
 778-719، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

777 

 

 آن ناشی از کیفری مسئولیت وبر جرایم  روانگردان مواد مصرف بخشیاثر

 2931 اسالمی مجازات قانون با تأکیدبر

 

 

 محمد سلیمانی

 

    تهران مرکزی  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی

  

 

 msolemani333@gmail.com 

 

 

آن بر شیوع ن و سریع ساآمده مصرف مواد روانگردان بدلیل دسترسی آ بر اساس مطالعات بدست :چکیده

اعتیاد تأثیر و به تدریج جایگزین مواد مخدر سنتی گردیده است و ابتال به اعتیاد در بیشتر موارد سیری 

سن مصرف مواد روانگردان با وجود اینکه هزینه های فراوانی فزاینده دارد. مطابق آمارهای بدست آمده 

 در را خود روانگردان مواد مصرف با افراد بر کنترل و پیشگیری از آن ، روبه کاهش می یابد. متحمل

 او معقول غیر تصمیمات غالبا و داده دست از را خود تمییز وتوان ،فکرواناییت که دنده می قرار وضعیتی

 مسئولیت احراز عمدۀ شرط توصیف این با. گردد می... ( و تجاوز ، قتل) بزهکارانه رفتارهای بروز به منجر

 یکی .باشد می کننده مختل های عامل فقدان و اراده سالب فرد، علیه مجازات اعمال آن تبع به و کیفری

 می باشد بودن فرد به مبتال گرفته، قرار توجه مورد کمتر قانون اینکه در توجه به با مباحث پر اهمیت از

 که باشد می گردان روان مواد استعمال تأثیر دلیل به گرفته صورت بزه کیفری مسئولیت عنوان

 این از هدف بنابراین دهند، قرار بررسی مورد را مسأله این مقاله این در بر آن دارند سعی پژوهشگران

 کیفری مسئولیت رافع عوامل و  آن از ناشی کیفری مسئولیت و روانگردان مواد مصرف اثر بررسی پژوهش

 .است گرفته صورت میدانی و ایکتابخانه روش از استفاده با که باشد می اسالمی مجازات قانون در

 قانونی، جرم پزشکی قانون، کیفری، مسئولیت مواد روانگردان، مصرف :كلیدي كلمات
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 مقدمه

گروه سنی و جنسی ویژه مربوط نیست، بلکه یک پدیده ای خطرناک در  به محرک، گردان روان وادم مصرف امروزۀ معضل     

نماید.جوانان به واسطۀ ویژگی های جوانی مثل: لذت جویی، تنوع  می تهدید را بشری جوامع کلیهجوانان و نوجوانان ومیان 

 ویرانگر و نامطلوب آثار طلبی و تفریحی بیشتر از سایر گروه های اجتماعی در معرض مصرف مواد روانگردان قرار می گیرد.

و سالمت  اجتماعی و خانوادگی ناامنی شافزای موجبات و داده افزایش را نگرانی این انسان روح و جسم روی بر اعتیاد و مواد

 وجود الگوهای زناشویی، اختالفات خانواگی، مشکالت فقر مالی، وجود جمله از عوامل مختلفی ت.اس گردیدهفرد و جامعه 

 می تواند اعتیاد به گرایش عمده عوامل از بیکاری نهایت مسئله شب بیداری امتحانات در و سازی همسان برای نامناسب

 گردان روانمی دانند.مصرف  گردان روان یا مخدر مواد را جرایم و رفتاریها کج از یاریدر جوامع کنونی منشأ بس .شود محسوب

اشتها ،  کاهش باعث و شناختی و ذهنی دارند کارکرد تمرکز، توجه، خلق، بر حاد و مدت زمان طوالنی محرک اثرات های

 شوند. وی رشد توقف حتی و اختالل موجب زده، آسیب شخص حافظه به توانند می د وگردبینایی می  توهم و بینایی تغییرات

 از گروهی بلکه است، نشده کنترل جوانان میان در مواد مخدر مصرف نه تنها که میدهد نشان المللی بین مراکز های گزارش

 مواد چندگانۀ مصرف الگوهای این و کرده استفاده را مخدر مواد از ترکیبی مشخص، مخدر یک مادۀ مصرف جای به جوانان

 (EMCDDA, 7002; DrugScope, 7002)است.  کرده پیدا رواج مخدر

 مخدر مواد مصرف در ذاتی خطرات دربارههشدار  00 از بیش مخدر مواد المللی بین نظارتی سازمان 7003 سال آغاز از     

باعث  تواند می افسردگی ضد داروهایبرخی داروها دارای اثرات خطر ناکی دارند همانند؛  . است اعالم نموده گردان روان

ی محرکهای و شود،زندگی  کننده تهدید دیابت به توانند موجب می ها سایکوتیک آنتی داروهای گردد، خصومت و خودکشی

 قرار مرگ حتی و مغزی سکته ،قلبی  مشکالت خطر معرض در را آنها است ممکن برای کودکان نمایند می تجویز که پزشکان

 داروهای با تواند می تنها که است شیمیایی توازن عدم یا نورولوژیک عملکرد اختالل از برخی نتیجه "روانی بیماری" .دهد

 ولی ، است انسان نابودی برای شیطان های حیله از یکی گردان روان داروهای از بین ببرد.ا و آن ر گردد اصالح روانگردان

 نه تنها آنها مصرف با و اند آورده روی داروها این به و کرده را شیطان پیروی هست هم زیاد که تعدادشان ها انسان از بعضی

 که شوند می هایی نعمت دست دادن از عامل و بکشانند نابودی به هم را دیگر انسانهای بسا چه کشانند می نابودی به را خود

 که است آمده قرآن در که همانطور.  شود می خود باعث نابودی که است انسان خود این بنابراین، است، داده آنها به خداوند

 (،ثریا کمال زاده7327).خودشان دست به نرسانید مگر هالکت به را قومی هیچ خداوند

 بررسي روش

 میدانیتحلیلی توصیفی  مطالعات انجام روش از گردان روان مواد مصرف در کیفری مسئولیت حاضر پیرامون مقاله برای     

با استفاده از کتب مختلف اعم از حقوقی،روانشناسی، پزشکی و... ، اسناد مقاالت و آرای قضایی که در .  است شده استفاده

استفاده از منابع در ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه و آنچه قابل استفاده و استناد و انعکاس در این مقاله 

 مورد تجزیه مطالعات از حاصل و نتایج شد داده قرار یکدیگر کنار در آمده بدست اطالعات مجموعه درنهایتفیش برداری 

 .گرفت قرار وتحلیل
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 مبحث

 الف( مواد روان گردان 

را دارویی که بی حسی یا استورپور)سطح پایین هوشیاری و در روانپزشکی  «مخدر»یعنی داروی اثر گذار روی مغز و      

به خصوص اپیوئید )هر داروی مخدر صناعی که  اختاللی که با حساسیت پذیری کاهش یافته مشخص می شود( ایجاد می کند

تیدهای طبیعی )زنجیره های فعالیتی شبیه به اوپیات ها داشته( اما از تریاک مشتق نشده باشد به تعبیر دیگر گروهی از پپ

اسید آمینه طبیعی( مثل انکفالین)مخدر درون زاد بدن انسان(که به گیرندۀ اوپیات ها متصل شده و آنها را تحت تأثیر قرار می 

 .(300؛7330دورلند،  پزشکی )فرهنگدهند

 در توجه تغییرات قابل موجب ندکا مقادیر در که چیزی هر از است (عبارت گردان ن روا ) مخدر به عبارت دیگر، ماده     

 خُلق، در تغییراتی رخداد باعث و کند می مغزی عبور – خونی سد از روانگردان( ) مخدر ماده .گردد می هردو یا فکر جسم،

 مواد این طیف . کنند عبور سد این از توانند نمی دیگر مواد و داروها از بسیاری حالی که در گردد، می مغزی عملکرد یا ادراک

 نیکوتین، ، استنشاقی مواد ، زاها کوکائین، توهم همچون محرکهایی الکل، تا تجویزی و طبی داروهای برخی از و داروها

 (.7320آذرمینا، شود ) می شامل را اضطراب ضد و آور و خواب بخش آرام مواد سیکلیدین، فن اوپیوئیدها،

 ب( جنون

 قرون در و ( 307 ص نوربها، رضا،)دادند، نبودند می انجام که جرایمی پاسخگوی روانی بیمار عنوان به دیوانگان روم در     

 تاوان باید افراد این که بودند معتقد دانستند، می شیطانی های وسوسه را دستخوش دیوانگان روح که این دلیل به وسطی

 یک به و عاقالن مانند که دیوانگان نبود معنا بدان سخن این (؛ البته 777میرمحمدصادقی، ص بپردازند)حسین را اعمال خود

 راه این در .یافت نجات وسطایی قرون اندیشه ی این از اروپایی قوانین کشورهای ها، سال گذر در .شدند می مجازات شکل

 از بند و پای دیوانگان از زنجیر که را «اسکیرول »و « پینل »های  نام به برجسته پزشک روان دو پیگیرانه ی کوشش نباید

 خوانده سایکوز که است شعور در پریشانی جنون، نوع شدیدترین (.307ص نوربها، برد )رضا یاد از برداشتند، آنها های دست

 جزای قانون 7-777 ماده طبق (77س؛ )حکمت،نیست خود بیماری و کردار و گفتار به واقف بیمار حالت، این در. د می شو

 کنترل یا تشخیص قدرت شدن زایل به منجر روانی  یا عصبی روانی اختالل به مبتال ارتکاب، حال در که شخصی فرانسه جدید

دورکیم جرم را یک پدیده اجتماعی می داند اما آنچه مهم است  (.772؛Bell, J. et alکیفری ندارد) مسئولیت باشد اعمالش

خود فراتر رفت، نگران کننده می شود این است که جرم در جامعه باید در حد نرخ طبیعی خود باشد، اما وقتی از حد طبیعی 

یتی ایجاد می شود که و اینکه بگوییم هیچ جرمی قابل کنترل و پیشگیری نیست، اشتباه است اما در بعضی موارد واقعا وضع

پیشگیری و کنترل دشوار می شود و آن وقتی است که فراوانی یک جرم به حدی است که از نرخ طبیعی خود فراتر برود. آن 

 .وقت چندان امیدی به کنترل آن نیست
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 باید قرار اصوالً لذا باشد می جرم تحقق عدم و روانی رکن فقد از حاکی ،7است کیفری مسئولیت موانع از که یکی جنون     

 کیفری جدید دادرسی قانون .شود نمی وارد اساساً کیفری حقوق عرصه به که چرا شود صادر شخص خصوص در تعقیب منع

آیین  قانون 707ماده .می داند صدور برای شایسته را تعقیب موقوفی قرار سابق، قوانین سنت و جرم عنصری دو تفکر تبع به نیز

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده »است؛  داشته بیان دادرسی کیفری

است، تحقیقات الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز 

در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه فرستد.  جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می

جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان 

بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت 

 «.شوندع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم میامتنا

 مبتال حکم قطعی صدور از پیش و محاکمه جریان در و بوده عقلی سالمت حالت در جرم ارتکاب زمان در که مرتکب هرگاه     

 افاقه حالت در فرد باشد که نحوی به جرم اثبات ادله آنکه مگر .شود می متوقف دادرسی و تعقیب افاقه، زمان تا شود، جنون به

 معرفی به نسبت روز پنج مهلت که ظرف شود می ابالغ وی قیم یا ولی به صورت این در .کند اتهام رفع خود از توانست نمی نیز

 وکیل وی برای مقررات وفق آن مجازات و میزان ارتکابی جرم نوع از نظر صرف معرفی، عدم صورت در .نماید اقدام وکیل

