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مقدمه
اطالعات آماري مربوط به امور قضايي داراي محدوده گستردهاي
ميباشد كه تشكيالت قضايي ،انواع جرائم واقع شده در يك
سال ،تعداد محكومان مرتبط با اين جـرائم و ويژگيهاي آنان،
بزهكاري نـوجوانان ،تعداد قربانيان جرائم ،احكام صادره در مورد
محكومان و ...را در بر ميگيرد .بنابراين به علت پارهاي از
مشكالت و موانع موجود در زمينه جمعآوري اطالعات يا ارائه
آنها ،محتواي ايـن فصل فقط شامل آمارهاي مربوط به
تشكيالت قضايي ،پروندههاي مختومه در دادگاهها ،جـرائم،
سوانح ،تصادفات و كشف انواع مواد مخدر ميباشد كه در زير به
سابقه مختصري از توليد آمار در زمينههاي ياد شده اشاره
ميشود.
نظر به اهميت گردآوري آمار در زمينههاي گوناگون قضايي ،با
اجراي طرحهاي آماري مربوط به ازدواج در سال  ،1331جرائم
(متهمان و محكومان) در سال  ،1377طالق ،خودكشي و
حمايت از خانواده در سال ( 1371براي شهر تهران) ،نسبت به
جمعآوري آمارهاي مربوطه اقدام گرديد.
در تير ماه  ،1343تشكيالت قضايي كشور به منظور ايجاد
مراجع قضايي واحد ،دادگاههايي با صالحيت عام تحت عناوين
دادگاههاي عمومي و دادگاههاي انقالب تشكيل و جايگزين
محاكم و دادسراهاي عمومي شد.

نظر به اهميت ارائه آمار در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر
و روانگردانها در حوزههاي تخصصي شامل مقابله با عرضه،
حقوقي و قضايي ،درمان كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي،
پيشگيري اوليه از اعتياد و سازمانهاي مردم نهاد بخش
مستقلي از اين فصل به ارائه آمار و اطالعات برنامهها و
فعاليتهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص يافته است.

تعاريف مفاهيم
دادگاه عمومي :دادگاهي است كه به منظـور رسيـدگي و
حـل و فصل تمامي دعاوي و شكايتهاي وارده ،با صالحيت
عام تشكيل ميشود (بـه استثناي مرجع اموري كه به حكم
قانون به ديگري واگذار شده و از دايره شمول اين قانون خارج
است) .تأسيس اين دادگاهها در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو
محلي و تعداد شعب آن ،به تشخيص رئيس قوه قضاييه است.
دادگاه انقالب :دادگاهي است كه بر طبق قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  11تير ماه  1343مجلس
شوراي اسالمي ،در مركز هر استان و مناطقيكه ضرورت
تشكيل آن را رئيس قوه قضاييه تشخيص ميدهد ،تحت نظارت
و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل ميشود و بهجرائم زير
رسيدگيميكند.
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تمامي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا
فساد فياالرض.
توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام
معظم رهبري.
توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقدام مسلحانه و
ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
جاسوسي به نفع اجانب.
تمامي جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
دعاوي مربوط به اصل  74قانون اساسي.

دادگاه تجديد نظر :دادگاهي اسـت كه به منظور تجديد نظر
در آراي دادگاههاي عمومـي و انقالب ،در مركز هر استان بـه
تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار
تشكيل ميشود .جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسميت مييابد
و پس از رسيـدگي مـاهـوي ،رأي اكثريـت كه به وسيلـه
رئيـس يـا عضـو مستشار انشا ميشـود ،قطعي و الزم االجرا
خـواهـد بــود.
حوزه قضايي :عبارت از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا
نقاط معيني از شهرهاي بزرگ است.

714

سالنامه آماري استان تهران6931-
گزيده اطالعات
در سال  ،1341بيش از  72تن مواد مخدر و روانگردان در
استان كشف شد كه از اين ميزان مواد مخدر ،ترياک و شيره
ترياک با  27تن وزن و با نسبت  11درصد از كل مواد كشف
شده ،بيشترين سهم مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.
حشيش ،گراس و مرفين به ترتيب با 13/4درصد4/4 ،درصد و
 4/7درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.

