
بنام خداوند بخشنده مهربان



حورآشنایی با شگردهای ارتکاب قاچاق کاالهای سالمت م
(آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز)

محمّدرضا عصّاری



:مطالبفهرست

محورسالمتکاالهایحوزهدرقاچاقاهمیت▪

تخلفوجرمتعریف▪

قاچاقجرمتعریف▪

ارزوکاالقاچاقبامبارزهقانونمهمموادبرمروری▪



قاچاق کاالهای سالمت محوردالیل اهمیت نظارت و برخورد با  

.را در پی دارد( سالمت جامعهتهدید )سالمت محور قاچاق کاالهای ✓

وزه خصوصاا حا.باالستسرمایه ای باالیی دارند و سرمایه در گردش در این حوزه بسیار ارزش ✓

تجهیزات پزشکی

....(و  تأمین قطعات)عدم امکان پیگیری مشکالت خدمات پس از فروش از کمپانی سازنده ✓

.سازندهاز کمپانی کاال عدم امکان پیگیری مشکالت کیفی ✓

..... سایر پیامدهای ناشی از قاچاق نظیر صدمه به تولید، کاهش اشتغال و ✓



:نیستبه قانون رافع مسئولیت جهل 

ئولیت جهل به قانون رافع مس»از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که یکی 

ن است مضمون این قاعده، ای. نیز می گویند« جهل به حکم»البته جهل به قانون را « نیست

.تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارندکه چنین فرض می شود 



:تعریف جرم

:قانون مجازات اسالمی2ماده 

شده هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین

.است جرم محسوب می شود

.شخص، عملی را انجام می دهد که قانونگذار آنرا منع نموده است: فعل

.شخص، عملی را که موظف به انجام آن بوده است،انجام نمی دهد: ترک فعل



:تعریف تخلّف

ع هم در برخی مواق.استظهور خالف آنچه که شرط شده است یا آنچه که توصیف شده 

غیبت )و در برخی مواقع فقط تخلف محض است مثل اختالس مثل ،تخلفجرم است و هم 

.و نمی توان برای آن عنوان مجرمانه ای یافت( غیر موجه

نظامات زیر پا گذاشته می شود لیکن در تخلف،فرد متخلفقانون کیفری یک درجرم 

.را نقض می نمایدصنفییا حرفه ای یا شغلی



:ارزوکاالقاچاقبامبارزهقانون1مادهالفبند

ارزواالکخروجوورودبهمربوطقانونیتشریفاتنقضموجبکهاستفعلیترکیافعلهر:ارزوکاالقاچاق

یمباددرباشد،شدهتعیینمجازات آنبرایومحسوبقاچاققوانین،سایریاوقانوناینبراساسوگردد

(1392سالمصوب).شودکشفداخلیبازاردرآنعرضهمحلحتیکشورازنقطههریاورودی

وهادارویی،مکملهایفرآوردهخصوصدروگرفتقرارتعریفاینمکملمزبورقانون27مادهالفبنداز1تبصره:نکته

.نمودقلمداد(قاچاق)نیزراتجهیزاتاینگونهفروشیاعرضهونگهداریوحملوساختپزشکی،تجهیزاتوملزومات

استگردیدهحذف(1394سالاصالحی)

شاص  کاه اقادام باه واردات یاا صاادرات دارو، مکمل هاا، ملزوماات و هار -27ماده : 1401آخرین اصالح سال 

کلیاه تجهیزات پزشکی و قطعات آن ها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیاه

ریفات یاا کاالهای مذکور بدون رعایات تشاساختاقالم مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به 

.مقررات مربوط نماید به مجازات کاالهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود

:قاچاق تعریف جرم 



جوزهای الزم اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ م:  قانونی تشریفات (ت✓

ارد یا و ارائه به مراجع ذیربط است که اشصاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور و

.خارج کردن کاال یا ارز، انجام دهند

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

مرکی کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گ: کاالی مجاز مشروط(ج✓

.تحسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی اس

باانکی، کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و: کاالی مجاز(چ✓

.نیاز به کسب مجوز ندارد

تعاریف، مصادیق و تشکیالت: فصل اول 



جرمی اسات کاه باا برناماه ریزی و هادایت گروهای و : سازمان یافتهقاچاق ( س✓

کاه بارای ر ساه نفار یاا بیشاتتقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از 

اق ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن بارای ارتکااب جارم قاچا

(28مجازات در ماده ).منحرف شده است صورت می گیرد

:1ماده 

، اعم مرتکب قاچاق شودبیش از سه بار شصصی است که : حرفه ایقاچاقچی ( ش✓

از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشاده باشاد و ارزش کااال یاا ارز قاچااق در هار

(32مجازات در ماده ).ریال باشد( 1۰۰،۰۰۰،۰۰۰)مرتبه بیش از یک صد میلیون 



قاانون اماور ( 113)مااده « ح»و « ج»بر مواردی که در بنادهای عالوه : 1ماده 1تبصره 

وجاود و اصاالحات بعادی آن، قاچااق محساوب می شاود، 13۹۰/8/22گمرکی مصاوب 

در واحاد ( %1۵)هرگونه کاالی اضافی هم نام یا همنوع به میزان بایش از پاانزده درصاد 

. دکاال از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کاالی اظهار شده نیز قاچاق محساوب می شاو

وده ، درصورتی که کاال ممنوع نبقبل از ترخی یا کمتر از آن ( %1۵)مغایرت پانزده درصد

اکثر و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حد

قااانون امااور گمرکاای مصااوب ( 11۰)یااا ماااده ( 1۰8)ضاامانت اجاارای مقاارر در ماااده 

.و اصالحات بعدی آن است13۹۰/8/22



صارفاً « ز»بند ( 1)موضوع تبصره ( %1۵)مغایرت تا پانزده درصد میزان -1ماده 2تبصره 

در باه هار میازان اسات و هرگوناه مغاایرت قبل از تارخی  در خصوص کشف مغایرت 

.خصوص کاالی ترخی  یا خارج شده قاچاق محسوب می شود

، هرگونه مغایرت باهغیر همنوع یا غیر همنامخصوص کاالی اضافی در -1ماده 3تبصره 

هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از تارخی ، قاچااق محساوب

کاالی اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعام از آن اسات کاه محمولاه. می شود

.مکشوفه به میزان واحد کاالی مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد



موارد زیر نیز ذکر شده است، 13۹۰/8/22عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 

:قاچاق محسوب می شود

ب مقارر کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور باه ترتیابرنگرداندن -الف

گمرکیدر قانون امور 

خاارجی و تعاویض یاا کااهش محمولاه های( ترانزیتی)اضافه کردن کاال به محموله عبوری -ب

کشورعبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل 

سناد کاال به گمرک و یا ترخی  یا خروج کاال از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا ااظهار -پ✓

حصایل جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خالف واقع یا متعلق به غیار یاا ت

.شده از طریق تبانی و یا تقلب

: 2ماده 



تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقاوق و عاوارو ویاصه صاادراتی بارای کااالی-ت
جایگزین شده

باه داخال 13۹۰/8/22قانون امور گمرکای مصاوب ( 122)ماده( ر)کاالی موضوع بندورود -ث✓
صنعتی و سایر نقاط کشور-کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری

:قانون امور گمرکی 122ماده ( ر)بند *
هاا باه کاالهای دارای نشانی یا نام یا عالمت یا مشصصات دیگری بر روی خود کاال یا روی لفااف آن

ا منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به ساازنده یاا محال سااخت یا
.کاالخواص یا مشصصات اصلی آن 

صاد اظهار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط باا ق-ج✓
متقلبانه

مربوط واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات-چ✓
در برای کاالهای مورد مصرف شصصی مانند تسهیالت همراه مساافر، تعاونی هاای مرزنشاینی و ملاوانی

صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشصی  گمرک
کاالهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیالت قاانون سااماندهی مباادالت مارزی از اساتان خروج -ح✓

.افریمرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کاالها یا تجمیع تجاری کاالهای مس



گی حسب مورد با همااهندستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند
:عمل آورندستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات زیر را به

ظاور باه مننظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کااال -ت

حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

: 10ماده 



پیشگیری از قاچاق: دوم فصل 

برچسب اصالت: 13ماده 
االهاای که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شاود و تشاصی  آنهاا از ککاالهای خارجی منظور شناسایی و رهگیری به 

ط باه ارائاه قاچاق یا فاقد مجوزهای الزم از قبیل کاالی جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخی  کاالی تجاری مناو

در هر حال توزیع .گواهی های دریافت شناسه کاال، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است

ذکور در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کاالهای ماوارداتیو فروش کاالهای 

.قاچاق محسوب می شوند

1395/11/10قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 7بند پ ماده 
و سنتی، ، طبیعی(بیولوژیک)تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد زیستیوارداتهرگونه 

طباق مکملهای تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشاکی کاه در ساامانه رهگیاری و کنتارل اصاالت

ابق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و باا مجارم مطا

.برخورد می شود3/1۰/13۹2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 



:اصالتبرچسب

یهابی و قسمتی مشخص بر روی بسته بندی هر واحد فرآورده است که شناسهه تجهاری فرآورده،شناسهه رد

سط شرکتهای رهگیری،شماره سری ساخت،تاریخ انقضاء و شناسه اصالت بر اساس استاندارد تعریف شده،تو

.بر روی آن درج یا الصاق می گرددوارد کننده 

ا عرضه کنترل و نظارت سازمان های ذیربط از محل تولید،حمل و نقل تاصالت، هدف از الصاق برچسب 

.کاال و اطمینان از اصالت و سالمت کاال می باشد

به عبارت دیگار شاماره منحصار باه.شناسایی کاال می باشدکد : IRC(Iran Registration Code)کد

اشاصاص .مای کنادکاالهای سالمت محور اعطاا بهداشت جمهوری اسالمی ایران به وزارت که است فردی 

.برای تولید و یا واردات به این کد نیاز دارند

.( ایجادکد توسط مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران صورت می پذیرد)



GS1:
بط خودکار یک سازمان بین المللی پیشگام در زمینه طراحی، توسعه و اجرای استانداردهای شناسایی کاال، ض

.داده ها و تبادل الکترونیکی آنها در سطح جهانی است

.در ایران می باشدGS1نماینده :  ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایرانمرکز 

مختلف،افزارهاینرماطالعاتی،بانکهایازمجموعه:(TTAC)اصالتکنترلوردیابی،رهگیریسامانه

وشدهایجاددارووغذاسازماننظرحسبکهاستفنیاستانداردهایوپروتکل هاروال ها،اطالعاتی،هایسرویس

ردیابی،انامکآنها،تکمیلها،فرآوردهاختصاصیالکترونیکشناسنامهایجادهمانندطرحبامرتبطمختلفوظایف

گمرکامانهسبهسامانهاین.داردبرعهدهرادیگرمواردازبسیاریوریزیهابرنامهبازرسیها،،اصالتکنترلورهگیری

.باشدمیمتصل

.نمایندارسالTTACسامانهبرایراکاالهااصالتبرچسببهمربوطاطالعاتهستندموظفشرکتها**



:اطالعات ذیل می باشدبرچسب اصالت کاال حاوی

سازماناستانداردهایبرمبنایکهاستتجاریاقالمجهانیشمارۀ:GTINفرآوردهتجاریشناسۀ-1

GS1می باشدرقم۱۴ثابتطولدارایواستشدهصادر.(Global Treade Item Number)

کهاستکاالواحدهربرایغیرتکراریوبه فردمنحصرواختصاصیشناسۀ:UIDرهگیریردیابی،شناسۀ-2

.می کندتولیدراآنمربوطهاستانداردهایطبقپروانهصاحبشرکتومی باشدرقم20ثابتطولدارای

LOTساختسریمارۀش-3 / Batch Number:شرکتهرکهاستفردیبهمنحصرشماره

جهتاختسشرایطواجزاءیکنواختیبیانگرودادهاختصاصساختسریهربهفرآوردهساختموقعدرتولیدکننده

.گیردمیقراراستفادهموردغیرهوسالمتیکیفی،هایکنترلجهتوبودهتولیدازبخشی

EXPانقضاتاریخ-4 Date:باشدمیفرآوردهمیالدیانقضایتاریخ.