 آیین دادرسی کیفری( قانون 707ماده  7)تبصره .یابد می ادامه دادرسی و تعقیب و شود می تعیین تسخیری

 روانی عنصر ازآنجاکه جنون، .است یافته تکامل و توسعه شناسی روان _پزشکی  پیشرفت های کنار در جنون دفاع          

 کنند )  درج کیفری حقوق در را دالیل علمی چنین نیستند ملزم ها دادگاه و قانونگذار مراجع می برد، بین از را جرم

Bantekas, Ilias & Susan Nash, 7003, p. 777«.)یا  ذهنی قوای ازدستدادن یا مشاعر اختالل یا جنون

                                                           

 یا اراده فاقد  هک نحوی هب بوده روانی اختالل دچار جرم ارتکاب زمان در مرتکب رگاهھ - 7327 اسالمی مجازات قانون 772 ماده  -7

 .ندارد کیفری مسؤولیت و شود می محسوب مجنون باشد تمییز قوه

 هچنانچ شود جنون  هب مبتال جرم وقوع از پس تعزیر موجب جرایم در یا باشد مجنون ارتکاب، حین در جرم مرتکب رگاهھ - 730 ماده

 رفع تا دادستان دستور هب باشد عمومی امنیت و نظم مخل وی بودن آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجنون خطرناک حالت و جنون

 .شود می هدارینگ مناسب محل در خطرناک حالت

 معترض، حضور با دادگاه صورت، این در هک کنند اعتراض دستور این هب دادگاه در توانند می او خویشاوندان یا شده هدارینگ شخص

 در و تأمینی اقدام هخاتم مورد در خطرناک حالت رفع تشخیص با و کند می رسیدگی اداری هجلس در کارشناس نظر جلب با را موضوع

 وی، خویشاوندان یا شده هدارینگ شخص ولی است قطعی حکم این .کند می صادر حکم دادستان، دستور تأیید در صورت این غیر

 متخصص تشخیص هب بنا ه هرگاهک نیست آن از مانع امر این .دارند را حکم این هب اعتراض حق کردند هدهمشا را هبودب عالئم هرگاه

 صادر را تأمینی اقدام هخاتم دستور دادستان او هدارینگ محل مدیر هادپیشن برحسب باشد شده درمان مرتکب، روانی، های بیماری

 .کند

 عارض صورت در .شود نمی ساقط حد شود جنون دچار قطعی حکم صدور از پس حد موجب جرایم از یکی مرتکب هرگاه - 7 تبصره

 هب نسبت .افتد می تأخیر هب هافاق زمان تا همحاکم و تعقیب دارد هیالل حق هجنب هک حدودی در قطعی حکم صدور از قبل جنون شدن

 رسیدگی و تعقیب از مانع جنون جرم، از ناشی زیان و ضرر مچنینھ و هدی و قصاص مانند دارد الناسی حق هجنب هک هایی مجازات

 .نیست

 زمان تا  .ببیند تدارک ماده این موضوع افراد داریهنگ برای قضائی حوزه هر در را تأمینی اقدام مراکز است موظف هقضائی قوه -7 تبصره

 .شود می داده اختصاص افراد این هب موجود بیمارستانی یا زیستیهب درمانی روان مراکز از قسمتی اماکن، این کار هب شروع
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 قدرت مانع حاالت روانی، این که شود )تلقی کیفری(مسئولیت رافع عوامل از میتواند درصورتی روانی بیماری

 عامل این (.737آنتونیو؛ کاسسه، «)شود. شخص فعل سقم و صحت خصوص در گیری تصمیم برای الزم تفکر

 .7است شده پذیرفته مختلف حقوقی های نظام در کیفری مسئولیت رافع

 مسئولیت كیفري ج(

در کتاب ترمینولوژی حقوق مسئولیت کیفری را مرادف مسئولیت جزایی لحاظ کرده و در تعریف مسئولیت جزایی چنین بیان 

سئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون ممسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص »می کند

سئول،افراد می باشند در مورد مولیت مدنی که متضرر از عمل خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماع است برخالف مسئ

)جعفری لنگرودی،دکتر محمد مسئولیت جزایی علی االصول عمد )یعنی قصد نتیجه ( شرط تحقق جرم و مسئولیت است

 اقدامات یا مجازات قابل فعل ک تر یا فعل انتساب توانایی یعنی کیفری مسئولیتبا این توصیف پس  .(077: 7333جعفر،

 از جمله عواملی توسط کیفری مسئولیت این و باشند داشته را تأمینی اقدامات یا مجازات بار تحمل توان که  کسانی به تأمینی

 شود. می رفع ... و صغر و جنون

 و مجازات به حکم، زند می هم بر را جامعه و مصالح نظم که اعمالی برابر در پاسخگویی به الزام از است عبارت کیفری ولیتئمس

مقرر  قانون که شود می پیدا مواردی در تنها کیفری ولیتئمس  .باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طریق از تنها باید آن اجرا

 و ا.ق 30اصل وفق ).باشد شناخته شده جرم مجارات قانون در اینکه مگر شناخت جرم توان نمی را عملی هیچ است؛ داشته

 ا(.م.ق 7مادۀ 

اختالل روانی که فقدان اراده و قوه »از عوامل رافع مسئولیت کیفری، عامل جنون است که در تعریف آن آمده است: یکی      

 «.باعث شود تمییز را

، هرگونه اختالل روانی موجب فقدان اراده یا 7337به این ترتیب، مقررات جدید با نظری به قانون مجازات عمومی سال      

مسئول نشناخته است. با  نوان جنون تلقی کرده و دارنده چنین حاالتی را در زمان ارتکاب جرم از نظر کیفریع قوه تمییز را به

نداشته است. به هر صورت چنین تغییراتی، یک گام به جلو  این حال در بحث نسبی بودن اختالل روانی حکم قضیه را بیان

