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 چکیده
و ند سوواد  یبدرصد زندانیان  50بر  افزونه کچنان هاست، جرممخاطرات و ری از جهل به قانون عامل بسیا
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نسوبی اسوت و    یجهول، مفهووم   کوه  آن استاز  یحاک جینتا .جهل به قانون رافع مسئولیت نیستدارد: 
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 مقدمه

هوم   آن اجورای  موعود از  و شوده  منتشور  کوه  است قانونی از اطالعی بی معنای به قانون به جهل

 مطلع آن از همه که شود یمگذاشته  نیاقانون، فرض بر  انتشاربعد از  یکل طور به. است گذشته

 هوای  قاعوده  ایوران  حقووق  در .پوذیرد  موی  را امور  این خالف معدود موارد در قانونگذار و اند شده

 رفوع  حکوم  بوه  جهول » ةقاعود  به توان می آنها ترین مهم از که دارد وجود زمینه  این در بسیاری

 .کرد اشاره «نیست مسئولیت رافع قانون به جهل» یا «کند نمی تکلیف

مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای  ،یک قانون مدنی ةدمابراساس در واقع 

مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ و دستور انتشوار را   دررسد و وی  می یجمهور سیرئ

روز  15ساعت باید این قوانین را ابوالغ کنود. قووانین     72رسمی هم طی  ۀروزنامکند.  صادر می

موردم از قوانون    ۀهمو االجرا هستند و اصل بر این اسوت کوه    ور الزمبعد از انتشار در سراسر کش

موورد   اما نظر دادگاه در .شود موارد پذیرفته نمی بیشترجهل در گفت  دیبا نیبنابرا اطالع دارند.

، زیرا هور شخصوی   استکاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین  ۀجنبمطلع بودن عموم بیشتر 

جهول   البتوه  .د و بگویود کوه از قوانون اطالعوی نداشوته اسوت      ممکن است جرمی را مرتکب شو

اطالعات دقیقی  و کندسفر خارجی به ایران  یفردممکن است دارد؛ برای مثال استثناهایی نیز 

زیورا   ،موارد پذیرفته است گونه نیاکه  نکندرا رعایت  هاو آن باشد کشور نداشته یرسم نیقواناز 

او نبوده است، اموا ایون    ةارادمنتسب به  گرفته انجامعمل یعنی  ،فرد قصوری از روی جهل کرده

 ایرانی پذیرفته نیست. فردجهل از 

 ینن و همچنآ ةدهند شکلمجرد و فارغ از علل  صورت بهمفهوم جهل  یرانا یدر نظام حقوق

 دواسوت و در موورد علوم     شدهاستفاده  ینن در قوانآمحدود کردن کاربرد  یبرا یبدون کوشش

 ینبعود از انتشوار قووان    یناطالع از قووان  ةاماربه  وجهبا ت یاست که علم حکم یتماه حائزنکته 

عدم علم مطابق با اصل است  یاما با توجه به اصل عدم در خصوص علم موضوع ،است یمفروض

 یول بوا اقاموه و دل   یدبا کند یمکه امر خالف اصل را اظهار  یکس عنوان به یعلم موضوع یو مدع

 .ندخود را ثابت ک یادعا

پژوهش و بحث در مورد علم و جهول   یها داده یبررسبه  قیتحقروش  انیبپس از در ادامه 

  .دشو یمآن بر مخاطرات پرداخته  ریتأثو 

 قیتحقروش 

 هموۀ  دیو از آن جهت که با یفی. توصاست یلتحلی -یفیاز نوع توص پژوهش حاضر قیروش تحق

 حیاستفاده از منابع و مآخذ به بسط و توضو و با شده داده  حیکامل توض طور به ایو زوا ها شاخص
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و  یابیدسوت  یبورا  یارتباطوات اجتمواع   لیو تحل یاز جهت بررس زین یلیتحل و آن پرداخته شود

 .رهایمتغ یریگ اندازه

 و ضرورت تیاهم

 از یآگواه هوا نا آن اصلیعلت که  دهد یم یرو یحالدر  یاجتماعاز مخاطرات  یاریبسدر جامعه 

در  نوه ینهاد صوورت  بهاگر علم به قانون گفت  دیباضرورت  نیا زمینۀدر . استقوانین و مقررات 

 ۀتوسوع خواهند شد. ار ندچ تهرگز به این مشکالباز کند، مردم و جامعه  جاافراد جامعه  یزندگ

را  نمسوئوال کوه هموت    اسوت همگانی  یا فهیوظاجتماعی  مخاطراتکاهش  زمینۀدر  ها یآگاه

در حوال   غافول مانود.   نمسوئوال مستمر مردم و  یهمکاراز  دیبانمهم  نیا یراستا. در طلبد یم

و انتشار اطالعات و ایجاد پیوستگی اجتماعی و اشتراک فکری و همکاری عموومی   یآگاه حاضر

و موانع   آینود فوائق  ها و موانوع اجتمواعی    نیاز دارد که بر اختالل ینینوهای  به رویکردها و روش

 .شوندمخاطرات 

 و بحث ها داده

قانونگوذاران   عدر واقو  .استو مورد توجه جوامع  مهمیکی از موضوعات  مخاطراتمفهوم  امروزه

