
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 با آخرین اصالحات و الحاقات 30/03/0031مصوب 

 03/00/0133و  10/30/0031مصوب 

 

 فصل اول ـ تعاریف، مصادیق و تشکیالت

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

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

تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن  محسوب و برای آن مجازات 2این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق

 3در بازار داخلی کشف شود.

 رد.هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دا کاال:ـ  ب

پول رایج کشــورهای خارجی، اعا از اســ، اس، مســ،وکات، حوارجات ارزی و ســایر اســ اد م،توب یا ار،ترونی،ی اســت که در  ارز: - پ

 4مبادالت ماری کاربرد دارد.

                                                           
مورخ  13311به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره  11/13/1031مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  30/13/1031این قانون در جلسه مورخ  - 1

مجلس شورای اسالمی اصالح و مواد اصالحی به  11/30/1031رز مصوب همچنین به موجب قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ا منتشر گردیده است. 11/11/1031
مجلس شورای اسالمی  13/11/1133منتشر شده و بار دیگر در جلسه علنی  13/31/1031مورخ  13411در روزنامه رسمی شماره  11/30/1031مورخ  164/40111موجب نامه شماره 

 14/31/1131مورخ  11113به ریاست جمهوری اسالمی ایران ابالغ و در روزنامه رسمی شماره  13/31/1131مورخ  16-1030/11تصویب و پس از تایید شورای نگهبان طی نامه شماره 
 منتشر گردیده است.  

دولت باشد ه موضوع درآمد اق، هرکس در مورد مالی کقاچ مرتکبین مجازات قانون به موجب:»کشور یعال وانید یعموم أتیه 31/11/1011مورخ  – 611رای وحدت رویه شماره  -1
باشد و در  مصرف شخصیمرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کاالی مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی یمرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزا

أی شعبه ی است. بنابراین رایجنبه جزس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کاال نباشد، مورد فاقد حد وفور در دستره بآن در بازار  یرمبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظا
ون قان 103اده این رای مطابق م گردد.تشخیص مینظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این 

 «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشورالزم االتباع است.

مهمات و دارندگان صالح و مهمات قانون مجازات قاچاق اسلحه و  11و  11( با توجه به این که در مواد 1اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  11/31/1031مورخ  006/31/0نظریه شماره  -0
ده( گردان هشداردهنای، برای مرتکبین رفتارهای موضوع سؤال )ساخت، مونتاژ، خرید، حمل، نگهداری، توزیع یا فروش و یا هرگونه معامله نسبت به باتوم و چراغ ه1033غیر مجاز مصوب 

قانون مذکور، ضبط  11نی بودن جرم و مجازات، مرتکبان مذکور مجازات نخواهند داشت. با عین حال بر اساس ماده بینی نشده است، بنابراین و با عنایت به اصل قانومجازات خاصی پیش
نامه و آئین 14/11/1014ای مصوب های اختصاصی و غیرحرفهسیمهای نظامی، چنانچه مشمول مقررات قانون استفاده از بیسیماشیای مزبور یك تکلیف قانونی است. درخصوص بی

های مقرر در مواد مختلف این قانون خواهند شد، درغیر این صورت، مطابق با احکام مربوط به باتوم و چراغ گردان به شرح فوق عمل اجرایی آن گردند، حسب مورد، مشمول مجازات
خارج است و لذا اشیاء مذکور در قانون صدرالذکر، شامل  1031و ارز مصوب گردد. ضمناً قانون قاچاق اسلحه و مهمات صدرالذکر قانون خاص بوده و از شمول مقررات قانون قاچاق کاالمی

، 1031مصوب کاال و ارز ( منظور از قاچاق کاالی ممنوع، باتوجه به بند الف ماده یك قانون قاچاق 1گردد. قانون اخیرالذکر که جنبه حصری نیز دارد، نمی 11اشیاء ممنوعه مذکور در ماده 
ورت غیر مجاز ور به صاست که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال به کشور گردد و به عبارت دیگر جرم قاچاق کاال، ناظر به ورود کاال به کشهر فعل یا ترك فعلی 

است که در بزه حمل، کاالی قاچاق به صورت غیرقانونی، و خروج آن از کشور به صورت غیر مجاز است ولکن بزه های حمل و نگهداری، ناظر به ارتکاب افعال غیرقانونی در داخل کشور 
قانون مارالذکر با عنایت به  11( حمل و نگهداری کاالی ممنوع موضوع ماده 0شود. گردد و در بزه نگهداری، کاالی قاچاق درمحل ثابت توسط مرتکبین مورد نگهداری واقع میجابجا می

( صرف خرید کاالی قاچاق بدون این که خریدار، آن را حمل یا نگهداری نموده باشد و یا به نحوی درحمل و نگهداری آن به عنوان 1است.  این قانون، در صالحیت دادگاه انقالب 11ماده 
نمودن مشروبات الکلی خارجی به ، ناظر به وارد 1004قانون مجازات اسالمی  030( ماده 4، جرم شناخته نشده است. 1031معاون مداخله داشته باشد، در قانون قاچاق کاالو ارز مصوب 

قانون مبارزه با قاچاق کاالوارز، مجازات آن تعیین شده است؛ لذا مجازات  11طور قاچاق است و چون مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کاالی ممنوع است که به موجب ماده کشور به
 شود.ون تعیین میواردنمودن مشروبات الکلی خارجی با تصویب قانون جدید، بر اساس این قان

، مسکوکات خارجی که در 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1با توجه به بند ب ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  3/1/1030مورخ  101/30/0نظریه شماره  -1
 « تواند مشمول تعریف ارز باشد.مبادالت مالی کاربرد دارد ، می



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ــ ا  تشررفاتاتانانین : - ت ــت که اش ــریفات گکرکی و بان،ی، اخم مجوزهای الزو و ارا ه به مراجذ ریربا اس  اقداماتی از قبیل تش

 کردن کاال یا ارز، انجاو ده د. موظف د طبق قوانین و مقررات به م ظور وارد یا خارج

 1کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون مک وع است. کاالیاممنیع:ـ  ث

یک  قبلی ازکاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجاو تشریفات گکرکی حسب قانون نیازم د به کسب مجوز  کاالیامجازامشفوط:ـ  ج

 2یا چ د مرجذ ریربا قانونی است.

  اب  قانونی مراجذ سایر یا وزیران هیأت مصوبات اساس بر قانون، اعطا ی صالحیت موجب به کاالیی هرگاه -(11/11/1011)الحاقی تبصره  

ضیات به شروط مجاز کاالی ح،ا در شود، مک وع آن ورود یا صدور خا ، شرایا و مقت ست م سب و ا  ت لفات و جرا ا زاتمجا مورد ح

 3.است مشروط مجاز کاالی به مربوط مجازات حداکثر مربوطه،

 کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گکرکی و بان،ی، نیاز به کسب مجوز ندارد. کاالیامجاز:ـ  چ

ــیف کاال ومجکوع قیکت خرید کاال در م ارزشاکاالیاناچاقاورودی: - ح بدا و هزی ه بیکه و حکل و نقل(، به عبارت اســت از ارزش س

سایر هزی ه شف و  ضافه حقوق ورودی زمان ک شف تعلق میا سا هایی که به آن کاال تا محل ک ساس باالترین نرخ ارز اعالمی تو گیرد که برا

 شود. بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می

فروشی محل یکت آزاد کاال در نزدیک ترین بازار داخلی عکدهعبارت است از قا(11/11/1011: )اصالحی  ارزشاکاالیاناچاقاخفوج  - خ

   4گیرد.هایی که به آن کاال تعلق میهایی مان د عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانهکشف به اضافه هزی ه

صره  ست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآورده -تب سب با بفهر سب مورد مت ا شیکی ح صوالت پترو  االترینهای نفتی و مح

 شود.قیکت خرید کاال در بازارهای هدف و یا براساس باالترین نرخ ارز رسکی کشور و سایر عوامل مؤثر توسا وزارت نفت و ستاد اعالو می

 گردد. باالترین نرخ اعالمی ارز که توسا بانک مرکزی جکهوری اسالمی ایران در زمان کشف اعالو می بهایاارز:ـ  د

ست و مش صات ماهوی هر قلا کاال احصاء و در ای چ د رقکی که مبت ی بر یک نظاو جامذ طبقهسهش ا شناسهاکاال:اا - ذ ب دی کاال ا

 گردد. شود و به صورت رمزی ه وبارکد( و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج مییک سامانه ثبت می

 ظور م حصر به فرد نکودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای ای چ د رقکی مبت ی بر ش اسه کاال است و به مش اسه شناسهارهگیفی:اا - ر

سته صا  می دارای ب ش ص اخت سه قابل ب دی با ابعاد م ش ا یابد. ماهیت، مار،یت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تامین مبت ی بر این 

 د.شواستعالو و رهگیری است و در قارب یک رمزی ه بر روی کاالهای مزبور نصب یا درج می

سنادا -زا س ادیاا(11/11/1011)اصالحی   :وانعاخالفاا ست ا   یا وزن تعداد، ج س، نوع، حیث از شده رکر کاالی خصوصیات آن در که ا

 باشد. جعلی یا و ن کاید تطبیق اظهارنامه در م درج کاالی یا( س دی یا فیزی،ی از اعاو م،شوفه محکوره با خصوصیات سایر

                                                           
 1تعریف کاالی ممنوع و مصادیق آن همان است که در فصل چهارم قانون قاچاق کاال و ارز به ویژه تبصره »اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  16/0/1036مورخ  636/30/0نظریه شماره  -1

ذیربط ممنوع اعالم می شود، موضوع از مصادیق آن اعالم شده است و در فرض سوال که ورود یا خروج بعضی از محصوالت کشاوری به طور مقطعی با تصمیمات اداری مقامات  11ماده 
 «کاالی ممنوع نیست.

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و  14/13/1031/د  مورخ 1131بازگشت به استعالم شماره :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/11/1031مورخ  0013/31/0نظریه شماره  -1
قانون فوق  10و اصالحات بعدی، موارد مذکور در ماده  0/13/31شود: با لحاظ بند ت و ج  ماده یك قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعالم می

نقالب و سازمان تعزیرات حکومتی این قانون، سازمان کاشف، دادگاه ا 11و11شود که حسب مورد، براساس ارزش کاال و با رعایت موادالذکر از مصادیق کاالی مجاز مشروط تلقی می
 «صالحیت رسیدگی را دارند.

