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 خشونت خانگی علیه زنانمنع نویس قانون پیش

 دیباچه:

 یدگیدبزه معرض در شانتیجنسمبنای  بر که کشور تیجمع از یمین از شیب انیک و تیامن حفظ ضرورت به نظر

 نسبترا ... و1یشرافت ،یروان ،یجسمان مخاطرات که ناعادالنه یهاعرف و رسوم وجود به نظر ند؛هست خاص یمیجرا

 جامعه افراد یانسان حقوق و یاصل تیهو یابیباز در کشور یاساس قانون دیتأک به نظر ؛دندهیم جلوه موجه زنان به

با توجه به  که انهپدرساالر و زانهیستزن یهانگرش به نظر(؛ شتریب یستم تحمل لیدل به) انونبا بر تمرکز با

 کرامت ختنشنان و وداشترف نکهیا به نظر ندارند؛عقالنی، علمی و اخالقی  یهیوجت رویکردهای انسانی امروزین

 به یبخشتیرسم به را خود مانیا رانیا مردم نکهیا به نظر ؛شودیممنتهی  جامعه در خشونت جیترو به زنان یانسان

 ،خیتار طول در مرد و زن حقوق یبرابر بر دیتأک ضمن ،شانیا یانسان ارزش و زنان نیادیبنجایگاه  و یاساس حقوق

 یبرا درخشان یاندهیآ ساختن برای ،جامعه در زنان یتوسعهروبه ینیآفرنقش نکهیا به نظر ؛اندنموده اثبات بارها

خانوادگی و  تیامن از یبرخوردار حق ، همچون مردان این جامعه،زنان نکهیا به نظر است؛ ناپذیرانکار ،کشور

 رشد یالزمه که را یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس حقوق کشور منابع هب با توجه یداب ،هستند دارا را یاجتماع

 اهداف نیا به رسیدن برایو خالءهای موجود مرتفع شود  که است یضرور پس ...نمود فراهم است شانیای آزادانه

 :باشدموارد زیر  متضمن کهشود  بیتصوقانونی 

 آن اقسام و خشونت یواژه از نینو یفیتعار یارائه -1

 باشد زنان حقوق با متناسب نیقوان از برگرفته که دولت و جامعه یهیناح از یتیحما یراهکارها یارائه -2

  کشور ییاجرا مقام نیباالتر نظارت تحت الزم یبودجه از برخوردار منسجم و گسترده التیتشک جادیا -3

 ییقضا یدگیرس در نینو و عادالنه یاوهیش قالب در زنان از تیحما اهداف و مقاصد نیتضم -4

  زنان حقوق نیناقض با مواجهه در زیقهرآم ای و گردرمان یرانهیشگیپ یسازوکارها وجود -5

 خشونت برابر در زنان یتوانمندساز یراهکارها جادیا -۶

                                                           
ی ی ناموس و توابع آن، که ماهیتی ضد زن دارد، ما در این متن از واژهاشاره به جرایم ناموسی دارد. به دلیل بار معنایی واژه متن نیا در یشرافت از منظور .1 

 اصطالح ناموسی است.های بهی مقصود، مثال ما در این زمینه قتلبرای افاده .بهره گرفتیم «شرافت»
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 ،ردیگب شکل خانواده و خانه میحر از ستیبایم ،یبرابر و توازن یبرقرار راه در ،گام نینخست نکهیا به توجه با

 کی در شتر،یب تیحما اب ،زنان حقوق یارتقا برای و قانون شگاهیپ در افراد یتساو بر دیتأک ضمن لیذ مقررات

  .شودیم ارائه ماده 52 و مقدمه
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 ی منع خشونت خانگی علیه زنانالیحه

 فصل اول: تعاریف

آزار جسمانی، روانی، کالمی،  اعم از-رسانی هرگونه آسیب :خشونت خانگی علیه زنان عبارت است از -1 یماده

به موارد یادشده از طریق فعل یا ترک فعل،  چنین تهدید یا شروعو هم -و امثال آن اجتماعیجنسی، اقتصادی، 

 رخ دهد. یا غیر آن یمجاز خصوصی، یدر حوزه و خانوادگی یدر یک رابطهزن به دلیل جنسیت که 

 اندگیو، فرزندختیمومیق که به سبب صمیمیت، استافرادی خانوادگی در این قانون شامل  یرابطه -۲ یماده

  .اندخوردهبه یکدیگر پیوند  (سببی سابق و فعلی)یا قانونی  (ارتباط خونی )نسبی

شامل  ،شودواقع  هاو دو جنسی هاتراجنسیتیعلیه ی مندرج در این قانون که هاخشونتهریک از  -1یتبصره

  .استمفاد این قانون 

پرستار، خدمتکار و امثال آن صورت گیرد  یمندرج در این قانون که از ناحیه یهاخشونتهریک از  -۲ یتبصره

  .استشامل مفاد این قانون  شودیا در محیط خانه علیه ایشان واقع 

اما محدود ) به شرح موارد زیر استدر این قانون  1 یحسب مادهبر شده تعریفانواع خشونت خانگی  ـ۳ یماده

 :(به آن نیست

درد  یکنندهخطر افتادن حیات، انزوا، اعمال زور، ختنه و سایر موارد ایجادبه :عبارت است از خشونت جسمی (1

