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مجازات  و  شهروندان  شده  پایمال  حقوق  استیفای  وظیفه  قضایی  نهادهای  اگر 
قانون شکنان و مجرمین را برعهده داشته باشند، نهادهای زیادی هستند که اگر نه 
همه وظیفه شان، حداقل یکی از وظایف شان، جلوگیری از ایجاد زمینه برای وقوع 
جرم است. شهرداری رشت در نگاه توسعه انسان محور خود، در تالش است که به 
منظور افزایش مشارکت و تاب آوری اجتماعی و بهبود شاخص های شهروندمدار به 
این وظیفه ذاتی خود که سال ها به آن بی توجهی شده بود، عمل کند. در توسعه 
اداره  انسان محور، وظایف اجتماعی شهرداری جایگاه ویژه ای دارد. چون  شهری 

شهر بدون مشارکت شهروندان معنایی ندارد.
شاید برخورد با مجرمین بیشتر به چشم بیاید، اما هنر مسووالن این است که از 
بروز این زمینه ها جلوگیری کند. شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود 
در تالش است با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی و با همکاری دیگر 
نهادهای ذیربط و با استفاده از امکانات با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و 
شناسایی معضالت اجتماعی که در شهر مشهود است، اجازه ندهد بستر مستعد 

برای وقوع جرم شکل بگیرد . 
در همین راستا شهرداری رشت کتاب » پیام های پیشگیری« را با همکاری معاونت 
راستای  در  گامی  تا  می کند  منتشر  گیالن  استان  دادستانی   جرم  از  پیشگیری 

آشنایی مردم با حقوق و وظایف شهروندی شود.

سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت

 شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود در تالش است با 
همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی ، اجازه ندهد بستر 

مستعد برای وقوع جرم شکل بگیرد .
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زندگي ايمن و بدون دغدغه در شهرها ، به ويژه شهرهاي بزرگ ، به دليل جمعيت زياد وجود افرادي با فرهنگ ها و قوميت هاي گوناگون ، نيازمند رعايت آداب و اصول خاصي است الزم است شهروندان 
براي تأمين امنيت خود و اطرافيانشان ، اين اصول را بشناسند و آنها را بکار گيرند.

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب يک تصويرويا نقاشي ترسيم کرد بي ترديد اين تصوير يا نقاشي حاوي اشکال و تصاوير فراواني از زيبايي بود .به گواه  تاريخ زندگي اجتماع يا 
انسان مملو از زيبايي ها و نيکي هاست ، اما اگر واقع بينانه به اين تاريخ بنگريم زندگي اجتماعي انسان در کنار اين زيبايي ها ،خواسته يا ناخواسته درگير يک سري تيره گي ها و سياهي هايي نيز بوده 
است ، کج رفتاريها ، بزهکاريها ، آن بخش تيره تابلوي زندگي اجتماعي انسان است ، فرهنگ و تمدن بشري براي کم کردن آن بخش از تيره گيهاي زندگي اجتماعي تالش هاي فراوان کرده است ، هنر 

، ادبيات، مذهب و دانش ، همه وهمه آن بخش  روشن و زيباي تابلوي زندگي اجتماعي انسان را تشکيل مي دهد. 
معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقالب مرکز استان با همکاري نهادهاي همکار پيش بيني شده در برنامه هاي پيشگيرانه سال 1394 کشوري و ساير برنامه هاي ابتکاري از ناحيه اين 
معاونت ، به منظور ارتقاء سطح آگاهي شهروندان در خصوص انواع بزهکاريها و کنترل و کاهس جرائم در سطح شهرستان که به حول و قوه الهي توانسته است در کاهش جرائم نقش عمده ايفاء کند و 
خصوصاً ايجاد حساسيت در شهروندان جهت پيشگيري از وقوع جرائم که با استقبال مسئولين و شهروندان محترم در استان گيالن همراه بوده است چرا که پيشگيري از وقوع جرائم در جامعه تنها با 
حضور دستگاههاي متولي ، اگرچه وظائف خود را با احساس مسئوليت و با وجدان کاري هم انجام دهند ،کافي نخواهد بود مگر اينکه عموم شهروندان با فرهنگ سازي و احساس مسئوليت در جامعه 
با دستگاههاي متولي همکاري در زمينه کاهش جرايم و رعايت نمودن مسائل ايمني و امنيتي و....مشارکت نمايند به مصداق شعر ، اگر از جانب معشوق نباشد کششي ، کوشش عاشق بيچاره به جائي 
نرسد ، اقدامات بعمل آمده  ابتر خواهد ماند ، الزم است به اين نکته نيز اشاره شود که اگر همه انسانها اعم از مسئولين و شهروندان تنها به يک جمله حضرت علي )ع( مولي الموحدين که در وصيت خود 

خطاب به امام حسن و امام حسين ع فرمودند.
“هرچه براي خود مي پسنديد براي ديگران نيز بپسنديد و هرچه براي خود نمي پسنديد براي ديگران نپسنديد “  توجه نموده و عمل نمايند به نظر مي رسد در همه زمينه ها ، توجه مردم به اين جمله 
زيباي حضرت علي) ع( که در حقيقت خطاب به جامعه بشري بوده است مشکلي به وجود نخواهد آمد تابه دنبال راهکار جهت رفع مشکل باشيم . علي اي حال ، اين معاونت خالصه عملکرد خود را در 
طول يکسال »سال 1394«به صورت مجلد مکتوب ، منضم به مستندات گردآوري نموده تابعنوان نمونه ي جمع بندي شده و مجموعه اي کوچک مورد بهره برداري همکاران آينده قرار گيرد و انشاء اهلل 

موثر واقع شود .
در ضمن درسال 1394 نيز توسط اين معاونت پيشنهاداتي پيشگيرانه  نيز که جنبه عملياتي با هزينه اندک ولي همت عالي را مي طلبد ارائه شده است که در صورت موافقت  مسئولين رده ي باالي 
دستگاه هاي حاکميتي قابليت تحقق خواهد داشت در پايان الزم مي دانم از رياست محترم کل دادگستري استان گيالن حاج آقا سياوش پور و دادستان محترم مرکز استان گيالن حجه االسالم والمسلمين 
حاج آقا مصطفوي نيا ، معاونت  اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان گيالن جناب آقاي دکترآقايي که در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه مارا ياري و مساعدت نمودندو ساير نهادهاي 
همکار و همکاران محترم قضايي و خصوصاً شهرداري مرکز و جرايد استان که الحق و االنصاف در زمينه فرهنگ سازي و انتشار پيامهاي پيشگيرانه از طريق مطبوعات و تلويزيون هاي شهري در کليه نقاط 
شهررشت  که حدوداً 80 تلويزيون شهري مبادرت به نمايش ودرج پيامهاي پيشگيرانه در زمينه هاي مختلف نمودند تشکر و قدر داني نموده و سالمتي و موفقيت کليه زحمتکشان را از بارگاه حضرت 

حق مسئلت مي نمايم .        
                                  توبندگی چو غالمان به شرط مزد مکن                                                   که خواجه خود روش بنده پروری داند       

اسرافیـل ملکـی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب یک تصویرویا نقاشي 
ترسیم کرد بي تردید این تصویر یا نقاشي حاوي اشکال و تصاویر فراواني از زیبایي بود .
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صادرات و یا واردات کاالهای ممنوعه و انحصاری، مثل 
انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، 

مشروبات  خاویار،  اسلحه،  ارز،  دارو،  بدن،  اعضای  بنزین، 
الکلی و ده ها مورد دیگر، را می توان از مصادیق قاچاق نامید.

اقتصاد  عنوان  تحت  قاچاق  پدیده  از  اقتصاد،  علم  دانشمندان 
پنهان نیز یاد کرده اند.

ایران اعمال دیگری را از جمله  عالوه بر موارد یادشده، قانونگذار 
ماده   ۲ بند  به  می توان  مثال  بعنوان  که  دانسته  قاچاق  بزه  مصادیق 

مالی دولت  از مقررات  تنظیم بخشی  قانون  به  الحاق موادی  قانون   ۱۲
مصوب ۱۳۸۴ اشاره نمود که در این قانون عمل نگهداری کاالی قاچاق 

نیز جرم تلقی و مشمول مجازاتهای مربوط به قاچاق کاال می باشد. همچنین 
در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کاال بدون پرداخت 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   ۱۹ ماده  تبصره  موضوع  مربوطه  مالیات 
و یاحمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا 

دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق 
کاال صرفا  قاچاق  که  نتیجه می گیریم  بنابراین  است.  نموده  فرض 

ناظر به ورود کاال از مرزهای جغرافیایی نمی باشد.

آنچـه هر شهرونــد بایـد بداند

دانستنی های قاچاق کاال و ارز
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شکوفایی اقتصادی با 
استفاده از کاالی ایرانی
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مبارزه با قاچاق کاال ضامن امنیت و توسعه اقتصاد 
ملی
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مبارزه با قاچاق کاال برابر است با تحقق عدالت 
اجتماعی
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قاچاق کاال برابر است با تباه کرده تالش تولید 
کنندگان
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در اندیشه کاالی ایرانی 
باشید



پیـام های پیشگیـری 107

پیشگیری از قاچاق کاال ضامن تمنیت تولیدات 
داخلی
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افزایش قاچاق کاال باعث کاهش اقتدار ملی است
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تولید کننده ایرانی مدافع مرزهای اقتصادی است
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قاچاق کاال = نیمه پنهان اقتصادی بیمار
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قاچاق کاال = ضربه ای مهلک بر تجارت قانونی
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قاچاق کاال = تخریب اقتصاد ملی
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قاچاق کاال یعنی کاهش ظرفیت اشتغال
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پیشگیری از قاچاق کاال ضامن تقویت تجارت 
قانونی است
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قاچاق کاال = تجارت بی ریشه
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قاچاق کاال = رقابت بیمار در عرصه تجارت
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قاچاق کاال نه تجارت است نه تولید
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مبارزه با قاچاق کاال، تقویت تجارت قانونی را در 
پی دارد
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اطمینان از کیفیت = حق طبیعی مصرف کننده
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مصرف کاالی خارجی = بیکاری جوانان ایرانی
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مصرف کاالی قاچاق = نابودی تولیدات داخلی
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با مصرف کاالی داخلی 
از تولید داخلی و 

اقتصاد ملی حمایت 
کنیم
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مصرف کاالی ایرانی = افزایش ثروت ملی 
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ایرانی کاالی ایرانی بخر
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قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ــا اصالحیــه عبارتــی  ــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 3 دی مــاه 1392 مجلــس شــورای اســالمی ب قانــون مبــارزه ب

ــالمی ــورای اس ــس ش ــات 1394/7/21 مجل ــات و الحاق 1392/12/25 و اصالح
فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیالت

ماده ۱ -  اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الــف- قاچــاق کاال و ارز: هــر فعــل یــا تــرک فعلــی اســت کــه موجــب نقــض تشــریفات قانونــی مربــوط بــه ورود و خــروج 
کاال و ارز گــردد و براســاس ایــن قانــون و یــا ســایر قوانیــن، قاچــاق محســوب و بــرای آن مجــازات  تعییــن شــده باشــد، 

در مبــادی ورودی  یــا هــر نقطــه از کشــور حتــی محــل عرضــه آن در بــازار داخلــی کشــف شــود.
ب- کاال: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

ــا  ــوب ی ــناد مکت ــایر اس ــات ارزی و س ــکوکات، حوالج ــکناس، مس ــم از اس ــی، اع ــورهای خارج ــج کش ــول رای پ- ارز: پ
ــرد دارد. ــی کارب ــادالت مال ــه در مب ــت ک ــی اس الکترونیک

ت- تشــریفات قانونــی: اقداماتــی از قبیــل تشــریفات گمرکــی و بانکــی، أخــذ مجوزهــای الزم و ارائــه بــه مراجــع ذیربــط 
اســت کــه اشــخاص موظفنــد طبــق قوانیــن و مقــررات بــه منظــور وارد یــا خارج کــردن کاال یــا ارز، انجــام دهنــد.

ث- کاالی ممنوع: کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کاالی مجــاز مشــروط: کاالیــی کــه صــدور یــا ورود آن عــالوه بــر انجــام تشــریفات گمرکــی حســب قانــون نیازمنــد 

بــه کســب مجــوز قبلــی از یــک یــا چنــد مرجــع ذیربــط قانونــی اســت.
چ- کاالی مجــاز: کاالیــی اســت کــه صــدور یــا ورود آن بــا رعایــت تشــریفات گمرکــی و بانکــی، نیــاز بــه کســب مجــوز 

نــدارد.
ح- ارزش کاالی قاچــاق ورودی: عبــارت اســت از ارزش ســیف کاال )مجمــوع قیمــت خریــد کاال در مبــدأ و هزینــه بیمــه 
ــا محــل کشــف تعلــق  ــه آن کاال ت ــی کــه ب ــان کشــف و ســایر هزینه های ــه حقــوق ورودی زم ــه اضاف و حمــل و نقــل) ب

ــود. ــبه می ش ــف محاس ــان کش ــزی در زم ــک مرک ــط بان ــی توس ــرخ ارز اعالم ــن ن ــاس باالتری ــه براس ــرد ک می گی
ــی عمده فروشــی محــل  ــازار داخل ــن ب ــارت اســت از قیمــت آزاد کاال در نزدیک تری خ- ارزش کاالی قاچــاق خروجــی: عب
ــه آن  ــه اضافــه هزینــه حمــل و نقــل و هزینه هایــی ماننــد عــوارض ویــژه صادراتــی و کلیــه یارانه هایــی کــه ب کشــف ب

ــرد. ــق می گی کاال تعل
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تبصــره - فهرســت و ارزش کاالی قاچــاق خروجــی مربــوط بــه فرآورده هــای نفتــی و محصــوالت پتروشــیمی حســب مــورد 
ــا باالتریــن قیمــت خریــد کاال در بازارهــای هــدف و یــا براســاس باالتریــن نــرخ ارز رســمی کشــور و ســایر  متناســب ب

ــر توســط وزارت نفــت و ســتاد اعــالم می شــود. عوامــل مؤث
د- بهــای ارز: باالتریــن نــرخ اعالمــی ارز کــه توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در زمــان کشــف اعــالم 

می گــردد.
ذ- شناســه کاال: شناســه ای چنــد رقمــی کــه مبتنــی بــر یــک نظــام جامــع طبقه بنــدی کاالســت و مشــخصات ماهــوی 
هــر قلــم کاال احصــاء و در یــک ســامانه ثبــت می شــود و بــه صــورت رمزینــه )بارکــد) و یــا نظایــر آن بــر روی کاال نصــب 

ــردد. ــا درج می گ ی
ر- شناســه رهگیــری: شناســه ای چنــد رقمــی مبتنــی بــر شناســه کاالســت و بــه منظــور منحصــر بــه فــرد نمــودن هــر 
ــت  ــت و موقعی ــت، مالکی ــد. ماهی ــاص می یاب ــخص اختص ــاد مش ــا ابع ــته بندی ب ــای دارای بس ــه کااله ــه کلی ــد کاال ب واح
کاال در هــر نقطــه از زنجیــره تأمیــن مبتنــی بــر ایــن شناســه قابــل اســتعالم و رهگیــری اســت و در قالــب یــک رمزینــه 

ــا درج می شــود. ــور نصــب ی ــر روی کاالهــای مزب ب
ز- اســناد خــالف واقــع: اســنادی اســت کــه در آن خصوصیــات کاالی ذکــر شــده از حیــث نــوع، جنــس، تعــداد و وزن بــا 

