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 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۲دی  ۳مصوب 

 ۲۲/7/۱۳۹4مصوب  آخرین اصالحات با اعمال

 ۱ تهیه شده در سایت حقوقی اختبار

 تعاریف، مصادیق و تشکیالت -فصل اول

  :روند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 

فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس این  هر : قاچاق کاال و ارز -الف

یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در   تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات

  .بازار داخلی کشف شود

  .شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد هر : کاال -ب

پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت  : ارز -پ

  .مالی کاربرد دارد

رائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای الزم و ا:  تشریفات قانونی -ت

  .کردن کاال یا ارز، انجام دهند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج

  .کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است : کاالی ممنوع -ث

کی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمر : کاالی مجاز مشروط -ج

  .چند مرجع ذیربط قانونی است

  .کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد : کاالی مجاز -چ

مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل( به اضافه  عبارت است از ارزش سیف کاال)مجموع قیمت خرید کاال در : ارزش کاالی قاچاق ورودی -ح

گیرد که براساس باالترین نرخ ارز اعالمی توسط بانک  هایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق می حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه

  .شود مرکزی در زمان کشف محاسبه می

فروشی محل کشف به اضافه هزینه  ترین بازار داخلی عمده یکعبارت است از قیمت آزاد کاال در نزد : ارزش کاالی قاچاق خروجی -خ

  .گیرد هایی که به آن کاال تعلق می هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه حمل و نقل و هزینه

                                                           
 سید نوید مقدم حسینی - سیاوش هوشیار  1
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ترین قیمت های نفتی و محصوالت پتروشیمی حسب مورد متناسب با باال فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآورده -تبصره

  .شود خرید کاال در بازارهای هدف و یا براساس باالترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعالم می

  .گردد باالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان کشف اعالم می : بهای ارز -د

بندی کاالست و مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یک  ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه شناسه : شناسه کاال -ذ

  .گردد شود و به صورت رمزینه)بارکد( و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج می سامانه ثبت می

حصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور من شناسه : شناسه رهگیری -ر

یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل  بندی با ابعاد مشخص اختصاص می دارای بسته

  .شود استعالم و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کاالهای مزبور نصب یا درج می

اسنادی است که در آن خصوصیات کاالی ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کاالی اظهار یا کشف شده :  اسناد خالف واقع -ز

  .تطبیق ننماید و یا جعلی باشد

و یا  عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کاال، حواله فروش : اسناد مثبته گمرکی -ژ

ه قبض خرید کاالی متروکه، ضبطی و بالصاحب، پروانه عبور)ترانزیت(،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پت

بری)کابوتاژ(، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت  عبور، پروانه کران

شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کاال از هر حیث تطبیق نماید  وشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میه

  .و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد

  .شوند لتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمیاسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دال

ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر  جرمی است که با برنامه : قاچاق سازمان یافته -س

  .گیرد یل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مییا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشک

بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون شخصی است که  : ای قاچاقچی حرفه -ش

 ۲( ریال باشد.000/000/۱0)

نین و مقررات، است که به موجب این قانون و سایر قوا ۳قانون مدیریت خدمات کشوری (۵دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده) -ص

  .وظیفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کشف آن را برعهده دارد

                                                           

 
۲

شکل متن این بند پیش از اصالح به این  اصالح گردید. 7/۵/۱۳۹4به موجب ماده یک قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

  :بود

 ".است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود ای: شخصی قاچاقچی حرفه -ش "
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های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول  دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه -ض

  .باشد درآمدهای دولت می

  .ارز موضوع این قانون است ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و -ط

  :شود ست، موارد زیر نیز قاچاق محسوب میذکر شده ا۲۲/8/۱۳۹0قانون امور گمرکی مصوب عالوه بر مصادیقی که در  -2ماده 

 صادرات  بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن برنگرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران -الف

  کاال آن قطعی

 ی در داخل کشور های عبور اضافه کردن کاال به محموله عبوری )ترانزیتی( خارجی و تعویض یا کاهش محموله -ب

 اظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی  -پ

 تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده  -ت

۲۲/8/۱۳۹04 قانون امور گمرکی مصوب (۱۲۲)ر( ماده) ورود کاالی موضوع بند -ث
 

 اظهار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه  -ج

ردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرف شخصی وا -چ

 های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرک  مانند تسهیالت همراه مسافر، تعاونی

های مرزی، بدون رعایت تشریفات  ده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استانخروج کاالهای وارداتی تجمیع ش -ح

 قانونی 

 ۵ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود ،خروج ،خرید،فروش یا حواله ارز -خ

                                                                                                                                                                                                         
 : 8/7/۱۳86قانون خدمات کشوری مصوب ۵ماده  ۳

قانون بر دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول 

یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی،  آنها مستلزم ذکر و

 .دستگاه اجرائی نامیده می شوند

 
 :   ۱۳۹0قانون امور گمرکی مصوب  ۱۲۲ماده   4

 :ورود قطعی کاالهای مشروحه زیر ممنوع است

 ... -الف

رای نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات دیگری بر روی خود کاال یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف ر ـ کاالهای دا

 کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کاال

 
 متن این بند پیش از صالح به این شکل بود : اصالح گردید. 7/۵/۱۳۹4رز مصوب قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ا ۲به موجب ماده   ۵

 "ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای الزم از بانک مرکزی -خ "
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ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات  آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه سازمان جمعهای فروش  عرضه کاال به استناد حواله -د

 حواله 

( ۱0]در متن اولیه ماده)این قانون ( ۱۳فروشی با رعایت ماده ) عرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیری در سطح خرده -ذ

  [اصالح شد( ۱۳ماده )به  ۲۵/۱۲/۱۳۹0آمده بود که طبق اصالحیه 

 هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات موجود  -ر

 سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر  -ز

ه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزی ریزی، هماهنگی و نظارت در حوز گذاری، برنامه به منظور سیاست -3ماده 

و  مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه

های اقتصادی  ن ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونشهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونا

آوری و فروش اموال تملیکی، صدا  های تعزیرات حکومتی، جمع و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،  و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی

رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و 

جمهور یا  ئیه با ریاست رئیساالختیار رئیس قوه قضا قضائیه و نماینده تام  صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه

  .گردد نماینده ویژه وی تشکیل می

در  6اساسی قانون (۱۲7) جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس

  .االجراء است های اجرایی الزم موضوعات مرتبط با قاچاق کاال و ارز برای تمامی دستگاه

قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای   قاچاق کاال و ارز از جمله قوه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با سایر دستگاه

  .های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری الزم را با آن داشته باشند جمهوری اسالمی ایران و دستگاه

ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد  قاچاق کاال و ارز در استانریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با  کمیسیون برنامه -تبصره