 شود.تلقی می

انددر چنین شرایطی امل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانستهعوامل رافع مسؤولیت کیفری را ش     

ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه

 .رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست

 

 

                                                           
 روانی اختالل جرم دچار ارتکاب زمان در مرتکب هرگاه »دارد؛ می مقرر  7327اسالمی مجازات قانون772ماده ایران، کیفری حقوق در -7

 «ندارد کیفری مسئولیت و شود می محسوب مجنون باشد تمییز قوه یا اراده فاقد به نحوی که بوده،
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 :فتاوي مراجع تقلید 

مواد مخدر از قبیل بنگ، حشیش، تریاک، هروئین، مرفین، ماری جوانا و . . . به صورتهای گوناگون )خوردن، ستعمال ا

 آشامیدن، دود کردن، تزریق، شیاف( چه حکمی دارد؟

 .«استعمال و مصرف مواد مخدر و هر نوع مواد اعتیادآور از نظر شرع مقدس جایز نمی باشد»یت اهلل العظمی امام خمینی؛آ

 ؛(العالی مدظه)ای خامنه العظمی اهلل آیت

 گردد،جایز دیگران آزار و اذیت موجب یا باشد ای مالحظه قابل ضرر دارای اگر است آن ضرر میزان تابع کشیدن سیگار حکم»

 .«نیست

  :اهلل العظمی نوری همدانی آیت

لذا حمل و نقل، خرید و فروش و تولید  از آنجا که مضرات مواد مخدر این بالی خانمانسوز از همه جهت روشن و واضح است،»

و توزیع آن به هر شکل که باشد مانند مصرف نمودن آن حرام است و ترک اعتیاد نیز الزم است و باید مبلغین محترم و کلیه 

 نمایندکسانی که با توفیق خداوند در راه ارشاد و هدایت جامعه گام برمی دارند مردم جامعه را از مضرات این بالی بزرگ آگاه 

.»  

  «. جایز نیست»اهلل العظمی فاضل لنکرانی مد ظله العالی:  آیت

  «. به هر صورت حرام است»اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی:  آیت

مصرف هروئین و نظیر آن حرام است و آنچه در ارتباط با آن است حکم خود را دارد و »اهلل العظمی بهجت مد ظله العالی:  آیت

 . «تو فروش آن هم جایز نیست و اعتیاد به تریاک جایز نیست و مقدمات آن هم جایز نیست و احتراز الزم اس خرید

 جرایم مواد روانگردان:

برخی جرایم وجود دارند که بالفاصله پس از مصرف مواد روان گردان یا به صورت تفریحی و یا تجربه برای بار اول رخ می      

ه معتادان همیشه در معرض ارتکاب بزهکاری بوده و جرم آنها ناشی از مصرف داروهای روانگردان می ان کودهند. و با این عن

. الزم به ذکر می باشدکه مطابق رویۀ قضایی مصرف هم است باشد مطرح می باشد.اما در ارتباط کامل با جرایم آنی ناشی از

م خواهد شد، و هر چند بعد از استعمال اطالعی نداشته اگر ثابت گردد که فرد در اثر مصرف مواد روان گردان مرتکب جر

، چون ماده قانونی راجع به 7370انجام می دهند، محاکم در زمان اجرای قانون مجازات اسالمی مصوب  کاری باشند که چه

کرده و این افراد ا در باره بی ارادگی ناشی از شرب خمر استفاده .م.ق 33مواد روان گردان وجود نداشته از وحدت مالک ماده 

 را مشمول مجازات عمل خود مواد مخدر می دانند.

ها، قانونگذار بر آن ویژه مواد مخدر صنعتیِ و روانگردانهای ناشی از مصرف مواد مخدر، بهاینکه با شیوع جنایت توجه بهبا      

به جنایات و از  7327قانون مجازات اسالمی  307در این راستا، ماده  بنماید،ای این خأل قانونی را برطرف شد در مقرره تازه

ارتکاب جنایت در »های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آنها اختصاص یافته است. مطابق این ماده جمله قتل
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همان طور که  ... «است حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص

نخستین تفاوت در صدور  :هایی است از جملهمتضمن تفاوت 7370مصوب  777شود این ماده در مقایسه با ماده مالحظه می

های ناشی از مصرف مواد مخدر، های ناشی از مستی حاصل از استعمال مشروبات الکلی، قتلحکم است یعنی عالوه بر قتل

های ناشی از نها را نیز به صراحت مورد حکم قرار داده است.دوم اینکه برخالف قانون قبلی، که صرفا قتلها و مانند آروانگردان

کرد و در مورد جنایات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا و جوارح ساکت بود؛ در مورد آنها نیز مستی را تعیین تکلیف می

لی قراردادن موجبات عدم تعادل روانی، زمینه را برای تعمیم احکام تعیین تکلیف کرده است.آخرین تفاوت این است که با تمثی

در حالت توهم شخص فاقد درک صحیح از واقعیت است  .های احتمالی جدید در آینده نیز فراهم ساخته استموجود، به کشف

بعید نیست که کسی و ارتباط او با واقعیت قطع می شود: این است که ممکن است مرتکب جنایت شود. البته این فرض هم 

بخواهد با مصرف مواد روانگردان یا سکر آور، مدعی شود از حالت طبیعی خارج شده و این امر را دستاویزی برا ی ارتکاب 

، 7327قانون مجازات اسالمی  307و  737جنایت و توسل به دفاع غیرعمدی بودن جنایت، قرار دهد. لذا قانونگذار در ماده 

ر حالت مستی و عدم تعادل روانی ناشی از مصرف عمدی مواد مخدر، روانگردان و سکر آور را مانند مجازات ارتکاب جنایت د

مقرر می داشت: قتل در حالت مستی  777در ماده  7370مجازات جنایات عمدی قرار داده است. قانون مجازات اسالمی سال 

اعالم کرده بود بی آنکه این نوع قتل را « قصاص » ا موجب قصاص است که البته قانونگذار به درستی مجازات این نوع قتل ر