 یا مانع رشد وی باشد. ،شود و رنج که به سالمت و تمامیت جسمی زن وارد

 عبارت است از: خشونت جنسی (۲

به حال زن بوده یا در شرایط زمانی و  رسانزیان یارابطهکه وجود چنین ی شکلبرقراری ارتباط جنسی در ـ 1

  گیرد.ب صورتمکانی نامتعارفی 

 سال 1۸با افراد زیر یا  ،بدون رضایت ،نامتعارفبه صورت روابط جنسی برقراری یا مطالبه  ـ۲

 :از ـ حاملگی اجباری که عبارت است۳

 به حال وی رسانزیان یباروریا  بدون رضایت ویزن  کردن( بارور آ

  اجباری رحم زن یب( اجاره

  بارداری بر خالف موازین علمی و پزشکی پ( کثرت

 سال 1۸ت( حاملگی افراد زیر 

موقعیت جنسیتی  یواسطهبهزنان  کردنیا اجیر  یریکارگبه ،جنسی که عبارت است از: عرضه یکشبهرهـ ۴

 .تجاری جنسی به اشکال متفاوت یهاتیفعالایشان یا سایر 
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ولو با استفاده از  ،به شرط تماس فیزیکی مواقعهـ تعرض جنسی که عبارت است: از رفتارهای جنسی عاری از ۵

 .و حیوانات اشیاء

که خالف شأن زن با مضمون جنسی متعارف نا و گفتار ـ مزاحمت جنسی که عبارت است از هرگونه رفتار۶

 .قلمداد شود

که منجر به قذف )، تحقیر، افترا، انتساب نسبت ناروا ءهرگونه توهین، استهزاروانی عبارت است از: خشونت  (۳

، متلک، تهدید، بدبینی، افشای اطالعات خصوصی و اسرار خانوادگی فرد یا بستگانش یا تهدید به افشای (دشون

 مجازی و امثال آن. آن در محیط عمومی،

نگری، توهم، تعقیب و کنترل نامتعارف، ـ بدبینی در این قانون عبارت است از رفتارهایی که متضمن منفیتبصره

 .دشوزن برای امنی ناکه منجر به احساس  ،مرتبه با آنو موارد هم سوءظن

 خشونت اقتصادی عبارت است از: (۴

 .ه قانوناً یا عرفاً نسبت به آن محق استدیدبزهمالی و پولی که فرد  هرگونه محرومیت کلی یا جزئی از منابع ـ1

 ه و امثال آن.دیدبزهفرد  یهاییدارامالی از درآمد و  یهرگونه سوءاستفادهـ ۲

 زنان از حقوقی مالی قانونی. یسازمحرومهرگونه  ـ۳

 .کار اجباری ـ۴

 .ـ وادار کردن زن به کار غیر قانونی۵

 .بزهکاره و به حساب دیدبزهبه نام  یسازحسابـ هرگونه ۶

اعتبار  به ،زنبه اموال و امکاناتی شود که  یابیدستهرگونه رفتاری که منجر به محدودیت یا محرومیت در  ـ۷

 مانند منزل مشترک. ،مستحق برخورداری از آن است ،خانوادگی یرابطه

 خشونت اجتماعی عبارت است از: (۵

 .و امثال آن هاییمایپراهاعم از  ،حضور در رویدادهای اجتماعیزنان از  محرومیت ـ1

 مدنی و امثال آن. یهاتیفعالشکال متفاوت حضور در جامعه همچون اشتغال، تحصیل، ـ محرومیت زنان از ا۲َ

 .ازدواج اجباری ـ۳

 .سال 1۸ازدواج در سن زیر  ـ۴

 .هدیدبزهمیل فرد  رغمیعلممانعت از ازدواج  ـ۵

و هرگونه رسوم  سم طالق،قَ  بری، زن به زن،بس، نافاعم از خون رسانبیآس یهاسنتـ اعمال هرگونه ۶

 .دیگرمتفاوت 
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حیثیت و  یاعاده یانگیزه و داعیه عبارت است از: ارتکاب هرگونه رفتار مجرمانه با به نام شرف کهخشونت  ـ۷

از  ،یا ظن به آنها خالف اخالق، شرافت، ناموس و عرفامور  دادنرخ یواسطهبه ،رفتهجبران آبروی از دست

 زنان. یناحیه

 حمایتی یسازوکارهافصل دوم: 

ه و دیدبزهاز خشونت خانگی علیه زنان، حمایت از  پیشگیری ایبرکه سازوکارهای حمایتی این قانون  ـ۴ یماده

 موضوع دیدگانِبزهنحوی به جرم و یا هر فردی که به کنندگاناعالم، وی، مددکاران اجتماعی، شهود یخانواده

 عبارت است از:و شده  ینیبشیپ بزهکاراصالح و از سوی دیگر در راستای  رساندیماین قانون یاری 

 ـ دولتیـ سازوکارهای حمایتی جامعوی آ

 حمایتی قانونی ـ قضایی یسازوکارهاـ ب

 . شدد نسرفصل آیین دادرسی بررسی خواه تبصره: سازوکارهای حمایتی قانونی و قضایی تحت

و ادارات دولتی  هاسازمان، هاوزارتخانهن ایمو هماهنگی  یگذاراستیس منظوربه دولت موظف است -۵ یماده

