
 

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

  تعاریف، مصادیق و تشکيالت -فصل اول

  :روند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -١ماده 

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

  تعيين شده باشد، در مبادی ورودی  و یا سایر قوانين، قاچاق محسوب و برای آن مجازاتگردد و براساس این قانون 

  .یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود

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

سایر اسناد مکتوب یا الکترونيکی پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و : ارز - پ

  .است که در مبادالت مالی کاربرد دارد

اقداماتی از قبيل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای الزم و ارائه به مراجع ذیربط است : تشریفات قانونی - ت

  .کردن کاال یا ارز، انجام دهند که اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد یا خارج

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

کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نيازمند به کسب : کاالی مجاز مشروط -ج

  .مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است

  .د آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نياز به کسب مجوز نداردکاالیی است که صدور یا ورو: کاالی مجاز -چ

مجموع قيمت خرید کاال در مبدأ و هزینه بيمه و حمل (عبارت است از ارزش سيف کاال: ارزش کاالی قاچاق ورودی -ح

براساس  گيرد که هایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق می به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه) ونقل

  .شود باالترین نرخ ارز اعالمی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می

فروشی محل کشف  ترین بازار داخلی عمده عبارت است از قيمت آزاد کاال در نزدیک: ارزش کاالی قاچاق خروجی -خ

  .گيرد که به آن کاال تعلق می هایی هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کليه یارانه به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه

های نفتی و محصوالت پتروشيمی حسب مورد  فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآورده -تبصره

متناسب با باالترین قيمت خرید کاال در بازارهای هدف و یا براساس باالترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر 

  .شود میتوسط وزارت نفت و ستاد اعالم 



  .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  ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه شناسه: شناسه کاال -ذ

  .گردد و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج می) بارکد(مزینهشود و به صورت ر کاال احصاء و در یک سامانه ثبت می

ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال  شناسه: شناسه رهگيری -ر

قطه از ماهيت، مالکيت و موقعيت کاال در هر ن. یابد بندی با ابعاد مشخص اختصاص می به کليه کاالهای دارای بسته

زنجيره تأمين مبتنی بر این شناسه قابل استعالم و رهگيری است و در قالب یک رمزینه بر روی کاالهای مزبور نصب 

  .شود یا درج می

اسنادی است که در آن خصوصيات کاالی ذکر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با کاالی : اسناد خالف واقع -ز

  .یا جعلی باشد اظهار یا کشف شده تطبيق ننماید و

عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخيص کاال، : اسناد مثبته گمرکی -ژ

،پروانه مرجوعی، پروانه ورود )ترانزیت(حواله فروش و یا قبض خرید کاالی متروکه، ضبطی و بالصاحب، پروانه عبور

، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت )کابوتاژ(بری ه عبور، پروانه کرانموقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پت

شود  مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکميل و تأیيد می

اریخ صدور مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کاال از هر حيث تطبيق نماید و فاصله بين ت

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

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که داللتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشور ندارند، اسناد مثبته 

  .شوند گمرکی تلقی نمی

و هدایت گروهی و تقسيم کار توسط یک گروه نسبتًا  ریزی جرمی است که با برنامه: قاچاق سازمان یافته - س

منسجم متشکل از سه نفر یا بيشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکيل یا پس از تشکيل، هدف آن برای ارتکاب 

  .گيرد جرم قاچاق منحرف شده است صورت می

  .اچاق شودشخصی است که بيش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم ق: ای قاچاقچی حرفه - ش

قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و ) ٥(دستگاه اجرائی موضوع ماده: دستگاه کاشف -ص

  .سایر قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کشف آن را برعهده دارد

به موجب قوانين یا شرح وظایف های اجرائی است که  هر یک از دستگاه: دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت -ض

  .باشد مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می

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



ذکر شده است، موارد زیر نيز قاچاق  ٢٢/٨/١٣٩٠عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب  -٢ماده 

  :شود محسوب می

بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا  گرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کرانبرن - الف

  صادرات قطعی آن کاال  مشروط بودن

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

  ناد و یا مجوزهای جعلیاظهار کاال به گمرک با ارائه اس - پ

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

  ٢٢/٨/١٣٩٠قانون امور گمرکی مصوب) ١٢٢(ماده) ر(ورود کاالی موضوع بند - ث

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

واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط برای کاالهای  -چ

های مرزنشينی و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به  مورد مصرف شخصی مانند تسهيالت همراه مسافر، تعاونی

  تشخيص گمرکعنوان تجاری به 

های  خروج کاالهای وارداتی تجميع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهيالت مرزنشينی و ملوانی از استان -ح

  مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعيينی توسط دولت و بدون مجوزهای الزم از بانک  -خ

  مرکزی

ها مشروط بر  آوری و فروش اموال تمليکی و یا سایر دستگاه های فروش سازمان جمع  به استناد حوالهعرضه کاال -د

  عدم مطابقت با مشخصات حواله

  این قانون) ١٠(فروشی با رعایت ماده  عرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگيری در سطح خرده -ذ

ز کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصالح با استناد به هرگونه اقدام به خارج کردن کاال ا -ر

  قرائن و امارات موجود

  سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانين دیگر -ز



ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پيشگيری و مبارزه با قاچاق  گذاری، برنامه به منظور سياست -٣ماده 

مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، کاال و ارز، ستاد 

کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش 

و قضایی و حقوقی مجلس شورای  های اقتصادی پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کميسيون

آوری و فروش اموال تمليکی، صدا و  های تعزیرات حکومتی، جمع اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان

سيمای جمهوری اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئيس ستادکل نيروهای مسلح، فرماندهی نيروی انتظامی 

گمرک جمهوری اسالمی ایران، رئيس مؤسسه ملی استاندارد و جمهوری اسالمی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و 

  تحقيقات صنعتی ایران، رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پيشگيری قوه

  .گردد جمهور یا نماینده ویژه وی تشکيل می االختيار رئيس قوه قضائيه با ریاست رئيس قضائيه و نماینده تام

) ١٢٧(جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بيست و هفتم تصميمات این ستاد پس از امضای رئيس

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

قضائيه، نيروهای نظامی و   ارز از جمله قوههای مرتبط با امر پيشگيری و مبارزه با قاچاق کاال و  سایر دستگاه

های عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات  انتظامی، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران و دستگاه

  .این ستاد، همکاری الزم را با آن داشته باشند

ها به ریاست استاندار و زیر  ز در استانریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ار کميسيون برنامه -تبصره

  .شود  نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکيل می

های  تواند حسب مورد کارگروه به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می - ٤ماده 

