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اصل برائت در جرائم مواد مخدر در    ناظر برپلیس  قانونی -اخالقی الزامات

 پرتو روانشناسی جنایی 
 

 3، زهرا علیزاده 2*علی دوستی حسام الدیندکتر ،  1مهدی حریریدکتر 

 دانشگاه پیام نور ، ایران  ،گروه حقوق .1
 دانشگاه پیام نور ، ایران ، گروه علوم اجتماعی .2
 ایران ، دانشگاه پیام نور  ، گروه علوم تربیتی .3

 ( 2/99/ 4، تاریخ پذیرش: 2/12/98تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ام به نی و احترهای قانوهبراساس شیوامروزه تحصیل و جمع آوری دلیل 
غیرانساانی و تحییرآمیاا از رفتارهای    لو عدم اعما  1خالقیهای اارزش

شناخته شده و به عناوا  کیای از  حیوق مهم افراد تحت بررسی و اتهام
شود. از اکن روست کاه در ررتاو نمادهای جوامع مردم ساالر شناخته می

عماال فااارهای اه باا هر دلیلای کامیررات داخلی و اسناد بین المللی، 
با حیثیات و ده باشد، مغاکر م آای جسمانی به دست فیاکیی و خاونت ه

شرافت انسانی قلمداد گردکده و فاقد اعتبار قضاکی است. اعمال خاونت 
در قالب تمامی اشیال آ  اعم از جسمی کا روانی در مراحال تحییاو و 

دمخادر باه اماروز موا .(1) جستجوی ادله به طور مطلو ممنوع می باشد
ی اکارا  ماورد رفادر نظاام حیاوق کی  عنوا  کیی از مهمتارکن جارا م

جرا م موضاوع بحا    دادرسیشیوه و آ ین  .انگاری قرار گرفته استرمج
 عموماً خاص بوده به دلیل اکنیه شیوه ارتیاب جرا م مذکور متفاوت از 

 
 
 

 
 2ر م موادمخدهرچند که در برخورد با مرتیبین جرا  ،  باشدسا ر جرا م می

اماا  ،ردت دات قضاا ی ضارورقطعیت و حتمیت احیاام از ساوی میاماا
نباکستی در اکن راستا و در جهت دفاع از حیوق متهم اصل برا ت راکمال 
گردد. لذا همانطور که اکن اصل در عموم جرا م حا ا اهمیت است، نیش 

ناظر بر آ  در جراکم موادمخدر واجد اهمیت بسیاری است و تبعاً الاامات 
کیفری به   دالتهای عدستگاهی در نظر گرفته شده و نیش  نیا باکست  آ 

لیس به عنوا  نهاد کاا  جارم در اکان باین نماکاا  گاردد. در وکژه ر
رژوهش ریش رو مسأله اساسی تعیین و برآورد الاامات اصل برا ات کاه 
ناظر بر عملیرد نهادهای دستگاه عدالت کیفری به وکژه رلایس بعناوا  

ای ادالنه و اجرر اکن بین در جهت دادرسی عباشد. دمید کا  جرم  نها
؛ چرا   رم )رلیس مبارزه با موادمخدر( اساسی است  نیش نهاد کا  جآ

 که در جهت کا  و دستگیری متهمین جراکم مذکور و مدکرکت صحنه  
 
 

 چکیده

لاذا در  مورد شناساکی قرار گرفته اسات، هددامنگیر اجتماع شاعمال مجرمانه که عموماً آثار آ  عنوا  کیی از  به  ادمخدرموامروزه جراکم  زمینه:  
حاکمیت اخالق بر قانو  و ارتباط  با توجه بهدادرسی عادالنه، اصل برا ت در فراکند رسیدگی به جراکم موادمخدر مورد توجه قرار گرفت. راستای  

 هدف از رژوهش رایش ر نظر گرفته شود.باشد؛ دری است الااماتی خاص که حاکم بر نهاد کا  جرم در جرا م موادمخدر میدوسوکه آنها ضرو
راژوهش  .مخدر است اکم موادکیفری در فراکند رسیدگی به جر  قانونی اصل برا ت ناظر بر نهادهای دستگاه عدالت  -الاامات اخالقی  تعیین،  رو  

ماورد بررسای قارار ای کتابخاناه روشی اسانادی و آوری اطالعات بهباشد و از لحاظ شیوه جمعحیییات کاربردی میحاضر از لحاظ هدف جاء ت
 گرفته است.

کوکا، مصادره وسااکل درباب جراکم موضوع بح  شاهد تیدم اماره مجرمیت بر اصل برا ت در مواردی چو  کات خاخاش و :    گیری  نتیجه
ر وقاوع جارم موصاوف واجاد از منظر رواناناسی جناکی عوامل فردی مؤثر د اکم.بوده موادمخدرل قاچاقچیا  مواامصادره و ضبط    ،حمل و نیل

و خصوصیات گیرد. از نظر رواناناسی جناکی شخصیت متهم جرا م موادمخدر هم بوده و نیروی رلیس را نیا در بر میمت اهمیت است که ناظر بر
جنااکی در باشد لذا ممین است عدم رعاکت حیوق موصوف ناظر بر متهم از منظار رواناناسای یفردی وی در وقوع جرم موصوف مورد توجه م
 .گیردرا در بر مینیروی رلیس  و  نوعی اکن الاامات در رعاکت حیوق متهم نهاکت باع  صدور حیم برا ت گاته و به 

 
 اناناسی جناکی.نهاد کا  جرم، رو الاامات اخالقی اماره مجرمیت،، اصل برا ت  ا: واژگانیدلک

 HesamAlidousti@pnu.ac.irنوکسندۀ مسئول: ناانی الیترونییی:  
 

mailto:HesamAlidousti@pnu.ac.ir
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جرم، شناساکی رلیس تخصصی باا عناوا  رلایس مباارزه باا موادمخادر 
نهااد تحییاو، تعییاب، هااد موصاوف در کنار ن  رسد.ضروری به نظر می