 .13/11/1133الحاقی به موجب قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  -0

 .حذف گردید «هزینه حمل و نقل و»، عبارت  13/11/1133به موجب اصالحیه مورخ 1- 
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صره  صوب  گکرکی امور قانون( 113و ماده «ح»و  «ج» ب دهای در که مواردی بر عالوه -(11/11/1011)الحاقی  1 تب   و 22/80/1338م

صالحات ضافی کاالی هرگونه وجود شود، می محسوب ، قاچاق1آن بعدی ا  واحد در( %11ودرصد  پانزده از بیش میزان به نوع ها یا ناو ها ا

صد  پانزده مغایرت. شود می محسوب قاچاق نیز شده اراظه کاالی هکراه حجا یا وزن یا تعداد قبیل از کاال  از قبل آن از ککتر یا( %11ودر

شود، محسوب قاچاق دیگر قوانین یا قانون این موجب به و نبوده مک وع کاال که صورتی در ترخیص،  ضکانت حداکثر مشکول مورد حسب ن

 2.است آن بعدی اصالحات و 22/80/1338 مصوب گکرکی امور قانون( 118و ماده یا( 180و ماده در مقرر اجرای

  قبل مغایرت کشف خصو  در صرفاً «ز» ب د( 1و تبصره موضوع( %11و درصد پانزده تا مغایرت میزانا-(11/11/1011)الحاقی  ۲ تبصره 

 شود.محسوب می قاچاق شده خارج یا ترخیص کاالی خصو  در میزان هر به مغایرت هرگونه و است ترخیص از

  یا وزن یا تعداد قبیل از نحو، هر به مغایرت هرگونه ها ناو، غیر یا غیر ها نوع اضافی کاالی خصو  در -(11/11/1011قی )الحا ۳ تبصره

  محکوره که است آن از اعا گکرکی، امور قانون و قانون این در اضافی کاالی. شود می محسوب قاچاق ترخیص، از بعد چه و قبل چه ج س،

 د.نباش یا باشد اظهارنامه در م درج یکاال واحد میزان به م،شوفه

سنادامثبتهاگمفک :ا -اژ صل  ا ست از ا س د پروانه ورود گکرکی، پته گکرکی،  3(11/11/1011)الحاقی  "ار،ترونی،ی تاییدیه یا"عبارت ا

، ت(، پروانه مرجوعیقبض ســدرده موجب ترخیص کاال، حواره فروش و یا قبض خرید کاالی متروکه، ضــبطی و بالصــاحب، پروانه عبور وترانزی

  نهکاروارکللی بین ای جاده نقل و حکل دفترچه "بری وکابوتاژ( ، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران

سایل عبورگکرکی دفترچه و( تیر ساژ دو کارنهو نقلیه و سیده گکرک تایید به که( پا ش د ر صادراتی، پروانه ، پرو4(11/11/1011)الحاقی  "با انه 

صدور موقت و کارت مسافری صادره توسا م اطق آزاد تجاری و ص عتی و کارت هوشک د که توسا گکرک ت،کیل و تایید می شود مشروط 

 هبر ای ،ه مش صات ممکور در این اس اد با مش صات کاال از هر حیث تطبیق نکاید و فاصله بین تاریخ صدور س د و تاریخ کشف کاال با توج

 ربه نوع کاال و نحوه مصرف آن مت اسب باشد. اس اد گکرکات کشورهای خارجی و یا اس ادی که دالرتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشو

 شوند.ندارند، اس اد مثبته گکرکی تلقی نکی

روه نسبتاً م سجا متش،ل از سه جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیا کار توسا یک گ ناچاقاسازمانااافته:ا -سا

 یرد.گنفر یا بیشتر که برای ارت،اب جرو قاچاق، تش،یل یا پس از تش،یل، هدف آن برای ارت،اب جرو قاچاق م حرف شده است صورت می

 تعقیب مرتبه هر در ای ،ه از اعا شود، قاچاق مرت،ب بار سه از بیش که است ش صیا(11/11/1011)اصالحی : ایحرفه قاچاقچی -ش 

ا1.باشد ریال( 888/888/188میلیون و ی،صد از بیش مرتبه هر در قاچاق ارز یا کاال ارزش و باشد نشده یا شده

ستگاه اجرایی موضوع ماده و دستگاهاکاشف:اا - ص سایر قوانین و  6( قانون مدیریت خدمات کشوری1د ست که به موجب این قانون و  ا

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

های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف هر یک از دستگاه دستگاهامامیراوصیلادرآمدهایادولت:اا - ض

 باشد.به وصول درآمدهای دورت می

                                                           
 .11/31/1033قانون امور گمرکی مصوب  110ر.ك ماده  -1

 .11/31/1033قانون امور گمرکی مصوب  113و  131ر.ك مادتین  -1

 .13/11/1133الحاقی به موجب قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  -0

 .13/11/1133الحاقی به موجب قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  -1

بار (( در بند ))ش (( ماده یك قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  0منظور از عبارت )) بیش از :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/11/1031مورخ  0016/31/0نظریه شماره  -4
 «.قاچاق شود.. و اصالحات بعدی ، تعداد دفعات ارتکاب قاچاق کاال یا ارز است ، بنابراین قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه مرتبه مرتکب 0/13/1031

 هایی که شمولهای دولتی و کلیه دستگاهکلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت یی:دستگاه اجرا -قانون مدیریت خدمات کشوری 4 ماده -6
ی نامیده یاه اجراهای دولتی، دستگها و بیمه ترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مرکزی، بانكقانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گس

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

رکر شــده  1(11/11/1011)الحاقی آن  بعدی اصــالحات و 22/80/1338مصــادیقی که در قانون امور گکرکی مصــوب  عالوه بر - ۲ماده 

 :شود، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می2است

ــور  - الف ــده به ع وان خروج موقت یا کران بری به کش صالحی  ا."گکرکی امور قانون در مقرر ترتیب به"برنگرداندن کاالی اظهار ش )ا

11/11/1011) 

 امور وزارت پیش هاد با نیست، عکدی کاال ورود عدو که مواردی و( ماژور فورسو قهریه قوه موارد مصادیق -(11/11/1011)الحاقی تبصره  

 رسد.می وزیران هیات تصویب به قانون این شدن االجراالزو تاریخ از ماه سه ظرف و دارایی و اقتصادی

ضافه کردن کاال به محکوره عب - ب   "خارجی و داخلی عبور رویه از اعا"های عبوری وری وترانزیتی( خارجی و تعویض یا کاهش محکورها

 در داخل کشور. 3(11/11/1011)الحاقی 

 مجوزهای یا و جعلی اس اد یا مجوزها ارا ه با گکرکی اماکن از کاال خروج یا ترخیص یا و گکرک به کاال اظهار (11/11/1011)اصالحی   - پ

 تقلب. یا و تبانی طریق از شده تحصیل یا غیر به متعلق یا واقذ خالف یا ت،راری یا  قضیم یا باطل

 است: زیر شرح به ب د این در ممکور مجوزهای از م ظور -(11/11/1011)الحاقی  تبصره

 باشد؛ شده ثبت یا و اعالو طریق هر به آن دریافت ام،ان عدو یا اعتبار عدو یا بطالن دریل، هر به که مجوزی: باطل مجوز -1

 باشد؛ رسیده اتکاو به آن اعتبار زمان که مجوزی: م قضی مجوز -2

ستفاده آن از قبال که مجوزی: ت،راری مجوز -3 شد شده ا ستهلک میزان به معین، سقف دارای مجوزهای. با سوب ت،راری شده م   مح

 شوند؛می

 نباشد؛ م طبق واقذ با آن م درجات که مجوزی: واقذ خالف مجوز -4

 باشد؛ وی نکای ده و صارح ش ص از غیر ک  ده، ارا ه و شده صادر ش صی صالحیت اعتبار به که مجوزی: غیر به متعلق مجوز -1

شوه پرداخت با که مجوزی: تقلب یا و تبانی طریق از شده تحصیل مجوز -6  یارایانه رخ ه مجوز، غیرقانونی صدور برای نفور اعکال یا ر

 باشد. شده تحصیل ای ها نظایر یا غیرمجاز دسترسی ها، سامانه در داده انهمتقلب کردن وارد ،(هکو

 ـ تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شکول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده. ت

 ص عتی -تجاری آزاد م اطق از اعا ،کشور داخل به" 22/80/1338( قانون امور گکرکی مصوب122ـ ورود کاالی موضوع ب د ور( ماده و ث

 4(11/11/1011)الحاقی "کشور نقاط سایر و

 ـ اظهار کاالی وارداتی با ناو یا عالمت تجاری ایرانی بدون اخم مجوز قانونی از مراجذ ریربا با قصد متقلبانه. ج

و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصــرف واردات کاال به صــورت تجاری با اســتفاده از تســهیالت در نظر گرفته شــده در قوانین  - چ

 ش صی مان د تسهیالت هکراه مسافر، تعاونی های مرزنشی ی و ملوانی در صورت عدو اظهار کاال به ع وان تجاری به تش یص گکرک.

                                                           
 .13/11/1133الحاقی به موجب قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1- 

 .11/31/1033قانون امور گمرکی مصوب  110ر.ك ماده  -1

 .13/11/1133نون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب الحاقی به موجب قانون اصالح قا0- 

 .11/31/1033مصوب قانون امور گمرکی  111ر.ك ماده  -1
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ستا از مرزی مبادالت ساماندهی قانون تسهیالت مشکول شده تجکیذ وارداتی کاالهای خروجا(11/11/1011)اصالحی   - ح   بدون مرزی نا

   1مسافری. کاالهای تجاری تجکیذ یا کاالها این تجاری تجکیذ یا قانونی تشریفات رعایت

  2حمف شده است. – خ

سازمان جکذ - د ست اد حواره های فروش  ضه کاال به ا ستگاه عر سایر د شروط بر عدو مطابقت با آوری و فروش اموال تکلی،ی و یا  ها م

 مش صات حواره.

   3( این قانون.13فروشی با رعایت ماده و های وارداتی فاقد ش اسه کاال و ش اسه رهگیری در سطح خردهـ عرضه کاال ذ

شرط احراز در مراجذ ری -را شریفات قانونی به  شور، برخالف ت ست اد به قرا ن و امارات هرگونه اقداو به خارج کردن کاال از ک صالح با ا

 موجود.