 یتهیکماختصار در این قانون که به ،«منع خشونت علیه زنان»عنوان با ملی  یاتهیکماجرای این قانون  برای

 جمهوری تشکیل دهد.نهاد ریاست یرا در معاونت امور زنان و خانواده ،شودیمنامیده  یمل

ی جمهورریاست ین در مقر معاونت امور زنان و خانوادهدائمی آ یکه دبیرخانه ،ملی یای کمیتهاعض ـ۶ یماده

و به شرح ذیل منصوب  جمهورسیرئبا حکم  ،در امور زنان و خانواده است جمهورسیرئو دبیر دائمی آن معاون 

 :دنشویم

 کشور وزارتـ معاون  

 نیروی انتظامیـ معاون 

 وپرورشآموزش وزارتـ معاون 

 علوم، تحقیقات و فناوری وزارتـ معاون 

 مایصداوسـ معاون 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یرساناطالعامور مطبوعاتی و  ـ معاون

 ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 کشور معاون سازمان بهزیستی ـ

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتـ معاون 

 دادگستری وزارتـ معاون 
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 ـ معاون سازمان پزشکی قانونی

 قضائیه یریاست قوه اریاالختتام ینمایندهـ 

 اسالمیشورایمجلسکمیسیون اجتماعی  اریاالختتام ینمایندهـ 

 زنان یفعال در حوزه ۲یهاسمنـ سه نماینده از 

 ـ سه نماینده از مطبوعات

 مددکاری اجتماعی و مشاوره مؤسساتو  هاکینیکلـ پنج نماینده از 

 سه نماینده از کانون وکالـ 

 یشناسروانـ سه نماینده از انجمن مددکاری اجتماعی ایران و سازمان نظام

 و پزشکی یشناسجامعه، مطالعات زنان، یشناسجرم یهارشتهـ چهار استاد دانشگاه در 

از ابالغ این قانون و  ماه ۶باید ظرف مدت  ربطیذ یواحدهاملی و  یاجرایی کمیته یهانامهآیینـ تبصره

 برسد. جمهورسیرئبه تصویب  ملی یکمیته یتشکیل اولین جلسه

 ملی عبارت است از: یکمیتهوظایف کلی  ـ۷ یماده

دولتی و اختصاص  یهاادارهو  هاسازمانـ الزام نهادهای دولتی به تشکیل واحدهای اجرایی منع خشونت درون 1

 ساالنه به آنها. یردیف بودجه

 .انجام وظایف محوله برایو نهادهای زیر مجموعه ملی  یکمیتهبرای بودجه مین أتصندوق  تأسیسـ ۲

، قضایی و ، سالمت، رفاه، ایجاد اشتغال، مدیریت شهرییرساناطالعآموزش،  یهاحوزهدر  یگذاراستیسـ ۳

 .ساالنه صورتبه یامنطقهانتظامی در سطوح ملی و 

 .ملی یکمیته یواحدهای زیر مجموعه یـ نظارت بر عملکرد کلیه۴

 امن در سراسر کشور یهاخانه تأسیسها به هیارید المقدوریحتو  هایشهردارـ الزام ۵

در اختیار قراردادن ارهای ادواری و آم یهای زیرمجموعه و تولید و ارائهاز واحد مستمر یهاگزارش یآورجمعـ ۶

 عموم.و  اسالمیشورایمجلسدولت، تأهیآن برای 

اهداف برای رسیدن به  ۳محوراجتماع یهاسازمانو  نهادمردم یهاسازمانـ الزام نهادهای دولتی به همکاری با ۷

 .قانوناین 

 .مقتضی به قوای مقننه و قضائیه یهاشنهادیپو  راهکارها یارائه ـ۸

                                                           
2. NGO 
3. CBO 
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 یکمیته»عنوان با  ییهاتهیکم هااستانملی در مراکز  یکالن کمیته یهااستیساجرای  منظوربه ـ۸ یماده

نفر از افراد  ۵ کمدستاز که متشکل  «واحدهای منع خشونت»عنوان با واحدهایی  هاشهرستانو در  «استانی

آگاهی و اطالعات مرتبط با اهداف  یروزرسانبهادواری جهت  صورتبهکه ضمن خدمت  ،دهیدآموزشمجرب و 

 د.کننمیملی فعالیت  یتشکیل و زیر نظر کمیته ،این قانون آموزش خواهند دید

، یشناسروانپزشکی،  یهارشته آموختگاندانشن ایماز  بایدهای این ماده و واحد هاتهیکمـ اعضای 1 یتبصره

د. حضور دستونبرگزیده شاجتماعی و علومزنان  یمرتبط با حوزه یهارشتها سایر ی یحقوق، مددکاری اجتماع

 الزامی است. واحدهازن در این  عضو ۲کم 

ماه پس از ابالغ این قانون و  ۶منع خشونت  یواحدهااستانی و  یهاتهیکماجرایی  ینامهآیینـ ۲ یتبصره

 خواهد رسید. جمهورسیرئتوسط این کمیته تنظیم و به تصویب  ملی یکمیته یجلسهتشکیل اولین 