  .شود  با اعضای متناظر ستاد تشکیل می

های کارشناسی از قبیل  تواند حسب مورد کارگروه به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می -4ماده 

  .های عضو ستاد تشکیل دهد  و ارز متشکل از نمایندگان دستگاهکارگروه پیشگیری از قاچاق کاال

  .معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز را برعهده دارد -۱تبصره 

  .االجراء است رات این قانون الزمها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقر کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه -۲تبصره 

                                                           
 :قانون اساسی اصل یکصد و بیست و هفتم  6

  در این .نماید  تعیین  مشخص  با اختیارات  ویژه  ، یا نمایندگان نماینده  وزیران  هیأت  با تصویب  ضرورت  بر حسب،  تواند در موارد خاص  جمهور می  رئیس

 .خواهد بود  وزیران  جمهور و هیأت  رئیس  تصمیمات  مذکور در حکم  یا نمایندگان  نماینده  موارد تصمیمات
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جمهور  مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ رئیس دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام -5ماده 

اال و ارز را ایجاد و های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله ک سامانه

  .اندازی نماید راه

باشند و اشخاص حقیقی متخلف به  شده می اندازی های راه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه

  .شوند وم میمحرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محک

شده به موجب این قانون و افشای اطالعات آنها جرم است و مرتکب به  های راه اندازی هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانه -۱تبصره 

  .شود ماه تا دوسال حبس محکوم می مجازات از شش

موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال های  وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه -۲تبصره 

  .شود انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی)گمرک  ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاری وزارتخانه -۳تبصره 

برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق  های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره ایر دستگاه، بانک مرکزی و س(جمهوری اسالمی ایران

  .اقدام نماید

  .باشند کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق این سامانه می

شود از محل درآمدهای این قانون  بینی می که در بودجه ساالنه پیش (۱۱) )ب( ماده بندو های اجرای حکم موضوع این ماده  هزینه -4تبصره 

رسد، به مصرف خواهد  شود و به تصویب هیئت وزیران می ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می نامه تأمین و مطابق آیین

  .رسید

 چاقپیشگیری از قا -فصل دوم

های بروز  و به منظور کاهش زمینه (۵ماده)( ۳تبصره)مذکور در   سازی اطالعات مربوط به سامانه ها و یکپارچه به منظور تجمیع داده -۶ماده 

  :قاچاق کاال و ارز

های ذیربط اقدام به تهیه،  ران و سایر دستگاهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسالمی ای -الف

  .سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید افزاری جامع یکپارچه برداری از سامانه نرم اجراء و بهره

طریق آن برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطالعات از  های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره کلیه دستگاه -تبصره

  .اقدام نمایند

ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کاال موظفند به تجهیز  های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف وزارتخانه -ب

ر، حمل ونقل و مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبو

  .نظایر آن اقدام نمایند
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های  وزارت کشور با همکاری ستاد، الیحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت -پ

  .دهد کند و به هیئت وزیران ارائه می اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می

بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با  ت، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اس -ت

همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت 

  .از بروز تخلفات و قاچاق کاال و ارز ساماندهی نماید بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری

دار کردن کلیه  افزاری به شناسه های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه -ث

و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کاالهای  انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی

  .قاچاق اقدام نماید

ها و خورها و  های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه -ج

  .انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید

ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل  زی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حملوزارت راه و شهرسا -چ

  .شده اقدام نماید ای کاال به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی ونقل جاده حمل

های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از  گمرکات، اولویتوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش  -ح

  .قاچاق کاال، مدنظر قرار دهد

  .گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات الزم را معمول دارد -خ

نامه اجرائی  آیین( ۱) انی کاالهای پیشنهادی در کارگروه مادهدر صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگ -د

های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را  تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می

  .وزیران قرار دهد در دستور کار هیئت

  .رسد شود و به تصویب هیئت وزیران می های مربوط تهیه می تاد با همکاری دستگاهنامه اجرائی این ماده توسط س آیین -تبصره

  :بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد -۷ماده 

 ر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل تعیین و اعالم میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مساف -الف

 ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها  ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی -ب

ای ایجاد نماید که  دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه -۱تبصره 

  .از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گرددتقاضای اشخاص 

عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با   -۲تبصره 

  .شود مرتکبین مطابق قانون رفتار می

  .کند یدولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین م -۳تبصره 
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باشند و به تشخیص  دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز می -۸ماده 

مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه 

  .بینی نماید وند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشش می

های کاشف به استناد گزارش  اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه

  .شود بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می

باشند،  هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کاال و ارز می سانی کلیه دستگاههای ان به منظور صیانت از سرمایه -۹ماده 

  :رسد، اقدامات زیر انجام مییابد ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می متناسب با حجم فعالیت

 های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان  آموزش -الف

 کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص الزم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صورت موقت  به -ب

 فرهنگی به منظور ارتقای سالمت روحی و روانی کارکنان  -های رفاهی اجرای برنامه -پ

  :ظفندهای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، مو دستگاه -1۰ماده 

  :حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند

ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کاال  -الف

 و ارز 

 های کاشف  های آموزشی با محوریت دستگاه ای و کارگاه سری و منطقههای سرا برگزاری رزمایش -ب

های الزم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کاالی قاچاق به شرط عدم  پذیر و نظارت شناسایی و کاهش نقاط آسیب -پ

 ممانعت از روند تجارت قانونی 

 وزیع کاال به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام ت -ت

 های کاشف  های مردمی در دستگاه آوری گزارش ایجاد واحد جمع -ث

 های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه  شناسی فعالیت دستگاه نظارت و بازرسی برای آسیب -ج

ها و پیشگیری از ارتکاب جرم  حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده قوه قضائیه و سازمان تعزیرات -11ماده 

  :قاچاق کاال و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند

 اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه  -الف

به تخلفات قاچاق کاال و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی  -ب

 نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی  آئین

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1394قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اعمال اصالحات   

  ۸  

 

العاده ویژه مستمر قضات در  فوق( %80العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد) میزان فوق -۱تبصره 

ای است که به پیشنهاد وزیر  نامه گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئین قضائی تعیین می (8تا)( ۱ی)ها گروه

  .رسد وزیران می  االجراء شدن این قانون به تصویب هیئت ماه از تاریخ الزم  دادگستری ظرف سه

  .شود تأمین می (۵ماده)( 4تبصره)عتبارات موضوع های اجرای حکم موضوع این بند از محل ا هزینه -۲تبصره 

های سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام  ارائه گزارش -پ

 ریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد های قاچاق کاال و ارز به ط نشده و علل آن، درباره پرونده اجراء

 های قاچاق کاال و ارز به ستاد  های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده ارائه گزارش -ت

 ارز  تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و -ث

 های علمی  شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش آسیب -ج

 های قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه  تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده -چ