 4انین دیگر.ـ سایر مصادیق قاچاق به موجب قو ز

 شود: می محسوب ارز قاچاق زیر موارد ( ـ11/11/1011)الحاقی مکرر  ۲ ماده

 ینتعی اعتبار و پول شورای توسا قانونی اختیارات حدود در که مربوط ضوابا رعایت بدون کشور، از ارز خروج ای کشور به ارز ورود -الف

 .شودمی

  یم تعیین اعتبار و پول شورای توسا قانونی اختیارات حدود در که مربوط ضوابا یترعا بدون کشور از ارز خروج به اقداو هرگونه -ب

 شود.

شور، در ارزی معامله انجاو - پ ضه حواره، فروش، خرید، نظیر ع وان هر تحت ک   معامله، طرفین از ی،ی حداقل آن،ه مگر صلح ، یا معاو

  معامله، انجاو زمان در که است مواردی شامل ب د این ح،ا. باشد مرکزی انکب از مجوز دارای اعتباری و ماری یا مؤسسه بانک مجاز، صرافی

 باش د. کشور در طرفین از ی،ی حداقل

  معامله و صادرک  دگان و واردک  دگان نظیر اش اصی توسا بانک این شده تعیین ضوابا حدود در و مرکزی بانک مجوز با که معامالتی

 است. خارج ماده این «ت» ب د و ب د این شکول از د،گیر می صورت کاالیی بورس های در گران

  زار تحویل به م جر وری شده موکول آی ده روزهای یا روز به آن ازای مابه و ارز تحویل که آن غیر یا صرافی توسا ارز معامله هرگونه -ت

 است. بوده ارز قیکت تفاوت تسویه ت ها طرفین قصد و است نداشته وجود ارز تحویل قصد ابتدا از یا شود نکی

 مرکزی. بانک از صرافی عکلیات انجاو مجوز داشتن بدون کشور، از خارج اش ا  برای کشور داخل در ارزی خدمات کارگزاری انجاو -ث

                                                           
نظریه مشورتی این اداره کل درخصوص قسمت ج به  03/13/30بازگشت به استعالم بدون شماره مورخ  :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1030/ 1/11مورخ  0301/30/0نظریه شماره  -1

( درفرضی که کاالهای 1گردد. در داخل استان های مرزی، قاچاق محسوب نمی 0/13/1031قانون قاچاق کاال و ارز مصوّب  1( جابجائی کاالی موضوع بند ح ماده 1شود:ح زیر اعالم میشر
د کشور شده باشد، با توجه به اطالق بند الف ماده یك قانون مارّالذکر، قاچاق موضوع سؤال، بدون هرگونه مجوز و رعایت تشریفات قانونی مذکور در بند ت ماده یك قانون فوق الذکر، وار

 .«گردد، ولو اینکه کاالهای مزبور تنها در داخل استان جا به جا شده باشد.محسوب می

 حذف گردید: 11/30/1031متن زیر به موجب اصالحیه مورخ   -1
 .«مجوز های الزم از بانك مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارزعدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن »

 تغییر یافت. 10به ماده  13، ماده 6/1/1030به موجب اصالحیه مندرج در روزنامه رسمی مورخ  -0

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم  13/1/1031مورخ  1د31/16عطف به استعالم شماره »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/4/1031مورخ  1031/31/0نظریه شماره  -1
برداری از جنگلها و مراتع قانون حفاظت و بهره 11ماده  0برداری، طبق تبصره که حمل چوب، زغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوّز و پروانه بهرهگردد:  با عنایت به اینمی

به سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر تصریح نموده، بدین لحاظ کاالهای موصوف به منزله  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  1بند ز ماده  ، جرم دانسته شده و1013مصوب 
قانون اخیرالذکر، اقدام و مازاد برارزش  11ق ماده اقالم مجاز مشروط است که چنانچه، ارزش کاالی قاچاق مشروط تا ده میلیون ریال یا کمتر باشد، به تشخیص اولیه دستگاه کاشف، وف

 .«قانون مزبور تعیین خواهد شد. 11همان قانون در حیطه صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مجازات مرتکب، برابر بند ب ماده  11مذکور، مطابق ماده 
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 نکاید.می دریافت کشور در را شده معامله ارز ازای مابه که است ش صی کارگزار، -تبصره

  صرافی، توسا سامانه این در ممکور معامالت به مربوط اطالعات واقذ خالف یا ناقص بتث یا ارزی سامانه در ارزی معامالت ثبت عدو -ج

 مرکزی. بانک از مجوز دارای اعتباری ماری مؤسسه یا بانک

  بانک صرافی، توسا مشتری به ناقص اطالعات دارای یا واقذ خالف خرید حساب صورت ارا ه یا معتبر خرید حساب صورت ارا ه عدو -چ

 مرکزی. بانک از مجوز دارای اعتباری - ماری موسسه یا

ش اصی توسا مجوز ورود فاقد یا معتبر خرید صورتحساب فاقد ارز نگهداری یا حکل عرضه، -ح   ماری موسسه یا بانک صرافی، از غیر ا

شور به ارز ورود . مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری سا تعیی ی سقف تا ک ست ارجخ ب د این شکول از مرکزی بانک تو  در ارز مار،ان. ا

صو  شته اختیار در قانون این شدن االجراء الزو از قبل که ارزهایی خ  از اعالمی نگهداری و حکل قابل ارز معافیت میزان بر مازاد و اند دا

ساب فاقد و مرکزی بانک سوی ضوع معتبر صورتح صره مو ست، ماده این( 2و تب سبت ماه سه ظرف م،لف د ا   سامانه رد اطالعات ثبت به ن

 .ک  د اقداو ماده این( 3و تبصره در ممکور

 ش ص به قا ا صرافی مجوز. است نکوده اخم صرافی عکلیات انجاو مجوز مرکزی بانک از که است حقوقی ش ص صرافی، - 1تبصره  

 نیست. غیر به توکیل یا واگماری قابل طریقی هیچ به و است صرافی حقوقی

  انزم و میزان معامله، طرفین پیگیری، ش اسه نظیر اطالعاتی حاوی ارزی سامانه رسید معتبر، دخری صورتحساب از م ظور - ۲تبصره  

 باشد.می آن ضکیکه نیز معامله موضوع ارزهای مسلسل شکاره که است معامله انجاو

صره   ست م،لف مرکزی بانک - ۳تب سترسی قانون شدن االجرا الزو از پس ماه سه حداکثر ا ستکر د   و بانک ها ها، یصراف برخا و م

 د.نکای فراها ماده این( 2و تبصره در م درج اطالعات کردن وارد قابلیت با معامالت ثبت جهت را ارزی سامانه به اعتباری ماری مؤسسات

صره   ست م،لف مرکزی بانک - 0تب   ملی، ام یت عاری شورای مالحظات رعایت با قانون این شدن االجراالزو تاریخ از ماه سه ظرف ا

س  ای ترنتی درگاه و کشور رسکی روزنامه در ارز خروج و ورود مجاز مسیرهای و قانونی تشریفات و مجاز های صرافی فهرست انتشار به بتن

 برسد. عکوو اطالع به فورا مزبور طرق از مرکزی بانک توسا باید نیز بعدی تغییرات هرگونه. نکاید اقداو مرکزی بانک

  و دهبو مجرمانه وصف فاقد و است کرده تعیین قانونی اختیارات حدود در اعتبار و پول شورای که ارزی ضوابا سایر از ت لفا- 5تبصره 

 اراتام و قرا ن به است اد با ریصالح مراجذ در عکد و علا احراز شرط به است نشده رکر آن برای اجرایی ضکانت قوانین سایر یا قانون این در

سوب ت لف صرفاً موجود، ضوع چهارو یک معادل نقدی جریکه به مرت،ب و مح ضوع های محرومیت از مورد چ د یا دو و ت لف مو  ماده مو

 و پول شورای تعیی ی ضوابا رعایت بدون ایران، رایج وجه کردن خارج به اقداو یا و کردن خارج کردن، وارد. شودمی مح،وو قانون این( 63و

ست، دهش تعیین شورا این قانونی اختیارات حدود در که اعتبار صالح مراجذ در عکد و علا احراز شرط به ا ست اد با ری  وامارات قرا ن به ا

 شود.می اخیر ت لف جریکه مشکول نیز موجود،

  بانک به را ارزها سایر به آن ارزی معادل یا گکرکی پروانه در م درج ارز موظف د کشور از خارج به کاال صادرک  دگان کلیها- 6تبصره  

ش د مرکزی سبت مرکزی بانک تایید با یا و بفرو ش ا  سایر به آن فروش به ن  تباز پرداخ یا خود کاالی واردات ارز تامین جهت یا اقداو ا

ستفاده ارزی تسهیالت بدهی  و  لفت موضوع پ جا یک معادل نقدی جریکه به ت لف، موضوع تعهد ایفای به ارزاو بر عالوه مت لف. نکای د ا

 ح،ا ابالغ زمان از ماه سه ظرف تعهد ایفای عدو صورت در. شودمی مح،وو قانون این( 63و ماده موضوع های محرومیت از مورد چ د یا دو

ساس بر تعهد ارزش معادل قطعی،  ت لف. شودمی افزوده مرت،ب نقدی جریکه به ح،ا، صدور زمان در مرکزی بانک اعالمی نرخ باالترین ا

ضوع صره این مو ضوع ارزش که مواردی در صرفا تب شتر ت لف مو شد، ارزها سایر به آن معادل یا یورو (888/888/3و میلیون سه از بی   با

 وعموض تعهد رفذ عدو که صورتی در. گیرد قرار قانون این موضوع ای حرفه و یافته سازمان ع اوین مشکول مربوط، شرایا تحقق با تواندمی
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صره این صره و تب ش یص با( ۷و و( 1و هایتب سیدگی مرجذ ت شد( دفذ غیرقابل و بی ی پیش غیرقابل خارجی حادثهو قاهره قوه تعل به ر   ،با

 .شودنکی اعکال ها تبصره این موضوع مح،ومیت

 ماه، هس حداکثر تا آن تکدید شرایا و نیست سال یک از بیش که تعهد رفذ مهلت قبیل از مواردی شامل تبصره این اجرایی نامه آیین

