د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون منع خشونت علیه زن

تاریخ نشر  )۱۰( :اسد سال  ۱۳۸۸هـــــ  .ش نمبر مسلسل )۹۸۹( :

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در بارۀ توشیح قانون منع خشونت علیه زن
شماره)۹۱( :
تاریخ۱۳۸۸/۴/۲۹ :
مادۀ اول:
بتأسی از حکم مندرج مادۀ ( )۷۹قانون اساسی افغانستان ،قانون منع خشونت علیه زن را کهه بهه اسهاص مۀهوبا شهمار
( )۱۶مؤرخ  ۱۳۸۸/۴/۱۵شورای وزیران بداخل ( )۴فۀل و ( )۴۴ماد تائید گردید است ،توشیح میدارم.
مادۀ دوم:
وزیر عدلیهه وزیهر دولهت در امهور مارلمهانی مؤده

انهد ،ایهن فرمهان را در خه ل ( )۳۰روز از تهاری انقاهاد نخسهتین

جلسا شورای ملی آن شورا تادیم نمایند.
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مادۀ سوم:

این فرمان از تاری توشیح نافذ و همرا با قانون در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات قانون منع خشونت علیه زن
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

مبنی۱.........................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۱........................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۱..................................................................

مادۀ چهارم:

منع خشونت۲.................................................................

مادۀ پنجم:

موارد خشونت۲..............................................................

مادۀ ششم:

حقوق مجنی علیها۳.........................................................

مادۀ هفتم:

مراجعه به ادارات۴..........................................................
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مواد

عنوان

فصل دوم

تدابیر وقایوی و حمایوی

مادۀ هشتم:

مکلفیت وزارت امور زنان۵................................................

مادۀ نهم:

مکلفیت وزارت ارشاد ،حج و اوقاف۵.....................................

مادۀ دهم:

مکلفیت وزارت های معارف و تحصیالت عالی ۶........................

مادۀ یازدهم:

مکلفیت وزارت اطالعات و فرهنگ۶......................................

مادۀ دوازدهم:

مکلفیت وزارت عدلیه۶......................................................

مادۀ سیزدهم:

مکلفیت وزارت امور داخله ۷...............................................

مادۀ چهاردهم:

مکلفیت وزارت صحت عامه ۷.............................................

مادۀ پانزدهم:

کمیسیون عالی منع خشونت۷...............................................

مادۀ شانزدهم:

وظایف و صالحیت های کمیسیون۸........................................

فصل سوم
احکام جزائی
مادۀ هفدهم:

تجاوز جنسی ۹...............................................................

مادۀ هجدهم:

مجبور نمودن به فحشاء۹...................................................

مادۀ نزدهم:

ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن ۱۰............................

مادۀ بیستم:

آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی۱۰....................................

مادۀ بیست و یکم:

خود سوزی و خودکشی ۱۰.................................................
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مادۀ بیست ودوم:

جراحت و معلولیت ۱۰......................................................

مادۀ بیست وسوم:

لت و کوب۱۱.................................................................

مادۀ بیست وچهارم:

خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدوان ۱۱........................

مادۀ بیست وپنجم:

بد دادن۱۱....................................................................

مادۀ بیست وششم:

نکاح اجباری۱۱..............................................................

مادۀ بیست وهفتم:

ممانعت از حق ازدواج۱۱...................................................

مادۀ بیست وهشتم:

نکاح قبل از اکمال سن قانونی۱۲..........................................

مادۀ بیست و نهم

دشنام ،تحقیر یا تخویف۱۲..................................................

مادۀ سی ام:

آزار و اذیت ۱۲..............................................................

مادۀ سی ویکم:

انزوای اجباری۱۲...........................................................

مادۀ سی ودوم:

اجبار زن با اعتیاد به مواد مخدر ۱۲......................................

مادۀ سی وسوم:

منع تصرف در ارث۱۳......................................................

مادۀ سی وچهارم:

منع تصرف در اموال ۱۳....................................................

