را در ررور
ررور

اسی،می اصیول و میواد

وجود قیانون و ییا اصیل قیانونی بیودن جیرم و مجیازا

و نییز

تقیم تصویب و انتشار قانون بر ررتار ارراد ،به خود اختصاص دادهانی ۱،بیشیتر

این قوانین در ررور

تحکیم اصل قانونی بودن جرم و مجازا

و ییا عطیف بماسیبق

نشین قوانین نواته ایهاست سعلیی آبیادی ۱۸ :۱۳۸5 ،و تاکیییی بیر اقتییار قیانون،
حقو و آزادیهای ااخاص در حمایت از منارم جامعه دارنی
قانونگذار در مقام بیان ارایس اولیه مستولیت کیفری ااارهای بیه علیم و آگیاهی بیه
قانون نمیکنی و از طرری دیگر در ماده  ۱۴۴این قانون نیز تنها به علم و آگیاهی نسیبت
 ۱مواد  2و ،۱2م ا و اصل  ۳۶و ۱۶۹

ا
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به وقایم مادی اااره میاود ،به هر جهت اایی پیذیرش علیم بیه قیانون و ییا حرمیت
ارعی به عنوان یکی از اجزای رکن معنوی با توجه مورم قانونگذار به وی ه در جیرایم
حیی در قانون مجازا

اس،می قابل قبولتر باای سبواهری22 :۱۳۸۷،

همچنین تحلیل دالیل ارعی و قواعی مربوط به ریرور
مقتضیا

زمان گذاته مستلزم بح

آگیاهی از احکیام تحیت

جیاگانهای می باای کیه ایین موریوع در رواییا

زیادی مورد تاکیی قرارگررته است سگرجی ، ۱2۹ :۱۳۹۳ ،اما نمیتوان از آنها به می،
و یا جواب دقیقی دست یارت اگرچه قانونگذار در این زمینه به مبیانی ایرعی تیوجهی
بیشتر نموده است سرتحی ۹۱ :۱۳۹۳ ،ماده ۱55
مانم از مجازا

م ا مقرر میدارد« :جهیل بیه حکیم،

مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباایی ییا

جهل به حکم ارعاً عذر محسوب اود »
در این میاده اگرچیه قانونگیذار جهیل بیه حکیم را میانم مجیازا

نیانسیته اسیت

سزاعت 2۴۶ :۱۳۹2،و لیکن وجه دیگر این موروع ،که همان علم به قانون و ریرور
آن به عنوان جزئی از اجزای قصیی جنیایی و رکین روانیی در تحقیق جیرم مییباایی،
مسکو

مانیه است قانونگذار از تاثیر آگاهی و جهل مرتکب در مجازا

سیخن گفتیه

است
با این وجود رابطه نزدیکی بین ررور
و اصول قانونی یادایه ررور

وجود قانون و تصور آن وجود دارد مواد

وجود قوانین را به عنوان یک جزء اساسی از ارایس و

ارکان مستولیت کیفری به ما نشان میدهنی ،اما ررور

وجود قانون به معنای علیم بیه

قانون نیست از این گذاته روان این نقش آگاهی به عنیوان جزئیی از عناصیر رکین
معنوی جرم و یا رکنی از ارایس بالقوه مستولیت کیفیری و ییا ایرط تحمیل مجیازا
موروع مهمی است که دارای اثر عملی هم می باایی سنجییب حسینی -۱2 :۱۳۹۳،مییر
سعییی ۱۸۱ :۱۳۸۴ ،اگر رکن قانونی در زمره ارایس مستولیت کیفیری و ییا نظییر آن
باای ،لذا در ردیف ارایطی نظیر عقل و بلوغ و اختیار قرار مییگییرد و وجیود علیم و
آگاهی مرتکب نسبت به آن الزم نیست ،ولی اگر از اجزای قصی محسوب اود و نقیش
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سببی دااته باای داخل در قصی مجرمانه می اود و بایی در رویکرد آگاهی مرتکب قرار
گیرد
به نظر میرسی علم به قانون مشمول رکن معنوی بیه معنیی اعیم باایی سنبیی پیور،
 ۳2 :۱۳۹۴نیازی به بررسی وجود و یا عیم وجود علم نسبت به ان حین ارتکاب جرم
نیست ولی در مواردی رقیان علم به قانون به عنوان جزییی از رکین معنیوی مییتوانیی
دلیلی بر انتفاء سوءنیت مرتکب باای و هماننیی عوامیل راریم مسیتولیت کیفیری میورد
برخورد قرار گیرد
در واقم عیم مجازا