  امور قانون( 61و ماده موضوع کاالی معافیت و سال در ارزها سایر به آن معادل یا یورو (888/38و هزار سی سقف تا معافیت مشکول موارد

  روش های از ترکیبی یا یک انت اب نحوه و ب دی اورویت نیست، صادرات ارزی ارزش( ٪68و درصد شصت از ککتر که تعهد میزان گکرکی،

صره، این اجرایی های سامانه تعیین و تعهد رفذ س تب  از ماه یک ظرف و تهیه تجارت و معدن ص عت، وزارت هک،اری با مرکزی بانک اتو

  درآمدهای برای ماریاتی های معافیت کلیه از برخورداری صورت، هر در. رسد می وزیران هیات تصویب به قانون این شدن االجراء الزو تاریخ

 است. تبصره این موضوع تعهد ایفای نمیزا ت اسب به صادراتی مشوق های و جایزه هرگونه و صادرات از حاصل

  و معدن ص عت، وزارت اعالو طبق غیرنفتی صادرات ساالنه ارزش که زمانی از بعد سال ابتدای تا تبصره این موضوع هایمحدودیت اعکال

 است. اجرا قابل برسد، کشور واردات ساالنه ارزش برابر( 0/1 دها و هشت مکیز یک از به بیش تجارت،

صره   ــو  رد - 7تب ــوع ارزی تعهد رفذ عدو خص ــورتی در 1ح،ومتی تعزیرات قانون( 18و ماده موض ــد مبلغ تا که ص میلیارد  ص

ساس ریال( 888/888/888/188و شد، ارز دریافت زمان در مرکزی بانک اعالمی نرخ باالترین برا  رفذ میزان به ارز بر اعاده عالوه مرت،ب با

  الترینبا براساس تعهد رفذ عدو یا کسری دو برابر معادل نقدی جریکه به یک سال، تا ماه شش از بازرگانی فعاریت از محرومیت و نشده تعهد

ـــود می مح،وو ارز، دریافت زمان از مرکزی بانک اعالمی نرخ ـــورتی در. ش ـــد معادل ارزی تعهد رفذ عدو مبلغ که ص  میلیارد ص

ساس آن از بیش یا ریال (888/888/888/188و شد، ارز دریافت زمان در مرکزی بانک میاعال نرخ باالترین برا  هب ارز اعاده بر عالوه مرت،ب با

  اسالمی مجازات قانون 13 ماده موضوع پ ج درجه حبس تعزیری به سال، ده تا یک از بازرگانی فعاریت از محرومیت و نشده تعهد رفذ میزان

 زمان از مرکزی بانک اعالمی نرخ باالترین براســاس تعهد رفذ عدو یا کســری دوبرابر معادل میزان به نقدی جزای و 2 1/2/1332 مصــوب

  یا و باشد واقذ خالف یا جعلی اس اد از استفاده با م ظور، این به اقداو هرگونه یا و ارزی تعهد رفذ که صورتی در. شود می مح،وو ارز، دریافت

  االیک با م،شوفه یا شده اظهار کاالی در مغایرت یا و گکرک به کاال مقدار یا تعداد در اظهاری بیش یا و کاال اظهاری ارزش بود بیش طریق از

  ادهم موضوع چهار درجه تعزیری حبس به بازرگانی، کارت دا ا ابطال و تعهد نشده رفذ میزان به ارز اعاده بر عالوه مرت،ب باشد، تعهد موضوع

  اعالمی نرخ باالترین براساس تعهد رفذ عدو یا کسری رابرب سه معادل میزان به نقدی جزای و 3 1/2/1332 اسالمی مصوب مجازات قانون 13

 جرو تعدد و است مبارغ جکذ تبصره این شکول برای مالک تعهد، رفذ عدو تعدد موارد در. شودمی مح،وو ارز، دریافت زمان از مرکزی بانک

 نیست. مرت،ب شدن محسوب ایحرفه از مانذ

  نکوده استفاده خود، کاالی واردات ارز تامین روش از یا و کرده دریافت را ماده این( 6و تبصره موضوع ارز کاال، واردات جهت که ش صی

 باشد.می تبصره این اح،او مشکول نیز است

 به آن هایتبصره و ماده این شکول از را مصادیقی و موارد کشور مصارح یا ضرورت حسب تواندمی ملی، ام یت عاری شورایا- 8تبصره  

 نکاید. مستث ی دا ا یا موقت صورت

صالحی   ۳ماده  ست م ظور بها-(11/11/1011)ا شگیری اجرایی، امور حوزه در گماریسیا   ریزی،برنامه و ارز و کاال قاچاق با مبارزه و پی

ش،ل ارز و کاال قاچاق با مبارزه مرکزی ستاد موارد، این در نظارت و هکاه گی ستری، وزیران از مت صادی امور اطالعات، دادگ  ارایی،د و اقت

شور، سازی، و راه تجارت، و معدن ص عت، خارجه، امور ک شاورزی، جهاد شهر شت، نفت، ک ش،ی، آموزش و درمان بهدا   فره گی، میراث پز

شگری ستی ص ایذ و گرد ضو نکای دگان از نفر دو و آنان ربا ری معاونان یا اطالعات ف اوری و ارتباطات و د سیون ع صادی های ککی  و اقت

  اموال فروش و آوریجکذ ح،ومتی، تعزیرات هایسازمان روسای و ناظر ع وان به مجلس انت اب به اسالمی شورای مجلس حقوقی و قضایی

 ارانپاسد سداه اطالعات سازمان رییس مسلح، کل نیروهای ستاد رییس کشور، کل بازرسی ایران، اسالمی جکهوری سیکای و صدا تکلی،ی،
                                                           

 قانون تعزیرات حکومتی. 13ر.ك ماده  -1

 سال. پنج تا دو از بیش قانون مجازات اسالمی: حبس 13طبق ماده  4میزان حبس درجه  -1

 سال. ده تا پنج از قانون مجازات اسالمی: بیش 13طبق ماده  1میزان حبس درجه  -0
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 رییس ایران، اسالمی جکهوری گکرک و مرکزی بیکه مرکزی، بانک کل روسای ایران، اسالمی جکهوری انتظامی کل فرمانده اسالمی، انقالب

 رزیکشاو و معادن و ص ایذ و بازرگانی اتاق رییس کشور، بودجه و برنامه سازمان رییس ایران، آمار مرکز رییس ایران، استاندارد ملی سازمان

 رییس تریاس با قضا یه قوه رییس االختیارتاو نکای ده و کشور کل دادستان ایران، مرکزی اونتع اتاق رییس ایران، اص اف اتاق رییس ایران،

  ادهم این در ستاد وظایف با مرتبا موضوعات در جکهور رییس امضای از پس ستاد این مصوبات. گرددمی تش،یل وی ویژه نکای ده یا جکهور

 است. االجراالزو ایران اسالمی جکهوری انتظامی فرماندهی و اجرایی دستگاه های تکامی برای

ستگاه سایر شگیری امر با مرتبا هاید ضا یه، قوه جکله از ارز و کاال قاچاق با مبارزه و پی  سیکای و صدا سازمان و نظامی نیروهای ق

 باش د.می ستاد با هک،اری به موظف رهبری ارن با ایران اسالمی جکهوری

  ترک فعل، یا فعل از اعا رفتاری هر با باشـ د، که مقامی و رتبه هر در عکومی یا و دورتی رینمامو یا مسـت دمین مسـورین، از هریک

ستفاده سوء خود مقاو از چ انچه صوبات از جز ی یا کلی صورت به طریق این از و نکای د وظیفه انجاو در اهکال یا و نکای د ا  رد که ستاد م

صویب به ضوابا و مقررات قوانین، چهارچوب سید ت ست هر صوبات یا قانون این در مقرر اح،او یا وظایف از یا و ا ستای در وزیران هیات م  را

ست ،اف یا ت لف ممکور موارد از یک هر ب دی زمان از یا و قانون این اجرای  مجازات قوانین سایر یا قانون این در که صورتی در نکای د، ا

  ایهسامانه اندازیراه صورت در. شوندمی مح،وو عکومی و دورتی خدمات از قتمو انفصال سال پ ج تا یک به باشد، نشده تعیین شدیدتری

ضوع ستگاه تکامی قانون، این مو  ایجاد برای بودجه صرف دادن اورویت و ممکور های سامانه طریق از مربوطه وظایف انجاو به موظف هاد

  هایقسکت به نسبت ت،اریف این انجاو اندازی، راه از پس و هست د اهسامانه این طریق از فعاریت و اتصال برداری، بهره جهت الزو زیرساخت

  با زنی ک  ده رسیدگی مراجذ. باشدنکی هاسامانه برای شده تعریف اجزای تکاو شدن اجرایی و ت،کیل به م وط و است فوری شده اندازی راه

  .ست ده ماده این موضوع ح،ا مشکول 1اساسی قانون( 1۷8و هفتادو و ی،صد اصل رعایت

صره   سیون برنامه - 1تب ستاد و ککی ستاندار و زیر نظر  ست ا ستان ها به ریا ریزی، هکاه گی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ا

 شود.مورد با اعضای مت اظر ستاد تش،یل میحسب 

 یزن و جلسات اداره و تش،یل نحوه و ستاد تجلسا در تصکیا ات ار و رسکیت نصاب به مربوط نامهآیین –(11/11/1011)الحاقی  ۲ تبصره 

  االجرازوال تاریخ از ماه سه ظرف و شودمی تهیه ستاد توسا ستاد، دبیرخانه تفصیلی وظایف شرح و ماری و اداری تش،یالت و سازمانی ساختار

 .رسدمی وزیران هیات تصویب به قانون این شدن

صره   م صــوب قانون این شــدن االجرا الزو تاریخ از ماه یک ظرف که وی ویژه ای دهنک یا ر یس جکهور -(11/11/1011)الحاقی  ۳ تب

 .باشدمی ستاد جلسات برگزاری به م،لف ی،بار دو ماه هر حداقل شود،می

(  2و رهتبص موضوع نامه آیین در مقرر ترتیبات رعایت و جلسه رییس ع وان به وی ویژه نکای ده یا و جکهور رییس حضور با ستاد جلسات