د که سعی گردکده تاا حاد نماکنآفرکنی می  حیم نیش  و اجرای  رسیدگی
امیا  با رعاکت الاامات اصل برا ت، نیش آنها در جرکا  فراکند دادرسی 
ناظر به جراکم موادمخدر مورد بح  و بررسی قرار گیرد. اصل برا ات در 

وع بح  نیش بساا جراکم موض  بوده و در  شرع و از منظر عیل منااء اثر
های موادمخادر، شایوهلاوم مادر  و شایوع  ریارفت عتوجه به  دارد. با  

کا  جراکم و اثبات آنها با صعوبت بسیاری همراه است و بعضاً موجاب 
جابجاکی بار ارا ه و اثبات دلیل از دوش میام تعییاب باه ماتهم و تیادم 

ناد ماواردی تواامار میدلیل اکن   گردد.اماره مجرمیت بر اصل برا ت می
و عوامال جاراکم ماورد بحا     ریچیادگی  ع عمومی،چو  ارجحیت مناف

محیطی مؤثر در اکن جراکم باشد. با توجه به اکنیه اجرای حیم ناشای از 
موادمخدر ممین اسات غیرقابال جبارا  باشاد، ضامن رعاکات اصاول 

ااته تاا رسد اصل برا ت باکساتی رعاکات گدادرسی عادالنه به نظر می
های ساازوکار ی اسات کاهضرور .بیگناه مجازات نگرددم و مرتیب  مته 

ناظر بر تیدم اماره مجرمیات بار اصال برا ات در جاراکم  الزم و مناسب
موضوع بح  کنیااش قارار گرفتاه کاه از قبیال آ  عادالت و انصااف 
تضمین گردد. رواناناسی جناکی رشته ای است که با کمک آ  اصحاب 

مراحال تحییاو و تعییاب باه و وکاال در  تهم، شاهد  دعوی، به وکژه، م 
به شیل دست تا وصاول باه شوند تا دادرسی    هداکت میرت علمی  صو

حیییت انجام شود. اکن علم جوا  به ما مای آماوزد کاه باا عناکات باه 
شراکط فردی متهم و کا شاهد، سؤاالت مناسب از آنا  باه عمال آکاد و 

و از احضاار  روانای ناشایضمن جلب اعتماد آنا  و تیلیل تانش هاای  
. اکان حیاکو هداکت گرددوی بیا   فرد به ساستنطاق، کمک می کند تا  

علم با هدفمندی به حداقل رساند  خطاای قضااکی و احاراز حیییات و 
-مدخل در آ ، از باه کاارگیری روشهداکت درست دادرسی و افراد ذی

 در راژوهش حاضار .(2) کنادهای خان و غیرانسانی ممنوع ررهیاا می
یس لسیدگی ر ت در رو تعیین الاامات ناظر بر اصل براتحییهدف اصلی  
دمخدر درنظر گرفته شده و اهداف فرعی ماتمل بر تعیاین به جراکم موا

تفاوت میا  جراکم موادمخدر با ساکر جراکم در الاامات اصل برا ت برای 
رلیس در رسیدگی به جراکم موادمخادر و تعیاین مصاادکو تیادم امااره 

ه .  اگرچاباشادات جاراکم موادمخادر میا ت در اثبابر اصل بر  مجرمیت
دگی باه جاراکم موادمخادر در نظاام حیاوق هاکی در باب رسایرژوهش

کیفری اکرا  انجام گرفته است، اما در هیچ کک از آنهاا الااماات اصال 
تواناد باا هاکی از قارار ذکال میبرا ت قید نگردکده، با اکن حال رژوهش

ی  کتاابی تحات حیاوق مدل باا تاأله باشد. رحموضوع هماهنگی داشت
رداخته، واکنش کیفاری باه عناصر اکن جرم ر به بح   وادمخدرکیفری م 

عوامل مؤثر در میاا  مجازات را برشامرده و نسابت باه تیسایم بنادی 
دادرسی کیفری ناظر بر آ  اقادام نماوده جراکم موادمخدر و صور و آ ین

مخادر جاراکم موادبرا ات در  است؛ اما اکن رژوهش فاقد الااماات اصال
ماین امار اسات. اکاا  ناظر بر ه ء تألی رسد خالباشد و به نظر میمی

دادرسی جراکم موادمخدر، ضمن بح  باهری در کتابی تحت عنوا  آ ین
دادرسی حاکم بر جراکم موادمخدر و ریاینه قانونگذاری در خصوص آ ین

 جملاه تعیاینمواردی از در اکن باره ررداخته ست؛ اما بسا  مورد ریاین 
یاااار در نهااااادهای درگ  ت و نیشال برا مصاااادکو الاامات، اصااا

فراکناااد دادرسی اکن جرم از نظر دور مانده است. ذبحی در کتاب تحت 
عنوا  شرح جامع مبارزه با موادمخدر در نظم حیوقی جدکد در دو جلد به 

دادساتانی  هایو روکهصورت مبسوط به شرح مواد قانونی و عناصر جرم 
یاین ریااین در بااب تع    ماوارداماا بساا  ،کل کاور اشاره نموده است

مصادکو الاامات اصل برا ت و نیش نهادهای درگیر در فراکناد دادرسای 
اکن جرم از نظر میفول مانده است.  در راژوهش حاضار ساعی گردکاده 

نااظر بار های موجود در باب موضاوع الااماات است تا با استفاده از داده
تواند در آ  یس نیا م که رلی  رسیدگی به جراکم موادمخدر  ل برا ت دراص 
ش داشته باشد درموضوع تبیین و تارکح گردکده اسات و نااا  داده نی

باشد چاه الاامااتی در خصاوص اصال برا ات در رسایدگی باه جارا م 
باشاد. از موادمخدر با اهمیت بوده و نیش رلایس در اکان بااب چاه می

