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قانون منع خشونت علیه زن
فصل اول
احکام عمومی
مبنی:
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن.
 -2حفظ سلمت خانواده و مبارزه علیه رسوم ،عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلم مسبب خشونت علیه زن.
 -3حمایت مجنی علیهای خشونت ))زن متضرر(( یا معروض به خشونت.
 -4جلوگیری از خشونت علیه زن.
 -5تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
 -6تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.
اصطلحات
مادۀ سوم:
اصطلحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را فاده می نماید:
 -1زن :عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد.
 -2خشونت :ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت ،جسم ،مال یا روان زن می گردد.
 -3تجاوز جنسی :ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
 -4بد دادن :به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل ،تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم ،عرف و عادات ناپسند.
 -5تحقیر :ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت )کوچک ساختن( شخصیت زن گردد.
 -6تخویف :ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
 -7آزار و اذیت :ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هcر وسccیله یcا بccه هرنحccوی اسcت کccه مcوجب صccدمه بccه شخصcیت ،جسcم و روان زن
گردد.
 -8انزوای اجباری :ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.
 -9تدابیر وقایوی :اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد.
 -10تدابیر حمایتی :اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها )متضرر خشونت( اتخاذ می گردد.
منع خشونت
مادۀ چهارم:
خشونت جرم بوده ،هیچ کس حق ندارد در محل سکونت ،ادارۀ دولccتی یccا غیccر دولccتی ،مؤسسcات ،محلت عccامه ،وسccایط نقلیccه یccا سcایر محلت ،مرتکcب آن
گردد ،در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
موارد خشونت
مادۀ پنجم:
ارتکاب اعمال ذیل علیه زن ،خشونت شناخته میشود:
 -1تجاوز جنسی.
 -2مجبور نمودن به فحشاء
 -3ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند.
 -4آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی ،زهری و یا سایر مواد ضررناک.
 -5مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.
 -6مجروح یا معلول نمودن.
 -7لت و کوب.
 -8خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج.
 -9بد دادن.
 -10نکاح اجباری.
 -11ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.
 -12نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
 -13دشنام ،تحقیر و تخویف.
 -14آزار و اذیت.
 -15انزوای اجباری.
 -16اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
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 -17منع تصرف در ارث.
 -18منع تصرف اموال شخصی.
 -19ممانعت از حق تعلیم ،تحصیل ،کار و دسترسی به خدمات صحی.
 -20کار اجباری.
 -21ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ ) (86قانون مدنی.
 -22نفی قرابت.
حقوق مجنی علیها
مادۀ ششم:
مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:
 -1تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
 -2دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلت مصؤن به موافقۀ وی.
 -3دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.
 -4داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
 -5جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.
 -6محرمیت موضوع نسبتی.
 -7سایر حقوق که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است.
مراجعه به ادارات
مادۀ هفتم:
 (1مجنی علیهای خشونت ،خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق ،محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند.
 (2ادارات مندرج فقرۀ ) ( 1این ماده مکلف اند ،شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طccور کتccبی
مطلع سازند.
 (3وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تccأمین ارتبcاط بcا مجنccی علیهccای
خشونت تدابیر لزم را اتخاذ و عملی نماید.
 (4څ ارنوالی و محکمه مکلف اند ،قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.
 (5مسccؤولین مراجccع منccدرج فقccرۀ ) (1ایccن مccاده مکلccف انccد ،حیccن رسccیدگی شccکایت واصله ،طرزالعمccل سccلوک خccاص را کccه بccدین منظccور از طccرف
کمیسیون منع خشونت وضع میشود ،رعایت نمایند.
فصل دوم
تدابیر وقایوی و حمایوی
مکلفیت وزارت امور زنان
مادۀ هشتم:
وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیccر دولccتی و مؤسسccات ذیربccط،
تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:
 -1انسجام فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عرضه کنندۀ خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان آنها.