ایجادجهتاعالمیاستانداردهایبراساسکهاستفردبهمنحصرواختصاصیاستشناسه ای:اصالتشناسۀ-5

پوشاندهیاالیهباشناسهاین.می شودالصاقفرآوردهواحدهررویبرنهاییمصرف کنندهتوسطاصالتکنترلامکان

. شدخواهدآشکارمصرف کنندهتوسطالیهاینبرداشتنازپسوشده



www.ttac.ir





:18ماده 

 یاا که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاالهر شخص 

:های نقدی زیر محکوم میشودارز، به جریمه

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

الجریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کا: کاالی مجاز مشروط-ب ✓

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

، جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی: ارز-ت 

.ی آن،جریمه نقدی خرید،فروش یا حواله ارز،دوبرابر بهای ریالآندو تا چهار برابر بهای ریالی 

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



(44توجه به ماده ()ارسال به تعزیرات) :                                       18ماده 4تبصره

به صاورت، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچااق قارار می گیرناد خرید

وب و محساتصلافمانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولات تجاری

اده مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در ایان ما

دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم  االجراء شادن ایان قاانون. محکوم می شود

.دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید



(:1394از اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 5ماده )مکرر 18ماده 

توسط این قانون حسب مورد ( 18)نگهداری، عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده 

ترتیب محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز بهتخلفیا صرافی ها واحدهای صنفی 

(44توجه به ماده ()ارسال به تعزیرات) :                                 زیر جریمه می شود

جریماه نقادی معاادل دو برابار ارزش کااال یاا بهاای ریاالی ارز قاچااق: ا مرتباه اولالف 

جریمه نقادی معاادل چهاار برابار ارزش کااال یاا بهاای ریاالی ارز قاچااق: ب ا مرتبه دوم

جریمه نقادی معاادل شاش برابار ارزش کااال یاا بهاای ریاالی ارز قاچااق: ج ا مرتبه سوم

ل کسب به و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متصلف صنفی و تعطیل مح

مدت شش ماه



این قاانون، برابار تشاصی  ( 18)ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده درصورتی که : 21ماده 

باشد با قید در صورت جلسه کشافریال یا کمتر ( 50،000،000)معادل پنجاه میلیون اولیه دستگاه کاشف 

بط و به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت جلسه کشف قید و حسب مورد، کاال ض

اب به همراه صورت جلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حسا

.رددمشص  شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابالغ می گ

ن از تاریخ اباالغ در اداره تعزیارات حکاومتی شهرساتاظرف ده روز کاال و یا ارز می تواند صاحب : 1تبصره 

رات حکومتی، تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزی. نمایداعتراضبه این تصمیم محل کشف

.باید عین کاال نگهداری شود

.محل پلمب نمی شود21، در ماده 41برخالف ماده : نکته



:(قاچاق کاالی ممنوع: فصل چهارم )22ماده 

عاالوه گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،کاالی ممنوع هرکس مرتکب قاچاق 

:مجاااااااازات می شاااااااود( 24)و ( 23)بااااااار ضااااااابط کااااااااال به شااااااارح زیااااااار و ماااااااواد 

دو تاا ساه برابار ریال باشد، به جزای نقادی معاادل (1۰.۰۰۰.۰۰۰)درصورتی که ارزش کاال تا ده میلیون -الف

