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 فهرست مطالب

  

  ناشر سخن

  اول چاپ شگفتاریپ

 چهارم چاپ شگفتاریپ

 ششم چاپ شگفتاریپ

 زدهمیس چاپ شگفتاریپ

  یاختصار یها نشان

 اتیکل بخش اول

 آن بر حاکم اصول و یفریک یدادرس نییآ فیتعر اول فصل

 یخصوص یدعوا و یعموم یدعوا  دوم فصل

 یمقدمات قاتیکشف جرم و تحق بخش دوم

 آن تیصالح حدود و دادسرا اول فصل

 آنان فیتکال و یدادگستر ضابطان دوم فصل

 دادستان اراتیاخت و فیوظا سوم فصل

 بازپرس اراتیاخت و فیوظا چهارم فصل

 بازپرس و حدود آن اراتیاخت مبحث اول

 بازپرس تیصالح مبحث دوم

 یکارشناس و یبازرس ،یمحل قیتحق محل، نهیمعا پنجم فصل

 مطلعان و شهود متهم، از قیتحق و احضار ششم فصل

 از متهم قیاحضار، جلب و تحق مبحث اول

 از شهود و مطلعان قیاحضار و تحق مبحث دوم

 ییقضا نظارت و نیتأم یقرارها هفتم فصل

 قاتیتحق ختم از پس دادستان و بازپرس اقدامات هشتم فصل

  



 

 نوجوانان و اطفال جرائم یمقدمات قاتیتحق نهم فصل

 کشور کل دادستان اراتیاخت و فیوظا دهم فصل

 یو صدور رأ یدگیرس ،یفریک یها دادگاه بخش سوم

 یفریک یها دادگاه تیصالح و التیتشک اول فصل

 اثبات ادله به یدگیرس دوم فصل

 یفریک یها دادگاه در یدگیرس سوم فصل

 یدگیشروع به رس تیفیک مبحث اول

 یدگیرس بیترت مبحث دوم

 یصدور رأ مبحث سوم

 کی یفریک دادگاه در یدگیرس چهارم فصل

 یدگیمقدمات رس مبحث اول

 یدگیرس بیترت مبحث دوم

 یصدور رأ مبحث سوم

 یواخواه و یابیغ یرأ پنجم فصل

 نوجوانان و اطفال دادگاه در یدگیرس ششم فصل

 التیتشک مبحث اول 

 یدگیرس بیترت مبحث دوم

 هاحال هفتم فصل

 دادرس رد هشتم فصل

 اعتراض به آراء بخش چهارم

 اتیکل اول فصل

 استان دنظریتجد دادگاه یدگیرس تیفیک دوم فصل

 کشور یعال  وانید یدگیرس تیفیک سوم فصل

 یدادرس اعاده چهارم فصل

  



 

 یتیو ترب ینیو اقدامات تأم یفریاحکام ک یاجرا بخش پنجم

 اتیکل اول فصل

 حبس مجازات یاجرا دوم فصل

 یمال یها تیمحکوم یاجرا  سوم فصل

 یفریک احکام ریسا یاجرا چهارم فصل

 قرار  مشروط، یآزاد مجازات، یاجرا قیتعل قرار یاجرا پنجم فصل

 تحات  یآزاد  و یآزاد ماه ین نظاام  حکم، صدور قیتعو

 یکیالکترون یها سامانه نظارت

 یدادرس نهیهز مبخش شش

 مقررات ریسا بخش هفتم

 مسلح یروهاین میجرا یدادرس نییآ بخش هشتم

 اتیکل اول فصل

 ینظام یهادادگاه و دادسرا التیتشک دوم فصل

 تیصالح سوم فصل

 یمقدمات قاتیتحق و جرم کشف چهارم فصل

 آنان فیو تکال یضابطان نظام مبحث اول

 یکارشناس مبحث دوم 

 احضار مبحث سوم

 قرار بازداشت موقت مبحث چهارم

 مرور زمان پنجم مبحث

 ینظام دادگاه و دادسرا در وکالت پنجم فصل

 یرأ ابالغ و صدور ،یدگیرس بیترت ششم فصل

 یدادرس  اعاده و دنظریتجد مهفت فصل

 احکام یاجرا هشتم فصل

  



 

 ینظام ی هابازداشتگاه و هازندان نهم فصل

 یکیالکترون یدادرس بخش نهم

 یا انهیرا میجرا یدادرس نییآ بخش دهم

 یاشخاص حقوق میجرا یدادرس  نییآ ازدهمیبخش 

 مقررات ریسا بخش دوازدهم

  هینما

 

  