  .های عضو ستاد تشکيل دهد نمایندگان دستگاه کارشناسی از قبيل کارگروه پيشگيری از قاچاق کاال و ارز متشکل از

معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه مسئوليت کارگروه پيشگيری از قاچاق کاال و ارز را  - ١تبصره 

  .برعهده دارد

االجراء  ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون الزم کليه پيشنهادها و تصميمات این کارگروه - ٢تبصره 

  .است

مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از  دولت مکلف است به منظور پيشگيری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام - ٥ماده 

های الکترونيکی و هوشمند جدید مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل،  جمهور سامانه ابالغ رئيس

  .اندازی نماید نگهداری و مبادله کاال و ارز را ایجاد و راه

باشند و  شده می اندازی های راه ليه اشخاص حقيقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانهک

اشخاص حقيقی متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعيت از فعاليت 

  .شوند تجاری تا شش ماه محکوم می



شده به موجب این قانون و افشای اطالعات  های راه اندازی غيرمجاز به اطالعات سامانههرگونه دسترسی  -١تبصره 

  .شود سال حبس محکوم می ماه تا دو آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش

های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به  وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخير در سامانه -٢تبصره 

  .شود ش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میش

های صنعت، معدن و تجارت، امور  ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاری وزارتخانه - ٣تبصره 

 های ذیربط به تهيه، اجراء و ، بانک مرکزی و سایر دستگاه)گمرک جمهوری اسالمی ایران(اقتصادی و دارایی

  .برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق اقدام نماید بهره

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

شود از محل  بينی می شکه در بودجه ساالنه پي) ١١(ماده) ب(های اجرای حکم موضوع این ماده و بند هزینه - ٤تبصره 

شود و به تصویب  ای که به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهيه می نامه درآمدهای این قانون تأمين و مطابق آیين

  .رسد، به مصرف خواهد رسيد هيئت وزیران می

  پيشگيری از قاچاق -فصل دوم

و به منظور ) ٥(ماده) ٣(مذکور در تبصره  امانهسازی اطالعات مربوط به س ها و یکپارچه به منظور تجميع داده -٦ماده 

  :های بروز قاچاق کاال و ارز کاهش زمينه

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر  - الف

سازی و نظارت بر فرآیند  افزاری جامع یکپارچه برداری از سامانه نرم های ذیربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره دستگاه

  .تجارت نماید

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

  .اطالعات از طریق آن اقدام نمایند

افزایش دقت در کنترل و  ها و های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف وزارتخانه - ب

بازرسی کاال موظفند به تجهيز مبادی ورودی و خروجی و مسيرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و 

  .الکترونيکی نمودن کليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند

مرزی را با هدف تقویت معيشت مرزنشينان و  وزارت کشور با همکاری ستاد، الیحه توسعه و امنيت پایدار مناطق - پ

  .دهد کند و به هيئت وزیران ارائه می های اقتصادی مناطق مرزی، تهيه می توسعه فعاليت



بندی اعتباری برای تجارت  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه - ت

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و 

اسالمی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پيشگيری از بروز تخلفات و قاچاق 

  .کاال و ارز ساماندهی نماید

افزاری  های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم گاهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دست - ث

دار کردن کليه انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع و ميزان کاالهای ورودی و  به شناسه

  .خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کاالهای قاچاق اقدام نماید

های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهيز و  اری ستاد و دستگاهوزارت راه و شهرسازی موظف است با همک -ج

  .ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید تکميل اسکله

ونقل سوخت به تجهيز  وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل -چ

شده  ای کاال به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی ونقل جاده شناورها و وسایل حمل

  .اقدام نماید

های پيشنهادی ستاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت -ح

  .را با هدف پيشگيری از قاچاق کاال، مدنظر قرار دهد

یران مکلف است برای جلوگيری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات الزم را گمرک جمهوری اسالمی ا -خ

  .معمول دارد

در صورت عدم تصویب پيشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کاالهای پيشنهادی در کارگروه  -د

خواست ستاد، با هدف کاهش تواند حسب در نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می آیين) ١(ماده

  .وزیران قرار دهد های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور کار هيئت انگيزه

شود و به تصویب هيئت وزیران  های مربوط تهيه می نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه آیين -تبصره

  .رسد می

  :پيشگيری و کنترل بازار مبادالت غيرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آوردبانک مرکزی موظف است در جهت  -٧ماده 

تعيين و اعالم ميزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی  - الف

  از این قبيل

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



دولت مکلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به  -١تبصره 

  .ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبيل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمين گردد گونه

توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهای صنفی، عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعيين شده    -٢تبصره 

  .شود ممنوع است و با مرتکبين مطابق قانون رفتار می

  .کند دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين می -٣تبصره 

دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز  - ٨ماده 

باشند و به تشخيص مراجع قضایی در هنگام انجام وظيفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی  می

  .بينی نماید شوند، ردیفی در قوانين بودجه هر سال برای ستاد پيش و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می

های  اعتبارات این ردیف توسط دستگاه. تثنی استاعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مس

  .شود کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیيد ستاد هزینه می

های انسانی کليه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق  به منظور صيانت از سرمایه -٩ماده 

رسد، اقدامات زیر انجام  دستورالعملی که به تصویب ستاد میکاال و ارز ميباشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس 

  :یابد می

  آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صيانت از آنان - الف

کارگيری افراد باتجربه و دارای تخصص الزم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کاال و  به - ب

  ارز به صورت موقت

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

  :دستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند -١٠ماده 

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

مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپيگيری تمام امور مربوط ایجاد ساختار سازمانی  - الف

  به مبارزه با قاچاق کاال و ارز

  ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف های سراسری و منطقه برگزاری رزمایش - ب

و حمل و نقل و مراکز نگهداری کاالی های الزم بر مسيرهای ورود  پذیر و نظارت شناسایی و کاهش نقاط آسيب - پ

  قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی



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

  قاچاق

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

  . شناسی فعاليت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه ازرسی برای آسيبنظارت و ب -ج

ها و  قوه قضائيه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسيدگی به پرونده - ١١ماده 

  :پيشگيری از ارتکاب جرم قاچاق کاال و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند

  اختصاص شعب ویژه جهت رسيدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئيس قوه قضائيه - الف

اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسيدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز متشکل از افراد حائز شرایط  - ب

  نامه مصوب هيأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی ستخدام قضات مطابق آیين

%) ٨٠(ميزان فوق العاده ویژه رئيس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد -١تبصره 

نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا . گردد قضائی تعيين می) ٨(تا) ١(العاده ویژه مستمر قضات در گروههای فوق

