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قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز  
مصوب 1392,10,03با اصالحات و الحاقات بعدي 

فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشكیالت

ماده 1- اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط بھ كار مي روند:

الف – قاچاق كاال و ارز: ھر فعل یا ترك فعلي است كھ موجب نقض تشریفات قانوني مربوط بھ ورود و خروج كاال و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا
سایر قوانین، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادي ورودي یا ھر نقطھ از كشور حتي محل عرضھ آن در بازار داخلي كشف شود.

ب- كاال: ھر شيء كھ در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

پ- ارز: پول رایج كشورھاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و سایر اسناد مكتوب یا الكترونیكي است كھ در مبادالت مالي كاربرد
دارد.

ت- تشریفات قانوني: اقداماتي از قبیل تشریفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزھاي الزم و ارائھ بھ مراجع ذي ربط است كھ اشخاص موظفند طبق قوانین و
مقررات بھ منظور وارد یا خارج كردن كاال یا ارز، انجام دھند.

ث- كاالي ممنوع: كاالیي كھ صدور یا ورود آن بھ موجب قانون ممنوع است.

ج- كاالي مجاز مشروط: كاالیي كھ صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمركي حسب قانون نیازمند بھ كسب مجوز قبلي از یك یا چند مرجع ذي
ربط قانوني است.

چ- كاالي مجاز: كاالیي است كھ صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمركي و بانكي، نیاز بھ كسب مجوز ندارد.

ح- ارزش كاالي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سیف كاال (مجموع قیمت خرید كاال در مبدأ و ھزینھ بیمھ و حمل و نقل)، بھ اضافھ حقوق ورودي
زمان كشف و سایر ھزینھ ھایي كھ بھ آن كاال تا محل كشف تعلق مي گیرد كھ بر اساس باالترین نرخ ارز اعالمي توسط بانك مركزي در زمان كشف

محاسبھ مي شود.

خ- ارزش كاالي قاچاق خروجي: عبارت است از قیمت آزاد كاال در نزدیكترین بازار داخلي عمده فروشي محل كشف بھ اضافھ ھزینھ حمل و نقل و ھزینھ
ھایي مانند عوارض ویژه صادراتي و كلیھ یارانھ ھایي كھ بھ آن كاال تعلق مي گیرد.

تبصره- فھرست و ارزش كاالي قاچاق خروجي مربوط بھ فرآورده ھاي نفتي و محصوالت پتروشیمي حسب مورد متناسب با باالترین قیمت خرید كاال در
بازارھاي ھدف و یا بر اساس باالترین نرخ ارز رسمي كشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعالم مي شود.

د- بھاي ارز: باالترین نرخ اعالمي ارز كھ توسط بانك مركزي جمھوري اسالمي ایران در زمان كشف اعالم مي گردد.

ذ- شناسھ كاال: شناسھ اي چند رقمي كھ مبتني بر یك نظام جامع طبقھ بندي كاال است و مشخصات ماھوي ھر قلم كاال احصاء و در یك سامانھ ثبت مي شود و
بھ صورت رمزینھ (باركد) و یا نظایر آن بر روي كاال نصب یا درج مي گردد.

ر- شناسھ رھگیري: شناسھ اي چند رقمي مبتني بر شناسھ كاال است و بھ منظور منحصر بھ فرد نمودن ھر واحد كاال بھ كلیھ كاالھاي داراي بستھ بندي با
ابعاد مشخص اختصاص مي یابد. ماھیت، مالكیت و موقعیت كاال در ھر نقطھ از زنجیره تأمین مبتني بر این شناسھ قابل استعالم و رھگیري است و در قالب

یك رمزینھ بر روي كاالھاي مزبور نصب یا درج مي شود.

ز- اسناد خالف واقع: اسنادي است كھ در آن خصوصیات كاالي ذكر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با كاالي اظھار یا كشف شده تطبیق ننماید و یا
جعلي باشد.
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ژ- اسناد مثبتھ گمركي: عبارت است از اصل سند پروانھ ورود گمركي، پتھ گمركي، قبض سپرده موجب ترخیص كاال، حوالھ فروش و یا قبض خرید كاالي
متروكھ، ضبطي و بالصاحب، پروانھ عبور (ترانزیت)، پروانھ مرجوعي، پروانھ ورود موقت، پروانھ ورود موقت براي پردازش، پتھ عبور، پروانھ كران

بري (كابوتاژ)، پروانھ صادراتي، پروانھ صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت ھوشمند كھ توسط گمرك
تكمیل و تأیید مي شود مشروط بر اینكھ مشخصات مذكور در این اسناد با مشخصات كاال از ھر حیث تطبیق نماید و فاصلھ بین تاریخ صدور سند و تاریخ

كشف كاال با توجھ بھ نوع كاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد. 
اسناد گمركات كشورھاي خارجي و یا اسنادي كھ داللتي بر ورود و یا صدور قانوني كاال از كشور ندارند، اسناد مثبتھ گمركي تلقي نمي شوند.

س- قاچاق سازمان یافتھ: جرمي است كھ با برنامھ ریزي و ھدایت گروھي و تقسیم كار توسط یك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سھ نفر یا بیشتر كھ براي
ارتكاب جرم قاچاق، تشكیل یا پس از تشكیل، ھدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گیرد.

ش- قاچاقچي حرفھ اي: شخصي است كھ بیش از سھ بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كاال یا ارز قاچاق در ھر مرتبھ بیش از ده میلیون (000/ 000/ 10)
لایر باشد.

ص- دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوري است كھ بھ موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفھ مبارزه
با قاچاق كاال و ارز و كشف آن را برعھده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدھاي دولت: ھر یك از دستگاھھاي اجرائي است كھ بھ موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف بھ وصول درآمدھاي
دولت مي باشد.

ط- ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2- عالوه بر مصادیقي كھ در قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 ذكر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب مي شود:

الف- برنگرداندن كاالي اظھار شده بھ عنوان خروج موقت یا كران بري بھ كشور در مھلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعي آن
كاال

ب- اضافھ كردن كاال بھ محمولھ عبوري (ترانزیتي) خارجي و تعویض یا كاھش محمولھ ھاي عبوري در داخل كشور

پ- اظھار كاال بھ گمرك با ارائھ اسناد و یا مجوزھاي جعلي

ت- تعویض كاالي صادراتي داراي پروانھ، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتي براي كاالي جایگزین شده

ث- ورود كاالي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390

ج- اظھار كاالي وارداتي با نام یا عالمت تجاري ایراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانھ

چ- واردات كاال بھ صورت تجاري با استفاده از تسھیالت در نظر گرفتھ شده در قوانین و مقررات مربوط براي كاالھاي مورد مصرف شخصي مانند
تسھیالت ھمراه مسافر، تعاونیھاي مرزنشیني و ملواني در صورت عدم اظھار كاال بھ عنوان تجاري بھ تشخیص گمرك

ح- خروج كاالھاي وارداتي تجمیع شده مسافري و كاالھاي مشمول تسھیالت مرزنشیني و ملواني از استانھاي مرزي،  بدون رعایت تشریفات قانوني

خ- عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوي دولت یا نداشتن مجوزھاي الزم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خرید، فروش یا حوالھ ارز

د- عرضھ كاال بھ استناد حوالھ ھاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي و یا سایر دستگاھھا مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حوالھ

ذ - عرضھ كاالھاي وارداتي فاقد شناسھ كاال و شناسھ رھگیري در سطح خرده فروشي با رعایت ماده (13) این قانون.

ر- ھر گونھ اقدام بھ خارج كردن كاال از كشور، برخالف تشریفات قانوني بھ شرط احراز در مراجع ذي صالح با استناد بھ قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق بھ موجب قوانین دیگر

ماده3- بھ منظور سیاستگذاري، برنامھ ریزي، ھماھنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پیشگیري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاد مركزي مبارزه با
قاچاق كاال و ارز متشكل از وزیران دادگستري، اطالعات، امور اقتصادي و دارایي، كشور، امور خارجھ، صنعت، معدن و تجارت، راه و شھرسازي،

جھاد كشاورزي، نفت، بھداشت، درمان و آموزش پزشكي یا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون ھاي اقتصادي و قضائي و حقوقي
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مجلس شوراي اسالمي بھ انتخاب مجلس و رؤساي سازمان ھاي تعزیرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تملیكي، صدا و سیماي جمھوري اسالمي
ایران،  بازرسي كل كشور، رئیس ستاد كل نیروھاي مسلح، فرماندھي نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران، رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمھوري

اسالمي ایران، رئیس مؤسسھ ملي استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، رئیس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن و كشاورزي ایران و معاون اجتماعي و
پیشگیري قوه قضائیھ و نماینده تام االختیار رئیس قوه قضائیھ با ریاست رئیس جمھور یا نماینده ویژه وي تشكیل مي گردد. تصمیمات این ستاد پس از

امضاي رئیس جمھور و یا نماینده ویژه وي با رعایت اصل یكصد و بیست و ھفتم (127) قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق كاال و ارز براي
تمامي دستگاھھاي اجرائي الزم االجراء است. 

سایر دستگاھھاي مرتبط با امر پیشگیري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز از جملھ قوه قضائیھ، نیروھاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سیماي جمھوري
اسالمي ایران و دستگاھھاي عضو ستاد وظیفھ دارند در حدود اختیارات این ستاد، ھمكاري الزم را با آن داشتھ باشند.

تبصره- كمیسیون برنامھ ریزي، ھماھنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز در استانھا بھ ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي
متناظر ستاد تشكیل مي شود.

