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 1398 ـ هرانت

  



 

 مطالب فهرست
 

 ناشر سخن

 یاختصار یهانشان

 اول چاپ گفتارشیپ

 کمیو ستیب چاپ گفتارشیپ

 وپنجم ستیب چاپ گفتارشیپ

 موهفت ستیب چاپ گفتارشیپ

 وچهارم یس چاپ گفتارشیپ

 وهفتم یس چاپ گفتارشیپ

 مقدمه

 یفریک بیفصل اول : تعق

 بیتعق مرجع : اول مبحث

 التیها و تشک یژگیگفتار اول : دادسرا، و

 خچه دادسرایبند اول : تار

 دادسرا یها یژگیند دوم : وب

 الف( سلسله مراتب

 ب( وحدت دادسرا

 ج( استقالل دادسرا

 رقابل ردّ بودنید( غ

 تی( عدم مسؤول ه

 الت دادسرایبند سوم : تشک

 کشور یوان عالید یالف( دادسرا

 و انقالب یعموم یب( دادسرا

 ینظام یج( دادسرا

 تیژه روحانیو ید( دادسرا



 

 بیتعق اریف تا اختیگفتار دوم : دادسرا، از تکل

 بیبودن تعق یا الزامیبودن  یبند اول : اصل قانون

 بیا مناسب بودن تعقیت داشتن یبند دوم : اصل موقع

 بیتعق به شروع یقانون جهات : دوم مبحث

 گفتار اول : اقرار متهم

 یت شاکیگفتار دوم : شکا

 بازپرس ایگفتار سوم : وقوع جرم مشهود در برابر دادستان 

 گرانیگفتار چهارم : اعالم جرم توسط د

 یبند اول : اعالم جرم توسط اشخاص عاد

 نهاد مردم یها اعالم جرم توسط سازمان بند دوم :

 از ضابطان ریغ یم جرم توسط مقامات رسمبند سوم : اعال

 یبند چهارم : اعالم جرم توسط ضابطان دادگستر

 یالف( ضابطان دادگستر

 ضابطان عام -1

 ضابطان خاص -2

ر مربوو   : رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امو 1-2
 انیبه زندان

 : مأموران وزارت اطالعات 2-2

 جیمقاومت بس یروی: مأموران ن 3-2

 یمسلح در موارد مقرر قانون یروهای: ن 4-2

 خاص نیمأموران به موجب قوان ری: سا 5-2

 یضابطان دادگستر است و نظارت بریب( ر

 یارات ضابطان دادگستریف و اختیج( وظا

 در جرائم مشهود -1

 رمشهودیدر جرائم غ -2

 یدر برابر شاک -3

 در برابر متهم -4

 بیتعق موانع و شرو  : سوم مبحث

 جرائم یب  برخیگفتار اول : شرو  خاص تعق

 یخصوص یت شاکیبند اول : لزوم شکا



 

 مقامات یل اجازه از برخیبند دوم : لزوم تحص

 یعموم یب دعوایگفتار دوم : موانع تعق

 ها تیبند اول : مصون

 یاسیت سیالف( مصون

 یت پارلمانیب( مصون

 بند دوم : اناطه

 یبند سوم : جنون متهم قبل از صدور حکم قطع

 الف( جنون در هنگام ارتکاب جرم

 یب( جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطع

 یج( جنون پس از صدور حکم قطع

 بیتعق سقو  جهات : چهارم مبحث

 یفریک بیسقو  تعق یگفتار اول : جهات شخص

 هیعل ا محکومٌیبند اول : فوت متهم 

 در جرائم قابل گذشت یبند دوم : گذشت شاک

 بند سوم : شمول عفو

 بند چهارم: توبه

 یفریک بیسقو  تعق ینیگفتار دوم : جهات ع

 بند اول : نسخ قانون

 بند دوم : اعتبار امر مختوم

 بند سوم : مرور زمان

 موافقان و مخالفان لیالف( دال

 ب( انواع مرور زمان

 ج( مبدأ مرور زمان

 مرور زمان قید( قطع و تعل

 قواعد مرور زمان یِ( قلمرو زمانه

 دَرأ ۀبند چهارم: اِعمال قاعد

 یقات مقدماتیفصل دوم : تحق

 یمقدمات قاتیتحق یهایژگیو : اول مبحث

 بودن یگفتار اول : کتب



 

