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 14/7/1367 مصوب

 مجرم د،ينما فراهم اي ليتسه را گرانيد مجاز ريغ عبور موجبات اي و دهد عبور مرز از مجاز ريغ طور به را يگريد هركس ـ 1 ماده

 : شد خواهد محكوم ليذ يها فريك از يكي به  و

 سال ده تا دو از حبس به نباشد  االرض  يف افساد و محاربه حد در چنانچه باشد تيامن مخل عبوردهنده عمل كه يصورت در ـ الف

 . شد خواهد محكوم

 و حبس سال هشت تا دو به  مرتكب باشد يقاچاقچ اي الورود  ممنوع اي الخروج  ممنوع افراد از شده داده عبور شخص چنانچه ـ ب

 . شد خواهد محكوم الير 10000000 تا 2500000 از ينقد مهيجر

 باشد، 1 يفريك دادگاه  تيصالح در آن يدگيرس كه باشد يجرم به متهم اي فريك به محكوم شده داده عبور فرد چنانچه ـ ج

 . شد خواهد محكوم حبس سال چهار تا دو مجازات به مرتكب

 . شد خواهد  محكوم سال پنج تا سه  از حبس به مرتكب ، باشد بالغ ريغ شده داده عبور فرد كه يصورت در ـ د

 . شد خواهد  محكوم سال سه تا كي  از حبس به مرتكب باشد، فوق موارد از ريغ مرتكب عمل كه يصورت در ـ ه

 مرتكب خود سمت از استفاده ءسو با و باشد دولت به وابسته موسسات و دولت كاركنان از عبوردهنده كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . گردد يم محكوم يدولت ازخدمات دائم انفصال به فوق يها  مجازات بر عالوه باشد، شده عمل نيا

 يها  مجازات قانون 5 ماده 3 بند طبق است آمده دست به قيطر نيا از كه ياموال هيكل مقرر يها  مجازات بر عالوه ـ 2 تبصره

 . شد خواهد عمل ياسالم يشورا  مجلس مصوب ياساس قانون 49 اصل ياجرا نحوه قانون و ياسالم

 و ماده با ريمغا نيقوان و يبعد  اصالحات و 1334 مصوب مرز از مجاز ريغ اشخاص دهندگان عبور مجازات ديتشد قانون ـ 2 ماده

 . است يملغ فوق يها  تبصره

 


