درستنامه قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی چاپ 2
عبارت غلط

صفحه

عنوان

11

نکته  5ماده 575

به شرح مقرر در مواد  70به بعد قانون آ.دادرسی مدنی به شرح مقرر در مواد  48به بعد قانون
آ.دادرسی مدنی

19

نکته  1ماده 583

ماده  296نیز چنین مقرر داشته :دادگاه کیفری
یک با حضور رییس و دو مستشار و در غیاب
رئیس با حضور سه مستشار تشکیل میشود .در
این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو
مستشاری است که سابقة قضایی بیشتری دارد.

دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار
است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد
در صورت عدم حضور رییس ،ریاست دادگاه
به عهده عضو مستشاری است که سابقة
قضایی بیشتری دارد.

19

نکته  2ماده 583

پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا
عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با
میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
کامل یا بیش از آن

19

نکته  3ماده 583

دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان با دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان
حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و عضویت دو تشکیل میشود این دادگاه دارای رییس و دو
مستشار است.
مستشار تشکیل می شود.

20

نکته  1ماده 584

مصوب  1386که در حال حاضر به موجب ماده مصوب  1368که در حال حاضر به موجب
ماده  698ق.آ.د.ک نسخ صریح شده است.
 896ق.آ.د.ک نسخ صریح شده است.

22

نکته  7ماده 585

بعد از عبارت و یا فرماندهی تیپ مستقل
مدیران کل اطالعات استانها اضافه میگردد.

29

نکته  3ماده 592

پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا
عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با
میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
کامل یا بیش از آن

29

نکته  4ماده 592

دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز استان با حضور دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان
رئیس یا دادرس علیالبدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود این دادگاه دارای رییس و دو
مستشار است.
تشکیل میشود.

37

نکته  2ماده 599

به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه
به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی میشود
متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال
و نوجوانان اعمال میشود بهرهمند میگردد.
نوجوانان اعمال میشود بهرهمند میگردد.

37

نکته  2ماده 599

دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه کیفری
تبصره  1ماده :315
دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه کیفری یک یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

37

نکته  2ماده 599

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این
قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان قانون برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در
در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم
آنان الزامی است.
الزامی است.

41

نکته  3ماده 602

مأموران وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه
و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

62

نکته  3ماده 602

-

-

عبارت صحیح

الف -جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات الف -جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب
یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت حیات ،حبس ابد یا قطع عضو و جنایات
جسمانی ،جنایاتی که میزان دیه آنها ،ثلث دیه عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیة
آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.

66

نکته  4ماده 620

-

الف -جرایم تعزیری درجه  ...( 1انحالل
شخص حقوقی با انقضای  15سال).
چ -جرایم تعزیری درجه  ...( 7با انقضای مدت
 3سال)
ح -جرایم تعزیری  ...( 8با انقضای مدت  3سال)

69

بند 4

ماده -76

ماده 67

72

نکته  3ماده 625

تبصره  1ماده  :190سلب حق همراه داشتن وکیل تبصره  1ماده :190
یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباری سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم
این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات
تحقیقات میشود.
انتظامی درجه هشت و سه است.

82

نکته  3ماده 634

ماده  :426دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان
استان ،با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و تشکیل میشود .این دادگاه دارای رئیس و دو
مستشار است ،دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان
عضویت دو مستشار تشکیل میشود.
عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

83

نکته  2ماده 635

ماده :428
ماده :428
 -4تعزیر درجه سه و باالتر
 -4تعزیر درجه  4و باالتر
 -5جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که  -5جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که
میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن
است.
بیش از آن است.

112

ماده 664

بند ب(.irt) -

بند ب(.ir) -