بااب یش آفرکنی دستگاه رلایس در وهش حاضر ند اهمیت رژاهداف واج
 م موادمخدر به عنوا  نهاد کاا  جارم ر رسیدگی به جرادبرا ت    اصل
 باشد. می
 

 برائت فرض  
در لغت به معنای راا  شاد  از عیاب و تهمات، رهااکی از   برا تواژه  

اصل برا ت در حیوق به اکان   بدهی، بیااری از چیای و را  شد  است
 نفار (3.)د ی افاراد فارن نماوبه بی گنااهکد بنا را  است که با  معنی
در حیوق به اکن معنی است که باکد بنا را باه بای گنااهی افاراد   3برا ت

باشد که با فرن نمود و چو  اثبات مجرمیت افراد بر عهده دادستا  می
اراکه دالکل قانونی، ضمن کک دادرسی عادالنه با حفظ کرامات انساانی 

ه موجب بر مبنای تارکفات قانونی بصالح طرف    طرف دادگاهمتهم و از  
شود و در هر مورد که نسبت به جارم، جرمیت متهم اثبات م قطعی م حی

مجرم، مسئولیت کیفری و مجازات شک و تردکد نسبت به مجرم باود  
متهم وجود داشته باشد باکد به سود و نفع متهم تفسیر شود و باا تفسایر 

 1مادنی وسیاسای ، بناد یثاق حیوق م  14ماده  مضیو متهم تبر ه گردد.
اعالمیه اسالمی   19جم ماده حیوق بار و بند رنه جهانی اعالمی 11ماده 

حیوق بار بر فرن برا ت به مناله مهم ترکن استاندارد تضامین حیاوق 
متهم تصرکح دارند . امروزه فرن برا ت از حیوق اساسی افراد به شامار 

کاک اصال  و باه عناوا رت گساترده  می رود و » فرن مذکور به صو
( و اهمیات آ  4) قع شده است «قبول وا یفری موردمبناکی در عدالت ک

تا جاکی است که حو بر بی گناه بود  تا زما  اثبات جرم به مناله کاک 
 .(5)» مسیر طالکی « در فراکند دادرسی کیفاری توصای  شاده اسات  

ا برا ات « نیافرن برا ت به زبا  حیوق باری » حو متهم بر فارن 
 .( 6) ه استتعبیر شد

 

 اماره مجرمیت
مت، کادگار، نام شاب، کلماه عباور، معنای ناانه، عال  ر لغت به»اماره د

دانند کاه مبناای اماره، آ  را از جمله دالکلی می.  (7)  داللت اشعار دارد«
حجیت آ ، کاشفیت نسبت به واقع است و به همین مال  نیا از سوی 
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اناد احیاام شارعی کاا توارات میت. مفااد اماشارع، حجیات کافتاه اسا
امارات حاکی از احیاام واقعای   اصول فیه،  اصطالحر  د  باشد.  موضوعات

های عینی )ناوعی( اماره مجرمیت: قراکن و ناانه.  دالکل اجتماعی است
است که به حیم قانو  ظهور بر محرمیت متهم دارد. با امعا  به اکنیاه 

و تردکاد  شد و در شکباتمیت میدر حیوق کیفری اصل بر قطعیت و ح
کیفااری ر فراکنااد دادرساای شااود. دیت حاااکم م اصاال بنیااادکن برا اا

دادرسی عادالنه در اثبات عمل مجرمانه نیش بسااکی دارد کیای از آ ین
باشاد کاه کیای از مصاادکو راه اثبات عمل مجرمانه امارات قاانونی می

 (8)باشد.( می4امارات قانونی )اماره مجرمیت
 

 س(لی)پرم  کشف ج نهاد 
 جهت انجام وظیفه  دکده خاصی آموزش  ای از افراد انسانمجموعه  5نهاد

منظور از کا  جرم کعنی آشیار شاد  آ ، .  شودمی  ماخص نهاد گفته
منظور آشیار کرد  عمل کیفری و ممنوع است. کعنی طوری اکن کیفار 
 آشیار شود که میامات قضاکی و مردم عاادی نیاا از آ  اطاالع داشاته

و رلایس   دادگستریظام فعلی از وظاک  ضابطا     جرم در نباشند. کا
تاوا  نمی  طبو قوانین در همه دنیا تا جرمی کا  نااود  قضاکی است.

محاکمه کیفری انجام داد و البته کیی از مساکلی که نیااز اسات باه آ  
توجه شود، اکن است که برگااری محاکمه تنها برای جراکمی اسات کاه 

شود کاه اهمیات کاا  می  لومکن اساس معد. رس بر اکا  شده باش
ه اندازه حساس است. بر اکن اسااس ت و اکن کار تا چزکاد اس جرم چیدر

 ای برخاوردار باود تاا جرمای کاا  نااودکا  جرم از اهمیت وکاژه
توا  با مجرم برخورد کرد و عدالت قضاکی را در کاور اجرا کرد. باا نمی

 ها محاکماه انجاامناود نه تنجرمی کا   اکن تفاسیر باکد گفت که اگر
اولاین .  شودنمی  فتار قانو جازات ماند او گرم بدو  م بلیه مته شود  نمی

باشد. بنابراکن در اکن مرحلاه می مرحله از فرآکند کیفری نهاد کا  جرم
از ساوی ماأمورکن کاا  جارم بسایار  6امیا  تضییع حیوق شهروندی

راساتای وندی و در ظ حیاوق شاهرمحتمل است بنابراکن به منظور حفا
سات اوالً قانونگاذار میلا  ای کیفاری  دادرسایناصل قانونی باود  آ 

ثانیااً وظااک  و اختیاارات و مسائولیت احصاء  ضابطین را به نحو دقیو  
نیااروی انتظااامی در  .(9) ضااابطین دادگسااتری دقییاااً ماااخص نماکااد

ر اکان خصوص مبارزه با موادمخدر اقدام به تاییل رلیسای تخصصای د
ارزه باا رلایس مبا  و تااییل  . اکن اقدام با راه انادازینموده است  حوزه