بوا   کوه وجوود آورنود    بوه را  یطیشورا  ایو  کننود  نیتودو را از مقررات  یا مجموعهکه  اند تالشدر 

 کیو مخواطرات در   از جهل قدم بردارنود.  یناشکاهش مخاطرات  ۀنیزم، در حیصح یرسان اطالع

 یانیو ب. بوه  داردو با فرد مرتکب رابطه  رود میو جرم به شمار  انیز ةدهند لیتشک، عنصر کردیرو

 اجتمواع اسوت   ایافراد  گرید یبرافرد  ۀمجرمانو  بخش انیزمخاطره عنصر آشکارساز رفتار  گرید

پوژوهش ماننود جهول و علوم      رگذاریتأثو  یاصل میمفاه بایدبحث  یابتدادر  زمینه نیا. در [1]

  : شود حیتشرو  فیتعر

 مفهوم جهل -

 به نادان بودن یدعم یدر فرهنگ فارس ؛معنای حماقت به خرج دادن آمده است بهجهل در لغت 

مفهوم  یبرا است؛شده  یرتعب نادان بودن و ضد علم در فرهنگ دهخدا به نادان شدن،و  ینادان و

 . اند آوردهدانش و معرفت را  یزنمتضاد آن 

 آندر  کوه  یمووارد  به آن کاربرد ۀدامن یول، رود می ارک به  یلغو یمعنادر  اغلب جهل ةواژ

 افتوه ی یتسور ، نیوز  یموضووع و  یحکمو  شبهات یعنیوجود دارد،  وهمیا  شک یموضوع دربارة

جهول در اصوطال     .]7[ وجوود دارد  یناآگواه و  جهل ینوعموارد نیز  نیادر  واقعزیرا در  ؛است

 .]3 [علم است نداشتنحقوقی نیز به همان معنای لغوی 
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 مفهوم علم   -

و  میمفواه  ةرنود یدربرگ ردیو گ یمو مستقل و کامل که در مقابل جهل قورار   یمفهوم مثابۀ بهعلم 

را از معوانی علوم    ]4[ یقوین و معرفوت و ادراک ذات اشویا    شناسوان  لغوت اسوت.   یمختلف یمبان

، ادراکِ معل که اند دهکر انیب زین یگروه. ]5[ اند علم را خالف و نقیض جهل دانسته و اند شمرده

 کوردن یوا عودم حُکوم     کوردن . حُکم 2 ؛ء یش. ادراک ذات 1 :است به دو صورت یزیچحقیقت 

علوم نظوری و عملوی و علوم عقلوی و      دو بخش علم به  دیگری فیتعرچیزی با چیزی دیگر. در 

دانسته شود با دانستن بیشتر کامول   یوقتعلم نظری چیزی است که  .شده استسمعی تقسیم 

مگر اینکه به  ،شود ینماست که تمام  یدانشنیز  یعملبه موجودات عالم. علم  ؛ مثل علمشود یم

 .]2[ مثل علم به عبادات ،آن عمل شود

 یاجتماعمخاطرات  -

طور بالقوه  بهمخاطرات شود.  نامیده می« مخاطره»آسیب یا خسارت شود،  سبب که یدادیروهر 

 از: انود  عبارتعوامل  نیاکه  ندشو یم املعوبرخی  یا تهدیدهای منجر به تهدید دارای میزانی از

تجهیوزات و   و هوا  ایوی خسارت بوه دار ، ها و جراحت انساندیدگی  به خطر افتادن سالمت، آسیب

 .طبیعت، محیط زیست یا محیط کارایجاد مخاطره برای ، ها ساختمان

ماهیت به اقتضای  را یفراوانو خسارات   وجود داشته انسانحیات  ةدورمخاطرات همواره در 

 ةمخواطر  نیبو  نیو ادر  .انود  کورده بشری تحمیل  عبر جوام خود ریناپذ اجتنابو  ریناپذ ینیب شیپ

 ردیپوذ  یمانجام آگاهی ناتصمیمات افراد است که در شرایط آگاهی یا  ۀناخواستاجتماعی، پیامد 

مجرمانوه و   یرفتارهوا پرخطور،   یرفتارهوا شامل  مختلف یاجتماعمخاطرات گفت  توان یم .]8[

دارنود. ایون نتوایج بودین      یمعنوادار مسوتقیم و   ۀرابطبا متغیر جهانی شدن  که اند قانونالف خ

 یاجتمواع  مخواطرات  .اسوت  موثثر عواملی   جدیود شدن در ظهور مخاطرات  معناست که جهانی

 مخواطرات ایون  از هور یوک    رخ دهند.در بسترهای اجتماعی  یمختلف یها شکلبه  ممکن است

و بوه حقووق افوراد     بگوذارد تأثیر  افراد جامعهاز زندگی اجتماعی  یبخشبر  ینوع بهممکن است 

 .]9[کند  تجاوز 

 .ستین مسئولیت رافع قانون به جهل -

که جهل به قانون رافع مسوئولیت   استاین  کشوراصول مسلم حقوقی در نظام قضایی جمله از 

کوام و قووانین،   اح ۀهمو افراد جامعه، از  که همۀ شود یمچنین فرض  این قاعده براساس .ستین