االجراء شدن این قانون به  ز تاریخ الزمماه ا ای است که به پيشنهاد وزیردادگستری ظرف سه نامه واعضاء مطابق آیين

  .رسد وزیران می تصویب هيأت

  .شود تأمين می) ٥(ماده ) ٤(های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره  هزینه -٢تبصره 

عمل ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئيس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به  - پ

های قاچاق کاال و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه  نشده و علل آن، درباره پرونده آمده، آراء صادره و احکام اجراء

  قضائيه در ستاد

های  ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده - ت

  قاچاق کاال و ارز به ستاد

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

شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام  آسيب -ج

  های علمی پژوهش

  های قاچاق کاال و ارز توسط رئيس قوه قضائيه تشکيل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده -چ

های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کاال و ارز با اولویت کشورهای مورد پيشنهاد  انعقاد موافقتنامه همکاری -ح

  قانون اساسی) ١٢٥(ستاد با رعایت اصل یکصد وبيست وپنجم



های ساالنه پيشگيری از  شده، برنامه های تعيين تکليه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولوی - ١٢ماده 

  .قاچاق کاال و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند

شود و  منظور شناسایی و رهگيری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می به -١٣ماده 

جوزهای الزم از قبيل کاالی جعلی، تقلبی، غيربهداشتی و غيراستاندارد، تشخيص آنها از کاالهای قاچاق یا فاقد م

ها و شماره  های دریافت شناسه کاال، شناسه رهگيری، ثبت گواهی ترخيص کاالی تجاری منوط به ارائه گواهی

وط در هر حال توزیع و فروش کاالهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی من. های فوق توسط گمرک است شناسه

  .شوند به نصب این دو شناسه است و در غير اینصورت کاالهای مذکور قاچاق محسوب می

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و  -١تبصره 

رمزینه دو یا چندبعدی، های نوین از جمله  گيری از فناوری ای با بهره رهگيری کاال از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه

  .گيری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید ایجاد و امکان بهره

توزیع و فروش کاالهایی که با استفاده از هر گونه معافيت قانونی از قبيل ملوانی و تعاونی مرزنشينی به  -٢تبصره 

تشریفات قانونی . اال و شناسه رهگيری ميباشداست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه ک کشور وارد شده

قانون امور گمرکی ) ١٢٠(و ماده ٦/٧/١٣٨٤قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب ) ٩(این کاالها با رعایت ماده

   .شود انجام می ٢٢/٨/١٣٩٠مصوب 

های اجرائی  گاهنامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دست آیين - ٣تبصره 

عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کاالیی و روش نصب شناسه کاال و شناسه رهگيری بر روی کاال و نحوه تخصيص 

  .نيازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه ميشود و به تصویب هيأت وزیران ميرسد

صدا و سيمای جمهوری اسالمی دستگاههای تبليغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان  -١٤ماده 

های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و  ایران، سازمان تبليغات اسالمی و وزارتخانه

های ابالغی شورایعالی  های فرهنگی، آموزشی، تحقيقاتی و ترویجی را براساس سياست فناوری موظفند برنامه

ف افزایش کيفيت توليدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به انقالب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هد

  .استفاده از کاالی توليد داخلی و جلوگيری از مصرف کاالی قاچاق، اجراء نمایند

الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآیند مذاکرات  دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بين - ١٥ماده 

  .های مصوب ستاد را رعایت نمایند های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سياستها و برنامه موافقتنامهمقدماتی 

این امر مانع از . ستاد، مرجع تخصصی تهيه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است -١٦ماده 

  .شود انجام تکاليف سایر دستگاههای مربوط نمی

بندی آمار و اطالعات دستگاههای  در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمعستاد  -١تبصره 

  .نماید مختلف را تصویب می



ستاد موظف است گزارش مربوط به کليه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله ميزان کشفيات و برآورد  - ٢تبصره 

  .ون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدحجم و تحليل آن را هر سه ماه یکبار به کميسي

گيری از تمام ظرفيتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمينه  وزارت امور خارجه موظف است با بهره -١٧ماده 

روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی  پيشگيری از قاچاق کاال و ارز را در حل مشکالت پيش

  .های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید مهموافقتنا

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

 هر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به جریمه -١٨ماده 

  :شود های نقدی زیر محکوم می

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

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

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

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

  یالی آنر

های مقرر در این  عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات - ١تبصره 

 .شود ماده محکوم می

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهيه  ای با پيشنهاد وزارتخانه فهرست کاالهای یارانه -٢تبصره 

 .رسد به تصویب هيأت وزیران میميشود و 

  .صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید  وزارت -٣تبصره 

این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امکان تفکيک وجود ) ١٨(در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده  -١٩ماده 

های قانونی به نسبت کاالی غير  های ماده مذکور و سایر هزینه یمهنداشته باشد تمام کاال ضبط و پس از کسر جر

  .شود قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می

  

  



این قانون، اعم از زمينی، دریایی و  )١٨(وسایل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده  - ٢٠ماده 

 :گردد هوایی به شرح زیر ضبط می

ریال یا بيشتر )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکصد ميليون وسایل نقليه  - الف

  .باشد

وسایل نقليه نيمه سنگين زمينی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سيصد ميليون  - ب 

 .ریال یا بيشتر باشد)٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

ش کاالی قاچاق مکشوفه نهصد وسایل نقليه نيمه سنگين هوایی و دریایی در صورتی که ارز - پ 

 .ریال یا بيشتر باشد)٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون

ریال یا )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد وسایل نقليه سنگين زمينی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یک -ت 

 .بيشتر باشد

وسایل نقليه سنگين هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سه  - ث 

  .ریال یا بيشتر باشد)٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(دميليار

عليه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ  محکومدر غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف ميشود و در صورتی که  -١تبصره 

حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقی به مالک مسترد 

  .گردد می

ورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقليه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش در ص -٢تبصره 

 .باشد وسيله نقليه ضبط می شود کاال در مجموع معادل یا بيشتر از مبالغ این ماده 

تصویب هيأت مصادیق وسایل نقليه در این ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهيه می شود و به  -٣تبصره 

 .وزیران می رسد

در صورتی که وسيله نقليه متعلق به شخصی غير از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبيل سابقه  - ٤تبصره 

       مرتکب ثابت شود با علم و اطالع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختيار وی قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط

  .گردد نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود و در غير اینصورت وسيله می

المالک باشد، عين وسيله نقليه به نهاد  که وسيله نقليه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول درصورتی -٥تبصره 