قضایی در مورد جرم قاچاق کاال و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل های حقوقی و  نامه همکاری انعقاد موافقت -ح

  7اساسی قانون (۱۲۵یکصد و بیست و پنجم)

های ساالنه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز دستگاه  شده، برنامه  های تعیین های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت کلیه دستگاه -12ماده 

  .متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند

شود و تشخیص آنها از کاالهای قاچاق یا  به منظور شناسایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می -13ماده 

های دریافت  فاقد مجوزهای الزم از قبیل کاالی جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کاالی تجاری منوط به ارائه گواهی

  .های فوق توسط گمرک است ها و شماره شناسه ال، شناسه رهگیری، ثبت گواهیشناسه کا

در هر حال توزیع و فروش کاالهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کاالهای 

  .شوند مذکور قاچاق محسوب می

های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کاال از بدو ورود تا  ت با همکاری دستگاهوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف اس -1تبصره 

های مرتبط را از  گیری دستگاه های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری از فناوری های با بهره سطح عرضه سامان

  .سامانه مزبور فراهم نماید

                                                           
 : قانون اساسی اصل یکصد و بیست و پنجم 7

  بین  های  اتحادیه  مربوط به  های  پیمان  امضای  با سایر دولتها و همچنین  ایران  دولت  ها و قراردادهای  نامه  ها، موافقت  نامه  ها، مقاوله  عهدنامه  امضای

 . او است  قانونی  جمهور یا نماینده  با رئیس  اسالمی  شورای  مجلس  از تصویب  پس  المللی
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کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر توزیع و فروش  -2تبصره 

قانون ساماندهی مبادالت  (۹باشد. تشریفات قانونی این کاالها با رعایت ماده) نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کاال و شناسه رهگیری می

  .شود انجام می ۲۲/8/۱۳۹0۹قانون امور گمرکی مصوب  (۱۲0و ماده) 8 6/7/۱۳84مرزی مصوب 

های اجرائی عضو آن با لحاظ  ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه نامه اجرائی این آیین -3تبصره 

زمانبندی، اولویت کاالیی و روش نصب شناسه کاال و شناسه رهگیری بر روی کاال و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه 

  .تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد

های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی  دستگاه -14ماده 

های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و  های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه و وزارتخانه

های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای  های ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی و اولویت ترویجی را براساس سیاست

  .فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کاالی قاچاق، اجراء نمایند

ه منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی الملل موظفند ب های مرتبط در عرصه تجارت بین دستگاه -15ماده 

  .های مصوب ستاد را رعایت نمایند ها و برنامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست نامه موافقت

انع از انجام تکالیف سایر ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. این امر م -1۶ماده 

  .شود های مربوط نمی دستگاه

های مختلف را تصویب  بندی آمار و اطالعات دستگاه ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع -1تبصره 

  .نماید می

مله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از ج -2تبصره 

  .هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

                                                           
8
 : ۱۳84دهی مبادالت مرزی مصوب قانون سامان ۹ماده   

مجاز است. خروج کاالهای مذکور از استانهای  قانون( این 4به صورت خرده فروشی با رعایت ماده ) مرزیخرید و فروش کاالهای وارداتی در استانهای 

استان و  مرزی مبادالت ساماندهیأیید شورای به صورت تجمیعی و تجاری با ت قانونین (ا8به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده ) مرزی

 .صورت میگیرد قانونهای مقرر در این  پرداخت مبالغ ناشی از معافیت

 
۹
 قانون امور گمرکی : ۱۲0ماده  

وزیران با  ( این قانون و کاالهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت۱۱۹کاالهای موضوع بندهای)ب(، )ث(، )ذ(، )ر( و )ژ( ماده )

سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را  معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده

در نظر گرفته می شود،  ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهالک

 .پرداخت کند

  .مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است

  .سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است  تبصره ـ واگذاری کاالی موضوع این ماده قبل از پنج

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=87711&isLaw=1&type=all&searchText=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A&synonyms=
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=87711&isLaw=1&type=all&searchText=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A&synonyms=
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=87711&isLaw=1&type=all&searchText=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%8A&synonyms=
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1390/
http://www.ekhtebar.com
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های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کاال و  گیری از تمام ظرفیت وزارت امورخارجه موظف است با بهره -1۷ماده 

های همکاری دو یا چندجانبه به آنها  نامه یش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتارز را در حل مشکالت پ

  .توجه نماید

 ای و ارز قاچاق کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -فصل سوم

های نقدی زیر محکوم  بط کاال یا ارز، به جریمههر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ض -1۸ماده 

  :شود می

 کاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال  -الف

  کاال ارزش برابر سه تا یک معادل نقدی جریمه: مشروط مجاز کاالی –ب 

  کاال ارزش برابر چهار تا دو معادل نقدی جریمه: ای یارانه کاالی –پ 

جریمه نقدی  ی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آننقد جریمه و آن ریالی بهای برابر دو تا یک ورودی، ارز ینقد جریمه: ارز –ت 

۱0خرید ، فروش یا حواله ارز دو برابر بهای ریالی آن 
 

 د.محکوم می شو در این مادهعرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر  -۱تبصره 
۱۱

 

شود و به تصویب  های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می ای با پیشنهاد وزارتخانه فهرست کاالهای یارانه -۲تبصره 

  .رسد هیئت وزیران می

  .نماید اعالم را مشروط مجاز کاالهای فهرست است مکلف تجارت و معدن صنعت،  وزارت -۳تبصره 

خرید،فروش،حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری، مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج  -4تبصره

از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم 

 ۱۲.ف مدت دوماه از تاریخ الزم الجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نمایدمی شود. دولت مکلف است ظر

این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی و یا صرافی ها  (۱8ماده ) موضوعکاال و ارز قاچاق  نگهداری، عرضه یا فروش -مکرر1۸ماده

 تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود :

                                                           
جریمه نقدی خرید ، فروش یا حواله ارز دو برابر  "عبارت  7/۵/۱۳۹4مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  قانون  اصالح موادی از قانون ۳به موجب ماده   ۱0

 به انتهای بند ت افزوده شده است. "بهای ریالی آن

 
 از اصالح به این شکل بود :این تبصره پیش  اصالح گردید. 7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  4به موجب ماده   ۱۱

 "د.شو ای مقرر در این ماده محکوم میه عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات -۱تبصره  "

 
۱۲
 .ه استگردید الحاق ۱8به ماده  7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  4به موجب ماده  4تبصره  
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 مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای  ریالی ارز قاچاق  -الف

 مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق  -ب

شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان  مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل -ج

۱۳متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه 
 

وجود نداشته باشد تمام کاال  این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک (۱8ماده) موضوعدر صورتی که کاالی قاچاق  -1۹ماده 

  .شود های قانونی به نسبت کاالی غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می های ماده مذکور و سایر هزینه ضبط و پس از کسر جریمه