؛ یعنوی احودی در مقوام    دوشو  ینمکس پذیرفته  پس ادعای جهل به قانون از هیچ ؛آگاهی دارند
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 نوه یزم نیو ادر  یحقووق  یعلما بگوید که من در مورد فالن قانون آگاهی ندارم. تواند ینماثبات 

 :اند کرده انیبرا  یمختلف هاینظر

 وانین، از اصول مسلم حقوقی است و حقوقی، وجوب تعلم ق از بعد معتقدند که گروه اول

فان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شوورای اسوالمی را پوس از    لمک ۀبر هم

رسمی یواد بگیرنود و طبوق آن عمول      ۀشدن با اعالن در روزنام االجرا الزمابالغ دولت و 

د، کسوی حوق   شوو  االجرا الزممطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و  ۀکنند. نتیج

 .دانم ینمرد بگوید که من این قانون را ندا

 مصوداق  کوه   اعتقاد دارنود و  برند یمکار  به زمینهرا در این  یتر مناسبدیگر تعبیر  گروه

در  منتشرشدهقوانین  میدان یمهمه  ت.حقوقی، اطالع یافتن از قوانین اس یها فرضبارز 

رای قوانون در مقابول هور    و اگر اجو  خوانند ینممردم  ۀهم را یا روزنامه رسمی ها روزنامه

اگور قوانون    که فرض شده زیرا، شود ینمکسی منوس به اطالع او باشد، هیچ قانونی اجرا 

آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض انتشار رسمی منتشر شود و پانزده روز از  ۀروزنامدر 

 .شوند یم

 :رددا یم بیان که است مذکور روش مأخذ و مبنا ،قانون مدنی 3و  2 های ماده

در خود  آنکهمگر  ،است االجرا الزمقوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور  :2 ةماد

 قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 .رسمی به عمل آید ۀروزنامانتشار قوانین باید در  :3ة ماد

ی یو قووانین جزا  :دارد یمو  بیوان  نیوز  1370 مصووب  قانون مجازات اسالمی 3 ةمادهمچنین 

جمهووری اسوالمی ایوران    ی یهووا و  ییایدر، سانی که در قلمرو و حاکمیت زمینیک ۀکلی ةدربار

 قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. موجب بهمگر اینکه  ،گردد یممرتکب جرم شوند اعمال 

این اصوطال  کوه جهول بوه قوانون رفوع        که کنند یم انیب نیچن یحقوقکارشناسان برخی 

همه آگاه به قانون  ، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد،کند یمنتکلیف 

. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبوه، درحوالی کوه    شوند یمفرض 

، بیشتر مردم باشداطالع از قوانین برخالف غالب ه چچنان .فرض ممکن است برخالف غالب باشد

بورای اینکوه نظوم عموومی اقتضوا       شووند  یمو با وجود این مطلع از قانون فرض  نندما یمناآگاه 

 یکسان اجرا شود. طور بهمردم  ۀهمتا قانون در مورد  کند می

درست است که  .یکسان حکومت کندطور  بهمردم  همۀبر  اش اراده که نظم عمومی اقتضا دارد

ن همراه بوا تشوریفاتی اسوت کوه هور کوس       شده و نشر قانو ییها ییجو چارهبرای آگاه شدن عموم 
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ولی از این تشریفات نباید  ؛رسمی را بخواند ۀروزنام تواند یم یآسان بهبه دانستن آن باشد  مند عالقه

صوورت   ایون زیرا در  ،هر کس علم او به مفاد قانون است ةدربارنتیجه گرفت که شرس اجرای قانون 

و قوانون   شووند  یمو خود مکلف به رعایت قووانین  خاص  ۀرشتورزیده آن هم در  یها حقوقدانتنها 

 د.وش میدر روابط حقوقی اشخاص خاص  ومرج هرججای حفظ نظم سبب ایجاد  هب

فرض این است کوه در   ،اند امدهیبرنکه درصدد آگاه شدن از قانون  یافراد در مورد یطرفاز 

حوال   این. با شودآن معاف  این تقصیر نباید از تحمل و نتایج ۀبهانو به  اند کردهاین راه مسامحه 

ذکر است که به لحاظ وضع جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما و با توجه به اینکه  شایان

و اکثر قریب به اتفاق افراد از وجود و انتشار  ندسواد یبزیادی از آنان  ةعدغالب افراد روستایی و 

جهل به قانون رافع »عقلی  ةقاعد برحسباین قبیل مردم  ةاخذثم رسمی آگاهی ندارند، ۀروزنام

  بهتر است ممنوع باشد. «ولیت نیستئمس

جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفوری  »قانون جدید مجازات اسالمی، از اصل  زمینه نیادر 

کورده  مقورر   گونوه  نیو ااین قوانون   155 ةمادو با استناد به مبانی فقهی در  کردهعدول  «نیست

تحصویل علوم عادتواً بورای وی      نکوه یاجازات مرتکب نیست، مگر : جهل به حکم، مانع از ماست

 ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

همان  ،اصلی در این ماده ةقاعددریافت که  توان یمقانون جدید،  155 ةمادبا دقت در متن 

ن از نشوا  «نکوه یامگور  »ولی با قید  ،است «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» ةقاعد