مادۀ سی وپنجم:

ممانعت از حق تعلیم ،تحصیل ،کار و دسترسی به خدمات صحی۱۳....

مادۀ سی وششم:

کار اجباری۱۳................................................................

مادۀ سی وهفتم:

ازدواج با بیش از یک زن۱۳...............................................

مادۀ سی وهشتم:

نفی قرابت۱۴.................................................................

مادۀ سی ونهم:

تعقیب عدلی۱۴...............................................................

مادۀ چهلم:

اشتراک در جرم۱۴..........................................................

مادۀ چهل ویکم:

جبران خساره۱۴.............................................................

فصل چهارم
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احکام نهائی

مادۀ چهل ودوم:

عدم تعلیق ،عفو و تخفیف مجازات ۱۵...................................

مادۀ چهل وسوم:

ارجحیت۱۵...................................................................

مادۀ چهل وچهارم:

انفاذ۱۵........................................................................

بسم هللا الرحمن الرحیم
قانون منع خشونت علیه زن
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم ومنجا و چهارم قانون اساسی افغانستان و ضع گردید است.
اهداف

اهدا
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مادۀ دوم:

این قانون عبارت اند از:

 -۱تأمین حاوق شرعی و قانونی و حفد کرامت انسانی زن.
 -۲حفد س مت خانواد و مبارز علیه رسوم ،عر

و عادات مغایر احکام دین مادص اس م مسبب خشونت علیه زن.

 -۳حمایت مجنی علیهای خشونت (زن متضرر) یا مقروض به خشونت.
 -۴جلوگیری از خشونت علیه زن.

 -۵تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
 -۶تقایب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اۀط حات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را فاد می نماید:
 -۱زن :عبارت از اناث بالغ ونا بالغ میباشد.

 -۲خشونت :ارتکاب اعمال مندرج مادۀ منجم این قانون است کهه موجهب ۀهدمه بهه شخۀهیت ،جسهم ،مهال یها روان زن
میگردد.
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 -۳تجاوز جنسی :ارتکاب فقل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکرا یا ارتکاب آن با زن نها بهالغ و یها تجهاوز بهر
عفت و ناموص زن است.
 -۴بد دادن :به شوهر دادن زن است دربدل دیت یها ۀهلح بهه ارتبهاط قتهل ،تجهاوز جنسهی یها سهایر احهوال بهه میهروی از
رسوم ،عر

و عادات نامسند.

 -۵تحایر :ارتکاب اعمال و حرکات یا استقمال الفاد است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخۀیت زن گردد.
 -۶تخوی  :ارتکاب اعمال و حرکات یا استقمال الفاد است که موجب ایجاد رعب و ترص زن گردد.
 -۷آزار و اذیت :ارتکاب اعمال و حرکات یا استقمال الفاد یا به هر وسیله یا به هر نحوی است کهه موجهب ۀهدمه بهه
شخۀیت ،جسم و روان زن گردد.
 -۸انزوای اجباری :ممانقت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.
 -۹تدابیر وقایوی :اقدامات عملی است که به مندور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.
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 -۱۰تدابیر حمایتی :اقدامات عملی است که به مندور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.
منع خشونت
مادۀ چهارم:

خشونت جرم بود  ،هیچ کص حق ندارد در محل سکونت ،ادارۀ دولتی یا غیر دولتی ،مؤسسهات ،محه ت عامهه ،وسهایط
نالیه یا سایر مح ت ،مرتکب آن گردد ،در ۀورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
موارد خشونت
مادۀ پنجم:

ارتکاب اعمال ذیل علیه زن ،خشونت شناخته میشود:
 -۱تجاوز جنسی.
 -۲مجبور نمودن به فحشاء.
 -۳ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخۀیت وی ۀدمه برساند.
 -۴آتش زدن یا استقمال مواد کیمیاوی ،زهری ویا سایر مواد ضررناک.
 -۵مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی ویا استقمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.
 -۶مجروح یا مقلول نمودن.
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 -۷لت و کوب.
 -۸خرید و فروش به مندور یا بهانا ازدواج.
 -۹بد دادن.
 -۱۰نکاح اجباری.
 -۱۱ممانهت از حق ازدواج ویا حق انتخاب زوج.
 -۱۲نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
 -۱۳دشنام ،تحایر و تخوی .
 -۱۴آزار و اذیت.
 -۱۵انزوای اجباری.
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 -۱۶اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
 -۱۷منع تۀر

در ارث.

