
 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 تعاریف، مصادیق و تشکیالت -فصل اول

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

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

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

 .عرضه آن در بازار داخلی کشف شود

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

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

 .مبادالت مالی کاربرد دارد

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

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

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

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

 .یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است

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

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

راساس باالترین نرخ ارز اعالمی توسط گیرد که بهایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق میحقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه

 .شودبانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می

فروشی محل کشف به اضافه هزینه ترین بازار داخلی عمدهارزش کاالی قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کاال در نزدیک -خ

 .گیرده به آن کاال تعلق میهایی کهایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانهحمل و نقل و هزینه

های نفتی و محصوالت پتروشیمی حسب مورد متناسب با باالترین فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآورده -تبصره

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

 .شودمی

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

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

 .گرددینه)بارکد( و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج میشود و به صورت رمزیک سامانه ثبت می

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

ه از زنجیره تأمین مبتنی بر یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطبندی با ابعاد مشخص اختصاص میکاالهای دارای بسته

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

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

 .ا جعلی باشدشده تطبیق ننماید و ی

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

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



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

شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کاال صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می

 .یخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشداز هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تار

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

 .شوندنمی

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

سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است 

 .گیردصورت می

 .اق شودای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچقاچاقچی حرفه -ش

( قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و 5دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده) -ص

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

موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف  های اجرائی است که بهدستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه -ض

 .باشدبه وصول درآمدهای دولت می

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

 :شودذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می 22/8/1931عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب  -2ماده 

  بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودنداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کرانبرنگر -الف

 کاال آن قطعی صادرات

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

 د و یا مجوزهای جعلیاظهار کاال به گمرک با ارائه اسنا -پ

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

 22/8/1931( قانون امور گمرکی مصوب122ورود کاالی موضوع بند)ر( ماده) -ث

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

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

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

 گمرک

های مرزی، بدون خروج کاالهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استان -ح

 رعایت تشریفات قانونی

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

ها مشروط بر عدم مطابقت با آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاههای فروش سازمان جمعبه استناد حوالهعرضه کاال  -د

 مشخصات حواله

 ( این قانون11فروشی با رعایت ماده )عرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیری در سطح خرده -ذ



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

 موجود

 سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر -ز

ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گذاری، برنامهبه منظور سیاست -9ماده 

کزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، ستاد مر

معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از 

های قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های اقتصادی ونمایندگان عضو کمیسیون

آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل تعزیرات حکومتی، جمع

رک جمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گم

رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی 

 .گرددجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میاالختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیسقضائیه و نماینده تام و پیشگیری قوه

اساسی در ( قانون121جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم)میمات این ستاد پس از امضای رئیستص

 .االجراء استهای اجرایی الزمموضوعات مرتبط با قاچاق کاال و ارز برای تمامی دستگاه

قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا  ز از جمله قوههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارسایر دستگاه

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

 .باشند

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

 .شودحسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می

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

 .های عضو ستاد تشکیل دهدمایندگان دستگاهقبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز متشکل از ن

 .معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز را برعهده دارد -1تبصره 

 .الجراء استاها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون الزمکلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه -2تبصره 

مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام -5ماده 

های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال جمهور سامانهرئیس

 .اندازی نمایدراهو ارز را ایجاد و 

باشند و اشخاص شده میاندازیهای راهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه

حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه 

 .شوندمحکوم می

شده به موجب این قانون و افشای اطالعات آنها جرم است های راه اندازیرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانهه -1تبصره 

 .شودماه تا دوسال حبس محکوم میو مرتکب به مجازات از شش

و مرتکب به شش ماه تا دو های موضوع این قانون جرم است وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه -2تبصره 

 .شودسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاری وزارتخانه -9تبصره 

برداری از سامانه شناسایی و هیه، اجراء و بهرههای ذیربط به تدارایی)گمرک جمهوری اسالمی ایران(، بانک مرکزی و سایر دستگاه

