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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

شاود   حقاوق آماوزش داده مای   ها به دانشاجویان   های تئوریک دانشگاه حدودی با آنچه در کحس

های درسی هم به شاکلی اسات    متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کحس

صورت تئوری و بادون تطبیاق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

حین تحصیل  کند. به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی با مصادیق عملی کفایت می

شوند  التحصیحن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هاا مواجاه    با کمبود آگاهی و اطحعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اساتنباط عملای دادگااه   

التحصایل   رغهستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیات بار هایا فاا    

طاورکلی رشاته    تردید تنها منبع آموزش عملی وکالات، قضااوت و باه    حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رویه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

 صاورت عملای   نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختحف دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطحعات کاربردی و عملی را در اختیاار   در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیحن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا هایا      اگرچه فارغ

تفحاص در ایان حاوزه    نیاز از مطالعه و تحقیاق و   بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسات کاه دائام در حاال تغییار و       علمی نمی

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب تحول می

ی و آور رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکادام باه طریقای نسابت باه جماع       خواهد شد. از این 

کنناد کاه انتشاارات چاراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقادام مای   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خاود در نظار دارد نسابت باه     

هاای مخصاوص    فرد با ویژگی صورت منظم و منحصربه بندی مطالب رویه قضائی به تدوین و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هار دعاوا    وا طی یک کتاب جداگانه بهبرای هر دع

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

 که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد: «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رویه؛ .4



 

 ؛آرای اصراری .3

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان .3

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

صاورت منساجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باه   

گردآوری شود تا وکح، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در کمتارین   منظم 

زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعادد بسایار آراء   

ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت    دادگاه

اء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء      آر

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات   وحدت رویه، آراء دیوان

 کنندگان عزیز قرار گیرد. این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 دوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ت .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خحصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

انتشارات مفتخر خواهد شاد از تجربیاات، آراء و ساایر مطالاب حقاوقی موجاود نازد        « پژوهشی گروه»

های بعادی اساتفاده    اساتید، وکح، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ

نماید. لذا موجب خرسندی خواهاد باود کاه خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن ارساال انتقاادات و           

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پرباار   هادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهپیشن

 کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد مخدر  قاچاق جرائم معرفی  

 فصل اول



 

 



 

 روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه  مبحث اول:

ای وجود دارد که شاکی باید ضمن  برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه

انجاام داده تاا   باشاد را   آگاهی از این مراحل اقداماتی که باه وی مرباوط و منتساب مای    

شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات ، تعقیب، رسایدگی، صادور حکام و اعماال مجاازات      

 فراهم گردد.

 گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح

باشد چرا که مطاابق   خواهی تنظیم شکوائیه می اولین اقدام شاکی برای اعحم جرم و تظلم

یکی از جهات قانونی برای شاروع باه    ۳۱۳0کیفری مصوب قانون آیین دادرسی  ۳۱ماده 

تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشاد  

 شود. اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می

سای  قاانون آیاین دادر   ۳8به تکلیاف مااده    الف( نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن:

تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه  کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می

 شود. موارد زیر قید می

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میازان تحصایحت، وضاعیت تأهال، تابعیات،       .4

مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشاانی پیاام نگاار    

 ؛شاکی ییل(، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پست)ایم

 ؛موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم .3

 ؛ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی .3

 ؛ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان .4

 ؛عنه یا مظنون در صورت امکان مشخصات و نشانی مشتکی .8

قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیاار    قوه

مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیارد. عادم اساتفاده از اوراق    

 مزبور مانع استماع شکایت نیست.
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 بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:

همزمان با تنظیم شکوائیه باید شااکی تماامی    بابت تصدیق اوراق پیوستی:. تمبر از 4

اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بایاد باا پرداخات     ۳7

 مصدق نماید.« ریال 80111»مبلغ 

باید با مراجعاه باه واحاد تمبار در دادسارای مربوطاه        مبر هزینه شکایت کیفری:. ت3

قانون وصول برخی از درآمادهای دولات و مصارف آن در ماوارد معاین باا        ۱مطابق بند 

 تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.« 810111»پرداخت مبلغ 

دومین اقادام شااکی    بعد از تنظیم شکوائیه، ب( تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه:

 باشد. تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می

هاای   قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتاب صاححیت دادسارا    ۳۳۳مستفاد از ماده  

 باشند برای رسیدگی به جرم به شر  ذیل می

یه خاود  اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتداً شکوائ . دادسرای محل وقوع جرم:4

 را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

اگار محال وقاوع جارم مشاخص       . دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:3

شود که جرم در حوزه آن کشاف شاده یاا ماتهم      نباشد، شکوائیه به دادسرایی تقدیم می

 دستگیر شده است.

مشاخص نباشاد یاا    به هر دلیلی اگر محل وقوع جارم   . دادسرای محل اقامت متهم:3

جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محال اقامات ماتهم تقادیم     

 خواهد شد.

شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تماام  ج( تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع: 

معااون   .کناد  خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقادیم مای  یۀ شکوائ ،اوراق کپی
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از بررسی پرونده در صورت نبودن ماانع )رعایات صاححیت ذاتای و محلای و      ارجاع پس 

موجاود، اقادام باه ارجااع پروناده باه       ۀ هزینه و ابطال تمبر( ممکن است با توجه به رویا 

کحنتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی 

 :میکن یم

در این حالات قبال از ثبات پروناده در دادسارا       مربوطه: . ارجاع پرونده به کالنتری4

آن کشف شده یاا ماتهم    آن اتفاق افتاده یا در حوزهۀ پرونده به کحنتری که جرم در حوز

تا تحقیقات الزم توساط کحنتاری مربوطاه     شود یآن دستگیر شده ارجاع داده مۀ در حوز

 انجام شود.

