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 چكیده

ضابطین امنیتی و انتظامی مهمترین دستگاه اجرایی و یکی از نهادهای صف مقدم فرآیند رسیدگی کیفری، نقش 

امات مهم و قابل توجهی در دستیابی به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند از این رو تعیین تکالیف ضابطین و الز

آنان در جهت حفظ حقوق متهم بزه دیده امری بدیهی و ضروری است تا در مرحله عمل و اجرا ضابطین و با توجه 

به الزامات قانونی از تضیع حقوق مسلم و قانونی شهروندان جامعه جلوگیری و موجبات تحقق اهداف قانون گذار در 

ادین که در حقوق جز می توان به آن اشاره کرد، اصل حفظ حقوق شهروندان را فراهم نمایند . یکی از اصول بنی

برائت است که که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. سیستم قانونی و مقنن کشور ما نیز به 

مانند بسیاری از سیستم های حقوقی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را 

انون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق در ق

متهم پرداخته است. هدف این نوشته کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی 

تحلیلی و با استفاده از مطالعات -صیفیمقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش تو است.

         اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد. -کتابخانه ای

 .اصل برائت ، جرائم، ضابطین، امنیتی، انتظامی واژگان کلیدی:                                 
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 قدمه م
مترین و اولین منبع تصمیم گیری قضایی می باشد که دادرس پس از بررسی کشور ما مانند غالب کشورها قوانین موضوعه مه

رسیدگی مکلف است براساس منابع قانونی جهات حکمی را  ینجهات موضوعی ارائه شده از سوی طرفین و یا تحصیل شده ح

مل گاه پیش می آید بلحاظ مستنکف از احقاق حق شناخته خواهد شد. درع رتنماید زیرا در غیر این صو یکشف و اقدام بصدور را

عدم دلیل مکفی در کشف حقیقت دادرس بر سر دو راهی قرار گرفته و امکان تشخیص واقع برایش میسر نبوده و از طرف دیگر 

وتحیر و نه کشف از واقع اقدام  یداز ترد ییصرفاً برای رها یهمواقعی به کمك اصول عمل ینمکلف به تصمیم گیری می باشد درچن

ی می نماید. یکی از این اصول اصل برائت یا اصالته البرائه است که به موجب این اصل در مواردی که در حکمی شك به صدور را

 یندارند. ا یهبرخورد اول یهستند که با جرائم ارتکاب یکسان یناول ینداریم معتقد شویم در مقام عمل موظف به آن نیستیم. ضابط

شده  یو مدارک جمع آور یلکه دال یباشد در صورت یعو ارتباط منظم وقا ینکته سنج ری،یاتوأم با دقت، هوش یدبا یهبرخورد اول

بوده و  ینضابط شودیمجرمانه روبه رو م یدهکه با پد یکسان ینمتناسب عاجز مانده است. اول یاز صدور رأ یسست باشد، قاض

 یقانون یگاهشده است که ضمن شناساندن جا یسع یقتحق ینلذا در ا یردگ یآنان انجام م طتوس یبمرحله کشف جرم و تعق

در جهت عملکرد  1392سال  یفریک یدادرس یینآنان با مطالعه در قانون آ یاراتو اخت یفوظا یحقوق یلتحل یدادگستر ینضابط

 ییاروپا ی یشهافراد چندان در اند یبه کرامت انسان راماشان نشان داده شود.در قرون گذشته احت یقانون ینبا مواز یو منطق یحصح

 ی یشهاند یالدیدر اروپا، در قرن هجدهم م یدتحوالت جد یجادو ا یشدن دوران قرون وسط یبا سپر یجمورد توجه نبود؛ به تدر

متهم است  یگناه یب ضآن، فر یمتأثر شدند؛ از جمله  یشهاند یناز ا ی،قواعد و اصول حقوق یجهفردمحورانه شکل گرفت؛ در نت

در  یالدیم 1789و سپس در سال  1787درسال  یشمال یکایآمر یمتحده  یاالتحقوق ا ی یهدر اعالم ابتدا یدکه در دوران جد

قرار گرفت ، و  یدمورد تأک»او ثابت شود  یتگناه است؛ مگر آن که مجرم یب یهرانسان» حقوق بشر فرانسه با عبارت ی یهاعالم

به  یزحقوق بشر ن  یو منطقه ا یالملل یناز اسناد ب یاریبس که امروزه در یبه گونه ا ید؛لحاظ گرد کشورها ینسپس در قوان

است که هم همه  یمهم در جامعه بشر یاراز موارد بس یکیها مشروع انسان هاییاست. حقوق و آزاد یدهصراحت مقرر گرد

که  یاگونهبه ینظام حقوق یو اجرا یطراح یعنی یاجتماع عدالتآن احترام قائل شوند.  یبرا یداشخاص و هم دولت حاکم با

 یت. شرط موفقیردو عواقب تخلف از آن را بپذ یتمسئول یارا انجام دهد  یفیهرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظا

اشخاص،  یدر حالت عاد اینکه یعنیحقوق افراد در جامعه اصل برائت است.  یاز اصول اساس یکیجامعه، تحقق عدالت است.  یك

دخالت  یعوامل متعدد یفری،پرونده ک یلاتهام را ثابت کرد.در تشک یدآنها با یتمجرم یهستند و در صورت ادعا یاز هر اتهام یبر

است  ییسنگرها یناز مهمتر یکی یگناه یفرض ب یا یفریباشند. اصل برائت ک یم یدادگستر ینآنها، ضابط یندارند که از مهمتر

را در وجود خود  یو آزاد یتو اساس امن یابدا تجاوز و تعرض به حقوق خود را درکه در پناه آن انسان توانسته است رمز مقابله ب

بر طبق  یو یکه گناه کار ینشود تا ا یگناه فرض م یمتهم شود ب یاصل هر کس به ارتکاب جرم ینکند. به موجب ا یتتقو

 یزاشته است در اغلب اسناد حقوق بشرگ ییدبر آن مهر تا یزاسالم ن یناصل که د ایندادگاه صالح ثابت گردد.  یكقانون در 

اعم  یفریک یدگیخود را بر تمام شئوون رس یهاصل سا ینها ا ینهزم یانسان در تمام ینیماش یدارد. با روندزندگ یبازتاب گسترده ا

و حامل است  یدهو صدور حکم گستران یمرحله دادرس یتاو کشف جرم و نها یب،مرحله تعق یمقدمات یقات،تحق یسیپل یقاتاز تحق

 یگاهو تحقق جا یماز جرا یشگیریپ یدتوان آثار مف ی، ماصل ینا یاست با مطالعه در جنبه فرهنگ یننشانگر ا یعمل یقاتتحق

به او نسبت  یکه کار بد یکه به او تهمت زده شده کس یکس یعنی یتجربه کرد. متهم از نظر لغو ینهرا به ع یکرامت انسان یواال

که مورد تهمت قرار گرفته است مظنون و معنا شده است و  یبدنام شده تهمت زده شده کس یبه معنا ریداده شده و به عبارت دگ

هنور انتساب جرم به او محرز نشده است. و در مقابل مجرم استعمال  یشده ول یکه فاعل جرمتلق یکس یعنیحقوق  ینولوژیدر ترم

اند متهم از متهم کرده یو مختلف یادز یفو حقوقدانان تعار یندکتر یول است. یاوردهاز متهم بعمل ن یفیقانونگذار تعر یکنل شودیم

است که از  یادعا ثابت نشده است. شخص ینهنوز ا یچند جرم واقع شده است ول یا یك یو یهرود از ناح یاست که گمان م یکس
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گرفته شود.  یدهناد یو یعیحقوق طب یدنبا یبودن اتهام و یتپر اهم یحت یبهانه ا یچبرخوردار بوده و ه یو اجتماع یکرامت انسان

از  یکیاست  یدادگستر ینو ضابط یسپل یژههمگان بو یفهاز شهروندان جامعه وظ یحفظ حرمت و کرامت متهم به عنوان عضو

حقوق حکومت را  ینا یتشود عدم رعا یترعا قتشهروند در کمال د یكتمام حقوق او به عنوان  یدحقوق، حقوق متهم است که با

در دفاع از  یدکه افراد با ییها یحقوق و آزاد یدنبا ینهد بنابرا یقرار م یدر مظن اتهام نقض حقوق بشر و حقوق شهروند شتریب

است و  تفتیشی یدادرس یستمناظر بر س یوهش ینکه ا یردو قضات قرار گ ینو ضابط یسپل یاراتاتهام داشته باشد تحت شعاع اخت

اصالح مجرم به  کندیدنبال م یاهداف که جرم شناس ینمهمتر شودیراحل از متهم سلب مدر همه م یفرد یها یحقوق و آزاد

اصول  یدبا یمکن یارتباط را بررس ینا یماگر بخواه یاست از نظر جرم شناس یمقررات شکل یدر اجرا یحقوق فرد یتعالوه رعا

 ییمرا اشاره نما ییحق مراجعه آزاد به مراجع قضا ل،یمثل اصل برائت ، حق انتخاب وک یاساس درقانونافراد  یشده برا ینیب یشپ

اجمالى اصل برائت و  یحبه بررسى و توض یقىمقاله تحق ین. لذا در اباشدیاصول مدنظر جرم شناسان در هر جامعه م ینا یتکه رعا

در گفتارى جداگانه  یكپرداخت که هر یمآن خواه یناز طرف یكهر ظایفو و یو انتظام یتیامن ینبه جرائم توسط ضابط یدگیرس

 .یردآن مورد توجه قرار گ هاىیاست با همه نواقص و کاست یداز نظرتان خواهد گذشت، که ام

 اصل برائت یواژه شناس -1

( در اصطالح اصولییون اصل عبارت 48، ص 1، ج1303 یاح،است)س یزو منشاء هر چ یشهبن، و ر یخ،ب یدر لغت به معن اصل

 یجاهل به واقع وضع م یاو وجود ندارد. آن چه که برا یکه دچار شك است و جهت کشف برا یفرد یاست از حکم مجهول برا

از  یحکم یزبالذات نداشته باشد و بر موضوع مشکوک ن یتاست و اگر کاشف یلبالذات داشته باشد، اماره و دل یتشود، اگر کاشف

است که مربوط به حالت جهل به واقع  یظاهر یاماره، حکم مانند یزاصل ن ین،شود. بنا بر ا یم یدهاحکام مترتب باشد، اصل نام

 ی،شدن و خالص شدن است)خزائ تبرئهو تهمت ،  یبپاک شدن از ع ی(. برائت در لغت به معنا56، ص1، ج1376 ینی،است)مشک

 یکه به آن فرض بافراد گذاشت . اصل برائت  یگناه یبنا بر ب یداست که با یمعن ینبرائت به ا یز(. در حقوق ن57، ص1، ج1372

ن یاصل مهم عالوه بر قوان ینشده است . ا یداصول بشر است که همواره به آن تاک ینتر یاز اساس یکیشود  یهم گفته م یگناه

هر  ":  داردیم یانحقوق بشر ب یجهان یهاعالم 11شده است . بر اساس ماده  یانب یزن یالملل ینب یها یوندر کنوانس یداخل