قتل عمد بداند. بنا براین می توان گفت هرچند ارتکاب قتل در اثر مصرف مسکرات یا مواد روانگردان و امثالهم، عمدی نیست و 

ا شیشه مصرف واقعا شخص در آن حالت عمد ندارد و جنایت او عمدی نیست اما اگر برای ارتکاب جنایت مست کرده باشد ی

کرده باشد، مجازات جنایت عمدی را خواهد داشت و این حکم به آن سبب بوده است که جلوی اقدامات خطرناک در جامعه 

جنایت بتواند امنیت جامعه « غیرعمدی بودن » گرفته شود که شخصی با مصرف این گونه مواد و بعد از آن با توسل به دفاع 

 .                                       را برهم بزند

» را عنوان می کرد و فقط مربوط به « مستی» قانون مجازات سابق وجود داشت، این بود که فقط  777ایرادی که در ماده     

بود و جنایات دیگر را در بر نمی گرفت و از آنجا که این یک حکم خالف اصل بود امکان تسری آن به موارد مشابه « قتل 

در مورد آنها ساکت بود.  777ت. اما واقعا مواد خطرناک تر از مسکرات هم در جامعه وجود داشت که ماده تسری وجود نداش

به درستی عالوه بر مصرف مسکرات و مستی ناشی از آن به مصرف مواد مخدر، روانگردان و نظایر آنها  7327اما قانونگذار سال

قتل » ین موارد نیز وضع کرده است. همچنین موضوع حکم ماده را از نیز اشاره کرده است و این حکم خالف اصل را در همه ا

 .   تغییر داده است «جنایت »به« 

 

 برخي چالش هاي پیش رو

 مراقبت بهداشتی در سالمت روان ادغام الگوی با بهداشت وزارت در اعتیادونامناسب بودن ساختارهای سالمت روان  -7

 .7(PHCاولیه )

 دست را از اختیار اجرا، و تصمیم گیری موازی و غیر حرفه ای بر روند تصمیم سازی،روند ساختاری دستگاه های  -7

 کشور ربوده است. سالمت حرفه ای و قانونی متولی

                                                           
1- Primary Health Care 
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 .است بیماران روانی و مصرف کننده دارویی درمان حوزه در جدی چالشی بخش روانپزشکی بودن هزینه بر -3

 برای پیشرفته، کشورهای در حتی افراد، از توجهی رصد قابلانگ د ترس بیمار، ازروانپزشکی و  برچسب زنی در -7

 .نمی دهند ادامه کامل و به درستی  را خود درمان ، اگر هم مراجعه نمایند یا و نمی نمایند درمان مراجعه

 .کمبود نیروی تخصصی درمانی و آموزش های کافی در حوزه سالمت روان -3

هم مرز بودن آن با  و استراتژیکی ایران مخدر، به دلیل  موقعیتروانگردان و  مواد مصرف درمان و پیشگیری -0

 .است بخشیده رونق را مخدر داخلی مواد مصرف بازار پاکستان و افغانستان از جمله کشورهایی

 شدن ،کشته دولتی رفتن نیروهای بین از ، پلیس نیروهای منطقه،آلودگی در مواد قاچاق اقتصادی های هزینه  -7

 مخدر. زندانیان مواد و قاچاقچیان معتادین، درمان و نگهداری به مربوط های هزینه ، کنندگان حمل و قاچاقچیان

 راهکارهابرخي 

 در گذشته از که عمومی، در بیمارستان های روانپزشکی اختصاص دادن تخت های و تنی -روان با افزایش  بخش های-7

 آگاهی افزایش .برچسب انگ افراد می باشد در کمرنگ کردن سزایی نقش به نیز است، بوده بهداشت وزارت اولویت های کاری

 ویژه در به و سریال و فیلم ای، رسانه عادی، رفتارهای ، در یتیمارستان روانی، دیوانه، مانند کلماتی تخریبی کاربرد نقش از

 .گیردب قرار توجه مورد باید حقوقی و قانونی متون

تأثیر به سزایی  روان سالمت در بخش آموزشی مؤثر برنامه های کنار در کشور، در بالینی روانشناس روانپزشکان، افزایش -7

 آموزش به هستند، درمانی و بهداشتی زیرپوشش شبکه که هایی شهرستان و استانها در کمبود روانپزشک جبران برایو  دارد.

 .است نیاز روانپزشکی های اختالل با آشنایی عمومی برای پزشکان

کشف بعنوان تشویق مالی به مأموران کشفیات مواد، همچنین ارزیابی و پایش آنها در این راستا و  %70اختصاص دادن -3

 همچنین با اعمال مجازات سنگین از جمله سه برابر نمودن جریمه های نقدی برای قاچاقچیان مواد.   

   :بحث و نتیجه گیري

 باید شد، مرتکب جرمی فردی اگر یعنی داریم، قانون در «کیفری مسوولیت» عنوان با قاعده یا اصل یک ما کلی طوربه     

 اشمجرمانه فعل از ناشی قانونی مجازات و بگیرد عهده به است کرده مقرر قانون آنچه با مطابق را آن از ناشی جزایی مسوولیت

 مواجه نیز استثنائی با کیفری مسوولیت این دیگر، سوی از. شود متحمل داشته، موضوع آن در که دخالتی اندازه به البته را

 که نماند ناگفته البته. شودنمی گذارده آنها دوش بر اند،شده مرتکب اشخاص که جرمی کیفری مسوولیت موارد آن در که است

 گسترش خودمان میل با شرایطی هر در و بهانه هر به را کیفری مسوولیت از معافیت این نباید و باشیم قانونگذار تابع باید ما

 قرار قانونگذار تصریح مورد دقیقا که آنچه به است منحصر و محدود کیفری مسوولیت از معافیت موارد دیگر عبارت به دهیم

ماه  در تهران مدنی شهید خیابان در که اتفاقیسوال اینکه جرایم مانند اسید پاشی در ترمینال آزادی کرمانشاه و . است گرفته