چنین اررادی نه به لحاظ عیم احراز قصی ،بلکه به دلیل انتفیاء

سونیت و یا وجود انگیزه خاصی می باای ،بایی دقت نمود که عنصر سونیت متفاو

بیا

قصی می باای در بیشتر جرایم ،نوع ررتاری که آگاهانه متوجیه تضیییم حقیو دیگیران
می باای داللت بر قصی و سونیت دارد اما در حالتی که همین ررد در مقام دراع مشیروع
و یا ارطرار و غیره ررتاری را انجام میدهی و مورد سیرزنش قیرار نمییگییرد سرلچیر،
2۱۷ :۱۳۸5
لذا قصی اگرچه حاصل نگاه مرتکب به وقایم مادی جرم میباای اما سوءنیت نیاظر
بر ورعیت و ارایس حق مورد تضییم میباای و از طرریی سیوءنیت موجیب سیرزنش
دیگییران میییاییود کییه حاصییل نگییاه قانونگییذار و جامعییه اس یت و در قالییب وصییف
سرزنشپذیری در ررتار مرتکب اکل میگیرد که آنچنان ارتباطی بیا دیییگاه اخصیی
مرتکب نیارد از این جهت علم به حرمیت ایرعی برخیی ررتارهیای مسیتوجب حیی،
هماننی ارایس و موانم مستولیت کیفری عینی نظیر دراع مشروع و غیره محسیوب اییه
است سعوده52۷ :۱۳۹۰ ،
از ای ن رو برخی نویسنیگان حقوقی علم به قانون را به عنوان ارط تحمل مجیازا
می داننی سمیرسعییی ،۱۳۸۳،ص ۱۹۳اما نقش موصوف جهت اعمیال مجیازا
ررور

علم و یا عیم ررور

مسیتله

آنرا ررم نمیکنی سمیرسیعییی ۱۸۷ :۱۳۸۳ ،و جایگیاه

علم به قانون را روان نمیکنی در واقم مجازا

مهمترین قسمت ییک ررآینیی کیفیری

جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم.........................................................................

است و همه ارکان مستولیت کیفری و رکن مادی و معنوی جرم و قصیی را مییتیوان از
ارایس آن دانست
 -2-2آگاهی به قانون از دیدگاه حقوقدانان
نظریا

زیادی را حقوقیانان در توجیه علم به قانون مطرح نمودنی کیه ایامل :علیم

مطلق ،علم مقیی ،عیم ررور

علم به وی گی مجرمانه ،علم به داللت رعل ،ررض علیم

به قانون ،ااتباه بیون خطا ،اک ذهنی ،تعهی نسبت به علیم بیه قیانون مییبااینی ،کیه
بررسی این نظریا

بحی

مسیتقلی را مییطلبیی سنجییب حسینی ۱۱2 :۱۳۹۳ ،منتهیا

مقبولیت آخرین نظریه یعنی تعهی نسبت به علم بیه قیانون در ایرایس جوامیم امیروزی
بیشتر است به این معنی که تصویب قانون این تکلیف را برای اهرونیان ایجاد میکنی
تا نسبت به اط،ع از ان اقیام نماینی سکاتوزیان۳2۰ :۱۳۸۳،
از این رو اخت،را

