
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريهبنياد بنياد بنياد بنياد 

        اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص    ندگانندگانندگانندگانييييرباربارباربا    مجازاتمجازاتمجازاتمجازات    ددددييييتشدتشدتشدتشد    قانونقانونقانونقانون

 1353 اسفندماه مصوب

 گريد نحو هر به اي لهيح اي ديتهد اي عنف به گريد سوء منظور هر به اي انتقام قصد به اي مال اي وجه مطالبه قصد به كس هر ـ 1 ماده

 از كمتر هيعل يمجن سن كه يصورت در شد خواهد محكوم سال ده تا دو از دو درجه ييجنا حبس به كند يمخف اي ديبربا را يشخص

 . بود خواهد سال پانزده تا سه از كي درجه ييجنا حبس مرتكب مجازات باشد تمام سال 15

 شود ديناپد اي كند فوت وارده يها بيآس اي اخفاء اي ربودن سبب به و باشد تمام سال پانزده از كمتر هيعل يمجن سن گاه هر ـ 2 ماده

 ياعضا از يكي افتادن كار از اي حواس از يكي فقدان اي عقل  زوال اي دائم مرض به منجر كه برسد يروان اي يجسم صدمه او به اي

 .  است اعدام مرتكب مجازات گردد او بدن ياصل

 حبس مرتكب مجازات باشد اوشده ناموس هتك اي شده لواط او با و باشد تمام سال پانزده از كمتر هيعل يمجن سن گاه هر ـ 3 ماده

 .  است اعدام مرتكب مجازات باشد تمام سال دوازده از كمتر هيعل يمجن سن اگر و است دائم

 شود ديناپد اي كند فوت وارده يها بيآس اي اخفاء اي ربودن سبب به و باشد شتريب اي تمام سال پانزده هيعل يمجن سن گاه هر ـ 4 ماده

 از يكي فقدان اي عقل زوال اي دائم مرض به منجر كه شود وارد يروان اي يجسمان صدمه او به اگر.  است اعدام مرتكب مجازات

 حبس مرتكب مجازات باشد شده او ناموس هتك اي و شده لواط با اي و گردد او بدن  ياصل ياعضا از يكي افتادن كار از اي حواس

 .  است دائم

 مجازات باشد تمام سال پانزده از كمتر او سن كه يصورت در شود وارد يتيثيح اي گريد يجسم صدمه هيعل يمجن به گاه هر ـ 5 ماده

 سال 15 تا سه از كي درجه ييجنا حبس مرتكب مجازات باشد شتريب اي تمام سال پانزده او سن اگر و است دائم حبس مرتكب

 .  است

 است نموده فوت يارتكاب  جرم اثر در هيعل يمجن كه موضوع نيا احراز تا اعدام حكم هيعل يمجن شدن ديناپد مورد در ـ 6 ماده

 بدست هيعل يمجن بودن زنده بر يليدل يقطع حكم صدور از پس گاه هر و ماند يم يباق حبس در هيعل محكوم و شد نخواهد اجرا

 . آمد خواهد عمل به يدادرس اعاده ديآ

 نيا در و شود يم محكوم  جرم مباشر مجازات همان به دهد انجام يگريد توسط را كي ماده در مذكور اعمال كس هر ـ 7 ماده

 .  است دهيگرد مقرر مباشر درباره كه است همان مجازات فيتخف بيترت مورد



 ميتسل موجبات اي و دينما ليتحو يدادگستر نيضابط اي و او كسان به را هيعل يمجن يريدستگ از قبل مرتكب كه يصورت در ـ 8 ماده

 يمجن يقطع حكم صدور از قبل تا مرتكب هرگاه و دهد فيتخف  درجه دو تا را مرتكب مجازات تواند يم دادگاه كند، فراهم را او

 درجه كي فقط تواند يم دادگاه دينما گذشت يخصوص يشاك اي و دينما فراهم را ميتسل  موجبات اي و دهد ليتحو را هيعل

 . دهد فيتخف را مجازات

 ياصل مجازات و داشته تمام سال هجده از كمتر و سال پانزده از شيب قانون نيا در مندرج ميجرا مرتكب كه يصورت در ـ 9 ماده

 . دينما محكوم حبس سال پانزده تا يعموم مجازات قانون33 ماده تيرعا با را او تواند يم دادگاه باشد ابد حبس اي اعدام جرم

 ياجرا موقع در آنان سن كه را تيترب و اصالح كانون در حبس اي اعدام به نيمحكوم است مجاز يدادگستر وزارت ـ 10 ماده

 . دينما منتقل يعموم يزندانها به تيمحكوم مدت ماندهيباق اي تمام ياجرا يبرا دينما تجاوز سال هجده از آن نيح در اي حكم

 به مرتكب باشد شده مقرر مجازات يگريد نيقوان موجب به قانون نيا كي ماده در مذكور اعمال يبرا كه يصورت در ـ 11 ماده

 . شد خواهد محكوم اشد مجازات

 .شود يم لغو يعموم مجازات قانون 203 و 202 مواد مقررات ـ 12 ماده

   

    

 