ماده 4- بھ منظور ھماھنگي و نظارت بر اجراي وظایف مندرج در این فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروھھاي كارشناسي از قبیل كارگروه
پیشگیري از قاچاق كاال و ارز متشكل از نمایندگان دستگاھھاي عضو ستاد تشكیل دھد.

تبصره 1- معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیھ مسؤولیت كارگروه پیشگیري از قاچاق كاال و ارز را بر عھده دارد.

تبصره 2- كلیھ پیشنھادھا و تصمیمات این كارگروھھا پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون الزم االجراء است.

ماده 5- دولت مكلف است بھ منظور پیشگیري از ارتكاب قاچاق و شناسایي نظام مند آن با پیشنھاد ستاد و پس از ابالغ رئیس جمھور سامانھ ھاي
الكترونیكي و ھوشمند جدید مورد نیاز جھت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگھداري و مبادلھ كاال و ارز را ایجاد و راه اندازي نماید. 

كلیھ اشخاص حقیقي و حقوقي مكلف بھ رعایت احكام این قانون مربوط بھ سامانھ ھاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقیقي متخلف بھ محرومیت از
اشتغال بھ حرفھ خود تا یك سال و اشخاص حقوقي بھ ممنوعیت از فعالیت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.

تبصره 1- ھر گونھ دسترسي غیرمجاز بھ اطالعات سامانھ ھاي راه اندازي شده بھ موجب این قانون و افشاي اطالعات آنھا جرم است و مرتكب بھ مجازات
از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

تبصره 2- وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانھ ھاي موضوع این قانون جرم است و مرتكب بھ شش ماه تا دو سال انفصال
موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با ھمكاري وزارتخانھ ھاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارایي (گمرك جمھوري
اسالمي ایران)، بانك مركزي و سایر دستگاھھاي ذي ربط بھ تھیھ، اجراء و بھره برداري از سامانھ شناسایي و مبارزه با كاالي قاچاق اقدام نماید. 

كلیھ مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف بھ ارائھ و تبادل اطالعات از طریق این سامانھ مي باشند.

تبصره 4- ھزینھ ھاي اجراي حكم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (11) كھ در بودجھ ساالنھ پیش بیني مي شود از محل درآمدھاي این قانون تأمین و
مطابق آئین نامھ اي كھ بھ پیشنھاد ستاد و وزارت دادگستري تھیھ مي شود و بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد، بھ مصرف خواھد رسید.

فصل دوم – پیشگیري از قاچاق

ماده 6- بھ منظور تجمیع داده ھا و یكپارچھ سازي اطالعات مربوط بھ سامانھ مذكور در تبصره (3) ماده (5) و بھ منظور كاھش زمینھ ھاي بروز قاچاق
كاال و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ھمكاري ستاد و گمرك جمھوري اسالمي ایران و سایر دستگاھھاي ذي ربط اقدام بھ تھیھ، اجراء و
بھره برداري از سامانھ نرم افزاري جامع یكپارچھ سازي و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- كلیھ دستگاھھاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بھره برداري از این سامانھ بھ ارائھ و تبادل اطالعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانھ ھاي امور اقتصادي و دارایي و راه و شھرسازي با ھدف كاھش توقفھا و افزایش دقت در كنترل و بازرسي كاال موظفند بھ تجھیز مبادي
ورودي و خروجي و مسیرھاي حمل و نقل بھ امكانات فني مناسب و الكترونیكي نمودن كلیھ اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت كشور با ھمكاري ستاد، الیحھ توسعھ و امنیت پایدار مناطق مرزي را با ھدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعھ فعالیتھاي اقتصادي مناطق
مرزي، تھیھ مي كند و بھ ھیأت وزیران ارائھ مي دھد.
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ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانھ یكپارچھ اعتبار سنجي و رتبھ بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با ھمكاري
ستاد و اتاق بازرگاني و صنایع و معادن و كشاورزي ایران و اتاق تعاون مركزي جمھوري اسالمي ایران صدور، تمدید و ابطال كارت بازرگاني را از

طریق سامانھ فوق با ھدف پیشگیري از بروز تخلفات و قاچاق كاال و ارز ساماندھي نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ھمكاري دستگاھھاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانھ نرم افزاري بھ شناسھ دار كردن كلیھ انبارھا
و مراكز نگھداري كاال و ثبت مشخصات مالك كاال، نوع و میزان كاالھاي ورودي و خروجي از این اماكن با ھدف شناسایي كاالھاي قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شھرسازي موظف است با ھمكاري ستاد و دستگاھھاي اجرائي عضو آن، بھ ساماندھي و تجھیز و تكمیل اسكلھ ھا و خورھا و انضباط
بخشي بھ تردد و توقف شناورھا اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شھرسازي موظف است با ھمكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بھ تجھیز شناورھا و وسایل حمل و نقل جاده اي
كاال بھ سامانھ فني ردیاب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادي و دارایي موظف است در راستاي اجراي برنامھ آمایش گمركات، اولویتھاي پیشنھادي ستاد را با ھدف پیشگیري از قاچاق كاال،
مد نظر قرار دھد.

خ- گمرك جمھوري اسالمي ایران مكلف است براي جلوگیري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات الزم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنھاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كاالھاي پیشنھادي در كارگروه ماده (1) آئین نامھ اجرائي قانون مقررات
صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با ھدف كاھش انگیزه ھاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پیشنھاد ستاد را در دستور كار ھیأت

وزیران قرار دھد.

تبصره- آئین نامھ اجرائي این ماده توسط ستاد با ھمكاري دستگاھھاي مربوط تھیھ مي شود و بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده7- بانك مركزي موظف است در جھت پیشگیري و كنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را بھ عمل آورد:

الف- تعیین و اعالم میزان ارز قابل نگھداري و مبادلھ در داخل كشور، ھمراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از این قبیل

ب- ایجاد سامانھ اطالعات مالي صرافي ھا و رصد و ارزیابي فعالیت آنھا

تبصره 1- دولت مكلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم كفایت آن، بازارھاي مبادلھ آزاد ارز را بھ گونھ اي ایجاد نماید كھ تقاضاي
اشخاص از قبیل ارز مسافري و عبوري از طریق قانوني تأمین گردد.

تبصره 2- عرضھ و فروش ارز، خارج از واحدھاي مجاز تعیین شده توسط دولت بھ وسیلھ اشخاص و واحدھاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبین مطابق
قانون رفتار مي شود.

تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مي كند.

ماده 8- دولت موظف است بھ منظور حمایت از مأموراني كھ بھ موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي باشند و بھ تشخیص مراجع
قضائي در ھنگام انجام وظیفھ ضمن رعایت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زیان جاني و مالي نسبت بھ خود و یا دیگران مواجھ مي شوند، ردیفي در
قوانین بودجھ ھر سال براي ستاد پیش بیني نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات این ردیف توسط

دستگاھھاي كاشف بھ استناد گزارش بدوي و پس از تأیید ستاد ھزینھ مي شود.

ماده 9- بھ منظور صیانت از سرمایھ ھاي انساني كلیھ دستگاھھایي كھ بھ موجب این قانون متكفل مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي باشند، متناسب با حجم
فعالیتھا بر اساس دستورالعملي كھ بھ تصویب ستاد مي رسد، اقدامات زیر انجام مي یابد:

الف- آموزشھاي ضمن خدمت بھ منظور ارتقاي دانش كاركنان و صیانت از آنان

ب - بھ كارگیري افراد با تجربھ و داراي تخصص الزم براي ھمكاري با دستگاھھاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز بھ صورت موقت

پ- اجراي برنامھ ھاي رفاھي – فرھنگي بھ منظور ارتقاي سالمت روحي و رواني كاركنان

ماده 10- دستگاھھاي عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتي محولھ، موظفند حسب مورد با ھماھنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اقدامات زیر را
بھ عمل آورند:
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الف- ایجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجھ و امكانات موجود براي ھماھنگي و پیگیري تمام امور مربوط بھ مبارزه با قاچاق كاال و ارز

ب- برگزاري رزمایش ھاي سراسري و منطقھ اي و كارگاھھاي آموزشي با محوریت دستگاھھاي كاشف

پ- شناسایي و كاھش نقاط آسیب پذیر و نظارت ھاي الزم بر مسیرھاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگھداري كاالي قاچاق بھ شرط عدم ممانعت از روند
تجارت قانوني

ت - نظارت بر مدیریت یكپارچھ واحدھاي صنفي و نظام توزیع كاال بھ منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع آوري گزارش ھاي مردمي در دستگاھھاي كاشف

ج- نظارت و بازرسي براي آسیب شناسي فعالیت دستگاھھاي عضو ستاد و اقدام در جھت بھبود فرآیندھاي مبارزه

ماده 11- قوه قضائیھ و سازمان تعزیرات حكومتي حسب مورد، موظفند بھ منظور تسریع در رسیدگي بھ پرونده ھا و پیشگیري از ارتكاب جرم قاچاق كاال و
ارز اقدامات زیر را بھ عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جھت رسیدگي بھ جرائم قاچاق كاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیھ

ب- اختصاص شعب بدوي و تجدید نظر ویژه رسیدگي بھ تخلفات قاچاق كاال و ارز متشكل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین نامھ مصوب
ھیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حكومتي

تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حكومتي معادل ھشتاد درصد (80٪) فوق العاده ویژه مستمر قضات در
گروھھاي (1) تا (8) قضائي تعیین مي گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئین نامھ اي است كھ بھ پیشنھاد وزیر دادگستري

ظرف سھ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

تبصره 2- ھزینھ ھاي اجراي حكم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین مي شود.