زیادی که در خصوص ررض و یا اماره علیم بیه قیانون مطیرح

میباای ررم میاود ،عقییه بر این است که به جای ررض علم به قانون باییی از تعهیی
ارراد به آگاهی از قانون سخن گفت سنجیب حسنی ، ۱۶۸ :۱۳۹۳ ،این موروع هماننیی
این قاعیه التین می باای که بیان میدارد « :ااخاص ملزم به آموختن قانون هستنی» لذا
عیم اجرای این تعهی ناری مستولیت ارراد نیست سمیرمحمیصادقی ۱۹۶ :۱۳۸۳ ،امیا در
حقیقت این نظریه نیز مقرون به واقم نیست و این یک تعهی غیر واقعی است ،در چنیین
مواردی نیز ع،وه بر وجود قانون ،تنها انتشیار و ییا امکیان اطی،ع از آن بیرای انتسیاب
مجازا

به مرتکب کاری میباای

انتشار قوانین در جهت مصالح عمومی و ریرور

اجیرای قیوانین کیفیری هسیت

سکاتوزیان ۳2۰ :۱۳۸۳،که از اهمیت زیادی برخوردار است اثبا

جهل ارراد به قیانون

با وجود امکان اط،ع از آن ناری اجرای آن نمیباایی حتیی در برخیی حیوزههیا نظییر
جرایم مستوجب حیی ،ریرور

آگیاهی بیه حرمیت ایرعی از اجیزای قصیی جنیایی
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خ،ف آن هیم نیه در سیاختار قصیی بلکیه در سیوءنییت و

محسوب نمیاود و اثبا

انگیزهها به عنوان عذر قانونی موثر هست
به نظر میرسی که رکین روانیی جیرایم ییک موریوع و ماهییت ثیابتی نیسیت کیه
حقوقیانان خود را محصور به اجزای خاص آن کننی ،در همین رابطه برخی حقوقییانان
رکن روانی را برای امورا

منتسب به مرتکب و جزء رکن معنوی قراردادهانی و منظیور

خود را از رکن معنوی امور غیرمادی الزم برای تحقق جرم بیان میکننی که اعم از رکین
روانی مجرم هست و حتی ممکن است مواردی را در برگیرد که منتسیب بیه بیزهدیییه
باای سزهروی ۱۴۷-۱۷۴ :۱۳۹۷،در جرایم غیرعمیی هم رکن روانی متفاوتی با رکین
روانی جرایم عمیی وجود دارد و حتی در جرایم عمیی و مادی صرف نیز اجزای ایین
رکن و محیوده آنها متفاو

میباای

در قصیجنایی نیز محیوده اجزای آگاهی و حتی اراده را قانونگذار تعیین میکنیی و
لذا در برخی موارد آگاهی به قانون از موروعاتی است که واقعیت آن بایی ثابت اود و
در برخی موارد نیازی به این آگاهی به صور

واقعی نیست لذا در برخی موارد علم به

قانون از اجزای رکن روانی است و در برخی موارد این جزء از امول این رکن خیارج
میاود و تنها ررور

وجودی آن در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجیازا

نماییان

میاود که به هیچ وجه علم مرتکب به این موروع هماننی دیگر وقایم مادی جرم موثر
در موروع نیست این موروع مشابه مستولیت اعتبیاری سمیرمحمیصیادقی2۳ :۱۳۹۱ ،
و یا جرایم مادی صرف است که سوءنیت و یا علم به وقایم مادی آن نییازی بیه اثبیا
نیارد
در نتیجه میتوان دریارت که دغیغه قانونگذران اجرای قوانین و حفظ نظم عمیومی
است که میتوان عیم تاثیر جهل به قانون را ناای اقتیار قانون دانست سکاتوزیان:۱۳۸۴،
 ۳52و لذا همواره اجرای صحیح و اخ،قیی قیوانین بصیور
مقررا

مورد نظر قانونگذار نیست

اطی،ع واقعیی میردم از
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 -3-2تقدم ضرورت اجرای قانون بر علم
ماده س۱

م بیان می دارد که «قوانین پانزده روز پ

از انتشار ،در سراسرکشور الزم

االجراء است » کام ً،مشخص است کیه موریوع اجیرای قیوانین در درجیه نخسیت
اهمیت قرار دارد و اثبا