ی عام دارد و باید گفت رو  این ماده با اصوول کلوی حقووقی و احکوام قووانین گذشوته       یاستثنا

جهول   تأثیر ةمحدودبدون اینکه  ،قضایی گذشته را نسخ کرده است ۀرویمخالف است و در واقع 

 .کندبه حکم را هم مشخص 

وابوط فوردی و   به حکم، از مسوائل مهوم و اساسوی در ر    تعیین تأثیر جهلامروزه گفت  دیبا

عدم تأثیر جهل به قانون اموری   رسد یماست و هرچند به نظر  یالملل نیباجتماعی، ملی و حتی 

جهول از   در خصووص مسلم و قطعی نباشد، باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد 

و ن، این ادعا را از سوی آنوان بذوذیرد، تشوویش و آشوفتگی نظوام دادرسوی قضوایی        یقانونی مع

و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر  ردیگ یمدنبال آن جامعه را در بر  به

 .شود یمو در نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل  رسد یمبه حقش  یحق یذ

 ییقضا ۀیرو -

 :ستیناز لطف  یخالموضوع  در خصوص ییقضا ۀیروچند نمونه  انیببحث  نیا ۀادامدر 

 



 61 قضایی ۀروی به نگاهیبا  ی از جهل به قانونناشی اجتماعمخاطرات 

 مشهد  48 ۀشعب 18/8/1388 ۀدنامدا -

با وصف مستحق للغیر بودن مبیع بیع باطل است و بیع فاسد اثری در در این دادنامه بیان شده 

گرچه تصریح به ضمان نشده باشد و بایع بایود   ،تملک ندارد و بایع در فرض مذکور ضامن است

ه و ورود دعووی خواهوان و بوا    غرامات برآید بنا به مراتب ذکرشود  ةعهدثمن را مسترد دارد و از 

قانون مودنی   257و  391- 390- 365- 10به مواد  کارشناس ارزیاب و مستنداً ةعقید ۀمالحظ

 قورارداد  ابطوال  بوه  حکوم  صودور  ضومن  مدنی دادرسی آیین قانون 519 – 515 – 198و مواد 

ابوت  ریوال ب  870000000استنادی خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در گوزارش کارشناسوی   

خواهوان و   ۀوسویل  هبو هوای محتملوه   غرامات حاصل از آن اعم از هزینه ۀکلیاسترداد ثمن و نیز 

 ۀهزینو کاهش ارزش ثمن و به پرداخت مبلغ یوک میلیوون و هشتصدوسوی هوزار توموان بابوت       

 .کندوکیل وفق قرارداد وکالت محکوم می ۀالوکال حقدادرسی و سیصد هزار تومان بابت 

 مشهد  48 ۀشعب 25/4/1391 ۀدادنام -

ثمن معامله به نورخ روز   ۀمطالبخواهان مبنی بر  ۀخواستراجع به  شده: انیبدادخواست  نیادر 

از مدافعات مبنوی بور اینکوه قورارداد طورفین متضومن نقول         نظر صرفزمین، طبق نظر دادگاه 

ه به اینکه توج با ،تفویض اختیار فروش بوده است ماهیت بیع نبوده بلکه ماهیتاً یدارامالکیت و 

با فرض اثبات این موضوع که قصد واقعی طرفین تحقق عقد بیع بوود اسوت بواز هوم در فورض      

نواروا را   یفوا یااستحقاق مطالبه ثمن پرداختی را و غرامات ناشی از  منحصراًمبیع خریدار  درک

 ۀخواسوت لوذا ایون قسومت از     .ثمن معامله به نورخ روز وجوود نودارد    ۀمطالب یبرادارد و جهتی 

قوانون آیوین    197 ةمواد بوه   لذا نسبت به این خواهان توجهاً .واهان فاقد وجاهت قانونی استخ

 .گردد یمدادرسی مدنی قرار بطالن آن اعالم 

  733 ةشمار ۀرویوحدت  یرأبر  دیتأکتحلیل و ارزیابی نهایی رویه با  -

ظریات مختلوف در  بعد از بروز ن( 1393در )دادخواست بطالن معامله و استرداد ثمن و غرامات، 

متفاوت و متعارض بوا هوم    یاسترداد ثمن به خریدار جاهل به بطالن و صدور آرا ةنحوخصوص 

ت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اختالف شعب سوم و یازدهم دادگاه تجدید نظر استان أهی

و وحدت رویه نمود. در این پرونده برداشت شوعب سووم    یرأآذربایجان غربی مبادرت به صدور 

 391ة مواد مذکور در « غرامات» تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت یها دادگاهیازدهم 

سوم دادگاه تجدید  ۀشعبکه  یطور به ،قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات گردیده

 ۀدادنامو غرامت تلقی نکرده و  شود یم ها متیقجامعه را که موجب افزایش  نظر تورم موجود در

 یحقو  یبو شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسومت نقوض و حکوم بور      88/914
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 تورم موجود در یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از ۀشعبولی  ،کرده صادر یبدوخواهان 

نمووده   دییتأدوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را  ۀشعب 88/950 ۀدادنامجامعه را غرامت تلقی و 