 .مبارزه با کاالی قاچاق اقدام نماید

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



شود از محل درآمدهای این بینی میجه ساالنه پیش( که در بود11های اجرای حکم موضوع این ماده و بند)ب( ماده)هزینه -4تبصره 

رسد، به شود و به تصویب هیئت وزیران میای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه مینامهقانون تأمین و مطابق آیین

 .مصرف خواهد رسید

 پیشگیری از قاچاق -فصل دوم

( و به منظور کاهش 5( ماده)9مذکور در تبصره) ت مربوط به سامانهسازی اطالعاها و یکپارچهبه منظور تجمیع داده -6ماده 

 :های بروز قاچاق کاال و ارززمینه

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

 .سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نمایدامع یکپارچهافزاری جبرداری از سامانه نرمبه تهیه، اجراء و بهره

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

 .طریق آن اقدام نمایند

ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کاال موظفند هش توقفهای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاوزارتخانه -ب

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

 .عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند

پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه وزارت کشور با همکاری ستاد، الیحه توسعه و امنیت  -پ

 .دهدکند و به هیئت وزیران ارائه میهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میفعالیت

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

کاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران صدور، خارجی، با هم

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

دار افزاری به شناسههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرما همکاری دستگاهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ب -ث

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

 .شناسایی کاالهای قاچاق اقدام نماید

ها های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکلهف است با همکاری ستاد و دستگاهوزارت راه و شهرسازی موظ -ج

 .و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید

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

 .شده اقدام نمایدای کاال به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طیونقل جادهملح

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

 .پیشگیری از قاچاق کاال، مدنظر قرار دهد

 .وری اسالمی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات الزم را معمول داردگمرک جمه -خ

نامه ( آیین1در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کاالهای پیشنهادی در کارگروه ماده) -د

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

 .وزیران قرار دهدپیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت

 .رسدشود و به تصویب هیئت وزیران میهای مربوط تهیه مینامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاهآیین -تبصره

 :است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد بانک مرکزی موظف -1ماده 

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



 فعالیت آنهاها و رصد و ارزیابی ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی -ب

ای ایجاد دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه -1تبصره 

 .نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد

وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است  به دولت توسط شده تعیین مجاز واحدهای از خارج ارز، فروش و عرضه  -2تبصره 

 .شودو با مرتکبین مطابق قانون رفتار می

 .کنددولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می -9تبصره 

باشند و به  و ارز میدولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کاال -8ماده 

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

 .بینی نمایدشوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشدیگران مواجه می

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

 .شودگزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می

قاچاق کاال و ارز  با مبارزه متکفل قانون این موجب به که دستگاههایی کلیه انسانی های¬به منظور صیانت از سرمایه -3ماده 

 :رسد، اقدامات زیر انجام مییابدبراساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می میباشند، متناسب با حجم فعالیتها

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

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

 موقت

 کارکنان روانی و روحی سالمت ارتقای بهمنظور فرهنگی -هایرفاهی¬اجرای برنامه -پ

 :دستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند -11ماده 

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

نی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با ایجاد ساختار سازما -الف

 قاچاق کاال و ارز

 کاشف دستگاههای محوریت با آموزشی کارگاههای و ای¬های سراسری و منطقهبرگزاری رزمایش -ب

و نقل و مراکز نگهداری کاالی قاچاق به شرط  حمل و ودور مسیرهای بر الزم هاینظارت و پذیر¬شناسایی و کاهش نقاط آسیب -پ

 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 قاچاق -ت

 کاشف دستگاههای در مردمی هایگزارش آوری¬ایجاد واحد جمع -ث

 مبارزه فرآیندهای بهبود جهت در اقدام و ستاد عضو دستگاههای فعالیت شناسی¬و بازرسی برای آسیبنظارت  -ج

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

 :ارتکاب جرم 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

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

 نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتیآیین

العاده ویژه ( فوق%81میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد) -1تبصره 

ای نامهگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیینقضائی تعیین می (8)( تا1مستمر قضات در گروههای)

 .رسدوزیران میاالجراء شدن این قانون به تصویب هیأتاز تاریخ الزم ماهاست که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه

 .شود( تأمین می5( ماده )4های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره )هزینه -2تبصره 

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

 های قاچاق کاال و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستادنشده و علل آن، درباره پروندهاحکام اجراء

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

 به ستاد



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

 های علمیشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشآسیب -ج

 های قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیهتشکیل 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 پیشنهاد ستاد با رعایت انعقاد موافقتنامه همکاری -ح

 ( قانون اساسی125اصل یکصد وبیست وپنجم)

های ساالنه پیشگیری از قاچاق کاال و شده، برنامههای تعیینتکلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولوی -12ماده 

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

بهمنظور شناسایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کاالهای  -19ماده 

زهای الزم از قبیل کاالی جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کاالی تجاری منوط به ارائه قاچاق یا فاقد مجو

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

به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کاالهای مذکور  توزیع و فروش کاالهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط

 .قاچاق محسوب میشوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کاال از بدو  -1تبصره 

دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری  ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه

 .دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید

توزیع و فروش کاالهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد  -2تبصره 

اسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کاالها با رعایت شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کاال و شن

 .انجام میشود 22/8/1931قانون امور گمرکی مصوب  (121)و ماده 6/1/1984( قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب 3ماده)

ائی عضو آن با لحاظ های اجرآییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه -9تبصره 

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

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

تبلیغات اسالمی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، 

های ابالغی شورایعالی انقالب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست

ت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کاالی قاچاق، کیفی

 .اجراء نمایند

دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی  -15ماده 

 .جاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایندموافقتنامههای ت

ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف  -16ماده 

 .شود¬سایر دستگاههای مربوط نمی

بندی آمار و اطالعات دستگاههای مختلف را تصویب ات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمعستاد در چهارچوب اختیار -1تبصره 

 .نمایدمی

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

 .ورای اسالمی ارائه نمایدآن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس ش

وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از  -11ماده 

های همکاری دو در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه و کند رعایت قاچاق با مبارزه روی¬قاچاق کاال و ارز را در حل مشکالت پیش

 .ا چندجانبه به آنها توجه نمایدی

 ای و ارزقاچاق کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -فصل سوم

 زیر نقدی های¬هر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به جریمه -18ماده 

 :محکوم میشود



 رابر ارزش کاالکاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو ب -الف

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

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

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

های مقرر در این ماده محکوم عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات -1تبصره 

 .شود¬می

دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به  و اقتصادی امور های¬وزارتخانه پیشنهاد با ای¬فهرست کاالهای یارانه -2تبصره 

 .رسد¬یتصویب هیأت وزیران م

 .نماید اعالم را مشروط مجاز کاالهای فهرست است مکلف تجارت و معدن صنعت،  وزارت -9تبصره 

( این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد 18در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده ) -13ماده 

 به فروش حاصل از قاچاق غیر کاالی نسبت به قانونی های¬هزینه ایرس و مذکور ماده های¬تمام کاال ضبط و پس از کسر جریمه

 .میشود مسترد مالک

 (18) وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده -21ماده 

 :گردداین قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می

 .(ریال یا بیشتر باشد111.111.111قاچاق مکشوفه یکصد میلیون )وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی  -الف

(ریال یا بیشتر 911.111.111وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ) -ب 

 .باشد

(ریال یا 311.111.111یلیون)وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه نهصد م -پ 

 .بیشتر باشد

 .(ریال یا بیشتر باشد1.111.111.111وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکمیلیارد) -ت 

ر (ریال یا بیشت9.111.111.111وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سه میلیارد) -ث 

 .باشد

علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکوم   -1تبصره 

 .گرددجریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می

هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کاال در مجموع  در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با -2تبصره 

 .باشد وسیله نقلیه ضبط می شودمعادل یا بیشتر از مبالغ این ماده 

 .مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد -9تبصره 

در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با  -4بصره ت

ر غیر اینصورت وسیله نقلیه د و شود¬علم و اطالع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می

 .آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد به مالک مسترد و معادل ارزش

المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی که وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولدرصورتی -5تبصره 