 وجود روانی هایبیماری به فرد ابتالی امکان اینکه اول ؛می باشد مطرح امر ابتدای در فرضیه دو ،اند داده رخ گذشته های

 .است کرده جرمی چنین ارتکاب به اقدام روانگردان داروهای مصرف اثر در او اینکه دوم و داشته
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 که است این شده، مطرح مسایلی چنین با ارتباط در اسالمی مجازات قانون 37 ماده در آنچه گفت باید اول فرض مورد در

 به مبتال مجرم فرد اگر یعنی. شودمی کیفری مسوولیت رفع باعث باشد، که ایدرجه هر به جرم ارتکاب حال در جنون

 فردی چنین حتم طور به شود داده تشخیص جرم ارتکاب هنگام او جنون و باشد اسکیزوفرنی مانند خاصی روانی هایبیماری

 وی برای مجازات اعمال روند توقف نتیجه در و تعقیب موقوفی قرار صدور باعث امر این و بود نخواهد کیفری مسوولیت واجد

 را فرد پزشکی سابقه و پرونده هم قانونی پزشکی و است قانونی پزشکی متخصصان عهده بر جنون تشخیص البته. شد خواهد

 موارد بسیاری در است ممکن گرچه بنابراین دهدمی قرار مجرم فرد در روانی اختالل و جنون تشخیص مستندات از یکی

 متخصصان توسط موضوع تایید به منوط ادعا این پذیرش مسلما ولی شود مطرح جرم ارتکاب حال در جنون به ابتال ادعای

 .است قانونی پزشکی

 آن واسطه به و باشد کرده مصرف روانگردانی یا محرک مخدر، ماده هرنوع فردی اگر که گفت باید دوم فرض مورد در     

 فعلی ارتکاب به استناد با تواندنمی شخص و ندارد وجود او برای مجازات از معافیت امکان حتم طوربه شود، جرمی مرتکب

 است، شده مرتکب مواد این مصرف از پس که اقدامی مجازات از که باشد داشته توقع مخدر، مواد استعمال یعنی قانون، خالف

 یعنی باشد، شده االرادهمسلوب خمر، شرب اثر بر کسی اگر که داریم اسالمی مجازات قانون 33 ماده در ما البته. گردد معاف

 است، کرده خمر شرب به اقدام جرم ارتکاب منظور به او که شود ثابت اگر باشد، نداشته خود رفتار و اعمال بر کنترلی هیچ

 شخص است ممکن که معنا این به نماید، تحمل است، شده مرتکب که هم را جرمی مجازات باید خمر، شرب مجازات بر عالوه

 یا کند الکلی هایمشروب این مصرف به مبادرت جرم ارتکاب برای الزم روانی هایحالت به یافتن دست و ترغیب تهییج، برای

 به الکلی، هایمشروب مصرف مجازات بر عالوه مسلما صورت این در که باشد کرده مصرف را مواد این عامدا و عالما اینکه

 .شد خواهد محکوم نیز است داده انجام که جرمی قانونی مقرر مجازات

 سلب در تاثیر یعنی مزبور 33 ماده در موجود مبنای و مالک چون که شود گفته است ممکن گرچه مخدر مواد مورد در     

 هایمشروب برای مقرر حکم تابع و بوده حکم همان مشمول پس باشد، داشته وجود است ممکن هم مخدر مواد در اراده،

 باعث مسوولیت، این از معافیت بودن استثنایی و کیفری مسوولیت اصل خصوص در شد گفته ابتدا در آنچه ولی است، الکلی

 هیچ به و کندنمی صدق هم مخدرها و هامحرک سایر مصرف مورد در اسالمی مجازات قانون 33 ماده مفاد بگوییم که شودمی

 .شودنمی مجازات اعمال عدم و جزایی مسوولیت سلب باعث روانگردان مواد مصرف اثر بر روانی تعادل دادن دست از عنوان

ممکن  رفتار و نشانه یک فقط نظر گرفتن در با افراد، روانی بیماری وضعیت یا درباره کلی نظر روانپزشکان : اظهارنظر     

 شناسنامه گرفتن نظر در گسترده و تحقیق به کار این. بوده است خاصی مشکل چه فرد دچار بگوییم توانیم نمی و نیست

 کنیم، بوده تحلیل دچارش می نماید و کرده ادعا ساله 73 یپسر که توهمی اگر بخواهیم اما دارد نیاز فرد خانوادگی وراثتی و

 .کنند حالتی ایجاد چنین توانند می هایی بیماری چه ببینیم و نگاه کنیم تر کلی توانیم می

 به و واقعیت اشخاص دریافت این در. هستند )سایکوز( پریشی روان افراد دچار شوند، می توهم دچار که هایی گروه از یکی     

 می توهم دچار و دهند می دست موجود از واقعیات با کلی طور به را ارتباطشان و شود مختل می سنجی واقعیت عبارتی

 را ارتباطشان اما مختل شده شان سنجی واقعیت هم آنها. هستند اضطرابی)نوروز( های اختالل به مبتالیان بعدی، گروه .شوند

 خارجی وجود که کنند می حس و بینند می افرادی را یا دارند سر در توهماتی افراد این. اند دست نداده از بیرونی واقعیت با

و  زنند می حرف بینند، می که آنچه با بیماران این .دارند وجود و افراد توهمات این که دارند قلبی اعتقاد شدت به ندارند؛ اما
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 و است هم آشفته زدنشان حرف و دارند آشفته رفتاری دهند و همچنین می نشان هایی العمل عکس آنها حضور به نسبت

شوند،  توهم دچار دارد احتمال که دیگر گروه .شوند می مشکل دچار شان و اجتماعی اقتصادی شغلی، عملکرد در حتی

 حشیش، شیشه، محرک مانند مواد که افرادی گاهی اینها، بر عالوه. افسردگی( هستند -)شیدایی دوقطبی اختالل به مبتالیان