 _۱۸منع تۀر

اموال شخۀی.

 -۱۹ممانقت از حق تقلیم ،تحۀیل ،کار و دسترسی به خدمات ۀحی.
 -۲۰کار اجباری.

 -۲۱ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ ( )۸۶قانون مدنی.
 -۲۲نفی قرابت.
حقوق مجنی علیها
مادۀ ششم:
مجنی علیهای خشونت دارای حاوق ذیل می باشد:
 -۱تقایب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.

 -۲د سترسی به مرکز حمایوی یا خانا امن یا سایر مح ت مۀؤن به موافاا وی.
 -۳دسترسی به خدمات ۀحی عاجل طور رایگان.
 -۴داشتن وکیل مدافع یا مساعد حاوقی.
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 -۵جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.
 -۶محرمیت موضوع نسبتی.
 -۷سایر حاوق که در اسناد تانینی میشبینی گردید است.
مراجعه به ادارات
مادۀ هفتم:
( )۱مجنی علیهای خشونت ،خود یا اقارب وی می توانند به ادارات مولیص و حاوق ،محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور
کتبی شکایت نمایند.
( )۲ادارات مندرج فارۀ ( )۱این ماد مکل

اند ،شکایت واۀله را ثبت و مطهابق احکهام قهانون آنهرا رسهیدگی نمهود و

وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند.
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( )۳وزارت امور زنان مکل

است بقد از کسب اط ع کتبی یا شکایت مستایم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جههت

تأمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر الزم را اتخاذ و عملی نماید.
( )۴څارنوالی و محکمه مکل

اند ،قضیا خشونت را در اولویت قرار داد و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.

( )۵مسؤلین مراجع مندرج فارۀ ( )۱این ماد مکل
بدین مندور از طر

اند ،حین رسیدگی شکایت واۀله ،طرزالقمل سلوک خاص را کهه

کمیسیون منع خشونت وضع میشود ،رعایت نمایند.
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فصل دوم
تدابیر وقایوی و حمایوی
مکلفیت وزارت امور زنان
مادۀ هشتم:
وزارت امور زنان مکل

اسهت بهه مندهور جلهوگیری از خشهونت علیهه زنهان ،بهه همکهاری سهایر وزارت هها و ادارات

دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط ،تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:
 -۱انسجام فقالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات عرضه کنندۀ خدمات در عرۀها جلهوگیری از خشهونت
و تأمین هماهنگی میان آنها.
 -۲بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حاوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
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 -۳فههراهم نمههودن زمینهها حفادههت و نگهههداری مجنههی علیهههای خشههونت یهها مقههروض بههه آن در مرکههز حمههایوی و یهها در
ۀورت عدم موجودیت در سایر مح ت مۀؤن مربوط ،ندارت و وارسی ازآن.
 -۴تدویر سیمینارها ،ورکشها

هها ،کنفهرانص هها و سهایر برنامهه ههای آموزشهی جههت بلنهد بهردن سهطح آگهاهی عامهه و

شناسائی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کار کنان ادارات دولتی و غیهر دولتهی ،مؤسسهات ،سهاکنین محه ت
و روستا ها و دریافت را حل ها.

