
 4/21/21مصوب  نموداری قانون آیین دادرسی کیفریدرستنامه 

 عبارت درست عبارت غلط سطر ماده صفحه

 آزادی آزدی 2 4 7

 توانستاقه نیز نمیدر حالت اف توانستاقه نمیدر حالت اف 0 2ت  01 01

 در این صورت به ] ] در این صورت 2 2ت  01 01

 2ت 01 01
پاراگراف 

 آخر
 کالً حذف شود.شرعی و دیه نمی منصوصالحصول........ منافع ممکن 

 مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول 2 2ت 04 00

 قوه قضاییه، دادسراهای قوه قضاییه، داسراهای 0 22 04

 اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، اخذ تامین از متهم داشته باشد، 1 40 01

 تمام شهروندان تمام شهرواندان 1 0ت  42 20

 مالی سفیه باشد، مالی سفید باشد، 2 0ت  66 22

 .... و اسناد حاوی مطالب و اسنادهای مطالب 0 2ت  011 41

41 
011 

 
02 

 

- 

ها به موجب شرع و قانون ممنوع شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن -1تبصره 

 کند. مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحاست، امتناع 

 انجام دستور مقام قضایی هستند. انجام دستور مقام قضایی است. 1 011 42

 در حوزه قضایی بخش به عهده در حوزه قضایی بخشی به عهده 02 001 21

 ( این قانون، باید ]112ماده ) ( این قانون، ]112ماده ) 1 012 26

 نیروی نظامی زیرنظر انتظامی زیرنظرنیروی  4 044 27

 هم چنین مواردی که امتناع کننده... 2 ت 042 22
 حکم برائت صادر شود، -

 هم چنین مواردی که امتناع کننده.... -

 جز در موارد فوری جز در مواردی فوری 0 060 66

 شوددادگستری تهیه میتوسط وزیر  وزیر دادگستری و ارتباطات و فناوری اطالعات 1 ت 072 71

 در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف... در دادگاه صالح است. داداه مکلف 6 010 76

21 212 4 - 
چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط  -2تبصره 

 شود.اقدام می

 پیش از تحقیق یا جلسه پیش از تحقق یا جلسه 2 212 20

 رعایت مقررات راجع به دادرسی... رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون 1 2ت  214 20

 ... را به کمیسیون موضوع... ون موضوع...یس... را به کم آخر 227 012

 قرار جلب به دادرسی و... قرار جلب به بازپرسی و... 2 262 014

 حل اختالف بین... حل ختالف بین... 0 271 016

 به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس به سرپرستی یکی از معاونان دادستان 2 222 000

 توسط دادسرا یا دادگاه... -] توسط دادسرا یا داگاه... -] 4 226 002

 اقدام به بازرسی کند اقدام به بازپرسی کند 2 222 001

 مسئوالن کشوری به عهده... عهده...مسئوالن کشوری بر  2 210 004

 عالی کشور درخواست نقض حکم را عالی کشور درخواست نقص حکم را 4 211 002

 قوه قضاییه قهوه قضاییه 2 0ت  216 006

 های کیفری...در تمامی جلسات دادگاه در تمامی جلسات دادگاهی کیفری 0 111 002

 ( این قانون(122جرایم سیاسی و مطبوعاتی )با رعایت ماده )به  به جرایم سیاسی و مطبوعاتی 0 112 021

 مسلح انجام وظیفه کنند کنندمسلح انجام وظیفه می 1 0ت  117 020

 کیفری تهران و یا مراکز استان کیفری تهران و یا مرکز استان 7 100 022

 نظامی، ...به ترتیب در دادگاه انقالب، دادگاه  نظامیبه ترتیب در دادگاه  0 104 024

 «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به...»کیفری یک به عنوان  کیفری یک ویژه رسیدگی به... 2 0ت  102 024

 امتناع ورزد امتناع وزد 1 101 022

 تحقیق نماید تحقیق کند 4 127 027

 ظاهری جسمی ظاهری جسمانی 0 124 027

 اثباتفصل خصومت یا  فصل خصوصی یا اثبات 0 112 022

 شخصی که باید سوگند... شخصی که برای سوگند... 0 111 021

 به جانشینی از بازپرس به جانشین از بازپرس 2 117 011

 دادگاه با تشکیل جلسه... دادگاه به تشکیل جلسه... 1 141 010

 و سایر اشخاصی که باید... و سایر اشخاص که باید... 01 141 010

 و هشت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت درجه شش، هفت جرایم تعزیری 0 141 131

 هر گاه متهم بدون عذر موجه... هر گاه متهم بودن عذر موجه 0 142 011

 کند؛محاکمه را در موارد زیر صادر می کند،محاکمه را در مورد زیر صادر می 4 122 016

 درخواست کنند. کنند.درخواست می 2 122 011

 دادگاه در مورد در مودردادگاه  2 166 040

 ناشنوا است. ناشنواست 2 162 040

 ادله جدید و کافی نبودن ادله[ را -] ادله جدید و کافی نبودن ادله را[ -] 0 122 041

 پس از مهلت، کشف یا حادث شود. پس از مهلت، یا حادث شود. 4 122 041

 خصوصی خصوسی 2 ت 121 021

 جلسه محاکمهدر  در جلسات محاکمه 1 410 024



 