ارزش کاالی ممنوع قاچاق

ریاال باشاد باه (1۰۰.۰۰۰.۰۰۰)تا یکصد میلیاون( 1۰.۰۰۰.۰۰۰)درصورتی که ارزش کاال از ده میلیون -ب

ارزش کاالی ممنوع قاچاقسه تا پنج برابر جزای نقدی معادل 

ریال باشد به (1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)تا یک میلیارد( 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰)در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون -پ

و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاقبیش از شش ماه تا دو سال حبس 

و دوسال تا پنج سال حبس ریال باشد به (1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد -ت

به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق



دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی وواردات یا صادرات شص  که اقدام به هر 

ه قطعات آن ها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیا

االهاای کسااختکلیه اقالم مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مباادرت باه 

شارح مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کاالهای قاچاق به

حکام . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیسات. زیر محکوم می شود

ارف این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مص

از آزمایشگاهی دانشگاه ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پصوهشی با اخذ مجوزهای الزم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حادود متعاارف آن و نیاز شاامل مصاارف 

.شصصی و غیر تجاری در حدود متعارف آن نمی شود

:27ماده 



،  هاامکمل، (بیولوژیاک)، فرآورده هاای زیساتی دارویایدرصورتی که کاالی مکشوفه شامل اقاالم -الف

و قطعات آن ها و یا ماواد اولیاه ایان اقاالم باشاد، عمال مرتکاب مشامول ملزومات و تجهیزات پزشکی 

.این قانون می باشد( 22)مجازات قاچاق کاالهای ممنوع موضوع ماده 

و تی آرایشی و بهداش، آشامیدنی، خوراکیدرصورتی که کاالی مکشوفه شامل مواد و فرآورده های -ب
انساانی یا مواد اولیه اقالم مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعالم مجاوز مصارف

کاالهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظاف اسات ظارف ده روز باه ایان 
هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشاتی و درماانی در خصاوص. استعالم پاسخ دهد

این قانون می شاود و در ( 18)ماده « ب»مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند 
مردم شناخته غیر این صورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سالمت

.شده و مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع می باشد

.محصوالت فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است، نگهداری، عرضه و فروش حمل-1تبصره

:27ادامه ماده 
خوردنی و آشامیدنی را ذکر نکرده است

دارو و تجهیزات پزشکی را ذکر ننموده



جرائم مرتبط: فصل ششم  :33ماده 

لماب ، مهار و ماوم یاا پ(دیجیتاالی)هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی 

ساه گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فاروش اماوال تملیکای، مؤس

، یوزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاکملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایاران، 

کب مرتثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کاال و رهگیری، 

بار و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عالوهجعل گردد 

دو تاا پانب برابار مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل 

.ارزش کاالی موضوع اسناد مجعول محکوم می شود



:33تبصره ماده 

سات و گمرکی که قبالً در ترخی  کاال استفاده شاده ااصیلخرید و فروش اسناد 

ل معاد)محسوب و مرتکب به مجازات فوق جرمهمچنین استفاده مکرر از آن اسناد،

.محکوم می شود( دو تا پنج برابر ارزش کاالی موضوع اسناد مجعول



:34ماده 

ه با مأموران کاشف بدرصورتی که شص  حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق،در مواجهه

ح و نماید،اگر عمل مذکور از مصادیق دست باردن باه ساالمقاومتیا مقابلههر نحوی 

مااه عالوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق،به ششنباشدسلب امنیت مردم 

.تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می شود

ماردم،در قاانون مجاازات اساالمی مجاازات بردن به سالح و سالب امنیات برای دست : نکته

. جداگانه وضع شده است
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دستگاههای کاشف در امر قاچاق:  36ماده 

:دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-الف
وزارت جهاد کشاورزی-ب
گمرک جمهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی-پ 
کنندگان و تولیدکنندگانمصرفاز سازمان حمایت -ت
سازمان حفاظت محیط زیست-ث
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی-ج
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-چ
شرکت ملی پصش فرآورده های نفتی ایران-ح
شرکت سهامی شیالت ایران-خ
شرکت دخانیات ایران-د