عم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط این قانون، ا (۱8ماده ) موضوعوسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی  -2۰ماده 

  :گردد می

  .ریال یا بیشتر باشد(۱00.000.000وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ) -الف

  .ا بیشتر باشدریال ی(۳00.000.000) میلیون سیصد مکشوفه قاچاق کاالی ارزش که صورتی در زمینی سنگین نیمه نقلیه وسایل –ب 

  .ریال یا بیشتر باشد(۹00.000.000و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه نهصد میلیون) هوایی سنگین نیمه نقلیه وسایل –پ 

  .ریال یا بیشتر باشد(۱.000.000.000)یکمیلیارد مکشوفه قاچاق کاالی ارزش که صورتی در زمینی سنگین نقلیه وسایل –ت 

  .ریال یا بیشتر باشد(۳.000.000.000ی قاچاق مکشوفه سه میلیارد)کاال ارزش که صورتی در دریایی و هوایی سنگین نقلیه وسایل –ث 

علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، جریمه نقدی  شود و در صورتی که محکومٌ در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می -۱تبصره 

در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای  .گردد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می مورد حکم را نپردازد

۱4.معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود
 

ه بار تکرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل یا در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل س -۲تبصره 

  .باشد وسیله نقلیه ضبط می شود بیشتر از مبالغ این ماده 

  .رسد مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می -۳تبصره 

ه شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطالع که وسیله نقلیه متعلق ب در صورتی -4تبصره 

شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و  مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می

  .گردد معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می

                                                           
۱۳
 .ه استالحاق گردید 7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۵به موجب ماده  مکرر  ۱8ماده  

 
۱4

موجب ماده به  "شود ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه "عبارت  

 .ه استالحاق گردید ۲0به انتهای تبصرۀ یک ماده  7/۵/۱۳۹4قانون اصالح  موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  6
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المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه  وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول که درصورتی -۵تبصره 

آوری و فروش اموال تملیکی به فروش  شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع تحویل می

  .شود وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میرسد و  می

این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده  (۱8ماده )در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع  -21ماده 

رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه  در صورتجلسه کشف به امضای متهم میریال یا کمتر باشد با قید (۱0.000.000)میلیون 

شود و ارز مکشوفه به  می  آوری و فروش اموال تملیکی تحویل کشف قید و حسب مورد، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع

  .گردد ی از اوراق به متهم ابالغ میحساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشت

 اعتراض تصمیم این به  تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف صاحب کاال و یا ارز می -۱تبصره 

  .تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کاال نگهداری شود تعیین تا. نماید

ماده باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدی موضوع  و  مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  -۲تبصره 

 .گردد این قانون محکوم می (۱8)

  .یردگ به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی  -۳تبصره 

 ممنوع کاالهای قاچاق –فصل چهارم

شرح  هرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به -22ماده 

  :شود مجازات می( ۲4و ) (۲۳زیر و مواد )

 باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق  ریال(۱0.000.000کاال تا ده میلیون ) که ارزش در صورتی -الف

ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج  )۱00.000.000)تا یکصد میلیون ( ۱0.000.000در صورتی که ارزش کاال از ده میلیون ) -ب

 برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 

ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال )۱.000.000.000(دتا یک میلیار( ۱00.000.000در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون ) -پ

 حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 

هفت تا ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل (۱.000.000.000در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ) -ت

 ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 

صورتی که ارزش عرفی)تجاری( مشروبات الکلی مشمول بندهای )الف( و )ب( این ماده باشد مرتکب عالوه بر جریمه نقدی مقرر  در -۱تبصره 

 .در این ماده به مجازات های حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود
۱۵ 

                                                           
۱۵

ن شکل متن این تبصره پیش از اصالح به ای اصالح گردید. 7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  7به موجب ماده  

 بود :

 ".فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است ۲۲/8/۱۳87قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوب ( 70۲) حکم ماده -۱تبصره  "
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  .شود کاالی ممنوع، ضبط میوجوه حاصل از قاچاق  -۲تبصره 

گیرد،  ت و ادواتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار میآال -۳تبصره 

کم این تبصره در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول ح را آن عامداً مالک و نبوده مالک کننده استفاده شود. مواردی که ضبط می

  .باشد نمی

طور غیرمجاز، آالت و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری   فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به -مشروبات الکلی، اموال تاریخی -4تبصره 

برای این ماده جهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر تساخت  .مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است

۱6می باشد.
 

این قانون  (۲4) مادهمحل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در  -۵تبصره 

یمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جر نشود، توقیف و پلمب می

در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع  .شود محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می

۱7.کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود
 

گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق  (۲۲ماده) ()ت در مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای)پ( و -23ماده 

  :شود کاالی مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می

  .وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد -الف

الک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت با استناد به دالیل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا م -ب

  .استفاده برای حمل کاالی قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است

  .شود فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می درغیرموارد -تبصره

ی کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کاالی قاچاق در محل نگهدار -24ماده 

گردد، مشروط به اینکه ارزش  ریال باشد، مصادره می( ۱.000.000.000اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش از یک میلیارد )

نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کاالی  ملک از پنج برابر ارزش کاالی قاچاق

ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این  چنانچه و گیرد می قرار مصادره مورد ملک، اصل قیمت به شده نگهداری قاچاق

  .گردد رتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میمنظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ا

                                                           
یز مشمول ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره ن" عبارت  7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  7به موجب ماده  ۱6

 افزوده شده است. ۲۲مادۀ  4انتهای تبصره  به "مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد

 
موجب ماده  به "شود ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه"عبارت  ۱7

 افزوده شده است. ۲۲ماده  ۵تبصره به انتهای  ۱۳۹4/ 7/۵ن مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قانون اصالح موادی از قانو 7
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شده به جزای نقدی وی  در صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری

  .شود افزوده می

االجراء شدن این قانون به تأیید رئیس  الزم از تاریخ شود و حداکثر ظرف سه ماه نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می آیین -تبصره

  .رسد قوه قضائیه می

بینی شده در قوانین و مقررات  هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش -25ماده 

زی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آب

وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر 

  .به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کاالی ممنوع محکوم می گردد

  .مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است تعیین

صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان   -2۶ماده 

  .شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع است شیالت تعیین می

های  ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل -2۷اده م

  .شود خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای قاچاق به شرح زیر محکوم می

  :های وارده نیست خت دیه و خسارتاین مجازات مانع از پردا

مشمول مجازات قاچاق کاالهای  ۱۹ ۱8فرآورده های زیستیو  ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی های دارویی، مکمل قاچاق مواد و فرآورده -الف

  .باشد این قانون می (۲۲ماده)ممنوع موضوع 

کننده مکلف  های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی مل مواد و فرآوردهکه کاالی قاچاق مکشوفه شا در صورتی -ب