کاالی اظهــار یــا کشــف شــده تطبیــق ننمایــد و یــا جعلــی باشــد.
ــب  ــپرده موج ــض س ــی، قب ــه گمرک ــی، پت ــه ورود گمرک ــند پروان ــل س ــت از اص ــارت اس ــی: عب ــه گمرک ــناد مثبت ژ- اس
ــه  ــه عبور)ترانزیت)،پروان ــب، پروان ــی و بالصاح ــه، ضبط ــد کاالی متروک ــض خری ــا قب ــروش و ی ــه ف ــص کاال، حوال ترخی
ــه  ــاژ)، پروان ــه کران بری)کابوت ــور، پروان ــه عب ــردازش، پت ــرای پ ــت ب ــه ورود موق ــت، پروان ــه ورود موق ــی، پروان مرجوع
صادراتــی، پروانــه صــدور موقــت و کارت مســافری صــادره توســط مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی و کارت هوشــمند کــه 
توســط گمــرک تکمیــل و تأییــد می شــود مشــروط بــر اینکــه مشــخصات مذکــور در ایــن اســناد بــا مشــخصات کاال از 
هــر حیــث تطبیــق نمایــد و فاصلــه بیــن تاریــخ صــدور ســند و تاریــخ کشــف کاال بــا توجــه بــه نــوع کاال و نحــوه مصــرف 

آن متناســب باشــد.
ــد،  ــور ندارن ــی کاال از کش ــدور قانون ــا ص ــر ورود و ی ــی ب ــه داللت ــنادی ک ــا اس ــی و ی ــورهای خارج ــرکات کش ــناد گم اس

ــوند. ــی نمی ش ــی تلق ــه گمرک ــناد مثبت اس
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ــروه  ــک گ ــط ی ــیم کار توس ــی و تقس ــت گروه ــزی و هدای ــا برنامه ری ــه ب ــت ک ــی اس ــه: جرم ــازمان یافت ــاق س س- قاچ
نســبتًا منســجم متشــکل از ســه نفــر یــا بیشــتر کــه بــرای ارتــکاب جــرم قاچــاق، تشــکیل یــا پــس از تشــکیل، هــدف 

ــکاب جــرم قاچــاق منحــرف شــده اســت صــورت می گیــرد. ــرای ارت آن ب
ش )اصالحــي ۲۱/۷/۱۳۹۴))۱) - قاچاقچــی حرفــه ای: شــخصی اســت کــه بیــش از ســه بــار مرتکــب قاچــاق شــود و ارزش 

کاال یــا ارز قاچــاق در هــر مرتبــه بیــش از ده میلیــون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریــال باشــد.
ص- دســتگاه کاشــف: دســتگاه اجرائــی موضــوع مــاده )۵) قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت کــه بــه موجــب ایــن 

قانــون و ســایر قوانیــن و مقــررات، وظیفــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و کشــف آن را برعهــده دارد.
ــا  ــه موجــب قوانیــن ی ــی اســت کــه ب ــت: هــر یــک از دســتگاه های اجرائ ض- دســتگاه مأمــور وصــول درآمدهــای دول

ــد. ــت می باش ــای دول ــول درآمده ــه وص ــف ب ــوب، موظ ــف مص ــرح وظای ش
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.

ــر نیــز  ــون امــور گمرکــی مصــوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکــر شــده اســت، مــوارد زی ــر مصادیقــی کــه در قان مــاده ۲ - عــالوه ب
ــود: ــوب می ش ــاق محس قاچ

الــف- برنگردانــدن کاالی اظهــار شــده بــه عنــوان خــروج موقــت یــا کران بــری بــه کشــور در مهلــت مقــرر در صــورت 
ممنــوع یــا مشــروط بــودن  صــادرات قطعــی آن کاال

ب- اضافــه کــردن کاال بــه محمولــه عبــوری )ترانزیتــی) خارجــی و تعویــض یــا کاهــش محموله هــای عبــوری در داخــل 
کشــور

پ- اظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویــض کاالی صادراتــی دارای پروانــه، مشــروط بــر شــمول حقــوق و عــوارض ویــژه صادراتــی بــرای کاالی جایگزیــن 

ه شد
ث- ورود کاالی موضوع بند)ر) ماده)۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰

ــا قصــد  ــط ب ــی از مراجــع ذیرب ــدون أخــذ مجــوز قانون ــی ب ــا عالمــت تجــاری ایران ــام ی ــا ن ج- اظهــار کاالی وارداتــی ب
ــه متقلبان
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چ- واردات کاال بــه صــورت تجــاری بــا اســتفاده از تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــرای 
کاالهــای مــورد مصــرف شــخصی ماننــد تســهیالت همــراه مســافر، تعاونی هــای مرزنشــینی و ملوانــی در صــورت عــدم 

اظهــار کاال بــه عنــوان تجــاری بــه تشــخیص گمــرک
ح- خــروج کاالهــای وارداتــی تجمیــع شــده مســافری و کاالهــای مشــمول تســهیالت مرزنشــینی و ملوانــی از اســتان های 

مــرزی، بــدون رعایــت تشــریفات قانونی
خ )اصالحــي ۲۱/۷/۱۳۹۴))۲)ـ عــدم رعایــت ضوابــط تعییــن شــده از ســوی دولــت یــا نداشــتن مجوزهــای الزم از بانــک 

مرکــزی بــرای ورود، خــروج، خریــد، فــروش یــا حوالــه ارز.
ــتگاه ها  ــایر دس ــا س ــی و ی ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــروش س ــای ف ــتناد حواله ه ــه اس ــه کاال ب د- عرض

مشــروط بــر عــدم مطابقــت بــا مشــخصات حوالــه
ــا رعایــت مــاده )۱۳))۳)  ذ- عرضــه کاالهــای وارداتــی فاقــد شناســه کاال و شناســه رهگیــری در ســطح خرده فروشــی ب

ایــن قانــون
ر- هرگونــه اقــدام بــه خــارج کــردن کاال از کشــور برخــالف تشــریفات قانونــی بــه شــرط احــراز در مراجــع ذیصــالح بــا 

اســتناد بــه قرائــن و امــارات موجــود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

مــاده ۳ - بــه منظــور سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت در حــوزه امــور اجرائــی، پیشــگیری و مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز متشــکل از وزیــران دادگســتری، اطالعــات، امــور اقتصادی 
و دارایــی، کشــور، امورخارجــه، صنعــت، معــدن و تجــارت، راه و شهرســازی، جهادکشــاورزی، نفــت، بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی یــا معاونــان ذیربــط آنــان و دو نفــر از نماینــدگان عضــو کمیســیون های اقتصــادی و قضایــی و حقوقــی 
مجلــس شــورای اســالمی بــه انتخــاب مجلــس و رؤســای ســازمان های تعزیــرات حکومتــی، جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی، صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، بازرســی کل کشــور، رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح، فرماندهــی 
ــس  ــران، رئی ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه ــزی و گم ــک مرک ــای کل بان ــران، رؤس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام نی
مؤسســه ملــی اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران، رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران و 
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معــاون اجتماعــی و پیشــگیری قــوه  قضائیــه و نماینــده تام االختیــار رئیــس قــوه قضائیــه بــا ریاســت رئیس جمهــور یــا 
ــردد. ــکیل می گ ــژه وی تش ــده وی نماین

ــت و  ــد و بیس ــل یکص ــت اص ــا رعای ــژه وی ب ــده وی ــا نماین ــور و ی ــای رئیس جمه ــس از امض ــتاد پ ــن س ــات ای تصمیم
هفتــم)۱۲۷) قانون اساســی )۴) در موضوعــات مرتبــط بــا قاچــاق کاال و ارز بــرای تمامــی دســتگاه های اجرایــی الزم االجــراء 

اســت.
ســایر دســتگاه های مرتبــط بــا امــر پیشــگیری و مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از جملــه قــوه  قضائیــه، نیروهــای نظامــی 
ــدود  ــد در ح ــه دارن ــتاد وظیف ــو س ــتگاه های عض ــران و دس ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــازمان ص ــی، س و انتظام

اختیــارات ایــن ســتاد، همــکاری الزم را بــا آن داشــته باشــند.
ــت  ــه ریاس ــتان ها ب ــاق کاال و ارز در اس ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــارت ب ــی و نظ ــزی، هماهنگ ــیون برنامه ری ــره - کمیس تبص

ــود. ــکیل می  ش ــتاد تش ــر س ــای متناظ ــا اعض ــورد ب ــب م ــتاد و حس ــر س ــر نظ ــتاندار و زی اس

ــد حســب مــورد  ــر اجــرای وظایــف منــدرج در ایــن فصــل، ســتاد می توان ــه منظــور هماهنگــی و نظــارت ب مــاده ۴ - ب
ــو  ــتگاه های عض ــدگان دس ــکل از نماین ــاق کاال و ارز متش ــگیری از قاچ ــروه پیش ــل کارگ ــی از قبی ــای کارشناس کارگروه ه

ســتاد تشــکیل دهــد.
تبصــره -۱ معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه مســئولیت کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق کاال و 

ارز را برعهــده دارد.
ــون  ــن قان ــررات ای ــت مق ــا رعای ــب ســتاد، ب ــس از تصوی ــا پ ــن کارگروه ه ــه پیشــنهادها و تصمیمــات ای تبصــره -۲ کلی

الزم االجــراء اســت.

مــاده ۵ - دولــت مکلــف اســت بــه منظــور پیشــگیری از ارتــکاب قاچــاق و شناســایی نظام منــد آن بــا پیشــنهاد ســتاد و 
پــس از ابــالغ رئیس جمهــور ســامانه های الکترونیکــی و هوشــمند جدیــد مــورد نیــاز جهــت نظــارت بــر فرآینــد واردات، 

صــادرات، حمــل، نگهــداری و مبادلــه کاال و ارز را ایجــاد و راه انــدازی نمایــد.
ــده  ــامانه های راه اندازی ش ــه س ــوط ب ــون مرب ــن قان ــکام ای ــت اح ــه رعای ــف ب ــی مکل ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش کلی
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ــه محرومیــت از اشــتغال بــه حرفــه خــود تــا یــک ســال و اشــخاص حقوقــی  می باشــند و اشــخاص حقیقــی متخلــف ب
ــوند. ــوم می ش ــاه محک ــش م ــا ش ــاری ت ــت تج ــت از فعالی ــه ممنوعی ب

ــای  ــون و افش ــن قان ــب ای ــه موج ــه اطالعــات ســامانه های راه اندازی شــده ب ــی غیرمجــاز ب ــه دسترس ــره -۱ هرگون تبص
ــود. ــوم می ش ــس محک ــال حب ــا دوس ــش ماه ت ــازات از ش ــه مج ــب ب ــت و مرتک ــرم اس ــا ج ــات آنه اطالع

تبصــره -۲ وارد نمــودن اطالعــات خــالف واقــع یــا ناقــص یــا بــا تأخیــر در ســامانه های موضــوع ایــن قانــون جــرم اســت 
و مرتکــب بــه شــش مــاه تــا دو ســال انفصــال موقــت از خدمــات دولتــی و عمومــی محکــوم می شــود.

ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــای صنع ــکاری وزارتخانه ه ــا هم ــات و ب ــق وزارت اطالع ــت از طری ــف اس ــتاد موظ ــره -۳ س تبص
ــه،  ــه تهی ــط ب ــتگاه های ذیرب ــایر دس ــزی و س ــک مرک ــران)، بان ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه ــادی و دارایی)گم ــور اقتص ام

ــد. ــدام نمای ــاق اق ــا کاالی قاچ ــارزه ب ــایی و مب ــامانه شناس ــرداری از س ــراء و بهره ب اج
کلیــه مراکــز مرتبــط بــا تجــارت داخلــی و خارجــی کشــور، موظــف بــه ارائــه و تبــادل اطالعــات از طریــق ایــن ســامانه 

می باشــند.
ــی  ــاالنه پیش بین ــه س ــه در بودج ــاده)۱۱) ک ــد)ب) م ــاده و بن ــن م ــوع ای ــم موض ــرای حک ــای اج ــره -۴ هزینه ه تبص
ــه پیشــنهاد ســتاد و وزارت دادگســتری  ــق آیین نامــه ای کــه ب ــون تأمیــن و مطاب می شــود از محــل درآمدهــای ایــن قان

ــید. ــد رس ــرف خواه ــه مص ــد، ب ــران می رس ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــود و ب ــه می ش تهی

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق
مــاده ۶ - بــه منظــور تجمیــع داده هــا و یکپارچه ســازی اطالعــات مربــوط بــه ســامانه  مذکــور در تبصــره)۳) مــاده)۵) و 

ــروز قاچــاق کاال و ارز: ــه منظــور کاهــش زمینه هــای ب ب
الــف- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت بــا همــکاری ســتاد و گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر 
ــارت  ــازی و نظ ــع یکپارچه س ــزاری جام ــامانه نرم اف ــرداری از س ــراء و بهره ب ــه، اج ــه تهی ــدام ب ــط اق ــتگاه های ذیرب دس

بــر فرآینــد تجــارت نمایــد.
تبصــره- کلیــه دســتگاه های مرتبــط بــا تجــارت خارجــی کشــور، موظفنــد بــا اجــراء و بهره بــرداری از ایــن ســامانه بــه 

ارائــه و تبــادل اطالعــات از طریــق آن اقــدام نماینــد.
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ب- وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی و راه و شهرســازی بــا هــدف کاهــش توقف هــا و افزایــش دقــت در کنتــرل 
و بازرســی کاال موظفنــد بــه تجهیــز مبــادی ورودی و خروجــی و مســیرهای حمــل و نقــل بــه امکانــات فنــی مناســب و 

الکترونیکــی نمــودن کلیــه اســناد ورود، صــدور، عبــور، حمــل ونقــل و نظایــر آن اقــدام نماینــد.
ــت معیشــت  ــا هــدف تقوی ــرزی را ب ــدار مناطــق م ــا همــکاری ســتاد، الیحــه توســعه و امنیــت پای پ- وزارت کشــور ب
ــد. ــه می ده ــران ارائ ــت وزی ــه هیئ ــد و ب ــه می کن ــرزی، تهی ــق م ــادی مناط ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــینان و توس مرزنش
ــاری  ــا ایجــاد ســامانه یکپارچــه اعتبارســنجی و رتبه بنــدی اعتب ت- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت، ب
ــا همــکاری ســتاد و اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران و اتــاق  ــرای تجــارت داخلــی و خارجــی، ب ب
تعــاون مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران صــدور، تمدیــد و ابطــال کارت بازرگانــی را از طریــق ســامانه فــوق بــا هــدف 

ــد. ــاق کاال و ارز ســاماندهی نمای ــات و قاچ ــروز تخلف ــگیری از ب پیش
ــا اســتفاده از ســامانه  ــط ب ــی ذیرب ــا همــکاری دســتگاه های اجرائ ث- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت ب
ــوع و میــزان  ــه شناســه دار کــردن کلیــه انبارهــا و مراکــز نگهــداری کاال و ثبــت مشــخصات مالــک کاال، ن ــزاری ب نرم اف

کاالهــای ورودی و خروجــی از ایــن اماکــن بــا هــدف شناســایی کاالهــای قاچــاق اقــدام نمایــد.
ج- وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت بــا همــکاری ســتاد و دســتگاه های اجرائــی عضــو آن، بــه ســاماندهی و تجهیــز 

و تکمیــل اســکله ها و خورهــا و انضبــاط بخشــی بــه تــردد و توقــف شــناورها اقــدام نمایــد.
ــه  ــوخت ب ــل س ــت حمل ونق ــتاد مدیری ــت و س ــتاد، وزارت نف ــکاری س ــا هم ــت ب ــف اس ــازی موظ چ- وزارت راه و شهرس
ــای  ــر مبن ــوخت ب ــرف س ــرل مص ــاب و کنت ــی ردی ــامانه فن ــه س ــاده ای کاال ب ــل ج ــایل حمل ونق ــناورها و وس ــز ش تجهی

ــد. ــدام نمای ــده اق ــافت طی ش مس
ح- وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف اســت در راســتای اجــرای برنامــه آمایــش گمــرکات، اولویت هــای پیشــنهادی 

ســتاد را بــا هــدف پیشــگیری از قاچــاق کاال، مدنظــر قــرار دهــد.
خ- گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت بــرای جلوگیــری از اســتفاده مکــرر از اســناد گمرکــی اقدامــات الزم 

را معمــول دارد.
د- در صــورت عــدم تصویــب پیشــنهاد ســتاد مبنــی بــر منطقــی نمــودن ســود بازرگانــی کاالهــای پیشــنهادی در کارگروه 
ــا هــدف  ــد حســب درخواســت ســتاد، ب ــون مقــررات صــادرات و واردات، دولــت می توان ــی قان مــاده )۱) آیین نامــه اجرائ
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کاهــش انگیزه هــای اقتصــادی ارتــکاب قاچــاق، پیشــنهاد ســتاد را در دســتور کار هیئت وزیــران قــرار دهــد.
تبصــره- آیین نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط ســتاد بــا همــکاری دســتگاه های مربــوط تهیــه می شــود و بــه تصویــب 

ــد. ــران می رس ــت وزی هیئ
مــاده ۷ - بانــک مرکــزی موظــف اســت در جهــت پیشــگیری و کنتــرل بــازار مبــادالت غیرمجــاز ارز اقدامــات زیــر را بــه 

عمــل آورد:
الــف- تعییــن و اعــالم میــزان ارز قابــل نگهــداری و مبادلــه در داخــل کشــور، همــراه مســافر، همــراه راننــدگان عبــوری 

و مــواردی از ایــن قبیــل
ب- ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصــره -۱ دولــت مکلــف اســت ارز مــورد نیــاز اشــخاص را تأمیــن و در صــورت عــدم کفایــت آن، بازارهــای مبادلــه آزاد 
ارز را بــه گونــه ای ایجــاد نمایــد کــه تقاضــای اشــخاص از قبیــل ارز مســافری و عبــوری از طــرق قانونــی تأمیــن گــردد.