 استانی عبارتند از: یهاتهیکمکلی وظایف  ـ ۹ یماده

 .ملی یـ اجرای مصوبات کمیته

 .ماهه از ادارات مزبور ۶در رابطه با این قانون و اخذ گزارش  هاهادنـ آموزش کارکنان ادارات و 

ه به دیدبزهنها به هدایت الزام آ ه ودیدبزهحقوق  یدر زمینه واحدهاو  هاتهیکمکارکنان  یش کلیهآموزـ 

 .حسب مورد ، برقضایی یا درمانی مربوطه یواحدها

 .در رابطه با اهداف این قانون محوراجتماعو  نهادمردم یهاسازمانـ همکاری با 

 .ماهه به کمیته ملی ۶گزارش  یمدخل و ارائهواصله از نهادهای ذیـ ارزیابی آمارهای 

 وظایف کلی واحدهای منع خشونت عبارتند از: -1۰ یماده

 .پیشگیری از خشونت، درمان و بازپروری بزهکار ایبر یرساناطالعـ آموزش و 

 .هدیدبزهو راهنمایی  مشاوره ـ درمان، حمایت،

حقوق مندرج در این قانون و  ژهیوبهحقوق وی  یدربارهشامل اطالعات  ،هدیدبزهحقوقی به  یمشاوره یـ ارائه

 .روند رسیدگی و تحقیقات در دادگستری توسط وکالی دادگستری

امنیت، حمایت و نگهداری، تضمین برای که به هر موسسه یا مکان مناسب -امن زنان  یخانه ـ11 یماده

باید در  -دشویماطالق او  یاین قانون، فرزندان وی و در صورت نیاز اعضای خانواده یهدیدبزه یوانمندسازت

 تابع شرایط زیر است: ،زنان به آن دسترسی داشته باشند تمامیو شود  تأسیسسراسر کشور 

 .داشباید مخفی بهای امن این خانهـ نشانی 
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یادشده در  (،یا یکی از واحدهای منع خشونت) نیروهای انتظامیاو با  انیاطراف ایه دیدبزهدر صورت تماس  ـ

به منع خشونت  یواحدهادولتی یا سایر  هایهمنع خشونت در کالنتری یا ادار یمشایعت نیروهای واحد ویژه

 امن راهنمایی شوند. یهاخانهاین 

و ادارات دولتی و  هاسازمانیا سایر  سازمان بهزیستی یامن بر عهده یهاخانه یـ تجهیز نیروی انسانی و اداره

 .است بهزیستییید أتمورد  یردولتیغ

بر و در صورت عدم وجود شهرداری  هایشهردار یبر عهدهامن  یهاخانهمنابع مادی و مالی و تجهیز  تأسیسـ 

 .است هایاریده یعهده

خود  یساالنه یدرصد از بودجه ۵امن را در اختیار بهزیستی قرار داده و  یهاخانهمکان  اندمکلف هایشهردارـ 

 د.نمنابع مالی اختصاص دهمین أت برایرا 

: وزارت بهداشت، درمان و همچون یردولتیغدولتی و  هایهاداراز سایر  تواندیمـ سازمان بهزیستی حسب نیاز 

و کانون وکال کمک و پشتیبانی  هاسمنشناسی، رواننظامپزشکی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،  آموزش

 باشند. مشاور حقوقی و مددکار مجهز به پزشک، ستیبایمامن لزوماً  یهاخانهبخواهد. 

 امن با نیروی انتظامی است. یهاخانهمین امنیت أـ مسئولیت ت

بالفاصله به را  این افراد او یه یا خانوادهدیدبزهیا تماس اورژانس اجتماعی مکلف است حسب مراجعه ـ 

 .کندامن راهنمایی و مشایعت  یخانه نیترکینزد

ذیل این قانون  و خدمات اورژانس اجتماعیِامن  یهاخانهو پشتیبانی از  تأسیسـ کمبود بودجه برای 1 یتبصره

 .کردمین أتملی  یکمیته یبودجهمین أتاز محل صندوق  توانیمرا 

ماه از ابالغ این قانون توسط سازمان بهزیستی  ۶امن باید ظرف مدت  یهاخانهاجرایی  یهنامنییآـ ۲ یتبصره

 .االجراستالزمملی  یکمیتهیید أتو پس از برسد به تصویب 

 :ستیبایمافراد تحت تکفل خود  یتوانمندسازامن در راستای  یهاخانهمتصدیان  ـ1۲ یماده

از توانایی برسانند که امکان زندگی مستقل  یامرحلهه او را به لحاظ روانی و اقتصادی به دیدبزهدر طول اقامت ـ 

 را داشته باشد.

 د.نحمایت کناشتغال آموزی و مهارتدر راستای ه دیدبزهزنان از  ،لزومدر صورت ـ 

 .دکنن اقدام صالحیذارائه به مراجع  برایه دیدبزهالزم به  یهایگواه یـ در صورت نیاز به ارائه

 ،موارد یهمهدر  ،حمایت بیشتر نیازشان بهامن و  یهاخانهه و همراهان وی در دیدبزهـ در صورت پایان اقامت 

خدمات مربوط به  ی. الزم به توضیح است کلیهکننداز ایشان پشتیبانی  تازه تا زمان یافتن محل استقرار
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مددکار اجتماعی وی ادامه پیدا خواهد امن در صورت صالحدید  یهاخانهه از دیدبزهپس از خروج  دسازیمنتوان

 کرد.