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



:دستگاه کاشف

ع ماده دستگاه اجرائی موضودستگاه کاشف :)قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر می دارد1بند ص ماده 

ه با مبارزقانون مدیریت خدمات کشوری است که بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات،وظیفه5

.(قاچاق کاال و ارز و کشف آن را برعهده دارد

:دستگاه اجرائی

ا یکلیه وزارتخانه ها،موسسات دولتی،موسسات:)مقرر می داردقانون مدیریت خدمات کشوری 5ماده 

زم ذکر و یا نهادهای عمومی غیر دولتی،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستل

(.نامیده می شونددستگاه اجرائی ...تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و



در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشاف یاا دساتگاه اجرائای ماأمور هرگاه : 38ماده 

وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات ماورد اساتفاده

احتمال قوی دهند کاه جارم در در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاالی مکشوفه احراز نمایند یا 

مزباور مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و اماراتیکی از وضعیت های زیر واقع گردیده است

:برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعالم نمایند

وقوع جرم به صورت سازمان یافته-الف✓

تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شص  یا اشصاصی غیر از متهم–ب✓

سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم-پ✓



:41ماده 

د مکلفناضابطیناین قانون، هنگام کشف قاچااق، ( 21)به استثنای موارد منطبق با ماده 

ق را مطابآن اموال مکشوفه و وسایل حمل کاال و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای 

مشصصات کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیقپلمب و توقیفاین قانون حسب مورد 

کاال و یا ارز قاچاق، مالک و حامالن آنها تنظایم نمایناد و باه امضاای ماتهم یاا متهماان 

(توجه شود۵3به ماده ).برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند

از زماان ضابطین مکلفند بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت

ال دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نازد مرجاع صاالح ارسا

.نمایند

ارزش کاالهای قاچاق 

معادل پنج میلیون تومان و 

یا کمتر باشد



د، دادگساتری باشانفاقد اختیارات ضاابطین مواردی که دستگاه های کاشف در :41ماده 1تبصره 

ابطین یاا موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقادام قاانونی باه ضا

.مراجع ذیصالح اطالع دهند

عنوان 41باشد که در متن خود ماده ( پلمب نمودنو توقیف )اختیار ، 1به نظر می رسد منظور تبصره***

.همین ماده نیز چنین مفهومی را به ذهن متبادر می سازد2کما اینکه تبصره .گردیده است

س از می توانند پضابطینصورت داللت قرائن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، در : 42ماده 

گهداری کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی کننده به انبارها و اماکن و مستغالت محل اختفاء یا ن

حتی المقدور با حضاور صااحب محال نسابت باهو ( با حکم ورود از دادسرا)وارد شوندکاال و یا ارز قاچاق 

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



اعت تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند س:42ماده 1تبصره 

.بازرسی، افراد حاضر و مشصصات کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است

.از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده نداردبازرسی :42ماده 2تبصره 