تبصــره -۲  عرضــه و فــروش ارز، خــارج از واحدهــای مجــاز تعییــن شــده توســط دولــت بــه وســیله اشــخاص و واحدهــای 
صنفــی، ممنــوع اســت و بــا مرتکبیــن مطابــق قانــون رفتــار می شــود.

تبصره -۳ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.
مــاده ۸ - دولــت موظــف اســت بــه منظــور حمایــت از مأمورانــی کــه بــه موجــب قانــون، متکفــل امــر مبــارزه بــا قاچــاق 
ــی  ــط اداری و قانون ــت ضواب ــن رعای ــه ضم ــام وظیف ــگام انج ــی در هن ــع قضای ــخیص مراج ــه تش ــند و ب کاال و ارز می باش
مربــوط بــا زیــان جانــی و مالــی نســبت بــه خــود و یــا دیگــران مواجــه می شــوند، ردیفــی در قوانیــن بودجــه هــر ســال 

ــد. ــی نمای ــتاد پیش بین ــرای س ب
ــط  ــف توس ــن ردی ــارات ای ــت. اعتب ــتثنی اس ــی مس ــبات عموم ــون محاس ــمول قان ــف از ش ــن ردی ــوع ای ــار موض اعتب

ــود. ــه می ش ــتاد هزین ــد س ــس از تأیی ــدوی و پ ــزارش ب ــتناد گ ــه اس ــف ب ــتگاه های کاش دس
مــاده ۹ - بــه منظــور صیانــت از ســرمایه هــای انســانی کلیــه دســتگاههایی کــه بــه موجــب ایــن قانــون متکفــل مبــارزه 
ــا قاچــاق کاال و ارز میباشــند، متناســب بــا حجــم فعالیتهــا براســاس دســتورالعملی کــه بــه تصویــب ســتاد می رســد،  ب

اقدامــات زیــر انجــام مییابــد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
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ــا  ــارزه ب ــر مب ــؤول در ام ــتگاههای مس ــا دس ــکاری ب ــرای هم ــص الزم ب ــه و دارای تخص ــراد باتجرب ــری اف ــه کارگی ب- ب
ــت ــورت موق ــه ص ــاق کاال و ارز ب قاچ

پ- اجرای برنامه های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سالمت روحی و روانی کارکنان
ماده ۱۰ - دستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:

حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
ــرای هماهنگــی وپیگیــری تمــام  ــا بودجــه و امکانــات موجــود ب الــف- ایجــاد ســاختار ســازمانی مناســب و تخصصــی ب

ــا قاچــاق کاال و ارز امــور مربــوط بــه مبــارزه ب
ب- برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف

پ- شناســایی و کاهــش نقــاط آســیب پذیــر و نظارت هــای الزم بــر مســیرهای ورود و حمــل و نقــل و مراکــز نگهــداری 
کاالی قاچــاق بــه شــرط عــدم ممانعــت از رونــد تجــارت قانونــی

ت- نظــارت بــر مدیریــت یکپارچــه واحدهــای صنفــی و نظــام توزیــع کاال بــه منظــور حســن اجــرای مقــررات صنفــی در 
مبــارزه بــا قاچــاق

ث- ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاههای کاشف
ج- نظــارت و بازرســی بــرای آســیب شناســی فعالیــت دســتگاههای عضــو ســتاد و اقــدام در جهــت بهبــود فرآیندهــای 

مبــارزه
ــه  ــه منظــور تســریع در رســیدگی ب ــرات حکومتــی حســب مــورد، موظفنــد ب مــاده ۱۱ - قــوه قضائیــه و ســازمان تعزی

ــد: ــل آورن ــه عم ــر را ب ــات زی ــاق کاال و ارز اقدام ــرم قاچ ــکاب ج ــگیری از ارت ــا و پیش پرونده ه
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصــاص شــعب بــدوی و تجدیدنظــر ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات قاچــاق کاال و ارز متشــکل از افــراد حائــز شــرایط 
اســتخدام قضــات مطابــق آیین نامــه مصــوب هیــأت وزیــران توســط ســازمان تعزیــرات حکومتــی

تبصــره -۱ میــزان فــوق العــاده ویــژه رئیــس و اعضــای شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتــی معــادل هشــتاد درصــد)۸۰%) 
ــذب  ــز ج ــت و نی ــوه پرداخ ــردد. نح ــن می گ ــی تعیی ــا )۸) قضائ ــای )۱) ت ــات در گروهه ــتمر قض ــژه مس ــاده وی فوق الع
ــخ  ــه ماه از تاری ــرف س ــتری ظ ــنهاد وزیردادگس ــه پیش ــه ب ــت ک ــه ای اس ــق آیین نام ــاء مطاب ــا واعض ــاب رؤس و انتص
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ــد. ــران می رس ــب هیأت وزی ــه تصوی ــون ب ــن قان ــدن ای ــراء ش الزم االج
ــن  ــاده )۵) تأمی ــره )۴) م ــوع تبص ــارات موض ــل اعتب ــد از مح ــن بن ــوع ای ــم موض ــرای حک ــای اج ــره -۲ هزینه ه تبص

می شــود.
پ- ارائــه گزارشــهای ســه ماهــه توســط مراجــع قضائــی از طریــق رئیــس کل دادگســتری دربــاره اقدامــات قضائــی بــه 
عمــل آمــده، آراء صــادره و احــکام اجراء نشــده و علــل آن، دربــاره پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز بــه طریــق مقتضــی بــه 

نماینــده قــوه قضائیــه در ســتاد
ــوص  ــازمان درخص ــا آن س ــط ب ــوارد مرتب ــی در م ــرات حکومت ــازمان تعزی ــط س ــه توس ــه ماه ــهای س ــه گزارش ت- ارائ

ــتاد ــه س ــاق کاال و ارز ب ــای قاچ پرونده ه
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و ارز

ــام  ــا انج ــی ب ــان دادرس ــش زم ــای کاه ــاق کاال و ارز و راهکاره ــرم قاچ ــترش ج ــل گس ــی عل ــی قضائ ج- آسیب شناس
ــی ــای علم پژوهش ه

چ- تشــکیل کارگــروه نظارتــی بــه منظــور تســریع در اجــرای احــکام پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز توســط رئیــس قــوه 
قضائیــه

ــا اولویــت کشــورهای مــورد  ــی در مــورد جــرم قاچــاق کاال و ارز ب ح- انعقــاد موافقتنامــه همکاری هــای حقوقــی و قضائ
پیشــنهاد ســتاد بــا رعایــت اصــل یکصــد وبیســت و پنجــم )۱۲۵) قانــون اساســی

ــاالنه  ــای س ــده، برنامه ه ــای تعیین ش ــوب اولویت ه ــد در چهارچ ــتاد موظفن ــو س ــتگاههای عض ــه دس ــاده ۱۲ - کلی م
ــد. ــه نماین ــتاد ارائ ــه س ــب ب ــی و تصوی ــت بررس ــود را جه ــه خ ــتگاه متبوع ــاق کاال و ارز دس ــگیری از قاچ پیش

مــاده ۱۳ - بــه منظــور شناســایی و رهگیــری کاالهــای خارجــی کــه بــا انجــام تشــریفات قانونــی وارد کشــور مــی شــود و 
تشــخیص آنهــا از کاالهــای قاچــاق یا فاقــد مجوزهــای الزم از قبیــل کاالی جعلــی، تقلبــی، غیربهداشــتی و غیراســتاندارد، 
ترخیــص کاالی تجــاری منــوط بــه ارائــه گواهی هــای دریافــت شناســه کاال، شناســه رهگیــری، ثبــت گواهی هــا و شــماره 
شناســه های فــوق توســط گمــرک اســت. در هــر حــال توزیــع و فــروش کاالهــای وارداتــی در ســطح بــازار خــرده فروشــی 

منــوط بــه نصــب ایــن دو شناســه اســت و در غیــر اینصــورت کاالهــای مذکــور قاچــاق محســوب میشــوند.
تبصــره -۱ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف اســت بــا همــکاری دســتگاههای تخصصــی مرتبــط، بــرای شناســایی 
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ــا  ــه رمزینــه دو ی ــن از جمل ــا بهرهگیــری از فناوریهــای نوی ــا ســطح عرضــه ســامانهای ب ــدو ورود ت و رهگیــری کاال از ب
چندبعــدی، ایجــاد و امــکان بهرهگیــری دســتگاههای مرتبــط را از ســامانه مزبــور فراهــم نمایــد.

تبصــره -۲ توزیــع و فــروش کاالهایــی کــه بــا اســتفاده از هر گونــه معافیــت قانونــی از قبیــل ملوانــی و تعاونی مرزنشــینی 
بــه کشــور وارد شدهاســت در هــر نقطــه از کشــور منــوط بــه نصــب شناســه کاال و شناســه رهگیــری میباشــد. تشــریفات 
قانونــی ایــن کاالهــا بــا رعایــت مــاده)۹) قانــون ســاماندهی مبــادالت مــرزی مصــوب ۶/۷/۱۳۸۴ و مــاده)۱۲۰) قانــون امــور 

گمرکــی مصــوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام میشــود.
تبصــره -۳ آییــن نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا همــکاری ســتاد و دســتگاه های 
ــر روی کاال و  ــی و روش نصــب شناســه کاال و شناســه رهگیــری ب ــا لحــاظ زمانبنــدی، اولویــت کاالی ــی عضــو آن ب اجرائ

نحــوه تخصیــص نیازهــای فنــی هــر دســتگاه، ظــرف ســه مــاه تهیــه میشــود و بــه تصویــب هیــأت وزیــران میرســد.
مــاده ۱۴ - دســتگاههای تبلیغــی، فرهنگــی، پژوهشــی و آموزشــی از جملــه ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی 
ایــران، ســازمان تبلیغــات اســالمی و وزارتخانــه هــای فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، آمــوزش و پــرورش، علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری موظفنــد برنامــه هــای فرهنگــی، آموزشــی، تحقیقاتــی و ترویجــی را براســاس سیاســت های ابالغــی شــورایعالی 
ــرای  ــی ب ــگ عموم ــای فرهن ــی، ارتق ــدات داخل ــت تولی ــش کیفی ــدف افزای ــا ه ــتاد ب ــای س ــی و اولویته ــالب فرهنگ انق

گرایــش بــه اســتفاده از کاالی تولیــد داخلــی و جلوگیــری از مصــرف کاالی قاچــاق، اجــراء نماینــد.
ــاق کاال و ارز در  ــا قاچ ــارزه ب ــور مب ــه منظ ــد ب ــل موظفن ــن المل ــارت بی ــه تج ــط در عرص ــتگاههای مرتب ــاده ۱۵ - دس م
فرآینــد مذاکــرات مقدماتــی موافقــت نامــه هــای تجــاری، حمــل و نقــل و گمرکــی، سیاســت هــا و برنامــه هــای مصــوب 

ســتاد را رعایــت نماینــد.
مــاده ۱۶ - ســتاد، مرجــع تخصصــی تهیــه و ارائــه برآوردهــا و اطالعــات و آمــار در امــر قاچــاق کاال و ارز اســت. ایــن امــر 

مانــع از انجــام تکالیــف ســایر دســتگاههای مربــوط نمــی شــود.
تبصــره -۱ ســتاد در چهارچــوب اختیــارات خــود دســتورالعمل نحوه گــردآوری و جمع بنــدی آمــار و اطالعات دســتگاههای 

مختلــف را تصویــب می نمایــد.
تبصــره -۲ ســتاد موظــف اســت گــزارش مربــوط بــه کلیــه آمــار و اطالعــات قاچــاق کاال و ارز از جملــه میــزان کشــفیات 

و بــرآورد حجــم و تحلیــل آن را هــر ســه مــاه یکبــار بــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی ارائــه نمایــد.
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مــاده ۱۷ - وزارت امــور خارجــه موظــف اســت بــا بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت هــای دیپلماســی خــود، مصوبــات ســتاد 
در زمینــه پیشــگیری از قاچــاق کاال و ارز را در حــل مشــکالت پیــش روی مبــارزه بــا قاچــاق رعایــت کنــد و در فرآینــد 

مذاکــرات مقدماتــی موافقــت نامــه هــای همــکاری دو یــا چندجانبــه بــه آنهــا توجــه نمایــد.

فصل سوم- قاچاق کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز
مــاده ۱۸ - هــر شــخص کــه مرتکــب قاچــاق کاال و ارز و حمــل و یــا نگهــداری آن شــود، عــالوه بــر ضبــط کاال یــا ارز، بــه 

جریمــه هــای نقــدی زیــر محکــوم مــی شــود:
الف- کاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال

ب  - کاالی مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال
پ  - کاالی یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال

ت  - ارز: جریمــه نقــدی ارز ورودی، یــک تــا دو برابــر بهــای ریالــی آن و جریمــه نقــدی ارز خروجــی، دو تــا چهــار برابــر 
بهــای ریالــی آن، جریمــه نقــدی خریــد، فــروش یــا حوالــه ارز، دو برابــر بهــای ریالــی آن)۵)

ــل  ــه حداق ــب ب ــوع و مرتک ــاده ممن ــن م ــوع ای ــاق موض ــروش کاالی قاچ ــه و ف ــی ۲۱/۷/۱۳۹۴))۶)ـ عرض تبصره۱)اصالح
مجــازات هــای مقــرر در ایــن مــاده محکــوم مــی شــود.