 ۀرویو وحودت   یرأصودور   یبورا متفاوت طور  قضویه را    یآرااز صدور  یریلوگج یبرااست که 

را  یفور یک اموور  در و انقوالب عمومی  یها دادگاهقانون آیین دادرسی  270 ةمادقضایی موضوع 

 .تقاضا دارد

 دادستان کل کشور ۀنظری -

موضووع اخوتالف بوین شوعب سووم و       93/30 ةشمار ۀرویخصوص پرونده وحدت  با احترام، در

: دارم یمو را به شر  ذیل اعوالم   نظر خودآذربایجان غربی  نظر استانتجدید  یها دادگاهزدهم یا

  :دانم یم یضرورذکر چند نکته را  قبالً

عبارتی  بهتورم و  رثا در یواست کاهش قدرت خرید  یمشترجبران خسارت  در مالکآنچه 

فوزایش قیموت ملوک آموده     حقوقی با عبوارت ا  ةادار ۀیدر نظرکاهش قیمت ثمن است نه آنچه 

 ینوور ، یرازیشو مکوارم   زنجوانی،  یریشوب مراجع عظام حضرات آیوات بهجوت،    یفتاو است. در

مووارد و توجوه بوه کواهش      برخوی از  نظر به مصالحه در یرهبرهمدانی و همچنین مقام معظم 

کوه   اند فرموده ها ییداراغصب بودن آن  مورد ، حضرت امام )ره( دریگریدموارد  قدرت خرید در

نیز اشاره  و اند داده یفتوارا  یمشترقابل استناد است که جبران خسارت  مالکجهت وحدت  از

 .به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است

غالب مراجع عظام این است کوه خسوارت    یفتاو قانون مدنی و 392و  391مواد مستفاد از 

بایع مکلف شده اصل ثمون  صورت کسر قیمت ملک،  حتی در نباید بالجبران و یمشتر وارده بر

ملک مورد معامله خوالف   در یمشتر یها نهیبر هزرا استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط 

 .ظاهر و اطالق آن است

 یفتاوشاید بتوان  ،به افزایش قیمت نشده است یا اشارهمورد استفتا  سثال به اینکه در نظر

در به این معنوا کوه حتوی     .ملک دانستفرض کسر قیمت  تصریح دارد حمل بر من راثکه اصل 

با توجه بوه مراتوب    هذا یعل. قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد کسر صورت

غرامات  نکهیبر اآذربایجان غربی، مبنی  نظر استانیازدهم دادگاه تجدید  ۀشعب یرأفوق نتیجتاً 

 .مینما یم دییتأدانسته و  را صائب شود یم یاقتصادشامل افزایش قیمت با توجه به تورم 

 ت عمومی دیوان عالی کشور أهی یرأمتن  -

 ثمن کماکوان در  تملک ندارد، یعنی مبیع و در یاثرقانون مدنی، بیع فاسد  365 ةماد موجب به

بعود از قوبض    قانون مرقووم، اگور   931و  930و حسب مواد ماند یمباقی  یمشترمالکیت بایع و 
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، بایع ضامن است و بایود ثمون را مسوترد دارد و در    دیدرآ ریللغ ثمن، مبیع کالً یا جزئاً مستحق

ثمن  و چون دیبرآ زین یبر مشتر واردشدهغرامات  از عهدهبه وجود فساد،  یمشتر جهلصورت 

اثبات آن، با توجوه بوه اطوالق عنووان      کاهش ارزش ثمن و در صورت ،بایع بوده است اختیار در

 ةشومار  ۀدادنامو قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنوابراین  قانون مدنی بایع  931 ةماد غرامات در

که با  یحد آذربایجان غربی در نظر استانیازدهم دادگاه تجدید  ۀشعب 31/3/1389مورخ  360

 270 ةمادطبق  یرأ. این گردد یماین نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص 

در موارد مشوابه   1378مصوب  یفریکانقالب در امور عمومی و  یها دادگاهقانون آیین دادرسی 

 .االتباع است الزم ها دادگاهشعب دیوان عالی کشور و  یبرا

 مخاطرات جادیاعامل  ،نیقوانجهل به  -

 محویط  یمندسواز  نظوام  شوده کوه   سوبب  زیو آم مخاطره جوامع در امنیت ۀدغدغ برجسته شدن

 و احتمالی آن خطرهای اجتماعی و محیط هتوجه ب .گیرد قرار مدنظر مختلف ابعاد در اجتماعی

 از طرفی و جرائم افزایش. اند شده تبدیل مهم موضوعاتی به نیز اجتماعی زیآم مخاطره رفتارهای

 از. دارد قانونگوذاران  حمایوت  موورد  موضووعات  روزافزون تغییر از حکایت ینوع به قوانین، ازدیاد

 ،زیو آم مخواطره  حقووق  در حمایوت  وردمو  موضووعات  که داشت عنوان چنین توان یم نیز طرفی

 امنیوت،  چوون  مهوم دیگوری   و کلی یها مثلفه حیث این از و اند گرفته خود به انتزاعی یا جنبه

 در ییگرا جمع یها ارزش یافتن اهمیت دیگر مهم ۀنکت ]6[ .گرفته است بر در را غیره و سالمت

یت دارد. بوا توجوه بوه اینکوه     حکا جوامع این در موضوعی تکثر بر خودکه  است فردگرایی برابر