، مشاور حقوقی، مددکار اجتماعی و شرح وظایف آنان طی شناسروانافرادی همچون کیفیت حضور ـ تبصره

 .شودیمتعیین  نامهآیین

اعطای مجوزهای مربوطه به روند  صالح بایدمراجع ذیرسیدن به اهداف این قانون،  ایبر ـ1۳ یماده

را تسهیل و تسریع  در راستای پیشگیری و کاهش خشونت خانگی هابرنامهو  هاشیهماو  نهادمردم یهاسازمان

 .ندنک

، وزارت بهداشت، آموزش و درمان به اهداف این قانون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رسیدن ـ1۴ یماده

آموزشی و  یهادستورالعمل، واحد و کتب درسی، هابرنامهموظف به تدوین  وپرورشآموزشو وزارت  پزشکی

 مقاطع تحصیلی هستند. یاز خشونت خانگی علیه زنان در کلیهپیشگیری  برایامثال آن 

رسیدن به اهداف این  ایبر و کانون وکال سازمان بهزیستی ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیـ 1۵ یماده

 .ه ارائه کننددیدبزهرایگان به  صورتبهخدمات را  یکلیهقانون باید 

که در صورت  کندتکلیف  پزشکان تحت نظر خودباید به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ـ1۶ یماده

 به مراجع قانونی گزارش دهند.ساعت  ۲۴ مدت حداکثر ظرفموارد را  دیدهبزه یمراجعه

 این وظیفه ضمانت اجرای انتظامی در پی خواهد داشت.از انجام پزشک استنکاف ـ تبصره

 رای رسیدن به اهداف این قانون باید اقدامات زیر را انجام دهد:بوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ـ 1۷ یماده

و  دیدهبزه، در صورت تقاضای روز 1۰ـ الزام کارفرما به اعطای مرخصی استعالجی مازاد بر قانون کار به مدت 

شده باشد این در صورتی که فوریتی به وجود آید که در دستور حمایتی تصریح .شدهارائه یهایگواهطبق 

 .است پذیرمرخصی تمدید

ی هاسازماننهاد و های مردمسازمانمنع خشونت،  یواحدهاامن،  یهاخانهتسهیالت و پشتیبانی از  یـ ارائه

 برای ییزااشتغالفنی و  یهامهارتدیدگان خشونت خانگی از طریق آموزش بزه یتوانمندسازبرای  محوراجتماع

 .آنها

 .مشمول این قانون دگانیدبزهدرمانی برای  یـ ایجاد بیمه

 هستند:در راستای نیل به اهداف این قانون از اختیارات زیر برخوردار  نهادمردم یهاسازمان ـ1۸ یماده

 .یا مطلعین دیدهبزهـ دریافت و ثبت گزارش شفاهی و کتبی از 

اطالعات راجع به حقوق وی و روند رسیدگی دادگاه توسط وکالی  شامل ،دیدهبزهحقوقی به  یمشاوره یـ ارائه

 .دادگستری
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 .بزهکار اصالحو  دیدهو حمایت از بزه درمان، پیشگیری از خشونت ایبرو اقدامات الزم  یرساناطالعـ آموزش و 

 یبیان کامل و دقیق واقعه برایدر مراحل تحقیق، تعقیب یا رسیدگی دادگاه و کمک به وی  دیدهبزهـ مشایعت 

 .خشونت خانوادگی ارتکابی علیه وی

 :اندمکلف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای تحقق این قانون مایصداوسسازمان  ـ1۹ یماده

الزم را  یهانهیزم. ها متناسب با اهداف این قانون نمایندی مقتضی و انتشار آنهابرنامهاقدام به تهیه و تنظیم ـ 

 د.نفعال در امور زنان متناسب با وظایف ذاتی خود فراهم ساز یردولتیغدولتی و  یهاهادنفعالیت سایر  برای

 .کنندخود جلوگیری  یهای زیر مجموعهمروج خشونت علیه زنان از نهاد یهابرنامهـ از انتشار 

 منتشررایگان  صورتبهمتناسب با اهداف این قانون را  یردولتیغدولتی و  یهاسازمانمحصوالت فرهنگی  ـ

 .کنند

 اسالمیشورایمجلسحمایتی این قانون بوده و  یهاسازوکارقضائیه مکلف به اجرای  یقوه دولت و ـ۲۰ یماده

عملکرد قوای مجریه و  یضمن تصویب قوانین هماهنگ با اهداف این قانون بر حسن اجرای این قانون و نحوه

 قضائیه در خصوص تکالیف منبعث از این قانون نظارت نماید.