علم و آگاهی ارراد مورد اااره قرار نگررته است پ

در ایین

ارایس موروع انتشار قوانین پیش از آنکه موجب ورم اماره و ییا ریرض آگیاهی و ییا
تعهی اود ،در واقم زمینه اجرای قانون دانسته ایه است و براسیاس ییک نظیر موجیب
ایجاد تعهی آگاهی برای اهرونیان میاود سکاتوزییان ۳۰5 :۱۳۸۳،پیذیرش جهیل بیه
قانون در موارد خاص در حقیقت دلیل بر پذیرش حقیقی جهل به قانون نیست بلکیه در
ارایس موصوف ،وجود قانون در مورد این ارراد واقعیت پییا نمیکنی
آگاهی و یا جهل ارراد به قانون به عنوان یکی از عناصر جرم مورد برخیورد خاصیی
قرار گررته است ،به جای اینکه سنگینی اثبا

این عنصر را به دوش دادسیتان و ایاکی

قرار دهنی ،تنها وظیفه انتشار آن بر عهیه دولت قرار دارد و لیذا نباییی وظیفیهای تقریبیاً
غیرممکن برای اثبا

آگاهی بر عهیه دادستان قرار گیرد پ

با انتشار قیوانین ،امکیانی

برای ارراد ایجاد اود که از کلیه قوانین کیفری و غیرکیفری آگیاهی پیییا کننیی سنجییب
حسنی ، ۱۷۱ :۱۳۹۳ ،در غیر اینصور  ،یعنی اگر اهرونیان بیه ایین تکلییف عمیومی
خود عمل نکننی بیان کننیه تقصیر آنها میباای نه اینکه عذر رارم مستولیت حقیوقی و
کیفری برای آنها باای همچنین ررور

اجرای قوانین و یا عیم پذیرش عذر جهل به

قانون مختص قوانین کیفری تنها نیست بلکه این قاعیه در تمام ااخههای حقوقی حکم
ررماست
 -4-2آگاهی نسبت به قوانین غیرکیفری
ررض آگاهی نسبت به قوانین مختص آگاهی از قوانین کیفری نیسیت بلکیه حکیم
آگاهی از قوانین اامل همه قوانین کیفری و غیرکیفیری موجیود در ییک نظیام حقیوقی
میاود سخیالقی و دروودی ۷۳ :۱۳۹۴ ،ارکیان و ایرایس برخیی جیرایم متشیکل از
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موروعاتی میباای که این اجزاء و ارایس ماهیت مینی و یا اداری و غییره دارنیی لیذا
آگاهی مرتکب به وجود عقی در تر انفا و یا صیحت چنیین عقییی در جیرم تیر
انفا و وصف دائم در جرم عیم ثبت نکاح نه به عنیوان رکین قیانونی بلکیه از اجیزای
رکن مادی و روانی این جرایم میباانی که علیرغم غلبیه و ظیاهر وجیود علیم آگیاهی
مرتکب به آنها بایی ثابت اود و اثبا

خ،ف آن ممکن است در این موارد که قیوانین

غیرکیفری مبنای تشکیل ارایس مادی یک جیرم مییبااینی تفکییک آگیاهی بیه حکیم
غیرجزایی از تطبیق موروع ررتار توسس مرتکب با حکم موصوف ،مهیم و دارای اثیری
متفاو
اثبا

است سنجیب حسنی۱۳۷ :۱۳۹۳ ،
عیم آگاهی نسبت به الزام حکم غیرکیفری تاثیری بر مستولیت کیفری مرتکب

نخواهی گذاات ،ولی وجود علم مرتکب نسبت به تطبیق موروع ررتار خیود بیا حکیم
غیرکیفری ررور