کاالی مزبور توسط شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون  مأذون از سوی ولی فقيه تحویل می

رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی  آوری و فروش اموال تمليکی به فروش می سازمان جمع

  .شود فقيه واریز می

این قانون، برابر تشخيص اوليه ) ١٨(در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده  -٢١ماده 

     ریال یا کمتر باشد با قيد در صورتجلسه کشف به امضای متهم)١٠.٠٠٠.٠٠٠(يليون دستگاه کاشف معادل ده م



رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قيد و حسب مورد، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به  می

ط بانک شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توس می   آوری و فروش اموال تمليکی تحویل سازمان جمع

 .گردد مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابالغ می

به   صاحب کاال و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف -١تبصره 

رات حکومتی، باید عين کاال نگهداری تا تعيين تکليف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزی. این تصميم اعتراض نماید

  .شود

و باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ارز به جریمه   مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم -٢تبصره 

 .این قانون محکوم ميگردد) ١٨(نقدی موضوع ماده 

  .گيرد پاداش تعلق نمیبه کشفيات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا  -٣تبصره 

  قاچاق کاالهای ممنوع –فصل چهارم

هرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، عالوه  -٢٢ماده 

 :شود مجازات می) ٢٤(و ) ٢٣(شرح زیر و مواد  بر ضبط کاال به

ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی )١٠.٠٠٠.٠٠٠(کاال تا ده ميليون  که ارزش درصورتی - الف

 ممنوع قاچاق

ریال باشد به جزای نقدی ) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا یکصد ميليون ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠(درصورتی که ارزش کاال از ده ميليون  - ب

  معادل سه تا پنج برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق

ریال باشد به بيش از )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا یک ميليارد ) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(کصد ميليون در صورتی که ارزش کاال از ی - پ

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

ی ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزا)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(در صورتی که ارزش کاال بيش از یک ميليارد  - ت

   نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق

فقط شامل مشروبات الکلی  ٢٢/٨/١٣٨٧قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوب ) ٧٠٢(حکم ماده - ١بصره ت

 .توليدشده در داخل کشور است

 .شود وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع، ضبط می -٢تبصره 



کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهيل ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع مورد آالت و ادواتی که جهت ساخت  - ٣تبصره 

استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدًا آن را در اختيار مرتکب قرار  مواردی که. شود گيرد، ضبط می استفاده قرار می

 .باشد نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی

طور غيرمجاز، آالت و وسایل قمار و  فرهنگی، تجهيزات دریافت از ماهواره به - مشروبات الکلی، اموال تاریخی -٤تبصره 

  .آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است

محل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالکيت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در  -٥بصره ت

عليه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم  شود و در صورتی که محکوم پلمب میو  این قانون نشود، توقيف) ٢٤(ماده

  .شود قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می

گردد وسيله نقليه مورد ) ٢٢(ماده) ت(و ) پ(در مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای - ٢٣ماده 

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

 .وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد - الف

ئن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک با استناد به دالیل یا قرا - ب

  .وسيله نقليه عامدًا، آن را جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق دراختيار مرتکب قرار داده است

  .شود یدرغيرموارد فوق، وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه م -تبصره

محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامدًا جهت  -٢٤ماده 

ریال ) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نگهداری کاالی قاچاق در اختيار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بيش از یک ميليارد 

پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده بيشتر نباشد، که گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از  باشد، مصادره می

نگهداری شده به قيمت اصل ملک، مورد مصادره قرار  در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قيمت کاالی قاچاق

ت قطعی گيرد و چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومي می

در صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل . گردد یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کيفيت مذکور مصادره می

 .شود شده به جزای نقدی وی افزوده می استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری

االجراء شدن  الزم شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائيه تهيه می آیين -تبصره

  .رسد این قانون به تأیيد رئيس قوه قضائيه می

بينی  هر کس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محيط زیست و عدم رعایت سایر ترتيبات پيش - ٢٥ماده 

کمياب، انواع موجودات آبزی، پرندگان  شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و

طور زنده یا غيرزنده و نيز اجزای این حيوانات مبادرت کند، یا  شکاری و غيرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به

در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات 

  .تعيين مصادیق این حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زیست است. ممنوع محکوم می گرددقاچاق کاالی 



صيد، عمل آوری، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهيان خاویاری که ميزان و   -٢٦ماده 

قاچاق کاالی ممنوع شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات  ق آن توسط سازمان شيالت تعيين میمصادی

  .است

هرشخص حقيقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهيزات پزشکی، مواد  - ٢٧ماده 

های خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای  و فرآورده

  :های وارده نيست ین مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتا. شود قاچاق به شرح زیر محکوم می

های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهيزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع  قاچاق مواد و فرآورده - الف

 .باشد این قانون می) ٢٢(موضوع ماده

آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، های خوراکی،  که کاالی قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده در صورتی - ب

کننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت،  مرجع رسيدگی

هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به . درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعالم پاسخ دهد

) ب(در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بندأخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی 

گذشته و یا  صورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف این قانون خواهد شد و در غير این) ١٨(ماده

  .باشد مضر به سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع می

  .های این ماده است اری، عرضه و فروش محصوالت فوق نيز مشمول مجازاتحمل، نگهد -١بصره ت

نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و ميزان الزم از کاال برای استعالم مجوز مصرف انسانی با  آیين -٢تبصره 

شود و حداکثر  یهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه م پيشنهاد وزارتخانه

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

  ای  قاچاق سازمان یافته و حرفه - فصل پنجم

نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب عالوه بر جزای نقدی مندرج در  که قاچاق کاالهای ممنوع به درصورتی - ٢٨ماده 

 :شود ترتيب زیر محکوم می این قانون به) ٢٢(ماده

 به نود و یک روز تا شش ماه حبس) ٢٢(ماده) الف(درخصوص بند - الف

 ل حبسبه بيش از شش ماه تا دو سا) ٢٢(ماده) ب(درخصوص بند - ب

 به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور) ٢٢(ماده) ت(و ) پ(درخصوص بندهای  - پ



یافته را  کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان -تبصره

  .شوند م میمحکو) ب(و ) الف(های مقرر در بندهای  برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات

  

ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، عالوه بر  درصورتی که کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه - ٢٩ماده 

  .شود های زیر محکوم می این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات) ١٨(های موضوع ماده  مجازات

ریال باشد به نود و یک روز تا شش )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون چنانچه ارزش کاالی مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد  - الف

  ماه حبس و در صورتی که ارزش کاال بيش از مبلغ مذکور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ای یا ارز تا یکصد ميليون  چنانچه ارزش کاالی یارانه - ب

