
 35 و34  چاپ –درستنامه قانون یار آیین دادرسی کیفري                         

 عبارت غلط  عبارت صحیح 
  آدرس 

 صفحه  عنوان 

 41 21ذیل ماده  10سوال  گزینه ج صحیح است. صحیح است. دگزینه 

متهم ولگرد باشد و در آن  -چ   
 .محل نیز سوء شهرت داشته باشد

از بند ج به شرح بعد  45بند چ ماده 
 روبرو اضافه میگردد:

 
 45ماده 

 
65 
 
 

تی اگر موضوع به صدور قرار ح
محکومیت یا  دادرسی جلب به

 متهم منجر شود

تی اگر موضوع به صدور قرار جلب ح
محکومیت متهم منجر و  دادرسی به

 شود

 
 -خط سوم

 145تبصره ماده  

165 

بازپرس نباید بدون دلیل کافی  
به براي توجه اتهام، کسی را 

متهم احضار و یا جلب  عنوان
 .کند

بازپرس نباید بدون دلیل کافی  
براي توجه اتهام، کسی را متهم 

 .احضار و یا جلب کند

 
 168ماده 

188 

 گزینه د صحیح است. 

 1و تبصره  196ج مستند به ماده 
ق.آ.د.ك که بیان نموده  190ماده 

سلب حق همراه داشتن وکیل و 
عدم تفهیم این حق به متهم 
بهترتیب، موجب مجازات انتظامی 

 درجه هشت و سه است. 

 216  196ذیل ماده  1پاسخ سؤال 

 233 215ذیل ماده  2پاسخ سؤال  گزینه د صحیح است. گزینه ج صحیح است.

 توسط بازپرس اخذ شود
 

 شودتوسط متهم اخذ 
 -خط سوم

 217ماده  4ذیل نکته 
235 

 است. حیج صح نهیگز
 لیذ 1پاسخ سؤال    است. حید صح نهیگز

  223ماده 
244 

 اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد –ت 
، تظاهر و اطفال و بانوان
نمایی و ایجاد مزاحمت قدرت

وسیله چاقو یا براي اشخاص که به
 .هر نوع اسلحه انجام شود

مزاحمت و آزار و اذیت  ایجاد –ت 
 و بانوان و اطفال و تظاهر

نمایی و ایجاد مزاحمت براي قدرت
وسیله چاقو یا هر نوع اشخاص که به

 .اسلحه انجام شود

 
 

 237ماده ت بند 

 
 
259 

 287 264ماده  3نکته  قرار مجرمیت قرار جلب دادرسی
از  نقص و تکمیل تحقیقات،

 تبعیت ردامو
 تنهانقص و تکمیل تحقیقات، 

 تبعیتمورد 
 290 266ذیل ماده  1نکته 

باید تاکید شود (در  1در نکته 
مورد جرایم در صالحیت کیفري 

و یا انقالب با تعدد قاضی، این  1
نکته حائز اهمیت است که در 

، به 308و  307مورد مقامات 
و تبصره ماده  401استناد ماده 

  
 
 
 

 271ذیل ماده  1نکته 

 
 
 
 
 
 



ق.آ.د.ك که در  26و ماده  297
تهران براي  1این موارد کیفري 

مرکز  1ري و کیف 307مقامات 
صالح  308استان براي مقامات 

دانیم رسیدگی است، از آنجا که می
در این خصوص دادسراي محل 
وقوع جرم صالح به رسیدگی 
مقدماتی است بنابراین در صورت 
اختالف میان دادستان و بارپرس 

یا انقالب مربوطه یعنی  1(کیفري 
ن) اقدام به حل تهران یا مرکز استا
 اختالف می کنند.

 
 
 
 
296 
 

بازپرس و حل اختالف میان -1
 نظر دادگاه قطعی است.ستان ددا
اعتراض به قرارهاي قابل  -2

اعتراض که نظر دادگاه قطعی 
قرار  2است مگر در خصوص 

خاص که عبارتند از (منع تعقیب) 
که اگر در  )یبقموقوفی تع(و 

خصوص بندهاي (الف تا ت ماده 
) باشند (در صورت تایید) 302

قابل تجدیدنظر در دیوان عالی 
کشور است، اما در صورت نقض 

 تصمیم دادگاه قطعی است.

  
 
 
 
 
 

 273ذیل ماده  1نکته 

 
 
 
 
 
 
962  

 
 

 306 278ماده  7متن سوال   کفایت ادله عدم

 دادگاههاي نظامی تقسیم 
 .شود می

 دادگاههاي نظامی تقسیم 
 .دنشو می

 323 294انتهاي ماده 

تعداد سواالت درست است ولی در 
حذف  1پاسخنامه، پاسخ سؤال 

شود. شمارهی سایر پاسخ ها نیز 
) هرکدام یک شماره 2(از شماره 

 2تبدیل به  3کم شود. مثال 
 شود... 

 363   316سؤاالت ذیل ماده   

 530   483ذیل ماده  4پاسخ سؤال  گزینه ج صحیح است.  گزینه الف صحیح است. 
 555 516ماده  3نکته  سیصد هزار ریال یک میلیون ریال
 564 529بند ب ماده  سیصد هزار ریال یک میلیون ریال 

 565  1تبصره  سیصد هزار ریال یک میلیون ریال

 