 به بالفاصله توان نمی اولیه وجوهای پرس ها و آزمایش انجام با ولی شوند می ها حالت این نیز دچار کنند می مصرف کراک

 برخی همچنین .کرد مطرح شخص این با رابطه در را هایی توان فرضیه می باره این در و برد پی آنها مصرف عدم مصرف یا

 و شود می جنون دچار لحظه یک مبتال در فرد آن در که دارد وجود هم مرزی اختالل شخصیت مثل ها شخصیت اختالل

 که طالق هایی خانواده و آشفته های خانواده فرزندان رفتار در این. شود می پشیمان سریع خیلی بعد و دهد انجام می را کاری

 از امکدبه هیچ فرد این که دارد وجود هم احتمال این .شود می مشاهده بسیار گرفته هم انجام ها بچه حساس سن در والدین

 زدن آسیب و اذیت و آزار به دست همین دلیل به و باشد«  ضداجتماعی شخصیت» دچار اختالل و نباشد مبتال ها بیماری این

 درنهایت .است داده می او دستور به کسی و دارد توهم کند ادعا قانون، از اعمال جلوگیری و تمارض برای و بزند به دیگران

 کمک به بتوان تا کرد بررسی را این فرد شخصیتی و خانوادگی شناسنامه گرفت؛ در نظر را جوانب و موارد تمام باید اینکه

 .رسید نهایی نتیجه به و کارشناسان پزشکان

نگردان و های رواکند مانند شیشه، قرص؛ فردی که مواد مصرف می«حمایت»گوی وآقای دکتر علی تجفی توانا در در گفت     

تواند قاتل مستحق قصاص کند و هیچ اختیاری بر رفتار خودش ندارد، اصوال نمیسایر موادی که او را از حالت تعادل خارج می

کیفری و مسئول کیفری شناختن اشخاص یا قبول رشد جزایی برای اشخاص باید شرح عامه  تلقی شود؛ زیرا ما برای مسئولیت

تکلیف را در مورد این شخص داشته باشیم. عقل، اختیار و قصد هیچ کدام از اینها به ویژه بحث اختیار و قصد در این شخص 

نین شخصی را مستحق قتل عمدی بدانیم؟ البته توان چاراده تحت تاثیر مخدرات است بنابراین چگونه می .وجود نداشته باشد

عمد تلقی کنیم، به نظر من این حرف در صورتی درست است که شخص بداند که با توانیم آن را شبهبرخی معتقدند که می

کند تا عمدا جوهرش زیاد شود و آدم مصرف این مواد ممکن است تصادفا کسی را بکشد یا کسی که این مواد را مصرف می

 .بکشد

قاچاق مواد مخدر و  .استعمال مواد مخدر از محرمات شرعی است و به تبع آن تولید و قاچاق آن نیز حرام شرعی می باشد

تمام معامالت آن را می توان از صغریات و مصادیق قاعده ال ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام 

و محجوریت معتاد، بطالن جمیع معامالت مواد مخدر و عدم تملک سرمایه های کسب  سفاهت .و قاعده نفی سبیل تلقی نمود

باید در کمیت و کیفیت مجازات بین  .شده از طریق معامله و قاچاق از مهمترین احکام وضعی موضوع مواد مخدر می باشند

حکم به محجوریت او و سلب حق  مصرف کننده و قاچاقچی مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف کننده مشمول تعزیر می باشد و

با  7327با این حال قانون مجازات اسالمی مصوب  .هرگونه تصرف مالی از وی تا زمان ترک اعتیاد قابل توجیه و توجه است

تعادلی روانی و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هرگونه بی« قتل»جای واژه به « جنایت»جایگزینی واژه 

های گوناگون اقدام به نوآوری کرده است؛ بنابراین در مقایسه با گردان و مانند آنها، از جنبهز مصرف مواد مخدر، روانناشی ا

 .قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است

 از بیشتر مراتب به باشند داشتهمخدر  مواد و الکلی مشروبات سیگار، مصرف که سابقه کسانی در گردان روان مواد مصرف     

توسط  روانگردان مواد مصرف که گفت می توان .باشد می هم با مواد این ای زنجیره ارتباط نشان دهنده که می باشد دیگران
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 سالیان تجارب به توجه با بلکه کن گردد، ریشه چندساله یا چند ماهه فعالیت و برنامه یک با که نیست ای پدیده نوجوانان

های  مجازات تعیین و انگاری جرم کنترل، مبارزه، تنها مصرف از پیشگیری برای درمی یابیم که کشورها سایر و ایران در گذشته

 . اجتماعی گام برداریم به پیشگیری و غیرکیفری رویکردهای سمت به باید بلکه رسید؛ نخواهد مطلوبی نتیجه شدید به

 هشد قائل دییاز دهلعاا قفو همیتا جنایی هلیتا به یکیفر مسئولیت صخصو در و قانون جدید در گفت انتو می ینا بر    

 بنگریم نقانو دو هر به کلی رتصو به گرا. ستا (تمییزهقو) تفکر و(ستناخو)،اراده یکیفر مسئولیت بیت هشا گفت باید. ستا

 نیروا هنیذ ضعیتو امقدا لیناو در هگاداد ینکها ست.ا دهکر اپید لویتاو هنیمرتکبذ ضعیتو قانون جدید، در که بینیم می

به  و دهکر تغییر یکیفر مسئولیت یطاشرقانون جدید  در همچنین.  ستا جالب و هپسندید ربسیا هداردقر توجه ردمو را متهم

 دهکر لبد مسئولیتد یجاا طشر لیناو به را عقل گاهانهآ ارقانونگذ سدر می بنظر و ستا همدآ رختیاا و غبلو و عقل ترتیب

قانون جدید و قانون سابق به اینگونه  در ل کرده استستعمار امخد ادمومقایسه حالت روانی فرد مجنون و شخصی که  ست.ا

 است که :