 یابد. رسکیت می ماده ینا

 2حمف شده است. – 0ماده 

                                                           
ارج از حدود اختیارات قوه مجریه است های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خنامهینیها و آاز اجرای تصویب نامه ها مکلفندقضات دادگاه( قانون اساسی:  103اصل ) -1

 .ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند تواندخودداری کنند و هر کس می

 و تبصره های آن حذف گردید. 1، ماده 13/11/1133( اصالحیه مورخ 14به موجب ماده ) -1
های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز متشکل تواند حسب مورد کارگروهندرج در این فصل، ستاد میپیشین: به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف م 1ماده 

 های عضو ستاد تشکیل دهد.از نمایندگان دستگاه
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 فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق

سایی نظاو - 5ماده  ش ا ست به م ظور پیشگیری از ارت،اب قاچاق و  ستاد و پس از ابالغ رییسدورت م،لف ا جکهور م د آن با پیش هاد 

ــامانه ــک د جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآی س ــادرات، حکل، نگهداری و مبادره کاال و ارز را ایجاد و های ار،ترونی،ی و هوش د واردات، ص

 اندازی نکاید.راه

باش د و اش ا  حقیقی مت لف شده میاندازیهای راهکلیه اش ا  حقیقی و حقوقی م،لف به رعایت اح،او این قانون مربوط به سامانه

 شوند.به مک وعیت از فعاریت تجاری تا شش ماه مح،وو میبه محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اش ا  حقوقی 

صره   سامانه  -1تب سی غیرمجاز به اطالعات  ستر ست و اندازیهای راههرگونه د شای اطالعات آنها جرو ا شده به موجب این قانون و اف

 شود.ماه تا دو سال حبس مح،وو میمرت،ب به مجازات از شش

های موضوع این قانون جرو است و مرت،ب به شش ماه تا دو ف واقذ یا ناقص یا با تاخیر در سامانهوارد نکودن اطالعات خال  -۲تبصره  

 شود.سال انفصال موقت از خدمات دورتی و عکومی مح،وو می

صره   های صــ عت، معدن و تجارت، امور اقتصــادی و دارایی ســتاد موظف اســت از طریق وزارت اطالعات و با هک،اری وزارت انه -۳تب

سایر دستگاه های ریو سالمی ایران(، بانک مرکزی و  سایی و مبارزه با کاالی ربا به تهیه، اجرا و بهرهگکرک جکهوری ا ش ا سامانه  برداری از 

 باش د.قاچاق اقداو نکاید. کلیه مراکز مرتبا با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارا ه و تبادل اطالعات از طریق این سامانه می

صره  صالحی   0 تب ضوع این مادههزی ه -(11/11/1011)ا ساالنه پیش 1های اجرای ح،ا مو شود از محل درآمدهای بی ی میکه در بودجه 

ستاد و وزارت دادگستری تهیه می 2اینامهاین قانون تامین و مطابق آیین ش هاد  صویب هیات وزیران میکه به پی سد، به مصرف شود و به ت ر

 خواهد رسید.

ـــامانهها و ی،دارچهبه م ظور تجکیذ داده - 6ماده   ـــازی اطالعات مربوط به س ـــره و س ( و به م ظور کاهش 1( ماده و3ممکور در تبص

 های بروز قاچاق کاال و ارز:زمی ه

ستگاه های ری -الف  سایر د سالمی ایران و  ستاد و گکرک جکهوری ا ست با هک،اری  ص عت، معدن و تجارت موظف ا ربا اقداو وزارت 

 سازی و نظارت بر فرآی د تجارت نکاید.افزاری جامذ ی،دارچهبرداری از سامانه نروتهیه، اجرا و بهره به

برداری از این سامانه به ارا ه و تبادل اطالعات از طریق های مرتبا با تجارت خارجی کشور، موظف د با اجرا و بهرهکلیه دستگاه -تبصره  

 آن اقداو نکای د.

ی امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف ها و افزایش دقت در ک ترل و بازرسی کاال موظف د به ـ وزارت انه ها ب

صدور، عبور، حکل و  س اد ورود،  سب و ار،ترونی،ی نکودن کلیه ا سیرهای حکل و نقل به ام،انات ف ی م ا تجهیز مبادی ورودی و خروجی و م

 نقل و نظایر آن اقداو نکای د.

ـ وزارت کشور با هک،اری ستاد، الیحه توسعه و ام یت پایدار م اطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشی ان و توسعه فعاریت های  پ

 دهد.وزیران ارا ه می ک د و به هیاتاقتصادی م اطق مرزی، تهیه می

ب دی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، و رتبه ـ وزارت ص عت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه ی،دارچه اعتبارس جی ت

 تبا هک،اری ستاد و اتاق بازرگانی و ص ایذ و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جکهوری اسالمی ایران صدور، تکدید و ابطال کار

 ماندهی نکاید.بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز ت لفات و قاچاق کاال و ارز سا

                                                           
 ، حذف گردید.« 11و بند )ب( ماده »، عبارت  13/11/1133به موجب اصالحیه مورخ  -1

 هیات وزیران. 36/31/1034رز مصوب ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ا6( و )4واد )ر.ك آیین نامه اجرایی م -1
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 دار کردنافزاری به ش اسه های اجرایی ریربا با استفاده از سامانه نروـ وزارت ص عت، معدن و تجارت موظف است با هک،اری دستگاه ث

ای کااله داری کاال و ثبت مش صات مارک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف ش اساییکلیه انبارها و مراکز نگه

 قاچاق اقداو نکاید.

ها و خورها های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و ت،کیل اس،لهـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با هک،اری ستاد و دستگاه ج

 ب شی به تردد و توقف ش اورها اقداو نکاید. و انضباط

ستاد، وزارت نف - چ ست با هک،اری  سازی موظف ا شهر سایل وزارت راه و  ش اورها و و سوخت به تجهیز  ستاد مدیریت حکل و نقل  ت و 

 شده اقداو نکاید.ای کاال به سامانه ف ی ردیاب و ک ترل مصرف سوخت بر مب ای مسافت طی حکل و نقل جاده

ــتای اجرای برنامه آمایش گکرکات، اورویت - ح ــت در راس ــادی و دارایی موظف اس ــتاد روزارت امور اقتص ــ هادی س ا با هدف های پیش

 پیشگیری از قاچاق کاال، مدنظر قرار دهد.

 ـ گکرک جکهوری اسالمی ایران م،لف است برای جلوگیری از استفاده م،رر از اس اد گکرکی اقدامات الزو را معکول دارد. خ

نامه  ( آیین1ده ودر صـورت عدو تصـویب پیشـ هاد سـتاد مب ی بر م طقی نکودن سـود بازرگانی کاالهای پیشـ هادی در کارگروه ما - د

صادرات و واردات، دورت میاجرایی قانون  ستاد، با هدف کاهش انگیزهمقررات  ست  ش هاد تواند حسب درخوا صادی ارت،اب قاچاق، پی های اقت

 وزیران قرار دهد. ستاد را در دستور کار هیات

 رسد.شود و به تصویب هیات وزیران مییه میهای مربوط تهاین ماده توسا ستاد با هک،اری دستگاه 1نامه اجراییآیین -تبصفها

 تجارت فرآی دهای در تجاری مقررات ابالغ م ظور به است موظف تجارت و معدن ص عت، وزارت -(11/11/1011)الحاقی  1مکرر  6 ماده

 شدن االجرا الزو تاریخ از اهم سه ظرف را «تجاری مقررات سامانه» آن، ضکایا و واردات و صادرات مقررات نامه آیین در ممکور مقررات نظیر

ست موظف وزارت این. نکاید برداری بهره و اندازی راه ایجاد، قانون، این ست ظرف حداکثر را تجاری مقررات آخرین ا  به ساعت چهار و بی

ستگاه هایی کلیه به برخا و ار،ترونی،ی صورت سوریت که د   سازمان های جکله از دارند عهده بر را آن بر نظارت یا تجاری مقررات اعکال م

سعه سالمی جکهوری گکرک و ایران تجارت تو ستگاه و نکاید ابالغ ایران ا   صورت به را ممکور مقررات ابالغ، محض به موظف د مزبور هاید

 نکای د. اعکال ایسامانه

 طریق به مردو عکوو هب رسانی اطالع جهت وقت اسرع در را ممکور تجاری مقررات است م،لف تجارت و معدن ص عت، وزارت -1 تبصره

 نکاید. م تشر مقتضی

  عکومی انتشار و سامانه این در ابالغ به م وط تجاری مقررات شدن االجراالزو ماده، این موضوع سامانه از برداریبهره از پس -۲ تبصره 

ست آن ست مدنی قانون ضوابا رعایت به م وط قوانین مورد در و ا صرهت و ماده این شکول از شرعی مقررات. ا ست خارج آن های ب  و ا

  سامانه از برداریبهره ام،ان شدن فراها صورت در. نیست سامانه در درج به م وط تجاری، مسا ل به مربوط شرعی مقررات بودن االجراالزو

 ک د. اعالو کشور رسکی روزنامه طریق از را ام،ان این مراتب است موظف وتجارت معدن ص عت، وزارت ماده، این موضوع

  ماه دو ظرف ربا ری اجرایی دستگاه های هک،اری با است موظف تجارت و معدن ص عت، وزارت -(11/11/1011)الحاقی  ۲مکرر 6 هماد

 و انبارها کلیه برای را انبار حواره و انبار قبض صدور ام،ان کاال، نگهداری مراکز و انبارها جامذ سامانه طریق از قانون، این االجرا شدنالزو از

س اد که نحوی به نکاید؛ فراها کاال گهدارین مراکز  هداری،نگ محل کاال، مارک کاال، کیفی و ککی اطالعات قبیل از اطالعاتی متضکن مزبور ا

 انبار قبض بدون آنها از کاال خروج و کاال نگهداری مراکز و انبارها به کاال ورود. باش د س د صدور زمان و تاریخ و گیرنده تحویل ده ده، تحویل

  معادل یا ریال (888/888/188میلیون و ی،صد میزان به نقدی جریکه به ک  ده نگهداری مح،ومیت مستوجب ماده، این موضوع انبار حواره و

ضوع کاالی ارزش چهارو یک شتر که هرکداو ت لف، مو شد، بی ست با صاد تعیین که ضروری کاالهای تجاری ک  دگان نگهداری کلیه. ا   یقم