 -2بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
 -3فراهم نمودن زمینۀ حفاظت و نگهداری مجنcی علیهccای خشcونت یccا معccروض بccه آن در مرکccز حمcایوی و یccا در صcورت عccدم موجccودیت در سcایر
محلت مصؤن مربوط ،نظارت و وارسی از آن.
 -4تدویر سیمینار ها ،ورکشاپ ها ،کنفرانسها و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند بردن سccطح آگccاهی عccامه و شناسccایی مccوارد خشccونت و عccواقب
ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی ،مؤسسات ،ساکنین محلت و روستاها و دریافت راه حل ها.
 -5توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
 -6حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.
مکلفیت وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
مادۀ نهم:
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت ،تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
 -1ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجcایب شcرعی مcردان و زنcان و اجcرای آن توسcط مل امامccان،
خطباء وواعظان مساجد و تکایا )حسینیه ها( و حصول اطمینان از تطبیق آن.
 -2تدویر سیمینارها ،ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای مل امامان ،خطباء وواعظان.
 -3توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت های معارف و تحصیلت عالی
مادۀ دهم:
وزارت های معارف و تحصیلت عالی مکلف اند ،به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:
 -1گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی مربوط.
 -2تدویر سیمینار ها ،ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای کارکنان ،متعلمین و محصلین مربوط.

3
 -3اتخاذ تدابیر لزم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط.
 -4توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت اطلعات و فرهنگ
مادۀ یازدهم:
وزارت اطلعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
 -1تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامccل خشccونت و عccواقب ناشcی از آن و نشcر مطcالب مربcوط در روزنccامه هcا ،اخبcار و
جراید.
 -2فراهم نمودن زمینه بccرای وزارت هcا و ادارات دولcتی و سcایر اشcخاص حقیقccی یcا حکمccی جهcت پخcش و نشcر مطcالب مربcوط بccه منccع خشcونت از
طریق رسانه های تحت اثر.
 -3جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کنندۀ خشونت از طریق رسانه های همگانی.
مکلفیت وزارت عدلیه
مادۀ دوازدهم:
وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:
 -1بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی آنها.
 -2فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیccف ،حجccز و حبccس از
طریق مسؤولین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط.
 -3تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنccان ادارات حقcوق و مسcاعدت هcای حقcوقی از احکcام ایccن قcانون و فراهcم نمccودن زمینccۀ تطcبیق
بهتر آن.
 -4توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت.
مکلفیت وزارت امور داخله
مادۀ سیزدهم:
وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلت عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.
مکلفیت وزارت صحت عامه
مادۀ چهاردهم:
وزارت صحت عامه مکلف است به منظور معccالجه و تccداوی عاجcل و رایگcان مجنccی علیهcای خشcونت در مراکccز صcحی مربcوط ،تccدابیر مccؤثر و عملccی را
اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد.
کمیسیون عالی منع خشونت
مادۀ پانزدهم:
به منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط در زمینccه ،کمیسccیون عccالی منccع خشccونت
علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -1مرستیال لوی څارنوالی.
 -2معین وزارت امور داخله.
 -3معین وزارت عدلیه.
 -4معین وزارت صحت عامه.
 -5معین وزارت اطلعات و فرهنگ.
 -6معین وزارت معارف.
 -7معین وزارت تحصیلت عالی.
 -8معین وزارت کار و امور اجتماعی ،شهداء و معلولین.
 -9معین وزارت ارشاد ،حج و اوقاف.
 -10عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 -11رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولیت کابل.
 -12رئیس انجمن مستقل وکلی مدافع.
وظایف و صلحیت های کمیسیون
مادۀ شانزدهم:
 (1کمیسیون عالی منع خشونت علهی زن دارای وظایف و صلحیت های ذیل می باشد.
 -1مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن.
 -2طرح پروگرام های تبلیغاتی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت.
 -3تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارزه علیه خشونت.
 -4جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت.
 -5ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.
 -6پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
 -7مطالعۀ معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیسی څارنوالی و محکمه.
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 -8ترتیب گزارش سالنۀ اجراات در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران.
 -9سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود.