اب جرم یا کشف آن به کحنتری مربوط به در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتک

 هیقسمت )معاضدت قضائی( مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخاش مربوطاه شاکوائ   

 .خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید

باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگساتری کاه در آن محال     هیپس از ثبت شکوائ 

قرار دهد تاا اطحعاات و تحقیقاات دساتور داده     کار هستند ه )معاضدت قضائی( مشغول ب

انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده  ضابطین دادگستری مربوطهشده توسط 

 شود.

در این حالت شااکی پاس از    . ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی:3

شاخص شاده کاه قسامت     از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا باازپرس م  هیتحویل شکوائ

البتاه   .آن شاعبه ثبات گاردد    مراجعه کرده تاا پروناده در   ،شود ینوشته م هیپایین شکوائ

ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقاات  

مقدماتی برای کحنتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شاخص بایاد باه کحنتاری     

 شد را انجام دهد.ه ه نماید و اقداماتی که در حالت اول شر  دادمربوطه مراجع
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 د( اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کحنتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از تحریر کحساه  

را کامال ببیناد   پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده 

 کننده قرار خواهد داد. فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی

بازپرساای یااا دادیاااری  کننووده کاموول اسووت: . پرونووده از نظوور شووعب رسوویدگی4

سال( به هماراه علات    -ماه -روز -کننده دستور تعیین وقت رسیدگی )به ساعت رسیدگی

ای و تحویال آن باه واحاد ابحغاات      حضور را به مدیر اعحم و مدیر ضمن صدور اخطاریاه 

 کند. قضائی یا کحنتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکحی آنان ابحغ می

در اخطاریه باید حتماً علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیال  

 شود. باید قید 

ناقص باشد یا نیااز  اگر تحقیقات  کننده ناقص است: . پرونده از نظر شعب رسیدگی3

به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیااز باشاد پروناده    

مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یاا کحنتاری یاا آگااهی مربوطاه      

 شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد. ارجاع می

 سب موردذ( رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری ح

اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابحغ را داشته باشد پرونده معد برای رسیدگی است حضاور  

و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست، مگار در ماوارد خااص کاه از حوصاله      

 بحث ما خارج است.

کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در  مقام رسیدگی

تی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم به شر  ذیال  صور

 رأی صادر نمایند.
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در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمال   . صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب:4

ارتکابی منتسب بر متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد ولای اگار ماتهم فاوت     

ائم قابل گذشت اعحم گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان کند یا شاکی در جر

قاانون   ۳۱یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشاد باه تکلیاف مااده     

 ۳2آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. این قارار ظارف   

دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه روز از تاریخ ابحغ پس از تأیید دادستان یا 

 باشد. از سوی شاکی می

بازپرس یا دادیار محتارم در صاورتی کاه باا بررسای       . صدور قرار جلب به دادرسی:3

محتویات پرونده و تحقیق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جارم  

ایند بایاد قارار جلاب باه دادرسای صاادر       باشند و شرایط مندرج در بند یک را احراز ننم

نمایند این قرار به دادستان اعحم و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفرخواست 

 کند. صادر می

 گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

یک  بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی )کیفری

شود و پس از ثبت در دفتر کال و ارجااع باه یکای از      یا دو( یا انقحب یا نظامی ارجاع می

شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامال باودن پروناده دساتور     

تعیین وقت و ابحغ جلسه رسیدگی به اطراف شکوائیه را خواهاد داد و در صاورت نااقص    

 ه به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.پرونده دستور برگشت پروند

بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکحی آنان اباحغ شاد در زماان تعیاین      

گیارد   شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار می

وی صاالحه باه شار  ذیال     ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود النهایاه دادگااه باد   

 کند. گیری می تصمیم
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اگر اسناد و مدارک را کافی برای تحقق جرم ندانسات یاا باه هار      . صدور حکم برائت:4

علتی وقوع یا انتخاب جرم را به متهم احراز نکرد، حکم برائت صادر خواهد کارد کاه ایان    

ت دو مااه  روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهل 02حکم از سوی شاکی ظرف مهلت 

 باشند. برای اشخاص خارج ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می

اگر محکمه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد  . صدور حکم محکومیت:3

موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد باه مجاازات قاانونی    

از تاریخ ابحغ از سوی محکوم علیه ظرف بیسات روز بارای    کند. این رأی جرم محکوم می

ماه برای اشخاص خارج ایران قابل تجدیادنظرخواهی در دادگااه    اشخاص مقیم ایران و دو

 باشد. تجدیدنظر می

 گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

عنه( پروناده باه دادگااه تجدیادنظر     با اعتراض هر یک از اصحاب دعوا )شاکی یا مشتکی 

گردد، بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه باه یکای    استان محل وقوع جرم ارسال می

شود که مجدداً در آنجاا نیاز ثبات     از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می

 گردد. می

نون آیاین  اگر حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشاد باه تکلیاف مقاررات جدیاد قاا       

جلسااه رساایدگی حضااوری باارای دادگاااه تجدیاادنظر  ۳۱۳0دادرساای کیفااری مصااوب 

کننده الزامی است و اال بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسایدگی   رسیدگی

 گردد. گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابحغ می و تصمیم قطعی می

 گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد، پرونده بارای اجارا   در 

شود و ایان دادسارا    به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می

قانون آیین دادرسی کیفاری حکام را اجارا     ۱۱8الی  ۱0۳حسب مقررات مندرج در مواد 

 خواهند کرد.