 یك، مطابق قانون در  یرشتقص کهینفرض شود مگر ا گناهیحق دارد که ب شودیم یفریجرم ک یكارتکاب که متهم به  یشخص

قانون  37باشد ، ثابت شود. مفهوم اصل برائت در اصل  شدهبینییشدفاع پ یالزم برا یناتتضم یکه در آن تمام یدادگاه علن

در دادگاه ثابت  یکه جرم یاصل برائت آن است که تا زمان یفتعر ین( بنابرا112، ص 2، ج1391 ی،شده است )هاشم یانب یاساس

 یرخ م یقتل یکه قتل جرم است ؛ وقت یمدان یم  المث یرا مجرم دانست و او را مجازات کرد . برا یتوان فرد ینشده است ، نم

منکر  یزل وجود ندارد و متهم ناثبات قت یبرا یمدرک یچه یبه عنوان متهم به دادگاه احضار شود اما وقت یدهد ممکن است شخص

دهد . قانون  یم ئتتوان مجازات کرد و به اصطالح دادگاه حکم به برا یشود ، بر اساس اصل برائت ، متهم را نم یارتکاب جرم م

مهم اصل  ینبر ا یددر تاک یسع یمدن یدادرس یینو قانون آ یفریک یدادرس یین، قانون آ یاصل در قانون اساس ینگذار با تکرار ا

 یدادرس ییندرباره اصل برائت در آ یقانون گذار مواد ینبه عنوان قانون مادر آمده است . هم چن یدارد . اصل برائت در قانون اساس

 یااصل است . منظور از اصل برائت  ینا یتو اهم یدذکر کرده است که نشانگر تاک یمدن یدادرس یینو اصل برائت در آ یفریک

. اما یستیمکه در مقام عمل موظف به آن ن شویمیمعتقد م یم،شك کرد یکه در حکم یاست که در موارد یناالبرائه در فقه اصاله

که ثابت نشود  یمعناست؛ تا موقع ینو به ا یفریبرائت ک یا گناهییمانند، فرض ب لماتیمترادف ک یفریاصل برائت در حقوق ک

را که هنوز علم به  یمؤاخذه شخص یدار،و وجدان ب یمعقل سلشده، اصل بر برائت او خواهد بود. هر  یشخص مرتکب جرم

اصل برائت ارائه کرد، استصحاب  یتتوان بر حجیکه م یگرید یل. دلداندیم یحو فقط در مظان اتهام است قب یمندار یو یتمجرم

انجام نداده است و  یف قانونعمل خال گونهیچشخص قبل از اتهام، ه ینکها یعنیاتهام است؛  یدایشمتهم قبل از پ یتحالت و وضع
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او را  یتد مجرمیو با کنیمیو برائت او را استصحاب م یهمان سابقه قبل یر،خ یاکه مرتکب جرم شده است  یماگر به او شك کرد

)مظفر، محمدرضا، اصول فقه، جلد سوم، قم: حقوق « من انکر یعل یمینو ال یالمدع یعل ینهالب»طبق قاعده  ینثابت کرد. همچن

 یکرد، اصل بر برائت آن شخص است و شاک یتشکا یگرید یهعل یکه شخص ی( .در صورت35. ص 1387می، چاپ دوم، اسال

 (.63)همان، صیاوردل بیدل یدخود با یاثبات ادعا یبرا

 اقسام برائت  -2

 یردگ یستفاده قرار مموجود مورد ا یتهنگام شك در واقع یهاست و اصول عمل یهاز اصول عمل یکیاصل برائت  ینکهتوجه به ا با

 یمکن یعمل م یبه حکم ظاهر یررفع تح ینه. برا یاواقعاً به وجود آمده  یاکه آ یمشك کرد یموضوع یدایشهرگاه در پ یجهدر نت

 یفقدان عمل بر هم زننده وضع سابق م»: اصل برائت یگر، مصداق  ندارد و به عبارت د کنسبت به مشکو ینیموضوع مع یعنی

هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و  یهم واقع شده است و شخص یکه سرقت جرم است و سرقت یمدان یمثالً م« باشد

 یصادر م یاست لذا حکم بر برائت و یهاً منکر قضیدمتهم شد یاز طرف یستجهت انتساب جرم به او موجود ن یاثبات یللکن دال

 (.390، ص 14ج ی،گردد)آخوند

 

  یبرائت قانون 2-1

نوع برائت  ینا یکه جرم نسبت به او ثابت نشده است مبنا یعبارت است از حکم قانونگذار بر عدم مجازات شخص یقانون ئتبرا

از آن مواد در مبحث  یلیخورد که بحث تفص یبه چشم م یعاد ینقوان یگرو د یاست که در قانون اساس یمواد مصّرح قانون

 .(.35، ص 1، ج1387اهد گرفت)سرمست بناب، مورد بحث قرار خو« اصل برائت یضوابط قانون»

  یبرائت عقل 2-3

 ینکه جرم او ثابت نشده است بنابرا یو عدم استحقاق عقاب نسبت به کس یتعبارت از حکم عقل به عدم مجرم یعقل برائت

خص و عدم ترقب او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن ش یهعل یاثبات یلمتهم باشد و دال یبه جرم یچنانچه شخص

 یبرائت عقل یگرکند. به عبارت د یحکم م یشخص و عدم ترتب هرگونه مجازات نحکم عقل و وجدان بر تبرئه آ یهرگونه مجازات

 یشود و دور از هرگونه تخلف زندگ یهرکس پاک و منزه متولد م یراباشد. ز یبر هم زننده وضع سابق م یحکم عقل به فقدان عمل

 یناز نظامات و قوان یمرتکب تخلف یکه کس ودکند، همه پاکند و اصل طهارت است. پس هرگاه ادعا ش یآغاز مشرافتمندانه خود را 

قاطع آن  یلگردد و مادام که با ارائه دال یشود و اصل برائت ظاهر م یو طهارت سابق او استصحاب م یشده، به حکم عقل پاک

 (96، ص 3، ج1387نگاه کرد)کاتوزیان،  یتمجرم یددتوان به متهم با  یحالت سابق به ثبوت نرسد نم ییرتغ

امر به ظاهر  یتباشد که صرفنظر از واقع یعمل به اصل م یتوان استنباط کرد که منظور از حکم ظاهر یم ینگونهواقع ا در

 یار مقر یو دادرس یبشود و پس از آنکه تحت تعق یم یمظنون به ارتکاب جرم یکس یوقت یشود در امور جزائ یحکم داده م

کند  ینگاه نم یتکارجنا یكمتهم را به صورت  یدر شروع به دادرس یاوست قاض یبانو پشت یتقدم حکومت اصل برائت حام یردگ

رسد بتوان اصل برائت را  یباشد. به نظر م یاصل بر برائت م یداند و معتقد است در امور جنائ یگناه م یپاک و ب یبلکه او را فرد

که  ی( و اصل برائتیشود )برائت قانون یکه از متن قانون استفاده م یاصل برائت یعنی یمنمائ یمتقس یئت عقلو برا یبه برائت قانون

 (.یعقل و وجدان بر آن حاکم است. )برائت عقل

 )عدول از اصل برائت(یتاماره مجرم 2-4

اصل  یناز اعمال ا یا،در موارد خاصاصول و قواعد حقوق جز یگرو حاکم بودن آن بر د یفریاعمال اصل برائت در امور ک رغمه

ارکان  یداست که با کنندهیبمقام تعق ینکه در صورت ورود اتهام،اصل،برائت بوده و ا یحال ی،درموارد ین.در چنشودیعدول م

تهم جا شده و بر دوش مجابه یلدل یهارا یفهوظ یست،ن یشخو گناهییجرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات ب یو معنو یماد

 قرار خواهد گرفت.
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.به کندیم هیرا توج ییفرر کبرائت در امو اصل یتاست که حاکم ییاز موارد،همان مبنا یاریعدول از اصل برائت در بس مبنای

در  یرد،ار گرد حکم قرمتهم مو گناهییو ب یل،برائتدر صورت عدم وجود دل کندیاقتضا م یکه عدالت حقوق گونهیگر،همانعبارت د

 ی،تقدمصالح عمومو م یعدالت حقوق یاقتضا کند،یم یتظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقو ینیکه وجود قرا یزن یخاص موارد

که  ییقضا ای یقانون یاارهخواهد داشت که ام یمنطق یهتوج یبر اصل برائت است. عدول از اصل برائت در صورت یّتاماره مجرم

اصل  یقطر نید و به اواهد شخ یروند دادرس ییرموجب تغ اراتام ینباشد.وجود ا یانماست در  آوریناناطم یا یظن قو یجادسبب ا

. شودیم متوسل یدادرس ییاستثنا یهابه روش یقاطع،قاض یلرغم عدم وجود دلبه یجهمخدوش شده و در نت برائت نسبت به متهم

لوث در .یافت توانیوث ممشکوک موجب ل موارد قتلاسالم را در  یفریدر حقوق ک یدادرس یینمونه بارز توسل به روش استثنا

 یرآور و غمارات ظناو  ینااقرار و شهادت،قر یلاثبات قتل از قب یاز ادله عاد یکیوجود  رغم عدمکه به شودیمطرح م یموارد

 انبتکاب قتل از جات به اررو اما ینقرا ینا وجود داشته باشد که داللت بر تحقق قتل توسط متهم کند و حاکم با توجه به یمتعارض

متهم  اصل برائت نسبت به یتحاکم یموارد ین(.در چنیقانون مجازات اسالم 256و  255و  242 یال 239کند)مواد  یدامتهم ظن پ

(و در صورت عدم اقامه یسالماقانون مجازات  246اقامه کند)ماده  ینهتبرئه خود ب یبرا یدمتهم است که با ینو ا گرددیم یلزا

و بستگان  یم از مدعفر اعنقاعده قسامه،پنجاه  ی.بر مبناگرددیاثبات جرم است،اعمال م ییاستثنا یهاکه از روش ه،قسامهینب

تهم به قسامه،م طیشرا یرا به قتل رسانده است. در صورت تحقق تمام یهعل یکه متهم مجن کنندیم یادقسم  یو ذکور و ینسب

و بستگان  یکه مدع ی(.در صورتیقانون مجازات اسالم 253و  248،249،250،251واد )م گرددیمحکوم م یهعل یسبب قتل مجن

 گناهییبر ب یقسم مبن پنجاه کردن یادبا  یشخو به همران بستگان یاو  ییبه تنها تواندیاز اقامه قسم امتناع کنند،متهم م یو

 (.یقانون مجازت اسالم 247،248، 244را تبرئه کند)مواد  یش،خودخو

رائت عدول بن از اصل ه در آکاست  یموارد یگرمحض از د ییخطا یاتبر عاقله در قتل و جنا یهشده،اثبات د یادبر مورد  هعالو

سبب  ها بهمکتب یته در برخ(.البیقانون مجازات اسالم 312 یال 305)مواد شودیداده م مورد حکم به ضمان عاقله ینشده و در ا

که متهم  یهنگام1یتاثبا-یمکتب تحقق یدگاهنمونه،از د ی.براشودیاصل برائت عدول م اد،ازاعتمنه چندان قابل  ینیوجود قرا

رم مشهود جم ارتکاب هنگا متهم به ینگاه که اآن یژهو گردد،بهیم یلباشد اصل برائت زا به عادت یاو -مادرزاد-یکار فطربزه