  ش کاال بيش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بندصورتی که ارز

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

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

صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری  در صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به - ٣٠ماده 

در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع   اسالمی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخالل گسترده

گردد و مرتکب طبق مقررات قانون  می ١٩/٩/١٣٦٩صوب مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور م

  .شود مزبور مجازات می

در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را  - ٣١ماده 

گروههای معاند با نظام  به نحو مستقيم یا غيرمستقيم برای تأمين مالی تروریسم و اقدام عليه امنيت ملی و تقویت

های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد  اختصاص داده یا هزینه نموده است، عالوه بر مجازات

  .گردد االرض محکوم می فی

شوند، عالوه بر ضبط کاال و یا ارز قاچاق، به  ای محسوب می کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه - ٣٢ماده 

  :شوند شرح زیر محکوم می های حبس به ثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مجازاتحداک

  ریال)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک ميليارد  - الف

  ریال)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(بيش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بيش از یک ميليارد  - ب

این قانون حسب مورد به ) ٢٢(های مندرج در ماده  ای کاالهای ممنوع عالوه بر مجازات مرتکبين قاچاق حرفه -تبصره

  .شوند مقرر در این ماده محکوم می نصف حداکثر حبس

  جرائم مرتبط -فصل ششم



، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر )یدیجيتال(هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی  -٣٣ماده 

اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران، 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نياز صادرات و واردات، شناسه کاال و 

د و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات رهگيری، مرتکب جعل گرد

حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کاالی موضوع اسناد مجعول 

 .شود محکوم می

تفاده شده است و همچنين استفاده مکرر از آن خرید و فروش اسناد اصيل گمرکی که قبًال در ترخيص کاال اس -تبصره

  .شود اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می

در صورتی که شخص حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا  -٣٤ماده 

های  و سلب امنيت مردم نباشد عالوه بر مجازاتمقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سالح 

  .شود مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می

در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت  -٣٥ماده 

  .شوند د، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نيز محکوم مییا معاونت در ارتکاب نماین

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقيب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانين و مقررات عمل نمایند در  -١تبصره 

دند مگر آنکه عمل مرتکب به گر حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسين اموال دولتی محکوم می

  .شوند موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می

های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان  کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان -٢تبصره 

  .شوند آن می) ١(مشمول حکم این ماده و تبصره آوری و فروش اموال تمليکی نيز  جمع

  مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال - فصل هفتم

 :شوند های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می دستگاه -٣٦ماده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - الف

 وزارت جهاد کشاورزی - ب

 اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکیگمرک جمهوری  - پ 

 کنندگان و توليدکنندگان سازمان حمایت مصرف - ت

 سازمان حفاظت محيط زیست - ث



 سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -ج

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -چ

 های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده -ح

 شرکت سهامی شيالت ایران -خ

 دخانيات ایران شرکت -د

  .شوند ضابطين نيز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می -تبصره

کل گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت  موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئيس به -٣٧ماده 

ه آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل اماکن گمرکی و کاالهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدود

دادرسی کيفری ضابط خاص  نيروهای مسلح، تشکيل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیين

 .شوند قضائی محسوب می

رئيس حفاظت گمرکهای کشور به پيشنهاد رئيس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران پس از تأیيد فرمانده  -١تبصره

 .شود انتظامی و با حکم ستاد کل نيروهای مسلح منصوب می نيروی

های کشور، حمل و به کارگيری سالح به موجب دستورالعملی است  نحوه تسليح نيروهای حفاظت گمرک -٢تبصره 

  .که توسط نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهيه ميشود و به تصویب ستاد کل نيروهای مسلح ميرسد

ر زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر هرگاه د - ٣٨ماده 

مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهيزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاالی مکشوفه 

گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر های زیر واقع  احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعيت

 :قرائن و امارات مزبور 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 شخص یا اشخاصی غير از متهم –ب

  تهمسابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط م   -پ

صالح قضائی، خود یا بنا بر اعالم دستگاه  وزارت اطالعات و نيروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی -٣٩ماده 

های آنها را شناسایی و اقدام به تشکيل  یافته قاچاق کاال و ارز و دارایی های اصلی، گروههای سازمان کاشف، شبکه

    .پرونده و تکميل تحقيقات نمایند



  .بطين مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیين دادرسی کيفری رفتار نمایندضا -٤٠ماده 

این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطين مکلفند اموال مکشوفه و ) ٢١(به استثنای موارد منطبق با ماده  - ٤١ماده 

حسب مورد توقيف و پلمب کنند و  وسایل حمل کاال و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون

صورتجلسه کشف را با ذکر دقيق مشخصات کاال و یا ارز قاچاق، مالک و حامالن آنها تنظيم نمایند و به امضای متهم 

ضابطين مکلفند بالفاصله و در . یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قيد کنند

ت و چهار ساعت از زمان دستگيری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده صورت عدم دسترسی ظرف بيس

 .تنظيمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند

در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستری باشند، موظفند پس از کشف  -١تبصره 

  .بطين یا مراجع قضائی اطالع دهندبالفاصله با تنظيم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضا

این قانون، در صورتی که بيم اختفای ادله، فرار متهم یا ) ٢١(در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده  - ٢تبصره 

ریال ، ) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هایی با ارزش کاالی قاچاق مکشوفه باالی یکصد ميليون  تبانی باشد و همچنين در پرونده

  .متناسب با مجازات مقرر الزامی استصدور قرار وثيقه 

در صورت داللت قرائن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطين ميتوانند پس از کسب مجوز  -٤٢ماده 

 به انبارها و اماکن و مستغالت محل اختفاء یا نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و   بازرسی از مرجع قضائی

نمایند و حسب مورد جهت    حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام المقدور با حتی

 .رسيدگی به مرجع صالح ارجاع دهند

تنظيم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئيات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کاال و یا  -١تبصره 

 .ارز قاچاق مکشوفه الزامی است

  .اماکن عمومی، نيازی به مجوز موضوع این ماده ندارد بازرسی از -٢تبصره 

هایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطين موظفند با أخذ  در پرونده -٤٣ماده 

ربط، بالفاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت  صالح و با همکاری تمامی نهادهای ذی دستور از مرجع ذی

باید به صورت غيابی   صالح، مرجع رسيدگی صالح حصول نتيجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیعدم 

 .رسيدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید

های قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط  در رسيدگی غيابی به پرونده - ١تبصره 

