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 مطالب فهرست

 ناشر سخن

 یاختصار یهانشان

 اول چاپ گفتارشیپ

 وپنجمستیب چاپ گفتارشیپ

 موهفتستیب چاپ گفتارشیپ

 وچهارمیس چاپ گفتارشیپ

 وهفتمیس چاپ گفتارشیپ

 مقدمه

 یفریک بیتعق : اول فصل

 بی: مرجع تعقمبحث اول

 التیها و تشکیژگی: دادسرا، وگفتار اول

 خچه دادسرای: تاربند اول

 دادسرا یهایژگی: وبند دوم

 الف( سلسله مراتب

 ب( وحدت دادسرا

 ج( استقالل دادسرا

 رقابل ردّ بودنید( غ

 تی( عدم مسؤوله

 الت دادسرای: تشکبند سوم

 کشور یوان عالید یالف( دادسرا

 و انقالب یعموم یب( دادسرا



 

 ینظام یج( دادسرا

 تیژه روحانیو ید( دادسرا

 بیتعق اریف تا اختی: دادسرا، از تکلگفتار دوم

 بیبودن تعق یا الزامیبودن  ی: اصل قانونبند اول

 بیاسب بودن تعقا منیت داشتن ی: اصل موقعبند دوم

 بیشروع به تعق ی: جهات قانونمبحث دوم

 : اقرار متهمگفتار اول

 یت شاکی: شکاگفتار دوم

 بازپرس ای: وقوع جرم مشهود در برابر دادستان گفتار سوم

 گرانی: اعالم جرم توسط دگفتار چهارم

 ی: اعالم جرم توسط اشخاص عادبند اول

 نهادمردم یهااعالم جرم توسط سازمان :بند دوم

 از ضابطان ریغ ی: اعالم جرم توسط مقامات رسمبند سوم

 ی: اعالم جرم توسط ضابطان دادگستربند چهارم

 یالف( ضابطان دادگستر

 ضابطان عام -1

 ضابطان خاص -2

 انیرؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندان : 1-2
 : 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

 یاست و نظارت بر ضابطان دادگستریب( ر

 یارات ضابطان دادگستریف و اختیج( وظا

 در جرائم مشهود -1

 رمشهودیدر جرائم غ -2

 یدر برابر شاک -3

 در برابر متهم -4

 بی: شروط و موانع تعقمبحث سوم

 جرائم یب  برخی: شروط خاص تعقگفتار اول

 یخصوص یت شاکی: لزوم شکابند اول



 

 مقامات یل اجازه از برخی: لزوم تحصبند دوم

 یعموم یب دعوای: موانع تعقگفتار دوم

 هاتی: مصونبند اول

 یاسیت سیالف( مصون

 یت پارلمانیب( مصون

 : اناطهبند دوم

 الف( صدور قرار اناطه

 ب( آثار قرار اناطه

 ی: جنون متهم قبل از صدور حکم قطعبند سوم

 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

 بی: جهات سقوط تعقمبحث چهارم

 یفریک بیسقوط تعق ی: جهات شخصگفتار اول

 هیعلا محکومٌی: فوت متهم بند اول

 در جرائم قابل گذشت ی: گذشت شاکبند دوم

 جرائم قابل گذشت قیو مصاد تیالف( ماه

 و آثار اعالم گذشت طیب( شرا

 : شمول عفوبند سوم

 بند چهارم: توبه

 یفریک بیسقوط تعق ینی: جهات عگفتار دوم

 : نسخ قانونبند اول

 : اعتبار امر مختومبند دوم

 و قلمرو یالف( مبان

 طیب( شرا

 : مرور زمانبند سوم

 موافقان و مخالفان لیالف( دال

 ب( انواع مرور زمان

 ج( مبدأ مرور زمان

 مرور زمان قید( قطع و تعل



 