 (2طرز فعالیت کمیسیون توسط لیحه ایکه از طرف کمیسیون تصویب می شود ،تنظیم می گردد.
فصل سوم
احکام جزائی
تجاوز جنسی
مادۀ هفدهم:
 (1شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد ،با نظر داشت حکم مندرج مادۀ ) (426قانون جccزاء بccه حبccس دوام و در صccورت فccوت مجنccی
علیها به اعدام محکوم می گردد.
 (2شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ گردد ،با نظرداشت حکcم منcدرج مccادۀ ) (426قccانون جcزاء بccه حcد اکccثر حبcس دوام و در صcورت
فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
 (3در حالت مندرج فقره های ) 1و  (2این ماده مرتکب به پرداخت وجه معccادل مهcر مثccل بccه حیcث جcبران خسcاره بccه مجنccی علیهcا نیccز محکcوم مcی
گردد.
 (4شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد ،ولی تجاوز وی منجر به فعccل زنccا یcا لccواط نگccردد )تفخیccذ ،مسcاحقه یccا امثccال آنccرا مرتکccب
گردد( ،حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
 (5هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره ) (4این ماده به سن ) (18سالگی نرسیده یا مرتکب جcرم ،اقcارب تcا درجccه سccوم ،مربccی ،معلccم ،مسccتخدم یccا
طبیب مجنی علیها بوده و یا به نحوی بالی مجنی علیهای نفوذ و اختیار داشccته باشccد ،فاعccل حسcب احccوال بccه حبcس طویcل کccه از ده سcال بیشccتر نباشccد،
محکوم می گردد.
مجبور نمودن به فحشاء
مادۀ هجدهم:
 (1شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید ،حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
 (2هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقرۀ ) (1این ماده زن نابالغ باشد ،مرتکب حسب احوال به حبس طویل کccه از ده سcال کمccتر نباشccد ،محکcوم مccی
گردد.
ظبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن
مادۀ نزدهم:
شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آنرا نشر نماید ،به نحccویکه بccه
شخصیت وی صدمه برساند ،حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی
مادۀ بیستم:
 (1شخصیکه زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یcا زهcری و یcا سcایر مccواد ضcررناک را کccه مcوجب جراحcت یcا معلcولیت گccردد ،اسcتعمال
نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید ،حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
 (2در حالت مندرج فقرۀ ) ( 1این ماده هرگاه هدف از ارتکاب امال مذکور ایجاد رعب و وحشت در جcامعه بccه منظccور حرمccان زنcان از حقccوق مccدنی
باشد و یا منجربه مرگ مجنی علیها گردد مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
خود سوزی و خود کشی
مادۀ بیست ویکم:
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضcررناک بccه خcود گccردد ،عامcل خشcونت
در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها ،حسب احوال به حبcس طویcل کccه از ده سcال بیشccتر نباشccد،
محکوم می گردد.
جراحت و معلولیت
مادۀ بیست و دوم:
 (1شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد ،حسب احوال و با نظر داشت شدت و خفcت جcرم مطcابق احکcام منcدرج مccواد ) 407الcی (410
قانون جزا مجازات می گردد.
 (2هرگاه اعمال مندرج فقرۀ ) (1این ماده منجر به مرگ مجنی علیهccا گccردد ،مرتکccب حسccب احccوال بccه جcزای پیشccبینی شccده منccدرج مccواد )  395الccی
 (399قانون جزاء محکوم می گردد.
لت و کوب
مادۀ بیست و سوم:
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهccد ولcی منجcر بccه جراحcت یcا معلccولیت وی نگccردد ،حسcب احccوال بccه حبcس قصcیر کccه از سccه مcاه بیشcتر نباشccد،
محکوم می گردد.
خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج
مادۀ بیست و چهارم:
شخصی که زن را به منظور یا بهانۀ ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید ،حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد،
محکوم می گردد.