گونه که از نظر (؛همان132 ،ص1377ی،کند )خزان یهارا یلیود دلخ ئتبرا یبرا شودیاز متهم خواسته نم یشده باشد و حت یردستگ

- شناسییافهق یارهایعم یبناها و صرفاً بر مکننده جرم آنبه ادله اثبات یازمادرزاد بدون ن یا یسزار لومبروزو مجرمان فطر

ن نبود یبب منطقشده،به س یاد مکتب یهاآموزه اساس که،برینا یت.نهاشوندیمجرم شناخته م2-یشناختانسان یشناسمجرم

 یاجتماع یتمسئول ها به سبببودن فعل مجرمانه آنان است،آن یمجرمان به سبب جبر یفریک یتاز عدم مسئول یمجازات که ناش

ان )ژاشدبیم یدتبعکاران به عادت،و بزه یکاران فطراقدامات نسبت به بزه ین.اگیرندیقرار م ینیمشمول اقدامات تأم

 (.100-102،ص 1373ل،پراد

 یتاماره مجرم یمبان 2-5

 یره در زاست ک یققتح ینا یگراز جرائم، قسمت د یبرائت و معکوس شدن بار اصبات در بعض یعدول از اصل کل ییو چرا مبانی

 شود. یبه موارد مهم آن پرداخته م

 (ی)نظم عمومیضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماع 2-5-1

م نظ(. »205ص  ،1388 ی،شود)هاشم یجد یتدر آن حما یدجامعه با یثیتکه ذات و ح است یمدلول مقررات یعموم نظم

 یاختارهامتفاوت و س یهاطمتعدد، استنبا یفاست که از تعار یزچالش برانگ یبا مفهوم یاز اصول مهم حقوق عموم یکی «یعموم

 راهیپر ب یحقوق یهامحور در نظامحور و زمانممکان یگفتن از نظم عموم خنس ین،. بنابراگیردینشأت م یمختلف جوامع امروز

مفهوم  ینا یفر تعرد یزن یومو ق یمذهب ینی،د هاییشهآنها از اند یرپذیریو تأث یحقوق یهانخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام

 (.62، ص 1396و همکاران،  یاست)چلب یتحائز اهم یاربس
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 طرناکو خ یچیدهاصبات جرائم پ یلضرورت تسه 2-5-2

که مأموران کشف جرم از حالت  یااست، به گونه اییچیدهمختلف کار سخت و پ یلاز جرائم، کشف جرم بنا به دال یبرخ در

و  ینطرف یتجرائم توأم با رضا ی،. جرائم فاقد قرباندهندیخود را به صورت فعاالنه سامان م یقاتو تحق شوندیخارج م یانفعال

مثل  یجرائم هستند. جرائم یندر زمرة ا یهمگ کند،ینم یتیاز وقوع جرم شکا یناآگاه یا رسعلت ت آنها به یکه قربان یجرائم

شود که  یمطرح م یاند. عدول از اصل برادت زمانموضوع ینبارز ا یهاو... نمونه یجرائم اقتصاد ی،جرائم مواد مخدر، جرائم جنس

به سبب  یبدادستان و مقام تعق یباشد دوم اثبات جرم از سو آنها یهعل یجد یدتهد یابه جامعه زده یباوال ارتکاب جرم موجب آس

 (.184، 1387نباشد)سرمست بناب،  یرامکانپذ یخاص جرم ارتکاب یها یچیدگیپ

 سالح( ی)تساویدعو ینطرف ینتناسب و توازن ب یجادضرورت ا 2-5-3

 یادیاز ارکان مهم و بن یکیاصل  یناست. ا یادرسد ینددر فرآ ینطرف یتساو یکل یاصل یقاز مصاد یکیسالح ها  یتساو اصل

در  یدادرس ینددعوا در فرآ یطرف ها یدنما یاقتضا م یفریسالح ها در امور ک یشود. اصل تساو یعادالنه محسوب م یدادرس

دارد از امکانات متهم را بر عهده  یبتعق یفهدادستان که وظ یفریک یرند. در پرونده هایقرار نگ ینامناسب یاساس یطو شرا یتموقع

باشد. لذا  یمتهم م یزن یدعو یگرقرار دارند و طرف د یطرف دعو یكو دادستان در  یشاک یدعاو ینبرخوردار است. در ا ییباال

بهره مند  یمساو یو قانون یحقوق یتامکانات و موقع ازو دادستان  یمانند شاک یزمتهم ن یدنما یم یجابسالح ها ا یاصل تساو

اعم  یگشته و بر همه نوع دادرس یلاصل جهان شمول و عام تبد یكبه  یالملل ینسالح ها و مساوات در اسناد ب یشود. اصل تساو

 (.56، ص1394 یگی،دارد)ب یتحاکم یفریو ک یادار ی،حقوق ی،از مدن

 یفریعدالت ک یاقتضا 2-5-4

است که بش از  یمیالت از جمله مفاهعدالت است و عد یمن جمله حقوق جزا اجرا یهدف همه قواعد حقوق ینمهمتر امروزه

است. عدالت  ییهمهم قوه قضا یاز رسالت ها یکیعدالت امروزه  یاستقرار آنست. اجرا یخود، آن را شناخته در پ یجمع یاتبدو ح

 یجادر اآن با مواد قانون جزا، به منظو یقو تطب یافتهعمل مجرمانه انجام  یفیتو ک یتوضع یعبارت از بررس ی،از نظر قاض یفریک

اند. نظام تحقق شده ییجنا یاست که مرتکب امر یعدالت در مورد کسان یحقوق فرد و اجتماع است. اجرا ینتعادل و توازن ب

آنان است.  یهافراد متخلف از قانون با هدف تنب یریو دستگ ییشناسا یاست که در پ یحکومت یآژانس یاسازمان  یفریعدالت ک

 یلن یبرا یننخست یهااست. سازمان یاناز قربان یاخالق یتو حما یگرد یاتاز جنا یریان، جلوگبه مجرم یاهداف شامل توانبخش

 (.1394 یاری،زندان است)شهر یتمدافع، دادگاه و در نها یلدادستان و وک یس،شامل پل یفریبه عدالت ک

 از جرائم یبعض یبدر تعق ییگرا یتامن 2-5-5

و جرائم قاچاق  ییمانند پولشو یافتهجرائم سازمان  یرمجرمانه نظ یدجد یها یدهاست که به واسطه پد یموضوع ییگرا امنیت

 ینها و قوان یونکنوانس یژه،نوع جرائم و ینمقابله با ا یبرا یجکرده است و به تدر یدادر حقوق جزا راه پ یجرائم فرامل یامواد مخدر 

را فراهم آورده است.از  یكکالس یده در حقوق جزاش یرفتهاصول مسلم پذ یمحو شدن برخ جباتوضع شده است که مو یخاص

حقوق  یماز مفاه یبخش ییعموجب تض یگر،بشود، لکن از طرف د یتامن یتحاکم یتموجب تثب ییگرا یتامن یبه نوع یدشا یطرف

 یسیپلبر اصل برائت، اقدامات  یتاماره مجرم مگرا همچون تقد یتامن یها یافتره ینا یاز مصداق ها یشده است. برخ یبشر

تجاوزات  یهاز وقوع جرم، توج یشگیریحق به استناد پ ینو خلوت اشخاص و مخدوش ساختن ا یخصوص یمگسترده، دخالت در حر

 ی،اقتصاد یتخاص خود امن یها یژگیکه به سبب و یجرائم ینو. . . از جمله خطرناک تر یگرد یقدرتمند به کشورها یکشورها

در عرصه  یعلم و فناور یشرفتاست که همزمان با پ یافتهسازد، جرم سازمان  یمواجه م یددجامعه را با ته یاسیس یو حت یاجتماع

 یگونه جرائم، جهان ینمجرمانه مرتکب ا یساختار گروه ها یچیدگیکرده و به سبب پ ییخودنما ینمظاهر آن با اشکال نو ی،جهان

ارائه شده  یفکرده است. گرچه در تعار یداپ یفرامل یژگیوامکان گذر از مرزها،  ینجهان و همچن طحشدن و سهولت ارتباطات در س
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ذکر شده است، در  یو مال یمنافع ماد یلگونه جرائم عموماً تحص یناز ارتکاب ا یهدف اساس ی،جرم خصوصاً در جرم شناس یناز ا

از جمله اهداف گروه  یزو کسب قدرت ن یاسیکشورها، اهداف س برخی یداخل یندر قوان یژهو به و یفاز تعار یحال در برخ ینع

مشمول مقررات حاکم بر  یزن یسمکشورها، ترور ینا یدر حقوق داخل یبترت ینشده اند و بد یانجرائم ب ینمجرمانه مرتکب ا یها

 کارآمد، یداخل ینجرائم، وجود قوان ینمبارزه با ا یافته،شود. با توجه به خطرات فوق العاده جرائم سازمان  یم یافتهجرائم سازمان 

 ینشهروندان، با ا یحفظ حقوق اساس ینطلبد که در ع یرا م یقیدق یو هماهنگ و دادگستر یقو یو اطالعات ییاجرا یروهاین

بر موارد  وهنوع جرائم، عال ینا یمظاهر فرامل یهعل یالملل یناقدام ب یبرا یگرهمه جانبه داشته باشند. از طرف د یجرائم مبارزه ا

معاهدات دوجانبه و چندجانبه که  یقدولت ها از طر یانم - یو جهان یمنطقه ا یعنی - یرفراگ یالملل ینب یها یفوق، همکار

از جرم را فراهم ساخته و به  یناش یکرده و موجبات مصادره درآمدها یسرجرائم را م ینو محاکمه عامالن و آمران ا یبتعق یف،توق

 (.1392 ی،است)جعفر یجرائم منجر شود، ضرور ینا یکنترل و سرکوب

 ضابط در لغت و قانون: -3

( . 23، ص1ج، 1376 د،ید)عمباش یو مرد باهوش م یرومندن ی،حفظ کننده، نگهدارنده، حاکم، قائد، قو یدر لغت به معنا ضابط

، 1365ور، ست)انصافپامده آ یزن یاتانتظامات شهر، حاکم، مباشر و محصل مال یسمحفوظ دارنده، کارگزار، رئ یبه معنا ینهمچن

حبس  یعنیضبط  یلمه هانگهدارنده بوده که مصدر آن ک یگرفته شده است که به معنا طضب ی یشه(. کلمه ضابط از ر26، ص1ج

 (.66،ص 2، ج1330یاح،نگهداشتن و مالزم شده است)س یو ضابطه به معنا یزیچ

 :یدادگستر ینضابط یطبقه بند 3-1

 یها یدقوق و آزاح ینضمتهرج و مرج و  یجاداز ا یریو جلوگ ینقوان یو استقرار عدالت بر حسن اجرا یتامن ینشك تام بی

و  ییننون تعتوسط قا ییستاب یرون ینمبنا ا ینباشد بر ا ییقضا یناوامر و فرآم یاست که مجر یرویین یتموجود یازمندافراد ن

 یفدانست و وظا و را ضابطاوان ت یمنشناخته ن یتنکرده و او را به رسم یینعنوان ضابط تع هرا ب یشود. مادام که قانون کس یمعرف

