
                                                                                                                                            

  

  ادرسی کیفري از منظر فقه و حقوقدآشنایی تحلیلی با آیین  : درس یکل هدف

  مطالب  رئوس

  : بیان مقدمه اي مفصل شامل  هفته اول 

  انواع آیین دادرسی  

  تعریف آیین دادرسی کیفري  

 آیین دادرسی کیفري  محتواي  

  هدف آیین دادرسی کیفري  

 اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفري 

  

    : ادامه مقدمه شامل  دوم  هفته

  رابطه آیین دادرسی کیفري و آیین دادرسی مدنی  

  خصوصیات آیین دادرسی کیفري  

 نظام هاي دادرسی کیفري  

  الف) نظام دادرسی اتهامی 

  ب) نظام دادرسی مختلط(فرانسوي) 

  ج) نظام دادرسی اسالمی 

  مباحث مربوط به موضوع دعواي عمومی در آیین دادرسی کیفري    سوم هفته

  عمومی: دادسرا مرجع تعقیب دعواي  

  تاریخچه ي دادسرا  

  :ویژگی هاي دادسرا  

  الف) سلسله مراتب 

  ب)وحدت دادسرا 

  ج) استقالل دادسرا 

  خدا بنام 

 » درس طرح  فرم «

  کارشناسی   :مقطع             فقه و مبانی حقوق اسالمی  :شیگرارشته             الهیات و معارف اسالمی :   دانشکده

                   واحد 2 ي : نظر واحد  تعداد                                کیفري                                                    آیین دادرسی    :درس نام

  



  د) غیرقابل رد بودن دادسرا 

  ه) عدم مسئولیت 

  بررسی تشکیالت دادسرا    چهارم  هفته

  الف) دادسراي دیوان عالی کشور 

  ب) دادسراي عمومی و انقالب 

  ج) دادسراي نظامی 

  دادسراي ویژه روحانیتد) 

  دادسرا و تکلیف تعقیب 

  الف)اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب 

  ب)اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب 

    

  جهات قانونی شروع به تعقیب:   پنجم  هفته

   اقرار متهم  

   شکایت شاکی  

  وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس  

  جهات قانونی شروع به تعقیب ادامه بررسی   ششم  هفته

  اعالم جرم توسط دیگران 

  اشخاص عادي   اعالم جرم توسطالف) 

  مقامات رسمی غیر از ضابطین   اعالم جرم توسطب) 

  سازمانهاي مردم نهاد  اعالم جرم توسط  ج)

  

  ادامه بررسی جهات قانونی شروع به تعقیب:   هفتم هفته

  گزارش ضابطان دادگستري 

  ضابطان دادگستري انواع الف) 

 ضابطان عام -١

 ضابطان خاص  -٢

 ب) ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري 

  

    : وظایف و اختیارات ضابطان دادگستري  هشتم هفته

   در جرایم مشهود  



    در جرایم غیر مشهود  

   در برابر شاکی  

 در برابر متهم  

  : بررسی شروط خاص تعقیب برخی جرائم    نهم هفته

  لزوم شکایت شاکی خصوصی  

  لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات    

  بررسی  وتحلیل موانع تعقیب دعواي عمومی:   دهم هفته

   مصونیت ها  

  مصونیت سیاسی  الف) 

  مصونیت پارلمانی ب)

  اناطه  

  عمومی: تحلیل موانع تعقیب دعواي  ي بررسی  و ادامه   ازدهمی هفته

  جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی  

  جنون در هنگام ارتکاب جرم  الف) 

  جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی   )ب

  جنون پس از صدور حکم قطعی    )ج 

  بررسی اجمالی دسته بندي موارد سقوط دعواي عمومی:   دوازدهم  هفته

   جهات شخصی سقوط دعواي عمومی  

  عمومی جهات عینی سقوط دعواي  

  : جهات شخصی سقوط دعواي عمومی  بررسی تفصیلی   زدهم یس هفته

  فوت محکوم علیه  

  گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت  

  شمول عفو  

  توبه  



  : بررسی تفصیلی جهات عینی سقوط دعواي عمومی   چهاردهم هفته

 نسخ قانون  

 اعتبار امر مختوم  

  دعواي عمومی: ادامه بررسی تفصیلی جهات عینی سقوط   پانزدهم  هفته

  مرور زمان  

  دالیل موافقان و مخالفان  الف) 

  انواع مرور زمان    )ب

  مبدأ مرور زمان    )ج

  قطع و تعلیق مرور زمان   )د

  قلمرو زمانی مرور زمان   )ه

  ادامه بررسی تفصیلی جهات عینی سقوط دعواي عمومی:    شانزدهم  هفته

  اعمال قاعده درأ  

  قاعدهمفهوم الف) 

  فقهی قاعده  مبانی  )ب

 حقوقی قاعده  آثار  )ج

  جمع بندي مطالب نیمسال و مرور اجمالی مطالب و پاسخ به سواالت دانشجویان 

  

  جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفري دکتر علی خالقیمنبع:             ارزیابی : کار کالسی ،میان ترم ،کنفرانس و پایان ترم

 


