
94 سال 3 چاپ کیفري دادرسی آیین برگزیده اي گزینهچهار پرسش 500 کتاب درستنامه  

 صفحه شماره پاسخنامه اصالحیه
 14 15 گردد.) اصالح می2/3/1375( ) به4/4/1375تاریخ (

 52 87 گردد.حذف می قانون عبارت (در دادگاه کیفري مربوط) 80از انتهاي ماده 
شود: الف: جرائمی که مجازات قانونی آنها بدین شرح اصالح می) 237بند (الف) ماده (

سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه 
 آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

198 116 

 142 264 شود.می )302) جایگزین عبارت (ماده 203عبارت (ماده  286در ماده 
بعد از عبارت (به طور مستدل) عبارت (مراتب را جهت اعمال (ماده  293ماده  در

 شود.می کند) جایگزین) به رئیس قوه قضائیه اعالم می477
275 146 

) عبارت (مدیران کل اطالعات استانها) قبل از عبارت (حسب مورد) 307در ماده (
 شود.اضافه می

317 173 

 175 329 گردد.) حذف می ) عبارت (اطفال315اده (م 1در تبصره 
گردد: در مواردي که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل ) بدین شرح اصالح می425ماده (

شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، می
کند. چنانچه ایراد شود و مبادرت به رسیدگی میدادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می

همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداري رد مورد پذیرش قرار نگیرد، 
  کند.به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می

البدل هر گاه تعداد باقیمانده اعضاي شعبه در اکثریت نباشند وامکان انتخاب اعضاي علی
، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور نیز براي رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد

آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به به عمل می
 شود.دادگاه هم عرض ارجاع می

415 216 

هاي بدنی) عبارت (یا قلع و قمع بنا) ) بعد از عبارت (مجازات478در تبصره ماده (
 گردد.اضافه می

450 235 

  شود:) بدین شرح اصالح می302بندهاي (پ) و (ت) ماده (
جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف  - پ

  دیه کامل یا بیش از آن
 جرائم موجب مجازات تعزیري درجه سه و باالتر - ت

470 252 

 