ست که مل کرده اع ینچن ینا ینضابط یدر خصوص طبقه بند یفریک یدادرس یینملحوظ داشت. قانون ا یو یرا برا یفیو تکال

 (:106،ص 1،ج1389 یلی،)اردبیمپرداز یبه شرح آن م

 عام ینضابط 3-1-1

 یمر جراو تصرف د دخل یبرا یخاص یطو عام است و شرا یند کلکه بر عهده دار یاراتیو اخت یفکه وظا یندسته از ضابط آن

و  یفد و وظاقدام دارنا یتحصال یم،جرا یههستند که در مورد کل ینیعام ضابط ینضابط یگربه عبارت د یاآنان وجود ندارد  یبرا

باره  ینر اد یآخوند دکتر ماساکت است ا ینضابط یفقانون در تعر یستن یخاص یطشرا یان یمع یآنها محدود به جرائم یاراتاخت

ه است. بند الف ن منع کردقانو جرائم را دارند مگر آنچه که یهاقدام درباره کل یتهستند که صالح یعام افراد ینضابط یسدنو یم

ان )کارکنیکندماعالم  یرادگستد ینازضاط یکیرا  یانتظام یروین یدهماده ق.آ.د.ک فرمانده هان و افسران و درجه داران آموزش د

 یتلنند و مسوک یم یفهمورد انجام وظ ینشوند( اما تحت نظارت ضابطان مربوط در ا یمحسوب نم یدادگستر ینضابط یفهوظ

الزم  یموزش هاآ یدند بادار که یاراتیواخت یفبراساس تکال یرابطه با ضابطان است ضابطان دادگستر یناقدامات انجام شده در ا

 یانتظام یروین یدهوزش دان آمموضوع قلمرو ضابطان عام را به کارکن ینا ینیب یشانون با پکرده باشد و ق یرا ط ینهزم یندر ا

ده است پاسخ بط وارد شن ضابه عنوا یانتظام یرویکارکنان ن یهکل ییکه در باره شناسا یرو به نقد ینمحدود کرده است و از ا

 (.163، ص 1، ج1377 یش،)آزما تگفته اس

 خاص ینضابط 3-1-2

محسوب  یمحول شده ضابط دادگستر یفخاص در حدود وظا ینکه به موجب قوان یخاص شامل مقامات و مأموران ضابطان

 یروین مأموران وزارت اطالعات و مأموران یان،: رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیلاز قب شوند؛یم
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 یفاز وظا یبرخ یاکه به موجب قانون تمام  یمسلح در موارد هاییرون یرسا ین. همچناسالمیانقالب  پاسداران سپاه یجبس مقاومت

اما تحت نظارت  شوند،یمحسوب نم یضابط دادگستر یفه،. کارکنان وظشوندیضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب م

 یناف یتمسؤول ینرابطه با ضابطان است. ا ینا اقدامات انجام شده در یتو مسئول کنندیم یفهمورد انجام وظ ینضابطان مربوط در ا

 یریعالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگ ی،. احراز عنوان ضابط دادگستریستن یفهکارکنان وظ یقانون یتمسؤول

است.  دگستریضابطان دا یژهکارت و یلمربوط و تحص یینظر مرجع قضا یرز یآموزش یهاالزم با گذراندن دوره یهامهارت

مقام  یهابدون اعتبار است. دستور یکارت، ممنوع و از نظر قانون یناشخاص فاقد ا یو اقدامات صورت گرفته از سو یقاتتحق

مقدور  یکه صدور دستور کتب ی. در موارد فورشودیمهلت صادر م یدو با ق یحصر ی،به صورت کتب یدادگستر ینبه ضابط ییقضا

ها و درج مراتب و اقدامات معموله در ضمن انجام دستور یدبا یو ضابط دادگستر شودیم صادر هیصورت شفادستور به یست،ن

به محض اطالع از  ینبرساند. ضابط ییمقام قضا یو چهار ساعت آن را به امضا یستصورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ب

 یمو در خصوص جرا کنندیزم به دادستان اعالم مال وراتو اخذ دست یفکسب تکل یمراتب را برا یرمشهودغ یموقوع جرم در جرا

 یقاتو تحق یبتعق ی،تبان یااز فرار متهم و  یریاقدامات الزم را به منظور حفظ آالت و ادوات و آثار جرم و جلوگ یمشهود و تمام

ع و احوال و قرائن مسلم اوضا فمعتبر است که بر خال یدر صورت ین. گزارش ضابطرسانندیرا انجام و بالفاصله دادستان م یمقدمات

را از حق درخواست جبران  یمکلفند شاک یدادگستر ینشود. ضابط یمو تنظ یهته ینباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانون یهقض

در مورد  یمکلفند اظهارات شاک ینآگاه سازند همچن یحقوق یهامعاضدت یرموجود و سا یااز خدمات مشاوره یمندخسارت و بهره

را ندارند  ینحق اخذ تأم یمقدمات یقاتدر تحق یدادگستر ینذکر کنند. ضابط ییوارده را در گزارش خود به مراجع قضا انیو ز ررض

و  ییمتهم را در بازداشت نگهدارند. بازجو توانندیاقدامات خود را به اطالع دادستان برسانند و نم یجهدر اسرع وقت نت یدو با

انجام شود.چنانچه در  یشرع ینمواز یتزن و با رعا یدهدتوسط ضابطان آموزش یددرصورت امکان با نابالغاز زنان و افراد  یقاتتحق

بالفاصله کتباً به متهم ابالغ شود  یلبا ذکر دال یدباشد موضوع اتهام با یضرور یقاتتحق یلتکم یمشهود بازداشت متهم برا یمجرا

به  یقانون یممراتب جهت اتخاذ تصم یدفرصت با ینگهدارند و در اولنظر ن تمتهم را تح توانندیساعت م 24و حداکثر تا مدت 

 ییبا اجازه مخصوص مقام قضا یدبا یرمشهودغ یمو جلب اشخاص در جرا یامنازل، اماکن و اش یبازرس یزاطالع دادستان برسد و ن

 (.114، ص 1،ج 1391ی،ور)آش اشدارجاع شده ب ینبه ضابط ییاز طرف مقام قضا یبه طور کل یقاتتحق یباشد هرچند اجرا

 : یفریدر امور ک یدادگستر ینضابط یفتكال 3-2

 است :  یلبه قرار ذ ی( دادگستر یانتظام یروی)ن ینضابط یفو تکال یاتیمحدوده عمل یفریک یدادرس ییناز قانون آ برگرفته

 .یندرا اجرا نما ییمکلفند دستورات مقام قضا یدادگستر ینضابط    -1

 است.  ییحوزه قضا ییسکه به عنوان ضابط به عهده دارند با ر یفیوظا یثاز ح یدادگستر ینرت برضابطو نظا یاستر   -2

 باشند.  یمعتبر است که موثق و مورد اعتماد قاض ییدر مرجع قضا یدرصورت یدادگستر ینگزارش ضابط  -3

 (.75، ص 1، ج1393ضابط درقبال جرم مشهود)جوانمرد، یفهوظ   -4

 نسبت به اصل برائت: نیضابط یفوظا -4

است براساس اصل برائت اصل بر آزاد  یفریدستگاه عدالت ک یاتاز ضرور یکیمتهم  یگناه یاصل برائت و فرض بر ب رعایت

 یقهاعمال سل یااز هر گونه اهمال و  یریجهت جلوگ یلدل ینداشت ا یاردر اخت یکاف یلدال یداز او با یسلب آزاد یبودن است و برا

 یحق دفاع ینو مهمتر یندر حقوق جزا است که دفاع از اول یادیناز اصول بن یکیبرائت  اصلاست.  یقانون یرو غ یلاصو یرغ یها

گفت که اصل بر برائت و  ینینچ یاتو روا یادآ یتوان به استناد برخ یاست. در اسالم هم م یدادرس یهپردازد و از لوازم اول یمتهم م

بر اصل برائت آمده است در اصل  یاصول را مبن ی. در قانون اساسیدبه اثبات برس یدتهم بام یمجرم نبودن متهم است و گناهکار

 یاصل از قانون اساس ینشود. ا یکس از نظر قانون مجرم شناخته نم یچمقرر داشته است اصل بر برائت است و ه یقانون اساس 37

ق آ د ک  177برائت را در بن اول ماده  لبع در تبع قانوگذار اصمتهم پرداخته است و به ت یهحقوق اول یادیبه دفاع از بن یبه روشن



 

 9/ی و انتظام یتیامن ینبه جرائم توسط ضابط یدگیکاربرد اصل برائت در رس

 
جرم نباشد دادگاه اقدام  یبه و یعمل انتساب یامتوجه متهم نبوده و  یاشاره کرده است و مقرر داشته است چنانچه اتهام 1378سال 

است تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و  آمده یماده واحد قانون حقوق شهروند 3. در بند یدنما ی... م یابرائت و  یبه صدور را

حق دارد در پناه قانون از  ینگردد اصل بر برائت متهم بود و هر کس یمعتبر م یمنابع منته یا یمستدل و مستند به موادر قانون یرا

ت. ماده فوق ناظر به آمده اس یزآن ن 4در ماده  1392مصوب سال  یفریک یدادرس ینآئ یدالزم برخوردار باشد. در قانون جد یتامن

آثار و  ییو ه در بند قضا ینیاست مهم در لبه تخم یفریاز اصول اساس حقوق ک یکیاصل برائت است اصل برائت که  ییقضا نبهج

قانونگذار آن را جرم  ینکهجرم محسوب نشود مگر ا یعمل یچآن است. که ه یاصل برائت مقتض ینیدارد در بعد تقن یاتیمقتض

 یكآن است که شخص که به عنوان متهم در  یاصل برائت مقتض یدر لبه قضائ باشدنموده  یینن مجازات تعآ یشناخته و برا

مانند  یگناه فرض شود و اوضاع و احوال یب یقطع یتقرار گرفته است تا زمان صدور حکم محکوم یبتحت تعق یعموم یدعوا

فرد ناکرده بزه  یكاو به عنوان  هاو نگردد و بلک یتمجرماعتقاد به  یریسبب شکل گ یفریک یتسابقه محکوم یابودن  یمتوار

. که توسط یردصالح و بر طبق مقررات صورت گ یاو تسوط مرجع قضائ یهعل یاله  یلدال یجمع آور یو اقدامات الزم برا یتلق

و  یتانسان یمتوقع باشد که از رو یعوامل دستگاه قضائ یهحق دارد از کل یهر متهم یشده است. در حقوق اسالم یینقانونگذار تع

توانند با  یشفاف و مدون و سه جانبه م ینبا وجود قوان یدادگستر ینکه ضابط یبا او رفتار شود و زمان یو یذات یثیتاحترام به ح

و  یقانون یرضع غبه برخورد از مو یازین یگرو قانونمند و مقتدرانه داشته باشند د یرفتار اسالم ینبا متهم یدکمال قدرت و بدون ترد

کرامت و ارزش  ی؟ و ... دارا یمذهب یزبان یانسان فارغ از هر گونه تفاوت نژاد ینباشد. بنابرا ینم یتضابط انخالف ش یرفتارها