و احتمال وقوع نتوایج زیانبوار    اند کردهمجرمانه پیدا  ةجلومختلفی  زیآم مخاطرهرفتارهای امروزه 

 از یناشو  یاجتمواع  توا موضووع مخواطرات   بود  الزمانگاری شده است،  جرمدر آنها مبنایی برای 

 .شودمطر  و ارکان آن بررسی  قانون به جهل
مطور    میدورکو توسوط   میرمستقیغ صورت بهاجتماعی  مخاطراتاخت از نظر خاستگاه، شن

 کوه  اسوت  یاجتماعدر برابر مخاطرات حمایت از افراد  یا جامعههر  ۀدغدغ زینامروزه  .]10[شد 

  .ستها دولت ةعهدبر 

کوه   یطیشورا در  کوه  دارد اخالقی ۀوظیف زینالمللی  بین ۀجامعگفت  توان یم گرید یسواز 

 خواهود  نموی  یوا  نیسوت  قوادر  آنهوا  دولوت  اسوت و   گرفتوه  قورار  مخاطرات رتأثی تحت یا جامعه

 .]12[ کند مداخله دهد ارائه حیاتی و اساسی های کمک

 مدت یطوالن یها برنامه به همراهاجتماعی  یها تیحما ۀارائبا  یا جامعهدر هر  زمینه نیادر 

حمایوت  . دادرا کواهش  رات مخواط  نیو ادر برابور   یریپذ بیآس توان یم، کننده آگاه مدت کوتاهو 
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افراد در  علم و دانشو ارتقای  در کاهش مخاطراتابزاری مثثر  منزلۀ بهگسترده  طور بهاجتماعی 

 . شود میاستفاده  مخاطراتبرابر 

بوه  وسویع   یا رهیو دادر  شود میکه سبب جرم  مخاطرات اجتماعی و رفتارهای منتهی به آن

مخواطرات   یبررسو کمتر بوه   یشناس جرم دگاهیدا از ام .انجامیدخواهد و جدی  مشکالت فراوان

رفتارهای منتهی به مخاطرات اجتماعی عبارتی اسوت بورای    .]11[ پرداخته شده استاجتماعی 

یح و تبیین پارهای از اقدامات که به طرق مختلف اکثراً و غالباً توسط اشوخاص حقووقی در   ضتو

 اعم از حقیقوی و حقووقی   اشخاص( عناصر مختلف زندگی فردی یا اجتماعی بر یسطح اجتماع

کوه ایون رفتارهوا هوم      کورد . بایود خاطرنشوان   گذارد یمناپذیری بر جای  )آثار سوء و گاه جبران

 .قابلیت وقوع دارندل عفصورت ترک  و هم بهل عفصورت  به

ه کو چنان ،دشوو  یمو  جورائم مخواطرات و  جهل به قانون عامل بسویاری از  که  کرد دیکأت دیبا

 هوا  یبررسبراساس ندارند.  نیقوانبه  یعلم چیهو سوادند  بیدرصد زندانیان  50 افزون بر امروزه

نحوی که افراد جاهل به قانون  به ،در جامعه با سطح سواد افراد ارتباس مستقیم دارد جرائموقوع 

مشوخص شوده کوه بیشوتر افوراد       هوا  یبررسو در این  .شوند یمافراد مرتکب جرم  گرید بیشتر از

اطالعی از عواقب رفتارهای غیرقانونی، مرتکب جورم شوده و    جهل به قانون و بی دلیل بهسواد  بی

و از آنان  اندازند میسواد را به دام  بیطلب و سودجو، افراد  فرصتافراد  ای اند درآوردهسر از زندان 

 و زمان گرفتواری نیوز پوای خوود را کنوار      کنند یمکارهای غیرقانونی استفاده  دادن برای انجام

نکوردن  دلیل آن رعایوت   تردید ، بینظمی هستیم بیمرج و  و هرجهرجا شاهد در واقع  ند.کش می

مخواطرات   سوبب مختلوف   یهوا  عرصهدر  نیقواناست. جهل به  گریزی افراد بوده قانونقوانین و 

بورای  دهود.   موی و مشکالت قرار  یسخترا در  آناناطراف و نیز جامعۀ و افراد شود  می یاجتماع

منظوور خوارج شودن کواال از      بوه  گمرک یقوانین ترخیص کاال آزادسازی کاالها، ۀنیزمدر  مثال

 یناآگواه در صوورت جهول و   شوود و   میرعایت  کاالهاقانونی  ۀجنبوضعیت قاچاق و پیدا کردن 

برای اینکه کاال از حالوت قاچواق خوارج شوود     . فتندیبافراد ممکن به جرم قاچاق کاال به دردسر 

بوا   افراد اگر یطرفاز . گیردد، باید مراحل ترخیص کاال از گمرک انجام داشته باش قانونی ۀجنب و

کاالهوای خوود دچوار     صد، در ترخینآشنا نباشکاال  صیترخقوانین مربوس به هر یک از مراحل 

ینود  افردر . تورخیص کاالهوا بسویار زموانگیر شوود     ینود  افرو حتی ممکن است  شوند میمشکل 