پ- ارائھ گزارشھاي سھ ماھھ توسط مراجع قضائي از طریق رئیس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي بھ عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و
علل آن، درباره پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز بھ طریق مقتضي بھ نماینده قوه قضائیھ در ستاد

ت - ارائھ گزارشھاي سھ ماھھ توسط سازمان تعزیرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز بھ ستاد

ث- تدوین و اجراي برنامھ آموزش ھمگاني با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كاال و ارز

ج- آسیب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كاال و ارز و راھكارھاي كاھش زمان دادرسي با انجام پژوھش ھاي علمي

چ- تشكیل كارگروه نظارتي بھ منظور تسریع در اجراي احكام پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیھ

ح- انعقاد موافقتنامھ ھمكاري ھاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كاال و ارز با اولویت كشورھاي مورد پیشنھاد ستاد با رعایت اصل یكصد و بیست
و پنجم (125) قانون اساسي

ماده 12- كلیھ دستگاھھاي عضو ستاد موظفند در چھارچوب اولویت ھاي تعیین شده، برنامھ ھاي ساالنھ پیشگیري از قاچاق كاال و ارز دستگاه متبوعھ خود
را جھت بررسي و تصویب بھ ستاد ارائھ نمایند.

ماده 13- بھ منظور شناسایي و رھگیري كاالھاي خارجي كھ با انجام تشریفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخیص آنھا از كاالھاي قاچاق یا فاقد
مجوزھاي الزم از قبیل كاالي جعلي، تقلبي، غیربھداشتي و غیراستاندارد، ترخیص كاالي تجاري منوط بھ ارائھ گواھي ھاي دریافت شناسھ كاال، شناسھ

رھگیري، ثبت گواھي ھا و شماره شناسھ ھاي فوق توسط گمرك است. در ھر حال توزیع و فروش كاالھاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط بھ
نصب این دو شناسھ است و در غیر این صورت كاالھاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با ھمكاري دستگاھھاي تخصصي مرتبط، براي شناسایي و رھگیري كاال از بدو ورود تا سطح
عرضھ سامانھ اي با بھره گیري از فناوریھاي نوین از جملھ رمزینھ دو یا چند بعدي، ایجاد و امكان بھره گیري دستگاھھاي مرتبط را از سامانھ مزبور

فراھم نماید.
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تبصره 2- توزیع و فروش كاالھایي كھ با استفاده از ھر گونھ معافیت قانوني از قبیل ملواني و تعاوني مرزنشیني بھ كشور وارد شده است در ھر نقطھ از
كشور منوط بھ نصب شناسھ كاال و شناسھ رھگیري مي باشد. تشریفات قانوني این كاالھا با رعایت ماده (9) قانون ساماندھي مبادالت مرزي مصوب 6 /7

1384/ و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 انجام مي شود.

تبصره 3- آئین نامھ اجرائي این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با ھمكاري ستاد و دستگاھھاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولویت
كاالیي و روش نصب شناسھ كاال و شناسھ رھگیري بر روي كاال و نحوه تخصیص نیازھاي فني ھر دستگاه، ظرف سھ ماه تھیھ مي شود و بھ تصویب ھیأت

وزیران مي رسد.

ماده 14- دستگاھھاي تبلیغي، فرھنگي، پژوھشي و آموزشي از جملھ سازمان صدا و سیماي جمھوري اسالمي ایران، سازمان تبلیغات اسالمي و وزارتخانھ
ھاي فرھنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري موظفند برنامھ ھاي فرھنگي، آموزشي، تحقیقاتي و ترویجي را بر اساس

سیاست ھاي ابالغي شوراي عالي انقالب فرھنگي و اولویتھاي ستاد با ھدف افزایش كیفیت تولیدات داخلي، ارتقاي فرھنگ عمومي براي گرایش بھ استفاده
از كاالي تولید داخلي وجلوگیري از مصرف كاالي قاچاق، اجراء نمایند.

ماده 15- دستگاھھاي مرتبط در عرصھ تجارت بین الملل موظفند بھ منظور مبارزه با قاچاق كاال و ارز در فرآیند مذاكرات مقدماتي موافقتنامھ ھاي تجاري،
حمل و نقل و گمركي، سیاستھا و برنامھ ھاي مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده 16- ستاد، مرجع تخصصي تھیھ و ارائھ برآوردھا و اطالعات و آمار در امر قاچاق كاال و ارز است. این امر مانع از انجام تكالیف سایر دستگاھھاي
مربوط نمي شود.

تبصره 1- ستاد در چھارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطالعات دستگاھھاي مختلف را تصویب مي نماید.

تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط بھ كلیھ آمار و اطالعات قاچاق كاال و ارز از جملھ میزان كشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را ھر سھ ماه
یكبار بھ كمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائھ نماید.

ماده 17- وزارت امور خارجھ موظف است با بھره گیري از تمام ظرفیتھاي دیپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمینھ پیشگیري از قاچاق كاال و ارز را در
حل مشكالت پیش روي مبارزه با قاچاق رعایت كند و در فرآیند مذاكرات مقدماتي موافقتنامھ ھاي ھمكاري دو یا چندجانبھ بھ آنھا توجھ نماید.

فصل سوم – قاچاق كاالھاي مجاز، مجاز مشروط، یارانھ اي و ارز

ماده 18- ھر شخص كھ مرتكب قاچاق كاال و ارز و حمل و یا نگھداري آن شود، عالوه بر ضبط كاال یا ارز، بھ جریمھ ھاي نقدي زیر محكوم مي شود:

الف- كاالي مجاز: جریمھ نقدي یك تا دو برابر ارزش كاال

ب - كاالي مجاز مشروط: جریمھ نقدي معادل یك تا سھ برابر ارزش كاال

پ - كاالي یارانھ اي: جریمھ نقدي معادل دو تا چھار برابر ارزش كاال

ت - ارز: جریمھ نقدي ارز ورودي، یك تا دو برابر بھاي ریالي آن و جریمھ نقدي ارز خروجي، دو تا چھار برابر بھاي ریالي آن جریمھ نقدي خرید، فروش
یا حوالھ ارز، دو برابر بھاي ریالي آن

تبصره 1- عرضھ و فروش كاالي قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتكب بھ حداقل مجازات ھاي مقرر در این ماده محكوم مي شود.

تبصره 2- فھرست كاالھاي یارانھ اي با پیشنھاد وزارتخانھ ھاي امور اقتصادي و دارایي و صنعت، معدن و تجارت تھیھ مي شود و بھ تصویب ھیأت
وزیران مي رسد.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فھرست كاالھاي مجاز مشروط را اعالم نماید.

تبصره 4- خرید، فروش، حمل یا نگھداري كاالھایي كھ موضوع قاچاق قرار مي گیرند بھ صورت تجاري مانند فرآورده ھاي نفتي و دارویي خارج از
ضوابط تعییني دولت تخلف محسوب و مرتكب عالوه بر ضبط كاالي مزبور حسب مورد بھ حداقل جریمھ نقدي مقرر در این ماده محكوم مي شود. دولت

مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

ماده 18 مكرر- نگھداري ، عرضھ یا فروش كاال و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدھاي صنفي یا صرافي ھا تخلف
محسوب و مرتكب عالوه بر ضبط كاال و ارز بھ ترتیب زیر جریمھ مي شود:
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الف ـ مرتبھ اول : جریمھ نقدي معادل دو برابر ارزش كاال یا بھاي ریالي ارز قاچاق

ب ـ مرتبھ دوم : جریمھ نقدي معادل چھار برابر ارزش كاال یا بھاي ریالي ارز قاچاق

ج ـ مرتبھ سوم : جریمھ نقدي معادل شش برابر ارزش كاال یا بھاي ریالي ارز قاچاق و نصب پارچھ یا تابلو بر سردر محل كسب بھ عنوان متخلف صنفي و
تعطیل محل كسب بھ مدت شش ماه

ماده 19- در صورتي كھ كاالي قاچاق موضوع ماده (18) این قانون با كاالي دیگر مخلوط شود و امكان تفكیك وجود نداشتھ باشد تمام كاال ضبط و پس از
كسر جریمھ ھاي ماده مذكور و سایر ھزینھ ھاي قانوني بھ نسبت كاالي غیرقاچاق از حاصل فروش بھ مالك مسترد مي شود.

ماده 20- وسایل نقلیھ مورد استفاده در حمل قاچاق كاالي موضوع ماده (18) این قانون، اعم از زمیني، دریایي و ھوایي بھ شرح زیر ضبط مي گردد:

الف- وسایل نقلیھ سبك در صورتي كھ ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ یكصد میلیون (000 /000 /100) لایر یا بیشتر باشد.

ب- وسایل نقلیھ نیمھ سنگین زمیني در صورتي كھ ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ سیصد میلیون (000 /000 /300) لایر یا بیشتر باشد.

پ- وسایل نقلیھ نیمھ سنگین ھوایي و دریایي در صورتي كھ ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ نھصد میلیون (000 /000 /900) لایر یا بیشتر باشد.

ت- وسایل نقلیھ سنگین زمیني در صورتي كھ ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ یك میلیارد (000 /000 /1000) لایر یا بیشتر باشد.

ث- وسایل نقلیھ سنگین ھوایي و دریایي در صورتي كھ ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ سھ میلیارد (000 /000 /000 /3) لایر یا بیشتر باشد.

تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیلھ نقلیھ توقیف مي شود و در صورتي كھ محكوم علیھ ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ حكم قطعي، جریمھ نقدي مورد حكم
را نپردازد از محل فروش وسیلھ نقلیھ برداشت و مابقي بھ مالك مسترد مي گردد. در ھر مرحلھ از رسیدگي چنانچھ متھم وثیقھ اي معادل حداكثر جزاي نقدي

تودیع نماید از وسیلھ نقلیھ رفع توقیف مي شود.

تبصره 2- در صورتي كھ ارتكاب جرم قاچاق با ھر یك از انواع وسایل نقلیھ مذكور حداقل سھ بار تكرار شود و ارزش كاال در مجموع معادل یا بیشتر از
مبالغ این ماده باشد وسیلھ نقلیھ ضبط مي شود.

تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیھ در این ماده بھ پیشنھاد وزارت راه و شھرسازي تھیھ مي شود و بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

تبصره 4- در صورتي كھ وسیلھ نقلیھ متعلق بھ شخصي غیر از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبیل سابقھ مرتكب ثابت شود با علم و اطالع مالك براي
ارتكاب قاچاق در اختیار وي قرار گرفتھ است، وسیلھ نقلیھ ضبط مي شود و در غیر این صورت وسیلھ نقلیھ بھ مالك مسترد و معادل ارزش آن بھ جریمھ

نقدي مرتكب اضافھ مي گردد.

تبصره 5- در صورتي كھ وسیلھ نقلیھ بالصاحب یا صاحب متواري و یا مجھول المالك باشد، عین وسیلھ نقلیھ بھ نھاد مأذون از سوي ولي فقیھ تحویل مي
شود و یا با ھماھنگي و اخذ مجوز فروش از نھاد مأذون كاالي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي بھ فروش مي رسد و وجوه حاصل

از آن بھ حساب نھاد مأذون از سوي ولي فقیھ واریز مي شود.

ماده 21- در صورتي كھ ارزش كاالي قاچاق و یا ارز مكشوفھ موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیھ دستگاه كاشف معادل ده میلیون (000
000/ /10) لایر یا كمتر باشد با قید در صورتجلسھ كشف بھ امضاي متھم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسھ كشف قید و حسب مورد،
كاال ضبط و بھ ھمراه صورتجلسھ بھ سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي تحویل مي شود و ارز مكشوفھ بھ حساب مشخص شده توسط بانك مركزي

جمھوري اسالمي ایران واریز و رونوشتي از اوراق بھ متھم ابالغ مي گردد.

تبصره 1- صاحب كاال و یا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حكومتي شھرستان محل كشف بھ این تصمیم اعتراض نماید. تا
تعیین تكلیف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزیرات حكومتي، باید عین كاال نگھداري شود.

تبصره 2- مرتكب قاچاق موضوع این ماده در صورت تكرار براي مرتبھ سوم و باالتر عالوه بر ضبط كاال و یا ارز بھ جریمھ نقدي موضوع ماده (18) این
قانون محكوم مي گردد.

تبصره 3- بھ كشفیات موضوع این ماده وجھي تحت عنوان حق الكشف یا پاداش تعلق نمي گیرد.

فصل چھارم – قاچاق كاالھاي ممنوع
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ماده 22- ھر كس مرتكب قاچاق كاالي ممنوع گردد یا كاالي ممنوع قاچاق را نگھداري یا حمل نماید یا بفروشد، عالوه بر ضبط كاال بھ شرح زیر و مواد
(23) و (24) مجازات مي شود:

الف- در صورتي كھ ارزش كاال تا ده میلیون (000 /000 /10) لایر باشد، بھ جزاي نقدي معادل دو تا سھ برابر ارزش كاالي ممنوع قاچاق

ب- در صورتي كھ ارزش كاال از ده میلیون (000 /000 /10) تا یكصد میلیون (000 /000 /100) لایر باشد بھ جزاي نقدي معادل سھ تا پنج برابر ارزش
كاالي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كھ ارزش كاال از یكصد میلیون (000 /000 /100) تا یك میلیارد (000 /000 /000 /1) لایر باشد بھ بیش از شش ماه تا دو سال حبس و بھ
جزاي نقدي معادل پنج تا ھفت برابر ارزش كاالي ممنوع قاچاق

ت- در صورتي كھ ارزش كاال بیش از یك میلیارد (000 /000 /000 /1) لایر باشد بھ دو سال تا پنج سال حبس و بھ جزاي نقدي معادل ھفت تا ده برابر
ارزش كاالي ممنوع قاچاق

تبصره 1- در صورتي كھ ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندھاي (الف) و (ب) این ماده باشد مرتكب عالوه بر جریمھ نقدي مقرر در این
ماده بھ مجازات حبس از شش ماه تا یك سال محكوم مي شود.

تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق كاالي ممنوع،  ضبط مي شود.

تبصره 3- آالت و ادواتي كھ جھت ساخت كاالي ممنوع بھ منظور قاچاق یا تسھیل ارتكاب قاچاق كاالي ممنوع مورد استفاده قرار مي گیرد، ضبط مي شود.
مواردي كھ استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختیار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم این تبصره نمي باشد.

تبصره 4- مشروبات الكلي، اموال تاریخي - فرھنگي، تجھیزات دریافت از ماھواره بھ طور غیر مجاز، آالت و وسایل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و
مستھجن از مصادیق كاالي ممنوع است. ساخت تجھیزات دریافت از ماھواره نیز مشمول مجازات ھا و احكام مقرر براي این ماده مي باشد.

تبصره 5- محل نگھداري كاالھاي قاچاق ممنوع كھ در مالكیت مرتكب باشد، در صورتي كھ مشمول حكم مندرج در ماده (24) این قانون نشود، توقیف و
پلمب مي شود و در صورتي كھ محكوُم علیھ ظرف دو ماه از تاریخ صدور حكم قطعي، جریمھ نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و

مابقي بھ مالك مسترد مي شود. در ھر مرحلھ از رسیدگي چنانچھ متھم وثیقھ اي معادل حداكثر جزاي نقدي تودیع كند از محل نگھداري رفع توقیف مي شود.

ماده 23- در مواردي كھ كاالي قاچاق مكشوفھ مشمول شرایط بندھاي (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسیلھ نقلیھ مورد استفاده در قاچاق كاالي مزبور، در
صورت وجود ھر یك از شرایط زیر، ضبط مي شود:

الف- وسیلھ نقلیھ مورد استفاده، متعلق بھ شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب- با استناد بھ دالیل یا قرائن از جملھ سابقھ مرتكب و یا مالك وسیلھ نقلیھ در امر قاچاق، ثابت شود كھ مالك وسیلھ نقلیھ عامداً، آن را جھت استفاده براي
حمل كاالي قاچاق در اختیار مرتكب قرار داده است.

تبصره- در غیر موارد فوق، وسیلھ نقلیھ بھ مالك مسترد و معادل ارزش آن بھ جریمھ نقدي مرتكب اضافھ مي شود.

ماده 24- محل نگھداري كاالي قاچاق ممنوع در صورتي كھ متعلق بھ مرتكب بوده و یا توسط مالك عامداً جھت نگھداري كاالي قاچاق در اختیار دیگري
قرار گرفتھ باشد و ارزش كاال بیش از یك میلیارد (000 /000 /000 /1) لایر باشد، مصادره مي گردد، مشروط بھ اینكھ ارزش ملك از پنج برابر ارزش

كاالي قاچاق نگھداري شده بیشتر نباشد، كھ در این صورت ملك بھ مقدار نسبت پنج برابر قیمت كاالي قاچاق نگھداري شده بھ قیمت اصل ملك،  مورد
مصادره قرار مي گیرد و چنانچھ ارزش كاال كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار بھ این منظور استفاده شود و محكومیت قطعي یابد در مرتبھ سوم
ارتكاب، بھ كیفیت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كھ مرتكب بدون اطالع مالك از آن محل استفاده كند، از سھ تا پنج برابر ارزش كاالي قاچاق

نگھداري شده بھ جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

تبصره- آئین نامھ اجرائي این ماده توسط قوه قضائیھ تھیھ مي شود و حداكثر ظرف سھ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانوني بھ تأیید رئیس قوه قضائیھ
مي رسد.

ماده 25- ھر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بیني شده در قوانین و مقررات بھ صدور
حیوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمیاب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غیرشكاري اعم از بومي یا مھاجر وحشي بھ طور زنده یا
غیرزنده و نیز اجزاي این حیوانات مبادرت كند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، ھر چند عمل او منجر بھ خروج موارد مذكور از كشور
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نشود، بھ مجازات قاچاق كاالي ممنوع محكوم مي گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عھده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 26- صید، عمل آوري، تھیھ، عرضھ، فروش، حمل، نگھداري و صدور خاویار و ماھیان خاویاري كھ میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیالت
تعیین مي شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق كاالي ممنوع است.

ماده 27- ھر شخص حقیقي یا حقوقي كھ اقدام بھ واردات و صادرات دارو، مكملھا، ملزومات و تجھیزات پزشكي، مواد و فرآورده ھاي خوراكي، آشامیدني،
آرایشي و بھداشتي بدون انجام تشریفات قانوني نماید بھ مجازات كاالھاي قاچاق بھ شرح زیر محكوم مي شود. 

این مجازات مانع از پرداخت دیھ و خسارت ھاي وارده نیست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده ھاي دارویي، فرآورده ھاي زیستي (بیولوژیك)، مكملھا، ملزومات و تجھیزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كاالھاي ممنوع
موضوع ماده (22) این قانون مي باشد.