  قواعد مرور زمانیِ( قلمرو زمانه

 دَرأ ۀبند چهارم: اِعمال قاعد

 یمقدمات قاتیتحق :دوم فصل

 یقات مقدماتیتحق یهایژگی: ومبحث اول

 بودن یر اول: کتبگفتا

 بودن یرترافعی: غگفتار دوم

 بودن یعلن ری: غگفتار سوم

 : محرمانه بودنگفتار چهارم

 مدافع لیاز وک یو برخوردار قاتیبه پرونده تحق یمبحث دوم: دسترس

 قاتیبه پرونده تحق یرس: حق دستگفتار اول

 ل مدافعیاز وک ی: حق برخوردارمگفتار دو

 در دادسرا قی: موارد عدم انجام تحقمبحث سوم

 با وجود دادسرا قی: عدم انجام تحقگفتار اول

 پانزده سال ریبند اول: جرائم افراد ز

 عفت ی: جرائم منافبند دوم

 8و  7درجه  یری: جرائم تعزبند سوم

 به علت نبود دادسرا قی: عدم انجام تحقگفتار دوم

 یمحل تیو صالح قی: مرجع تحقمبحث چهارم

 قی: مرجع تحقگفتار اول

 یمحل تی: صالحفتار دومگ

 یقی: اقدامات تحقمبحث پنجم

 یق از شاکی: تحقگفتار اول

 ق از شاهد و مطلعی: تحقگفتار دوم

 ق از متهمی: تحقگفتار سوم

 : احضار متهمبند اول

 : جلب متهمبند دوم

 چهره متهم ری: انتشار تصوبند سوم

 ج از کشور: دستور منع خروبند چهارم

 از متهم یی: بازجود پنجمبن

 دفاع نی: اخذ آخربند ششم



 

 یگریانجیمهلت به متهم و ارجاع به م ی: اعطاگفتار چهارم

 خواسته نی، تأماءیاش یش اماکن، بازرسی: تفتگفتار پنجم

 تیپرونده شخص لی، تشکیق محلینه محل، تحقی: معاششمگفتار 

 : جلب نظر کارشناسگفتار هفتم

 ییابت قضای: نگفتار هشتم

 ییو نظارت قضا نیتأم ی: قرارهامبحث ششم

 یفریک نیتأم ی: قرارهاگفتار اول

 نیتأم ی: قواعد مشترک حاکم بر قرارهااول بند

 نیتأم ی: انواع قرارهابند دوم

 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

 یانتظام ای ییخود به مرجع قضا یانوبه ی( قرار التزام به معرفه

 یو( قرار التزام مستخدمان رسم

 ز( قرار التزام به عدم خروج از منزل

 ح( قرار کفالت

 لیقرار اخذ کف -1

 لیکف یقرار قبول -2

 قهیط( 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

 صدور قرار بازداشت و اعتراض به آن نحوه -3

 قرار بازداشت موقت ینیبازب -4

 مدت بازداشت موقت -5

 جبران خسارت -6

 نیتأم یقرارها ی: ضمانت اجرابند سوم



 

 الف( ضمانت اجراء نسبت به متهم

 ب( ضمانت اجراء نسبت به شخص ثالث

 نیتأم یاعتبار قرارها انیبند چهارم: پا

 یینظارت قضا ی: قرارهاگفتار دوم

 یینظارت قضا ی: انواع قرارهابند اول

 یینظارت قضا یقرارها ی: مدت و ضمانت اجرابند دوم

 یینها یمبحث هفتم: قرارها

 یینها ی: انواع قرارهاگفتار اول

 بی: قرار منع تعقبند اول

 بیتعق یبند دوم: قرار موقوف

 پرونده یگانیبند سوم: قرار با

 قاتیبند چهارم: قرار توقف تحق

 یبند پنجم : قرار جلب به دادرس

 تراض به آنهاگفتار دوم: صدور قرارها و اع

 بند اول: صدور قرار

 بند دوم: اعتراض به قرار

 یمقدمات قاتیدادستان در تحق اراتیو اخت فیمبحث هشتم: وظا

 قیگفتار اول: نظارت بر روند تحق

 بیگفتار دوم: انصراف از ادامه تعق

 بیبند اول: ترک تعق

 بیتعق قیبند دوم: تعل

 هینما
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