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بد دادن
مادۀ بیست و پنجم:
 (1شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد ،مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
 (2در حالت مندرج فقرۀ ) ( 1این ماده اشخاص ذیدخل )شاهد ،وکیل ،مصلح ،و عاقد( ،هر یک حسcب احcوال بccه حبcس متوسcط ،محکcوم و عقccد نکcاح
در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
نکاح اجباری
مادۀ بیست و ششم:
هرگاه شخصی ،زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا بccه عقccد نکcاح درآورد ،حسcب احcوال بccه حبcس متوسcط کccه از دو
سال کمتر نباشد محکوم ،نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
ممانعت از حق ازدواج
مادۀ بیست هفتم:
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید ،حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.
نکاح قبل از اکمال سن قانونی
مادۀ بیست و هشتم:
هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج مادۀ ) (71قانون مدنی به عقد نکاح درآورد ،حسب احوال بccه حبcس
متوسط که از دوسال کمتر نباشد ،محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن ،مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
دشنام ،تحقیر یا تخویف
مادۀ بیست و نهم:
شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید ،حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
آزار و اذیت
مادۀ سی ام:
 (1شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد ،حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد ،محکوم می گردد.
 (2هرگاه جرم مندرج فقرۀ ) ( 1این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد ،مرتکب حسب احcوال بccه حبccس قصccیر کccه از شccش مccاه کمccتر نباشccد،
محکوم میگردد.
انزوای اجباری
مادۀ سی و یکم:
شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید ،حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
مادۀ سی و دوم:
شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدرنماید ،به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
منع تصرف در ارث
مادۀ سی و سوم:
شخصی که مانع تصرف زن در متروکۀ مورث وی گردد ،بر علوۀ واگذاری سهم شرعی وی ،حسب احوال به حبس قصccیر کccه از یccک مccاه بیشccتر نباشccد،
محکوم می گردد.
منع تصرف در اموال
مادۀ سی و چهارم:
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید ،حسب احوال به حبس قصیر کcه از سcه مcاه بیشcتر نباشccد ،محکcوم و مcال بccه
تصرف زن گذاشته می شود.
ممانعت از حق تعلیم ،تحصیل ،کار و دسترسی به خدمات صحی
مادۀ سی و پنجم:
شخصی که زن را از حق تعلیم ،تحصیل ،کار ،دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد ،احوال به حبccس قصccیر کccه از
شش ماه بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
کار اجباری
مادۀ سی و ششم:
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید ،علوه بر جبران خساره ،حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
ازدواج با بیش از یک زن
مادۀ سی و هفتم:
شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد ) 86و  (89قانون مدنی بcا بیcش از یcک زن ازدواج نمایccد ،حسcب احcوال بcه حبcس قصcیر کccه از سcه مcاه کمccتر
نباشد ،محکوم می گردد.
نفی قرابت
مادۀ سی و هشتم:
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شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یccا اتلف سccایر حقوقشccرعی و قccانونی و یccا انکccار ،ولcی قرابccت وی بccه حکcم محکمccه ثccابت
گردد ،حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد ،محکوم می گردد.
تعقیب عدلی
مادۀ سی و نهم:
 (1رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد ) 22الی  (39این قانون به اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صccورت
می گیرد.
 (2مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقرۀ ) (1این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی )کشف تحقیق ،محccاکمه یccا محکccومیت( از شccکایت خccویش
منصرف گردد( در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزاء متوقف می گردد.
اشتراک در جرم
مادۀ چهلم:
شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک نماید ،حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد ) 39و  41الccی  (48قccانون جccزاء
مجازات می گردد.
جبران خساره
مادۀ چهلم و یکم:
مرتکبین جرایم مندرج این قانون برعلوۀ جزاهای پبشبینی شده ،حسب احوال به جبران خسارۀ وارده نیز محکوم می گردند.
فصل چهارم
احکام نهائی
عدم تعلیق ،عفو و تخفیف مجازات
مادۀ چهل و دوم:
مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق ،عفو یا تخفیف شده نمی تواند.
ارجحیت
مادۀ چهل و سوم:
هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد ،حکم این قانون مرجح دانسته می شود.
انفاذ
مادۀ چهل و چهارم:
این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