هاای خاود را دنباال ای و تخصصای فعالیتبه صورت حرفاه  موادمخدر
ترکن واحادهای مساتیل نموده است واحدهای تخصصی آ  تا کوچاک

اند. در ساختار سال ها نیا گسترش کافتهها و راسگاهرلیس کعنی کالنتری
ده باود بینی ششنام مبارزه با موادمخدر ریای با عبهها، شنتریکال  1380

ها، وظیفاه ریااگیری انتظاامی و نیاا ظی کالنتریه در حوزه استحفاک
های انتظامی دار بود. در راسگاهمبارزه با موادمخدر )و روانگردا ( را عهده

با  نیا فردی به عنوا  رابط وجود داشت که امورات مبارزه با موادمخدر را
اختار کادترکن ساکارد. در جدبوطاه هماهنام میی تخصصای مرهارده
هاا در ( با ادغام واحدهای تخصصی کالنتری1386ها )مصوب  نتریکال

کیدکگر و تاییل معاونت عملیات کالنتری، بخش مبارزه باا موادمخادر 

بینی گردکده است که هرچند استیالل کالنتری نیا در اکن معاونت ریش
 ین باه عناوا  بخاای تخصصای بااندارد، لی  ار قبلی راموجود در ساخت

ن حاال، اکان ادغاام و تغییارات کند. در عیمل میاص خود عوظاک  خ
هااای اکاان واحااد توانااد اثراتاای در نحااوه انجااام وظاااک  و مأمورکتمی

تخصصی داشته باشد که کمیت و کیفیت آ  را گذشت زماا  مااخص 
ی تخصصای ود  واحدهاخواهد کرد. آنچه مسلم است اکن که مستیل ب

هاا و ها از ساوی آ کتام مأمورضعیت انجثیر مهمی در بهینه نمود  وتأ
های روزمره خواهد داشت. به طور خالصاه عدم تداخل با ساکر مأمورکت

به منظور نیل به وضعیت مطلوب، نیازمند توسعه جدی مرزهاای داناش 
مباارزه باا های عضو و مارتبط باا ساتاد اعتیاد با ماارکت کلیه دستگاه

اهده تحیاو مباارزه شارد  امر  ستیم تا با تیوکت و علمی کموادمخدر ه
هاای رهبر انیالب در عرصاه باروز خالقیات و ناوآوری در حوزه  مطالبه

رود ضامن اکفاای نیاش کاهش تیاضا و کاهاا عرضه باشیم. امید مای
مستمر از سوی کلیه اصحاب اندکاه در جهاد میدس مبارزه، زمینه برای 

  (10.)شود ها فراهم نفوس انسا احیای
 

 7پلیس  ایاخالق حرفه

جه باه حاکمیات اخاالق بار قاوانین ملاام اسات جرم با تواد کا   ه ن
مالحظات اخالقی و اجتماعی را در خصوص متهم جرا م مواد مخدر باه 

های غیرمتعارف در جهت کسب دلیل کاه از کاربرده و از توسل به شیوه
ای اخاالق حرفاه نماکاد.  یاسات خاوددارنیا مذموم    8قمنظر علم اخال
نامه )مناور( اخالقی رلایس مروزه به نظامنچه که اوا  در آترلیس را می

ها در بردارنده طیفای از قواعاد نامهمعروف است مااهده کرد. اکن نظام
های اخالقای نامهارشادی فاقد ضمانت اجراکی هستند. هدف اصلی نظام

رلیسی، کماک های  ازما أمورا  و سمای کلی برای م رلیس، اکجاد خط
نجام وظیفاه بادو  در بهتر و مؤثرتر، اه خدمات  تای ارا به رلیس در راس

نظر گرفتن نفع شخصی، تعامل با مردم بدو  توجه به رنم، نژاد، جنس، 
های اخالقای ناماهموقعیت سیاسی، اجتماعی و ... اسات. از جملاه نظام

ی مطارح المللبین  لیه در سطحای، برلیس که نه در سطح ملی و منطیه
مع عمومی ادگستری، مصوب مجضابطا  داخالقی    نامهشده است، نظام

 1979دساالمبر  17مورخاه  169/34سازما  ملل متحاد طای قطعناماه 
اکنو  در بسیاری از کاورها، رلیس عالوه بر توجه به ماوازکن است. هم

 رردازد. یام وظیفه م های اخالقی به انجو میررات قانونی، با تییه بر نظام
و باه  ضاابطا  دادگساتری قی باراینامه اخالدر کاور ما، تاکنو  نظام

وکژه رلیس، تدوکن ناده است. اگرچه برخی از اصول میرر در بسیاری از 
قبیال ماوازکن های قاوه قضاا یه باه اکان ها و کا دساتورالعملبخانامه

 .(11) اخالقی اشاره دارند
 

 روانشناسی جنایی 
علال و  ی شخصیت تبهیاار و شاناختعلم مطالعه  9ناکیناسی جشروا 
های دورا  های جامعه راذکری و تجرباها شیوهای تبهیاری و نیهانگیاه

ناخودآگاه او در ارتیاب تبهیاری کودکی و محیط زندگی تبهیار و نیش  

گوکناد.  "رفتاار جنااکی"است. به رفتار مخال  با قوانین متعارف جامعاه 
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کنادهای ت. به هر رفتاری که در فرآاجتماعی اسوعی رفتار  رفتار جناکی ن

  .(12) گوکند "رفتار اجتماعی"، به وقوع بپیوندد اجتماعی
 

 جرائم  عمومالزامات عام اصل برائت در رسیدگی در 

 قاعده البینه المدعی
اصالتاً کک قاعده که  است    "البینه علی المدعی  "قاعده  همین  بر اساس
رد در دعاوی باه طاور عاام و دعااوی ات بر اکن داست که دالل  10عیلی
میات و مسائولیت کیفاری کسی که مادعی مجر  ور خاص،ری به طکیف