 ت: دادرس در همان امر ت: دادرس همان امر 7 420 061

 تعزیری درجه چهار و...[ -] تعزی درجه چهار و باالتر است و[ -] 2 422 067

 ... تجدید نظرخواهی با رجوع به... ... تجدید نظرخواهی یا رجوع 1 442 072

 سرپرست قانونی طفل یا[ولی یا  -] ولی یا سرپرست قانون طفل یا[ -] 1 447 071

 تجدید نظر نماید. تجدید نظر کند. 6 447 071

 خالصه این گزارش خالصله این گزارش 1 421 072

 ]و طبق قانون صادر شده باشد، ...[ ]و طبق قانون صادر شود.[ 4 422 072

 راساً یا به درخواست راساً به درخواست 4 426 071

 دیوان عالی کشور به تعداد الزم... عدد الزم...تدیوان عالی کشور به  0 461 020

 کند.]به صدور رای می کند.]به صدرو رای می 1 471 022

 به ریاست رییس دیوان عالی...[ -] به ریاست دیوان عالی...[ -] 02 470 026

 مرجع قضایی به علت... مرجع قضایی دیگر به علت... 6 474 022

 . شعب خاص مذکور مبنیاً...نمایدقطعی صادر  ناً یشعب خاص مذکور مبقطعی صادر نماید.  2 477 021

 هرگاه دادگاه پس از رسیدگی... هر گاه پس از رسیدگی... 0 421 010

 شش ماه از تاریخ الزم االجرا... شش ماه از تایخ الزم االجرا 01 424 011

 دادگستری با همکاری دادگستری با همکای 00 424 011

 الف: صدور دستور... الف: صدرو دستور... 2 421 012

 صادر کننده رای قطعی اعالم و... صادر کننده رای اعالم و... 1 410 016

 اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا... اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام 2 412 016

 و ارایه تعلیمات و ارایه تعلمیات 2 412 017

017 412 1 - هاوزراتخانه - هاوزارتخانه 

 ... در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. مقام اجرای رای رعایت کنند. 2 416 017

 صادر کننده رای قطعی صادر کننده آن 0 417 017

 وثیقه گذار[ مبنی -علیه، ] وثیقه[ گذار مبنی-علیه، ] 0 212 211

 قطعی شده باشند،خواهی  خواهی قطعی شده باشد، 6 201 210

 های قطعی دیگری...محکومیت های اجرا شدهمحکومیت 2 200 212

 شود.اطفال و نوجوانان تقسیم می اطفال و نوجوانان و مراکز نگهداری مجانی 1 0ت  201 211

 به زندان محل اقامت... ترین زندانبه نزدیک 1 1ت  201 214

 هابازداشتگاه بازداشت گاه ها 2 204 214

 درجه یک از طبقه اول درجه یک از طبق اول 2 221 216

 ای خواهد بود کهبه موجب آیین نامه یی است کهبه موجب آیین نامه 1 221 216

 سه ماه از... مدت سه ماه از... 01 221 216

 مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت مرخصی فقط برای یک بار به مدت 6 1ت  221 217

 با رعایت شرایط مندرج در با رعایت مندرج در 1 4ت  221 217

 کودک به پدر و... کودک را به پدر و... 1 221 212

 با رعایت تناسب از سوی شورای... با رعایت تناسب از سویی شورای 2 224 212

 شوند.میاند و یا ایجاد سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا سایر مناطق کشورایجاد شده 6 222 211

 هاینحوه اداره کانون هاینحوه اداره یکانون 1 222 201

 ها و نحوه اجرای مجازات...کانون ها و اجرا مجازات...کانون 6 222 201

 مستثنیات مسثنیات 1 221 201

 ها نسبت به اجرای حکم...محل فروش آن محل فروش آنها به اجرای 4 221 201

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت... شودکننده لغو میدادگاه صادر  1 212 202

 تا نسبت به وصول محکوم به تا به وصول محکوم به 1 211 202

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت ... دادگاه صادر کننده حکم نسبت ... 4 211 202

 ناشی از جرم[رد مال و یا ضرر و زیان  -] رد مال و یا ضرر ناشی از جرم[ -] 7 217 204

 مانع استیفای ما به ازای        مانع استیفاء ما به         2تبصره  221 200

 در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت... در حبس نباشد و یا پس از تخفیف قرار... 7 240 202

 شود و به تصویب...می شود به تصویب...می 1 241 207

 محل اقامت، که اجرای ... که اجرای ... محل اقامت. 6 226 201

 های الکترونیکیسامانه سامانه الکترونیکی 1 227 201

 شود و به تصویب...تهیه می شود به تصویب...تهیه می 7 227 201

 های...نظارت سامانه های...نظارت شامانه 1 222 221

 توانند اجرایمذکور می تواند اجرایمذکور می 4 222 221

 شود و مراتب به...پرداخت می شود مراتب به...پرداخت می 1 261 222

 تشکیل دیوان کیفرکارکنان تشکیل دیوان کیفری کارکنان... 4 271 224

 ( و بند )ج( و...2(، )1مواد ) (، بند )ج( و...2، 1مواد ) 01 271 222

 شود.مغایر، نسخ می مغایر، نسخ است. 20 271 222

 یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون یکهزار سیصد و نود و دو و دو کمیسیون 21 271 222

 (22اصل هشتاد و پنجم ) (22اصل هشتاد و پنج ) 0  226