است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این 

  .استعالم پاسخ دهد

ه أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق ب

گذشته و یا مضر به سالمت  صورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف این قانون خواهد شد و در غیر این (۱8ماده)در بند)ب( 

  .باشد ول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع میمردم شناخته شده و مشم

  .های این ماده است حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات -۱تبصره 

                                                           
 الحاق گردید.« فرآورده های بیولوژیک» عبارت 7/۵/۱۳۹4طرح اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  8به موجب ماده   ۱8

 
۱۹

فرآورده های » جایگزین «فرآورده های زیستی » عبارت۱۳۹4/ ۲۲/7مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب طرح اصالح موادی از قانون  8به موجب ماده   

 شد.« بیولوژیک
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های  نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان الزم از کاال برای استعالم مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه آیین -۲تبصره 

االجراء شدن این قانون  شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم داشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه میبه

  .رسد تصویب هیئت وزیران می به

 ای  قاچاق سازمان یافته و حرفه -فصل پنجم

این قانون  (۲۲ماده)کاب یابد، مرتکب عالوه بر جزای نقدی مندرج در نحو سازمان یافته ارت  که قاچاق کاالهای ممنوع به در صورتی -۲8ماده 

  :شود ترتیب زیر محکوم می به

 به نود و یک روز تا شش ماه حبس  (۲۲ماده))الف(  درخصوص بند -الف

 به بیش از شش ماه تا دو سال حبس  (۲۲ماده))ب(  درخصوص بند -ب

 به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور  (۲۲ماده)درخصوص بندهای )پ( و )ت(  -پ

مورد به یافته را بر عهده دارند، حسب   کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان -تبصره

  .شوند های مقرر در بندهای )الف( و )ب( محکوم می حداکثر مجازات

ماده های موضوع  ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، عالوه بر مجازات درصورتی که کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -2۹ماده 

  .شود های زیر محکوم می مجازاتاین قانون، حسب مورد مرتکب به  (۱8)

ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در ( ۱00.000.000)چنانچه ارزش کاالی مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون  -الف

 صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس 

ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کاال (۱00.000.000ز تا یکصد میلیون )ای یا ار چنانچه ارزش کاالی یارانه -ب

 بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند 

حداکثر  یافته را برعهده دارند، حسب مورد به کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان -تبصره

  .شوند )الف( و )ب( محکوم می های مقرر در بندهای مجازات

صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران یا با علم   در صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به -3۰ماده 

قانون مجازات اخاللگران در نظام ادی کشور شود، موضوع مشمول در نظام اقتص  به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخالل گسترده

  .شود گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می می ۱۹/۹/۱۳6۹کشور مصوب  اقتصادی

مستقیم یا در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو  -31ماده 

های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، عالوه بر  غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه

  .گردد های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیاالرض محکوم می مجازات

شوند، عالوه بر ضبط کاال و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا  ای محسوب می ون قاچاقچی حرفهکسانی که مطابق این قان -32ماده 

  :شوند شرح زیر محکوم می های حبس به هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مجازات
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  ریال(۱.000.000.000نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد ) -الف

 ریال (۱.000.000.000بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ) -ب

  این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس (۲۲ماده )های مندرج در  ای کاالهای ممنوع عالوه بر مجازات مرتکبین قاچاق حرفه -تبصره

  .شوند حکوم میمقرر در این ماده م

 جرائم مرتبط -فصل ششم

هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی)دیجیتالی(، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان  -33ماده 

آموزش پزشکی، ثبت سفارش و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و 

ار سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کاال و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قر

کاالی موضوع اسناد دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش 

  .شود مجعول محکوم می

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبالً در ترخیص کاال استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و  -تبصره

  .شود مرتکب به مجازات فوق محکوم می

ر مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر در صورتی که شخص حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق، د -34ماده 

های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال  عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سالح و سلب امنیت مردم نباشد عالوه بر مجازات

  .حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود

های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب  أموران دستگاهدر صورتی که م -35ماده 

  .شوند نیز محکوم می ۲0نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس

خالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر -۱تبصره 

گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات  محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می

  .شوند شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می

آوری و فروش اموال  های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع سازمان ها و کارکنان تمامی دستگاه -2تبصره 

  .شوند آن می( ۱تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره )

 مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال -فصل هفتم

  :شوند در امر قاچاق محسوب میهای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف  دستگاه -3۶ماده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -الف

                                                           
 ۱۳67قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام   ۲0
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 وزارت جهاد کشاورزی  -ب

  گمرکی اماکن محدوده در ایران اسالمی جمهوری گمرک –پ 

 کنندگان و تولیدکنندگان  سازمان حمایت مصرف -ت

 سازمان حفاظت محیط زیست  -ث

 دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  -ج

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -چ

 های نفتی ایران  شرکت ملی پخش فرآورده -ح

 شرکت سهامی شیالت ایران  -خ

 شرکت دخانیات ایران  -د

  .شوند ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می -تبصره

کل گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و  های کشور زیر نظر رئیس موجب این قانون، حفاظت گمرک  به -3۷ماده 

ن در کاالهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آ

  .شوند یمحسوب م ۲۱ضابط خاص قضائی دادرسی کیفری  قانون آیینط مذکور در حدود وظایف و با شرای

های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با  رئیس حفاظت گمرک -1تبصره 

  .شود حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می

است که توسط نیروی  های کشور، حمل و به کارگیری سالح به موجب دستورالعملی نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک -2تبصره 

  .رسد شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات  -3۸ماده 

استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاالی مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در  موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد

های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعالم  یکی از وضعیت

  :نمایند

 ان یافته وقوع جرم به صورت سازم -الف

 یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم  قاچاق کاالی تعلق –ب

                                                           
۲۱

 قانون آیین دادرسی کیفری : ۲8ماده   

آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن  تند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمعضابطان دادگستری مأمورانی هس"

 ".کنند و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می
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  متهم توسط قاچاق جرم ارتکاب سابقه  -پ

های اصلی،  وزارت اطالعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصالح قضائی، خود یا بنا بر اعالم دستگاه کاشف، شبکه -3۹ماده 

   .های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند یافته قاچاق کاال و ارز و دارایی  سازمان های گروه

  .رفتار نمایند آیین دادرسی کیفریضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون  -4۰ماده 

اموال مکشوفه و وسایل حمل کاال و یا ارز این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند  (۲۱ماده ) به استثنای موارد منطبق با -41ماده 

قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کاال 

اف، مراتب را در صورتجلسه کشف و یا ارز قاچاق، مالک و حامالن آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنک

  .قید کنند

ضابطین مکلفند بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده 

  .تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند

دگستری باشند، موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظیم صورتجلسه های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دا در مواردی که دستگاه -۱تبصره 