  شود. طیترخیص کاال باید مراحل مختلفی 

آشنایی با قووانین ارزش  ناکند،  مهم در ترخیص کاال که تاجران را تهدید می مسائل گریداز 

گمرکی کاالست. ارزش گمرکی کاال یا ارزش کاالی ورودی در گمرک مبنایی است که براساس 
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 یآگواه گمرکوی کاالهوا    ۀتعرفو  نیقووان  افوراد از اگر . شود یمآن حقوق و عوارض ورودی تعیین 

 خواهند شد. فراوان یمال یضررهادچار اشتباه و  هزینه ۀمحاسبد، در نباشنداشته 

قانون مبارزه با قاچاق  56 ةماد دهیرس بیتصوجهل به  تیموضوعبا  نهیزم نیاکه در  یقانون

چنانچوه مودعی مالکیوت کواالی     » (10/11/1400)الحواقی   2 ةتبصور براساس  .است کاال و ارز

تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلوف یوا در    توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا

خوود را اثبوات نمایود و قبول از صودور رأی       ةبازدارنود صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام 

گمرکی که قبل از توقیوف کواال    ۀمثبتتولید کاال در داخل کشور و یا اسناد  ۀمثبتقطعی، اسناد 

ائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ار

صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کاال به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکوب  

 .«شود افزوده می

آلوودگی صووتی   . اسوت  یصوت یآلودگ جادیاکه اغلب افراد به آن جهل دارند،  گریدموارد از 

 نیقووان از  یناآگواه جهول و   لیو دل بوه سوفانه  أمتافراد جامعه  که استیکی از مصادیق مجرمانه 

توأثیر  سوالمت شوهروندان    برآلودگی صوتی  .نندک یم جادیا را یمشکالتو  ندارندبه آن توجهی 

آیود و اگور    سروصدا در هر صورتی که باشد جرم به حسواب موی  ایجاد . به همین دلیل گذارد می

در نظام حقوقی ایران قووانین   .اطی به مجازات برسدموجب آزار و اذیت دیگران شود باید فرد خ

را قانون شهرداری مصوب  آنها نیتر مهم توان یمکه  اند داشتهو مقرراتی به آلودگی صوتی توجه 

 ، قوانون حفاظوت و بهسوازی محویط    1339نصب و استفاده از بلندگو مصووب   ۀنام نییآ، 1334

اجرایوی   ۀنامو  نیوی آ، 1374هووا مصووب    جلوگیری از آلودگی ةنحو، قانون 1353زیست مصوب  

 ۀتوسوع سووم و چهوارم    هوای  و قووانین برناموه   1378از آلودگی صوتی مصووب   جلوگیری ةنحو

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد

جلوگیری از آلودگی صووتی ایون عمول عبوارت      ةنحواجرایی  ۀنام نییآ 1 ةماد 2مطابق بند 

 بواز  فضوای  در مقرر و حد مجاز از  صدا و ارتعاش بیشگونه صوت و  پخش و انتشار هر»است از 

 .«(سرپوشیده غیر)

کوه عمول ارتکوابی     پردازد یممی ئجرابه  زین قانون مجازات اسالمی 686 و 685 ،684مواد  

 یاریبسو جرائم  نهیزم نیاسفانه در أ. متمربوس است های علیه درختان و محصوالت زراعی و باغ

متوجه جرم  یخاطو پس از ارتکاب جرم فرد  است نیقوانل به از جه یناشکه  دشو یممشاهده 

قوانون   1 ةهر کس درختوان موضووع مواد   » :کند یم انیب 686 ةماد نهیزم نیا. در دشو یمخود 

را  آنهوا عامداً و برخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن  ،گسترش فضای سبز را عالماً
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ارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سوال  بر جبران خسارت و عالوهفراهم آورد، 

 «.و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

تواننود از دو جهوت    در مجمووع موی   کوه  اسوت  استفاده از وسایل نقلیه موتووری  گریدمورد 

 غیرمجواز و  ةکننود  هآلود ۀنقلیداشته باشد. اول از جهت تردد با وسایل  در پیمسئولیت کیفری 

در خصوص این جرم دو نکته وجوود دارد کوه بایود بیوان     . آلودگی هوا یها تیممنوعدوم نقض 

صورف برقوراری ایون     بوه  هوا  تیمحودود و  هوا  تیو ممنوعشوند. اول آنکه رفتار مرتکب در نقوض  

ع جمعوی بوه اطوال    یها رسانهاز طریق  آنهانیست و باید مطابق ماده حتماً برقراری  ها تیممنوع

برقرار شوند  ها تیممنوعبنابراین اگر این باشد.  اثر یب نجایابه آن در  جهل یادعاتا  عموم برسد

 ةقاعود لحواظ اصوولی    جرم نخواهد بوود، چراکوه از   آنهاولی به اطالع عموم نرسند، صرف نقض 

حاکم خواهد بود و تا زمانی کوه ممنوعیوت بوه اطوالع عمووم نرسود، بوه        « قبح عقاب بال بیان»

. انود  بووده  خبر یبو مخاطبان قانون از آن  نشده فررسانی ناقضان آن عقابی است که قبالً بیانکی

از طورف سوازمان، دیگور     هوا  تیو ممنوعبا رفع شرایط اضطراری و رفع  رسد یمبه نظر  آنکهدوم 