 -۵توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
 -۶حۀول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و درفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.
مکلفیت وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
مادۀ نهم:
وزارت ارشاد ،حج و اوقا

مکل

است به مندور جلوگیری از خشونت ،تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:

 -۱ترتیب برنامه های مندم جهت ایراد موعده ها و خطابه ها در رابطه به حاوق و وجایب شهرعی مهردان و زنهان و
اجرای آن توسط م امامان ،خطباء و واعدان مساجد و تکایا (حسینیه ها) و حۀول اطمینان از تطبیق آن.
 -۲تدویر سیمینار ها ،ورکشا

ها و کنفرانص ها برای م امامان ،خطباء و واعدان.

 -۳توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون ازطریق نشرات مربوط.
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مکفیت وزارت های معارف و تحصیالت عالی
مادۀ دهم:
وزارت های مقار

و تحۀی ت عالی مکل

اند ،به مندور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:

 -۱گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت وعواقب ناشی از آن و چگونگی جلوگیری از خشونت در نۀاب درسی و
تحۀیلی مربوط.
 -۲تدویر سیمینار ها ،ورکشا

ها و کنفرانص ها برای کارکنان ،متقلمین و محۀلین مربوط.

 -۳اتخاذ تدابیر الزم به مندور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تقلیمی و تحۀیلی مربوط.
 -۴توضیع و تشریح عوامل خشونت وعواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت اطالعات و فرهنگ
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مادۀ یازدهم:

وزارت اط عات و فرهنگ مکل

است به مندور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:

 -۱تندههیم و نشههر برنامههه هههای رادیههوئی و تلویزیههونی در مههورد عوامههل خشههونت وعواقههب ناشههی از آن و نشههر مطالههب
مربوط در روزنامه ها ،اخبار و جراید.

 -۲فرهم نمودن زمینه برای وزارت ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حایاهی یها حکمهی جههت مخهش و نشهر مطالهب
مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های تحت اثر.

 -۳جلوگیری از نشر و مخش برنامه های ترویج کنندۀ خشونت از طریق رسانه های همگانی.
مکلفیت وزارت عدلیه
مادۀ دوازدهم:
وزارت عدلیه مکل

است به مندور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:

 -۱بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حاوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
 -۲فرهم نمودن زمینا تو ضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن بهرای مهردان و زنهان
تحت توقی  ،حجز و حبص از طریق مسؤلین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط.
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 -۳تدویر سیمینار ها و ورکشا ها جهت آگاهی کار کنان ادارات حاوق و مساعدت های حاوقی از احکام این قانون و
فراهم نمودن زمینا تطبیق بهتر آن.
 -۴تودی

مساعد حاوقی در ۀورت تااضای مجنی علیهای خشونت.

مکلفیت وزارت امور داخله
مادۀ سیزدهم:
وزارت امور داخلهه مکله

اسهت بهه مندهور جلهوگیری از خشهونت در تمهام محه ت عامهه تهدابیر وقهایوی و حمهایتی را

اتخاذ و عملی نماید.
مکلفیت وزارت صحت عامه
مادۀ چهاردهم:
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وزارت ۀحت عامه مکل

است به مندور مقالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشهونت در مراکهز ۀهحی

مربوط ،تدابیر مؤثر وعملی را اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد.
کمیسیون عالی منع خشونت
مادۀ پانزدهم:

به مندور مبارز موثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتهی و مؤسسهات ذیهربط در
زمینه ،کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۱مرستیال لوی څارنوالی.
 -۲مقین وزارت امور داخله.
 -۳مقین وزارت عدلیه.
 -۴مقین وزارت ۀحت عامه.
 -۵مقین وزارت اط عات و فرهنگ.
 -۶مقین وزارت مقار .
 -۷مقبن وزارت تحۀی ت عالی.
 -۸مقین وزارت کار و امور اجتماعی ،شهداء و مقلولین.
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 -۹مقین وزارت ارشاد ،حج و اوقا .
 -۱۰عضو کمیسیون مستال حاوق بشر افغانستان.
 -۱۱رئیص محکما اختۀاۀی فامیلی والیت کابل.
 -۱۲رئیص انجمن مستال وک ی مدافع.
وظایف و صالحیت های کمیسیون
مادۀ شانزدهم:
و ۀ حیت های ذیل باشد:

( )۱کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای ودای

 -۱مطالقه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن.
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 -۲طرح مروگرام های تبلیغاتی و آگاهی عامه به مندور جلوگیری از ارتکاب خشونت.