 قضایی-قانونی و سازوکارهای حمایتیِدادرسی ین یآفصل سوم ـ 

تلفنی و  صورتبهولو  ،اعالم جرم یا شکایت شاکی خصوصی محضبهشروع به رسیدگی و تحقیقات ـ ۲1 یماده

 .ردیپذیمصورت  ،حتی در ساعات و روزهای تعطیل

با اختصاص یک یا چند شعبه به تصدی دادیار یا بازپرس زن در دادسرا به شکایات و اعالم  دادستان ـ۲۲ یماده

 .ندکیمجرم موضوع این قانون رسیدگی 

دستور وی توسط ضابطین دادگستری )ترجیحاً ضابطین زن( تحقیقات توسط مقام قضایی یا به  ـ۲۳ یماده

. مدت مزبور صرفاً برای یک نوبت و دشوبایست منتهی به صدور قرار نهایی یم روز انجام و ۳۰ظرف مدت نهایتاً 

 است. پذیرتمدیدبا وجود دلیل قانونی 

جرایم ی دربارهانجام تحقیقات  برایمنع خشونت  یواحد ویژه تأسیسنیروی انتظامی مکلف به  ـ۲۴ یماده

دیده در رابطه با باید شامل نیروهای آموزش واحدها. این استانتظامی  یشده در این قانون در هر حوزهتعریف

  باشند. زن مددکار 1 کمدستاین قانون بوده و دارای 

اطالع،  صرفبهه در جرایم مشهود این قانون دیدبزهبیشتر علیه  زیآمخشونتجلوگیری از اعمال  ایبر ـ۲۵ یماده

 :دبه اجرای قرارهای حمایتی زیر هستن مکلف قضاییبدون نیاز به دستور  فورا ودادگستری  ضابطین
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 کاریا  ـ در محل ارتکاب جرم حاضر و دستور خروج بزهکار از اقامتگاه مشترک یا منع ورود وی به محل سکونت

  را در صورت لزوم صادر نماید. وییا اقامتگاه نزدیکان  هدیدبزه

درمانی و پزشکی و در صورت لزوم  مشاوره و اقدامات برایمربوطه  یهاسمنه به مددکاری یا دیدبزهمعرفی ـ 

 امن. یه به خانهدیدبزهمعرفی 

 .وسایل شخصی یا ضروری او یآورجمعبرای ه دیدبزهـ همراهی ضابط دادگستری با 

 .گزارش کامل به مرجع قضایی مربوطه در اولین زمان ممکن یارائهـ 

 .ه همکاری جامع با اودیدبزهـ در صورت حضور وکیل 

 .جرم کنندگاناعالمحمایت کامل از شهود و ـ 

 .حقوق قانونی یه از کلیهدیدبزهکردن ـ آگاه

سترد داشتن مبرای ه دیدبزهیا اجبار یا اکراه وادار نمودن  برایابطین دادگستری ض یاز ناحیه یهر تالشـ تبصره

 .و مصادیقی از این دست جلوگیری از احقاق حق بوده و طبق قانون مجازات اسالمی قابل پیگیری استشکایت 

ه یا دیدبزهمنع خشونت مکلف به دریافت و ثبت گزارش کتبی یا شفاهی از  یواحدها یکلیه ـ۲۶ یماده

 نند.کفوت وقت به نیروی انتظامی گزارش موارد را بدون  ستیبایممطلعین و شهود در این واحد بوده 

اتخاذ موضوع این قانون اقدام به  یهایدگیرسدر  توانندیمشعب دادسرا و دادگاه حسب صالحدید  ـ۲۷ یماده

 نند:کدر ابتدا یا حین رسیدگی و تحقیقات  قرارهای حمایتی ذیلیکی از 

در صورت احراز عدم تمکن مالی وی، از طریق ه از طریق متهم. دیدبزهمالی برای  یهاکمککردن ـ فراهم

 .منع خشونت یصندوق مالی کمیته

 .حضانت و حق دیدار کودکان با توجه به مصالح کودک یبارهدر یریگمیتصمـ 

عدم تمکن مالی او از طریق ه یا در صورت دیدبزهجبران خسارت وارده از طریق متهم به  برایـ اقدامات مقتضی 

 .خدمات اجتماعی متناسب

 .متهمـ تحویل سالح 

یا )در آن حضور دارند ان دیدگبزهکه  ییهامکانیا ورود به محل زندگی مشترک یا شدن ممانعت از نزدیک -

 .مسئول مقامات ای دیدهبزه یاجازهبدون  (کار یا تحصیلمکان 

 .وی یا اموال مشترک ییا خانواده دیدهبزهگذاشتن اموال حراجتخریب یا بهـ ممانعت از 

 .امن یمعرفی وی به خانهه دیدبزهـ در صورت درخواست 

 .آموزشی الزم و درمان بزهکار یهادورهـ الزام بزهکار به حضور در 

 .ه و بزهکاردیدبزهمددکار از محل و وضعیت زندگی  یادورهـ بازدید 
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 نند:کرا از مرجع صالحه تقاضا صدور قرارهای حمایتی  توانندیماشخاص ذیل نیز ـ تبصره

، دیدهبزه، وکیل و روانشناس، مشاور اجتماعیو خانواده و سرپرست وی، مطلعین و شهود، مددکار ه دیدبزهـ 

 منع خشونت. یواحدها، متصدیان و متولیان هاسمننمایندگان 

ای حدهعلی یدر صورتی که واجد عنوان مجرمانه ،متهم یاز ناحیه قرارهای حمایتیمفاد  تخطی ازـ ۲۸ یماده

  د.شوکیفری صادره میتأمین ای قرار درجه ۲یا  1منجر به تشدید  ،نباشد

 ،ماه ۳بدون طرح شکایت برای مدت نهایتاً  ،حسب صالحدید دادستان ،۲۵ یماده تصمیمات موضوعـ ۲۹ یماده

و بالفاصله اجرا می اقدامی پیشگیرانه قابل اتخاذ است ونهمچ ۲۵ یماده یتبصرهموضوع  به درخواست افرادِ 

 در این. چنانچه استروز در دادگاه صالحه قابل اعتراض  ۲۰ظرف  نفعیذ ی. تصمیم صادره از ناحیهشود

 خصوص تحقیقات نیاز باشد موارد بالمانع است.