 .مالک کاال نيست قاچاق مکشوفه مانع رسيدگی به جرائمکاالی 

المالک باشد، کاالی مزبور عينًا به  که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول در صورتی - ٢تبصره 

فقيه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب  ستاد مأذون از سوی ولی

  .شود اد واریز میآن نه



  مراجع صالح رسيدگی به جرم قاچاق -فصل هشتم

ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز  رسيدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه - ٤٤ماده 

قاچاق کاال و های   سایر پرونده. مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحيت دادسرا و دادگاه انقالب است

ای، متهمان متعدد  چنانچه پرونده. ارز، تخلف محسوب و رسيدگی به آن در صالحيت سازمان تعزیرات حکومتی است

داشته و رسيدگی به اتهام یکی از آنان در صالحيت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نيز در این مراجع 

 .شود رسيدگی می

ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگی به جرم در صورتی که پس از  -تبصره

اليه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحيت خود را صادر  يت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعارتکابی در صالح

ق شعبه در سازمان تعزیرات این قرار پس از تأیيد مقام مافو. صالح ارسال نماید نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی

) ٢٨(مقررات این تبصره از شمول ماده. حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است

  .مستثنی است٢١/١/١٣٧٩مصوب ) در امور مدنی(قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

آنها ظرف یک ماه  سالمی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرهر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب ا - ٤٥ماده 

از زمان تحویل پرونده باید رسيدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، 

کننده موظف  تکميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسيدگی

عدم ارسال این گزارش موجب محکوميت انتظامی . ت علت تأخير را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهداس

  .گردد تا درجه سه می

در کليه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسيدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختيار  -٤٦ماده 

أخذ دستور مقام  مواردی که در این قانون به ضرورترا دارند جز در های مزبور  مراجع قضائی در رسيدگی به پرونده

 .قضائی تصریح شده است

های قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات  اعضای شعب ویژه رسيدگی به پرونده - ١تبصره 

قانونی در آراء صادره تحت تعقيب قضائی  سوءنيت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف

 .گيرند قرار نمی

های قاچاق  به کليه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسيدگی به پرونده -٢تبصره 

  .شود شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسيدگی می کاال و ارز مرتکب می

ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول شعبه رسيدگی کننده ضمن  -٤٧ماده 

درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش کاال و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم 

ن مأمور سازما. گردد های مذکور و متهم ابالغ می همچنين وقت رسيدگی به سازمان. نماید قاچاق استعالم می

وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعالم، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود 



در هرصورت، تشکيل جلسه رسيدگی منوط به حضور نماینده . را نيز برای حضور در جلسه رسيدگی معرفی نماید

  .مذکور نيست

هایی که ارزش کاالی قاچاق  ای و یا پرونده ، سازمان یافته، حرفههای قاچاق کاالی ممنوع در پرونده - ٤٨ماده 

ریال است، مرجع رسيدگی مکلف است نسبت به صدور دستور )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مکشوفه بيش از یکصد ميليون 

شناسایی و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعالم از ادارات 

مراجع طرف استعالم نيز موظفند . اسناد و امالک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمایدثبت 

  .ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رسيدگی اعالم کنند

های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئيس شعب تجدیدنظر  به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده -٤٩ماده 

یژه رسيدگی به پروندهای قاچاق کاال وارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأیيد وزیر دادگستری از بين قضات و

  .شوند دارای پایه ُنه قضائی پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابالغ ایشان منصوب می

صادر شود با درخواست رئيس  در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی -تبصره

  .گردد سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هيأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می

ریال ) ٢٠.٠٠٠.٠٠٠(آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بيست ميليون  -٥٠ماده 

عليه قابل   از تاریخ ابالغ با درخواست محکومرد آراء شعب ظرف بيست روز در سایر موا. باشد، قطعی است

 .تجدیدنظرخواهی است

  .جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیين دادرسی کيفری است - ١تبصره 

عتراض در دیوان عدالت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ارز قابل ا - ٢تبصره 

 .اداری و سایر مراجع قضائی نيست

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف  - ٣تبصره 

لزوم بيست روز از تاریخ ابالغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندال

پرونده حسب مورد از سوی رئيس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئيس . دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است

رأی شعبه . کل دادگستری استان برای رسيدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود

  .االجراء است تجدیدنظر قطعی و الزم

بينی نشده است، مطابق قانون  در کليه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پيش -٥١ماده 

  .شود دادرسی کيفری رفتار می آیين

کنند، مکلفند ظرف ده روز از  متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می - ٥٢ماده 

این مهلت با عذرموجه به تشخيص مرجع . اصل آن سند را ارائه نمایندزمان طرح پرونده در مرجع رسيدگی کننده، 



ها ارائه شود  به اسنادی که خارج از این مهلت. رسيدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است

  .شود ترتيب اثری داده نمی

  

  اموال ناشی از قاچاق -فصل نهم

وظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کليه اموال منقول و غيرمنقول و وسایل دستگاههای کاشف و ضابطين م - ٥٣ماده 

استثنای کاالی ممنوع و وسایل  شوند، به  اعم از زمينی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقيف می  نقليه

ارزش کاال، بالفاصله  این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقيف و تشخيص اوليه) ٥٦(نقليه موضوع ماده

این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و . آوری و فروش اموال تمليکی نمایند پس از کشف، تحویل سازمان جمع

  .فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است

شد، عين کاالی المالک با در کليه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول -١تبصره 

شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور  فقيه تحویل می مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی

رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از  آوری و فروش اموال تمليکی به فروش می توسط سازمان جمع

 .شود فقيه واریز می سوی ولی

االشتعال،  الفساد، سریع آوری و فروش اموال تمليکی موظف است درمورد کاالهای سریع سازمان جمع - ٢تبصره 

شود، پس از أخذ مجوز  احشام و طيور و یا کاالهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغييرات کّمی و کيفی در آنها می

  .فروش برساندکننده، بالفاصله کاال را براساس مقررات مربوط به  فروش از مرجع رسيدگی

های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف  های نفتی موظف است فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده - ٣تبصره 

 .داری کل کشور واریز نماید تحویل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه

شده از سوی بانک مرکزی واریز دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظّن قاچاق را به حساب تعيين  - ٤تبصره 

که وجوه موضوع این تبصره  در صورتی. داری کل کشور واریز کند را به حساب ویژه خزانه نماید و پس از قطعيت حکم آن

  .شود این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می) ١(از مصادیق قيد شده در تبصره

کاال درصورت وجود عين، مستحق  حکم به استرداد کاال، صاحبدر موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و  - ٥٤ماده 

مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کاال به قيمت روز فروش بوده و در صورتی که  صورت حسب دریافت آن و در غير این