فروش اموال  آوری وشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمعولی فقیه تحویل می

 .شودرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میتملیکی به فروش می

( این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل 18در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده ) -21ماده 

د با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در (ریال یا کمتر باش11.111.111ده میلیون )

 میشود  صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل

رونوشتی از اوراق به متهم ابالغ شخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و م حساب به مکشوفه ارز و

 .میگردد

 تصمیم این به  صاحب کاال و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف -1تبصره 

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

باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدی موضوع  و  مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم -2ره تبص

 .( این قانون محکوم میگردد18ماده )

 .گیردبه کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی -9تبصره 

 ممنوع هایکاال قاچاق –فصل چهارم



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

 :شود( مجازات می24( و )29شرح زیر و مواد )به

 تا سه برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق(ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو 11.111.111کاال تا ده میلیون )که ارزشدرصورتی -الف

ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا  (111.111.111)( تا یکصد میلیون 11.111.111درصورتی که ارزش کاال از ده میلیون ) -ب

 پنج برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق

ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو (1.111.111.111)( تا یک میلیارد 111.111.111در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون ) -پ

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

(ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل 1.111.111.111در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ) -ت

 قاچاق هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع

فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل  22/8/1981( قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوب 112حکم ماده) -1تبصره 

 .کشور است

 .شودوجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع، ضبط می -2تبصره 

اق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار آالت و ادواتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچ -9تبصره 

 شود. مواردی کهگیرد، ضبط میمی

 .باشداستفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی

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

 .بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است

( این 24محل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده) -5تبصره 

وماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، شود و در صورتی که محکوم  علیه ظرف دقانون نشود، توقیف و پلمب می

 .شودحسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می

( گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در 22در مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای)پ( و )ت( ماده) -29ماده 

 :شودر یک از شرایط زیر، ضبط میقاچاق کاالی مزبور، درصورت وجود ه

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

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

 .راختیار مرتکب قرار داده استآن را جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق د

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

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

گردد، مشروط ( ریال باشد، مصادره می1.111.111.111یگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش از یک میلیارد )قاچاق در اختیار د

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

 قیمت کاالی قاچاق

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

گردد. در صورتی که مرتکب بدون منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می

 .شودشده به جزای نقدی وی افزوده میرابر ارزش کاالی قاچاق نگهداریاطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج ب

االجراء شدن این قانون به تأیید الزمشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخنامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میآیین -تبصره

 .رسدرئیس قوه قضائیه می

زمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و هر کس بدون أخذ مجوز قانونی از سا -25ماده 

مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از 

یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود،  بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند،

هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کاالی ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این 

 .حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است

صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و   -26ماده 

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

های هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده -21ماده 

وراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای قاچاق به شرح زیر محکوم خ

 :های وارده نیستشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتمی



ق کاالهای ممنوع موضوع های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاقاچاق مواد و فرآورده -الف

 .باشد( این قانون می22ماده)

های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع که کاالی قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردهدر صورتی -ب

زش کننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آمورسیدگی

پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعالم پاسخ دهد. هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و 

( این قانون خواهد شد و در غیر 18درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند)ب( ماده)

گذشته و یا مضر به سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات د، تاریخ مصرفصورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاساین

 .باشدقاچاق کاالهای ممنوع می

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

برای استعالم مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان الزم از کاال آیین -2تبصره 

شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه میوزارتخانه

 .رسدتصویب هیأت وزیران میاالجراء شدن این قانون بهالزم

 ایقاچاق سازمان یافته و حرفه -فصل پنجم

( این 22نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب عالوه بر جزای نقدی مندرج در ماده)که قاچاق کاالهای ممنوع بهدرصورتی -28ماده 

 :شودترتیب زیر محکوم میقانون به

 ( به نود و یک روز تا شش ماه حبس22درخصوص بند)الف( ماده) -الف

 حبس ( به بیش از شش ماه تا دو سال22درخصوص بند)ب( ماده) -ب

 ( به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور22درخصوص بندهای )پ( و )ت( ماده) -پ