دکگری است، بار ارا ه دلیل برای اثبات ادعای خود را بار دوش خواهاد 
گنااهی داشت و در غیراکن صورت همچنا  طبو اصل عمل شاده و بی

 .(13) شودمی متهم مفرون انگاشته
 

 قاعده درأ
 یاومح.  (14)باشادمی ی ساقط کرد  و عدم اجاراءت به معنادرأ در لغ

داماد در بیا  اکن قاعده بیا  داشته اند: »مفاد اجمالی قاعده درأ آ  است  
که در مواردی که وقوع جرم کا انتساب آ  باه ماتهم و کاا مسائولیت و 
استحیاق مجازات وی، به جهتی محل تردکد و مایو  باشد، به موجب 

 .(15) زات را منتفی دانستجرم و مجا قاعده باکداکن 
 

لمدعی برای پلیس در رسیدگی اعده البینه اص ق ات خاالزام

 به جرایم موادمخدر 
دادرسی حاکم بر جراکم موادمخدر، ضروری با توجه به افتراقی بود  آ ین

در خصوص اصل برا ت در جراکم موادمخادر   11اخالقیاست که الاامات  
 رردازکم.آتی بدا  می ه در مطالبرار گیرد کمورد شناساکی ق

باار اثباات بادکن معناسات »هرگااه   معیوس کرد   اناحیوقدمنظر  از  
ی جهات بار اثبات را از دوش میام تعییب برداشته و بار قانونگذار درباره

 (16.) شود بار اثبات معیوس شده است«عهده متهم قرار دهد، گفته می
ای مجرم اماره نه کاف وجود قرکس را به صربرخی دکگر گفته اند: »هر ک

الزمه تحییو هر جرمی اجتماع ارکاا    وجه به اکن کها تم و بنما یتلیی  
متایله آ  است. بنابراکن هر کک از اکن ارکا  و نهاد  بار اثبات خالف 

دادرسی عادالناه آ ین .آ  بر عهده متهم به معنای اماره مجرمیت است«
شد. کیای از اصاول باامعه میو متهم و جماخص رعاکت حیوق شاکی  

یوق متهم و حفظ کرامت و شاأ  دالنه رعاکت حعا  ادرسید ینن آبنیادک
 باشادماتهم می  12باشد. و اصل برا ت از ارکا  حیاوق دفااعیمتهم می

(17). 
 

 موادمخدرمصادره اموال قاچاقچیان 
 وبمصا موادمخادر باا مباارزه اصاالح قانو  8 و 6 ،5  ،4  مواد  در  مینن
. باشاندمی ادرهصام  ابالق علیه محیوم  اموال  کلیه: »داشته  رعااش  1376
 مااروعهاای  فعالیت  وسایله  باه  کا  موادمخدر  قاچاق  زاه  از  اکنیه  از  اعم

 1376 ساال موادمخادر قاانو  در  میانن  متاسافانه  .باشند  شده  تحصیل
 مبتنی و رد  قابل  غیر  و  مطلو  اماره  برا ت  ومترقی  بنیادکن  اصل  برخالف 

 اکان  لاماوا  کلیاه  و  اسات  داده  قارار  موادمخادر  رمینجم   گناهیاری  به

 از  اماوال  منااأ  خواه(  زندگی  متعارف   تأمین  هاکنه)  استثنای  به  ینرم مج
 .(18)دارد را مصادره قابلیت ناماروع کا شده تحصیل ماروع و حالل راه
باشاد و می برا ت فرن به اماره مجرمیت تیدم بارز  مصادکو  از  ماده  اکن

 الی کاه. در حباشداصول دادرسی کیفری عادالنه میف  اده بر خالاکن م 
یت بر اصل برا ت باکد به صاورت محادود و اساتثناکی یدم اماره مجرم ت

و عام الامول باکد حااکم  13باشد و اصل برا ت به عنوا  کک اصل کلی
 باه 1389 سال در مخدر ماد با مبارزه قانو  اصالحات در مینن باشد. اما
 از کاه اماوالی کلیه» داشته اشعار 28 ماده در و ختهرردا  ماده  اکن  اصالح

 تحصایل دارو ای غیار صانعتیهای گردا   روا   کا  موادمخدر  قاچاق  هار
 ادلاه وجود صورت در قانو  اکن موضوع فراری متهما   اموال  نیا  و  شده
 قاانو  53 اصال  ماامول  و  ضابط  دولات  نفاع  به  مصادره،  برای  کافی
 بااب در میانن ماده اکن  در  .«باشدنمی  دولتی  اموال  خصوص  در  اساسی
 تفییاک به قا ل ناماروع و ماروع اموال  بین  چیا قاچاق  الامو  رهمصاد
 درج .باشادمی مصاادره قابال موادمخادر از حاصال  عواکاد  و  است  شده

 دهندهنااا   دقییاا  مصاادره،  بارای  کافی  ادله  وجود  صورت  در»  عبارت
 جارا م  باه  رسایدگی  در  دلیل  اتاثب  بار  کرد   معیوس  اعمال  از  نگرانی

 توا نمی جاری وضعیت در که تسا  دلیل  نهمی  به  است  بوده  موادمخدر
 بار  کرد   معیوس  مسأله  به  موادمخدر  جراکم  از  حاصل  عوا دی  حوزه  در

اصالحات قانو  مبارزه با موادمخادر ساال  .(19) «بود معتید  دلیل  اثبات
حرمت مالییت اشخاص مبتنی بر اصل برا ت و اصل    28در ماده    1389
مگار باه   باشداشخاص میای  هاکیت دارباشد، فلذا اصل بر ماروعیمی

موجب قرا ن کیین آور کا اطمینا  بخش دال بار مجرمیات و نامااروع 
بود  اموال باشد که در اکن فرن اماره مجرمیت بر اصل برا ات میادم 

ل احتارام باشد فلذا اصالحات قانو  مبارزه با موادمخدر مبتنی بر اصامی
ادالناه ی عدادرسااصاول به کرامات انساانی و اصال مترقای برا ات و 