 -۳تأمین هماهنگی فقالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارز علیه خشونت.
 -۴جمع آوری احۀائیه و ارقام جرایم خشونت.

 -۵ارائه میشنهاد مبنی بر تقدیل احکام این قانون.

 -۶میشنهاد مارر و وضع لوایح و طرز القمل های مربوط به مندور تطبیق بهتر احکام این قانون.
 -۷مطالبا مقلومات در مورد قضایای خشونت از مولیص ،څارنوالی و محکمه.

 -۸ترتیب گزارش ساالنا اجراآت در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران.
 -۹سایر ودایفی که از طر

حکومت محول می شود.

( )۲طرز فقالیت کمیسیون توسط الیحه ایکه از طر

کمیسیون تۀویب می شود ،تندیم می گردد.
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فصل سوم
احکام جزائی
تجاوز جنسی
مادۀ هفدهم:
( )۱شخۀی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد ،با ندرداشت حکم منهدرج مهادۀ ( )۴۲۶قهانون جهزاء بهه حهبص
دوام و در ۀورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
( )۲شخۀی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نابالغ گردد ،باندر داشت حکم منهدرج مهادۀ ( )۴۲۶قهانون جهزاء ،بهه حهد
اکثر حبص دوام و در ۀورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
( )۳در حاالت مندرج فار های ( ۱و )۲این ماد مرتکب به مرداخت وجه مقادل مهر مثهل بهه حیهث جبهران خسهار بهه
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مجنی علیها نیز محکوم می گردد.

( )۴شخۀی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموص زن گردد ،ولی تجاوز وی منجر به فقل زنها یها لهواط نگهردد (تفخیهذ،
مساحاه یا مثال آنرا مرتکب گردد) ،حسب احوال به حبص طویل که از هفت سال بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
( )۵هرگا مجنی علیهای جرم مندرج فارۀ ( )۴این ماد به سن ( )۱۸سالگی نرسید یا مرتکهب جهرم ،اقهارب تها درجهه
سوم ،مربی ،مقلم ،مستخدم یا طبیب مجنی علیها بود و یا به نحوی باالی مجنی علیها نفوذ و اختیار داشته باشهد ،فاعهل
حسب احوال به حبص طویل که از د سال بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
مجبور نمودن به فحشاء
مادۀ هجدهم:

( ) ۱شخۀی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید ،حسب احوال به حبص طویل که از هفت سهال کمتهر نباشهد ،محکهوم
می گردد.
( )۲هرگا مجنی علیهای جرم مندرج فارۀ ( )۱این ماد زن نا بالغ باشد ،مرتکب حسب احوال به حبص طویل که از د
سال کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
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ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن
مادۀ نزدهم:
شخۀی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشاء را ضبط و ثبت یا بهدون حکهم قهانون افشهاء ویها
تۀاویر آنرا نشر نماید ،به نحویکه به شخۀیت وی ۀدمه برساند ،حسب احوال به حبص متوسط که از سه سهال کمتهر
نباشد ،محکوم می گردد.
آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی
مادۀ بیستم:
( )۱شخۀیکه زن را آتش بزند یابر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک را کهه موجهب جراحهت
یا مقلولیت گردد ،استقمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نمایهد ،حسهب احهوال بهه حهبص
طویل که از د سال کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
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( )۲در حالت مندرج فارۀ ( )۱این مهاد هرگها ههد

از ارتکهاب اعمهال مهذکور ،ایجهاد رعهب و وحشهت در جامقهه بهه

مندور حرمان زنان از حاوق مدنی باشد ویا منجر به مرگ مجنی علیها گردد ،مرتکب حسهب احهوال بهه حهبص دوام یها
اعدام محکوم می گردد.
خود سوزی و خود کشی
مادۀ بیست ویکم:

