
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

    انسانانسانانسانانسان    قاچاققاچاققاچاققاچاق    بابابابا    مبارزهمبارزهمبارزهمبارزه    قانونقانونقانونقانون

  يخاتم دمحمديس يآقا جناب نيوالمسلم االسالم حجت حضرت

  رانيا ياسالم يجمهور محترم استير

 دو و ميتقد ياسالم يشورا مجلس 11/1/1383 مورخ 478/26862 شماره به دولت يسو از كه انسان قاچاق با مبارزه حهيال

 مجلس 28/4/1383 مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در بود شده بيتصو 27/2/1383 مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در آن تيفور

 و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون) 94( چهارم و نود اصل موضوع مقرر مهلت يانقضا لحاظ به ديرس بيتصو به ياصالحات با

 وستيپ به رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون) 123( سوم و ستيكصدوبي اصل ياجرا در نگهبان، يشورا پاسخ وصول عدم

 . گردد يم ارسال

  عادل حداد يغالمعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيير

  4/6/1383 30288 شماره

  يدادگستر وزارت

 مجلس سه و هشتاد و صديس و كهزاري رماهيت هشتم و ستيب مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در كه انسان قاچاق با مبارزه قانون

 نامه يط ياساس قانون چهارم و نود اصل در مقرر مهلت در نگهبان يشورا يسو از نظر هيارا بدون و بيتصو ياسالم يشورا

 . گردد يم ابالغ اجرا جهت وستيپ به است، دهيگرد واصل ياسالم يشورا مجلس 25/5/1383 مورخ 42399/45 شماره

  يخاتم دمحمديس ـ جمهور سيير

        انسانانسانانسانانسان    قاچاققاچاققاچاققاچاق    بابابابا    مبارزهمبارزهمبارزهمبارزه    قانونقانونقانونقانون

 : از عبارتست انسان قاچاق ـ1 ماده

 و خدعه اي ديتهد اي اكراه و اجبار با كشور يمرزها از افراد اي فرد مجاز ريغ اي مجاز تيترانز اي و ساختن وارد اي خارج ـ الف

 و اعضا برداشت اي فحشا قصد به شده، ادي افراد اي فرد تيوضع از استفاده سو اي خود تيموقع اي قدرت از استفاده سو با اي و رنگين

 . ازدواج و يبردگ جوارح،

 از پس ماده نيا) الف( بند موضوع افراد اي فرد اخفا موجبات ساختن فراهم اي نمودن يمخف اي دادن انتقال اي گرفتن ليتحو ـ ب

 . مقصود همان با مرز از عبور



 : شود يم محسوب) انسان قاچاق( حكم در ريز اعمال ـ2 ماده

 . باشد قانون نيا) 1( ماده موضوع امور انجام آن هدف كه گروه اي دسته اداره اي ليتشك ـ الف

 فحشا يبرا افتهي سازمان طور به افراد اي فرد مجاز ريغ اي  مجاز انتقال اي حمل ،)تيترانز اي و ساختن وارد اي خارج( دادن عبور ـ ب

 . باشد آنان تيرضا با چند هر قانون نيا) 1( ماده موضوع مقاصد ريسا اي

 . باشد آنان تيرضا با هرچند فحشا قصد به افراد مجاز ريغ انتقال اي حمل ،)تيترانز اي و ساختن وارد اي خارج( دادن عبور ـ ج

 قانون در مقرر يها مجازات مطابق باشد ياسالم مجازات قانون در مندرج قيمصاد از) انسان قاچاق( مرتكب عمل چنانچه ـ3 ماده

 وجوه اي بزه از حاصل اموال اي وجوه برابر دو معادل ينقد يجزا پرداخت و سال ده تا دو از حبس به صورت نيا ريغ در و شده ادي

 . شود يم محكوم است، شده داده مرتكب به آن پرداخت وعده ثالث شخص اي دهيد بزه طرف از كه ياموال و

 نباشد، االرض يف افساد و محاربه قيمصاد از يارتكاب عمل و باشد داشته تمام سال هجده از كمتر شده قاچاق فرد چنانچه ـ1 تبصره

 . شود يم محكوم ماده نيا در مقرر مجازات حداكثر به مرتكب

 تا ماه شش به نگردد، محقق يو اراده بدون منظور جهينت كنيل دينما قانون نيا موضوع ميجرا ارتكاب به شروع كه يكس ـ2 تبصره

 . گردد يم محكوم حبس سال دو

 اموال اي وجوه معادل ينقد يجزا زين و مورد حسب حبس سال پنج تا دو زانيم به) انسان قاچاق( جرم در معاونت مجازات ـ3تبصره

 . بود خواهد است، شده داده مرتكب به آن پرداخت وعده ثالث شخص اي دهيد بزه طرف از كه ياموال و وجوه اي بزه از حاصل

 يعموم ينهادها و موسسات اي مسلح يروهاين و دولت به وابسته يسازمانها و شركتها موسسات، اي دولت كاركنان هرگاه ـ4 ماده

 دخالت قانون نيا موضوع ميجرا در انحا از ينحو به گانه سه يقوا كاركنان يكل طور به اي ياسالم انقالب ينهادها اي يردولتيغ

 خواهند محكوم خدمات از ميدا اي موقت انفصال به مجرم نقش به باتوجه قانون، نيا در مقرر يها مجازات بر عالوه باشند، داشته

 . شد

 شده ليتشك يگريد عنوان و بانام ولو قانون، نيا موضوع ميجرا ارتكاب قصد به يخصوص يشركتها و موسسات چنانچه ـ 5 ماده

 ليتعط ييقضا مقام دستور به شركت و موسسه و ابطال مربوط مجوز اي تيفعال پروانه مقرر، يها مجازات اعمال بر عالوه باشند،

 . ديگرد خواهد

 به قانون، نيا در مقرر مجازات بر عالوه مرتكبان اي مرتكب ابد،ي تحقق يگريد ميجرا ارتكاب با توام) انسان قاچاق( چنانچه ـ6ماده

 . شد خواهند محكوم زين نيعناو آن به مربوط يها مجازات

 نيا مقررات مشمول گردد، قانون نيا موضوع ميجرا از يكي مرتكب رانيا تيحاكم قلمرو از خارج در كه يرانيا تبعه هر ـ7 ماده

 . بود خواهد قانون

 ضبط دولت نفع به اند شده داده اختصاص) انسان قاچاق( امر به عامدا و عالما كه يا هينقل طيوسا و اسباب ا،ياش يتمام ـ 8 ماده

 . شد خواهد



 سه و هشتاد و صديس و كهزاري رماهيت هشتم و ستيب مورخ كشنبهي روز يعلن درجلسه تبصره سه و ماده هشت بر مشتمل فوق قانون

 يجمهور ياساس قانون) 94( وچهارم نود اصل موضوع مقرر مهلت در نگهبان يشورا نظر و بيتصو ياسالم يشورا مجلس

 . دينگرد واصل رانيا ياسالم

 عادل حداد يغالمعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيير


