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 مطالب فهرست

 

 ناشر سخن

 یاختصار یهانشان

 مطالب فهرست

 یفریک مراجع یدگیرس و تیصالح : اول فصل

 یدگیت مراجع رسیصالح یمبحث اول : قواعد عموم

 ت و انواع آنیگفتار اول : صالح

 یذات تیبند اول : صالح

 یمحل تیبند دوم : صالح

 یمحل تیدر صالح یالف( قاعده کل

 در جرائم مرکب یمحل تیب( صالح

 در جرائم مستمر یمحل تیج( صالح

 دیدر جرائم مق یمحل تید( صالح

 در جرائم ترک فعل یمحل تی( صالحه

 در خارج از کشور یدر جرائم ارتکاب یمحل تیو( صالح

 یشخص تیبند سوم : صالح

 تیگفتار دوم : استثناآت قواعد صالح

 یت اضافیبند اول : صالح

 الف( تعدد اتهام

 ب( تعدد متهم

 بند دوم : احاله

 تختیا پایمرکز استان  یهادادگاه یت انحصاریبند سوم : صالح

 ت و حل اختالف در آنیگفتار سوم : تعارض صالح

 تیقواعد صالح یگفتار چهارم : ضمانت اجرا

 یدگیاز مراجع رس کیهر  یت اختصاصیمبحث دوم : صالح

 نینخست یدگیگفتار اول : مراجع رس



 

 یدگیرس یبند اول : مراجع عموم

 دو یفریالف( دادگاه ک

 کی یفریب( دادگاه ک

 یدگیرس یبند دوم : مراجع اختصاص

 ییالف( مراجع قضا

 یدادگاه نظام -1

 دادگاه انقالب -2

 دادگاه اطفال و نوجوانان -3

 تیژه روحانیدادگاه و -4

 ییر قضایب( مراجع غ

 أت منصفهیه -1

 حل اختالف یشورا -2

 یرات حکومتیسازمان تعز -3

 مجدد یدگیگفتار دوم : مراجع رس

 ت حکمیبند اول : قبل از قطع

 دنظر استانیالف( دادگاه تجد

 کشور یعال وانیب( د

 ت حکمیبند دوم : بعد از قطع

 کشور یوان عالیق دیعام از طر یالف( اعاده دادرس

 هییس قوه قضایق رئیخاص از طر یب( اعاده دادرس

 یعموم یبه دعوا یدگیرس ۀمبحث سوم : نحو

 یبدو یدگیگفتار اول: رس

 فرخواستیبا ک یدگیبند اول : رس

 یکتب فرخواستیالف( ک

 (یدو و دادگاه انقالب )با وحدت قاض یفریدادگاه ک - 1

 (یو دادگاه انقالب )با تعدد قاض کی یفریدادگاه ک - 2

 یشفاه فرخواستیب( ک

 فرخواستیکیب یدگیبند دوم : رس

 در دادسرا قیالف( بدون تحق

 در دادسرا قیب( پس از تحق



 

 مجدد یدگیگفتار دوم: رس

 یابیاز حکم غ یبه واخواه یدگیبند اول : رس

 یابیالف( حکم غ

 مجدد یدگیاز حکم و رس یب( واخواه

 یبه اعتراض به حکم حضور یدگیوم: رسبند د

 دنظریتجد یدگیالف( رس

 یفرجام یدگیب( رس

 یخصوص یبه دعوا یدگیمبحث چهارم : نحوه رس

 یفری قابل طرح در مرجع کیِخصوص یگفتار اول : دعوا

 یخصوص یبه دعوا ییدادگاه جزا یدگیامکان رسگفتار دوم : 

 یفریدر مرجع ک یخصوص یطرح دعوا طیگفتار سوم : شرا

 یمومع یبودن دعوا انیبند اول : در جر

 دادخواست و استثناآت آن میبند دوم : لزوم تقد

 شده از جرم لیالف( رد مال تحص

 دادگاه به صدور حکم در جرائم خاص فیب( تکل

 و ارش هیج( مطالبه د

 ستدادخوا میمهلت تقد تیبند سوم : رعا

 یفریک امور در اثبات لیدال : دوم فصل

 و بار ارائه آن یفریل در امور کیت دلیمبحث اول : اهم

 لیت دلیگفتار اول : اهم

 لیف ارائه دلیگفتار دوم : تکل

 اصل برائت یبند اول : محتوا

 بند دوم : آثار اصل برائت

 ل اثباتین دالیترل و مهمیدال یابیمبحث دوم : ارز

 لیدال یابیگفتار اول : ارز

 ل اثباتین دالیترگفتار دوم : مهم
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