دارد و اثبا

عیم آگاهی مرتکب مانم تحقق جرم میاود به عنوان

مثال ،ارط اساسی که در رکن مادی جرایم علیه مالکیت سنجیب حسینی۱۳۷ :۱۳۹۳ ،
ماننی سرقت و یا خیانت در امانت وجود دارد این است که براساس این ارط ،موریوع
جرم بایی نخست به لحاظ ماهیت ذاتی خود ،مال باایی و همچنیین آن میال بیه لحیاظ
اوصاف ،متعلق به رردی غیر از مالک باای
اگر متهم در برداات خود از ماهیت مال بودن موروع جرم اظهار نیادانیکنیی ،ایین
ادعا در عنصر آگاهی نسبت به رکن مادی بررسی میاود سنجیب حسینی۱۳۷ :۱۳۹۳،
لذا در این مورد نیازی به بررسی آگاهی متهم به قوانین مالکیت در حقو مینی نیسیت،
اگر متهم در اوصاف آن موروع ااتباه کنی ،ایین آگیاهی بیاز هیم در دو قسیمت قابیل
بررسی است یکی این که به لحاظ اباهت ظاهری و نظایر آن بین مال مرتکب و امیوال
دیگران دچار ااتباه اود و آگیاهی الزم را در ایین خصیوص کسیب ننماییی ساوصیاف
مادی  ،این نوع جهل نسبت به وقایم مادی محسوب میایود دیگیر آنکیه در بررسیی
ارایس قانونی مربوطه دچار ااتباه اود ساوصاف قیانونی میث ،اایتباه در مییزان اعی،م
حریم قانونی کنی و یا برای اموال خود در ملک دیگران حقی قائیل ایود و ییا هماننیی
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جایی که برخی از اموال را قانونگذار ملی اع،م کنی و یا تصور کنی که قوانین ارث رقس
او را مالک میدانی به نظر میرسی در حاال
غیر از قانون کیفری در اثبا

اخیر نیز آگاهی نسبت بیه قیانون دیگیری

و احراز هماننی رکن قانونی در حقو جزا مورد برخیورد

قرار میگیرد و لذا ررض جهل به قانون در دیگر قوانین هیم وجیود دارد و ایین ریرض
تنها مربوط به حقو کیفری نیست
در قوانین غیرکیفری که در توصیف یک جرم کاربرد دارنی دو موریوع را باییی

پ

از هم تفکیک کرد نخست اینکه در برخی حاال

مرتکب در تطبیق عمل خود با قیانون

غیرکیفری دچار ااتباه میاود سمحسنی 2۳۱ :۱۳۹۳ ،و دیگیر اینکیه بیه طیور کلیی از
وجود و انتشار قانون غیرکیفری ناآگاه باای ،به عنوان مثال اگر مرتکب تصور دااته کیه
ازدواج وی موقت است و این برداایت منطقیی و معقیول باایی نمییتیوان وی را بیه
مجازا

عیم ثبت ازداوج دائم محکوم نمود و این ادعای ااتباه در واقیم اایتباه میادی

محسوب می اود ولی اگر در ررور
تفاو

ثبت ازدواج دائم ااتباه کنی و یا جاهیل بیه ایین

و حکم موصوف باای این عیم اطی،ع از الیزام قیانونی اگیر مبتنیی بیر قیوانین

غیرکیفری هم باای پذیررته نمی اود و موجب تبعی

در اجرای قوانین کیفری میاود

سنجیب حسنی۱5۰ :۱۳۹۳،

نتیجهگیری
ررور
ررور

وجود قانون با علم مرتکیب بیه قیانون دو موریوع متفیاو

وجود قانون همان اصل قانونی بودن جرم و مجازا

هسیتنی کیه

است علیم بیه قیانون از

ارایس و عناصر قصیی مجرمانیه محسیوب نمییایود ،لیذا موریوع ارزییابی مرتکیب
قرارنمیگیرد بلکه به صور