                                                           
 .یات وزیرانه 36/31/1034( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 6( و )4نامه اجرایی مواد )ر.ك آیین -1
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  آنی تثب به ملزو شود، می ابالغ تجاری مقررات سامانه طریق از و است بازار ت ظیا ستاد یا ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد تش یص به آنها،

 ردمو در کاال ش اسه که کاالهایی خصو  در. هست د ماده این موضوع حواره و قبض دریافت و ارا ه و ممکور سامانه در کاال نگهداری اطالعات

س شده اجرایی آنها ساس این بر اطالعات ثبت ت،ا ست ،اف. شود می انجاو ا   دریافت و ارا ه و ضروری کاالهای اطالعات آنی ثبت از عکدی ا

  صرفاً  قانون، این شدن االجراالزو از پس ماه شش. است قانون این (10و ماده (4و تبصره در مقرر اجراهای ضکانت مستوجب آنها حواره و قبض

ست معتبر ماده این ضوعمو ار،ترونی،ی حواره و قبض صو  در ملی ام یت عاری شورای که مواردی جزدر. ا صی هر خ  ب ش از اعا ش 

ش ا  کلیه ک د، می تعیین دورتی یا خصوصی سالمی جکهوری گکرک جکله از اجرایی هایدستگاه و ا  دریانوردی، و ب ادر سازمان ایران، ا

  اجرای به موظف ره،معظا ارن با فقیه وری سوی از مأرون نهادهای و غیردورتی میعکو نهادهای و تکلی،ی اموال فروش و آوری جکذ سازمان

  شده الواستع انبار قبض و( کاال خروج بیجکو انبار از کاال خروج ار،ترونی،ی حواره ت ها م،لف د خود فرآی دهای در و هست د ماده این مقررات

ضوع های جریکه واریز محل و حواره و قبض صدور کارمزد. ده د قرار مالک را ممکور سامانه از   داری خزانه به واریز از پس که ماده این مو

شور سا قانون این شدن االجراء الزو تاریخ از ماه دو ظرف شود، می هزی ه ممکور سامانه محل در کل ک  تجارت و معدن ص عت، وزارت تو

 رسد.می وزیران هیات تصویب به و شودمی تعیین

صره   صب ،(گارانتیو ضکانت بیکه، نظیر خدمات هرگونه عکدی ارا ه ک د،می تعیین ملی ام یت عاری شورای که مواردی در جز -تب  ،ن

ضوع ت لفات یا و جرایا که کاالهایی به قطعات تامین و تعکیر سبت قانون این مو ست، یافته ارت،اب آنها به ن  ت لف ای جرو وقوع به علا با ا

  توجبمس باشد، نشده تعیین شدیدتری اجرای ضکانت آن برای قوانین سایر یا قانون این در که صورتی در و محسوب ت لف گرفته، صورت

 است. ت لف موضوع کاالی ارزش برابر دو تا یک معادل نقدی جریکه

 بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و ک ترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عکل آورد: -7ماده 

 یین و اعالو میزان ارز قابل نگهداری و مبادره در داخل کشور، هکراه مسافر، هکراه ران دگان عبوری و مواردی از این قبیل.ارف ـ تع

 ب ـ ایجاد سامانه اطالعات ماری صرافی ها و رصد و ارزیابی فعاریت آنها.

صره   صورت عدو کفایت آ - 1تب ش ا  را تامین و در  ست ارز مورد نیاز ا ای ایجاد ن، بازارهای مبادره آزاد ارز را به گونهدورت م،لف ا

 نکاید که تقاضای اش ا  از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین گردد.

  1ک د.دورت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میا-( 11/11/1011)اصالحی  ۲تبصره 

صره   صارف و م ابذ مدیریت و ارز چاققا با مقابله م ظور به -(11/11/1011)الحاقی  ۳تب ش یص به که مواردی در جز ارزی م   شورای ت

 را خود یواردات کاالی ارز م شا موظف د کاال واردک  دگان کلیه نکاید، اقتضا کشور مصارح یا ضرورت ملی ام یت عاری شورای یا کشور ام یت

ضوع ب د سامانه در ترخیص، از قبل و سفارش ثبت از پس ست موظف مرکزی بانک. نکای د اظهار قانون ( این6و ماده «ارف» مو  از پس ا

 ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر فوری نیاز مورد یا االشتعال سریذ ارفساد، سریذ کاالهای خصو  در و بالفاصله ارز، م شا اطالعات دریافت

سبت سی به ن سه ابرازی، اطالعات صحت صورت در و نکوده اقداو آن برر صا  ممکور اطالعات به رمعتب رهگیری ش ا  ثبت مجوز. دهد اخت

سه دریافت از قبل تا سفارش ضوع رهگیری ش ا صره این مو ست اد قابل تب ست گکرک ترخیص در جهت ا   اجرای از مانذ ماده این ح،ا. نی

 2نیست. گکرکی امور قانون( 42و ماده مقررات

ـــت به م ظور حکایت از مامورانی که به موجب - 8ماده   ـــ د و به  دورت موظف اس قانون، مت،فل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز می باش

سبت به خود و یا دیگران  ضوابا اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و ماری ن ضکن رعایت  ضایی در ه گاو انجاو وظیفه  ش یص مراجذ ق ت

ستاد پیش بی ی نکاید. اعتبار  سال برای  شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر  سبات عکومی مواجه می  شکول قانون محا ضوع این ردیف از  مو

 شود.دوی و پس از تایید ستاد هزی ه میمستث ی است. اعتبارات این ردیف توسا دستگاه های کاشف به است اد گزارش ب

                                                           
 ( جایگزین این تبصره گردید.0ره )( حذف و متن تبص0( ماده )1، تبصره ) 13/11/1133( اصالحیه مورخ 10به موجب ماده ) -1

 .11/31/1033مصوب  ر.ك قانون امور گمرکی -1
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سرمایه -۹ماده  صیانت از  سانی کلیه دستگاه به م ظور  ش د، بو ارز می هایی که به موجب این قانون مت،فل مبارزه با قاچاق کاالهای ان ا

 یابد:مت اسب با حجا فعاریت ها براساس دستورارعکلی که به تصویب ستاد می رسد، اقدامات زیر انجاو می

 های ضکن خدمت به م ظور ارتقای دانش کارک ان و صیانت از آنان.ـ آموزشالفا

ول در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صــورت ئمســهای ت صــص الزو برای هک،اری با دســتگاهکارگیری افراد باتجربه و دارای  به - ب

 موقت.

 های رفاهی ـ فره گی به م ظور ارتقای سالمت روحی و روانی کارک ان.ـ اجرای برنامه پ

، های عضو ستاد عالوه بر وظایف راتی محوره، موظف د حسب مورد با هکاه گی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارزدستگاه - 11ماده 

 اقدامات زیر را به عکل آورند:

ایجاد ساختار سازمانی م اسب و ت صصی با بودجه و ام،انات موجود برای هکاه گی و پیگیری تکاو امور مربوط به مبارزه با قاچاق  -الف

 کاال و ارز. 

 های کاشف.ای و کارگاه های آموزشی با محوریت دستگاه های سراسری و م طقهـ برگزاری رزمایش ب

های الزو بر مسیرهای ورود و حکل و نقل و مراکز نگهداری کاالی قاچاق به شرط عدو پمیر و نظارت ـ ش اسایی و کاهش نقاط آسیب پ

 .مکانعت از روند تجارت قانونی

 ـ نظارت بر مدیریت ی،دارچه واحدهای ص فی و نظاو توزیذ کاال به م ظور حسن اجرای مقررات ص فی در مبارزه با قاچاق.تا

 های کاشف.های مردمی در دستگاهآوری گزارشـ ایجاد واحد جکذاث

 ش اسی فعاریت دستگاه های عضو ستاد و اقداو در جهت بهبود فرآی دهای مبارزه. ـ نظارت و بازرسی برای آسیب ج

اب ها و پیشگیری از ارت،قوه قضا یه و سازمان تعزیرات ح،ومتی حسب مورد، موظف د به م ظور تسریذ در رسیدگی به پرونده - 11ماده 

 عکل آورند: کاال و ارز اقدامات زیر را بهجرو قاچاق

 

 1ـ اختصا  شعب ویژه جهت رسیدگی به جرا ا قاچاق کاال و ارز توسا رییس قوه قضا یه. الف

شرایا ا -اب شعب بدوی و تجدید نظر ویژه رسیدگی به ت لفات قاچاق کاال و ارز متش،ل از افراد حا ز  ضات مطابقاختصا    ست داو ق

 نامه مصوب هیات وزیران توسا سازمان تعزیرات ح،ومتی.آیین

صره   صد ومیزان فوق - 1تب شتاد در سازمان تعزیرات ح،ومتی معادل ه شعب  ضای  ستکر ( فوق%08ارعاده ویژه رییس و اع ارعاده ویژه م

ای اســت که به نامهجمب و انتصــاب روســا و اعضــا مطابق آیینگردد. نحوه پرداخت و نیز ( قضــایی تعیین می0( تا و1های وقضــات در گروه

 رسد.وزیران میاالجرا شدن این قانون به تصویب هیات ماه از تاریخ الزوپیش هاد وزیردادگستری ظرف سه 

صره  صالحی   ۲ تب   مطابق و شـودمی بی یپیش سـ واتی بودجه در سـاره هر ب د این موضـوع ح،ا اجرای هایهزی ه -(11/11/1011)ا

 رسد.می مصرف به رسد،می وزیران هیات تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزارت و ستاد پیش هاد به که اینامهآیین

                                                           
 30/13/1031( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصوب 63( ماده )1( و تبصره )11در اجرای بند الف ماده )»رییس قوه قضاییه: 14/30/1031 -133/31441/3333بخشنامه شماره  -1

شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صالحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا رم کل دادگستری استان ها تفویض اختیار میبدین وسیله به روسای محت
رالعمل سیدگی و صدور حکم الزم است مفاد دستوها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمنا در مقام رشعبی از دادگاه

 «مورد توجه قرار گیرد. 01/34/1031ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، مصوب 
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صادره و ارا ه گزارش - پ ضایی به عکل آمده، آرا  ستری درباره اقدامات ق ضایی از طریق رییس کل دادگ سا مراجذ ق سه ماهه تو های 

 .های قاچاق کاال و ارز به طریق مقتضی به نکای ده قوه قضا یه در ستادن، درباره پروندهنشده و علل آ اح،او اجرا

های قاچاق کاال و ارز به های سه ماهه توسا سازمان تعزیرات ح،ومتی در موارد مرتبا با آن سازمان در خصو  پروندهـ ارا ه گزارش ت

 ستاد.