هرگا زن به اثر خشونت مجبور بهه خهود سهوزی یها خهود کشهی و یها اسهتقمال مهواد کیمیهاوی یها زههری و یاسهایر مهواد
ضررناک به خود گردد ،عامل خشونت در ۀورت مجروحیت و مقلولیت مجنی علیها به حهبص متوسهط و در ۀهورت
مرگ مجنی علیها ،حبص احوال به حسب طویل که از د سال بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
جراحت و معلولیت
مادۀ بیست ودوم:
( )۱شخۀی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد ،حسب احوال و باندر داشت شدت و خفهت جهرم مطهابق احکهام
مندرج مواد ( ۴۰۷الی  )۴۱۰قانون جزا مجارات می گردد.
( )۲هرگا اعمال مندرج فارء ( )۱این ماد منجر به مرگ مجنی علیها گردد ،مرتکب حسب احهوال بهه جهزای میشهبینی
شد مندرج مواد ( ۳۹۵الی  )۳۹۹قانون جزاء محکوم می گردد.
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لت و کوب
مادۀ بیست وسوم:
شخی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا مقلولیت وی نگردد ،حسب احوال به حبص قۀهیر
که از سه ما بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج
مادۀ بیست و چهارم:
شخۀی که زن را به مندور یا بهانا ازدواج به فروش رساند یا خریداری یها در آنهها وسهاطت نمایهد ،حسهب احهوال بهه
حبص طویل که از د سال بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
بد دادن

AC
KU

مادۀ بیست وپنجم:

( )۱شخۀی که زن را به نام بد دادن به نکاح دهد یا بگیرد ،مرتکب حسب احوال به حبص طویل که از د سهال بیشهتر
نباشد ،محکوم می گردد.

( )۲در حالت مندرج فارۀ ( )۱این ماد اشخاص ذیدخل (شاهد ،وکیل ،مۀلح و عاقهد) ،هریهک حسهب احهوال بهه حهبص
متوسط ،محکوم و عاد نکاح در ۀورت مطالبه زن بد داد شد مطابق احکام قانون فس می گردد.
نکاح اجباری
مادۀ بیست وششم:

هرگا شخۀی ،زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نمود بدون رضایت وی نامزد یا به عاد نکاح درآورد ،حسب
احوال به حبص متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم ،نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فس میگردد.
ممانعت از حق ازدواج
مادۀ بیست وهفتم:
هرگا شخص مان ع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سهلب نمایهد ،حسهب احهوال بهه حهبص قۀهیر محکهوم
می گردد.

11

نکاح قبل از اکمال سن قانونی
مادۀ بیست وهشتم:
هرگا شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نمود د بدون رعایت حکم منهدرج مهادۀ ( )۷۱قهانون مهدنی بهه
عاد نکاح درآورد ،حسب احوال به حبص متوسط که از دو سال کمتهر نباشهد ،محکهوم و نکهاح در ۀهورت مطالبها زن،
مطابق احکام قانون فس می گردد.
دشنام ،تحقیر یا تخویف
مادۀ بیست ونهم:
شخۀی که زن را دشنام دهد یا تحایر و یا تخوی

نماید ،حسب احوال به حبص قۀهیر کهه از مها کمتهر نباشهد ،محکهوم

می گردد.

مادۀ سی ام:
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آزار و اذیت

( ) ۱شخۀی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد ،حسب احوال به حبص قۀهیر کهه از سهه مها کمتهر نباشهد ،محکهوم مهی
گردد.

