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 قانون یار آیین دادرسی کیفری درست نامه

 )چاپ پنجم الی هشتم(

 گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانشتألیف: 

 

 عبارت صحیح عبارت غلط سطر صفحه

 تفویت تقویت 6 42

 کل سطر حذف شود جرایم مستوجب مجازات... 2 66

 به بازپرس معطی به بازپرس مطعی 42 661

 : گزینه الف صحیح است.4ال سئو گزینه ب صحیح است.: 4ال سئو 42 641

641 42 
)گزینه الف و ب هر دو صحیح 

 است(
 کالً حذف شود

 وضعیت متهم، وضعیت مجرم، 62 671

 منقضی منتقض 1 671

 سه ماه و یک روز تا دو سال سه ماه و یک روز تا یک سال 41 616

 حبس و یا یک میلیون حبس و یک میلیون 46 616

417 6 
مطرح شده است. بالفاصله 

 اقدامات الزم

مطرح شده است، مکلف است بالفاصله 

 اقدامات الزم را

 وثیقه را فراهم آورد 7 417

وثیقه را انجام دهد. که در این صورت، اصل 

بر بقای قرار سابق است و بنابراین متهم 

مکلف به معرفی کفیل یا وثیقه جدید است. 

سپردن وثیقه جدید در صورت عجز متهم از 

تا معرفی کفیل با توجه به مصرحات قانونی، 

 شود. بازداشت می

 صدور قرار بازداشت صدور بازداشت 2 441

 426ماده  426ماده  6 442

 حقیقت حقیقات 62 427

 6214مصوب  6414مصوب  1 421

 6242مصوب  6422مصوب  6 472

426 62 
های کیفری استان یک یا  دادگاه

 وقوع...دو محل 

های کیفری یک یا دو مرکز استان  دادگاه

 محل وقوع...

 متن آن برای مقر خوانده... متن آن برای مقرر خوانده... 42 412

 یا تعیینی است یا تعینی است 2 262

 جنایات عمدی علیه جنایات عمومی علیه 61 262

 جایز نباشد جایز باشد 6 242

 یافته رأی اطالع رأی اصالح یافته 41 226

 قرار نهایی صادر کند. قرار نهایی رسیدگی کند. 62 221

 گزارش مبسوط گزارش مسبوط 41 222

 هیأت منصفه هیئت منطقه 1 226
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 عبارت صحیح عبارت غلط سطر صفحه

 4با توجه به تبصره  6با توجه به تبصره  62  217

 : گزینه الف صحیح است6ال ئوس : گزینه ب صحیح است6ال سئو 6 271

276 
سطر 

 آخر

پرونده به دادستان در این حالت 

یا بازپرس جانشین محول 

 گردد. می

در این حالت پرونده به جانشین دادستان یا 

 گردد. بازپرس دیگر محول می

 موافقت دادگاه موافقت دادستان 42 216

 )اعم از حکم یا قرار( )اعم از ختم یا قرار( 2 212

 416ماده  216ماده  66 212

 توجه به بند پ مادهبا  با توجه به ب ماده 42 262

 دادگاه دیگری هم عرض دادگاه دیگری هر عرض 1 262

 در بند پ در بند ب 41 262

 با بند ب با بند ت 42 262

 در بند ب در بند ث 42 262

 دیوان عالی کشور است که... 6 246
دیوان عالی کشور یا دادگاه هم عرض دادگاه 

 ده حکم قطعیصادر کنن

 به قسمتی از حکم و... رأی و...به قسمتی از  6 246

 خاص دیوان عالی که به... 61 246
خاص دیوان عالی یا دادگاه هم عرض دادگاه 

 صادر کننده حکم قطعی که به...

226 
ماده 

221 
 بندهای ث و ج جا افتاده

ومان سالمند، اتخاذ تصمیم درباره محک -ث

های  های روانی و بیماری مبتالیان به بیماری

جسمی صعب العالج و سایر افراد محکوم 

نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل 

در مراکز ها  صدور اجازه بستری برای آن

 درمانی براساس ضوابط و مقررات

اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین  -ج

ها وضع شده  و مقررات برای اجرای مجازات

ناظر  یا برعهده قاضی اجرای احکام کیفری یا

 زندان قرار گرفته است.

 رأی قطعی اعالم و... کرده و... رأی قطعی اعالم می 41 222

 در صورتی که پس از در صورتی که پیش از 7 226

 به ازای هر روز به ازای سه روز 66 211

 حبس را صادر نکند، به... 62 216
حبس را صادر نکند و این امر منجر به حبس 

 حکم گردد، به...بیش از مدت مقرر در 

 در بیمارستان معالجه در بیمارستان معالجه 66 211

 مادر برای سپردن طفل مادر برای رسیدن طفل 1 216

216 47 
و محرومیت از مرخصی نیز 

 )اوایل سطر(
 نیز سبک تر از
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 عبارت صحیح عبارت غلط سطر صفحه

 : گزینه د صحیح است.6سئوال  : گزینه ب صحیح است.6سئوال  1 262

 هرگاه شاکی و یا مدعی هرگاه متهم و یا مدعی 6 216

 شود؟ میوصول  شود؟ میوصل  41 212

 