 یت آموزش اش ا  در معرض خطر جرا ا قاچاق کاال و ارز.ـ تدوین و اجرای برنامه آموزش هکگانی با اورو ث

 های علکی.ش اسی قضایی علل گسترش جرو قاچاق کاال و ارز و راه،ارهای کاهش زمان دادرسی با انجاو پژوهشـ آسیب ج

 .ا یههای قاچاق کاال و ارز توسا رییس قوه قضـ تش،یل کارگروه نظارتی به م ظور تسریذ در اجرای اح،او پرونده چ

ستاد با رعایت نامه هک،اریانعقاد موافقت - ح ش هاد  شورهای مورد پی ضایی در مورد جرو قاچاق کاال و ارز با اورویت ک های حقوقی و ق

 1( قانون اساسی.121اصل ی،صد و بیست و پ جا و

ستگاه - 1۲ماده  ستاد موظف د در چهارچوب اورویتکلیه د ضو  شگیری از قاچاق کاال و ارز  هایشده، برنامههای تعیینهای ع ساالنه پی

 دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارا ه نکای د.

شور می - 1۳ماده  شریفات قانونی وارد ک سایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجاو ت ش ا ش یص آنها از کاالهای به م ظور  شود و ت

ـــتاندارد، ترخیص کاالی تجاری م وط به ارا ه گواهیقاچاق یا فاقد مجوزهای الزو از قبیل کاالی  ـــتی و غیراس ی هاجعلی، تقلبی، غیربهداش

سه رهگیری، ثبت گواهی ش ا سه کاال،  ش ا ست. در هر حال توزیذ و فروش کاالهای دریافت  سا گکرک ا سه های فوق تو ش ا شکاره  ها و 

 شوند.و در غیر این صورت کاالهای ممکور قاچاق محسوب می وارداتی در سطح بازار خرده فروشی م وط به نصب این دو ش اسه است

صره   ستگاه - 1تب ست با هک،اری د ص عت، معدن و تجارت م،لف ا سایی و رهگیری کاال از بدو وزارت  ش ا های ت صصی مرتبا، برای 

ا های مرتبگیری دستگاهایجاد و ام،ان بهرههای نوین از جکله رمزی ه دو یا چ د بعدی، گیری از ف اوریای با بهرهورود تا سطح عرضه سامانه

 را از سامانه مزبور فراها نکاید.

توزیذ و فروش کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشی ی به کشور وارد شده است  - ۲تبصره  

( قانون ساماندهی 3باشد. تشریفات قانونی این کاالها با رعایت ماده و در هر نقطه از کشور م وط به نصب ش اسه کاال و ش اسه رهگیری می

 شود.انجاو می 22/80/13383( قانون امور گکرکی مصوب 128و ماده و 86/8۷/13042مبادالت مرزی مصوب 

صره   ستگاه 4نامه اجراییآیین - ۳تب ستاد و د ص عت، معدن و تجارت با هک،اری  سا وزارت  ضو آن با رحاظ های اجرااین ماده تو یی ع

زمان ب دی، اورویت کاالیی و روش نصب ش اسه کاال و ش اسه رهگیری بر روی کاال و نحوه ت صیص نیازهای ف ی هر دستگاه، ظرف سه ماه 

 رسد.تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می

سازمان صدا و سدستگاه - 10ماده  سازمان تبلیغات های تبلیغی، فره گی، پژوهشی و آموزشی از جکله  سالمی ایران،  یکای جکهوری ا

های فره گی، آموزشی، تحقیقاتی های فره گ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوو، تحقیقات و ف اوری موظف د برنامهاسالمی و وزارت انه

                                                           
دهای دولت ایران با سایر دولت ها و امضاء عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردا:»1061اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصالحی  -1

 «همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

( این قانون مجاز است. خروج کاالهای مذکور 1فروشی با رعایت ماده )های مرزی به صورت خرده  خرید و فروش کاالهای وارداتی در استانقانون ساماندهی مبادالت مرزی:  3ماده  -1
یید شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی ا( این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با ت1های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده ) از استان

 .گیردقانون صورت می های مقرر در این از معافیت

 .11/31/1033 قانون امور گمرکی مصوب 113ر.ك ماده  -0

 .هیات وزیران 10/36/1034( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 10های کاال و رهگیری کاال موضوع ماده )نامه اجرایی شناسهر.ك آیین -1
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ـــدف افهای ابالغی شورای عاری انقالب فره گی و اورویتو ترویجی را براساس سیاست زایش کیفیت توریدات داخلی، ارتقای های ستاد با هـ

 فره گ عکومی برای گرایش به استفاده از کاالی تورید داخلی و جلوگیری از مصرف کاالی قاچاق، اجرا نکای د.

ـــتگاه - 15ماده   ـــه تجارت بیندس ی د مماکرات مقدماتی ارکلل موظف د به م ظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآهای مرتبا در عرص

 های مصوب ستاد را رعایت نکای د.ها و برنامهحکل و نقل و گکرکی، سیاست های تجاری،قت نامهمواف

انذ از انجاو ت،اریف سایر ستاد، مرجذ ت صصی تهیه و ارا ه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. این امر م - 16ماده 

 شود.های مربوط نکیدستگاه

ب دی آمار و اطالعات دستگاه های م تلف را تصویب در چهارچوب اختیارات خود دستورارعکل نحوه گردآوری و جکذ ستاد - 1تبصره  

 نکاید.می

صره   شفیات و برآورد حجا و تحلیل  - ۲تب ست گزارش مربوط به کلیه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جکله میزان ک ستاد موظف ا

 یسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارا ه نکاید.آن را هر سه ماه ی،بار به کک

های دیدلکاسی خود، مصوبات ستاد در زمی ه پیشگیری از قاچاق گیری از تکاو ظرفیتوزارت امور خارجه موظف است با بهرها- 17ماده 

شروی مبارزه با قاچاق رعایت ک د و در فرآی د مماکرات مقدماتی مواف ش،الت پی های هک،اری دو یا چ د جانبه قت نامهکاال و ارز را در حل م

 به آنها توجه نکاید.

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

ش ص که مرت،ب قاچاق کاال و ارز - 18ماده  ضبا کاال یا ارز، به جریکهو یا نگه 2و حکل 1هر  شود، عالوه بر  های نقدی زیر داری آن 

 شود:مح،وو می

 .جریکه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال یامجاز:کاالا- الف

 جریکه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال. کاالیامجازامشفوط:ا- ب

 .جریکه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال ای:کاالیااارانها- پ

 ارز، خروج به اقداو یا خروجی ارز نقدی جریکه و آن ریاری بهای برابر دو تا یک ورودی، ارز نقدی جریکه (11/11/1011)اصالحی  ا:ارزا- ت

 ارمعی. گرددمی اخم نقدى جریکه ع وان به ارز ریاری بهای معادل ت ها و نشده انجاو ارز ضبا موارد، سایر در و آن ریاری بهای برابر چهار تا دو

 و ارز قاچاق وقوع اصل که صورتی در و است قانون این( 1و ماده «د»موضوع ب د  ارز بهای قانون، این در ریاری بهای تعیین برای ارز محاسبه

                                                           
 گردد:نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعالم می 0/1/30سیار مورخ  1بازگشت به استعالم شماره  -:»قوه قضاییه  اداره کل حقوقی 14/4/1030مورخ  1111/30/0نظریه شماره  -1

رم متفاوت بودن عناصر و ارکان جای با یکدیگر ندارد. بنابراین با توجه به قانون مبارزه با پولشویی است و هیچگونه مالزمه 1ای از جرم موضوع ماده تخلفات قاچاق کاال و ارز مقوله جداگانه
قانون مبارزه با پولشوئی تحت تعقیب قرار داد و بدین لحاظ هر یك از اتهامات مذکور  1توان به استناد ماده کاال و ارز، متخلّف ارزی را نمی پولشویی از تخلفات ارزی موضوع قانون قاچاق

 .«تابع قانون حاکم بر رفتار مجرمانه مربوط است... 
، بحث ارزش انواع کاالهای مجاز و مجاز مشروط و 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  11در ماده :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  10/0/1030مورخ  411/30/0یه شماره  نظر -

 « رسیدگی در مراجع ذیصالح است. ای و ارز است که مورد قاچاق قرار گرفته و ذکری از عمده یا جزئی نشده و لذا هر کدام حسب مورد قابلیارانه

نظریه مشورتی این اداره کل درخصوص  1030/ 11/11مورخ   10/610/3331عطف به استعالم شماره»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/1/1031/ مورخ 141/31/0نظریه شماره  -1
 گردد: به شرح زیراعالم می 411سؤال 

قانون  11)مانند قاچاق کاالو ارز،حمل و نگهداری( از مصادیق تخلّفات موضوع ماده  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11صرف نظر از این که موارد مذکور در ماده 
اشد، بجود اشیای مذکور نزد خود میگردد که رسیدگی به آنها در صالحیت شعب تعزیرات حکومتی است، مجازات حامل کاال و ارز قاچاق که فاقد علم و اطالع از والذکر محسوب میفوق

عالم بر رفتار خود )حمل کاالو ارز قاچاق ( باشد. بدیهی است که در شرایط متعارف، فرض بر  بایدمی« جرم حمل»نیز همانند مرتکب « تخلّف حمل»فاقد وجاهت قانونی است زیرا مرتکب 
اچاق( است ولکن چنانچه خالف این فرض باتوّجه به شرایط حاکم و دالیل و قرائن موجود به اثبات برسد، برائت حامل از تخلّف علم و اطالع افراد از رفتار خود ) و از جمله حمل کاال و ارز ق

 «انتسابی، دارای توجیه حقوقی خواهد بود.
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ضوع ارز کل ریاری معادل ش ص قاچاق مو ضوع ارزهای میزان و نوع تف،یک اما بوده، م شد، مقدور قاچاق مو   ارز کل ریاری معادل هکان نبا