ب- در صورتي كھ كاالي قاچاق مكشوفھ شامل مواد و فرآورده ھاي خوراكي، آشامیدني، آرایشي و بھداشتي باشد، مرجع رسیدگي كننده مكلف است نسبت بھ
استعالم مجوز مصرف انساني كاالھاي مذكور اقدام و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز بھ این استعالم پاسخ دھد.

ھرگاه كاالي مكشوفھ مذكور موفق بھ اخذ مجوزھاي بھداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب)
ماده (18) این قانون خواھد شد و در غیر این صورت كاالي مكشوفھ، كاالي تقلبي، فاسد، تاریخ مصرف گذشتھ و یا مضر بھ سالمت مردم شناختھ شده و

مشمول مجازات قاچاق كاالھاي ممنوع مي باشد.

تبصره 1- ساخت، حمل، نگھداري، عرضھ یا فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات ھا و احكام مقرر در این ماده مي باشد.

تبصره2- آئین نامھ اجرائي این ماده در مورد چگونگي اجراء و میزان الزم از كاال براي استعالم مجوز مصرف انساني با پیشنھاد وزارتخانھ ھاي بھداشت،
درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تھیھ مي شود و حداكثر ظرف سھ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بھ تصویب ھیأت

وزیران مي رسد.

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان یافتھ و حرفھ اي

ماده 28- در صورتي كھ قاچاق كاالھاي ممنوع بھ نحو سازمان یافتھ ارتكاب یابد، مرتكب عالوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (22) این قانون بھ ترتیب
زیر محكوم مي شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (22) بھ نود و یك روز تا شش ماه حبس

ب- در خصوص بند (ب) ماده (22) بھ بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- در خصوص بندھاي (پ) و (ت) ماده (22) بھ حداكثر مجازات حبس مندرج در بندھاي مذكور

تبصره- كساني كھ در ارتكاب جرائم این ماده نقش سازماندھي، ھدایت و یا سردستگي گروه سازمان یافتھ را برعھده دارند، حسب مورد بھ حداكثر مجازات
ھاي مقرر در بندھاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده 29- در صورتي كھ كاالھاي مجاز، مجاز مشروط، یارانھ اي و یا ارز بھ نحو سازمان یافتھ قاچاق شود، عالوه بر مجازات ھاي موضوع ماده (18)
این قانون، حسب مورد مرتكب بھ مجازات ھاي زیر محكوم مي شود.

الف- چنانچھ ارزش كاالي مجاز یا مجاز مشروط تا یكصد میلیون (000 /000 /100) لایر باشد بھ نود و یك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كھ ارزش
كاال بیش از مبلغ مذكور باشد بھ بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچھ ارزش كاالي یارانھ اي یا ارز تا یكصد میلیون (000 /000 /100) لایر باشد بھ دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كھ ارزش كاال بیش از
مبلغ مذكور باشد بھ حداكثر مجازات مذكور در این بند

تبصره- كساني كھ در جرائم فوق نقش سازماندھي، ھدایت و یا سردستگي گروه سازمان یافتھ را بر عھده دارند، حسب مورد بھ حداكثر مجازات ھاي مقرر
در بندھاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده 30- در صورتي كھ ارتكاب قاچاق كاال و ارز بھ صورت انفرادي و یا سازمان یافتھ بھ قصد مقابلھ با نظام جمھوري اسالمي ایران یا با علم بھ مؤثر
بودن آن صورت گیرد و منجر بھ اخالل گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب

19 /9 /1369 مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.
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ماده 31- در صورتي كھ احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كاال و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را بھ نحو مستقیم یا غیرمستقیم براي
تأمین مالي تروریسم و اقدام علیھ امنیت ملي و تقویت گروھھاي معاند با نظام اختصاص داده یا ھزینھ نموده است، عالوه بر مجازات ھاي مقرر در این

قانون حسب مورد بھ مجازات محارب یا مفسد في االرض محكوم مي گردد.

ماده 32- كساني كھ مطابق این قانون قاچاقچي حرفھ اي محسوب مي شوند، عالوه بر ضبط كاال و یا ارز قاچاق، بھ حداكثر جزاي نقدي و تا ھفتاد و چھار
ضربھ شالق تعزیري و مجازات ھاي حبس بھ شرح زیر محكوم مي شوند:

الف- نود و یك روز تا شش ماه حبس براي كاال و ارز با ارزش تا یك میلیارد (000 /000 /000 /1) لایر

ب- بیش از شش ماه تا دو سال براي كاال و ارز با ارزش بیش از یك میلیارد (000 /000 /000 /1) لایر

تبصره- مرتكبین قاچاق حرفھ اي كاالھاي ممنوع عالوه بر مجازات ھاي مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد بھ نصف حداكثر حبس مقرر در این
ماده محكوم مي شوند.

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده 33- ھر كس در اسناد مثبتھ گمركي اعم از كتبي یا رقومي (دیجیتالي)، مھر و موم یا پلمب گمركي و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوري و
فروش اموال تملیكي، مؤسسھ ملي استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و سایر مجوزھاي مورد نیاز

صادرات و واردات، شناسھ كاال و رھگیري، مرتكب جعل گردد و یا با علم بھ جعلي بودن، آنھا را مورد استفاده قرار دھد، حسب مورد عالوه بر مجازات
حبس مذكور در قانون مجازات اسالمي بھ جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كاالي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود.

تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمركي كھ قبالً در ترخیص كاال استفاده شده است و ھمچنین استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب بھ
مجازات فوق محكوم مي شود.

ماده 34- در صورتي كھ شخص حامل یا مالك كاال و یا ارز قاچاق، در مواجھھ با مأموران كاشف بھ ھر نحوي مقابلھ یا مقاومت نماید، اگر عمل مذكور از
مصادیق دست بردن بھ سالح و سلب امنیت مردم نباشد عالوه بر مجازات ھاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، بھ شش ماه تا دو سال حبس و تا ھفتاد و چھار

ضربھ شالق محكوم مي شود.

ماده 35- در صورتي كھ مأموران دستگاھھاي كاشف یا وصول درآمدھاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و یا شركت یا معاونت در ارتكاب نمایند، عالوه
بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون بھ مجازات مختلس نیز محكوم مي شوند.

تبصره 1- مأموراني كھ با علم بھ ارتكاب قاچاق از تعقیب مرتكبان خودداري یا بر خالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حكم مختلس محسوب و بھ
مجازات مقرر براي مختلسین اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكھ عمل مرتكب بھ موجب قانون دیگري مستلزم مجازات شدیدتري باشد كھ در این

صورت بھ مجازات شدیدتر محكوم مي شوند.

تبصره 2- كاركنان تمامي دستگاھھا و سازمان ھاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز از جملھ ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي نیز
مشمول حكم این ماده و تبصره (1) آن مي شوند.

فصل ھفتم – مقررات مربوط بھ دستگاه كاشف و كشف كاال

ماده ٣۶- دستگاھھاي زیر در حدود وظایف محولھ قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:

الف - وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب - وزارت جھاد كشاورزي

پ - گمرك جمھوري اسالمي ایران در محدوده اماكن گمركي

ت - سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان

ث - سازمان حفاظت محیط زیست

ج - سازمان میراث فرھنگي، گردشگري و صنایع دستي
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چ - بانك مركزي جمھوري اسالمي ایران

ح - شركت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي ایران

خ - شركت سھامي شیالت ایران

د - شركت دخانیات ایران

تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محولھ قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.

ماده 37- بھ موجب این قانون، حفاظت گمركھاي كشور زیر نظر رئیس كل گمرك جمھوري اسالمي ایران براي حفاظت اماكن گمركي و كاالھاي موجود
در آنھا و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نیروھاي مسلح، تشكیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط

مذكور در قانون آئین دادرسي كیفري ضابط خاص قضائي محسوب مي شوند.

تبصره1- رئیس حفاظت گمركھاي كشور بھ پیشنھاد رئیس كل گمرك جمھوري اسالمي ایران پس از تأیید فرمانده نیروي انتظامي و با حكم ستاد كل
نیروھاي مسلح منصوب مي شود.

تبصره2- نحوه تسلیح نیروھاي حفاظت گمركھاي كشور، حمل و بھ كارگیري سالح بھ موجب دستورالعملي است كھ توسط نیروي انتظامي جمھوري اسالمي
ایران تھیھ مي شود و بھ تصویب ستاد كل نیروھاي مسلح مي رسد.

ماده 38- ھرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف یا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدھاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از
جملھ وسایل و تجھیزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كاالي مكشوفھ احراز نمایند یا احتمال قوي دھند كھ جرم در یكي از وضعیت ھاي

زیرا واقع گردیده است مكلفند این موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني بھ مقام قضائي اعالم نمایند:

الف- وقوع جرم بھ صورت سازمان یافتھ

ب- تعلق كاالي قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن بھ شخص یا اشخاصي غیر از متھم

پ- سابقھ ارتكاب جرم قاچاق توسط متھم

ماده 39- وزارت اطالعات و نیروي انتظامي موظفند با ھماھنگي مرجع ذي صالح قضائي، خود یا بنا بر اعالم دستگاه كاشف، شبكھ ھاي اصلي،
گروھھاي سازمان یافتھ قاچاق كاال و ارز و دارایي ھاي آنھا را شناسایي و اقدام بھ تشكیل پرونده و تكمیل تحقیقات نمایند.

ماده 40- ضابطین مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئین دادرسي كیفري رفتار نمایند.