  .کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطالع دهند

ا تبانی باشد و همچنین در این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم ی (۲۱ماده)در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای  -۲تبصره 

ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی  (۱00.000.000هایی با ارزش کاالی قاچاق مکشوفه باالی یکصد میلیون) پرونده

  .است

بازرسی از مرجع توانند پس از کسب مجوز  در صورت داللت قرائن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطین می -42ماده 

المقدور با حضور صاحب محل نسبت به  به انبارها و اماکن و مستغالت محل اختفاء یا نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی  قضائی

  .نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند  بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام

ی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه صورتجلسه بازرس تنظیم -۱تبصره 

  .الزامی است

  .بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد -۲تبصره 

ن موظفند با أخذ دستور از مرجع ذیصالح و با هایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطی در پرونده -43ماده 

همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بالفاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده 

  .ضی را صادر نمایدباید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقت  به مراجع ذیصالح، مرجع رسیدگی صالح

های قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کاالی قاچاق مکشوفه مانع  در رسیدگی غیابی به پرونده -۱تبصره 

 .مالک کاال نیست رسیدگی به جرائم
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کاالی مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی المالک باشد،  کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول که در صورتی -۲تبصره 

  .شود فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می ولی

 مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق -فصل هشتم

های ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال ای، قاچاق کاال رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه -44ماده 

  .از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است

ای، متهمان  های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده  سایر پرونده

  .شود ام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میمتعدد داشته و رسیدگی به اته

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت  -تبصره

است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح ارسال الیه مکلف   مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ

این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت یک  .نماید

مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صالحیت شود. همچنین درهفته،قطعی است و پرونده مسقیما به مرجع ذی صالح ارسال می 

تعزیرات حکومتی است،پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی ملکف به رسیدگی می باشند. 

مستنثنی  ۲۱/۱/۱۳7۹۲۲ور مدنی( مصوب ( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )در ام۲8مقررات این تبصره از شمول ماده )

۲۳است.
 

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده  -45ماده 

تحقیقات نیاز به زمان بیشتری باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن 

  .کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی

  .گردد عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می

                                                           
۲۲
 : ۱۳7۹ ه های عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوبقانون آیین دادرسی دادگا ۲8 ماده  

نظامی و انقالب   اختالف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، صالحیت، مورد در انقالب و نظامی عمومی، دادگاههای بین هرگاه"

ارسال خواهد شد. رأی   پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشوربه صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، 

 ".باشد االتباع می دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صالحیت، الزم

 
۲۳

بوده  متن تبصره پیش از اصالح به این شرح اصالح گردید. 7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۹به موجب ماده   

 است :

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع  -تبصره "

  .ال نمایدالیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح ارس  قضائی است، شعبه مرجوعٌ

ت این این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررا

 ".مستثنی است۲۱/۱/۱۳7۹مصوب  (های عمومی و انقالب)در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه( ۲8تبصره از شمول ماده)
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  2۰  

 

لح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صا -4۶ماده 

  .های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است رسیدگی به پرونده

تی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب های قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکوم اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده -۱تبصره 

  .گیرند اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی

ارز مرتکب های قاچاق کاال و  به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده -۲تبصره 

  .شود های مرکز رسیدگی می شوند در دادسرا و دادگاه می

های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب  شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان -4۷ماده 

  .نماید جرم قاچاق استعالم می مورد، در مورد تعیین ارزش کاال و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز

گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از  های مذکور و متهم ابالغ می همچنین وقت رسیدگی به سازمان

ورت، تشکیل تاریخ دریافت استعالم، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر ص

  .جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست

هایی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون  ای و یا پرونده های قاچاق کاالی ممنوع، سازمان یافته، حرفه در پرونده -4۸ماده 

توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای  ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و(۱00.000.000)

  .ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعالم از ادارات ثبت اسناد و امالک، مخابرات، بانک

  .مراجع طرف استعالم نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رسیدگی اعالم کنند

های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به  به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده -4۹اده م

پروندهای قاچاق کاال وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس 

  .شوند غ ایشان منصوب میقوه قضائیه با ابال

در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر  -تبصره

  .گردد دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می

  .ریال باشد، قطعی است( ۲0.000.000ر مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون )آراء شعب بدوی تعزیرات د -5۰ماده 

  .علیه قابل تجدیدنظرخواهی است  در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواست محکومٌ

  .است آیین دادرسی کیفریدر شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون  ۲4جهات تجدیدنظرخواهی -۱تبصره 

                                                           
 : ۱۳۹۲آیین دادرسی کیفری مصوب 4۳4 ماده ۲4

 :جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است

 ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه -الف

 ادعای مخالف بودن رأی با قانون -ب
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کومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع آراء صادره از شعب تعزیرات ح -۲تبصره 

  .قضائی نیست

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ  -۳تبصره 

  .ستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی استو پس از درخواست دادستان یا د

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر 

  .مربوطه ارجاع می شود

  .االجراء است زمرأی شعبه تجدیدنظر قطعی و ال

در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا  -4تبصره

۲۵.عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد ، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدید نظر کند
 

  .شود رفتار می دادرسی کیفری قانون آیینبینی نشده است، مطابق  کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشدر  -51ماده 

کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع  متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می -52ماده 

  .رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند

رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این  این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع

  .شود ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی مهلت

 اموال ناشی از قاچاق -فصل نهم

اعم از زمینی،   سایل نقلیههای کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و و دستگاه -53ماده 

این قانون، همراه با ( ۵6استثنای کاالی ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده)  شوند، به  دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می

ش اموال تملیکی آوری و فرو رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع

  .نمایند

  .این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است

المالک باشد، عین کاالی مزبور به نهاد مأذون از  در کلیه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول -۱تبصره 

آوری و فروش اموال  شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع یفقیه تحویل م سوی ولی

  .شود فقیه واریز می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی تملیکی به فروش می

                                                                                                                                                                                                         
 از جهات رد دادرس  ادعای عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی -پ

 ابرازی ادعای عدم توجه دادگاه به ادله -ت

 
 الحاق گردیده است. 4تبصره  7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱0به موجب ماده   ۲۵
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االشتعال، احشام و طیور و یا کاالهایی  الفساد، سریع سریع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کاالهای سازمان جمع -۲تبصره 

کننده، بالفاصله کاال را براساس  شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می

  .مقررات مربوط به فروش برساند

های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از  ست فرآوردههای نفتی موظف ا شرکت ملی پخش فرآورده -۳تبصره 

  .داری کل کشور واریز نماید فروش آن وجه حاصله را به خزانه

کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت  دستگاه -4تبصره 

  .داری کل کشور واریز کند به حساب ویژه خزانه را حکم آن

  .شود این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می( ۱که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره) در صورتی