 تصارف  در موادمخادر  شاد   کافات  آکاا  اسات  اکن  مهم  د. سوالباشمی
 باه آکاا دهادمی قرار.. و احفاء نگهداری،  اتهام  معرن  در  را  وی  شخص
 باه نظار تاوا می شاخص تصارف  در  مخادری  ماده  شد   کافت  صرف 

 نظار باه»کارد   مجاازات را  او  و  داد  وی  میاتمحیو  نهاکتاً  و  مجرمیت
 و شخصی  تصرف   در  مخدر  ماده  شد   کافت  صرف   ادمخدروم   در  رسدمی
 اکان  مبناای  شاودمی  برا ت  اصل  جاکگاکن  مجرمیت  اصل  قضاکی  روکه
 بادکن. داد قارار «الظهاور اصااله» تاوا می را قضااکی روکه  عمل  نحوه
 و عیاال بناای  و  عیال  نظر  از  که  اساس  اکن  بر  قضاکی  روکه  که  توضیح
 شی خصوصیات و ماهیت به دارد ف تصر در چیای که کس آ  هر  عرف 
 عمل ظاهر طبو کندمی تصرف  را آ  اساس  اکن  بر  و  دارد  آشناکی  مابور
 علم  با  و  دارد  موضوع  به  علم  متصرف،  که  کندمی  فرن  چنین  و  کندمی
 .(20) « است کرده  تصرف  را  آ   موضوع به
 

 رمانه در جرایم موادمخدر قاعده درأ و نتیجه مج
شاود کاه مانه منجر به در  اکن معناا میتیجه مجرنریوند قاعده دراء با 

صدور حیم محیومیت کیفری صرفاً محدود به مواردی است کاه جاای 
گونه شک و تردکادی در خصاوص تحیاو نتیجاه مجرماناه وجاود هیچ

حیم باکست می نداشته باشد و در صورت وجود هر گونه شک و تردکدی
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مصوبه )هرچند   21ی  دهجرم موضوع ما  .(21)  بر برا ت متهم صادر نمود
ی مخدر توا  آ  را کک جرم مادهبرحسب تعرک  جراکم موادمخدر، نمی

ی حاالت ماذکور در رسد. کعنی در در کلیهنامید( جرمی میید به نظر می
باکد  ماده )رناه داد ، فراری داد ، همیاری در رناه داد  کا فراری داد (

داشاته باشاد و  لیت وجودی عی حاصله رابطهبین فعل مرتیب و نتیجه
مرتیب در ارتیاب اعماال ماذکور ساوءنیت خااص داشاته باشاد ولای 
سوءنیت خاص در رابطه با اکن جرم در سوءنیت عام مستتر است. همین 

نیا جرم میید اسات، چارا کاه تحیاو آ    22ی  طور، جرم موضوع ماده
ی علیات باین فعال نیسات خااص و وجاود رابطاه منوط به وجود سوء

 .(22)حاصله است  ینتیجه مرتیب و
 

 گستره قاعده درأ در رکن روانی
گانه رکاان رواناای جاارم در فاااز ثبااوتی سااومین رکاان از ارکااا  سااه

العموم باکست از سوی مدعیمی  شود کهمی  دهنده جرم محسوبتاییل
ه صارف کافات شاد  سؤال اساسی آ  است که آکا ب.  (23)  اثبات گردد

ر باه مجرمیات و نهاکتااً ا  نظاتاومی  ماده مخدر در تصارف شخصای،
رسااد در مااورد می بااه نظاار محیومیاات وی داد و او را مجااازات کاارد 

ی مخدر در تصرف شخصای، در نگااه صرف کافت شد  ماده  موادمخدر
دهد و در روکه قضاکی نیاا باه اکان می  اول وی را در معرن اتهام قرار

  اتل برااصا کنند که در واقع اصال مجرمیات جااکگاکنمی  عملنحو  
»اصااله تاوا  می ی عمال روکاه قضااکی راشود. مبنای اکان نحاوهمی

برای مثال وقتی که مأمور انتظامی شخصای را .  (  24)    الظهور« قرار داد
در حین عمل ماده مخادر کاا در حاین فاروش آ  ماااهده و دساتگیر 

باات توا  گفت که دادساتا ، تیلیفای باه اثمی هرکند با عمل به ظامی
معنوی ندارد؛ زکرا اوضاع و احوال حیاکت از علم قاطع ماتهم باه   نصرع

ماهیت ماده مورد تصرف خود دارد. لذا، در اکن گوناه ماوارد تردکادی در 
ی مخدر وجود ندارد و جهال افاراد محرز بود  علم متهم نسبت به ماده

ه در جارا م ماواد مخادر باا توجاه باثناکی دارد.  در اکن موارد حالت است
مرتیاب 14رسد توجه باه شخصایت رکن روانی جرم به نظر میمت  حیو

ضاروری اسات؛ جرم موصوف از لحاظ کاوش در روح و روا  فرد بسیار 
چه بسا ممین است مرتیب در وقوع جرم رکن روانی نداشته باشد کا در 

تاوا  در ای از آ  را میصورت وجود آ  رکن مخدوش باشد؛ لاذا جلاوه
د ما عموماً قا ل به شناسااکی ت که در اکن حکاف  15دینژناختالالت روا 

مسئولیت مخدوش می باشیم و در جراکم مستوجب تعاکر منجملاه ماواد 
 .(25) مخدر قا ل به تخفی  مجازات هستیم

 

 مواد مخدر و نقض قواعد اخالقی
از ضمانت اجارای حیاوقی  برداری گراکی قانونی، به معنای بهره  اخالق 

ه منظور حفظ و تروکج فضااکل و ماوازکن ب  جازات،است و در بح  ما م 
اخالقی اسات . روکیارد معتادل اخاالق گراکای قاانونی معتیاد اسات 
که اخالق متعارف، موجب تداوم و استحیام جامعه اسات و نیاا اکان 

رد شاود. لا اصول اخالقای باع  اخالل در نظم و انساجام جامعاه مای
وی »اساتانداردهای  اراز نظا دولین از مدافعا  اکاان دکاادگاه اساات .