امل حکم این ماده ش. باشد االداء می فروش شرعًا یا قانونًا جایز نبوده، درخصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت یوم

 .گردد کاالهایی که فروش آنها قانونًا جایز نيست، نمی

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

  .شود مربوط به صاحب آن مسترد می



ابط فنی، ایمنی، بهداشتی و فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کليه ضوابط قانونی از جمله ضو -٥٥ماده 

در صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به توليد و تجارت قانونی و نياز واقعی . ای است  قرنطينه

این قانون، توسط سازمان ) ١٣(بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده 

 .شود وال تمليکی فروخته میآوری و فروش ام  جمع

 .رسد شود و به تصویب هيأت وزیران می نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهيه می آیين

در باره آن دسته از کاالهای قاچاق که وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از  - تبصره 

اق بالصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط سوی ولی فقيه قرار دارد مانند کاالهای قاچ

  .موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید

ای است و   کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطينه صدور یا معدوم -٥٦ماده 

که فروش آن در کشور به توليد داخلی و ) ٥٤(آن بخش از کاالهای موضوع ماده کاالهای قاچاق ممنوع و همچنين 

  .شود و به تصویب هيأت وزیران ميرسد ای است که توسط ستاد تهيه می زند برابر آیين نامه تجارت قانونی لطمه می

  مقررات عمومی -فصل دهم

  .ودش قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می  -٥٧ماده 

در کليه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موجود نبودن عين کاال و یا ارز  - ٥٨ماده 

های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز نيز محکوم  قاچاق، مرتکب حسب مورد عالوه بر محکوميت به مجازات

  .شود این ماده نمی موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کاال و ارز مشمول. شود می

که کشف کاال و یا ارز قاچاق، همراه با درگيری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سالح گرم و  درصورتی -٥٩ماده 

که وسيله نقليه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبيل  زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی آتش

لک عامدًا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختيار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع سابقه مرتکب معلوم شود که ما

صورت خودرو به مالک  در غير این. شود قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می

  .شود مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می

های نقدی مقرر در این قانون ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی   صورتی که محکومان به جریمه در -٦٠ماده 

ا فروش اموال شده و ی های سپرده های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثيقه به پرداخت جریمه

ی شناسایی نشود و یا کمتر از شود و چنانچه اموال عليه أخذ و مابقی به مالک مسترد می شده محکوم شناسایی

ميزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیين دادرسی کيفری حسب 

مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بين قضات دارای 

درهر صورت حبس . شود شوند به حبس تبدیل می این قانون انتخاب می) ٤٩(ر مادهپایه پنج قضائی به روش مندرج د

 .بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بيشتر باشد



در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به  - ١تبصره 

شود ارجاع  قضائی مربوطه که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين می های حوزه حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه

 .گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند می

عليه، حتی پس از اتمام حبس  ر صورت شناسایی اموالی از محکومجزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی د - ٢تبصره 

  .گردد وصول می

های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از  صوص پروندهتواند درخ ستاد می -٦١ماده 

    کننده طریق دادستان، تعقيب و رسيدگی به پرونده را از بدو تشکيل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسيدگی

  .تقاضا نماید

های وارداتی را براساس نرخ برابری سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کاال -٦٢ماده 

ارز اعالمی توسط بانک مرکزی به صورت ساالنه در اختيار کليه دستگاههای کاشف و ضابطين قضائی مرتبط برای 

ای رخ دهد،  در صورتيکه در طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغييرات عمده. تعيين ارزش اوليه قرار دهد

  .شود م میتوسط سازمان ذی ربط اعال

حکم تعّدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکميلی، مطابق قانون مجازات اسالمی  - ٦٣ماده 

  .است

هر شخصی که با علم و اطالع مرتکب جرم حمل کاال یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب  -٦٤ماده 

  .شود های مقرر درمورد مالک کاال و ارز نيز محکوم می ضبط کاال یا ارز، به مجازاتاصلی آن را تعيين نماید، عالوه بر 

چنانچه قرائنی از قبيل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسيله نقليه یا محل نگهداری، از استفاده  -٦٥ماده 

باشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر برای آنها در قاچاق کاال و ارز باشد و مالک نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده 

شود و در مورد ضبط محل نگهداری کاالی  این قانون، ضبط می) ٢٠(مرتکب، وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده 

عليه ظرف دو ماه از تاریخ صدور  تی که محکومدر صور. گردد های آن اعمال می این قانون و تبصره) ٢٢(ممنوع، ماده 

  .گردد نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد میحکم قطعی، جزای 

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسيدگی عالوه بر حکم به ضبط کاالی قاچاق،  - ٦٦ماده 

قاچاق، از بين   ورتی که کاال یا ارزنماید و در ص سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعيين و به پرداخت آن محکوم می

 .رفته باشد بهای آن نيز به نسبت مالکيت دریافت می شود

چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شالق نيز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شالق  -تبصره

  .گردد مقرر محکوم می



مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد،  - ٦٧ماده 

کند و شخص حقوقی، عالوه بر محکوميت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه  اقدام می

 :شود ترتيب زیر محکوم می مقرر برای شخص حقيقی، به

ممانعت از فعاليت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در در مورد قاچاق کاالی غيرممنوع و ارز در مرتبه اول  - الف

 مرتبه دوم انحالل شخص حقوقی

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

یابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشارکت در اداره  افراد موضوع این ماده محکوميت قطعی می -١تبصره 

 .شخص حقوقی نيستند

کننده، کارکنان  چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسيدگی - ٢بصره ت

های مربوط حسب مورد به محروميت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات  و مدیران مرتکب قاچاق را عالوه بر مجازات

 .نماید دولتی و عمومی غيردولتی محکوم می

ع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمين منافع شخص حقوقی به قاچاق اگر مناف -٣تبصره 

 .شود ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می اقدام گردد، جریمه

در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات  -٤تبصره 

گيری یا نظارت بر  منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختيار نمایندگی یا تصميم. شود اسالمی عمل می

  .شخص حقوقی را دارد

  .مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است -٦٨ماده 

اسالمی ایران داخل یا قبل از ورود چنانچه وسایل نقليه حامل کاالی ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری  -تبصره

ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، 

  .شود حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می

شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و  تواند باتوجه به کننده ذیصالح حسب مورد می مرجع رسيدگی - ٦٩ماده 

مورد مرتبط  های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکميل مجازات، به یک یا چند شخصيت مرتکب، عالوه بر مجازات