 چاپی و متضمن موارد زیر است: یهافرمـ درخواست مذکور در تبصره

 .بزهکاردیده و خانوادگی بزهـ نام و نام

 .ـ نشانی و شماره تلفن

 .مثبت آن یعلت درخواست و ادله ـ

صرف وجود  ،نیست پذیردر منظر عموم رویت االصولیعلقانون که  جرایم ایننوع و جنس  با وجود ـ۳۰ یماده

یباز دالیل و یا حتی امارات  تواندیمنیز  بزهکار کافی بوده و در این فرض یبزهکارامارات و قرائن مبنی بر 

 ند.کخود را ثابت  یگناه

ه و دیدبزهفرد  یواریز یارانهبرای دستورات مقتضی  ،قرار جلب به دادرسییید أتبا  زمانهم ،دادستان ـ۳1 یماده

 .ندکیمتکفل وی را به حساب شخصی یادشده صادر افراد تحت

که در  ،او یالنفقهدر خصوص افراد واجب بزهکارپرداخت نفقه از جانب  فرخواستیکدر فرض صدور  ـ۳۲ یماده

 .یستنمنوط به تمکین زوجه  ،ارتباط مستقیم با پرونده باشند

 در خصوص قانون حاضر است:اثبات  یموارد ذیل قسمتی از ادله ـ۳۳ یماده

 .یا دیگر اعضای خانواده دیدهبزهواقع ـ اظهارات مقرون به

 .نهادمردم یهاسازمانـ گزارش پلیس، مددکار، 

 .ـ شهادت شهود یا گواهی مطلعین

 .قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت نیست ـتبصره

 ـ گواهی متصدیان )کارکنان( سالمت

 یا درمانگر )مشاور( شناسروان یهاگزارشـ 



زنان هیعل یقانون خشونت خانگ سینوشیپ  

13 
 

 د.شوتکمیلی استفاده  یادله ونهمچ تواندیمویدئو  و عکس، صداـ 

 .ـ معاینه و تحقیقات محلی

 .کارشناسی )پزشکی قانونی(ـ 

جزایی بدوی و تجدیدنظر قضایی شعبه یا شعبی از محاکم  یقضائیه مکلف است در هر حوزه یقوه ـ۳۴ یماده

و یک مذکور با حضور رئیس شعبه  ی. شعبهندکموضوع این قانون  یهاپروندهرسیدگی به صرفا مختص را 

از میان قضات باتجربه و آشنا به قانون حاضر  ستیبایمقاضی  المقدوریحترسمیت پیدا کرده و مشاور زن 

 .دشوانتخاب 

از معاونان زن یکی دادستان  .دادستان در محاکمات موضوع این قانون الزامی است یحضور نماینده ـ۳۵ یماده

 به دادگاه تعرفه خواهد داشت. ،کار قضایی هستند یسال سابقه ۵که دارای  ،دادسرا را

 یکی از مراجع ذیل را برگزیند:شاکی جهت اعالم جرم مخیر است  ـ۳۶ یماده

 ـ محل اقامت شاکی

 ـ محل وقوع جرم

 محل دستگیری متهمـ 

 ـ محل اقامت متهم

 همراهی و مشارکت افراد ذیل در تمامی مراحل رسیدگی به جرایم موضوع این قانون بالمانع است: ـ۳۷ یماده

  مترجم ـ

 هاکینیکل و هاسمن ندگانینما ـ

  یاجتماع مددکاران ـ

دادرسی معاف  یقربانیان موضوع جرایم این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه ـ۳۸ یماده

 هستند.

صورت خواهد  1۳۹۲ین دادگستری کیفری مصوب یسایر قواعد و تشریفات رسیدگی طبق قانون آـ ۳۹ یماده

 پذیرفت.

 هامجازاتو فصل چهارم ـ جرایم 

به شرح  ،نشودبا مجازات شدیدتری روبرو در صورتی که در سایر قوانین  ،جرایم مندرج در این قانون ـ۴۰ یماده

 آتی قابل مجازات است.
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 یدر مرتبه ،الذکربه استثنای موارد آتی ،این قانون ۳ یموضوع ماده یرفتارهای مجرمانهی همه ـ۴1 یماده

یا برقراری  آثار بزه ارتکابی و جبران خسارات مادی و معنویرفع  برای بزهکارنخست ارتکاب در صورت تالش 

 یهامجازاتزین حبس یا یکی از جایگ یهامجازاتدادگاه را مخیر به انتخاب یکی از مصادیق  ترتیبات جبران،