ریافت آن و در غیر کاال درصورت وجود عین، مستحق د در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال، صاحب -54ماده 

مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کاال به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده،  صورت حسب این

  .گردد باشد. حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی االداء می درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم

مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن  در -تبصره

  .شود مسترد می

  .ای است  فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه -55ماده 

خذ مجوز از اکه فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از در صورتی 

  .شود آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می  این قانون، توسط سازمان جمع (۱۳موضوع ماده )مراجع ذیربط و نصب رمزینه 

  .رسد شود و به تصویب هیئت وزیران می نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می آیین

فقیه قرار  ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی سازمان اختیار در قوانین وفق که قاچاق کاالهای از دسته آن درباره -تبصره 

المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات  و مجهول دارد مانند کاالهای قاچاق بالصاحب و صاحب متواری

  .این قانون را رعایت نماید

ای است و کاالهای قاچاق ممنوع و   کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه صدور یا معدوم -5۶ماده 

ای است  زند برابر آیین نامه که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می (۵4ماده) همچنین آن بخش از کاالهای موضوع

  .رسد شود و به تصویب هیئت وزیران می که توسط ستاد تهیه می

 مقررات عمومی -فصل دهم

  .شود میقاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب   -5۷ماده 
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در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موجود نبودن عین کاال و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب  -5۸ماده 

کاال  شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز نیز محکوم می مورد عالوه بر محکومیت به مجازات

  .شود و ارز مشمول این ماده نمی

زا با مأموران کاشف  که کشف کاال و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سالح گرم و آتش درصورتی -5۹ماده 

کب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرت باشد، درصورتی

ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط 

  .شود می

  .شود می صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده  در غیر این

های  های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی به پرداخت جریمه  در صورتی که محکومان به جریمه -۶۰ماده 

 علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد شده محکومٌ شده و یا فروش اموال شناسایی های سپرده مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه

قانون شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق  می

حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات  آیین دادرسی کیفری

شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای  این قانون انتخاب می (4۹ماده) دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در

  .نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد

در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی  -۱تبصره 

گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی  شود ارجاع می طه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میهای حوزه قضائی مربو از دادگاه

  .معمول نمایند

  .گردد علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ جزای نقدی -۲تبصره 

های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و  دهتواند درخصوص پرون ستاد می -۶1ماده 

  .کننده تقاضا نماید رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی

ی را براساس نرخ برابری ارز اعالمی توسط بانک سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کاالهای واردات -۶2ماده 

  .های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد مرکزی به صورت ساالنه در اختیار کلیه دستگاه

  .دشو ای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعالم می در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغییرات عمده

  .است قانون مجازات اسالمیحکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق  -۶3ماده 

۲6.حدف شد -۶4ماده 
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چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کاال و  -۶5ماده 

ماده مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در  ارز باشد و

  .گردد های آن اعمال می و تبصرهاین قانون  (۲۲ماده ) شود و در مورد ضبط محل نگهداری کاالی ممنوع، این قانون، ضبط می (۲0)

علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به   در صورتی که محکومٌ

  .گردد مالک مسترد می

ر حکم به ضبط کاالی قاچاق، سهم هر یک را از چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی عالوه ب -۶۶ماده 

باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت  رفته بین از قاچاق،  نماید و در صورتی که کاال یا ارز کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می

  .دریافت می شود

  .گردد شرکاء به مجازات حبس و یا شالق مقرر محکوم می جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شالق نیز داشته باشد، هر یک از چنانچه -تبصره

کند و  اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می -۶۷ماده 

ترتیب زیر   برای شخص حقیقی بهشخص حقوقی، عالوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر 

  :شود محکوم می

در مورد قاچاق کاالی غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحالل شخص  -الف

 حقوقی 

 در مورد قاچاق کاالی ممنوع و یا سازمان یافته، انحالل شخص حقوقی  -ب

  .یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند ضوع این ماده محکومیت قطعی میافراد مو -۱تبصره 

کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق  چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی -۲تبصره 

  .نماید به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می های مربوط حسب مورد را عالوه بر مجازات

ها از  اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه -۳تبصره 

  .شود محل دارایی شخص حقوقی وصول می

شود.  عمل می قانون مجازات اسالمیمدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد نیز مطابق  خصوص در -4تبصره 

  .گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم

                                                                                                                                                                                                         
۲6

پیش از حذف به این شرح  64متن ماده  حذف گردید. 7/۵/۱۳۹4قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱۱به موجب ماده   

 ود :ب

 هر شخصی که با علم و اطالع مرتکب جرم حمل کاال یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، عالوه بر -64ماده "

 ".شود های مقرر درمورد مالک کاال و ارز نیز محکوم می ضبط کاال یا ارز، به مجازات
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 است .زات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسب مورد حداقل مجامجازات شروع به قاچاق،  -۶۸ماده 
۲7

 

های تحت نظارت جمهوری اسالمی ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی  وسایل نقلیه حامل کاالی ممنوع به آب چنانچه -تبصره

مل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حا

  .شود محکوم می

تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، عالوه بر  مرجع رسیدگی کننده ذیصالح حسب مورد می -۶۹ماده 

  :های زیر محکوم نماید محرومیت های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از مجازات

  :تعلیق موقت یا ابطال دائم -الف

 کارت بازرگانی   -۱

 کارت مبادالت مرزی   -۲

 کارت ملوانی   -۳

 کاری  العمل برداری یا حق پروانه کسب، تأسیس، بهره  -4

 پروانه حمل و نقل   -۵

 گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی   -6

 تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت  -ب

 محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال  -پ

 محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال  -ت

 ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال  -ث

المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب  ونقل داخلی و بین ها و مؤسسات حمل ذیصالح در مورد شرکت مرجع رسیدگی کننده -۷۰ماده 

اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب عالوه بر  قاچاق کاال یا حمل کاالی خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده

  :نماید ر حکم میهای مقرر در این قانون به شرح زی مجازات

 مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان  -الف

 مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان  -ب

                                                           
۲7

پیش از اصالح به این شکل  68متن ماده  اصالح  گردید. 7/۵/۱۳۹4از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قانون اصالح موادی  ۱۲به موجب ماده  

 بود :

 ".مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است -68ماده  "
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در در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد  -تبصره

  .گردد شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می

های حبس و شالق در جرائم  جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات -۷1ماده 

  .باشد موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی ای و سازمان یافته قاچاق کاالهای ممنوعه، حرفه

اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کاال و ارز و  هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده -۷2ماده 

ضبط کاال و ارز قاچاق از کیفرهای های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن   یا دستگیری سرشبکه