جمله  ینرا در ا یتوان تمام حقوق شهروند ی(. با دقت م126، ص 1، ج1383رو حفظ حقوق او الزم است)شاملو، یناست از ا یذات

 یمحقوق بشر را ترم ینع یرفتپذ یدو با یکسانندبا تو  ینشدر آفر یاهستند  ینید ار( استخراج کرد:که مردم با تو برد)ع یامام عل

آدم: ما به فرزندان انسان  یلقد کر منا بن یدفرما یمحترم است آنجا که خداوند م یارحقوق انسانها بس یزن یمنموده است. در قرآن کر

که حضرت رسول ص و حضرت  یاو حقوق قائل استوقت یقطعا برا یشماردوند انسان را محترم مکه خدا ی. وقتیدیمکرامت بخش

بردوش ما قرار دارد. تا  ینیسنگ یفوتکال یفهاست که چه وظ یدا. پیدگو یدر خصوص انسان و شهروند به احترام سخن م یزع ن یعل

و کرامت  یثیتح یبرا یخاص یتارزش و اه یرانا یدر نظام حقوق.  یمو آنها را ادا کن یمحقوق انسانها و شهروندان رامحترم بشمار

در برخورد با اشخاص  یاسالم یناخالق و مواز یتبر لزوم رعا یزن یقانون حقوق شهروند 6و  4شده است. موارد  ینیب یشانسانها پ

 منعاد در مظان اتهام را فراهم آورد افر یزاءکه موجبات ا یرا از هر گونه اقدام ینموده و ضابطان دادگستر یددر مظان اتهام تاک

پوشاندن صورت  یراز اقدامات خالف قانون نظ یقو ماموالن تحق یانداشته که بازجو یانقانون مذکور ب 7نموده است در ادامه ماده 

همچون  یزن ییتمهم در مرحله بازجو یو روان یروح یتورزند . که امن یاخذ اقرار با شکنجه نشستن پشت سرهم متهم و ... خوددار

حفظ و حراست  یلر یرا رو ینضابط یدستورات اسالم  1392سال  یدادرس ینبرائت حفظ شود در آئ صلبر اساس ا یدوران عاد

 یفرد یثیتخدشه بر ح ینوهمچن یو روح یکه موجبات آزار بدن یاز حقوق افراد جامعه و متهم مستقر ساخته است و طبعتا اقدامات

نموده و  یاعمال را جرم انگار ینگونها یدر قانون مجازات اسالم نگذاررو قانو یناجرا نخواهد بود. از ارا موجب شوند بدون ضمانت 

(. حال چنانچه مرتکب اعمال 269، ص 3، ج1388ق م ا آورده است )شمس،  570دانند. که قانونگذار در ماده  یقابل مجازات م

 یگریبا قصد محروم کردن د یول دارندبازداشت افراد را  یفتوق یتصالح باشد که یماموران یا یماده از مقامات قضائ ینموضوع ا

ق م ا حبس از دو ماه تا سه  575و  570بر اساس مواد  یکند مجازات و یفمبادرت به صدور بازداشت و توق یشخص یاز آن آزاد

باشد که  یاز ماموران دولت ینونقا یرسال خواهد بود. چنانچه مرتکب بازداشت غ 5به مدت  یاز مشاغل دولت یتسال و محروم

با  یموضوع رابطه استخدام یهعل یمنج یشخص یدر سلب آزاد یصدور دستور بازداشت را ندارند. با احراز قصد و الحیتص

 یق م ا به عنوان ضمانت اجرا 608و  580اشغال درآن مرتکب جرم شده است. ماده  یناست که در ح یوزارتخانه با دستگاه اجرائ

اغلب در  یدادگستر ینو ضابط یس(. مقامات پل36، ص 1، ج1396 ی،شده است)خالق ینیب یشاشخاص پ یثیتو ح هتك حرمت

 ینمرحله بهتر ینآورند. سکوت در ا یاعتراف و اخذ قرار از متهم بدست م یفرصت را برا ینمواقع تحت نظر قرار دادن متهم بهتر
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 یفریو سکوت او عواقب ک یدتواند به سواالت پاسخ نگو یمتهم م یعنیهم باشد سکوت مت یتالشها م ینبردن ا یناز ب یروش برا

از دادن پاسخ  یصورت مراتب امتناع و یندر ا یارتوانند سکوت اخت یآ د ک به صراحت آمده است متهم م 197بدنبال ندارد. ماده 

 زاگر متهم ا ینوت متهم است بنابراکننده حق سک یانب یماده به روشن ینشود.  ا یم یداظهارات در صورت مجلس ق یمضا یا

. حق یدبه آنها نشده و حقد دارد در برابر آنها سکوت نما ییملزم به پاسخگو یو یدبازپرس امتناع نما یدادن پاسخ به پرسشها

 یگناه یباشد. و متهم ملزم به اثبات ب یباز آثار اصل برائت است که اقتضاء دارد بار اثبات اتهام بر دوش مقام تعق یکیسکوت 

بر انتساب بزه او  یکاف یلو چنانچه دال یستدر مودر او ن یبسکوت متهم لزوما صدور قرار منع تعق یجهحال نت ینخود نباشد. در ع

گردد حق سکوت در واقع  یصدور قرار جلب به دادرس فراهم م ینهدر رد آنها زم یمطالب یاناز ب یو یموجود باشد با انصراف اراد

بطور کامل شده  یمقدمات یقاتدر مرحله تحق یفریک یدادرس ینامر در آئ یناست. و ا یقمتهم در مراحل تحق یاز حقوق دفاع یکی

و در  ییو خصوصاً از اعالم به مقامات قضا ییکه متهم در دوران بازجو ی(. در خصوص حقوق75، ص 1، ج1393است )جوانمرد،

(  که یصالحذ ی،و شفاه یحق سکوت متهم و حق دانش مترجم )کتب یراقرار اجبا یتبه ممنوع یممرحله قبل از دادسرا اشاره کن

 یقرار م ییاست که تحت بازجو یهدف از حقوق متهم در زمان ییو در خصوص حقوق متهم مربوط به زمان بازجو یمپرداخته ا

و خوار کننده  انییرانسرحمانه غ یب یشکنجه و رفتارها یتداده شد ممنوع یححقوق شامل اصل برائت که توض ینکه ا یردگ

داده است و در  ینداند و حکم به مجازات مرتکب یاجبار به اقرار را قابل مجاز م یدر قانون مجازات اسالم مقنناست و  یتممنوع

 یبرا یرتعز یمردود اعالم شده است از لحاظ فقه یقاض یاجبار متهم به دادن جواب از سو یحاًتلو یزن 1378ق آ.د.ک  197ماده 

متهم را به منظور  یدستور آزار بدن یستن یزممنوع است و حاکم شرع جا یگراند یحاکم شرع خواه از سو یقار خواه ازطرگرفتن اقر

شکنجه را ممنوع اعالم داشته و  یو قانون یبا توجه به منابع فقه یماده واحده حقوق شهروند 9اخذ قرار بدهد قانونگذار در بند 

 (.49داند)همان، ص  یم یو بدون حجت شرع یرقانونیغ یزشده را نشکنجه اخذ  یلهکه به وس ییاقرارها

 اصل برائت توسط قضات یتموارد لزوم رعا 4-1

و  یاراتاخت یف،باشد و مفصال به وظا یم یقتحق یدادرس و قاض یاراتدوم از باب اول قانون آدک مربوط به اخت فصل

متهم  یاصل برائت برا یتکه بر اساس رعا یبه آن دسته از مواد ینجاکند. ما در ا یحاکم بر کار آنها اشاره م یها یتمحدود

حق دارد دستور  یقتحق یکه قاض یقانونگذار موارد 32راهکار در ماده  ینآخر قت؛: بازداشت مویمکن یم یشده اند اشارات ینتدو

. یدارد اقدام به بازداشت متهم نمامو ینتواند خارج از ا ینم یقتحق یقاض ینبازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابرا

 عبارتند از: دموار ین(. ا84کرده است)همان، ص یانبند ب 5موارد را در  ینقانونگذار ا

 مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یمجرا .1

 با مجازات سه سال حبس یعمد یمجرا .2

 قانون مجازات 5فصل اول کتاب  یمجرا .3

شهود و  یا یگربا متهمان د یباعث تبان یاجرم شده  یلرفتن آثار و دال ینکه موجب از ب یآزاد بودن متهم در موارد .4

شدن متهم  یمخف یافرار  یمکه ب یهنگام ین. همچنیندشهادت امتناع نما یسبب شود که شهود از ادا یاو  یدهواقعه گرد ینمطلع

 نمود. وگیرینتوان از آن جل یگرید یقباشد و به طر

 (.83، ص1، ج1386حداکثر تا شش روز)کاتوزیان،  ینهاقامه ب یدم برا یایاول یکه با تقاضا ییدر قتل ها .5

 بودن موجه و مستدل لزوم ●

که  یو تنها در صورت یستاصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن ن یرااصل برائت است ز یتامر رعا ینا علت

بازداشت در متن  یلدال یحبر لزوم تصر یدماده با تاک ینتوان او را بازداشت کرد و ا یاقتضا کند م یو اقتضائات خاص قانون یلدال

که بازداشت  یزمان یتگذارد. نها یمتهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام م یگذاشتن حق اعتراض برا یقرار و باق



 

 11/ی و انتظام یتیامن ینبه جرائم توسط ضابط یدگیکاربرد اصل برائت در رس

 
با ذکر ادله  یدکند باز با یدو تمد یدبخواهد تجد یکه قاض یماه است که در صورت یك ینجامدتواند به طول ب یمورد م ینموقت در ا

 (.91)همان، ص یدنما یمناسب متهم را آزاد م تامینصورت با قرار  ینا یرکار را انجام دهد و در غ ینا یکاف

 یطرف یب رعایت ●

رار ق یقاض زیم یر روبکه  یاست که پرونده متهم ینکند چرا که اصل بر ا یم یطرف یب یترا مکلف به رعا یقاض 39 ماده

 یقاتتحق یدبا گاه کند ونه او بمجرم  یدحق ندارد با د یاست که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاض یگناهب یكدارد پرونده 

 یقاض یزارد ندونده خود ر پرد یفریکه سابقه ک یدر مورد متهم یجالب تر آنجاست که حت سئلهانجام دهد. م یطرف یرا در کمال ب

ره سرقت که دو فق یمتهم اگر یحت یعنیاصل برائت است.  یدستاوردها یناز مهمتر یکی ینکند. ا یترا رعا یطرف یاصل ب یدبا

رض کردن فثبات شده دن و ااصل را بر مجرم بو یقبل هایحق ندارد به استناد سرقت  یقاض یستدبا یانجام داده در مقابل قاض

 یكبرخورد با  یستهاکند که ش رفتار یبا او به گونه ا یاکند و  یلخود اقامه دل یگناه یبه بجرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت 

 (.47، ص1393 ی،)خالقیستگناه ن یفرد ب

 افراد: یکنترل تلفن ممنوعیت ▪

هت ج یقاض یا مطرح باشد کشور یتکه بحث امن یکند مگر در موارد یافراد را ممنوع اعالم م یکنترل تلفن 104ماده  تبصره

 (.161، ص 3، ج 1393دهد)زراعت ،  یصاحقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخ

 افراد جلب و احضار ▪

فراد را تنها در صورت وجود ااحضار و جلب  124شده است ماده  یافراد که از اصل برائت ناش یاحترام به حق آزاد یراستا در

 (.173)همان، صیردصورت پذ یبه دستور قاض یدداند و با یمجاز م یکاف یلدال

 متهم است: یرائت برااز اصل ب یمواد در مورد حقوق ناش یناز مهم تر یکی 129: ماده یفریک یدادرس یینآ 129 ماده ▪

 یشو را برااهام بودن ان اتدر مظ یلکند باشد و سپس اتهام و دال یم یانبه متهم تذکر دهد که مراقب آنچه که ب یدبا قاضی

روشن باشدو  و یدمف یدد باکن یمطرح م یکه قاض یشده که سواالت یحماده تصر یناتهام کند. در ا میکند و به متهم تفه یحتصر

هت پاسخ به سوال ار متهم جو اجب حق ندارد به اکراه یزاغفال کننده از متهم را ندارد و ن یا ینیحق مطرح کردن سواالت تلق یقاض

 یم یدجلسه قصورت صورت سکوت او در ینداده شده است و در ا متهم حق سکوت در جلسه دادگاه یبرا یزاقدام کند. و ن

 (.62، ص1، ج1387 ی،شود)گلدوست جویبار

 یریتسخ یلو وک وکیل گرفتن حق ●

 داده است. یلجهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وک 128ماده  ▪

 ییواناتهد متهم د یصاه تشخکه دادگ ی. و در صورتیدنما یلکو یدهد که از دادگاه تقاضا یحق را به متهم م ینا 186 ماده ▪

 یریتسخ یلوک یلکو ینه به اند کک یم یینرا تع یلمورد دادگاه حق الزحمه وک ینکند. در ا یم ییناو تع یندارد، برا یلانتخاب وک

بودن حق  یز علناقصود کند. م یبودن محاکمات را مطرح م یاصل علن 188بودن محاکمات ماده  یشود. اصل علن یگفته م

خل مبودن  یلنعکه  محدود یبودن محاکمات است مگر در موارد یحضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است. اصل بر علن

 یرسانه ها قیاه از طره دادگماده حق انتشار خبر جلس ینعفت باشد. در هم یجلسه دادگاه مربوط به اعمال مناف یاباشد  یتامن

ه ک یا زمانت یوهگر یمجازات شده است. پس رسانه ها یینمتخلف تع یشدن حکم منع شده است و برا یعقبل از قط یگروه

اگر  یست که حتمحترم ا ییا جاتبودن جلسه دادگاه  ینشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند. علن یحکم دادگاه قطع

ف است به مکل یقاض شد و نخواهد یعلن یربه جلسه غ یلجلسه تبد ندیحضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نما یرسا یامتهم 

 (.73ص)همان، یداعالم نما یعلن یرجلسه را غ ینکهنظم دادگاه را دوباره برقرار کند. نه ا یگونه مقتض

 پرونده: یاتاز محتو یابی آگاهی ▪
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از شروع جلسه محاکمه به دفتر دادگاه  یشو پ یقاتتحق یلدهد که پس از تکم یامکان را م یناو ا یلوک یابه متهم  190 ماده

موثرتر بتواند از حقوق  یاطالعات به گونه ا ینبه ا یابیو با دست یدنما یلپرونده اطالعات الزم را تحص یاتمراجعه کند و از محتو

 (.111خود دفاع کند)همان، ص 

 و اصل برائت یابیغ رای صدور ●

 یزن یحینکنند و لوا یدااو در جلسه دادگاه حضور پ یندهنما یاکه متهم  یدر صورت یحق الناس یمآدک در جرا 217اساس ماده  بر

 یم یدهد ینجااصول مربوط به اصل برائت در ا یت. آنچه از رعایدصادر نما یابیغ یدادگاه نکنند دادگاه مکلف است که را یمتقد

ده روز فرصت دارد که نسبت به حکم اعتراض کند و  یابالغ واقع یخمتهم از تار یعنیاست  تهمم یبرا یشود وجود حق واخواه

 ین. علت وضع ایدنما ینظر در را یدتجد ینظر تقاضا یدتجد یتواند مطابق قانون دادگاه ها یم یزن یمهلت واخواه یپس از انقضا

در جلسه دادگاه حضور  یلاست که بنا به هر دل یو برائت کس ادینظر به متهم احترام به حق آز یدو تجد یقانون و اجازه واخواه

 (.205، ص 1،ج 1391ی،است)آشور یافتهن

 دادرسی اعاده ●

کند  یم یینکه قانون تع یآنکه در موارد یعنی یاست. اعاده دادرس یدر مورد اعاده دادرس یفریک یدادرس یینقانون آ 272 ماده

دهد و  یم یلبه پرونده را تشک یدگیجلسه رسدادگاه مجددا  یر،خ یاخواه حکم به اجرا گذاشته باشد  یبا وجود صدور حکم قطع

 ینهاد اعاده دادرس یعنینهاد  ینرا صادر کند. وجود ا یدهد تا حکم مقتض یقرار م یدگیرس موردپرونده را  یدو منضمات جد یلدال

حکم صادره و اجرا که  ییشود. و در جا یم یاوست که از اصل برائت ناش یدر قانون ما نشانه احترام نهادن به حقوق متهم و آزاد

شود و حق متهم  یدگیپرونده رس یلشود تا دوباره به دال یم یریحکم جلوگ یواقع شد، از اجرا یجد یدشدن مجازات مورد ترد

موارد اعاده  یاندر هفت بند به ب 272است و ماده  یدر مورد اعاده دادرس یفریک یدادرس ییننشود. باب چهارم قانون آ یعضا

 (.143، ص6، ج1390 یان،آن پرداخته است)کاتوز یحاتو توض یدادرس

 ینتوسط ضابط یفریک یدادرس یینآثار اصل برائت در قانون آ  4-2

 :یآثار ناظر بر حقوق دفاع  

 یلدل یلبه تحص یبمقام تعق یفتکل .1

 خود یهاجبار متهم به اقرار عل یتممنوع .2

 دفاع یفرصت برا یضرورت اعطا .3

 عادالنه یدادرس یامقررات بر ینضرورت تدو .4

 متهم: یناظر بر آزاد آثار

 چاره دانستن و موقتا اجرا کردن بازداشت موقت ینکردن آخر یتلق ییاستثنا .1

 از متهم یجهت سلب آزاد ییضرورت دخالت مقام قضا .2

 اعتراض داشتن بازداشت موقت یتقابل .3

 شوند. یکه سرانجام تبرئه م یانینجبران خسارت از زندا یبمتعاقب برائت و منع تعق یفور یآزاد .4

 یقبل از صدور حکم قطع یحقوق اجتماع یهاز کل یبرخوردار .5

 شك به نفع متهم یلتحص .6

 اول بار مرتکب شده یسابقه و آنکه برا یمتهم دارا یفرض برائت برا یکسانی .7

 یلامکان گرفتن وک .8

 حق سکوت .9

 اتهام یمضرورت تفه .10



 

 13/ی و انتظام یتیامن ینبه جرائم توسط ضابط یدگیکاربرد اصل برائت در رس

 
او به  یلوک یاتهم و م یامکان دسترس یقانون اساس 38مطابق اصل  یرقانونیغ یها یوهتوسل به ش در صورت یدادرس بطالن

 (.72، ص1، ج 1390 یرسعیدی،پرونده)م

 یریگ نتیجهبحث و 

 یشپ یاز اصول مترق یکیبه عنوان  یباز در حقوق اسالم یردارد، از د یاتو روا یاتدر آ یمهم یهها یشبرائت که ر اصل

بدان تمسك  یفریو ک یمدن ینمقنن در قوان یلدل ینداشته و به هم ییکارا یفری،و ک یمختلف حقوق یحوزه ها شده در ینیب

 یشتریب یتافراد از اهم یثیتقابل اغماض آبرو و ح یرغ یتاهم یلهم به دل نآ یفریاصل برائت در حقوق ک یتجسته است. اهم

باشد مگر خالف آن اثبات گردد. اصل برائت  یاشخاص م یگناه یجهت هم اصل بر برائت و ب ینبر خوردار بوده و به هم

و  یثیت،آبرو،جانصبغه خاص آن در ارتباط تنگاتنگ با ح یلبه دل یفریدارد. در امور ک ییواال یگاهجا یفریبخصوص در امور ک

 یناز قوان یقمض یرتفس یگردشود.به عبارت  یرشود که قانون به نفع متهم تفس یگام برداشته م یرمس ینمال افراد، همواره در ا

حدود با  یکه اجرا یمعن ینبد«تدرواالحدود بالشبهات»:یدگو یم یراستاست که قاعده فقه ینشده است ودر هم یرفتهپذ یفریک

شواهد  یل،دال یپس از جمع آور ی،اتهام یستمس یدنبا برگز یرانا یفریک یدادرس یینشود. قانون آ یم یجاد شك در آن منتفیا

بر متهم بودن  یکاف یلرا که دال یاجازه احضار فرد یصورت محاکم حت ینا یرو در غ یدنما یمتهم م یگرد، اقدام به پو قرائن 

 یدر مواجهه با عوامل یاز فرد انسان یتدر جهت حما یاصول و قواعد به نحو ینتمام ا یندارند. به طور کل یستاو در دست ن

 1392مصوب  یدادرس یین. در قانون آینداساس مختل نما یب یحت یداو را شا یاجتماع یممکن است زندگ یهستند که به نوع

تام در خصوص  یاراز جمله اخت ییقضا ینرات ضابطیااخت یانکرده و سپس به ب یفابتدا نقش ضابط را تعر 28قانون گذار در ماده 

در  کندیامتناع م یاز حضور نزد قاض یو یجلب متهم وقت یاراخت یفریک یدادرس یینقانون آ 44اقدام در جرم مشهود در ماده 

را  یاراتیو اخت کندیم یتحما ییقضا ینکه از ضابط ینیقوان یگرو ... پرداخته است از د یفریک یدادرس یینقانون آ 120ماده 

به  یهلنق یلبه سمت وسا ینشود تا ضابط یاجازه  داده م 6سالح است که در ماده  یریقانون به کارگ کندیمنظور م یو یبرا

قاچاق، مواد  یاطالعات موثق حامل کاال یاو  ینبنا بر قرا یهنقل یلهکه وس یکنند در صورت یراندازیمنظور متوقف ساختن آن ت

که قانون  یهرچند موارد شودیم یانتظام یرویقدرت ن یشباعث افزا یماده قانون ینا دهدیو ... باشد را م ریمخدر ، افراد متوا

است  یادز دهدیبه اهداف م یدنو رس یفدر انجام وظا یقو به آنان قدرت و توان الزم را در توف کندیم یتحما ینگذار از ضابط

مبارزه با مجرمان و  یرا برا یکاف یو ترسانندگ یلیرا نداشت قدرت ترذ سالحاستفاده از  یاراخت یسو به طور مثال اگر پل

 یمشهود نداشت جامعه دچار هرج و مرج و ناامن یمقدامات الزم را در مورد جراو ا یقاتانجام تحق یاراگر اخت یاتبهکاران نداشت و 