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

 .میشوند مقرر در بندهای )الف( و )ب( محکوم هایمجازات حداکثر به مورد حسب

های مجازات بر عالوه شود، قاچاق یافته سازمان نحو به ارز یا و ای¬درصورتی که کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -23ماده 

 .شودهای زیر محکوم می( این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات18موضوع ماده )

ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در (111.111.111)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 111.111.111ای یا ارز تا یکصد میلیون )چنانچه ارزش کاالی یارانه -ب

 بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بندارزش کاال 

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

 .شوندهای مقرر در بندهای)الف( و )ب( محکوم میحداکثر مجازات

صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران یا چاق کاال و ارز بهدر صورتی که ارتکاب قا -91ماده 

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

 .شودو مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات میگردد می 13/3/1963در نظام اقتصادی کشور مصوب 

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 مستقیم  -91ماده 

اختصاص داده یا هزینه نموده  یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام

 .گرددهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیاالرض محکوم میاست، عالوه بر مجازات

شوند، عالوه بر ضبط کاال و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای ای محسوب میکسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه -92ماده 

 :های حبس بهشرح زیر محکوم میشوندو چهار ضربه شالق تعزیری و مجازات نقدی و تا هفتاد

 (ریال1.111.111.111نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد ) -الف

 (ریال1.111.111.111بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ) -ب

( این قانون حسب مورد به نصف حداکثر 22های مندرج در ماده )ای کاالهای ممنوع عالوه بر مجازاتبین قاچاق حرفهمرتک -تبصره

 .شوندمقرر در این ماده محکوم میحبس

 جرائم مرتبط -فصل ششم



ایر اسناد از قبیل هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی )دیجیتالی(، مهر و موم یا پلمب گمرکی و س -99ماده 

اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کاال و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم 

ا را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی به جعلی بودن، آنه

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

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

 .محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود

در صورتی که شخص حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید،  -94ماده 

های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به مجازاتاگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سالح و سلب امنیت مردم نباشد عالوه بر 

 .شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود

در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در  -95ماده 

 .شونداین قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میارتکاب نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در 

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس  -1تبصره 

ون دیگری مستلزم محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قان

 .مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند

آوری و فروش های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعکارکنان تمامی دستگاهها و سازمان -2تبصره 

 .شوندی( آن م1اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره )

 مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال -فصل هفتم

 :شوندهای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب میدستگاه -96ماده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -الف

 وزارت جهاد کشاورزی -ب

 گمرک جمهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی -پ 

 تولیدکنندگان و کنندگان¬سازمان حمایت مصرف -ت

 سازمان حفاظت محیط زیست -ث

 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -ج

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -چ

 های نفتی ایرانشرکت ملی پخش فرآورده -ح

 شرکت سهامی شیالت ایران -خ

 شرکت دخانیات ایران -د

 .شونددود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب میضابطین نیز در ح -تبصره

کل گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیسبه -91ماده 

وهای مسلح، تشکیل و و کاالهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیر

 .شونددادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب میمأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین

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

 .شودح منصوب میبا حکم ستاد کل نیروهای مسل

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

 .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد

شف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کا -98ماده 

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

قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات  های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکردهند که جرم در یکی از وضعیت

 :قانونی به مقام قضائی اعالم نمایند

 وقوع جرم به صورت سازمان یافته -الف

 علق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهمت –ب

 متهم توسط قاچاق جرم ارتکاب سابقه  -پ



صالح قضائی، خود یا بنا بر اعالم دستگاه کاشف، تظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیوزارت اطالعات و نیروی ان -93ماده 

های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل یافته قاچاق کاال و ارز و داراییهای اصلی، گروههای سازمانشبکه

  .تحقیقات نمایند

 .طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایندضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق  -41ماده 

( این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل 21به استثنای موارد منطبق با ماده ) -41ماده 

ه کشف را با ذکر کاال و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلس

دقیق مشخصات کاال و یا ارز قاچاق، مالک و حامالن آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، 

مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان 

 .ت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نماینددستگیری، ضمن تح

در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظیم  -1تبصره 

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

( این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و 21در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده ) -2 تبصره

ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با  (111.111.111) میلیون یکصد باالی مکشوفه قاچاق کاالی ارزش با هایی¬همچنین در پرونده

 .مجازات مقرر الزامی است

در صورت داللت قرائن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع  -42ه ماد

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

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

تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کاال و یا ارز قاچاق  -1تبصره 

 .مکشوفه الزامی است

 .اده نداردبازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این م -2تبصره 

در پروندههایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع  -49ماده 

اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه  مالک شناسایی به بالفاصله ربط،ذی نهادهای تمامی همکاری با و صالح¬ذی

مقررات این قانون رأی  مطابق و رسیدگی غیابی صورت به باید  حصال رسیدگی مرجع صالح،¬ه به مراجع ذیاز تاریخ وصول پروند

 .مقتضی را صادر نماید

های قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کاالی قاچاق در رسیدگی غیابی به پرونده -1تبصره 

 مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم

 .اال نیستمالک ک

المالک باشد، کاالی مزبور عیناً به ستاد مأذون از که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهولدر صورتی -2تبصره 

 .شودفقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز میسوی ولی

 یدگی به جرم قاچاقمراجع صالح رس -فصل هشتم

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

های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. سایر پرونده

ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده به

 .شودصالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می

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

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

صورت عدم اعالم نظر مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در  مقام تأیید از پس قرار این. نماید ارسال صالح¬قضائی ذی

( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در 28آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده)

 .مستثنی است21/1/1913امور مدنی( مصوب 

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

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

کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی

 .گرددق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میمافو



در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی  -46ماده 

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

های قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده -1تبصره 

 .ار نمیگیرندارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قر

های قاچاق کاال و ارز به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده -2تبصره 

 .مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود

سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت  شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر -41ماده 

حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کاال و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعالم مینماید. همچنین 

از تاریخ  گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روزهای مذکور و متهم ابالغ میوقت رسیدگی به سازمان

دریافت استعالم، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، 

 .تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست

زش کاالی قاچاق مکشوفه بیش از ایی که ارهپرونده یا و ای¬های قاچاق کاالی ممنوع، سازمان یافته، حرفهدر پرونده -48ماده 

(ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به 111.111.111یکصد میلیون )

متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعالم از ادارات ثبت اسناد و امالک، مخابرات، بانکها و سازمان 

 .اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعالم نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رسیدگی اعالم کنند بورس و

رسیدگی  ویژه تجدیدنظر شعب رئیس حکومتی، تعزیرات سازمان در قاچاق های¬به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده -43ماده 

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

 .شوندموافقت رئیس قوه قضائیه با ابالغ ایشان منصوب می

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

 .گردد¬تری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال میدادگس

( ریال باشد، قطعی 21.111.111آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ) -51ماده 

 .علیه قابل تجدیدنظرخواهی استواست محکوم  است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخ

 .جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است -1تبصره 

آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر  -2تبصره 

 .نیست مراجع قضائی

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از  -9تبصره 

تاریخ ابالغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل 

نده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی تجدیدنظرخواهی است. پرو

 .مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و الزماالجراء است

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

 .شودمی

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

ه حداکثر یک بار دیگر به مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کنند

 .مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود

 اموال ناشی از قاچاق -فصل نهم

از اعم  دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه -59ماده 

( این 56استثنای کاالی ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده)شوند، بهزمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می

آوری و قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع

 .ایند. این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی استفروش اموال تملیکی نم

المالک باشد، عین کاالی مزبور به نهاد در کلیه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول -1تبصره 

آوری و گی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمعشود و یا با هماهنفقیه تحویل میمأذون از سوی ولی



 .شودفقیه واریز میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفروش اموال تملیکی به فروش می

الشتعال، احشام و طیور و یا االفساد، سریعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کاالهای سریعسازمان جمع -2تبصره 