 بودن یرترافعیگفتار دوم : غ

 بودن یعلن ریگفتار سوم : غ

 گفتار چهارم : محرمانه بودن

 مدافع لیوک از یبرخوردار و قاتیتحق پرونده به یدسترس دوم: مبحث

 قاتیبه پرونده تحق یگفتار اول : حق دسترس

 ل مدافعیاز وک یگفتار دوم : حق برخوردار

 دادسرا در قیتحق انجام عدم موارد : سوم مبحث

 با وجود دادسرا قیگفتار اول : عدم انجام تحق

 پانزده سال ریبند اول : جرائم افراد ز

 عفت یبند دوم : جرائم مناف

 8و  7درجه  یریبند سوم : جرائم تعز

 به علت نبود دادسرا قیگفتار دوم : عدم انجام تحق

 یمحل تیصالح و قیتحق مرجع : چهارم مبحث

 قیگفتار اول : مرجع تحق

 یمحل تیگفتار دوم : صالح

 یقیتحق اقدامات : پنجم مبحث

 یق از شاکیگفتار اول : تحق

 ق از شاهد و مطلعیتحقگفتار دوم : 

 ق از متهمیگفتار سوم : تحق

 بند اول : احضار متهم

 بند دوم : جلب متهم

 چهره متهم ریبند سوم : انتشار تصو

 بند چهارم : دستور منع خروج از کشور

 از متهم ییبند پنجم : بازجو

 دفاع نیبند ششم : اخذ آخر

 یگر یانجیمهلت به متهم و ارجاع به م یاگفتار چهارم : اعط

 خواسته نی، تأماءیاش یش اماکن، بازرسیگفتار پنجم : تفت

 تیپرونده شخص لی، تشکیمحل قینه محل، تحقیگفتار ششم : معا

 گفتار هفتم : جلب نظر کارشناس

 ییابت قضایگفتار هشتم : ن



 

 ییقضا نظارت و نیتأم یقرارها : ششم مبحث

 یفریک نیتأم یگفتار اول : قرارها

 نیتأم یحاکم بر قرارها بند اول : قواعد مشترک

 نیتأم یبند دوم : انواع قرارها

 الف( قرار التزام به حضور با قول شرف

 ن وجه التزامییب( قرار التزام به حضور با تع

 با قول شرف ییج( قرار عدم خروج از حوزه قضا

 وجه التزام نییبا تع یید( قرار عدم خروج از حوزه قضا

 انتظامی اییی خود به مرجع قضا یا نوبه ی( قرار التزام به معرف  ه

 یرار التزام مستخدمان رسمو( ق

 ز( قرار التزام به عدم خروج از منزل

 ح( قرار کفالت

 لیقرار اخذ کف -1

 لیکف یقرار قبول -2

 قهی ( قرار وث

 قهیقرار اخذ وث -1

 قهیقرار قبول وث -2

 ( قرار بازداشت موقتی

 بازداشت موقت یایب و مزایمعا -1

 صدور قرار بازداشت موقت طیموارد و شرا -2

 موقت قرار بازداشت ینیبازب -3

 مدت بازداشت موقت -4

 جبران خسارت -5

 نیتأم یقرارها یمانت اجرابند سوم : ض

 الف( ضمانت اجراء نسبت به متهم

 ب( ضمانت اجراء نسبت به شخص ثالث

 نیتأم یاعتبار قرارها انیبند چهارم: پا

 یینظارت قضا یگفتار دوم : قرارها

 یینظارت قضا یقرارها بند اول : انواع

 یینظارت قضا یقرارها یبند دوم : مدت و ضمانت اجرا



 

 یینها یقرارها هفتم: مبحث

 بیگفتار اول : قرار منع تعق

 بیتعق یگفتار دوم : قرار موقوف

 پرونده یانگیگفتار سوم : قرار با

 قاتیگفتار چهارم : قرار توقف تحق

 یگفتار پنجم : قرار جلب به دادرس

 یمقدمات قاتیتحق در دادستان اراتیاخت و فیوظا هشتم: مبحث

 قیگفتار اول : نظارت بر روند تحق

 بی: انصراف از ادامه تعقگفتار دوم 

 هینما
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