 .دینمایمتکمیلی مندرج در قانون مجازات اسالمی 

 .دیآیمانتظامی به شمار  ۴ یفوق با عمل ارتکابی تخلف درجه یهامجازاتـ عدم تناسب 1 یتبصره

با حضور  ییهاپنل به ،فوق یهامجازاتای جبه ،طرفین دعوی را تواندیمهمچنین دادگاه ـ ۲ یتبصره

 دانانحقوقشناسان، شناسان، مددکاران، جامعهروان نظر ریز ، کهاین قانون موضوعِ  جرایمِ  بزهکارانو  دگانیدبزه

  ند.کجلسه راهنمایی  1۵تا  ۵مدت برای  ،دشویممدیریت  یو اصحاب حوزه

ماه از تاریخ برگزاری  ۶های مربوط به این ماده ظرف مربوط به تشکیل و ترتیبات پنل ینامهآیین ـ۳ یتبصره

 شود. ملی توسط این کمیته تهیه می یکمیته یاولین جلسه

برای بار دوم و ارتکاب جرایم  -۴1ی با در نظرگرفتن شرایط مندرج در ماده- ۳ یمادهارتکاب جرایم  ـ۴۲ یماده

سال  ۲ ماه تا ۶ ،کار اجباری برای بار نخست اجباری، تهدید به افشای اسرار، یحاملگ به خطر انداختن حیات،

 .را در پی خواهد داشتحبس 

برای بار سوم و بیشتر و  -۴1ی با در نظرگرفتن شرایط مندرج در ماده- ۳ی مادهارتکاب جرایم  ـ۴۳ یماده

 سال حبس را در پی خواهد داشت. ۳تا  1برای بار دوم و بیشتر برای مرتکب مجازات  ۴۰ یارتکاب جرایم ماده

 سال حبس خواهد بود. ۵تا  ۳زنان و ازدواج اجباری  یمجازات بزه ختنه ـ۴۴ یماده

 ـ مجازات این ماده قابل تخفیف کمتر از حداقل، تعلیق و مقررات ناظر به آزادی مشروط نخواهد شد.1 یتبصره

ماه از تاریخ وقوع جرم اقدام به اعالم  ۶ه ظرف دیدبزهچنانچه  استثنای جرایم موضوع این مادهبهـ ۲ یتبصره

 .دشویمجرم نکند تعقیب منتفی 

سال باشد از  1۸ر زوجه در صورتی که دختر زیر بُل و دُبُ در قُقراری ارتباط جنسی منجر به دخول برـ ۴۵ یماده

 1۸ماه تا  ۶پزشکی مضر به حال وی بوده جرم و مرتکب به حبس از  یزوج در فرضی که طبق نظریه یناحیه

ساله به هر شکلی ممنوع و مجازات فوق را  1۶. لیکن برقراری ارتباط جنسی با دختران زیر شودیمماه محکوم 

 در پی دارد. 

 خواهد بود. سال حبس  ۲تا  ویبدون رضایت این قانون  یدیدهبزهبا  مادون زنا یمجازات رابطه ـ۴۶ یماده

 عالوهبهبوده مرتکب به اشد مجازات  ن یا سالمندمجنو ،خواه، توانصغیر علیه این جرمجنیـ چنانچه مَتبصره

 نصف محکوم خواهد شد.

به نفع عواید مالی حاصل از آن ی همهسال حبس بوده و  ۵تا  ۲جنسی  یکشبهرهمجازات بزه  ـ۴۷ یماده

 .شودیمسال حبس تعیین  ۲ماه تا  ۳همچنین مجازات بزه تعرض جنسی . دشضبط خواهد ملی  یکمیته



زنان هیعل یقانون خشونت خانگ سینوشیپ  

15 
 

ه نیازی به دادخواست دیدبزهاقتصادی استرداد اموال حاصل از جرم به  خشونتِ در صورت تحقق بزهِ ـ۴۸ یماده

 .ندکیمن نداشته و دادگاه ضمن صدور حکم در این خصوص تعیین تکلیف آحقوقی و تشریفات 

 است. یبردارکالهدر حکم  بزهکار حساببهه و دیدبزهبه نام  یسازحسابـ تبصره

  .استسال  1۰تا  1مستوجب مجازات حبس از  رسانبیآس یهاسنتاعمال  ـ۴۹ یماده

 سال است.  ۳ماه تا  ۶مستوجب حبس از  )شرافتی( شرفنامارتکاب بزه خشونت به  ـ۵۰ یماده

سال  1۵دم مستوجب توسط پدر یا در فرض اعالم گذشت اولیایشرف )شرافتی( نامبهعمد قتلارتکاب  ـتبصره

 حبس برای مرتکب خواهد شد. 

 آید. رج به شمار میسر و حَزوج مصداق بارز عُ یوقوع جرایم فوق از ناحیه ـ۵1 یماده

چه مجازات(، تعویق، تعدد و  ،جرم، معاونت، ترک، تعلیق )چه تعقیببهسایر قواعد ناظر به شروع ـ۵۲ یماده

مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی و  ،که در تعارض با این قانون نباشد تا جایی، ...تکرار، آزادی مشروط و 

 آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد.

 ۴.استتبصره  1۲ماده و  ۵۲قانون فوق مشتمل بر 
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