  .شود موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می

منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال و ارز در   به -۷3ماده 

 .گردد شکیل میقوه قضائیه ت مرکز فن آوری و اطالعات

های راجع به قاچاق کاال و ارز، مشخصات فردی محکومان را در  تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت

  .این پایگاه ثبت نمایند

استفاده کاربران طرفین وجود ها و  باشد که امکان تعامل داده نحوی به باید  مبادله اطالعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه

  .داشته باشد

ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه  نامه ها به موجب آیین نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده -تبصره

  .درس االجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم می

های قاچاق   های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده مسئوالن مستقیم دستگاه -۷4ماده 

گیرند، چنانچه ظرف بیست روز  کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی

استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش از تاریخ وصول 

گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.  های بعدی محکوم می ماه از خدمات دولتی در نوبت

  .باشد صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می رسیدگی به این امر در

اسالمی ایران موظف است برای ابالغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را  نیروی انتظامی جمهوری -۷5ماده 

سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات الزم  در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و

  .اهم کنندفر  را برای استقرار این نیروها

 حذف شد. -۷۶ماده 
۲8 

                                                           
۲8
پیش از حذف به این شرح  76متن ماده  حذف گردید. ۲۲/7/۱۳۹4ا قاچاق کاال و ارز مصوببه موجب ماده سیزده قانون اصالح موادی از قانون مبارزه ب 

 بود :

های کشور، اموراقتصادی و   االجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزم  نامه  آیین -76ماده  "

 ".رسد شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می های عضو ستاد تهیه می دارایی و دادگستری و سایر دستگاه
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با اصالحات بعدی، قانون نحوه اعمال   ۲۹/۱۲/۱۳۱۲از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  -۷۷ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط ۱۲/۲/۱۳74کاال و ارز مصوب تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق 

آوری و فروش اموال تملیکی مصوب  قانون تأسیس سازمان جمع( ۳6و )( ۳۵مواد ) ۹/8/۱۳۳6وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 

قانون ممنوعیت به ( ۹و بند )ب( ماده )( 8، ماده)(۳ره ماده )، تبص۲4/۱۲/۱۳8۲قانون نظام صنفی مصوب ( 6۲، ماده) ۲4/۱0/۱۳70

قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب ( ۲۲بند )د( ماده) ۲۳/۱۱/۱۳7۳کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و ( ۳و اصالح ماده )  (۱قانون الحاق یک تبصره به ماده )( ۳ماده )( ۱، تبصره )۱4/6/۱۳74

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( ۱۲ماده) (4و )( ۲، )(۱، بندهای )۱0/۱۲/۱۳7۹خوردنی و آشامیدنی مصوب 

و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر ( 7و )( 6، )(۵، )(4، )(۳مواد ) ۵/8/۱۳84دولت مصوب 

  .شود شورای انقالب نسخ می ۱4/۹/۱۳۵8و الیحه قانونی انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب  ۱۹/4/۱۳48گمرکات مصوب 

ساب ح های وصولی به کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه -تبصره

  .گردد کل کشور واریز می داری ای نزد خزانه ویژه

های  ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاه( ۲00.000.000.000از وجوه واریزی، ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد)

تصویب   شود و به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می  ای که به نامه مطابق آیینهای ارائه شده  متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه

  .گردد کننده هزینه می های ذیربط و مراجع رسیدگی میان کاشفان، دستگاه ۲۹،رسد وزیران می  هیئت

  .شود دیل میماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تع این مبلغ در مهر

الکشف در هر پرونده  کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی

  .دوبرابر سایر موارد است

نامه مذکور  آیینون در های مترتبه بر کاالی موضوع این قان میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه

  .شود تعیین و پرداخت می

                                                           
 : هیات وزیران ۹4اردیبهشت  ۱۳ ز مصوب جلسهقانون مبارزه با قاچاق کاال و ار 77  ماده  نامه اجرایی تبصره  آیین ۲ماده  2۹

وزارت امور اقتصادی و  توسط که ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک نزد کشور کل داری  زانهای به نام خ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه

( ریال ساالنه از منابع وصولی یاد شده ۲00.000.000.000گـردد تا معـادل دویست میلیـارد ) شود، واریـز می داری کل کشـور( اعالم می دارایی )خزانه

های  شده آنها، برای توزیع بین دستگاه  های ارائه های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه سب با تأثیر دستگاهبرای مبارزه با قاچاق کاال و ارز متنا

  شود، واریـز تا داری کل کشور( در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می  اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

  :ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد از طریق

های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسوولیت کشف کاال و ارز قاچاق  ( برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه%4۵الف ـ چهل و پنج درصد )

  .ور وصول درآمدهای دولت و ستادرا برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأم

  .( قانون۹)  ربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده هـای ذی ( به دستگاه%۲0ب ـ بیست درصد )

  .قانون از جمله هزینه انهدام های مترتبه بر کاالی موضوع های نگهداری و تأمین هزینه ( برای اختصاص به هزینه%۱۵ج ـ پانزده درصد )

  .ربط در راستای پیشگیری و امکانات موردنیاز مراجع رسیدگی کننده های ذی ( برای تقویت و تجهیز امکانات موردنیاز دستگاه%۲0د ـ بیست درصد )
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1394قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اعمال اصالحات   

  2۸  

 

مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به 

  .شود حکوم میمجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی م

های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گزارش  ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون

  .نماید

و ماه یکهزار و سیصد و نود و د شنبه مورخ سوم دی  قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱8/۱0/۱۳۹۲مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 فهرست

 ۱ ..................................................................................................................................... التیتشک و قیمصاد ف،یتعار -اول فصل

 ۵ ................................................................................................................................................ قاچاق از یریگشیپ -دوم فصل

 ۱0 .........................................................................................................ارز و یا ارانهی مشروط، مجاز مجاز، یکاالها قاچاق -سوم فصل

 ۱۲ ...................................................................................................................................... ممنوع یکاالها قاچاق –چهارم فصل

 ۱۵ .............................................................................................................................. یا  حرفه و افتهی سازمان قاچاق -پنجم فصل

 ۱6 ................................................................................................................................................... مرتبط جرائم -ششم فصل

 ۱6 ............................................................................................................. کاال کشف و کاشف دستگاه به مربوط تمقررا -هفتم فصل

 ۱۹ ...................................................................................................................... قاچاق جرم به یدگیرس صالح مراجع -هشتم فصل

 ۲۱ ............................................................................................................................................ قاچاق از یناش اموال -نهم فصل

 ۲۲ ................................................................................................................................................. یعموم مقررات -دهم فصل

 

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

 دازیدبپر مولف را ثر هزینه حقوقحمایت از این ابرای 

   تومان 700

 کنیدپرداخت اینجا کلیک  برای

*۷۲۰*۳۶۱۱۱*40195 #  : کنیدهمراه شماره گیری  تلفنن کد را با پرداخت ایرای ب
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