کننده، شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکاالهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کّمی و کیفی در آنها می

 .بالفاصله کاال را براساس مقررات مربوط به فروش برساند

اچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و های نفتی قهای نفتی موظف است فرآوردهشرکت ملی پخش فرآورده -9تبصره 

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

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

که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در ری کل کشور واریز کند. در صورتیدارا به حساب ویژه خزانهقطعیت حکم آن

 .شود( این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می1تبصره)

کاال درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در 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 رت حسبصوغیر این

باشد. حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً جایز االداء مینبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم

 .گرددنیست، نمی

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

 .شودمسترد می

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

ق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فو

 .آوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود( این قانون، توسط سازمان جمع19مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده )

 .رسدویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصآیین

در باره آن دسته از کاالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی  -تبصره 

وال فقیه قرار دارد مانند کاالهای قاچاق بالصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش ام

 .مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید

ای است و کاالهای قاچاق کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهصدور یا معدوم -56ماده 

ی لطمه میزند برابر ( که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانون54ممنوع و همچنین آن بخش از کاالهای موضوع ماده )

 .ای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسدآیین نامه

 مقررات عمومی -فصل دهم

 .شودقاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می  -51ماده 

ود نبودن عین کاال و یا ارز قاچاق، مرتکب در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موج -58ماده 

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

 .شودمرتکب در تلف کاال و ارز مشمول این ماده نمی

زا با مأموران ا درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سالح گرم و آتشکه کشف کاال و یا ارز قاچاق، همراه بدرصورتی -53ماده 

که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که کاشف باشد، درصورتی

مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم 

صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در غیر این .شوددر امر مبارزه با قاچاق ضبط می

 .شودافزوده می

تاریخ ابالغ حکم قطعی به پرداخت های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از در صورتی که محکومان به جریمه -61ماده 

علیه أخذ و شده محکوم  شده و یا فروش اموال شناساییهای سپردههای مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقهجریمه

شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول مابقی به مالک مسترد می

ود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی نش

شوند به ( این قانون انتخاب می43اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده)

 .بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشدحبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس 

در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا  -1تبصره 



ده روز نسبت به  گردد تا ظرفشود ارجاع میهای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشعبی از دادگاه

 .مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند

 .علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگرددجزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم   -2تبصره 

از طریق دادستان،  های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب موردتواند درخصوص پروندهستاد می -61ماده 

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

سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کاالهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعالمی  -62ماده 

در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.  توسط بانک مرکزی به صورت ساالنه

 .شودای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعالم میدر صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغییرات عمده

 .تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسالمی است حکم تعّدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات -69ماده 

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  -64ماده 

 .دشوهای مقرر درمورد مالک کاال و ارز نیز محکوم میتعیین نماید، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به مجازات

چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق  -65ماده 

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

های آن اعمال ( این قانون و تبصره22( این قانون، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کاالی ممنوع، ماده )21ده )مندرج در ما

علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها گردد. در صورتی که محکوم  می

 .گرددیبرداشت و مابقی به مالک مسترد م

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی عالوه بر حکم به ضبط کاالی قاچاق، سهم هر یک  -66ماده 

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

 .ریافت می شودد مالکیت نسبت

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

 .گرددمی

کند اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می -61ماده 

قوقی، عالوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، و شخص ح

 :شودترتیب زیر محکوم میبه

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  -الف

 شخص حقوقی

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

افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی  -1تبصره 

 .نیستند

کننده، کارکنان و مدیران سیدگیچنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع ر -2تبصره 

های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی مرتکب قاچاق را عالوه بر مجازات

 .نمایدمحکوم می

اق اقدام گردد، اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچ -9تبصره 

 .شود¬وصول می حقوقی شخص دارایی محل از ها¬جریمه

در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسالمی عمل  -4تبصره 

 .ص حقوقی را داردگیری یا نظارت بر شخشود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیممی

 .مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است -68ماده 

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

ز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به اماراتی حرکت به مقصد ایران احرا