ــدن و  ــت، مع ــی و صنع ــادی و دارای ــور اقتص ــای ام ــه ه ــنهاد وزارتخان ــا پیش ــه ای ب ــای یاران ــت کااله ــره -۲ فهرس تبص
ــران مــی رســد. ــه تصویــب هیــأت وزی تجــارت تهیــه مــی شــود و ب

تبصره -۳ وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید.
تبصــره۴ )الحاقــی ۲۱/۷/۱۳۹۴))۷)ـ خریــد، فــروش، حمــل یــا نگهــداری کاالهایــی کــه موضــوع قاچــاق قــرار مــی گیرنــد 
بــه صــورت تجــاری ماننــد فــرآورده هــای نفتــی و دارویــی خــارج از ضوابــط تعیینــی دولــت تخلــف محســوب و مرتکــب 
عــالوه بــر ضبــط کاالی مزبــور حســب مــورد بــه حداقــل جریمــه نقــدی مقــرر در ایــن مــاده محکــوم مــی شــود. دولــت 

مکلــف اســت ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ الزم االجراءشــدن ایــن قانــون دســتورالعمل موردنیــاز را تصویــب نمایــد.
مــاده ۱۸ مکرر)الحاقــی ۲۱/۷/۱۳۹۴))۸)ـ نگهــداری، عرضــه یــا فــروش کاال و ارز قاچــاق موضــوع مــاده )۱۸) ایــن قانــون 
ــه  ــط کاال و ارز ب ــر ضب ــالوه ب ــب ع ــوب و مرتک ــف محس ــا تخل ــی ه ــا صراف ــی ی ــای صنف ــط واحده ــورد توس ــب م حس
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ترتیــب زیــر جریمــه مــی شــود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق

و نصــب پارچــه یــا تابلــو بــر ســردر محــل کســب بــه عنــوان متخلــف صنفــی و تعطیــل محــل کســب بــه مــدت شــش 
مــاه

مــاده ۱۹ - در صورتــی کــه کاالی قاچــاق موضــوع مــاده )۱۸) ایــن قانــون بــا کاالی دیگــر مخلــوط شــود و امــکان تفکیــک 
ــه  ــی ب وجــود نداشــته باشــد تمــام کاال ضبــط و پــس از کســر جریمــه هــای مــاده مذکــور و ســایر هزینــه هــای قانون

نســبت کاالی غیــر قاچــاق از حاصــل فــروش بــه مالــک مســترد مــی شــود.
مــاده ۲۰ - وســایل نقلیــه مــورد اســتفاده در حمــل قاچــاق کاالی موضــوع مــاده )۱۸) ایــن قانــون، اعــم از زمینــی، دریایی 

و هوایــی بــه شــرح زیــر ضبــط می گــردد:
الــف- وســایل نقلیــه ســبک در صورتــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریــال یــا بیشــتر 

. شد با
ب  - وســایل نقلیــه نیمــه ســنگین زمینــی در صورتــی کــه ارزش کاالی قاچــاق مکشــوفه ســیصد میلیــون )۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) 

ریــال یــا بیشــتر باشــد.
ــون  ــد میلی ــوفه نهص ــاق مکش ــه ارزش کاالی قاچ ــی ک ــی در صورت ــی و دریای ــنگین هوای ــه س ــه نیم ــایل نقلی پ  - وس

ــد. ــتر باش ــا بیش ــال ی )۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ری
ــا  ــال ی ــوفه یکمیلیارد)۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ری ــاق مکش ــه ارزش کاالی قاچ ــی ک ــی در صورت ــنگین زمین ــه س ــایل نقلی ت  - وس

بیشــتر باشــد.
ث  - وســایل نقلیه ســنگین هوایــی و دریایــی در صورتی کــه ارزش کاالی قاچاق مکشــوفه ســه میلیارد)۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال 

یا بیشــتر باشــد.
ــاه از  ــرف دو م ــه ظ ــه محکومٌ علی ــی ک ــود و در صورت ــی ش ــف م ــه توقی ــیله نقلی ــوق وس ــوارد ف ــر از م ــره-۱ در غی تبص
تاریــخ ابــالغ حکــم قطعــی، جریمــه نقــدی مــورد حکــم را نپــردازد از محــل فــروش وســیله نقلیــه برداشــت و مابقــی بــه 
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مالــک مســترد می گــردد. در هــر مرحلــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودیــع 
نمایــد از وســیله نقلیــه رفــع توقیــف مــی شــود.)۹)

تبصــره -۲ در صورتــی کــه ارتــکاب جــرم قاچــاق بــا هــر یــک از انــواع وســایل نقلیــه مذکــور حداقــل ســه بــار تکــرار 
شــود و ارزش کاال در مجمــوع معــادل یــا بیشــتر از مبالــغ ایــن مــاده  باشــد وســیله نقلیــه ضبــط مــی شــود.

تبصــره -۳ مصادیــق وســایل نقلیــه در ایــن مــاده بــه پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب 
هیــأت وزیــران مــی رســد.

تبصــره -۴ در صورتــی کــه وســیله نقلیــه متعلــق بــه شــخصی غیــر از مرتکــب قاچــاق باشــد و از قرائنــی از قبیــل ســابقه 
مرتکــب ثابــت شــود بــا علــم و اطــالع مالــک بــرای ارتــکاب قاچــاق در اختیــار وی قــرار گرفتــه اســت، وســیله نقلیــه 
ضبــط مــی شــود و در غیــر اینصــورت وســیله نقلیــه بــه مالــک مســترد و معــادل ارزش آن بــه جریمــه نقــدی مرتکــب 

اضافــه میگــردد.
تبصــره -۵ درصورتی کــه وســیله نقلیــه بالصاحــب یــا صاحــب متــواری و یــا مجهول المالــک باشــد، عیــن وســیله نقلیــه 
بــه نهــاد مــأذون از ســوی ولــی فقیــه تحویــل می شــود و یــا بــا هماهنگــی و أخــذ مجــوز فــروش از نهــاد مــأذون کاالی 
ــه حســاب  ــه فــروش می رســد و وجــوه حاصــل از آن ب ــوال تملیکــی ب ــور توســط ســازمان جمــع آوری و فــروش ام مزب

نهــاد مــأذون از ســوی ولــی فقیــه واریــز می شــود.
ــخیص  ــر تش ــون، براب ــن قان ــاده )۱۸) ای ــوع م ــوفه موض ــا ارز مکش ــاق و ی ــه ارزش کاالی قاچ ــی ک ــاده ۲۱ - در صورت م
اولیــه دســتگاه کاشــف معــادل ده میلیــون )۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریــال یــا کمتــر باشــد بــا قیــد در صورتجلســه کشــف بــه امضــای 
متهــم مــی رســد و در صــورت اســتنکاف، مراتــب در صورتجلســه کشــف قیــد و حســب مــورد، کاال ضبــط و بــه همــراه 
صورتجلســه بــه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی تحویــل  مــی شــود و ارز مکشــوفه بــه حســاب مشــخص 

شــده توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران واریــز و رونوشــتی از اوراق بــه متهــم ابــالغ میگــردد.
تبصــره -۱ صاحــب کاال و یــا ارز مــی توانــد ظــرف ده روز از تاریــخ ابــالغ در اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان محــل 
کشــف بــه ایــن تصمیــم اعتــراض نمایــد. تــا تعییــن تکلیــف قطعــی قاچــاق از ســوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی، بایــد 

عیــن کاال نگهــداری شــود.
تبصــره -۲ مرتکــب قاچــاق موضــوع ایــن مــاده در صــورت تکــرار بــرای مرتبــه ســوم  و باالتــر عــالوه بــر ضبــط کاال و یــا 
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ارز بــه جریمــه نقــدی موضــوع مــاده )۱۸) ایــن قانــون محکــوم مــی گــردد.
تبصره -۳ به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.

فصل چهارم - قاچاق کاالهای ممنوع
ــا  ــد ی ــل نمای ــا حم ــداری ی ــاق را نگه ــوع قاچ ــا کاالی ممن ــردد ی ــوع گ ــاق کاالی ممن ــب قاچ ــس مرتک ــاده ۲۲ - هرک م

ــود: ــازات می ش ــواد )۲۳) و )۲۴) مج ــر و م ــرح زی ــط کاال به ش ــر ضب ــالوه ب ــد، ع بفروش
الــف- درصورتی کــه ارزش کاال تــا ده میلیــون )۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریــال باشــد، بــه جــزای نقــدی معــادل دو تــا ســه برابــر ارزش 

کاالی ممنــوع قاچــاق
ب- درصورتــی کــه ارزش کاال از ده میلیــون )۱۰/۰۰۰/۰۰۰) تــا یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریــال باشــد بــه جــزای نقــدی 

معــادل ســه تــا پنــج برابــر ارزش کاالی ممنــوع قاچــاق
پ- در صورتــی کــه ارزش کاال از یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) تــا یــک میلیــارد )۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریــال باشــد بــه بیــش از 

شــش مــاه تــا دو ســال حبــس و بــه جــزای نقــدی معــادل پنــج تــا هفــت برابــر ارزش کاالی ممنــوع قاچــاق
ت- در صورتــی کــه ارزش کاال بیــش از یــک میلیــارد )۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریــال باشــد بــه دوســال تــا پنــج ســال حبــس و بــه 

جــزای نقــدی معــادل هفــت تــا ده برابــر ارزش کاالی ممنــوع قاچــاق
تبصره۱)اصالحــی ۲۱/۷/۱۳۹۴))۱۰)ـ در صورتــی کــه ارزش عرفــی )تجــاری) مشــروبات الکلــی مشــمول بندهــای )الــف) و 
)ب) ایــن مــاده باشــد، مرتکــب عــالوه بــر جریمــه نقــدی مقــرر در ایــن مــاده بــه مجــازات حبــس از شــش مــاه تــا یــک 

ســال محکــوم مــی شــود.
تبصره -۲ وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع، ضبط می شود.

ــاق کاالی  ــکاب قاچ ــهیل ارت ــا تس ــاق ی ــور قاچ ــه منظ ــوع ب ــاخت کاالی ممن ــت س ــه جه ــی ک ــره -۳ آالت و ادوات تبص
ممنــوع مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ضبــط می شــود. مــواردی کــه اســتفاده کننــده مالــک نبــوده و مالــک عامــداً 

ــد. ــره نمی باش ــن تبص ــم ای ــمول حک ــد، مش ــداده باش ــرار ن ــب ق ــار مرتک آن را در اختی
ــاز، آالت و  ــور غیرمج ــواره به ط ــت از ماه ــزات دریاف ــی، تجهی ــی- فرهنگ ــوال تاریخ ــی، ام ــروبات الکل ــره -۴ مش تبص
وســایل قمــار و آثــار ســمعی و بصــری مبتــذل و مســتهجن از مصادیــق کاالی ممنــوع اســت. ســاخت تجهیــزات دریافــت 
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از ماهــواره نیــز مشــمول مجــازات هــا و احــکام مقــرر بــرای ایــن مــاده مــی باشــد.)۱۱)
تبصــره ۵  - محــل نگهــداری کاالهــای قاچــاق ممنــوع کــه در مالکیــت مرتکــب باشــد، در صورتــی کــه مشــمول حکــم 
منــدرج در مــاده )۲۴) ایــن قانــون نشــود، توقیــف و پلمــب می شــود و در صورتــی کــه محکــوٌم علیــه ظــرف دومــاه از 
تاریــخ صــدور حکــم قطعــی، جریمــه نقــدی را نپــردازد، حســب مــورد از محــل فــروش آن برداشــت و مابقــی بــه مالــک 
مســترد می شــود. در هــر مرحلــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودیــع کنــد از 

محــل نگهــداری رفــع توقیــف مــی شــود.)۱۲)
مــاده ۲۳ - در مــواردی کــه کاالی قاچــاق مکشــوفه مشــمول شــرایط بندهــای )پ) و )ت) مــاده )۲۲) گــردد وســیله نقلیــه 

مــورد اســتفاده در قاچــاق کاالی مزبــور، درصــورت وجــود هــر یــک از شــرایط زیــر، ضبــط می شــود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- بــا اســتناد بــه دالیــل یــا قرائــن ازجملــه ســابقه مرتکــب و یــا مالــک وســیله نقلیــه در امــر قاچــاق، ثابــت شــود 
کــه مالــک وســیله نقلیــه عامــداً، آن را جهــت اســتفاده بــرای حمــل کاالی قاچــاق دراختیــار مرتکــب قــرار داده اســت.
ــه جریمــه نقــدی مرتکــب اضافــه  ــه مالــک مســترد و معــادل ارزش آن ب تبصــره- درغیرمــوارد فــوق، وســیله نقلیــه ب

می شــود.
مــاده ۲۴ - محــل نگهــداری کاالی قاچــاق ممنــوع در صورتــی کــه متعلــق بــه مرتکــب بــوده و یــا توســط مالــک عامــداً 
جهــت نگهــداری کاالی قاچــاق در اختیــار دیگــری قــرار گرفتــه باشــد و ارزش کاال بیــش از یــک میلیــارد )۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) 
ــده  ــداری ش ــاق نگه ــر ارزش کاالی قاچ ــج براب ــک از پن ــه ارزش مل ــه اینک ــروط ب ــردد، مش ــادره می گ ــد، مص ــال باش ری
ــه  ــداری شــده ب ــر قیمــت کاالی قاچــاق نگه ــج براب ــدار نســبت پن ــه مق ــن صــورت ملــک ب ــه در ای بیشــتر نباشــد، ک
قیمــت اصــل ملــک، مــورد مصــادره قــرار می گیــرد و چنانچــه ارزش کاال کمتــر از مبلــغ مذکــور باشــد و حداقــل دوبــار بــه 
ایــن منظــور اســتفاده شــود و محکومیــت قطعــی یابــد در مرتبــه ســوم ارتــکاب، بــه کیفیــت مذکــور مصــادره می گــردد. 
ــاق  ــر ارزش کاالی قاچ ــج براب ــا پن ــه ت ــد، از س ــتفاده کن ــل اس ــک از آن مح ــدون اطــالع مال ــه مرتکــب ب ــی ک در صورت

ــود. ــزوده می ش ــدی وی اف ــزای نق ــه ج ــده ب نگهداری ش
ــاه از  ــه م ــرف س ــر ظ ــود و حداکث ــه می ش ــه تهی ــوه قضائی ــط ق ــاده توس ــن م ــی ای ــه اجرائ ــره- آیین نام تبص

تاریخ الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون بــه تأییــد رئیــس قــوه قضائیــه می رســد.
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مــاده ۲۵ - هــر کــس بــدون أخــذ مجــوز قانونــی از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و عــدم رعایــت ســایر ترتیبــات 
پیشــبینی شــده در قوانیــن و مقــررات بــه صــدور حیوانــات وحشــی عــادی، در معــرض نابــودی و کمیــاب، انــواع موجودات 
آبــزی، پرنــدگان شــکاری و غیرشــکاری اعــم از بومــی یــا مهاجــر وحشــی بــه طــور زنــده یــا غیرزنــده و نیــز اجــزای 
ایــن حیوانــات مبــادرت کنــد، یــا در حیــن صــدور و خــارج نمــودن دســتگیر شــود، هــر چنــد عمــل او منجــر بــه خــروج 
مــوارد مذکــور از کشــور نشــود، بــه مجــازات قاچــاق کاالی ممنــوع محکــوم مــی گــردد. تعییــن مصادیــق ایــن حیوانــات 

بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.
مــاده ۲۶ -  صیــد، عمــل آوری، تهیــه، عرضــه، فــروش، حمــل، نگهــداری و صــدور خاویــار و ماهیــان خاویــاری کــه میــزان 
و مصادیــق آن توســط ســازمان شــیالت تعییــن مــی شــود، بــدون مجــوز ایــن ســازمان مشــمول مجــازات قاچــاق کاالی 