( )۲هرگا جهرم منهدرج فاهرۀ ( )۱ایهن مهاد بها اسهتفاد از موقه

و ماهام ارتکهاب یابهد ،مرتکهب حسهب احهوال بهه حهبص

قۀیر که از شش ما کمتر نباشد ،محکوم میگردد.
انزوای اجباری
مادۀ سی ویکم:

شخۀی که زن را به انزوا مجبور نماید ،حسب احوال به حبص قۀیر که از سه ما بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
مادۀ سی و دوم:
شخۀی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدر نماید ،به حبص قۀیر که از سه ما بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
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منع تصرف در ارث
مادۀ سی وسوم:
شخۀی که مانع تۀر

زن در متروکا مورث وی گردد ،بر ع وۀ واگذاری سهم شرعی وی ،حسب احوال به حهبص

قۀیر که از یک ما بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
منع تصرف در اموال
مادۀ سی وچهارم:
در آن منع نماید ،حسب احوال به حبص قۀیر که از سهه

شخۀی که اموال شخۀی زن را تۀر

یا او را از تۀر

ما بیشتر نباشد ،محکوم و مال به تۀر

زن گذاشته می شود.

ممانعت از حق تعلیم ،تحصیل ،کار و دسترسی به خدمات صحی

AC
KU

مادۀ سی وپنجم:

شخۀی که زن را از حق تقلیم ،تحۀیل ،کار ،دسترسی به خدمات ۀحی یا استفاد از سایر حاوق مندرج قوانین مانع
گردد ،حسب احوال به حبص قۀیر که از شش ما بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
کار اجباری
مادۀ سی وششم:

شخۀی که زن را به کار اجباری وادار نماید ،ع و بر جبران خسار  ،حسب احوال بهه حهبص قۀهیر کهه از شهش مها
بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
ازدواج با بیش از یک زن
مادۀ سی وهفتم:
شخۀی که بدون رعایت احکام مندرج مواد ( ۸۶و  )۸۹قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید ،حسب احوال به
حبص قۀیر که از سه ما کمتر نباشد ،محکوم می گردد.

13

نفی قرابت
مادۀ سی وهشتم:
شخۀی که از قرابت زن به ماۀد محروم سهاختن از حهق میهراث یها اته

سهایر حاهوق شهرعی و قهانونی وی انکهار،

ولی قرابت وی به حکم محکمهه ثابهت گهردد ،حسهب احهوال بهه حهبص قۀهیر کهه از شهش مها بیشهتر نباشهد ،محکهوم مهی
گردد.
تعقیب عدلی
مادۀ سی ونهم:
( )۱رسیدگی به دعاوی مربوط و تقایب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد ( ۲۲الی  )۳۹ایهن قهانون بهه اسهاص شهکایت
مجنی علیها یا وکیل وی ۀورت می گیرد.
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( )۲مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فارۀ ( )۱این ماد درهر مرحله از تقایب عدلی (کش  ،تحایق ،محاکمهه یها
محکومیت) از شکایت خویش منۀر
اشتراک در جرم
مادۀ چهلم:

گردد ،در اینۀورت رسیدگی به دعوی و تطبیق جزاء متوق

می گردد.

شخۀی که در ارتکاب جرایم مندرج این فۀل با شخۀی دیگری اشهتراک نمایهد ،حسهب احهوال مطهابق احکهام منهدرج
مواد ( ۳۹و  ۴۱الی  )۴۸قانون جزاء مجازات می گردد.
جبران خساره
مادۀ چهل ویکم:

مرتکبین جرایم مندرج این قانون بر ع وۀ جزا های میشهبینی شهد  ،حسهب احهوال بهه جبهران خسهارۀ وارد نیهز محکهوم
می گردند.
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فصل چهارم
احکام نهائی
عدم تعلیق ،عفو و تخفیف مجازات
مادۀ چهل ودوم:
مجازات محکومین جرایم خشونت تقلیق ،عفو یا تخفی

شد نمی تواند.

ارجحیت
مادۀ چهل وسوم:
هرگا حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین در مغایرت واقع گردد ،حکم این قانون مرجح دانسته می شود.

مادۀ چهل وچهارم:
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انفاذ

این قانون از تاری نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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