ررور

وجود قانون موروع ارزیابی ییک مقیام قضیایی

قرار می گرد و جهل و یا علم مرتکب به وجود و یا عیم وجود آن در هنگام جرم میوثر
نیست به نظر میرسی که با توجه به نوع و زمان آگاهی و همچنین با توجه بیه اجیزای
قصی مجرمانه ،ارایس اولیه مستولیت کیفری و عناصر قصی اگرچه ثابت میباانی و بایی
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نظریه یکسانی در مورد آنها ارائه نمود ولی این موروع در مورد محیوده اجزای قصیی
مجرمانه و یا رکن روانی جرایم صاد نیست
اگر نسبت به موروعی در برخی حاال

ررور

علم به آن الزم باای و در برخیی

موارد وجود این علم ررض اود ،این مستله دلیل بر این است که این عنصر نمیتوانیی از
ارایس اساسی مستولیت کیفری و یا قصی باای پ

اراده و آگیاهی بیه عنیوان اجیزای

اصلی قصی و موروع نظریه عمومی قصی مجرمانه است اما مییزان و محییوده و زمیان
این دو عنصر به عنوان اساس نظریه قصی مجرمانیه قیرار نیارنیی و درسیت ایین روییه
متغییر منطبق بر ماهیت رکن معنوی و یا روانی جرایم است
علم مرتکب به ممنوعیت قانونی و ییا ایرعی در نقیش تصیور و قسیمتی از رکین
معنوی و یا روانی است اما این علم از نوع ارزیابی قانون در حین وقیوع جیرم نیسیت
آگاهی به ممنوعیت قانونی از نوع آگاهی حین ارتکیاب جیرم نیسیت و زمیان خاصیی
نیارد در واقم اگر علم از اجزای قصی جنایی محسوب میاود به خاطر این اسیت کیه
این نوع از علم در حین وقوع جرم بصور
علم قبلی به موروعا

متفاو

ادرا و تمییز ستصییق نقش رعیالی دارد

از علم رعلی بیه آنهاسیت تصیور ممنوعییت قیانونی

حاصل کارکرد قانون به تنهایی نیست و از تمام مجمیوع ایرایس زنییگی ریرد حاصیل
میاود
به ع،وه اینکه ارتکاب جرم در بیشتر موارد ناای از عیم توجیه بیه قیانون اسیت و
علم به قانون حین ارتکاب جرم دور از واقعیت عینی است اط،ع قبلی از وجود قیانون
و یا ممنوعیت ررتار در واقم ریشه در تعیین ارزشهای میورد تواریق ایهرونیان دارد و
ماننی دیگر اسباب جرم نقشی در تحقق جرم نیارد تا در اجزای قصی قرار گییرد ،لییکن
هماننی انگیزه که از عناصر جرم خارج هست و نقش سببی در جرم نیارد علم قبلیی بیه
قانون نیز میتوانی در کنار سایر عناصر رکن معنوی باایی و در احیراز وجیود ییا عییم
سوءنیت مرتکب موثر باای
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به نظر میرسی بایی علم و جهل به قانون را در محیوده انگییزه و سیوءنیت بررسیی
کرد ،جهل به قانون را نه به عنوان مانم تحقق جرم بلکه به عنوان یک عیذر در راسیتای
ررم سوءنیت برای عیم مجازا

مرتکب در میوارد خیاص تلقیی نمیوده اسیت یعنیی

سوءنیت حاصل براینی ورعیت ذهنی مرتکب به ررتار خود در ارایس ارتکیاب جیرم و
نیز نوع نگاه جامعه است که بصور

یک نگاه ارزای به ررتار مرکب ایکل مییگییرد،

امری که در عوامل رارم مستولیت کیفری هم مشیابه دارد و عییم مجیازا
عوامل عینی ریشه در تفکیک بین سوء نیت و قصی مجرمانه دارد

مرتکیب در
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منابع
 الف) فارسی .1اردبیلی ،محمیعلی س ، ۱۳۹۴حقو جزای عمومی جلی نخسیت ،چیا

چهلیم،

تهران :بنیاد حقوقی میزان
 .2آقایی جنت مکان ،حسین ( ،)۱۳۹۱حقو کیفری عمومی جلیی نخسیت ،چیا
اول ،تهران :انتشارا