 .جرم موضوع این ماده محکوم میشود



کننده ذیصالح حسب مورد میتواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، عالوه  مرجع رسیدگی -63ماده 

 :های زیر محکوم نمایدن، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیتهای مقرر در این قانوبر مجازات

 :تعلیق موقت یا ابطال دائم -الف

 کارت بازرگانی -1

 کارت مبادالت مرزی -2

 کارت ملوانی -9

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

 پروانه حمل و نقل -5

 دگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هواییگواهینامه رانن -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 هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال -ت

 ا پنج سالممنوعیت خروج از کشور ت -ث

المللی که مدیران یا متصدیان آنها  ونقل داخلی و بینها و مؤسسات حمل مرجع رسیدگی کننده ذیصالح درمورد شرکت -11ماده 

مرتکب قاچاق کاال یا حمل کاالی خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت 

 :های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینمایدمرتکب عالوه بر 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

ن به این منظور منحرف درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آ -تبصره

 .گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد

های حبس و شالق در جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات -11ماده 

 .باشدای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیرفهجرائم قاچاق کاالهای ممنوعه، ح

اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده -12ماده 

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

 .قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود

ربط، پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال و منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیبه -19ماده 

 العاتارز در مرکز فن آوری و اط

های راجع به قاچاق کاال گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیتقوه قضائیه تشکیل می

 باید  و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطالعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه

 .کاربران طرفین وجود داشته باشد استفاده و هاداده تعامل امکان که باشد نحویبه

ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه نامهها به موجب آیینربط به دادهنحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی -تبصره

 .رسدقوه قضائیه می االجراء شدن این قانون، به تصویب رئیسشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزمقضائیه تهیه می

های مسؤوالن مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده -14ماده 

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

از تاریخ وصول استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت  ظرف بیست روز

گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، ای بعدی محکوم میه اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت

 .باشدبه این امر در صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی

اسالمی ایران موظف است برای ابالغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش نیروی انتظامی جمهوری -15ماده 

رت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزا

 .کنند فراهم  موظفند امکانات الزم را برای استقرار این نیروها



های کشور، االجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانههای اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهآیین -16ماده 

شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت های عضو ستاد تهیه میایر دستگاهاموراقتصادی و دارایی و دادگستری و س

 .رسدوزیران می

با اصالحات بعدی، قانون نحوه  1912/ 23/12از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب -11ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل  12/2/1914ز مصوباعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ار

( قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال 96( و )95، مواد )3/8/1996قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 

( 3( و بند )ب( ماده )8(، ماده)9، تبصره ماده )24/12/1982( قانون نظام صنفی مصوب 62، ماده) 24/11/1911تملیکی مصوب 

( قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری 22، بند )د( ماده)29/11/1919قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

وط به مقررات قانون مرب (9) ماده اصالح و  (1( قانون الحاق یک تبصره به ماده )9( ماده )1، تبصره )14/6/1914اسالمی ایران مصوب 

( قانون الحاق موادی به قانون 12( ماده)4( و )2(، )1، بندهای )11/12/1913امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 

قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان  (1)( و 6(، )5(، )4(، )9، مواد )5/8/1984تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 14/3/1958و الیحه قانونی انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب 13/4/1948نی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب بنادر و کشتیرا

 .شودشورای انقالب نسخ می

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

( ریال 211.111.111.111گردد. از وجوه واریزی، ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد )کل کشور واریز میداریی نزد خزانهاحساب ویژهبه

ای نامههای ارائه شده مطابق آیینهای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاه

ربط و های ذی رسد، میان کاشفان، دستگاهوزیران میتصویب هیأتشود و بهزارت دادگستری تهیه میپیشنهاد ستاد و وکه به

 .گرددکننده هزینه میمراجع رسیدگی

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

الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق کنندهو به مرجع رسیدگی

نامه مذکور های مترتبه بر کاالی موضوع این قانون در آیینکارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه

ع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف غیرقانونی در شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوتعیین و پرداخت می

 .شوداموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم می

ی های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون

 .گزارش نماید