اگر قدرت جلب کردن و علت  ییکند و از سو اقدامدر کشور  یتنظم و امن یجادخطر خود ا یفهتوانست به وظ ینم یسو پل شدیم

 یتهمه قانون ما باز هم در حما یند اما با اکر یم یدارا پ یقدرت مخالفت در برابر و یالحفظ نمودن مجرم را نداشت هر تبهکار

باعث  یفریک ادرسید یینآ 19در ماده  ینمثال نداشتن حق اخذ تام یو الزم را برنداشته است برا یگام کاف یرنهاد خط یناز ا

سخت  به او یدسترس یستبازداشت موقت را ندارد و رها کردن او هم به مصلحت ن یطکه متهم شرا یادیشده که در موارد ز

اعضا باند آنان  یابستگان  یامضنونان  یاکه متهم  یقانونا مجاز باشد در مارد یدبا یسپل ینکها یاانجامد  یشده و مدتها به طول م

کرده   یجادا یینه فاصله و جدا ینبروند و ب یگراند از آنان بخواهد که به محل دقرار داده یدشهود را مورد تهد یاده یبزه د یتامن

 یبازرس یشمحل و تفت ینهآ.د.ک معا یدبر اساس قانون جد یرادر شب است. ز یو بازرس یشتفت یهمعاون یقانون یخالها یگراز د

 یشمار یب یاست که در موارد یدر حال ینمجوز اخذ شود ا یاز قاض یدضرورت با رتو در صو یرددر روز صورت گ یدمنزل با

 یقانون یاز خالها یگرد یکیرود.  یم ینآثار و ادله جرم از ب یاتهم فرار کرده مجوز الزم را اخذ کند م یتا بخواهد از قاض یسپل

را بر  یا یفهدهد و وظ یپاسگاه ها را نم یاها و  نتریدر کال یگر یانجیاجازه حل اختالف و م یسموجود به پل یناست قوان ینا

 یزن یسها ثابت کرده است. که پل یکالنتر یعاجتما یمددکار یکه تجربه عمل ینکرده است در حال ینیب یشآنان پ یهم برا

 یجرم ها وقوعاز  یریگ یشامر خود باعث پ ینکند ا یفاا یموثر یارینقش بس یگر یانجیو م یمیدر بحث عدالت ترم تواندیم
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 هیقآن، به نظر و سل یینکند و تع یم ینرا فقط قانون مع یدادگستر ینکه ضابط یریمگ یم یجهنت ینخواهد بود. چن یگرد

گردد، مردم به  یبرم یهشود و به حالت اول یکه بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختالل نم یندارد. در اجتماع یاشخاص بستگ

در  یاحساس، وقت ینبه دنبال خواهد داشت. ا یآنان را در همه شؤون زندگ ییو رشد و شکوفا شوند یم یدوارام ییدستگاه قضا

آن تخصص دارند،  یلو تکم یلکه در تشک یبه عهده عده ا یفریبه پرونده ک یدگیرسخواهد شد که  یتو تقو یجادمردم ا

در ارتکاب  یریناو و سا یو مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجرّ یلدال یگذاشته شود. هرگونه اهمال در جمع آور

خود که پس از مدتها صبر  یتبلکه از طرح شکاکند،  ینم یداخاطر پ ینه تنها تشفّ یه،عل یمجن یگر،جرم خواهد شد و از طرف د

خواهد شد  ردهگذا یفقط توسط کسان یفری،پرونده ک یخواهد گشت. سنگ بنا یمانپش یده،کرد، نرس یو تحمّل، به آنچه تصور م

اشته باشند. ند ینقص یی،انتقال ماجرا به مقام قضا ییکسب تجربه و توانا یفه،تسلّط بر نحوه انجام وظ ی،روح ی،که از لحاظ جسم

 ینرا دخالت ندهند و در چارچوب قانون حرکت کنند. با چن یگرید یزجز خدا و وجدان خود، چ یفه،انجام وظ یندر ح یدآنان با

به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد و اهداف قانون گذار از وضع مجازات،  یدی،گونه ترد یچبدون ه یزن یقاض ی،اوصاف

مهم و  یفوظا یدولت یارگان ها ینو مهمتر یناز حساس تر یکیبه عنوان ضابط عام  یظامانت یرویحاصل خواهد شد. ن

به سه دسته  یسپل یفوظا ی، دفاع از حقوق مظلومان و .... را به عهده دارد. به طور کل یتنظم و امن یجادرا از جمله ا یریخط

از افرا و اختفا  یریمتهمان و مجرمان و جلوگ یریگکشف جرم دست ینهدر زم یانتظام یروین ییقضا یفوظا -1: شودیم یمتقس

و دادستان  یت دادگستریاسشده و تحت نظارت و دستور ر یتلق یهبه عنوان ضابط قوه قضائ ییاحکام قضا یآنان و ابالغ و اجرا

و  ینانجام قوانو  یو اطالعات یتیامن یکه در چارچوب تامل با دستگاه ها یتیامن یفوظا -2. کندیم یفهو بازپرس انجام وظ

به  یانتظام یروین یسپل یانتظام یفوظا -3. کنندیهدف و کنترل ممنوع الخروج و .... اقدام م یمصوبات سازمان یزمقررات و ن

است  یلذ یفوظا یدارا ینهزم یندر جامعه بوده و در ا یتنظم و امن یمسئول برقرار یسیو پل یانتظام واحد یكعنوان 

و  ییراهنما یانتظام یمانند امور پاسگاه ها یمربوط به امور انتظام ینقوان ینظم و اجرا یبرقراراز وقوع جرم ،  یریجلوگ

 یفیها وظا یتانجام دهد و از عهده تمام مسئول یخود را به خوب یرخط یفهسه وظ ینا تواندیم ینهاد وقت ینو ... است. ا یرانندگ

قانون گذار در ماده  1392مصوب  یدادرس یین. در قانون آیردمقنن قرار گ یتکه مورد حما یدقرار داده شده برآ یکه بر عهده و

تام در خصوص اقدام در جرم  یاراخت ملهاز ج ییقضا ینضابط یاراتاخت یانکرده و سپس به ب یفابتدا نقش ضابط را تعر 28

قانون  120در ماده  کندیامتناع م یاز حضور نزد قاض یو یجلب متهم وقت یاراخت یفریک یدادرس یینقانون آ 44مشهود در ماده 

منظور  یو یرا برا یاراتیو اخت کندیم یتحما ییقضا ینکه از ضابط ینیقوان یگرو ... پرداخته است از د یفریک یدادرس یینآ

به منظور متوقف ساختن آن در  یهنقل یلوسا یبه سو یراندازیاجازه ت 6سالح است که در ماده  یریقانون به کارگ کندیم

 ینا دهدیو ... باشد را م یقاچاق، مواد مخدر ، افراد متوار یاطالعات موثق حامل کاال یاو  ینبنا بر قرا یهنقل یلهکه وس یتصور

و به آنان  کندیم یتحما ینکه قانون گذار از ضابط یهرچند موارد شودیم یانتظام یرویقدرت ن یشباعث افزا یماده قانون

استفاده از  یاراخت یساست و به طور مثال اگر پل یادز دهدیبه اهداف م یدنو رس یفدر انجام وظا یققدرت و توان الزم را در توف

و  یقاتانجام تحق یاراگر اخت یامبارزه با مجرمان و تبهکاران نداشت و  یرا برا یکاف یو ترسانندگ یلیسالح را نداشت قدرت ترذ

خطر خود  یفهتوانست به وظ ینم یسو پل شدیم یار هرج و مرج و ناامنمشهود نداشت جامعه دچ یماقدامات الزم را در مورد جرا

 یاگر قدرت جلب کردن و علت الحفظ نمودن مجرم را نداشت هر تبهکار ییدر کشور اقدام کند و از سو یتنظم و امن یجادا

و الزم را  یگام کاف یرنهاد خط یناز ا یتهمه قانون ما باز هم در حما ینکرد اما با ا یم یدارا پ یقدرت مخالفت در برابر و

که متهم  یادیباعث شده که در موارد ز یفریک یدادرس یینآ 19در ماده  ینمثال نداشتن حق اخذ تام یبرنداشته است برا

 یاانجامد  یبه او سخت شده و مدتها به طول م یدسترس یستبازداشت موقت را ندارد و رها کردن او هم به مصلحت ن ایطشر

شهود را مورد  یا یدهبزه د یتاعضا باند آنان امن یابستگان  یامضنونان  یاکه متهم  یقانونا مجاز باشد در مارد یداب یسپل ینکها

 یهمعاون یقانون یخالها یگرکرده  از د یجادا یینه فاصله و جدا ینبروند و ب یگرکه به محل د واهداند از آنان بخقرار داده یدتهد



 

 15/ی و انتظام یتیامن ینبه جرائم توسط ضابط یدگیکاربرد اصل برائت در رس

 
و  یرددر روز صورت گ یدمنزل با یبازرس یشمحل و تفت ینهآ.د.ک معا یدبر اساس قانون جد یرادر شب است. ز یو بازرس یشتفت

مجوز  یتا بخواهد از قاض یسپل یشمار یب یکه در موارد تاس یدر حال ینمجوز اخذ شود ا یاز قاض یددر صورت ضرورت با

 یدگیق. آ.د.ک رس 285اطفال بر اساس ماده  یمر جرارود. د یم ینآثار و ادله جرم از ب یاالزم را اخذ کند متهم فرار کرده 

کرده و  یترا دچار محدود یسپل یزامر ن ینا یردگ یانجام م ییقتحق یقاض یتوسط دادرس یقو تحق یباعم از تعق یمقدمات

اجازه  یسلموجود به پ یناست قوان ینا یقانون یاز خالها یگرد یکیباشد.   یدگانبزه د یتقاضا ینتواندپاسخگو شودیموجب م

نکرده است  ینیب یشآنان پ یرا بر هم برا یا یفهدهد و وظ یپاسگاه ها را نم یاها و  یدر کالنتر یگر یانجیحل اختالف و م

و  یمیدر بحث عدالت ترم تواندیم یزن یسها ثابت کرده است. که پل یکالنتر یاجتماع یمددکار یکه تجربه عمل یدر حال

مختصر  ینخواهد بود. در ا یگرد یاز وقوع جرم ها یریگ یشامر خود باعث پ ینکند ا یفاا یموثر یارینقش بس یگر یانجیم

 یناست. قانون گذار وضع قوان یدام یمنما یانب یدادرس یینبا مطالعه قانون آ یدادگستر ینضابط یفو وظا یفتالش شد تکال

 یند. سرآغاز فرآیدنهاد کمك نما ینبه ا یزاز جرم ن رییشگیپ یفهدر انجام وظ ینبه امور ضابط یدنبا نظم بخش ینو هم چن یشترب

ادله به  یسو، با جمع آوریکمرحله، از  یناست. در ا یمقدمات یا یننخست یقاتمرحله تحق ی،دادگستر یانو جر یفریک یدادرس

نحال  یر متهم و درعاز فرا یریحفظ ادله و جلوگ یمناسب برا یو اقدامات قانون یربا تداب یگر،د یضرر متهم و از سو یانفع 