ممنــوع اســت.
ــه واردات و صــادرات دارو، مکمــل هــا، ملزومــات و تجهیــزات  ــا حقوقــی کــه اقــدام ب مــاده ۲۷ - هرشــخص حقیقــی ی
پزشــکی، مــواد و فرآورده هــای خوراکــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی بــدون انجــام تشــریفات قانونــی نمایــد بــه 
مجــازات کاالهــای قاچــاق بــه شــرح زیــر محکــوم می شــود. ایــن مجــازات مانــع از پرداخــت دیــه و خســارت های وارده 

نیســت:
الــف- قاچــاق مــواد و فرآورده هــای دارویــی، فــرآورده هــای زیســتی )بیولوژیــک))۱۳)، مکملهــا، ملزومــات و تجهیــزات 

پزشــکی مشــمول مجــازات قاچــاق کاالهــای ممنــوع موضــوع مــاده)۲۲) ایــن قانــون می باشــد.
ــتی  ــی و بهداش ــامیدنی، آرایش ــی، آش ــای خوراک ــواد و فرآورده ه ــامل م ــوفه ش ــاق مکش ــه کاالی قاچ ب- در صورتی ک
باشــد، مرجــع رســیدگی کننده مکلــف اســت نســبت بــه اســتعالم مجــوز مصــرف انســانی کاالهــای مذکــور اقــدام و وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت ظــرف ده روز بــه ایــن اســتعالم پاســخ دهــد. هــرگاه کاالی مکشــوفه 
ــمول  ــاق مش ــرم قاچ ــردد ج ــانی گ ــرف انس ــوص مص ــی در خص ــتی و درمان ــای بهداش ــذ مجوزه ــه أخ ــق ب ــور موف مذک
مجــازات منــدرج در بنــد)ب) مــاده)۱۸) ایــن قانــون خواهــد شــد و در غیــر این صــورت کاالی مکشــوفه، کاالی تقلبــی، 
فاســد، تاریــخ مصرف گذشــته و یــا مضــر بــه ســالمت مــردم شــناخته شــده و مشــمول مجــازات قاچــاق کاالهــای ممنــوع 

می باشــد.
ــمول  ــز مش ــوق نی ــوالت ف ــروش محص ــا ف ــه ی ــداری، عرض ــل، نگه ــاخت، حم ــی ۲۱/۷/۱۳۹۴))۱۴)ـ س ــره۱ )اصالح تبص
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ــد. ــی باش ــاده م ــن م ــرر در ای ــکام مق ــا و اح ــازات ه مج
تبصــره -۲ آیین نامــه اجرائــی ایــن مــاده درمــورد چگونگــی اجــراء و میــزان الزم از کاال بــرای اســتعالم مجــوز مصــرف 
ــه  ــوزش پزشــکی، صنعــت، معــدن و تجــارت و ســتاد تهی ــان و آم ــنهاد وزارتخانه هــای بهداشــت، درم ــا پیش انســانی ب
ــد. ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــون به تصوی ــن قان ــدن ای ــراء ش ــخ الزم االج ــاه از تاری ــه م ــرف س ــر ظ ــود و حداکث می ش

فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه  ای
ــزای  ــر ج ــالوه ب ــب ع ــد، مرتک ــکاب یاب ــه ارت ــازمان یافت ــو س ــوع به نح ــای ممن ــاق کااله ــه قاچ ــاده ۲۸ - درصورتی ک م

ــود: ــوم می ش ــر محک ــب زی ــون به ترتی ــن قان ــاده)۲۲) ای ــدرج در م ــدی من نق
الف- درخصوص بند)الف) ماده)۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند)ب) ماده)۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- درخصوص بندهای )پ) و )ت) ماده)۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصــره- کســانی کــه در ارتــکاب جرائــم ایــن مــاده نقــش ســازماندهی، هدایــت و یــا سردســتگی گــروه ســازمان یافته را 

برعهــده دارنــد، حســب مــورد بــه حداکثــر مجازات هــای مقــرر در بندهــای )الــف) و )ب) محکــوم مــی شــوند.
مــاده ۲۹ - درصورتــی کــه کاالهــای مجــاز، مجــاز مشــروط، یارانــه ای و یــا ارز بــه نحــو ســازمان یافتــه قاچاق شــود، عالوه 

بــر مجازات هــای موضــوع مــاده )۱۸) ایــن قانــون، حســب مــورد مرتکــب بــه مجازات هــای زیــر محکــوم می شــود.
الــف- چنانچــه ارزش کاالی مجــاز یــا مجــاز مشــروط تــا یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریــال باشــد بــه نــود و یــک روز تــا 

شــش مــاه حبــس و در صورتــی کــه ارزش کاال بیــش از مبلــغ مذکــور باشــد بــه بیــش از شــش مــاه تــا دو ســال حبــس
ب- چنانچــه ارزش کاالی یارانــه ای یــا ارز تــا یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریــال باشــد بــه دو ســال تــا پنــج ســال حبــس 

و در صورتــی کــه ارزش کاال بیــش از مبلــغ مذکــور باشــد بــه حداکثــر مجــازات مذکــور در ایــن بنــد
ــده  ــازمان یافته را برعه ــروه س ــتگی گ ــا سردس ــت و ی ــازماندهی، هدای ــش س ــوق نق ــم ف ــه در جرائ ــانی ک ــره- کس تبص

ــوند. ــوم می ش ــف) و )ب) محک ــرر در بندهای)ال ــای مق ــر مجازات ه ــه حداکث ــورد ب ــب م ــد، حس دارن
مــاده ۳۰ - در صورتــی کــه ارتــکاب قاچــاق کاال و ارز به صــورت انفــرادی و یــا ســازمان یافتــه بــه قصــد مقابلــه بــا نظــام 
جمهــوری اســالمی ایــران یــا بــا علــم بــه مؤثــر بــودن آن صــورت گیــرد و منجــر بــه اخــالل گســترده  در نظــام اقتصــادی 
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کشــور شــود، موضــوع مشــمول قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور مصــوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می گــردد و 
مرتکــب طبــق مقــررات قانــون مزبــور مجــازات می شــود.

ــد و ســود حاصــل از  ــم و عمــد، عوای ــا عل ــم قاچــاق کاال و ارز ب ــی کــه احــراز شــود مرتکــب جرائ ــاده ۳۱ - در صورت م
ایــن جرائــم را بــه نحــو مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای تأمیــن مالــی تروریســم و اقــدام علیــه امنیــت ملــی و تقویــت 
گروههــای معانــد بــا نظــام اختصــاص داده یــا هزینــه نمــوده اســت، عــالوه بــر مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون حســب 

مــورد بــه مجــازات محــارب یــا مفســد فــی االرض محکــوم می گــردد.
مــاده ۳۲ - کســانی کــه مطابــق ایــن قانــون قاچاقچــی حرفــه  ای محســوب مــی  شــوند، عــالوه بــر ضبــط کاال و یــا ارز 
قاچــاق، بــه حداکثــر جــزای نقــدی و تــا هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق تعزیــری و مجازات هــای حبــس بــه شــرح زیــر 

محکــوم میشــوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد )۱/۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰) ریال

تبصــره- مرتکبیــن قاچــاق حرفــه ای کاالهــای ممنــوع عــالوه بــر مجازات هــای منــدرج در مــاده )۲۲) ایــن قانــون حســب 
مــورد بــه نصــف حداکثــر حبس مقــرر در ایــن مــاده محکــوم می شــوند.

فصل ششم- جرائم مرتبط
مــاده ۳۳ - هرکــس در اســناد مثبتــه گمرکــی اعــم از کتبــی یــا رقومــی )دیجیتالــی)، مهــر و مــوم یــا پلمــب گمرکــی 
و ســایر اســناد از قبیــل اســناد ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی، مؤسســه ملــی اســتاندارد و تحقیقــات 
صنعتــی ایــران، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ثبــت ســفارش و ســایر مجوزهــای مــورد نیــاز صــادرات 
و واردات، شناســه کاال و رهگیــری، مرتکــب جعــل گــردد و یــا بــا علــم بــه جعلــی بــودن، آنهــا را مــورد اســتفاده قــرار 
دهــد، حســب مــورد عــالوه بــر مجــازات حبــس مذکــور در قانــون مجــازات اســالمی بــه جــزای نقــدی معــادل دو تــا 

ــود. ــوم می ش ــول محک ــناد مجع ــوع اس ــر ارزش کاالی موض ــج براب پن
تبصــره- خریــد و فــروش اســناد اصیــل گمرکــی کــه قبــاًل در ترخیــص کاال اســتفاده شــده اســت و همچنیــن اســتفاده 

مکــرر از آن اســناد، جــرم محســوب و مرتکــب بــه مجــازات فــوق محکــوم مــی شــود.
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مــاده ۳۴ - در صورتــی کــه شــخص حامــل یــا مالــک کاال و یــا ارز قاچــاق، در مواجهــه بــا مأمــوران کاشــف بــه هــر نحــوی 
مقابلــه یــا مقاومــت نمایــد، اگــر عمــل مذکــور از مصادیــق دســت بــردن بــه ســالح و ســلب امنیــت مــردم نباشــد عــالوه 
ــرای ارتــکاب قاچــاق، بــه شــش مــاه تــا دو ســال حبــس و تــا هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق  ــر مجازات هــای مقــرر ب ب

محکــوم مــی شــود.
مــاده ۳۵ - در صورتــی کــه مأمــوران دســتگاههای کاشــف یــا وصــول درآمدهــای دولــت، خــود مرتکــب قاچــاق شــوند 
و یــا شــرکت یــا معاونــت در ارتــکاب نماینــد، عــالوه بــر مجــازات قاچــاق مقــرر در ایــن قانــون بــه مجــازات مختلــس 

ــوند. ــوم می ش ــز محک نی
تبصــره -۱ مأمورانــی کــه بــا علــم بــه ارتــکاب قاچــاق از تعقیــب مرتکبــان خــودداری یــا برخــالف قوانیــن و مقــررات 
عمــل نماینــد در حکــم مختلــس محســوب و بــه مجــازات مقــرر بــرای مختلســین امــوال دولتــی محکــوم مــی گردنــد 
ــه  ــون دیگــری مســتلزم مجــازات شــدیدتری باشــد کــه در ایــن صــورت ب ــه موجــب قان مگــر آنکــه عمــل مرتکــب ب

مجــازات شــدیدتر محکــوم مــی شــوند.
ــتاد و  ــه س ــاق کاال و ارز از جمل ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــر در ام ــازمان های مؤث ــتگاهها و س ــی دس ــان تمام ــره -۲ کارکن تبص

ــوند. ــره )۱) آن می ش ــاده و تبص ــن م ــم ای ــمول حک ــز مش ــی نی ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم س

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال
ماده ۳۶ - دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی

پ  - گمرک جمهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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ح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیالت ایران

د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.

مــاده ۳۷ - به موجــب ایــن قانــون، حفاظــت گمــرک هــای کشــور زیرنظــر رئیــس کل گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا قاچــاق در محــدوده آن اماکــن  ــرای حفاظــت اماکــن گمرکــی و کاالهــای موجــود در آنهــا و امــور اجرائــی مبــارزه ب ب
بــا أخــذ مجــوز از ســتاد کل نیروهــای مســلح، تشــکیل و مأمــوران آن در حــدود وظایــف و بــا شــرایط مذکــور در قانــون 

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــاص قضائ ــط خ ــری ضاب ــی کیف آیین دادرس
تبصــره-۱ رئیــس حفاظــت گمــرک هــای کشــور بــه پیشــنهاد رئیــس کل گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران پــس از تأییــد 

فرمانــده نیــروی انتظامــی و بــا حکــم ســتاد کل نیروهــای مســلح منصــوب می شــود.
تبصــره -۲ نحــوه تســلیح نیروهــای حفاظــت گمرک هــای کشــور، حمــل و بــه کارگیــری ســالح بــه موجــب دســتورالعملی 
اســت کــه توســط نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب ســتاد کل نیروهــای مســلح 

. سد میر
مــاده -۳۸ هــرگاه در زمــان کشــف جــرم قاچــاق دســتگاه اجرائــی کاشــف یــا دســتگاه اجرائــی مأمــور وصــول درآمدهای 
دولــت بــر مبنــای قرائــن و امــارات موجــود از جملــه وســایل و تجهیــزات مــورد اســتفاده در ارتــکاب جــرم، حجــم و ارزش 
کاالی مکشــوفه احــراز نماینــد یــا احتمــال قــوی دهنــد کــه جــرم در یکــی از وضعیت هــای زیــر واقــع گردیــده اســت 
مکلفنــد ایــن موضــوع را بــا ذکــر قرائــن و امــارات مزبــور بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه مقــام قضائــی اعــالم نماینــد:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب - تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
مــاده ۳۹ - وزارت اطالعــات و نیــروی انتظامــی موظفنــد بــا هماهنگــی مرجــع ذی صــالح قضائــی، خــود یــا بنــا بــر اعــالم 
ــایی و  ــا را شناس ــای آنه ــاق کاال و ارز و دارایی ه ــازمان یافته قاچ ــای س ــی، گروهه ــبکه های اصل ــف، ش ــتگاه کاش دس

اقــدام بــه تشــکیل پرونــده و تکمیــل تحقیقــات نماینــد.
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ماده ۴۰ - ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ــون، هنــگام کشــف قاچــاق، ضابطیــن مکلفنــد امــوال  ــا مــاده )۲۱) ایــن قان ــه اســتثنای مــوارد منطبــق ب مــاده ۴۱ - ب
مکشــوفه و وســایل حمــل کاال و یــا ارز قاچــاق یــا محــل نگهــداری و اختفــای آن را مطابــق ایــن قانــون حســب مــورد 
توقیــف و پلمــب کننــد و صورتجلســه کشــف را بــا ذکــر دقیــق مشــخصات کاال و یــا ارز قاچــاق، مالــک و حامــالن آنهــا 
تنظیــم نماینــد و بــه امضــای متهــم یــا متهمــان برســانند و درصــورت اســتنکاف، مراتــب را در صورتجلســه کشــف قیــد 
کننــد. ضابطیــن مکلفنــد بالفاصلــه و در صــورت عــدم دسترســی ظــرف بیســت و چهــار ســاعت از زمــان دســتگیری، 

ضمــن تحــت نظــر قــراردادن متهــم، پرونــده تنظیمــی را نــزد مرجــع صالــح ارســال نماینــد.
تبصــره -۱ در مــواردی کــه دســتگاههای کاشــف فاقــد اختیــارات ضابطیــن دادگســتری باشــند، موظفنــد پــس از کشــف 
بالفاصلــه بــا تنظیــم صورتجلســه کشــف موضــوع را جهــت اقــدام قانونــی بــه ضابطیــن یــا مراجــع قضائــی اطــالع دهنــد.
تبصــره -۲ در مــورد ســایر جرائــم مقــرر بــه اســتثنای مــاده )۲۱) ایــن قانــون، در صورتــی کــه بیــم اختفــای ادلــه، فــرار 
متهــم یــا تبانــی باشــد و همچنیــن در پرونــده هایــی بــا ارزش کاالی قاچاق مکشــوفه بــاالی یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) 

ریــال ، صــدور قــرار وثیقــه متناســب بــا مجــازات مقــرر الزامــی اســت.
مــاده ۴۲ - در صــورت داللــت قرائــن و امــارات قــوی بــر وجــود کاال و یــا ارز قاچــاق، ضابطیــن مــی تواننــد پــس از کســب 
مجــوز بازرســی از مرجــع قضائــی  بــه انبارهــا و اماکــن و مســتغالت محــل اختفــاء یــا نگهــداری کاال و یــا ارز قاچــاق وارد 
شــوند و حتــی المقــدور بــا حضــور صاحــب محــل نســبت بــه بازرســی محــل و کشــف قاچــاق اقــدام  نماینــد و حســب 

مــورد جهــت رســیدگی بــه مرجــع صالــح ارجــاع دهنــد.
تبصــره -۱ تنظیــم صورتجلســه بازرســی محــل بــا ذکــر جزئیــات امــر ماننــد ســاعت بازرســی، افــراد حاضــر و مشــخصات 

کاال و یــا ارز قاچــاق مکشــوفه الزامــی اســت.
تبصره -۲ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ــا متــواری اســت، ضابطیــن موظفنــد  ــده هایــی کــه صاحــب کاال و ارز قاچــاق شناســایی نشــده و ی مــاده ۴۳ - در پرون
بــا أخــذ دســتور از مرجــع ذی صــالح و بــا همــکاری تمامــی نهادهــای ذی ربــط، بالفاصلــه بــه شناســایی مالــک اقــدام 
کننــد و در صــورت عــدم حصــول نتیجــه ظــرف یکمــاه از تاریــخ وصــول پرونــده بــه مراجــع ذی صــالح، مرجــع رســیدگی 

صالــح  بایــد بــه صــورت غیابــی رســیدگی و مطابــق مقــررات ایــن قانــون رأی مقتضــی را صــادر نمایــد.
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ــا مجهــول المالــک،  ــه پرونده هــای قاچــاق مکشــوفه بالصاحــب، صاحــب متــواری و ی ــی ب تبصــره -۱ در رســیدگی غیاب
ضبــط کاالی قاچــاق مکشــوفه مانــع رســیدگی بــه جرائــم مالــک کاال نیســت.