جنگل جاودانه

 ۳امییی ،جلیل س ، ۱۳۹۴تفسیرقانون در حقو جزا ،چا

اول ،تهران :بنیاد حقوقی

میزان
 ۴بواهری ،جعفر ،س ، ۱۳۸۷حقیو جیزا  ۱اصیول و مسیائل ،چیا

دوم ،تهیران،

ارکت سهامی انتشار
 5توجهی عبیالعلی ،س ، ۱۳۹۴آسیباناسی قانون مجیازا
چا

اول ،تهران :مرکز مطبوعا

و انتشارا

اسی،می مصیوب،۱۳۹2

قوه قضاییه

 .6جورج پی رلچر ( ،)۱۳۹۴مفاهیم بنیادین حقو کیفری ،سییی مهییی سیییزاده
ثانی ،مشهی :گروه پ وهشی ترجمه دانشگاه علوم اس،می رروی
 .7جعفری لنگرودی ،محمی جعفیر ( ،)۱۳۸۶مبسیوط در ترمینیول ی حقیو  ،جلیی
چهارم ،چا

سوم تهران :کتابخانه گنج و دانش

 ۸جعفری لنگرودی محمی جعفر ( ،)۱۳۸2مجموعه محشیی قیانون میینی سعلمیی،
تطبیقی ،تاریخی) ،چا

اول تهران :کتابخانه گنج و دانش

 ۹جعفری لنگرودی ،محمی جعفر ( ،)۱۳۷۹مکتبهیای حقیوقی در حقیو اسی،م
چا

سوم ،تهران :کتابخانه گنج و دانش
 ۱۰صادقی ،محمی هادی س ، ۱۳۹۳جرایم علیه ااخاص ،چا

حقوقی میزان

بیستم ،تهیران :بنییاد
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 ۱۱اامبیاتی ،هوانگ ۷س ، ۱۳۹2حقیو جیزای عمیومی جلیی سیوم ،چیا
تهران ،انتشارا

اول،

مجی
اول ،تهیران ،نشیر

 ۱2اایان ،علی س ، ۱۳۸۹روش تحقییق در علیوم جنیایی ،چیا
دادگستر

 ۱۳ابت ا ویلیام س ۱۳۸۴مقیمهای بیر دییوان کیفیری بییناللمیل ترجمیه سیییباقر
اول ،تهران ،انتشارا

میرعباسی و دیگران ،چا

جنگل

 ۱۴ایروانی ،علی ،س ، ۱۳۸۴ترجمه و تبیین لمعه دمشیقیه ،چیا
تهران ،انتشارا

بیسیت و پینجم،

دارالفکر

 ۱5گرجی ،ابوالقاسم ،س ، ۱۳۹2آیا

اشیم،

االحکیام سحقیوقی و جزاییی  ،چیا

تهران ،بنیاد حقوقی میزان،
 ۱۶زراعت ،عباس س ، ۱۳۹2ارح مختصر قانون مجیازا
تهران ،انتشارا

اسی،می ،چیا

چهیارم،

ققنوس

 ۱۷زهروی ررا و دیگران س ،)۱۳۹۷اجزای غیروانی رکن معنوی در جیرایم ،نقییی
بر طراحی ارکان جرم ،پ وهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسیانی ،پ وهشیکیه
علوم انسانی و مطالعا

ررهنگی ،سال هجیهم ،اماره پنجم ،ص  ۱۴۷تا ۱۷۴

 ۱۸علی آبادی ،عبیالحسین ،س ، ۱۳۸5حقو جنایی جلی اول ،چا
انتشارا

چهارم ،تهیران،

رردوسی

 ۱۹عیالتخواه ،محمیررا ،س ، ۱۳۹۳مبسیوط قیانون مجیازا
تهران ،انتشارا

اسی،می ،چیا

اول،

مجمم علمی ررهنگی مجی

 2۰عمیی زنجانی ،عباسعلی ،س ، ۱۳۸۶قواعی رقه بخش حقو عمومی ،جلیی سیوم،
چا

اول ،تهران ،انتشارا

سمت

 .21عوده ،عبیالقادر ( ، ۱۳۹۰بررسی حقو جزای اس،می و قوانین اسی،م جیرم و
ارکان آن ،چا