رفتاری و اصول اخالقای معینای وجاود دارد کااه نیاااز اساات باارای 
حماکات از جامعه رعاکت شوند و نیا آنها، فیط کک گناه و جرم علیاه 

اگرچاه  .شخص نبوده، بلیه علیه جامعه باه عناوا  کاک کال اسات« 
 ن آ  وبیا  مفهاوم اخاالق متعااارف و ماال  تعیای  گراکا  در  اخالق

کنیه کدام حیم اخالقی نیازمند حماکت حیوقی است اختالف نظردارند، ا
اماا در اکن موضوع اشترا  نظر وجود دارد که: »حیوق کیفاری آنگوناه 

شناسیم، مبتنی بر اصاالی اخالقاای اساات و در تعاادادی از  که ما می
. (26)« اجارای کاک اصال اخالقاای اساتجاراکم، کاارکرد آ  صارفاً

گراکی در معنای محدود خود، حفظ و راسداشت اخالقیات   قاخالچند هر 
تواناد مبناای دکادگاه اخالقگراکاا  در  جامعه را مد نظار دارد، آنچه می

کیی از وجاوه همبساتگی   :حماکت از اخالق جامعه باشد، اکن است که
ر  در جامعه است و چو  حیاوق اجتماعی وجود باورهای اخالقی مات

هاا و ارکاا  همبساتگی   آمیا و راکاه  مسالمتستی  هماککیفری باکد از  
اجتماعی حماکاات کنااد، لااذا حماکات از اخالقیااات نیااا از جملااه 

فروش و   کارکردهاای حیاوق کیفاری اسات . بار اکان اسااس، چاو  
امار از نظار  اکنفرد و جامعه است به ضرر  هم    مصرف مواد مخدر    سوء

 .(27) اخالقی مذموم است
 

 گیرینتیجه
ی نهادهای رسایدگی کنناده باه جارم از اامات اصل برا ت برای کلیهال

المادعی و علیجمله رلیس به عنوا  نهاد کا  جرم شامل قاعاده البینه
رساد در جاراکم موادمخادر کااربردی باشند، که به نظر میقاعده درأ می

از نهاد رسایدگی باه جارم    تیلی   دعاوی  اثبات  فرآکند  اساسی دارند. در
 را بارای دلیال ارا ه س به عنوا  نهاد کا  جرم جمع آوری وجمله رلی
 توجیاه  صاورتی  در  برا ات  اصل  از  آثار  فلذا  برعهده دارد  مجرمیت  اثبات
 -عینای) ظن اتخاذ  سبب  قضاکی  کا  قانونی  امارات  وجود  که  دارد  حیوقی
توا  گفت که در فاز الااماات نتاکج تحییو می با توجه به  .شود(  شخصی

ی کننده به جرم از جمله رلیس باه عناوا  نهااد کاا  ای رسیدگادهنه 
جاارم بااا اصاال برا اات میااا  جااراکم موادمخاادر و سااااااااکر جااراکم 

هاکی وجود دارد؛ از جمله اکنیه در جراکم موضوع بح  در برخای تفاوتی
باشیم. مجرمیت بر اصل برا ت میموارد شاهد اعمال روکیرد تیدم اماره  

 ه دلیل از سوی رلیس به عنوا  نهاد کا  صورت ارادر  به اکن معنا که  
ی حمال و نیال جرم در خصوص کات خاخاش و کوکا، ضبط وسیله

موادمخدر، مصادره اموال قاچاقچیا  موادمخدر دکگر نیاز به ارا اه دلیال 
در جاراکم موضاوع  باشد. رلیس به عنوا  نهااد کاا  جارمقاعدتاً نمی

میانن اقادام باه تعیاین و آنجا کاه  تا  بح ، نیش مهمی را اکفاء نموده  
شناساکی نیروی رلیس تخصصی تحت عنوا  رلیس مبارزه با موادمخادر 
به منظور تسهیل در به دست آورد  ادله و تعییب متهمین نموده اسات؛ 

عناکات  در کنار آ  نهاد تعییب به عنوا  دادستا  در جراکم رایش رو باا
کان جارم ساالمت قِبَال ا از بیاتری تعییب را استمرار بخایده؛ چرا که

افتد. با توجه باه حساسایت جاراکم شهروندا  به مخاطره می  16اجتماعی
رسد در امر تحییو باکستی از بازرساانی مجارب کاه ریش رو به نظر می
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عموماً متخصص رسیدگی به جراکم موادمخدر هستند، استفاده شود؛ چرا 
نیروهاای  تفاده ازاس اکاا  با آشناکی به فراکند رسیدگی اکن جراکم و  که

زبده اعم از انتظامی و قضاکی در جهت وصول هرچه بهتر حیییت نیش 
نماکند؛ نهاد دادرسی نیا در اکن باب دادگاه احتصاصی انیالب آفرکنی می

اً باشاد و عموماها میبوده که ضوابط حاکم بر آ  متفاوت با ساکر دادگاه
ای جاراکم جا سایتاصل سرعت در رسیدگی با توجه به سنگینی و حسا

دهد، ضروری است که اجارای احیاام جاراکم خود را به دقت در آ  می
موصوف تخصصی شود؛ چرا که در حال حاضر شاهد عملیرد مناسبی از 

باشایم. باه نظار سوی نهاد اجرای احیام در جراکم موضاوع بحا  نمی
: کات خاخاش و کوکا و ضبط وسیله حمال رسد مصادکیی از قبیلمی

قاچاقچیاا  موادمخادر باه عناوا  تیادم امااره ه اماوال  ادرو نیل و مص
مجرمیت بر اصل برا ت در جراکم مورد بح  باشد. با امعا  باه اطاالق 