 :های زیر محکوم نماید از محروميت

 :تعليق موقت یا ابطال دائم - الف

 کارت بازرگانی -١



 کارت مبادالت مرزی -٢

 کارت ملوانی -٣

 العملکاری برداری یا حق پروانه کسب، تأسيس، بهره -٤

 پروانه حمل و نقل -٥

 گواهينامه رانندگی وسایل نقليه زمينی، دریایی و هوایی -٦

 تعطيل موقت یا دائم محل کسب و پيشه و تجارت - ب

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

 ضویت در هيأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سالمحروميت از تأسيس شرکت و یا ع - ت

  ممنوعيت خروج از کشور تا پنج سال - ث

المللی که مدیران یا  ونقل داخلی و بين مرجع رسيدگی کننده ذیصالح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل - ٧٠ماده 

اند باتوجه به شرایط، نحوه،  ته گمرکی شدهمتصدیان آنها مرتکب قاچاق کاال یا حمل کاالی خارجی فاقد اسناد مثب

  :نماید های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می دفعات ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب عالوه بر مجازات

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

 متصدیانمرتبه دوم شش ماه تا یک سال محروميت اشتغال مدیران یا  - ب

درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و یا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به این  -تبصره

شود و درصورت تکرار، شرکت منحل  منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعاليت شرکت سه ماه تا یک سال تعليق می

  .گردد می

های  جع رسيدگی کننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازاتجزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مر -٧١ماده 

ای و سازمان یافته موضوع این قانون نيز قابل تعليق  حبس و شالق در جرائم قاچاق کاالهای ممنوعه، حرفه

  .باشد نمی

خود اند، در مراحل تحقيقات مقدماتی، با اقرار  هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده - ٧٢ماده 

های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخيص مرجع   موجبات کشف کاال و ارز و یا دستگيری سرشبکه

  رسيدگی، ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از کيفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفيف متناسب داده 

  .شود می



ربط، پایگاه اطالعات محکومان  منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی به -٧٣ماده 

تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به . گردد قوه قضائيه تشکيل می قاچاق کاال و ارز در مرکز فن آوری و اطالعات

ز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت های راجع به قاچاق کاال و ار محض دریافت رأی قطعی محکوميت

ها و  نحوی باشد که امکان تعامل داده باید به  مبادله اطالعات بين سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائيه. نمایند

  .استفاده کاربران طرفين وجود داشته باشد

ای است که توسط سازمان تعزیرات  هنام ها به موجب آیين ربط به داده نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی -تبصره

االجراء شدن این قانون، به تصویب رئيس  شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم حکومتی و قوه قضائيه تهيه می

  .رسد قوه قضائيه می

مسؤوالن مستقيم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسيدگی  -٧٤ماده 

کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای  های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسيدگی  دهبه پرون

گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاریخ وصول استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به  دولت قرار می

های بعدی  شش ماه از خدمات دولتی در نوبتمجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا 

رسيدگی به . گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است محکوم می

  .باشد این امر در صالحيت محاکم کيفری دادگستری مراکز استانها می

ی ابالغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران اسالمی ایران موظف است برا نيروی انتظامی جمهوری -٧٥ماده 

وزارت دادگستری و . انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائيه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید

  .فراهم کنند  سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات الزم را برای استقرار این نيروها

االجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری  اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزمهای   نامه  آیين -٧٦ماده 

شود و پس از  های عضو ستاد تهيه می های کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه  وزارتخانه

  .رسد تأیيد رئيس قوه قضائيه به تصویب هيأت وزیران می

با اصالحات بعدی،  ١٣١٢/ ٢٩/١٢جراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوباز تاریخ الزم اال - ٧٧ماده 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون  ١٢/٢/١٣٧٤قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب

قانون ) ٣٦(و ) ٣٥(واد ، م٩/٨/١٣٣٦راجع به جلوگيری از عمل قاچاق توسط وسایط نقليه موتوری دریایی مصوب 

قانون نظام صنفی مصوب ) ٦٢(، ماده ٢٤/١٠/١٣٧٠آوری و فروش اموال تمليکی مصوب  تأسيس سازمان جمع

کارگيری تجهيزات دریافت از ماهواره  قانون ممنوعيت به) ٩(ماده ) ب(و بند ) ٨(، ماده)٣(، تبصره ماده ٢٤/١٢/١٣٨٢

، ١٤/٦/١٣٧٤ن حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانو) ٢٢(ماده) د(، بند ٢٣/١١/١٣٧٣مصوب 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و ) ٣(و اصالح ماده   )١(قانون الحاق یک تبصره به ماده ) ٣(ماده ) ١(تبصره 

به قانون قانون الحاق موادی ) ١٢(ماده) ٤(و ) ٢(، )١(، بندهای ١٠/١٢/١٣٧٩دارویی و خوردنی و آشاميدنی مصوب 

قانون اختيارات مالی و ) ٧(و ) ٦(، )٥(، )٤(، )٣(، مواد ٥/٨/١٣٨٤تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 



و الیحه قانونی انحالل گارد ١٩/٤/١٣٤٨استخدامی سازمان بنادر و کشتيرانی و تشکيل گارد بنادر و گمرکات مصوب 

  .شود میشورای انقالب نسخ  ١٤/٩/١٣٥٨بنادر و گمرکات مصوب 

کليه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبيل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و  -تبصره

از وجوه واریزی، ساالنه تا مبلغ دویست . گردد کل کشور واریز می داری ای نزد خزانه حساب ویژه های وصولی به جریمه

با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثير دستگاههای متکفل امر مبارزه با  ریال برای مبارزه) ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 

تصویب  شود و به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهيه می ای که به نامه های ارائه شده مطابق آیين قاچاق و برنامه

  .ددگر کننده هزینه می ربط و مراجع رسيدگی رسد، ميان کاشفان، دستگاههای ذی وزیران می هيأت

درمواردی که متهمان . شود این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می

الکشف در هر پرونده  کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق اصلی شناسایی و به مرجع رسيدگی

های مترتبه  زینه محل نگهداری و تأمين سایر هزینهميزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه ه. دوبرابر سایر موارد است

مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در . شود نامه مذکور تعيين و پرداخت می بر کاالی موضوع این قانون در آیين

نون اغير از موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف غيرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در ق

 .شود مجازات اسالمی محکوم می

های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس  ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کميسيون

  .شورای اسالمی گزارش نماید

شنبه مورخ سوم   قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه

به تأیيد  ١٨/١٠/١٣٩٢و سيصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ماه یکهزار  دی

  .شورای نگهبان رسيد

  علی الریجانی                                                                                                                               

 