تبصــره -۲ در صورتی کــه کاالی قاچــاق مکشــوفه بالصاحــب، صاحــب متــواری و یــا مجهول المالــک باشــد، کاالی مزبــور 
عینــًا بــه ســتاد مــأذون از ســوی ولی فقیــه تحویــل یــا حســب درخواســت رســمی نهــاد مزبــور بــه فــروش رســیده و 

ــز می شــود. ــه حســاب آن نهــاد واری وجــه آن ب

فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
مــاده ۴۴ - رســیدگی بــه جرائــم قاچــاق کاال و ارز ســازمان یافتــه و حرفــه ای، قاچــاق کاالهــای ممنــوع و قاچــاق کاال و 
ــات دولتــی در صالحیــت دادســرا و دادگاه انقــالب اســت. ســایر پرونده  هــای  ــا انفصــال از خدم ارز مســتلزم حبــس و ی

ــه آن در صالحیــت ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت. قاچــاق کاال و ارز، تخلــف محســوب و رســیدگی ب
چنانچــه پرونــده ای، متهمــان متعــدد داشــته و رســیدگی بــه اتهــام یکــی از آنــان در صالحیــت مرجــع قضائــی باشــد، بــه 

اتهامــات ســایر اشــخاص نیــز در ایــن مراجــع رســیدگی می شــود.
ــرات حکومتــی و انجــام  ــه ســازمان تعزی ــده ب ــی کــه پــس از ارجــاع پرون تبصــره اصالحــی )۱۳۹۴/۷/۲۷))۱۵) در صورت
تحقیقــات محــرز شــود رســیدگی بــه جــرم ارتکابــی در صالحیــت مرجــع قضائــی اســت، شــعبه مرجــوع ٌ الیــه مکلــف 
اســت بالفاصلــه قــرار عــدم صالحیــت خــود را صــادر کنــد. ایــن قــرار پــس از تأییــد مقــام مافــوق شــعبه در ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی و یــا در صــورت عــدم اعــالم نظــر آن مقــام ظــرف مدت یــک هفتــه، قطعــی اســت و پرونده مســتقیمًا 
ــی  ــع قضائ ــخیص مرج ــه تش ــده ب ــه پرون ــواردی ک ــن در م ــود. همچنی ــی ش ــال م ــالح ارس ــی ذی ص ــع قضائ ــه مرج ب
ــازمان  ــعب س ــردد و ش ــی گ ــال م ــور ارس ــع مذک ــه مرج ــتقیمًا ب ــده مس ــت، پرون ــی اس ــرات حکومت ــت تعزی در صالحی
تعزیــرات حکومتــی مکلــف بــه رســیدگی مــی باشــند. مقــررات ایــن تبصــره از شــمول مــاده )۲۸) قانــون آییــن دادرســی 

دادگاههــای عمومــی و انقــالب )در امــور مدنــی) مصــوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مســتثنی اســت.
ــرات حکومتــی و شــعب تجدیدنظرآنهــا ظــرف  مــاده ۴۵ - هــر کــدام از شــعب دادســرا و دادگاه انقــالب اســالمی، تعزی
یــک مــاه از زمــان تحویــل پرونــده بایــد رســیدگی و رأی نهائــی را صــادر کننــد، مگــر مــواردی کــه حســب نــوع جــرم 
یــا تخلــف و علــل دیگــر، تکمیــل شــدن تحقیقــات نیــاز بــه زمــان بیشــتری داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت حســب 
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مــورد مرجــع رســیدگی کننده موظــف اســت علــت تأخیــر را بــه صــورت مکتــوب بــه مقــام مافــوق گــزارش دهــد. عــدم 
ارســال ایــن گــزارش موجــب محکومیــت انتظامــی تــا درجــه ســه می گــردد.

مــاده ۴۶ - در کلیــه مــواردی کــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی صالــح بــه رســیدگی اســت شــعب تعزیــرات حکومتــی 
ــه  ــون ب ــد جــز در مــواردی کــه در ایــن قان ــور را دارن ــه پرونده هــای مزب ــی در رســیدگی ب همــان اختیــار مراجــع قضائ

ضــرورِت أخــذ دســتور مقــام قضائــی تصریــح شــده اســت.
ــه جــز در  ــی ب ــرات حکومت ــه پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز ســازمان تعزی ــژه رســیدگی ب تبصــره -۱ اعضــای شــعب وی
ــی در آراء  ــف قانون ــا ایفــای وظای ــون جــرم اســت، در رابطــه ب ــی کــه در قان ــکاب اعمال ــا ارت ــوارد اثبــات ســوءنیت ی م

صــادره تحــت تعقیــب قضائــی قــرار نمــی گیرنــد.
تبصــره -۲ بــه کلیــه اتهامــات رؤســا و اعضــای شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتــی کــه در مقــام رســیدگی بــه پرونده های 

قاچــاق کاال و ارز مرتکــب مــی شــوند در دادســرا و دادگاه هــای مرکز رســیدگی می شــود.
مــاده ۴۷ - شــعبه رســیدگی کننــده ضمــن ارســال رونوشــتی از مــدارک پرونــده بــه گمــرک یــا ســایر ســازمانهای مأمــور 
وصــول درآمدهــای دولــت حســب مــورد، در مــورد تعییــن ارزش کاال و یــا ارز مکشــوفه و بررســی اســناد ابــرازی بــرای 
احــراز جــرم قاچــاق اســتعالم مــی نمایــد. همچنیــن وقــت رســیدگی بــه ســازمان های مذکــور و متهــم ابــالغ می گــردد. 
ســازمان مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت موظــف اســت ظــرف ده روز از تاریــخ دریافــت اســتعالم، پاســخ آن را ارســال و 
نماینــده حقوقــی خــود را نیــز بــرای حضــور در جلســه رســیدگی معرفــی نمایــد. در هرصورت، تشــکیل جلســه رســیدگی 

منــوط بــه حضــور نماینــده مذکــور نیســت.
مــاده ۴۸ - در پرونده هــای قاچــاق کاالی ممنــوع، ســازمان یافتــه، حرفــه ای و یــا پرونده هایــی کــه ارزش کاالی قاچــاق 
مکشــوفه بیــش از یکصــد میلیــون )۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریــال اســت، مرجــع رســیدگی مکلــف اســت نســبت بــه صــدور دســتور 
شناســایی و توقیــف امــوال متعلــق بــه متهــم در حــدود جــزای نقــدی احتمالــی از طــرق مقتضــی، از جملــه اســتعالم از 
ادارات ثبــت اســناد و امــالک، مخابــرات، بانکهــا و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، اقــدام نمایــد. مراجــع طــرف اســتعالم 

نیــز موظفنــد ظــرف پنــج روز پاســخ الزم را بــه مرجــع رســیدگی اعــالم کننــد.
مــاده ۴۹ - بــه منظــور اعمــال نظــارت قضائــی بــر پرونــده هــای قاچــاق در ســازمان تعزیــرات حکومتــی، رئیــس شــعب 
تجدیدنظــر ویــژه رســیدگی بــه پروندهــای قاچــاق کاال و ارز بــه پیشــنهاد رئیــس ســازمان پــس از تأییــد وزیر دادگســتری 
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از بیــن قضــات دارای پایــه نـُـه قضائــی پــس از موافقــت رئیــس قــوه قضائیــه بــا ابــالغ ایشــان منصــوب می شــوند.
ــا  ــود ب ــادر ش ــی ص ــکام مختلف ــابه اح ــوارد مش ــرات در م ــر تعزی ــژه تجدیدنظ ــعب وی ــه از ش ــواردی ک ــره- در م تبص
درخواســت رئیــس ســازمان یــا وزیــر دادگســتری، مــوارد جهــت ایجــاد وحــدت رویــه بــه هیــأت عمومــی دیــوان عالــی 

کشــور ارســال مــی گــردد.
مــاده ۵۰ - آراء شــعب بــدوی تعزیــرات در مــورد قاچــاق کاال و ارز کــه ارزش آنهــا کمتــر از بیســت میلیــون )۲۰/۰۰۰/۰۰۰) 
ریــال باشــد، قطعــی اســت. در ســایر مــوارد آراء شــعب ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ بــا درخواســت محکومٌ  علیــه 

قابــل تجدیدنظرخواهــی اســت.
تبصره -۱ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصــره -۲ آراء صــادره از شــعب تعزیــرات حکومتــی در مــورد پرونــده هــای قاچــاق کاال و ارز قابــل اعتــراض در دیــوان 
عدالــت اداری و ســایر مراجــع قضائــی نیســت.

ــت متهــم  ــر برائ ــدوی تعزیــرات حکومتــی و دادگاه انقــالب در صورتــی کــه مبنــی ب تبصــره -۳ آراء صــادره از شــعب ب
باشــد ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ و پــس از درخواســت دادســتان یــا دســتگاه مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت 

یــا ســتاد و یــا عنداللــزوم دســتگاه کاشــف، قابــل تجدیدنظرخواهــی اســت.
پرونــده حســب مــورد از ســوی رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی یــا رئیــس کل دادگســتری اســتان بــرای رســیدگی 
مجــدد بــه یکــی از شــعب تجدیدنظــر مربوطــه ارجــاع مــی شــود. رأی شــعبه تجدیدنظــر قطعــی و الزم االجــراء اســت.

تبصــره۴ )الحاقــی ۱۳۹۴/۷/۲۱))۱۶) در کلیــه آراء بــدوی قطعــی یــا آرائــی کــه بــه لحــاظ عــدم تجدیدنظرخواهــی قطعــی 
شــده انــد هــرگاه دلیلــی بــر عــدم انطبــاق رأی بــا قانــون یــا عــدم تناســب جریمــه نقــدی بــا قانــون موجــود باشــد، 

رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی مــی توانــد تقاضــای تجدیدنظــر کنــد.
ــون  ــون پیش بینــی نشــده اســت، مطابــق قان مــاده ۵۱ - در کلیــه مــواردی کــه شــرایط و ضوابــط دادرســی در ایــن قان

ــود. ــار می ش ــری رفت ــی کیف آیین دادرس
مــاده ۵۲ - متهمانــی کــه بــه منظــور رد اتهــام قاچــاق بــه اســناد مثبتــه گمرکــی اســتناد مــی کننــد، مکلفنــد ظــرف 
ده روز از زمــان طــرح پرونــده در مرجــع رســیدگی کننــده، اصــل آن ســند را ارائــه نماینــد.  ایــن مهلــت بــا عذرموجــه 
بــه تشــخیص مرجــع رســیدگی کننــده حداکثــر یــک بــار دیگــر بــه مــدت ده روز قابــل تمدیــد اســت. بــه اســنادی کــه 
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خــارج از ایــن مهلــت هــا ارائــه شــود ترتیــب اثــری داده نمــی شــود.

فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق
مــاده ۵۳ - دســتگاههای کاشــف و ضابطیــن موظفنــد کاالهــای قاچــاق مکشــوفه و کلیــه امــوال منقــول و غیرمنقــول و 
ــتثنای کاالی  ــوند، به اس ــف می  ش ــون، توقی ــن قان ــرای ای ــه در اج ــی را ک ــی و هوای ــی، دریای ــم از زمین ــه  اع ــایل نقلی وس
ممنــوع و وســایل نقلیــه موضــوع مــاده)۵۶) ایــن قانــون، همــراه بــا رونوشــت صورتجلســه کشــف و توقیــف و تشــخیص 
اولیــه ارزش کاال، بالفاصلــه پــس از کشــف، تحویــل ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی نماینــد. ایــن ســازمان 

اقــدام بــه نگهــداری کاال نمــوده و فــروش کاالی قاچــاق منــوط بــه صــدور رأی قطعــی اســت.
ــک باشــد،  ــا مجهول المال ــواری و ی ــا صاحــب مت ــه کاالی قاچــاق مکشــوفه بالصاحــب ی ــواردی ک ــه م تبصــره -۱ در کلی
ــا هماهنگــی و أخــذ مجــوز فــروش از  ــا ب ــه نهــاد مــأذون از ســوی ولی فقیــه تحویــل می شــود و ی ــور ب عیــن کاالی مزب
نهــاد مــأذون کاالی مزبــور توســط ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی بــه فــروش می رســد و وجــوه حاصــل 

ــود. ــز می ش ــه واری ــوی ولی فقی ــأذون از س ــاد م ــاب نه ــه حس از آن ب
تبصــره -۲ ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی موظــف اســت درمــورد کاالهــای سریع الفســاد، سریع االشــتعال، 
احشــام و طیــور و یــا کاالهایــی کــه مــرور زمــان ســبب ایجــاد تغییــرات کّمــی و کیفــی در آنهــا می شــود، پــس از أخــذ 

مجــوز فــروش از مرجــع رســیدگی کننده، بالفاصلــه کاال را براســاس مقــررات مربــوط بــه فــروش برســاند.
تبصــره -۳ شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی موظــف اســت فرآورده هــای نفتــی قاچــاق مکشــوفه را از دســتگاه 

کاشــف تحویــل بگیــرد و پــس از فــروش آن وجــه حاصلــه را بــه خزانــه داری کل کشــور واریــز نمایــد.
ــه حســاب تعییــن شــده از ســوی بانــک  ــه ظــّن قاچــاق را ب تبصــره -۴ دســتگاه کاشــف مکلــف اســت ارز مکشــوفه ب
مرکــزی واریــز نمایــد و پــس از قطعیــت حکــم آن را بــه حســاب ویــژه خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد. در صورتی کــه 
ــدام  ــور اق ــره مذک ــق تبص ــد، مطاب ــاده باش ــن م ــره)۱) ای ــده در تبص ــد ش ــق قی ــره از مصادی ــن تبص ــوع ای ــوه موض وج

می شــود.
ــه اســترداد کاال، صاحــب کاال درصــورت وجــود عیــن،  مــاده ۵۴ - در مــوارد صــدور رأی قطعــی برائــت متهــم و حکــم ب
ــه قیمــت روز فــروش  مســتحق دریافــت آن و در غیــر این صــورت حســب مورد مســتحق دریافــت مثــل یــا بهــای کاال ب
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بــوده و در صورتــی کــه فــروش شــرعًا یــا قانونــًا جایــز نبــوده، درخصــوص پرداخــت قیمــت، مســتحق قیمــت یــوم االداء 
ــز نیســت، نمی گــردد. ــًا جای ــی کــه فــروش آنهــا قانون ــاده شــامل کاالهای ــن م می باشــد. حکــم ای

تبصــره- در مــواردی کــه موضــوع مــاده مرتبــط بــا قاچــاق ارز باشــد، ارز واریــزی بــه حســاب بانــک مرکــزی بــا رعایــت 
مقــررات مربــوط بــه صاحــب آن مســترد می شــود.