 به اطالع عموم نرسیده باشد. هانآهرچند که رفع  ،نتوان رفتار ناقضان آن را جرم دانست

جلووگیری از   ةنحوو قوانون   28 ةمواد در  کننوده  موتوری آلووده  ۀنقلی وسایل با تردددر مورد 

غیرمجواز   ةکننود  آلووده موتوری  ۀنقلیافرادی که با وسایل » با عبارت 1374آلودگی هوا مصوب 

اسوت کوه حتمواً الزم    « توردد »این ماده  ۀمجرمانشده است. رفتار  یانگار بزه...« ندینما یمتردد 

 نیهمچن .کنند تولید و هم آلودگی غیرمجاز باشندصورت گیرد که هم موتوری است با وسایلی 

 آلوودگی  یها تیممنوع در مورد نقضجلوگیری از آلودگی هوا  ةنحوقانون  28 ةمادقسمت دوم 

ایون   7 ةمواد موضووع   یهوا  تیممنوعو  ها تیمحدودهمچنین کسانی که : »... دارد یممقرر هوا 

در : »دارد یمو بیوان   هوا  تیمحودود بیوان   ۀزمیناین قانون در  7 ةماد. «قانون را رعایت ننمایند...

علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها بوه حودی برسود کوه بوه       بهمواقع اضطراری که 

زیسوت را شودیداً بوه     تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و محیط

و نیوروی   ها یشهردارهمکاری وزارت کشور ) زیست با  مخاطره بیندازد، سازمان حفاظت محیط

زمانی، مکوانی و نووعی را بورای     یها تیمحدودیا  ها تیممنوعانتظامی جمهوری اسالمی ایران( 

 عمووم  اطوالع  به همگانی یها رسانه طریق از را مراتب بالفاصله و نموده برقرار کننده منابع آلوده

 رفوع  به نسبت سازمان هوا، آلودگی کاهش و اضطراری وضعیت شدن برطرف با. رسانید خواهند

وم خواهود  عمو  اطوالع  بوه  مقتضوی  نحوو  بوه  را مراتب و اقدام برقرارشده محدودیت و ممنوعیت

 «.رسانید
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 ینوآورو  یریگ جهینت

، موضوعی که در استمباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری  نیتر مهمجمله از  و علم جهل

 نیتور  مهوم آثار حقوقودانان و قووانین مربووس بررسوی و      نیبتا در  شدسعی  زین حاضر پژوهش

 جهول  از یناشو  یاجتمواع  پژوهش، موضوع مخاطرات نیا ینوآور .شود یبررس دستاوردهای آن

در  نیقووان جهول بوه    یکلو   طوور  بوه . استبدان توجه نشده  یپژوهش چیهدر  کنوناست که تا 

 شانیااطراف  ۀجامع و نیزاد و افر شود یاجتماعمخاطرات  ممکن است سببمختلف  یها عرصه

 ةجلوآمیز مختلفی  مخاطرهرفتارهای امروزه با توجه به اینکه و مشکالت قرار دهد.  یسخترا در 

انگاری شوده اسوت،    جرمو احتمال وقوع نتایج زیانبار در آنها مبنایی برای  اند کردهمجرمانه پیدا 

مطر  و ارکان آن بررسی  قانون هب نسبت جهل از یناش یاجتماع موضوع مخاطرات کهبود  الزم

به وسیع  یا رهیدادر  شود میکه سبب جرم  هامخاطرات اجتماعی و رفتارهای منتهی به آن .شود

و کمتر به مطالعه  یشناس جرم دگاهیدسفانه از أخواهد شد. اما متو جدی  مشکالت فراوان جادیا

 پرداخته شده است.مخاطرات اجتماعی  یبررس

 ،«نیسوت  ولیتئمسو  رافوع  قوانون،  بوه  جهول »قاعدة است که  نیاجهل  زمینۀدر مهم  ۀنکت

، قاعدهرین هدف ت س و پایۀ این قاعده، و نیز مهمترین اسا . مهمدارد اطالق و است کلی ای هقاعد

قاعده، در برخی شرایط ویژه، موجب بوه هوم خووردن     نشدن اجرااما  ؛استتحکیم نظم عمومی 

رسومی(، طریوق مناسوبی     ۀانین مصوب در جامعه )روزنامو وسیلۀ نشر قو .شود ینمنظم عمومی 

مهلتوی کوه پوس از سوذری     . سوت ینرسانی خوبی برخوردار  اطالعنبوده و از قدرت  برای این امر

روز( بوا در نظور گورفتن طریوق      پانزده) شوند یم، عالم به قانون جدید فرض ، اشخاصشدن آن

درست است که اگور   یطرفاز . استکمی ، مهلت بسیار انتشار و ساختار علمی و فرهنگی جامعه

قبوول کورد کوه فورض      باید، شود یمنظم عمومی با خطر مواجه  ،نشودفرض به قانون  علم افراد

 یکمو  یلیختعداد ما  ۀجامعدر  که  یصورتباید اندکی مطابق واقع باشد، در  کم دستیک چیز، 

 .کاربردی با قانون آشنایی دارند طور بهاز مردم 

 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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