اول ،حسن ررهودی نیا ،تهران :نشر یادآوران
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 .22کارخیران ،محمیحسین ،س ، ۱۳۹2محشی قیانون مجیازا
چا

اول ،تهران ،انتشارا

اسی،می ،جلیی اول،

راه نوین ،تهران

 2۳مظفر ،محمیررا ،س ، ۱۳۸۴المنطق  ۱و ،2چا

دوم ،جلی اول ،تهیران :موسسیه

ررهنگی آرایه
 2۴منصور آبادی ،عباس ،س ، ۱۳۹۴حقو کیفری عمیومی س ، ۱چیا

اول ،تهیران:

بنیاد حقوقی میزان
 .25محسنی ،مرتضی ( ،)۱۳۹۳دوره حقو جیزای عمیومی پییییه جنیایی ،چیا
چهارم ،جلی دوم ،تهران :انتشارا

گنج و دانش

 .26میرمحمیصادقی ،حسین ( ،)۱۳۹2حقو کیفیری اختصاصیی س ۱جیرایم علییه
ااخاص ،چا

یازدهم تهران :بنیاد حقوقی میزان

 2۷میر محمیصادقی ،حسین ( ،)۱۳۹۰ترجمه تحلیل مبانی حقو جیزای عمیومی،
 ، Underestanding Criminal Lawچا

اول ،تهران :انتشارا

جنگل جاودانه

 .28میر محمیصادقی ،حسین ( ،)۱۳۹2دادگاه کیفری بین الملل ،چیا

اول تهیران:

نشر دادگستر
 .29میر سعییی ،سییمنصور ،)۱۳۸۳( ،مستولیت کیفری قلمرو و ارکان ،چیا

اول،

تهران :نشر میزان
 ۳۰نبی پور ،محمی ،س ، ۱۳۹۴درجه بنیی سیازی عنصیر روانیی قتیل ،چیا

اول،

تهران ،مجمم علمی و ررهنگی مجی
 .31نجیب حسنی ،محمود ( ،)۱۳۹۳نظریه عمومی قصی جنایی ،ترجمه علی عبیاس
نیای زارع ،تهران :بنیاد حقوقی میزان ،چا
 ۳2کاتوزیان ،ناصیر س ، ۱۳۸۴کلییا

اول
حقیو  ،نظرییه عمیومی ،چیا

دوم ،تهیران:

ارکت سهامی انتشار
 .33خالقی ،ابوالفتح و دیگران س« ،)۱۳۹۴ررض قانونی علم و اط،ع نسبت بیه امیور
حکمی ) قانون(» ،حقو اس،می ،سال دوازدهم ،اماره  ،۴۶ص ۶۱تا۸۳.

جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم.........................................................................

 ۳۴جعفری ،مجتبی س« ، ۱۳۹5تأملی در ماهیت و قلمیرو اراده در تحقّیق مسیتولیت
کیفری» ،مجله پ وهش حقو کیفری ،سال چهارم ،اماره پانزدهم ،ص ۱2۱الی ۱۴2.
 ۳5یکرنگی ،محمی و دیگران س« ،)۱۳۹۴معیار علم به وقوع نتیجه در حقو کیفری
ایران بیا رویکیرد تطبیقیی بیه حقیو کیفیری انگلسیتان» ،مطالعیا

حقیو کیفیری و

جرماناسی ،دوره  ،2اماره  2و  ۳بهار و تابستان ،ص  ۱55تا ۱۶۹.
 ۳۶مرادی ،حسن و دیگران س« ، ۱۳۹۴عنصر معنوی قتل عمیی در قیانون مجیازا
اس،می مصوب  ،»۱۳۹2پ وهش حقو کیفری ،اماره سیزدهم ،سال چهارم ،ص  ۴۳تا
۷۰
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