ماده 41- بھ استثناي موارد منطبق با ماده (21) این قانون، ھنگام كشف قاچاق، ضابطین مكلفند اموال مكشوفھ و وسایل حمل كاال و یا ارز قاچاق یا محل
نگھداري و اختفاي آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب كنند و صورتجلسھ كشف را با ذكر دقیق مشخصات كاال و یا ارز قاچاق، مالك و

حامالن آنھا تنظیم نمایند و بھ امضاي متھم یا متھمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسھ كشف قید كنند. ضابطین مكلفند بالفاصلھ و
در صورت عدم دسترسي ظرف بیست و چھار ساعت از زمان دستگیري، ضمن تحت نظر قرار دادن متھم، پرونده تنظیمي را نزد مرجع صالح ارسال

نمایند.

تبصره 1- در مواردي كھ دستگاھھاي كاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بالفاصلھ با تنظیم صورتجلسھ كشف موضوع
را جھت اقدام قانوني بھ ضابطین یا مراجع قضائي اطالع دھند.

تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر بھ استثناي ماده (21) این قانون، در صورتي كھ بیم اختفاي ادلھ، فرار متھم یا تباني باشد و ھمچنین در پرونده ھایي
بار ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ باالي یكصد میلیون (000 /000 /100) لایر، صدور قرار وثیقھ متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده 42- در صورت داللت قرائن و امارات قوي بر وجود كاال و یا ارز قاچاق، ضابطین مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي بھ انبارھا
و اماكن و مستغالت محل اختفاء یا نگھداري كاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت بھ بازرسي محل و كشف قاچاق

اقدام نمایند و حسب مورد جھت رسیدگي بھ مرجع صالح ارجاع دھند.

تبصره 1- تنظیم صورتجلسھ بازرسي محل با ذكر جزئیات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كاال و یا ارز قاچاق مكشوفھ الزامي است.

تبصره 2- بازرسي از اماكن عمومي، نیازي بھ مجوز موضوع این ماده ندارد.
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ماده 43- در پرونده ھایي كھ صاحب كاال و ارز قاچاق شناسایي نشده و یا متواري است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صالح و با ھمكاري
تمامي نھادھاي ذي ربط، بالفاصلھ بھ شناسایي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتیجھ ظرف یك ماه از تاریخ وصول پرونده بھ مراجع ذي صالح،

مرجع رسیدگي صالح باید بھ صورت غیابي رسیدگي و مطابق مقررات این قانون رأي مقتضي را صادر نماید.

تبصره 1- در رسیدگي غیابي بھ پرونده ھاي قاچاق مكشوفھ بالصاحب، صاحب متواري و یا مجھول المالك، ضبط كاالي قاچاق مكشوفھ مانع رسیدگي بھ
جرائم مالك كاال نیست.

تبصره 2- در صورتي كھ كاالي قاچاق مكشوفھ بالصاحب، صاحب متواري و یا مجھول المالك باشد، كاالي مزبور عیناً بھ ستاد مأذون از سوي ولي فقیھ
تحویل یا حسب درخواست رسمي نھاد مزبور بھ فروش رسیده و وجھ آن بھ حساب آن نھاد واریز مي شود.

فصل ھشتم - مراجع صالح رسیدگي بھ جرم قاچاق

ماده 44- رسیدگي بھ جرائم قاچاق كاال و ارز سازمان یافتھ و حرفھ اي، قاچاق كاالھاي ممنوع و قاچاق كاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات
دولتي در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. سایر پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگي بھ آن در صالحیت سازمان تعزیرات

حكومتي است. چنانچھ پرونده اي، متھمان متعدد داشتھ و رسیدگي بھ اتھام یكي از آنان در صالحیت مرجع قضائي باشد، بھ اتھامات سایر اشخاص نیز در
این مراجع رسیدگي مي شود.

تبصره- در صورتي كھ پس از ارجاع پرونده بھ سازمان تعزیرات حكومتي و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگي بھ جرم ارتكابي در صالحیت مرجع
قضائي است، شعبھ مرجوعٌ  الیھ مكلف است بالفاصلھ قرار عدم صالحیت خود را صادر كند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبھ در سازمان تعزیرات
حكومتي و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت یك ھفتھ، قطعي است و پرونده مستقیماً بھ مرجع قضائي ذي صالح ارسال مي شود. ھمچنین
در مواردي كھ پرونده بھ تشخیص مرجع قضائي در صالحیت تعزیرات حكومتي است، پرونده مستقیماً بھ مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان
تعزیرات حكومتي مكلف بھ رسیدگي مي باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب (در امور مدني)

مصوب 21 /1 /1379 مستثني است.

ماده 45- ھر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي، تعزیرات حكومتي و شعب تجدیدنظر آنھا ظرف یك ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگي و
رأي نھائي را صادر كنند، مگر مواردي كھ حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تكمیل شدن تحقیقات نیاز بھ زمان بیشتر داشتھ باشد كھ در این صورت

حسب مورد مرجع رسیدگي كننده موظف است علت تأخیر را بھ صورت مكتوب بھ مقام مافوق گزارش دھد. عدم ارسال این گزارش موجب محكومیت
انتظامي تا درجھ سھ مي گردد.

ماده 46- در كلیھ مواردي كھ سازمان تعزیرات حكومتي صالح بھ رسیدگي است شعب تعزیرات حكومتي ھمان اختیار مراجع قضائي در رسیدگي بھ پرونده
ھاي مزبور را دارند جز در مواردي كھ در این قانون بھ ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصریح شده است.

تبصره 1- اعضاي شعب ویژه رسیدگي بھ پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز سازمان تعزیرات حكومتي بھ جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتكاب اعمالي كھ
در قانون جرم است، در رابطھ با ایفاي وظایف قانوني در آراء صادره تحت تعقیب قضائي قرار نمي گیرند.

تبصره2- بھ كلیھ اتھامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حكومتي كھ در مقام رسیدگي بھ پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز مرتكب مي شوند در
دادسرا و دادگاھھاي مركز رسیدگي مي شود.

ماده 47- شعبھ رسیدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده بھ گمرك یا سایر سازمانھاي مأمور وصول درآمدھاي دولت حسب مورد، در مورد
تعیین ارزش كاال و یا ارز مكشوفھ و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعالم مي نماید. ھمچنین وقت رسیدگي بھ سازمان ھاي مذكور و متھم
ابالغ مي گردد. سازمان مأمور وصول درآمدھاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعالم، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقي خود را

نیز براي حضور در جلسھ رسیدگي معرفي نماید. در ھر صورت، تشكیل جلسھ رسیدگي منوط بھ حضور نماینده مذكور نیست.

ماده 48- در پرونده ھاي قاچاق كاالي ممنوع، سازمان یافتھ، حرفھ اي و یا پرونده ھایي كھ ارزش كاالي قاچاق مكشوفھ بیش از یكصد میلیون (000 /000
100/) لایر است، مرجع رسیدگي مكلف است نسبت بھ صدور دستور شناسایي و توقیف اموال متعلق بھ متھم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق

مقتضي، از جملھ استعالم از ادارات ثبت اسناد، امالك، مخابرات، بانكھا و سازمان بورس و اوراق بھادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعالم نیز موظفند
ظرف پنج روز پاسخ الزم را بھ مرجع رسیدگي اعالم كنند.



معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز - مصوب 1392/10/03

معاونت حقوقی ریاست جمھوری

ماده 49- بھ منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده ھاي قاچاق در سازمان تعزیرات حكومتي، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگي بھ پرونده ھاي قاچاق
كاال و ارز بھ پیشنھاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستري از بین قضات داراي پایھ نُھ قضائي پس از موافقت رئیس قوه قضائیھ با ابالغ ایشان

منصوب مي شوند.

تبصره- در مواردي كھ از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابھ احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستري، موارد
جھت ایجاد وحدت رویھ بھ ھیأت عمومي دیوان عالي كشور ارسال مي گردد.

ماده 50- آراء شعب بدوي تعزیرات در مورد قاچاق كاال و ارز كھ ارزش آنھا كمتر از بیست میلیون (000 /000 /20) لایر باشد، قطعي است. در سایر
موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواست محكوُم علیھ قابل تجدیدنظر خواھي است.

تبصره 1- جھات تجدیدنظر خواھي در شعب تعزیرات حكومتي مطابق قانون آئین دادرسي كیفري است.

تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حكومتي در مورد پرونده ھاي قاچاق كاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضائي
نیست.

تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوي تعزیرات حكومتي و دادگاه انقالب در صورتي كھ مبني بر برائت متھم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ و پس
از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدھاي دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجدیدنظر خواھي است. پرونده حسب مورد از
سوي رئیس سازمان تعزیرات حكومتي یا رئیس كل دادگستري استان براي رسیدگي مجدد بھ یكي از شعب تجدیدنظر مربوطھ ارجاع مي شود. رأي شعبھ

تجدیدنظر قطعي و الزم االجراء است.

تبصره 4- در كلیھ آراء بدوي قطعي یا آرائي كھ بھ لحاظ عدم تجدید نظرخواھي قطعي شده اند ھرگاه دلیلي بر عدم انطباق رأي با قانون یا عدم تناسب جریمھ
نقدي با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حكومتي مي تواند تقاضاي تجدید نظر كند.

ماده 51- در كلیھ مواردي كھ شرایط و ضوابط دادرسي در این قانون پیش بیني نشده است، مطابق قانون آئین دادرسي كیفري رفتار مي شود.

ماده 52- متھماني كھ بھ منظور رد اتھام قاچاق بھ اسناد مثبتھ گمركي استناد مي كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگي كننده،
اصل آن سند را ارائھ نمایند. این مھلت با عذر موجھ بھ تشخیص مرجع رسیدگي كننده حداكثر یك بار دیگر بھ مدت ده روز قابل تمدید است. بھ اسنادي كھ

خارج از این مھلتھا ارائھ شود ترتیب اثري داده نمي شود.