...اماکن عمومی مثل بیمارستان ها،درمانگاه ها، فرودگاه ها، مساجد، *

شرکت ها و کارخانه جات جزو اماکن عمومی محسوب نمی شوند؛ چراکاه در مالکیات و 

.تحت اختیار اشصاص می باشند



قمراجع صالح رسیدگی به جرم قاچا: فصل هشتم 

:44ماده 

ای، قاچااق کاالهاای قاچاق کااال و ارز ساازمان یافتاه و حرفاهجرائمرسیدگی به 

یت ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالح

وب محستخلف های قاچاق کاال و ارز،سایر پرونده. استدادسرا و دادگاه انقالب

.استسازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به آن در صالحیت 



:47ماده 

گهداری،نحمل،یاوقاچاقاحرازدربارهتصمیماتخاذجهتاستمکلفرسیدگی کنندهشعبه

ازموردحسبمشورتیکارشناسینظراستعالمبهنسبتقاچاقارزیاکاالفروشیاعرضه

تعیینمورددرمرکزیبانکوگمرکنظیردولتدرآمدهایوصولمأمورسازمان های

اقدامشوفهمککاالیبهتعلقوانطباقجهتابرازیاسنادبررسیومکشوفهارزیاکاالارزش

وصولمأمورسازمان.می شودابالغمتهمومذکورسازمان هایبهرسیدگیوقت.نماید

وارسالراآنپاسخاستعالمدریافتتاریخازروزدهظرفاستموظفدولتدرآمدهای

شکیلتدرهرصورت.نمایدمعرفیرسیدگیجلسهدرحضوربراینیزراخودحقوقینماینده

.نیستمذکورنمایندهحضوربهمنوطرسیدگیجلسه



:50ماده 

یلیونمبیستازکمترآنهاارزشکهارزوکاالقاچاقمورددرتعزیراتبدویشعبآراء

ازروزبیستظرفشعبآراءمواردسایردر.استقطعیباشد،ریال(20.000.000)

.استتجدیدنظرخواهیقابلعلیهمحکومٌدرخواستباابالغتاریخ

سازمان تعزیرات حکومتیدر شعب تجدیدنظرخواهی

و نه هیچ شخص دیگری



آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچااق :  50ماده 2تبصره 

.کاال و ارز قابل اعتراو در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست

کلیااه آراء باادوی قطعاای یااا آرائاای کااه بااه لحااا  عاادم در : 50ماااده 3تبصااره

ناساب قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عادم تتجدیدنظرخواهی 

ای می تواناد تقاضارئیس ساازمان تعزیارات حکاومتی جریمه نقدی با قانون موجود باشد، 

.کندتجدیدنظر



و شااعب مراجااع دادسااراهامنااع و موقااوفی تعقیااب و احکااام صااادره از قرارهااای : 1مکاارر 50ماااده 
ت و ، ضاابط، دساتگاه ماأمور وصاول درآمادهای دولاکاشفرسیدگی کننده، عالوه بر متهم، به ستاد، دستگاه 

.دادستان، ابالغ می شود
تاد، هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراو یا تجدیدنظرخواهی توساط دادساتان، سا

:دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می باشد
.رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد-الف✓
.رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد-ب✓
.رأی نسبت به بصشی از کاال و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد-پ✓
ب یا برائات رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقی-ت✓

.باشد
ی رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نصستین برخالف قانون، کمتر از حداقل میزانا-ث✓

ا باا اتصااذ باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بصشی از کاال یا ارز، صادر شده باشد یا
.عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد

ریال ( 2،000،000،000)با ارزش کمتر از دو میلیارد آرای برائت صادره در خصوص پرونده های :تبصره✓
ولتای به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کاالی ممنوع، مستلزم حبس یاا انفصاال از خادمات د

.قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراو نیست



کاال و رأی قطعی صادره از شعبه ویصه رسیدگی به قاچاقرئیس قوه قضائیه درصورتی که : 3مکرر50ماده

وان ، پروناده را باه دیااعاده دادرسایارز سازمان تعزیرات حکومتی را خالف شرع بیّن تشصی  دهد، با تجویز 

سایدگی و عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تصصای  می یاباد ر

ض و شعب خاص مذکور مبنیّاً برخالف شرع بیّن اعالم شاده، رأی قطعای قبلای را نقا. رأی قطعی صادر نماید

.رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند

3تبصرهدر 
رییس 50ماده

سازمان تعزیرات
ار حکومتی اختی

داشت

50ماده3در تبصره
انجام (تقاضای تجدیدنظر)

می شد



در پرونااده های بااا ارزش باایش از یااک میلیااارد :  3مکاارر50ماااده 2تبصااره 

( 1،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یاک میلیاارد ( 1،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)

ن وقات موظفند با صادور دساتور تعیایشعب دیوان عالی کشور ریال و کمتر در صورت اقتضاء، 

روری اسات و ضابط و نیز سایر اشصاصی که حضورشان ضادستگاه کاشف رسیدگی، متهم، نماینده 