سه جزء  ین. آنچه ایممواجه هست یمقتض یدر قالب قرار یاظهارنظر درباره جرم ارتکاب یت،او و در نها یاز حقوق دفاع یانتص

است  یاصول و قواعد یدهد،م یلمرحله را تشک ینشاکله ا یقت،و در حق یزندم یوندرا به هم پ یمقدمات یقاتتحق فرآیندمهم در 

حاکم بر مرحله  یدسته از اصول سازنده و راهبرد یناست شناخت ا یهیشده است. بد یدهتن یدادرس یندد فرآکه در تاروپو

حاکم بر آن ها، نقطه  یمبان یاصول و چه از منظر بازشناس ینمشترک ا یاخاص  یژگیهایچه از منظر و ی،مقدمات یقاتتحق

نگر  یمختلف و تضم یضمانت اجراها یینو تع ییبال آن، شناساو به دن یدادرس یراصول با تداب ینا ینرابطه ب یمشروع ترس

 یکندم یجابشهروندان ا تماعیروابط اج یمخواهد بود. استقرار نظم و تنظ یمقدمات یقاتاصول در مرحله تحق ینا یانحسن جر

 یتراستا، رعا یناشن د. در ادول تها را با خود داشته ب یبانیقانونگذار برخوردار بوده و پشت یتاز حما یکه قواعد و اصول حقوق

مربوط به  یضمانت اجراها ینو همچن یدادرس یانمربوط به جر یضمانت اجراها ینیشب یپ یقاز طر یزن یادیناصول بن

 یتدر قالب مسئول یادین،اصول بن یبرا یحقوق یضمانت اجراها یشبینیپ یر،مورد اخ یند. در ا یشوم  یناصول تأم ننقضکنندگا

 یادیناصول بن یت. عدم رعاییابدآن ها نمود م یتعدم رعا یبرا یو انتظام یمدن یتاصول و مسئول ینانقض  یبرا یفریک

اصول به مفهوم تحقق  ینبهدنبال داشته باشد، چرا که نقض ا یفریک یتتواند التزام و مسئول یم یکسواز  یفریک یدگیهایرس

از  یتحما یندانسته شده است و ا یفریک یتحما یو دارا یارقانونگذار جرمانگ یکه از سو یشودقلمداد م یرفتار مجرمانها

 یدادرس یادیناصول بن بادر ارتباط  یمو ب هطور مس تق یاصل یفریک یتحقوق جزا گاه بهصورت حما یفریزرادخانه ک یقطر

ال مجرمانه، بهصورت اقدامات و اَعم یبرخ یمجازات برا یینو قانونگذار با تع ییابدم یو تبع یو گاه جنبه فرع یپذیردصورت م

 را یگرید یرالزامآور، قانونگذار تداب یزابزار قهرآم یندر کنار ا یگرد ی. از سویدنما یم یفریک یتحما یادیناز اصول بن یرمستقیمغ

 یرتداب یگر،د یو خسارات وارده بر شهروندان هستند و برخ یانبه دنبال جبران ضرر و ز یمورد توجه قرار داده است که برخ یزن

شوند. در  یبر متخلفان بارم یحرفها یا یاجتماع یشوند که به واسطه نقض قواعد خاص گرو ه ها یقلمداد م یو انتظام یادار

 یتمسئول یاشود  ینهادها و مقامات دولت یبرا یمدن یتمسئول یجادتواند منشأ ا یم یدادرس یادین، نقض اصول بن یانم ینا

 اشته باشد.آنان را به دنبال د یادار یا یانتظام
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 منابع

 1392مصوب یفریک یدادرس یینآ قانون

 ، تهران: نشر سمت.2)مجموعه مقاالت(. چاپ یفری( عدالت ک1394محمد) آشوری،

 ، تهران: نشردادگستر.2چاپ  یفری،ک یدارس ییندرس آ یرات( تقر1398........................)

 اول، ویرایش سوم, انتشارات سمت چاپ شانزدهم. ی،جلدیفرک یدادرس یین( آ1391.......................)

 .یزانوچهارم، تهران: م یست، چاپ ب3. جلد یعموم ی(حقوق جزا1399)یمحمدعل اردبیلی،

 جلدنخست، چاپ دوازدهم، نشرمیزان. ی،عموم ی(حقوق جزا1385...............................)

 . یزدهمتهران:سازمان چاپ وانتشارات،چاپ سدوم، یفری،جلدک یدادرس یین(آ1390)اخوندی،محمود

 تهران: فرزان، چاپ نخست. ی،غرب، برگردان: عباس باقر یشه(دولت در اند1386)یالآت اوزر،

 حقوق دانشگاه تهران. یتهران: دانشکده ی،عموم یفریدرس حقوق ک یرات(تقر1377)یعل آزمایش،

 .ینجامعه مدرسق(،فرائد االصول،قم،انتشارات  1411)یمرتض انصاری،شیخ

 السّالم. یهمعل یت(،معارج االصول،قم،آل الب1403()یبن حسن)محقق حل حلی،جعفر

 .یناالصول،قم:جامعه مدرس یة(،کفا1412کاظم) خراسانی،محمد

 (،مقدمه علم حقوق،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وسازمان سمت.1390)پژوه،مصطفیدانش

 ، چاپ دوازدهم، تهران : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.(،لغتنامه دهخدا، جلددوم1377اکبر) دهخدا،علی

 .یاللّه مرعش یت(،اقرب الموارد،قم:کتابخانه آ1403)شرتونی،سعید

 .ین(،خصال،قم،جامعه مدرس1403صدوق() یخ)شیبن عل صدوق،محمد

 السّالم. یهمعل یتاالصول،قم،مؤسسهآل الب ة(،عد1403()یطوس یخبن حسن)ش طوسی،محمد

 السّالم. یهمعل یتالب یعه،قم،آل(،وسائل الش1416حر) یخعاملی،ش

 .ینجامعه مدرس ین،قم،انتشارات(،معالم الد1417حسن) ینالد عاملی،جمال

 .یاالعالم االسالم یة،قم،مکتبشرح اللمعة الدمشق یف یة(،الروضة البه1370()یثان ید)شهینالد عاملی،زین

 ی،دانشگاهابو القاسم گرج یعة،تصحیحاصول الشر یعةالی(،الذر1363()یالموسو ینبن حس ی)ابو القاسم علیمرتض ی،سیدالهد علم

 تهران.

 (،انوار االصول،قم،انتشارات نسل جوان.1416)قدسی،احمد

 .یفردوس یی،انتشاراتجزا یهوحدت رو ی(،مجموعه آرا1382اللّه) قربانی،فرج

 .اسالمییغاتتبل یفری،قم،دفترک ینقوان یر(،روش تفس1379)ینالد قیاسی،جالل

 انتشار. ی، تهران: شرکت سهام4، چاپ 2حقوق، جلد  ة(،فلسف1390)کاتوزیان،ناصر

 انتشار. یایران، چاپ پنجاه وششم، شرکت سهام ی( مقدمه علم حقوق و مطالعه درنظام حقوق1386....................... )

 سّالم.ال یهمعل یتق(،مطارح االنظار،قم،مؤسسه آل الب 1404القاسم) کالنتر،ابو

 .یهجلد دوم، چاپ سوم، تهران: المکتبه اإلسالم ی،(سنن ترمذ1419)یسیعمحمدبن یسیابوع ترمذی،

 ی،و مطالعات فرهنگ یاز مترجمان، تهران: پژوهشگاه علوم انسان یبرگردان: جمع ی،درباره سرشت آدم هایییدگاه(د1382راجر) تریگ،

 چاپ نخست،.

 تهران: دادگستر، چاپ نخست. یفری،ر حقوق ک(اصل برائت د1387باقر) بناب،سرمست

 چاپ نهم. ی،اسالم یجلد نخست، تهران: کتاب فروش ین،( فرهنگ بزرگ نو1303احمد) سیاح،

 تهران: سمت، چاپ نخست. یی،علوم جنا یفری،( اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق ک1383)یممحمدابراه ی،ناتر شمس



 

 17/ی و انتظام یتیامن ینبه جرائم توسط ضابط یدگیکاربرد اصل برائت در رس

 
 (، جلد سوم، تهران: درّاک، چاپ پانزدهم.یشرفته)پ یمدن یدادرس یین( آ1388عبداهلل) شمس،

 . تهران: فروزش.یسپل یمدن یت( مسئول1388منصور) ی،جبار یم؛ابراه شعاریان،

 عدالت. یثاقم . تهران: انتشاراتیکنون یدر نظم حقوق ی( قانون مجازات اسالم1384)یمجتب ی،بار یدمهدی؛س حجتی،

 .یزانآن در حقوق موضوعه. تهران: م یگاهجاو  ی( اصول حقوق1384محسن) صادقی،

 .یهالمسه المعارف اإلسشرائع اإلسالم، جلد دوم، قم: مؤس یحتنق ی( مسالك األفهام ال1268)یعلبن الدینینز ی،عامل جبعی

 ، تهران: گنج دانش، 37حقوق، چاپ  ینولوژی( ترم1396محمدجعفر) ی،لنگرود جعفری

 .یزانچاپ اول، تهران: م یفری،حقوق ک یسشنا(، جامعه1392) یمجتب جعفری،

 .یهجلد هجدهم، تهران: المکتبه اإلسالم یعه،( وسائل الش1381حسن)محمدبن حرعاملی،

 چ دوم انتشارات شهر دانش.  یفری،تهرانک یدادرس یین( آ1392)خالقی،علی

 .یهشتبشد دانشگاه ار یکارشناس یامهنیانتهران: پا یفری،و آثار آن در امور ک ی( اصل برائت، مبان1379بهزاد) دراج،

 سییاحقوق و علوم س یدهدانشک یقاتیتحق یتهران: پروژه یران،( معکوس شدن بار اثبات در حقوق موضوعه ا1385منصور) رحمدل،

 دانشگاه تهران.

 چاپ نخست. یزان،تهران: م یفری،در حقوق ک ی( کرامت انسان1387)یلاسماع نژاد،رحیمی

 ،–چاپ سوم ی،قوق کنونحدرنظم  یکیفر ی(قانون آئین دادرس 1388) ی،یاسرجعفرآباد متولی–زاده،حمیدرضا اجیح –عباس  زراعت،

 .سوم خط انتشارات

 حکمت در اروپا، تهران: البرز، چاپ چهارم،. یر( س1383)یمحمدعل فروغی،

 جلد نخست، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم. ی،( مقاالت حقوق1378ابوالقاسم) گرجی،

 چاپ چهارم. ی،تهران: علوم اسالم یی،( قواعد فقه بخش قضا1387)یداماد، مصطف محقق

 چاپ چهارم. ی،( اصطالحات االصول و معظم ابحاثها، قم: الهاد1387)یعل مشکینی،

 ، تهران: دانشگاه تهران،  59چاپ  ی،استنباط حقوق اسالم ی( مبان1396ابوالحسن) محمدی،

 چاپ نهم. یزان،( قواعد فقه، تهران: م1385.... ).........................

 چاپ دوم. ی،( اصول فقه، جلد سوم، قم: حقوق اسالم1387محمدرضا) مظفر،

 .یتهران: خرسند یی،عدالت قضا یهعل یم( جرا1389محمد) یکرنگی،

 