فصل نھم ـ اموال ناشي از قاچاق

ماده 53- دستگاھھاي كاشف و ضابطین موظفند كاالھاي قاچاق مكشوفھ و كلیھ اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیھ اعم از زمیني، دریایي و ھوایي را
كھ در اجراي این قانون، توقیف مي شوند، بھ استثناي كاالي ممنوع و وسایل نقلیھ موضوع ماده (56) این قانون، ھمراه با رونوشت صورتجلسھ كشف و
توقیف و تشخیص اولیھ ارزش كاال، بالفاصلھ پس از كشف، تحویل سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي نمایند. این سازمان اقدام بھ نگھداري كاال

نموده و فروش كاالي قاچاق منوط بھ صدور رأي قطعي است.

تبصره 1- در كلیھ مواردي كھ كاالي قاچاق مكشوفھ بالصاحب یا صاحب متواري و یا مجھول المالك باشد، عین كاالي مزبور بھ نھاد مأذون از سوي ولي
فقیھ تحویل مي شود و یا با ھماھنگي و اخذ مجوز فروش از نھاد مأذون كاالي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي بھ فروش مي رسد و

جوه حاصل از آن بھ حساب نھاد مأذون از سوي ولي فقیھ واریز مي شود.

تبصره 2- سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي موظف است در مورد كاالھاي سریع الفساد، سریع االشتعال، احشام و طیور و یا كاالھایي كھ مرور
زمان سبب ایجاد تغییرات كّمي و كیفي در آنھا مي شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگي كننده،  بالفاصلھ كاال را بر اساس مقررات مربوط بھ

فروش برساند.

تبصره 3- شركت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي موظف است فرآورده ھاي نفتي قاچاق مكشوفھ را از دستگاه كاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجھ
حاصلھ را بھ خزانھ داري كل كشور واریز نماید.

تبصره 4- دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفھ بھ ظّن قاچاق را بھ حساب تعیین شده از سوي بانك مركزي واریز نماید و پس از قطعیت حكم آن را بھ
حساب ویژه خزانھ داري كل كشور واریز كند. در صورتي كھ وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (1) این ماده باشد، مطابق تبصره

مذكور اقدام مي شود.
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ماده 54- در موارد صدور رأي قطعي برائت متھم و حكم بھ استرداد كاال، صاحب كاال در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت
حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بھاي كاال بھ قیمت روز فروش بوده و در صورتي كھ فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت،

مستحق قیمت یوم االداء مي باشد. حكم این ماده شامل كاالھایي كھ فروش آنھا قانوناً جایز نیست، نمي گردد.

تبصره- در مواردي كھ موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزي بھ حساب بانك مركزي با رعایت مقررات مربوط بھ صاحب آن مسترد مي
شود.

ماده 55- فروش كاالي قاچاق منوط بھ رعایت كلیھ ضوابط قانوني از جملھ ضوابط فني، ایمني، بھداشتي و قرنطینھ اي است. در صورتي كھ فروش كاال
مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و بھ تولید و تجارت قانوني و نیاز واقعي بازار لطمھ وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزینھ

موضوع ماده (13) این قانون،  توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي فروختھ مي شود. 
آیین نامھ اجرائي این ماده توسط ستاد تھیھ مي شود و بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

تبصره- در باره آن دستھ از كاالھاي قاچاق كھ وفق قوانین در اختیار سازمانھا و نھادھاي دیگر از جملھ نھاد مأذون از سوي ولي فقیھ قرار دارد مانند
كاالھاي قاچاق بالصاحب و صاحب متواري و مجھول المالك،  سازمان یا نھاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات این قانون را رعایت

نماید.

ماده 56- صدور یا معدوم كردن كاالھاي قاچاق مكشوفھ كھ فاقد ضوابط فني، ایمني، بھداشتي و قرنطینھ اي است و كاالھاي قاچاق ممنوع و ھمچنین آن
بخش از كاالھاي موضوع ماده (54) كھ فروش آن در كشور بھ تولید داخلي و تجارت قانوني لطمھ مي زند برابر آئین نامھ اي است كھ توسط ستاد تھیھ مي

شود و بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

فصل دھم – مقررات عمومي

ماده 57- قاچاق كاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادي محسوب مي شود.

ماده 58- در كلیھ جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص كاال و ارز، در صورت موجود نبودن عین كاال و یا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد
عالوه بر محكومیت بھ مجازات ھاي مقرر، بھ پرداخت معادل ارزش كاال و ارز نیز محكوم مي شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كاال و ارز

مشمول این ماده نمي شود.

ماده 59- در صورتي كھ كشف كاال و یا ارز قاچاق، ھمراه با درگیري مسلحانھ مرتكبان قاچاق با انواع سالح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد، در
صورتي كھ وسیلھ نقلیھ متعلق بھ مرتكبان باشد و یا با استناد بھ قرائني از قبیل سابقھ مرتكب معلوم شود كھ مالك عامداً آن را جھت ارتكاب قاچاق در اختیار

مرتكب قرار داده است، با حكم مرجع قضائي بھ نفع دستگاه كاشف جھت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غیر این صورت خودرو بھ
مالك مسترد و معادل ارزش آن بھ جزاي نقدي مرتكب یا مرتكبان افزوده مي شود.

ماده 60- در صورتي كھ محكومان بھ جریمھ ھاي نقدي مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حكم قطعي بھ پرداخت جریمھ ھاي مقرر اقدام
ننمایند، جریمھ نقدي از محل وثیقھ ھاي سپرده شده و یا فروش اموال شناسایي شده محكوُم علیھ اخذ و مابقي بھ مالك مسترد مي شود و چنانچھ اموالي

شناسایي نشود و یا كمتر از میزان جریمھ باشد و جریمھ مورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آئین دادرسي كیفري حسب مورد با
دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطھ یا قاضي اجراي احكام تعزیرات حكومتي كھ از بین قضات داراي پایھ پنج قضائي بھ روش مندرج در ماده

(49)  این قانون انتخاب مي شوند بھ حبس تبدیل مي شود. در ھر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد احكام صادره از شعب تعزیرات حكومتي پرونده جھت صدور حكم مبني بر تبدیل جزاي نقدي بھ حبس بھ شعبھ یا شعبي از دادگاھھاي
حوزه قضائي مربوطھ كھ توسط رئیس قوه قضائیھ تعیین مي شود ارجاع مي گردد تا ظرف ده روز نسبت بھ مورد، اقدام مقتضي معمول نمایند.

تبصره 2- جزاي نقدي مازاد بر حبس تبدیلي در صورت شناسایي اموالي از محكوُم علیھ، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد.

ماده 61- ستاد مي تواند در خصوص پرونده ھاي مربوط بھ جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگي
بھ پرونده را از بدو تشكیل تا مرحلھ اجراي احكام، از مراجع رسیدگي كننده تقاضا نماید.

ماده 62- سازمان مأمور وصول درآمدھاي دولت مكلف است، فھرست ارزش كاالھاي وارداتي را بر اساس نرخ برابري ارز اعالمي توسط بانك مركزي
بھ صورت ساالنھ در اختیار كلیھ دستگاھھاي كاشف و ضابطین قضائي مرتبط براي تعیین ارزش اولیھ قرار دھد. در صورتي كھ در طول سال در فھرست

ارزش كاالھاي وارداتي تغییرات عمده اي رخ دھد، توسط سازمان ذي ربط اعالم مي شود.
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ماده 63- حكم تعدّد و یا تكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعي و تكمیلي، مطابق قانون مجازات اسالمي است.

ماده ۶۴- ھر شخصي كھ با علم و اطالع مرتكب جرم حمل كاال یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و یا صاحب اصلي آن را تعیین نماید، عالوه بر
ضبط كاال یا ارز، بھ مجازاتھاي مقرر در مورد مالك كاال و ارز نیز محكوم مي شود.

ماده 65- چنانچھ قرائني از قبیل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطالع مالك وسیلھ نقلیھ یا محل نگھداري، از استفاده آنھا در قاچاق كال و ارز باشد و مالك
نیز اقدام بازدارنده بھ عمل نیاورده باشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب، وسیلھ نقلیھ بھ شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط مي شود و

در مورد ضبط محل نگھداري كاالي ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره ھاي آن اعمال مي گردد. در صورتي كھ محكوُم علیھ ظرف دو ماه از تاریخ
صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنھا برداشت و مابقي بھ مالك مسترد مي گردد.

ماده 66- چنانچھ دو یا چند نفر در ارتكاب قاچاق شركت نمایند، مرجع رسیدگي عالوه بر حكم بھ ضبط كاالي قاچاق، سھم ھر یك را از كل جزاي نقدي
تعیین و بھ پرداخت آن محكوم مي نماید و در صورتي كھ كاال یا ارز قاچاق، از بین رفتھ باشد بھاي آن نیز بھ نسبت مالكیت دریافت مي شود.

تبصره- چنانچھ جرم ارتكابي مجازات حبس و یا شالق نیز داشتھ باشد، ھر یك از شركاء بھ مجازات حبس و یا شالق مقرر محكوم مي گردد.

