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 از آن یناش دگانیاز بزه د تیو حما یدپاشیمجازات اس دیقانون تشد

 با آخرین اصالحات و تغییرات بعدی

 

بر  تیغلظت موجب جنا زانیبا هر م گر،ید ییایمیش باتیهر نوع ترک ای دیاس دنیـ هرکس عمداً با پاش۱ماده

مقرر  طیاشر تیدم حسب مورد با رعا یول ای هیعل یٌمجن هیمنفعت شود در صورت مطالبه از ناح اینفس، عضو 

 .شود یمنفعت محکوم م ایدر کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو 

 یو اعمال دیبدن در درون اس یفرد، فرو بردن اعضا یبر رو ییایمیش باتیترک ریسا ای دیاس ختنیـ ر۱تبصره

 .است یدپاشیآن در حکم اس رینظ

 ۱۳۹۲/۲/۱مصوب  یاسالمقانون مجازات ( ۲۸۶مشمول مقررات ماده ) یدپاشیکه اس یـ در موارد۲تبصره

 .شود یاالرض محسوب و به مجازات آن محکوم م یباشد؛ اقدام مرتکب، افساد ف

 

نند ما یبه هر علت ایقانون شود و مجازات آن قصاص نباشد  نیمرتکب جرم موضوع ا یـ هرگاه شخص۲ماده

المصالحه حسب مورد  وجه ایارش  ای هیدم، قصاص اجراء نشود، مرتکب عالوه بر پرداخت د یایمصالحه اول

 :شود یمجازات م ریز بیمطابق مقررات مربوطه، به ترت

 ک؛یرجه د یریبه حبس تعز دهیصورت بزه د یشکل دائم رییمنجر به تغ تیبر نفس و جنا تیـ در جنا الف

 درجه دو؛ یریکامل باشد، به حبس تعز هیاز نصف د شیآن ب هید زانیکه م یتیـ در جنا ب

 درجه سه؛ یریکامل باشد، به حبس تعز هیسوم تا نصف د کیآن از  هید زانیکه م یتیـ در جنا پ

 درجه چهار؛ یریکامل باشد، به حبس تعز هیسوم د کیآن تا  هید زانیکه م یتیـ در جنا ت

 

 فیو تخف قیمشروط، تعل یقانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزاد نیـ در مورد جرائم موضوع ا۳ماده

الم گذشت اع زیمرتکب ن یریدم نسبت به مجازات تعز یایاول ای دهیمگر آنکه بزه د ستیمجازات قابل اعمال ن

 .دهد فیتخف هدرج کیتواند مجازات مرتکب را  یصورت دادگاه م نیکرده با شند که در ا
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 :شود یم نییتع ریز بیقانون به ترت نیـ مجازات معاونت در جرائم موضوع ا۴ماده

 درجه دو؛ یریباشد، به حبس تعز اتیمرتکب، سلب ح یکه مجازات قانون یـ در صورت الف

 درجه سه؛ یریمرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعز یکه مجازات قانون یـ در صورت ب

 کیعضو اجراء نشود، به  ایقصاص نفس  یبه هر علت ایکه مجازات مرتکب قصاص نباشد  یـ در صورت پ

 .مرتکب یریازات تعزتر از مج نییدرجه پا

 

قانون ( ۱۴مقرر در ماده ) یقانون، مرتکب عالوه بر جبران خسارت ها نیموارد مذکور در ا هیـ در کل ۵ماده

 یباشد. در صورت یم دهیدرمان بزه د یها نهی، ملزم به پرداخت هز۱۳۹۲/۱۲/۴مصوب  یفریک یدادرس نییآ

مربوطه  یاه نهیدرمان نباشد، هز یها نهیکننده متمکن از پرداخت هز یدگیرس یقاض صیکه مرتکب با تشخ

 .شود یپرداخت م یبدن یخسارت ها نیاز محل صندوق تأم

 نیان موضوع اگ دهیکننده، به بزه د یدگیرس یقاض صیکشور مکلف است با تشخ یستیـ سازمان بهز۱تبصره

 .ارائه کند یو توانبخش یمددکار ،یقانون خدمات روانشناخت

و  یبدن یخسارت ها نی، از صندوق تأم(۱ماده و تبصره ) نیموضوع ا یها نهیکه هز یـ در موارد۲تبصره

پرداخت  یها نهیهز افتیدر یتوانند برا یم یستیسازمان بهز ایشود، صندوق  یپرداخت م یستیسازمان بهز

 .شده به مرتکب رجوع کنند

 

 .شود یم یدگیقانون خارج از نوبت رس نیمربوط به جرائم ا اتیو شکا یـ به دعاو ۶ماده

 

مصوب  دیاس دنیمربوط به مجازات پاش یقانون حهیقانون، ال نیالزم االجراءشدن ا خیـ از تار۷ماده

 .شود ینسخ م ۱۳۳۷/۱۲/۱۶

 

http://www.iradl.com/


 

 www.irADL.comدانلود شده از: 

 کهزاریماه مهر کمیو  ستیمورخ ب کشنبهیروز  یفوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علن قانون

نگهبان  یشورا دییبه تأ ۱۳۹۸/۸/۱ خیشد و در تار بیتصو یاسالم یو نود و هشت مجلس شورا صدیو س

 .دیرس

 

 اینجا کلیک کنید دیگرجهت مطالعه قانون های 
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