مــاده ۵۵ - فــروش کاالی قاچــاق منــوط بــه رعایــت کلیــه ضوابــط قانونــی از جملــه ضوابــط فنــی، ایمنــی، بهداشــتی و 
قرنطینــه  ای اســت. در صورتــی کــه فــروش کاال مطابــق ضوابــط فــوق بالمانــع باشــد و بــه تولیــد و تجــارت قانونــی و نیــاز 
واقعــی بــازار لطمــه وارد نکنــد، پــس از أخــذ مجــوز از مراجــع ذیربــط و نصــب رمزینــه موضــوع مــاده )۱۳) ایــن قانــون، 
توســط ســازمان جمــع  آوری و فــروش امــوال تملیکــی فروختــه مــی شــود. آیین نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط ســتاد 

تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد.
تبصــره  - در بــاره آن دســته از کاالهــای قاچــاق کــه وفــق قوانیــن در اختیــار ســازمانها و نهادهــای دیگــر از جملــه نهــاد 
مــأذون از ســوی ولــی فقیــه قــرار دارد ماننــد کاالهــای قاچــاق بالصاحــب و صاحــب متــواری و مجهــول المالــک، ســازمان 

یــا نهــاد مربــوط موظــف اســت در فــروش امــوال مذکــور مقــررات ایــن قانــون را رعایــت نمایــد.
مــاده ۵۶ - صــدور یــا معدوم کــردن کاالهــای قاچــاق مکشــوفه کــه فاقــد ضوابــط فنــی، ایمنــی، بهداشــتی و قرنطینــه  ای 
اســت و کاالهــای قاچــاق ممنــوع و همچنیــن آن بخــش از کاالهــای موضــوع مــاده )۵۴) که فــروش آن در کشــور بــه تولید 
داخلــی و تجــارت قانونــی لطمــه میزنــد برابــر آییــن نامــه ای اســت کــه توســط ســتاد تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب 

هیــأت وزیــران مــی رســد.

فصل دهم- مقررات عمومی
ماده ۵۷ -  قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.

مــاده ۵۸ - در کلیــه جرائــم و تخلفــات موضــوع ایــن قانــون در خصــوص کاال و ارز، در صــورت موجــود نبــودن عیــن کاال 
و یــا ارز قاچــاق، مرتکــب حســب مــورد عــالوه بــر محکومیــت بــه مجازات هــای مقــرر، بــه پرداخــت معــادل ارزش کاال و 

ارز نیــز محکــوم می شــود. مــوارد خــارج از اراده مرتکــب در تلــف کاال و ارز مشــمول ایــن مــاده نمی شــود.
مــاده ۵۹ - درصورتی کــه کشــف کاال و یــا ارز قاچــاق، همــراه بــا درگیــری مســلحانه مرتکبــان قاچــاق بــا انــواع ســالح 
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ــا اســتناد  ــا ب ــه مرتکبــان باشــد و ی ــا مأمــوران کاشــف باشــد، درصورتی کــه وســیله نقلیــه متعلــق ب گــرم و آتــش زا ب
بــه قرائنــی از قبیــل ســابقه مرتکــب معلــوم شــود کــه مالــک عامــداً آن را جهــت ارتــکاب قاچــاق در اختیــار مرتکــب 
قــرار داده اســت، بــا حکــم مرجــع قضائــی بــه نفــع دســتگاه کاشــف جهــت اســتفاده در امــر مبــارزه بــا قاچــاق ضبــط 
ــان  ــا مرتکب ــه جــزای نقــدی مرتکــب ی ــادل ارزش آن ب ــک مســترد و مع ــه مال ــر این صــورت خــودرو ب می شــود. در غی

ــود. ــزوده می ش اف
ــون ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ  ــه جریمه  هــای نقــدی مقــرر در ایــن قان مــاده ۶۰ - در صورتــی کــه محکومــان ب
ــا  ــده و ی ــای سپرده ش ــل وثیقه ه ــدی از مح ــه نق ــد، جریم ــدام ننماین ــرر اق ــای مق ــت جریمه ه ــه پرداخ ــی ب ــم قطع حک
ــایی  ــی شناس ــه اموال ــود و چنانچ ــترد می ش ــک مس ــه مال ــی ب ــذ و مابق ــه أخ ــده محکومٌ علی ــوال شناسایی ش ــروش ام ف
نشــود و یــا کمتــر از میــزان جریمــه باشــد و جریمــه مــورد حکــم، وصــول نشــود، جرائــم نقــدی مذکــور مطابــق قانــون 
آییــن دادرســی کیفــری حســب مــورد بــا دســتور قاضــی اجــرای احــکام دادســرای مربوطــه یــا قاضــی اجــرای احــکام 
تعزیــرات حکومتــی کــه از بیــن قضــات دارای پایــه پنــج قضائــی بــه روش منــدرج در مــاده )۴۹) ایــن قانــون انتخــاب 
ــزده ســال بیشــتر  ــد از پان ــدل از جــزای نقــدی نبای ــه حبــس تبدیــل مــی شــود. در هــر صــورت حبــس ب می شــوند ب

باشــد.
تبصــره -۱ در مــورد احــکام صــادره از شــعب تعزیــرات حکومتــی پرونــده جهــت صــدور حکــم مبنــی بــر تبدیــل جــزای 
نقــدی بــه حبــس بــه شــعبه یــا شــعبی از دادگاه هــای حــوزه قضائــی مربوطــه کــه توســط رئیــس قــوه قضائیــه تعییــن 

ــه مــورد، اقــدام مقتضــی معمــول نماینــد. ــا ظــرف ده روز نســبت ب می شــود ارجــاع می گــردد ت
تبصــره -۲ جــزای نقــدی مــازاد بــر حبــس تبدیلــی در صــورت شناســایی اموالــی از محکومٌ علیــه، حتــی پــس از اتمــام 

حبــس وصــول مــی گــردد.
ــط  ــم مرتب ــا جرائ ــون و ی ــن قان ــوع ای ــم موض ــه جرائ ــوط ب ــای مرب ــوص پرونده ه ــد درخص ــتاد می توان ــاده ۶۱ - س م
ــکام، از  ــرای اح ــه اج ــا مرحل ــکیل ت ــدو تش ــده را از ب ــه پرون ــیدگی ب ــب و رس ــتان، تعقی ــق دادس ــورد از طری ــب م حس

ــد. ــا نمای ــیدگی کننده تقاض ــع رس مراج
مــاده ۶۲ - ســازمان مأمــور وصــول درآمدهــای دولــت مکلــف اســت، فهرســت ارزش کاالهــای وارداتــی را براســاس نــرخ 
برابــری ارز اعالمــی توســط بانــک مرکــزی بــه صــورت ســاالنه در اختیــار کلیــه دســتگاههای کاشــف و ضابطیــن قضائــی 
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مرتبــط بــرای تعییــن ارزش اولیــه قــرار دهــد. در صورتیکــه در طــول ســال در فهرســت ارزش کاالهــای وارداتــی تغییــرات 
عمــده ای رخ دهــد، توســط ســازمان ذی ربــط اعــالم می شــود.

مــاده ۶۳ - حکــم تعــّدد و یــا تکــرار ارتــکاب قاچــاق و معاونــت آن و مجــازات تبعــی و تکمیلــی، مطابــق قانــون مجــازات 
اســالمی اســت.

مــاده ۶۴ –بــه موجــب مــاده۱۱ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۲۱/۷/۱۳۹۴ مجلــس 
شــوراي اســالمي حــذف گردیــد.)۱۷)

مــاده ۶۵ - چنانچــه قرائنــی از قبیــل جاســازی و نظائــر آن حاکــی از اطــالع مالــک وســیله نقلیــه یــا محــل نگهــداری، 
از اســتفاده آنهــا در قاچــاق کاال و ارز باشــد و مالــک نیــز اقــدام بازدارنــده بــه عمــل نیــاورده باشــد عــالوه بــر حداقــل 
مجــازات مقــرر بــرای مرتکــب، وســیله نقلیــه بــه شــرح منــدرج در مــاده )۲۰) ایــن قانــون، ضبــط مــی شــود و در مــورد 
ــه  ــی ک ــردد. در صورت ــال می گ ــای آن اعم ــون و تبصره ه ــن قان ــاده )۲۲) ای ــوع، م ــداری کاالی ممن ــل نگه ــط مح ضب
محکومٌ  علیــه ظــرف دو مــاه از تاریــخ صــدور حکــم قطعــی، جــزای نقــدی مــورد حکــم را نپــردازد، از محــل فــروش آنهــا 

ــردد. ــترد می گ ــک مس ــه مال ــت و مابقــی ب برداش
مــاده ۶۶ - چنانچــه دو یــا چنــد نفــر در ارتــکاب قاچــاق شــرکت نماینــد، مرجــع رســیدگی عــالوه بــر حکــم بــه ضبــط 
کاالی قاچــاق، ســهم هــر یــک را از کل جــزای نقــدی تعییــن و بــه پرداخــت آن محکــوم می نمایــد و در صورتــی کــه کاال 

یــا ارز  قاچــاق، از بیــن رفتــه باشــد بهــای آن نیــز بــه نســبت مالکیــت دریافــت مــی شــود.
ــازات  ــه مج ــرکاء ب ــک از ش ــر ی ــد، ه ــته باش ــز داش ــالق نی ــا ش ــس و ی ــازات حب ــی مج ــرم ارتکاب ــه ج ــره- چنانچ تبص

ــردد. ــوم می گ ــرر محک ــالق مق ــا ش ــس و ی حب
ــا ارز  ــه ضبــط کاال و ی ــد، مرجــع صــدور حکــم نســبت ب ــکاب یاب مــاده ۶۷ - اگــر قاچــاق توســط شــخص حقوقــی ارت
قاچــاق مکشــوفه اقــدام می کنــد و شــخص حقوقــی، عــالوه بــر محکومیــت بــه جــزای نقــدی، حســب مــورد بــه دو تــا 

ــود: ــوم می ش ــر محک ــب زی ــی، به ترتی ــخص حقیق ــرای ش ــرر ب ــه مق ــر جریم ــر حداکث ــار براب چه
الــف- در مــورد قاچــاق کاالی غیرممنــوع و ارز در مرتبــه اول ممانعــت از فعالیــت شــخص حقوقــی از یــک تــا دو ســال و 

در مرتبــه دوم انحــالل شــخص حقوقــی
ب- در مورد قاچاق کاالی ممنوع و یا سازمان یافته، انحالل شخص حقوقی
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تبصــره -۱ افــراد موضــوع ایــن مــاده محکومیــت قطعــی مــی یابنــد و تــا پنــج ســال مجــاز بــه تأســیس و مشــارکت در 
اداره شــخص حقوقــی نیســتند.

تبصــره -۲ چنانچــه شــخص حقوقــی، وابســته بــه دولــت یــا مأمــور بــه خدمــات عمومــی باشــد، مرجــع رســیدگی کننده، 
کارکنــان و مدیــران مرتکــب قاچــاق را عــالوه بــر مجازات هــای مربــوط حســب مــورد بــه محرومیــت یــا انفصــال دائــم 

یــا موقــت از خدمــات دولتــی و عمومــی غیردولتــی محکــوم می نمایــد.
تبصــره -۳ اگــر منافــع حاصــل از قاچــاق بــه شــخص حقوقــی تعلــق یابــد و یــا بــرای تأمیــن منافــع شــخص حقوقــی بــه 

قاچــاق اقــدام گــردد، جریمــه هــا از محــل دارایــی شــخص حقوقــی وصــول مــی شــود.
تبصــره -۴ در خصــوص مدیــر شــخص حقوقــی کــه از عمــل مباشــران، علــم و اطــالع داشــته باشــد نیــز مطابــق قانــون 
مجــازات اســالمی عمــل می شــود. منظــور از مدیــر شــخص حقوقــی کســی اســت کــه اختیــار نمایندگــی یــا تصمیم گیــری 

یــا نظــارت بــر شــخص حقوقــی را دارد.
مــاده ۶۸ )اصالحــي ۲۱/۷/۱۳۹۴))۱۸)–»مجــازات شــروع بــه قاچــاق، عــالوه بــر ضبــط کاال یــا ارز حســب مــورد حداقــل 

مجــازات قاچــاق کاال و ارز موضــوع ایــن قانــون اســت.«
تبصــره- چنانچــه وســایل نقلیــه حامــل کاالی ممنــوع بــه آبهــای تحــت نظــارت جمهــوری اســالمی ایــران داخــل یــا قبل 
از ورود ازطریــق قرائــن و اماراتــی حرکــت بــه مقصــد ایــران احــراز شــود و یــا اقدامــات فــوق بــا همــکاری شــناورهای 

ایرانــی انجــام شــود، حامــل بــه مجــازات شــروع بــه جــرم موضــوع ایــن مــاده محکــوم مــی شــود.
مــاده ۶۹ - مرجــع رســیدگی کننــده ذیصــالح حســب مــورد مــی توانــد باتوجــه بــه شــرایط، نحــوه، دفعــات ارتــکاب 
جــرم و شــخصیت مرتکــب، عــالوه بــر مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون، وی را بــه عنــوان تکمیــل مجــازات، بــه یــک 

ــد: ــر محکــوم نمای ــورد مرتبــط از محرومیت هــای زی ــا چندم ی
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

-۱ کارت بازرگانی
-۲ - کارت مبادالت مرزی

-۳کارت ملوانی
-۴ پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری
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-۵پروانه حمل و نقل
-۶ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ــه  ــی ک ــن الملل ــی و بی ــل داخل ــات حمل ونق ــرکتها و مؤسس ــورد ش ــالح درم ــده ذیص ــیدگی کنن ــع رس ــاده ۷۰ - مرج م
مدیــران یــا متصدیــان آنهــا مرتکــب قاچــاق کاال یــا حمــل کاالی خارجــی فاقــد اســناد مثبتــه گمرکــی شــده انــد باتوجه 
بــه شــرایط، نحــوه، دفعــات ارتــکاب جــرم و شــخصیت مرتکــب عــالوه بــر مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون بــه شــرح 

زیــر حکــم مــی نمایــد:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصــره- درصورتــی کــه شــرکت و مؤسســه بــه قصــد قاچــاق تأســیس شــود و یــا پــس از تأســیس، فعالیــت و هــدف آن 
بــه ایــن منظــور منحــرف گــردد در مرتبــه اول، فعالیــت شــرکت ســه مــاه تــا یــک ســال تعلیــق میشــود و درصــورت 

تکــرار، شــرکت منحــل مــی گــردد.
ــت و  ــف نیس ــق و تخفی ــل تعلی ــده قاب ــیدگی کنن ــع رس ــوی مرج ــون ازس ــن قان ــرر در ای ــدی مق ــزای نق ــاده ۷۱ - ج م
مجازات هــای حبــس و شــالق در جرائــم قاچــاق کاالهــای ممنوعــه، حرفــه ای و ســازمان یافتــه موضــوع ایــن قانــون نیــز 

ــد. ــق نمی باش ــل تعلی قاب
ــا  ــون شــده اند، در مراحــل تحقیقــات مقدماتــی، ب ــم موضــوع ایــن قان مــاده ۷۲ - هــرگاه اشــخاصی کــه مرتکــب جرائ
اقــرار خــود موجبــات کشــف کاال و ارز و یــا دســتگیری سرشــبکه  های قاچــاق و ســایر متهمــان را فراهــم کننــد، بنــا بــه 
تشــخیص مرجــع رســیدگی، ضمــن ضبــط کاال و ارز قاچــاق از کیفرهــای موضــوع ایــن قانــون معــاف یــا درمجــازات آنــان 