                                                                                             :ستا هشد گرفته نظر در مسئولیت فعر ایبر را طشر 7 قانون، در

                                                                                                                 .دهنبو مجر بتکاار رمنظو به ادمو ینا فمصر -7

 .  باشد شتهاند مجر تحقق به علم دفر -7

 ست. ا همدآ کاملتر رتبصو طشر همین 307 دهما در ستا هشد آورده نیناقو در ربا لیناو ایبر دوم طشر     

ارتکاب جنایت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها،  -۷۰۳ماده  »

كلي مسلوب االختیار بوده موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به 

محکوم میشود. لکن اگر « تعزیرات»است كه در این صورت، عالوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در كتاب پنجم

ثابت شود كه مرتکب قبالً خود را براي چنین عملي مست كرده و یا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل 

 .«یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدي محسوب میگرددرواني وي ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت 

  .«دشو مي او جانب از جنایت بتکاار موجب وي نيروا دلتعا معد و مستي كه شتهدا علم»بنابراین در عبارت  

 به که عمالیاو  حالت ینا فعر از بعد و دهکر مجر بتکاار به امقدا رمخد ادمو از ناشی گیرادالا بمسلو حالت د درفر گرا یعنی

 الیحه در که توجه جالب ستا ین شرطیا.نماید دستناا عفاد ینا به نداتو نمی یگرد نماید درک را ستا دهکر گیاراد بی مهنگا

 ستدر محض حقوقی منظر از هرچند یکیفر منع مسئولیت در زا توهم ادمو دادن ارقر.  ستا همدآ ربا لیناو ایبر صالحیا

 از ماا هدد می ارقر تمییز هقو یا اراده فقد ضمعر در را دفر نیروا لختالع انو هر از باالتر و حتررا ادمو ینا و سدر می بنظر

 نیروا لختالا دارای ادفرا ایبر را قفو طشر دو ارقانونگذ که هنگامی ایرز سدر نمی بنظر خالقی صحیحا و شناسی مجر منظر

 قلاحد دین فرا که بینیم می  ، کنیم می مقایسه ستا دهکر فمصر زا توهم ادمو که متهمی مسئولیت با را آن و ستآورده ا

 ریبیما دارای که دیفر ماا ، ار دادهقر شدید ربسیا اتخطر ضمعر در را انیگرد و دهکر دهستفاا ادمو ینا از ریختیاا و گاهانهآ

 دو ینا مسئولیت ویتسا و ستا دهننها نجنو در وادی مقد اراده آزادی با و دهنکر بنتخاا را راه ینا دخو باشد می نیروا

 .سدر نمی بنظر منصفانه



 778-719، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

737 

 

 دادگاه و است شرط روانی امراض متخصص پزشکان و قانونی روانپزشکان یعنی کارشناسان نظر آن درجه و جنون وجود در     

 تامینی اقدامات قانون 7ماده ذیل تبصره به عنایت با ولی.نماید می الزم تصمیم اتخاذ به مبادرت ایشان نظر جلب با

 با نهایی تصمیم حال در هر و نماید می جلب را روحی امراض متخصص پزشک نظر دادگاه:» دارد می بیان که 7332مصوب

 محاکم، بیشتر در رسد می بنظر اما.نگرفت  نادیده قانونی ماده تفسیر در را ها دادگاه استفاده سوء پندار توان می ،«است دادگاه

 نظریه یک با جز که است هایی پرونده حل گشای راه همچنان آن رد یا جنون تشخیص مورد در روانپزشک توسط طریق ارائه

 نظریات از استفاده و (جنون روانی )خصوصا اختالالت با وکال و قضات آشنایی.نمود فصل و حل را آنها توان نمی صریح تخصصی

  .کند جلوگیری نامتناسب و مورد بی های مجازات اعمال یا و افراد حقوق تضییع از تواند می مجرب قانونی روانپزشکان

 

 منابع

 مراقبت و درمان به پیشگیری، نسبت متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر جهانی دید (7320محسن،) آذرمینا، -

 .مشهد پزشکی علوم پزشکی، دانشگاه شناسی سم علمی کنگره .ایدز/وی آی اچ و مواد مصرف سوء

 .7333جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم،کتابخانه گنج دانش،  -

                                                                                          .7370 گوتنبرگ، انتشارات تهران، کیفری، روانپزشکی ،.س حکمت، -

 مدرس ، فصلنامه«کیفری مسئولیت رافع عوامل و جرم موجهه عوامل مقایسه »فخرب؛ حسین و محمدجعفر زاده، حبیب -

 .3ش ،2 دوره ، 7337 انسانی، علوم

 ، اسالمی حقوق و فقه مطالعات ،«پزشکي تیم كیفري مسؤولیت بررسي »،(7333مریم،) شیبانی، امیرحمزه؛ ساالرزایی، -

                                                                                                                                                            اول ، شماره یک. سال

 .7330فرهنگ پزشکی دورلند، ترجمه دکتر حمید نام آور، ویراستار دکتر محمد جواد ضرابی،)بی جا( یادواره کتاب،   -

 آزاد ارشد ،دانشگاه ، کارشناسی«گردان روان داروهای مصرف در کیفری مسئولیت بررسی»  (،7327زاده، ثریا،) کمال -

 .مرکزی تهران واحد اسالمی

 « نوجوانان توسط شیشه روانگردان ماده مصرف از پیشگیري »(،7320،) باقر؛ صادقی،علیرضا کیانی، مهرزاد؛ شاملو، -
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   .   7337جنگل،  زهرا موسوی، و ارجمند امیر اردشیر پیران، حسین :ترجمه کیفری، بین الملل حقوق آنتونیو؛ کاسسه، -

 7337 .دوم، چاپ میزان، نشر تهران، ،اشخاص علیه جرایم حسین، میرمحمدصادقی، -  
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-  EMCDDA, Annual Report on the State of the Drugs Problem in Europe, 7002. 
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