ق.م.ا. مراد مینن از اجرا قاعده درأ در تمام جراکم است. قاعده   120ماده  
موادمخادر باه عناوا  کیای از جاراکم تدرأ الحدود بالابهات در جارا م 

با توجه باه صاعوبت در اثباات جاراکم   ی است کهسارتعاکری جاری و  
موادمخدر با تدقیو در قاعده درأ و حدود و ثغور آ  آ  ضروری است باه 

ای که رفع شبهه در ارکا  سه گانه جرم موصوف )قاانونی، ماادی، گونه
هه در جااراکم رواناای( الزم و ضااروری اساات.  مااال  در عاارون شااب

ممنوعه به گما  اکنیه اعل فعل  ی فباشد؛ کعنموادمخدر در ناد متهم می
نماکد و باکاد اکان شابهه فعل مباح است مباااادرت به انجاااام آ  می

برای قاضی احراز گردد که برای متهم واقعاً شبهه رخ داده است. ماال  
یاه نهاادی باشد و کلشبهه در جراکم موادمخدر در شبهات موضوعیه می

ص و تالش را بهات، فحث شرسیدگی کننده به جرم باکد در صورت حدو
انجام دهد و النهاکاه در صاورت   16برای زدود  شبهات و کا  حیییت

ابیاء شبهه با تفسیر به نفع متهم و حیم به بی گناهی متهم صادر کناد. 
شناخت شخصیت مرتیب جرم مواد مخدر از منظر رواناناسی جنااکی از 

 حاینهت واجد اهمیت است کاه نماکاا  مای ساازد مرتیاب در اکن ج
باه در سالمت روانی کامل قرار داشته کا خیر و کا سالمت روانی ارتیاب  

وی مخدوش گردکده است، لاذا رعاکات و شاناخت زواکاای شخصایتی 
مرتیب از سوی رلیس مهم است و در صورت حدوث شبهه و کاا وجاود 

 ات و قاعاده درأ حیمفرماسات. حالت روانی نادکک به جنو  اصال برا
از اساتنطاق تاا جماع آوری ادلاه در   می مراحلتمااثبات رکن روانی در  

حضور متهم باکستی مراعات گاردد باه گوناه ای کاه خاودداری وجاود 
فضاکی با تعادل دماکی مناسب کا امیانات بهداشتی کا عدم تأمین محیط 

و اقاارکر   و شراکط محل خواب در هنگام بازداشات بار ساالمت روانای
ذارد و اقاارکر و ثیر مای گاتأ  حاصل از تحیییات در وضعیت روانی متهم

تحلیل ادله در حالت بی خوابی و نامناساب نمای تواناد در اثباات جارم 
مناسب باشد لذا تحلیل روانی متهما  در هنگام بازجوکی و عادم وجاود 

لیل ترس کا شراکط نامناسب نمی تواند در اثبات جرم مناسب باشد لذا تح
ط نامناساب کا شراک  ترسروانی متهما  در هنگام بازجوکی و عدم وجود  

توسط رواناناسا  جناکی الاامی است.  تأثیر حالت روانی متهما  در باه 
کادآوری وقاکع با عناکت به اصل برا ت در اثبات رکن روانی باکد تاالش 
طر کرد به گونه ای باشد که متهم در وضعیت روانی مناسبی برای به خاا

یت روانای گوناه وضاعهر آورد  وقاکع قرار داشته باشد، به گونه ای کاه
نامناسب در به کادآوری وقاکع می تواند بر صحت تحیییات و اثبات رکن 
روانی مناسب باشد در شراکطی که متهم در حالات شاو  کاا اضاطراب 
رس از واقعه مجرمانه قرار دارد کا احساس گناه بر او غلبه کرده و ممین 

ت حبت اثباار صابه نحوی خود را در ارتیاب باه میصر بداند، و با  است
رکن روانی تأثیر منفی قرار دهد و بعضاً می تواناد باه تنااقا گاوکی و 
سختی تحلیل گفتار متهم توسط قاضای منجار شاود و اصال برا ات را 
خدشه دار نماکد و اساتفاده از روانیااو در هنگاام باروز چناین شاراکطی 

 ذکر است که در تدوکن قانو  باکد ماورد توجاه قارارضرورتی اجتناب نار
توجه به حاکمیت مالحظات اخالقی ناظر بر نهاد کا  جرم بر با    رد.  گی

قوانین موضوعه کیفری در فرآکند دادرسی کیفری و در راساتای وظاا   
نهاد موصوف در جرا م مورد بح ، کسب ادلاه مان جملاه اقارار ماتهم 

ذاتی انسا  و به دور از اجباار و اکاراه   باکست با رعاکت اصل کرامتمی
سل به عملیات محیالنه در راستای کسب دلیل امتناع و از تو  یردانجام گ
 .گردد

 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت در اکن رژوهش مروری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالق ا

 ده است.فین آثار محترم شمرده شمول داری علمی رعاکت و حو معنوی
 

 اری  زسپاسگ
شد و ترقی ریارفت و توسعه ت رکه در جه از تمامی فعالیت های علمی  

خصصی که همواره بر اسااس رعاکات اخاالق و در تمامی زمینه های ت
 .مستدل علمی است تایر به عمل می آکد

 

 هنام واژه
 Moral Values .1 ارزش های اخالقی
 Drug crimes .2 جرا م مواد مخدر
 .Presumption of Innocence .3 فرن کرا ت 

 Criminal Offense .4 تاماره مجرمی

 Institution .5 نهاد
 Citizenship rights .6 ندیحیوق شهرو

7. The professional ethics of the police 
  اخالق حرفه ای رلیس

 Ethics Science .8 رواناناسی جناکی
 Criminal psychology .9 رواناناسی جناکی

 Rational principle .10 قاعده عیلی

 Ethical Obligations .11 یقامات اخالالا

 Defense rights .12 حیوق دفاعی

 General principle .13 اصول کلی

 personality .14 شخصیت

 Psychotic disorders .15 ختالل روا  نژندیا

 Social health .16 سالمت اجتماعی
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