تخفیــف متناســب داده مــی شــود.
مــاده ۷۳ - به منظــور ثبــت و دسترســی ســریع بــه ســوابق محکومــان و ارائــه آن بــه مراجــع ذی ربــط، پایــگاه اطالعــات 
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محکومــان قاچــاق کاال و ارز در مرکــز فــن آوری و اطالعــات قــوه قضائیــه تشــکیل می گــردد. تمامــی واحدهــای اجــرای 
احــکام مکلفنــد بــه محــض دریافــت رأی قطعــی محکومیت هــای راجــع بــه قاچــاق کاال و ارز، مشــخصات فــردی محکومان 

را در ایــن پایــگاه ثبــت نماینــد.
مبادلــه اطالعــات بیــن ســازمان تعزیــرات حکومتــی و قــوه قضائیــه  بایــد به نحــوی باشــد کــه امــکان تعامــل داده هــا و 

اســتفاده کاربــران طرفیــن وجــود داشــته باشــد.
تبصــره- نحــوه و ســطوح دسترســی مراجــع ذی ربــط بــه داده هــا بــه موجــب آیین نامــه ای اســت کــه توســط ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی و قــوه قضائیــه تهیــه می شــود و حداکثــر ظــرف ســه مــاه از تاریــخ الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون، 

ــه تصویــب رئیــس قــوه قضائیــه می رســد. ب
ــرای  ــت و ســایر مراجعــی کــه ب مــاده ۷۴ - مســؤوالن مســتقیم دســتگاههای کاشــف و مأمــور وصــول درآمدهــای دول
ــتگاه  ــا دس ــیدگی کننده و ی ــع رس ــی مرج ــاب کتب ــورد خط ــون م ــن قان ــوع ای ــاق موض ــای قاچ ــه پرونده  ه ــیدگی ب رس
ــه  ــخ وصــول اســتعالم نســبت ب ــد، چنانچــه ظــرف بیســت روز از تاری ــرار می گیرن ــت ق ــور وصــول درآمدهــای دول مأم
پاســخگویی مســتند اقــدام ننماینــد، بــه مجــازات منــع اشــتغال در شــغل خــود در نوبــت اول و انفصــال موقــت تــا شــش 
ــد عــدم ارســال پاســخ،  ــات نماین ــد، مگــر اینکــه اثب ــت هــای بعــدی محکــوم می گردن ــات دولتــی در نوب ــاه از خدم م

مســتند بــه عــذر موجــه قانونــی بــوده اســت.
رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.

مــاده ۷۵ - نیــروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایــران موظــف اســت بــرای ابــالغ و اجــرای احــکام موضــوع ایــن قانــون 
ــد.  ــرات حکومتــی مســتقر نمای ــه و تعزی ــوه قضائی ــده را در واحدهــای اجــرای احــکام ق ــوران انتظامــی آمــوزش دی مأم
وزارت دادگســتری و ســازمان تعزیــرات حکومتــی موظفنــد امکانــات الزم را بــرای اســتقرار ایــن نیروهــا  فراهــم کننــد.
مــاده ۷۶ -بــه موجــب ماده۱۳قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس 

شــوراي اســالمي حــذف گردیــد.)۱۹)
مــاده ۷۷ - از تاریــخ الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون، قانــون مجــازات مرتکبین قاچــاق مصــوب ۲۹/۱۲/ ۱۳۱۲ بــا اصالحات 
بعــدی، قانــون نحــوه اعمــال تعزیــرات حکومتــی راجــع بــه قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام، قانــون راجــع بــه جلوگیــری از عمــل قاچــاق توســط وســایط نقلیــه موتــوری دریایــی مصــوب ۱۳۳۶/۸/۹، مــواد 
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)۳۵) و )۳۶) قانــون تأســیس ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی مصــوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ ، مــاده)۶۲) قانــون نظــام 
صنفــی مصــوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، تبصــره مــاده )۳)، مــاده )۸) و بنــد )ب) مــاده )۹) قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری تجهیــزات 
دریافــت از ماهــواره مصــوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳، بنــد )د) مــاده )۲۲) قانــون حفاظــت از منابــع آبــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
مصــوب ۱۳۷۴/۶/۱۴، تبصــره )۱) مــاده )۳) قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده )۱)  و اصــالح مــاده )۳) قانــون مربــوط بــه 
مقــررات امــور پزشــکی و دارویــی و خوردنــی و آشــامیدنی مصــوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰، بندهــای )۱)، )۲) و )۴) مــاده)۱۲) قانــون 
ــواد )۳)، )۴)، )۵)، )۶) و )۷)  ــوب ۱۳۸۴/۸/۵، م ــت مص ــی دول ــررات مال ــی از مق ــم بخش ــون تنظی ــه قان ــوادی ب ــاق م الح
قانــون اختیــارات مالــی و اســتخدامی ســازمان بنــادر و کشــتیرانی و تشــکیل گارد بنــادر و گمــرکات مصــوب ۱۳۴۸/۴/۱۹ 

و الیحــه قانونــی انحــالل گارد بنــادر و گمــرکات مصــوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ شــورای انقــالب نســخ مــی  شــود.
تبصــره- کلیــه مبالــغ حاصــل از اجــرای ایــن قانــون از قبیــل وجــوه ناشــی از فــروش کاال و ارز قاچــاق، وســایل ضبطــی 
ــا  ــاالنه ت ــزی، س ــوه واری ــردد. از وج ــز می گ ــور واری ــه داری کل کش ــزد خزان ــژه ای ن ــاب وی ــی به حس ــای وصول و جریمه ه
ــتگاههای  ــر دس ــا تأثی ــب ب ــاق کاال و ارز متناس ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ــال ب ــارد )۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ری ــت میلی ــغ دویس مبل
ــتاد و وزارت  ــنهاد س ــه به پیش ــه ای ک ــق آیین نام ــده مطاب ــه ش ــای ارائ ــاق و برنامه ه ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــل ام متکف
ــع  ــط و مراج ــتگاههای ذی رب ــفان، دس ــان کاش ــد، می ــران می رس ــب هیأت وزی ــود و به تصوی ــه می ش ــتری تهی دادگس

رســیدگی کننده هزینــه می گــردد.
ایــن مبلــغ در مهرمــاه هرســال متناســب بــا نــرخ تــورم کشــور نســبت بــه ســال قبــل تعدیــل می شــود. درمــواردی کــه 
متهمــان اصلــی شناســایی و بــه مرجــع رســیدگی کننده معرفــی گردنــد، ضریــب پرداخــت وجــوه مربــوط بــه حق الکشــف 
در هــر پرونــده دو برابــر ســایر مــوارد اســت. میــزان کارمــزد فــروش و نحــوه محاســبه هزینــه محــل نگهــداری و تأمیــن 
ــون در آیین نامــه مذکــور تعییــن و پرداخــت می شــود. مصــرف و  ــر کاالی موضــوع ایــن قان ســایر هزینه هــای مترتبــه ب
اختصــاص وجــوه موضــوع ایــن مــاده در غیــر از مــوارد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، تصــرف غیرقانونــی در امــوال دولتــی 

محســوب و مرتکــب بــه مجــازات مقــرر در قانــون مجــازات اســالمی محکــوم می شــود.
ســتاد موظــف اســت عملکــرد ایــن تبصــره را هــر شــش مــاه یکبــار بــه کمیســیون های اقتصــادی و قضائــی و حقوقــی 

مجلــس شــورای اســالمی گــزارش نمایــد.
ــوم  ــورخ س ــنبه م ــی روز سه  ش ــه علن ــره در جلس ــه تبص ــاد و ن ــاده و هفت ــت م ــاد و هف ــر هفت ــتمل ب ــوق مش ــون ف قان
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دی مــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و دو مجلــس شــورای اســالمی تصویــب شــد و در تاریــخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ بــه تأییــد شــورای 
نگهبــان رســید.

زیرنویس:
)۱(  - اصــالح بــه موجــب مــاده ۱ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۱۱ مجلــس 
ــه ای: شــخصی  ــه عمــل آمــده اســت. متــن بنــد ش  قبــل از اصــالح چنیــن اســت: قاچاقچــی حرف شــوراي اســالمي ب

اســت کــه بیــش از ســه بــار مرتکــب تکــرار و یــا تعــدد جــرم قاچــاق شــود
)۲(  - اصــالح بــه موجــب مــاده ۲ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس 
ــد، فــروش و  ــه عمــل آمــده اســت. متــن بنــد خ قبــل از اصــالح چنیــن اســت: ورود، خــروج، خری شــوراي اســالمي ب

حوالــه ارز بــدون رعایــت ضوابــط تعیینــی توســط دولــت و بــدون مجوزهــای الزم از بانــک مرکــزی
ــوب  ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــاده ۲ قان ــد ذ م ــی بن ــه عبارت ــب اصالحی ــه  موج ــی ب ــالح عبارت )۳(  - اص

ــد. ــل آم ــه عم ــالمی ب ــورای اس ــس ش ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مجل
)۴(  - اصــل ۱۲۷قانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران مصــوب همــه پرســي ۱۱ و ۱۳۵۸/۹/۱۲: »رییــس جمهــور مــي 
ــا اختیــارات  ــا تصویــب هیــات وزیــران نماینــده یــا نماینــدگان ویــژه ب ــر حســب ضــرورت ب توانــد در مــوارد خــاص، ب
مشــخص تعییــن نمایــد. در ایــن مــوارد تصمیمــات نماینــده یــا نماینــدگان مذکــور در حکــم تصمیمــات رییــس جمهــور و 

هیــات وزیــران خواهــد بــود.«
ــه  ــه انتهــای بنــد ت ب ــی« ب ــر بهــای ریال ــه ارز، دو براب ــا حوال ــروش ی ــد، ف ــارت »جریمــه نقــدی خری )۵( -  الحــاق عب
موجــب مــاده ۳ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۱۲ مجلــس شــوراي اســالمي 

صــورت گرفتــه اســت.
)۶( - اصــالح بــه موجــب مــاده ۴ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس 
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن تبصــره ۱ قبــل از اصــالح چنیــن اســت: عرضــه و فــروش کاالی قاچــاق 

موضــوع ایــن مــاده جــرم محســوب و مرتکــب بــه حداقــل مجازات هــای مقــرر در ایــن مــاده محکــوم مــی شــود.
)۷( - الحــاق بــه مــاده ۷ موجــب قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس 

شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت.
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)۸( - الحــاق بــه موجــب مــاده ۵ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس 
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت.

ــد از  ــع نمای ــدی تودی ــزای نق ــر ج ــادل حداکث ــه ای مع ــم وثیق ــه مته ــیدگی چنانچ ــه از رس ــر مرحل ــاق »در ه )۹( - الح
ــون  ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده ۶ قان ــب م ــه موج ــره ۱ ب ــای تبص ــه انته ــود.« ب ــی ش ــف م ــع توقی ــه رف ــیله نقلی وس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــالمي ص ــوراي اس ــس ش ــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجل ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب مب
)۱۰( - اصــالح بــه موجــب مــاده ۷ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس 
شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن تبصــره ۱ قبــل از اصــالح چنیــن اســت: حکــم مــاده )۷۰۲) قانــون مجــازات 

اســالمی اصالحــی مصــوب ۱۳۸۷/۸/۲۱ فقــط شــامل مشــروبات الکلــی تولیدشــده در داخل کشــور اســت.
ــن  ــرای ای )۱۱( - الحــاق عبــارت »ســاخت تجهیــزات دریافــت از ماهــواره نیــز مشــمول مجــازات هــا و احــکام مقــرر ب
مــاده مــی باشــد.« بــه انتهــای تبصــره ۴ بــه موجــب مــاده ۷ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 

مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
)۱۲(- الحــاق عبــارت »در هــر مرحلــه از رســیدگی چنانچــه متهــم وثیقــه ای معــادل حداکثــر جــزای نقــدی تودیــع کنــد 
از محــل نگهــداری رفــع توقیــف مــی شــود.« بــه انتهــای تبصــره ۵ بــه موجــب مــاده ۷ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون 

مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
)۱۳(- الحــاق عبــارت »فــرآورده هــای زیســتی )بیولوژیــک)« بــه انتهــای تبصــره ۵ بــه موجــب مــاده ۸ قانــون اصــالح 

مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلــس شــوراي اســالمي صــورت گرفتــه اســت.
ــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱  ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده ۸ قان ــب م ــه موج ــالح ب )۱۴( - اص
مجلــس شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن تبصــره ۱ قبــل از اصــالح چنیــن اســت: حمــل، نگهــداری، عرضــه 

ــاده اســت. ــن م ــز مشــمول مجازات هــای ای ــوق نی ــروش محصــوالت ف و ف
)۱۵( - اصــالح بــه موجــب مــاده ۹ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس 
ــه عمــل آمــده اســت. متــن تبصــره قبــل از اصــالح چنیــن اســت: در صورتــی کــه پــس از ارجــاع  شــوراي اســالمي ب
ــی در صالحیــت  ــه جــرم ارتکاب ــرات حکومتــی و انجــام تحقیقــات محــرز شــود رســیدگی ب ــه ســازمان تعزی ــده ب پرون
مرجــع قضائــی اســت، شــعبه مرجوعٌ  الیــه مکلــف اســت بالفاصلــه قــرار عــدم صالحیــت خــود را صــادر نمایــد و پرونــده 
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ــرات  ــوق شــعبه در ســازمان تعزی ــام ماف ــد مق ــرار پــس از تأیی ــن ق ــد. ای ــی ذی صــالح ارســال نمای ــه مرجــع قضائ را ب
حکومتــی و یــا در صــورت عــدم اعــالم نظــر آن مقــام ظــرف یــک هفتــه، قطعــی اســت. مقــررات ایــن تبصــره از شــمول 
مــاده )۲۸( قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب )در امــور مدنــی) مصــوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مســتثنی اســت.
ــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱  ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده ۱۰ قان ــب م ــه موج ــاق ب )۱۶)  - الح

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــالمي ص ــوراي اس ــس ش مجل
)۱۷(- متــن مــاده ۶۴محــذوف چنیــن اســت:  هــر شــخصی کــه بــا علــم و اطــالع مرتکــب جــرم حمــل کاال یــا ارز قاچــاق 
شــود و نتوانــد ارســال کننــده و یــا صاحــب اصلــی آن را تعییــن نمایــد، عــالوه بــر ضبــط کاال یــا ارز، بــه مجازات هــای 

مقــرر درمــورد مالــک کاال و ارز نیــز محکــوم می شــود.
ــوب ۱۳۹۴/۷/۲۱  ــاق کاال و ارز مص ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــوادي از قان ــالح م ــون اص ــاده ۱۲ قان ــب م ــه موج ــالح ب )۱۸( - اص
مجلــس شــوراي اســالمي بــه عمــل آمــده اســت. متــن مــاده قبــل از اصــالح چنیــن اســت: مجــازات شــروع بــه قاچــاق، 

حســب مــورد حداقــل مجــازات قاچــاق کاال و ارز موضــوع ایــن قانــون اســت.
)۱۹(- متــن مــاده ۷۶ محــذوف چنیــن اســت: آیین  نامه  هــای اجرائــی ایــن قانــون ظــرف ســه مــاه از تاریــخ الزم االجــراء 
شــدن آن توســط ســتاد و بــا همــکاری وزارتخانه  هــای کشــور، اموراقتصــادی و دارایــی و دادگســتری و ســایر دســتگاه های 

عضــو ســتاد تهیــه می شــود و پــس از تأییــد رئیــس قــوه قضائیــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد.