ماده 67- اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب یابد، مرجع صدور حكم نسبت بھ ضبط كاال و یا ارز قاچاق مكشوفھ اقدام مي كند و شخص حقوقي، عالوه
بر محكومیت بھ جزاي نقدي، حسب مورد بھ دو تا چھار برابر حداكثر جریمھ مقرر براي شخص حقیقي، بھ ترتیب زیر محكوم مي شود:

الف- در مورد قاچاق كاالي غیرممنوع و ارز در مرتبھ اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقي از یك تا دو سال و در مرتبھ دوم انحالل شخص حقوقي

ب- در مورد قاچاق كاالي ممنوع و یا سازمان یافتھ، انحالل شخص حقوقي

تبصره1- افراد موضوع این ماده محكومیت قطعي مي یابند و تا پنج سال مجاز بھ تأسیس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نیستند.

تبصره2- چنانچھ شخص حقوقي، وابستھ بھ دولت یا مأمور بھ خدمات عمومي باشد، مرجع رسیدگي كننده، كاركنان و مدیران مرتكب قاچاق را عالوه بر
مجازات ھاي مربوط حسب مورد بھ محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتي و عمومي غیردولتي محكوم مي نماید.

تبصره3- اگر منافع حاصل از قاچاق بھ شخص حقوقي تعلق یابد و یا براي تأمین منافع شخص حقوقي بھ قاچاق اقدام گردد، جریمھ ھا از محل دارایي شخص
حقوقي وصول مي شود.

تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقي كھ از عمل مباشران، علم و اطالع داشتھ باشد نیز مطابق قانون مجازات اسالمي عمل مي شود. منظور از مدیر
شخص حقوقي كسي است كھ اختیار نمایندگي یا تصمیم گیري یا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

ماده 68- مجازات شروع بھ قاچاق، عالوه بر ضبط كاال یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كاال و ارز موضوع این قانون است.

تبصره- چنانچھ وسایل نقلیھ حامل كاالي ممنوع بھ آبھاي تحت نظارت جمھوري اسالمي ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتي حركت بھ
مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با ھمكاري شناورھاي ایراني انجام شود، حامل بھ مجازات شروع بھ جرم موضوع این ماده محكوم مي شود.

ماده 69- مرجع رسیدگي كننده ذي صالح حسب مورد مي تواند با توجھ بھ شرایط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصیت مرتكب، عالوه بر مجازات ھاي
مقرر در این قانون، وي را بھ عنوان تكمیل مجازات، بھ یك یا چند مورد مرتب از محرومیت ھاي زیر محكوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم: 
1- كارت بازرگاني 

2- كارت مبادالت مرزي 
3- كارت ملواني 

4- پروانھ كسب، تأسیس، بھره برداري یا حق العمل كاري 
5- پروانھ حمل و نقل 

6- گواھینامھ رانندگي وسایل نقلیھ زمیني، دریایي و ھوایي

ب- تعطیل موقت یا دائم محل كسب و پیشھ و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال بھ حرفھ یا حرف خاص از یك تا پنج سال
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ت- محرومیت از تأسیس شركت و یا عضویت در ھیأت مدیره و مدیر عاملي اشخاص حقوقي از یك تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از كشور تا پنج سال

ماده 70- مرجع رسیدگي كننده ذي صالح در مورد شركتھا و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بین المللي كھ مدیران یا متصدیان آنھا مرتكب قاچاق كاال یا
حمل كاالي خارجي فاقد اسناد مثبتھ گمركي شده اند با توجھ بھ شرایط،  نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصیت مرتكب عالوه بر مجازات ھاي مقرر در این

قانون بھ شرح زیر حكم مي نماید:

الف- مرتبھ اول سھ تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبھ دوم شش ماه تا یك سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره- در صورتي كھ شركت و مؤسسھ بھ قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و ھدف آن بھ این منظور منحرف گردد در مرتبٔھ اول،
فعالیت شركت سھ ماه تا یك سال تعلیق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.

ماده 71- جزاي نقدي مقرر در این قانون از سوي مرجع رسیدگي كننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات ھاي حبس و شالق در جرائم قاچاق كاالھاي
ممنوعھ، حرفھ اي و سازمان یافتھ موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمي باشد.

ماده 72- ھرگاه اشخاصي كھ مرتكب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كاال و ارز و یا دستگیري
سرشبكھ ھاي قاچاق و سایر متھمان را فراھم كنند، بنا بھ تشخیص مرجع رسیدگي، ضمن ضبط كاال و ارز قاچاق از كیفرھاي موضوع این قانون معاف یا

در مجازات آنان تخفیف متناسب داده مي شود.

ماده 73- بھ منظور ثبت و دسترسي سریع بھ سوابق محكومان و ارائھ آن بھ مراجع ذي ربط، پایگاه اطالعات محكومان قاچاق كاال و ارز در مركز فن
آوري و اطالعات قوه قضائیھ تشكیل مي گردد. تمامي واحدھاي اجراي احكام مكلفند بھ محض دریافت رأي قطعي محكومیت ھاي راجع بھ قاچاق كاال و
ارز، مشخصات فردي محكومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادلھ اطالعات بین سازمان تعزیرات حكومتي و قوه قضائیھ باید بھ نحوي باشد كھ امكان

تعامل داده ھا و استفاده كاربران طرفین وجود داشتھ باشد.

تبصره- نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي ربط بھ داده ھا بھ موجب آئین نامھ اي است كھ توسط سازمان تعزیرات حكومتي و قوه قضائیھ تھیھ مي شود و
حداكثر ظرف سھ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، بھ تصویب رئیس قوه قضائیھ مي رسد.

ماده 74- مسؤوالن مستقیم دستگاھھاي كاشف و مأمور وصول درآمدھاي دولت و سایر مراجعي كھ براي رسیدگي بھ پرونده ھاي قاچاق موضوع این قانون
مورد خطاب كتبي مرجع رسیدگي كننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدھاي دولت قرار مي گیرند، چنانچھ ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعالم

نسبت بھ پاسخگویي مستند اقدام ننمایند، بھ مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتھاي بعدي
محكوم مي گردند، مگر اینكھ اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند بھ عذر موجھ قانوني بوده است. رسیدگي بھ این امر در صالحیت محاكم كیفري

دادگستري مراكز استانھا مي باشد.

ماده 75- نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران موظف است براي ابالغ و اجراي احكام موضوع این قانون مأموران انتظامي آموزش دیده را در
واحدھاي اجراي احكام قوه قضائیھ و تعزیرات حكومتي مستقر نماید. وزارت دادگستري و سازمان تعزیرات حكومتي موظفند امكانات الزم را براي استقرار

این نیروھا فراھم كنند.

ماده 76- آئین نامھ ھاي اجرائي این قانون ظرف سھ ماه از تاریخ الزم االجراء شدن آن توسط ستاد و با ھمكاري وزارتخانھ ھاي كشور، امور اقتصادي و
دارایي و دادگستري و سایر دستگاھھاي عضو ستاد تھیھ مي شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیھ بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده 77- از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29 /12 /1312 با اصالحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزیرات
حكومتي راجع بھ قاچاق كاال و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع بھ جلوگیري از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیھ

موتوري دریایي مصوب 9 /8 /1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي مصوب 24 /10 /1370، ماده (62)
قانون نظام صنفي مصوب 24 /12 /1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت بھ كارگیري تجھیزات دریافت از ماھواره

مصوب 23 /11 /1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمھوري اسالمي ایران مصوب 14 /6 /1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق
یك تبصره بھ ماده (1) و اصالح ماده (3) قانون مربوط بھ مقررات امور پزشكي و دارویي و خوردني و آشامیدني مصوب 10 /12 /1379، بندھاي (1)،
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(2) و (4) ماده (12)  قانون الحاق موادي بھ قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5 /8 /1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون
اختیارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتیراني و تشكیل گارد بنادر و گمركات مصوب 19 /4 /1348 و الیحھ قانون انحالل گارد بنادر و گمركات

مصوب 14 /9 /1358 شوراي انقالب نسخ مي شود.

تبصره- كلیھ مبالغ حاصل از اجراي این قانون از قبیل وجوه ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسایل ضبطي و جریمھ ھاي وصولي بھ حساب ویژه اي نزد
خزانھ داري كل كشور واریز مي گردد. از وجوه واریزي، ساالنھ تا مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) لایر براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

متناسب با تأثیر دستگاھھاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامھ ھاي ارائھ شده مطابق آئین نامھ اي كھ بھ پیشنھاد ستاد و وزارت دادگستري تھیھ مي شود و
بھ تصویب ھیأت وزیران مي رسد، میان كاشفان، دستگاھھاي ذي ربط و مراجع رسیدگي كننده ھزینھ مي گردد. 

این مبلغ در مھرماه ھر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت بھ سال قبل تعدیل مي شود. در مواردي كھ متھمان اصلي شناسایي و بھ مرجع رسیدگي كننده
معرفي گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط بھ حق الكشف در ھر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان كارمزد فروش و نحوه محاسبھ ھزینھ محل

نگھداري و تأمین سایر ھزینھ ھاي مترتبھ بر كاالي موضوع این قانون در آئین نامھ مذكور تعیین و پرداخت مي شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع
این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تصرف غیرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب بھ مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي

محكوم مي شود. 
ستاد موظف است عملكرد این تبصره را ھر شش ماه یكبار بھ كمیسیون ھاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ھفتاد و ھفت ماده و ھفتاد و نھ تبصره در جلسھ علني روز سھ شنبھ مورخ سوم دي ماه یكھزار و سیصد و نود و دو مجلس شوراي
اسالمي تصویب شد و در تاریخ 18 /10 /1392 بھ تأیید شوراي نگھبان رسید.

رئیس مجلس شوراي اسالمي – علي الریجاني




