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سخن ناشر

یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرفدارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده 
های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که 
طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر 
تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  ترتیب ضرورت 
علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از یک سو، 
نیاز دانش پژوهان در آن ها،  با  روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد 
آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد 
نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
ارائه خدمات  با  چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



نشر چتر دانش ۴

قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   )۷( ماده  در   -۱ ماده 
اصالح   »۱۳۷۵/۳/۲« به   »۱۳۷۵/۴/۴« تاریخ  مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ 

می گردد.
ماده ۲- تبصره )۲( ماده )۱۳( قانون به شرح زیر اصالح می شود:

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال 
می شود.  متوقف  دادرسی  و  تعقیب  افاقه،  زمان  تا  شود،  جنون  به 
باشد  نحوی  به  اثبات جرم  در جرائم حق الناسی شرایط  آنکه  مگر 
که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود 
رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی 
ابالغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام 
نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان 
مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و 

تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده ۳- در بند )ب( ماده )۲۹( قانون عبارت »سازمان اطالعات 

سپاه« بعد از عبارت »وزارت اطالعات« اضافه می گردد.
قانون حذف و تبصره زیر جایگزین  ماده ۴- تبصره ماده)۴۸( 

آن می شود:
همچنین  و  خارجی  یا  داخلی  امنیت  علیه  جرائم  در  تبصره- 
جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده)۳۰۲( این قانون 
است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی 
رئیس  تأیید  مورد  که  دادگستری  رسمی  وکالی  بین  از  را  خود 
توسط  مزبور  وکالی  اسامی  می نمایند.  انتخاب  باشد،  قوه قضائیه 



۵ قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری

رئیس قوه قضائیه اعالم می گردد.
ماده ۵- ماده )۶۶( قانون و تبصره )۱( آن به شرح زیر اصالح و 
تبصره های )۲( و )۳( آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره )۴( به 

شرح زیر به آن الحاق می شود:
ماده ۶۶- سازمان  های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه 
ناتوانی  از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای  حمایت 
فرهنگی،  میراث  طبیعی،  منابع  محیط زیست،  ذهنی،  یا  جسمی 
می  توانند  است،  شهروندی  حقوق  از  حمایت  و  عمومی  بهداشت 
نسبت به جرائم  ارتکابی در زمینه  های فوق اعالم جرم کنند و در 

تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
خاص  بزه  دیده  دارای  واقع شده  جرم  که  درصورتی   -۱ تبصره 
باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. 
باشد،  سفیه  مالی  جرائم  در  یا  و  مجنون  طفل،  بزه  دیده  چنانچه 
رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می  شود. اگر ولی، قیم یا 
سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور 
انجام  را  اقدامات الزم  تأیید دادستان،  یا  اتفاقی  با اخذ رضایت قیم 

می دهند.
و  و شصت  یکصد  اصل  رعایت  با  ماده  این  اجرای  تبصره ۴- 
پنجم )۱۶۵( قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های 
مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده )۱۰۲( این قانون 
و تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع 

قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۶- از انتهای ماده )۸۰( قانون عبارت »در دادگاه کیفری 


