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  دیدگان ناشی از آنقانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه

 ۲۱/۷/۱۳۹۸مصوب 

شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت  هرکس عمدًا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات ـ۱ماده
در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا  دم حسب مورد با رعایت شرایط مقررعلیه یا ولیصورت مطالبه از ناحیه مجنی   شود در

 .شودمنفعت محکوم می

ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم ۱تبصره
 .اسیدپاشی است

باشد؛ اقدام مرتکب،  ۱/۲/۱۳۹۲مصوب  قانون مجازات اسالمی ۲۶ ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده۲هتبصر 
 .شوداالرض محسوب و به مجازات آن محکوم میافساد فی

مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم،  هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و ـ۲ماده
مقررات مربوطه، به ترتیب زیر  المصالحه حسب مورد مطابقنشود، مرتکب عالوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه راءقصاص اج

 :شودمجازات می

  دیده به حبس تعزیری درجه یک؛الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه

  امل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه ک

  سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک

  سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک

ات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال مقرر  در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، ـ۳ماده
شند که در این صورت دادگاه کرده با دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعالم گذشتآنکه بزه نیست مگر

 .دهد تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیفمی

 :شودانون به ترتیب زیر تعیین میمجازات معاونت در جرائم موضوع این ق ـ۴ماده

  الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

  ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
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تر از مجازات اجراء نشود، به یک درجه پایین پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو
 .تعزیری مرتکب

 قانون آیین دادرسی کیفری (۱۴ )های مقرر در مادهـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب عالوه بر جبران خسارت ۵ماده
کننده مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی باشد. در صورتی کهدیده میهای درمان بزه، ملزم به پرداخت هزینه۴/۱۲/۱۳۹۲ مصوب

 .شودهای بدنی پرداخت میهای مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهزینه نباشد، های درمانمتمکن از پرداخت هزینه

گان موضوع این قانون خدمات دیدهبزه کننده، بهـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی۱تبصره
 .کند روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه

های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت تأمین خسارت ، از صندوق(۱ع این ماده و تبصره )های موضوـ در مواردی که هزینه۲تبصره
 .شده به مرتکب رجوع کنندهای پرداختتوانند برای دریافت هزینهبهزیستی می شود، صندوق یا سازمانمی

 .شودبه دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می ـ ۶ماده

 .شودنسخ می ۱۶/۱۲/۱۳۳۷مصوب  الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید االجراءشدن این قانون،از تاریخ الزم ـ۷دهما

بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و  قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
  .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱/۸/۱۳۹۸در تاریخ  هشت مجلس شورای اسالمی تصویب شد و

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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