درهرحاال . متهم می تواند شصصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کناد. را احضار کنند

نظر شاعب تجدیاد. عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یاا نمایناده قاانونی ماانع از رسایدگی نیسات

کام ایان رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت اح

.تبصره هستند



:52ماده 

گمرکیتهمثباسنادبهقانوناینموضوعتخلفاتیاجرائماتهامردمنظوربهکهمتهمانی

دگیرسیمرجعدرجلبیااحضاریهبالغزمانازروزدهظرفمکلفندمی کنند،استناد

.نمایندارائهراسندآناصلکننده،

دهمدتبهردیگباریکحداکثرکنندهرسیدگیمرجعتشخیصبهعذرموجهبامهلتاین

ادهداثریترتیبشودارائهمهلت هااینازخارجکهاسنادیبه.استتمدیدقابلروز

.نمی شود



اموال ناشی از قاچاق: فصل نهم 

ول و دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیاه اماوال منقا

وقیاف غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قاانون، ت

ف و می شوند، به استثنای کاالی ممنوع، همراه باا رونوشات صورت جلساه کشاف و توقیا

روش سازمان جمع آوری و فتشصی  اولیه ارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحویال 

ا این سازمان اقدام به نگهاداری کااال نماوده و فاروش، امحااء یا. نماینداموال تملیکی

هزیناه های مربوطاه اعام از . واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعای اسات

سات دولات مکلاف ا. انبارداری، بارگیری، انتقال و تصلیه بر عهده این ساازمان می باشاد

 بارای ایان هرساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کااال

.سازمان پیش بینی نماید

:53ماده 



( 2۷)مااده « الف»بند و ( 2۶)و ( مکرر2۵)، (2۵)کاالهای موضوع مواد کلیه : 53ماده 2تبصره

اری این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط  زیست، ساازمان جنگل هاا، مراتاع و آبصیازد

، درماان و آماوزش پزشاکی و وزارت جهااد کشااورزی قارار وزارت بهداشتکشور، سازمان شیالت ایران، 

اریخ الزم نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کاالها ظرف سه ماه از تادستورالعمل. می گیرد

ران االجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای ماذکور تهیاه می شاود و باه تصاویب هییات وزی

کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاه های موضوع این ماده و تبصره های آن موظفناد در ماورد کاالهاای . می رسد

می و کیفی ایجاد تغییرات ک، احشام و طیور و یا کاالهایی که مرور زمان سبب سریع االشتعال، سریع الفساد

بوط در آن ها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بالفاصله کاال را بر اساس مقررات مر

.برسانندبه فروش 



:72ماده

دماتی،مقتحقیقاتمراحلدراند،شدهقانوناینموضوعجرائممرتکبکهاشخاصیهرگاه

متهمانرسایوقاچاقهایسرشبکه دستگیرییاوارزوکاالکشفموجباتخوداقراربا

یفرهایکازقاچاقارزوکاالضبطضمنرسیدگی،مرجعتشخیصبهبناکنند،فراهمرا

.میشوددادهمتناسبتخفیفآناندرمجازاتیامعافقانوناینموضوع



:74ماده

کهمراجعیسایرودولتدرآمدهایوصولمأموروکاشفدستگاه هایمستقیممسئوالن

مرجعکتبیخطابموردقانوناینموضوعقاچاقهایپروندهبهرسیدگیبرای

رفظچنانچهمی گیرند،قراردولتدرآمدهایوصولمأموردستگاهیاورسیدگی کننده

منعمجازاتبهند،ننمایاقداممستندپاسخگوییبهنسبتاستعالموصولتاریخازروزبیست

دردولتیخدماتازماهششتاموقتانفصالواولنوبتدرخودشغلدراشتغال

عذربهتندمسپاسخ،ارسالعدمنماینداثباتاینکهمگرگردند،میمحکومبعدینوبت های

مراکزتریدادگسکیفریمحاکمصالحیتدرامراینبهرسیدگی.استبودهقانونیموجه

.می باشداستانها