 .است مجازات تعیین مب ای قاچاق موضوع

صره  صالحی   1 تب   حداقل به کاال ضــبا بر عالوه مرت،ب و مک وع ماده این موضــوع قاچاق کاالی فروش یا عرضــه -(11/11/1011)ا

  شــب،ه قبیل از مجازی فضــای یا هارســانه طریق از قاچاق کاالی فروش یا عرضــه چ انچه. شــودمی مح،وو ماده این در مقرر هایمجازات

 شود.می مح،وو قاچاق کاالی ارزش برابر دو به کاال ضبا بر عالوه مرت،ب پمیرد، صورت تلفن یا و پیامک یا تارنکا اجتکاعی،

صره   ست کاالهای یارانها-۲تب ش هاد وزارت انه 1ایفهر ص عت، معدن و تجارت تهیه میبا پی صادی و دارایی و  شود و به های امور اقت

 2رسد.تصویب هیات وزیران می

 اعالو نکاید.وزارت ص عت، معدن و تجارت م،لف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را  - ۳تبصره 

صره   مان د  یبه صــورت تجار رندیگیکه موضــوع قاچاق قرار م ییکاالها یدارنگه ایفروش، حکل  د،یخر -( ۲1/17/1۳۹0)الحاقی  0تب

 کهیمزبور حسب مورد به حداقل جر یدورت ت لف محسوب و مرت،ب عالوه بر ضبا کاال ی ییخارج از ضوابا تع ییو دارو ینفت یفرآورده ها

 بیرا تصو ازیمورد ن 3قانون دستورارعکل نیالزو االجرا شدن ا خیاست ظرف دو ماه ازتار ،لفشود. دورت میماده مح،وو م نیرر در امق ینقد

 4.دینکا

قانون حســب مورد توســا  نیا (10وفروش کاال و ارز قاچاق موضــوع ماده  ایعرضــه  ،دارینگه -(۲1/17/1۳۹0)الحاقی  مکرر 18ماده 

 شود:یم کهیجر ریز بیها ت لف محسوب و مرت،ب عالوه بر ضبا کاال و ارز به ترت یصراف ای یص ف یواحدها

 .ارز قاچاق یاریر یبها ایمعادل دو برابر ارزش کاال  ینقد کهجری: اول مرتبه – الف

 .ارز قاچاق یاریر یبها ایمعادل چهار برابر ارزش کاال  ینقد کهجری: دوو مرتبه – ب

تابلو بر سر در محل کسب به ع وان  ایارز قاچاق و نصب پارچه  یاریر یبها ایمعادل شش برابر ارزش کاال  ینقد کهجری: سوو مرتبه – ج

 .محل کسب به مدت شش ماه لیو تعط یمت لف ص ف

شد تکاو ( این قانون با کاالی دیگر م لوط شود و ام،ان تف،یک وجود نداشته با10در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده و ـ  1۹ماده 

های قانونی به نســبت کاالی غیرقاچاق از حاصــل فروش به مارک مســترد  کاال ضــبا و پس از کســر جریکه های ماده ممکور و ســایر هزی ه

 شود.می

صره  ۲1 ماده صالحی  ) ماده و تب سایل -(11/11/1011های آن، ا ستفاده مورد نقلیه و ضوع قاچاق ارز یا کاال حکل در ا  این( 10و ماده مو

 حامل اضافه نقدی جریکه به نقلیه وسیله ارزش معادل ممکور، ماده در مقرر مجازات های بر عالوه و توقیف هوایی و زمی ی آبی، از اعا ونقان

سیله ارزش اگر. شودمی شد، قاچاق ارز یا کاال ارزش از بیش نقلیه و سیله ارزش معادل جای به با  به قاچاق ارز یا کاال ارزش معادل نقلیه، و

 مرت،ب عامداً ًًو عارکا حامل و ران ده که است صورتی در آن،( 3و تبصره و ماده این موضوع مجازات اعکال. شودمی اضافه حامل نقدی کهجری

 باشد.  داشته را آن انجاو با م ارفت ام،ان هکچ ین و باشد شده قاچاق ارز یا کاال حکل

صره  ضوع ح،ا مورد نقدی جریکه اح،او، اجرای احضاریه ابالغ تاریخ از روز ده ظرف علیهمح،وو که صورتی درا-1 تب  را قانون این مو

 .  شودمی مسترد مارک به مابقی و برداشت نقلیه وسیله فروش محل از نقدی جریکه و ضبا نقلیه وسیله ندردازد،

                                                           
 .هیات وزیران 36/11/1034وب کاال و ارز مص ( قانون مبارزه با قاچاق11( ماده )1ای موضوع تبصره )نامه در خصوص تعیین فهرست کاالهای یارانهر.ك تصویب -1

 نامه این تبصره.برای اطالع بیشتر، ر.ك تصویب -1

 .هیات وزیران 30/11/1034ارز مصوب ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و 11( الحاقی ماده )1ر.ك دستورالعمل تبصره ) -0

 باشد.می11/30/1031کاال و ارز مصوب الحاقی به موجب قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق  -1
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 از نکاید، تودیذ را قانون این نقدی جزای حداکثر معادل نقدی وثیقه ماده، این موضوع توقیف خودروی از پس متها چ انچها-۲ تبصره 

 .شودمی توقیف رفذ نقلیه وسیله

 رت،بم سابقه قبیل از قرا  ی از و باشد قاچاق ارز یا کاال حکل مرت،ب از غیر ش صی به متعلق نقلیه، وسیله که صورتی درا-۳ تبصره 

 از سپ مارک یا است گرفته حامل قرار اختیار در قاچاق زار یا کاال حکل ارت،اب برای نقلیه وسیله مارک اطالع و علا با شود ثابت جاسازی یا

 به ماده این موضوع نقدی جریکه و محسوب حکل در معاون ع وان به مارک باشد، نیاورده عکل به بازدارنده اقداو ام،ان داشتن و اطالع و علا

 .شودمی اضافه نیز مارک نقدی جریکه

صره  سیله که صورتی در -0 تب شد، متواری قاچاق ارز یا کاال حکل ارت،اب دریل به آن صاحب یا ارکارک جهولم بالصاحب، نقلیه و   با

سیله عین سا مارون نهاد از فروش مجوز اخم و هکاه گی با یا و شود می تحویل فقیه وری سوی از مارون نهاد به نقلیه و   جکذ سازمان تو

 شود.می واریز فقیه وری سوی از مارون نهاد سابح به آن از حاصل وجوه و می رسد فروش به تکلی،ی اموال فروش و آوری

 شود.نکی محسوب نقلیه وسیله وکانتی ر( جزء بارگ ج -5 تبصره

  صورتجلسه ت ظیا از پس اند،گرفته قرار استفاده مورد قاچاق ارز یا کاال حکل برای که مسافر حامل عکومی نقلیه وسایل به -6 تبصره 

 از سپ نقلیه وسیله و شود می داده مسیر ادامه اجازه ران ده، و نقلیه وسیله مدارک اخم و قاچاق ارز یا و کاال توقیف قاچاق، کشف بر مبت ی

 و هیهت ستاد توسا قانون، این شدن االجرا الزو تاریخ از ماه سه ظرف تبصره این به مربوط دستورارعکل. شودمی توقیف مقصد به رسیدن

 .  شودمی ابالغ

 کچ ینه و تعبیه جاساز یا ارتفاع افزایش مان د قاچاق کاالی حکل یا کاال قاچاق نامتعارف جهت صورت به لیهنق وسیله تغییرا-7 تبصره

  باشد،ن یا باشد قاچاق کاالی محتوی نگهداری یا و استفاده زمان در ای ،ه از نظر صرف نحو، هر به ممکور نقلیه وسایل نگهداری یا و استفاده

ستوجب سالمی مجازات قانون( 13و ماده ضوعمو پ ج درجه نقدی جزای م صالح به اول مرتبه در مرت،ب آن، بر عالوه. بود خواهد 1ا سیله ا   و

  علا عدو و ودهب مرت،ب از غیر ش صی به متعلق نقلیه وسیله که صورتی در. شد خواهد مح،وو نقلیه وسیله ضبا به ت،رار صورت در و نقلیه

سیله شود، احراز اطالع و علا از پس وی بازدارنده اقداو یا و مارک اطالع و صالح از پس و سترد مارک به مرت،ب توسا ا  ت،رار، موارد در و م

صالح به مرت،ب مح،ومیت بر عالوه سیله ا سترداد و نقلیه و ضافه مرت،ب نقدی جزای به آن قیکت معادل مارک، به ا شود ا  ایهمجازات. می 

 نیست. آنها اجرای از مانذ و شده جکذ قوانین سایر یا قانون این در مقرر مجازات های اب تبصره این موضوع

صالحی   ۲1ماده  شوفه ارز یا و قاچاق ارزش کاالی که صورتی در -(11/11/1011)ا ضوع م، ش یص اوریه برابر قانون، این( 10و ماده مو  ت

ستگاه شف د شد ککتر یا ریال (888/888/18و میلیون پ جاه معادل کا سه در قید با با ضای به کشف صورتجل سدمی متها ام   صورت در و ر

ست ،اف، سه در مراتب ا سه هکراه به و ضبا کاال مورد، حسب و قید کشف صورتجل  تکلی،ی اموال فروش و آوری جکذ سازمان به صورتجل

سالمی جکهوری مرکزی بانک توسا شده مش ص حساب به م،شوفه ارز و شودمی تحویل شتی و واریز ایران ا  ابالغ متها به اوراق از رونو

 2 .گرددمی

صره   تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات ح،ومتی شــهرســتان محل کشــف به این تصــکیا صــاحب کاال و یا ارز می -1تب

 داری شود. اعتراض نکاید. تا تعیین ت،لیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات ح،ومتی، باید عین کاال نگه

                                                           
 .ریال( 433.333.333) پانصد میلیون ریال تا( 113.333.333) از دویست و چهل میلیون بیش نقدی قانون مجازات اسالمی: جزای 13طبق ماده  4میزان جزای نقدی درجه  -1

ای تا ده میلیون ریال باشد در صورتی که ارزش کاال و ارز قاچاق و یا مجاز و مجاز مشروط و یارانه:» اداره کل حقوقی قوه قضاییه 16/0/1030مورخ  611/30/0نظریه مشورتی شماره  -1
عنوان باید به سازمان کاشف و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و مازاد بر میزان مذکور به  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز  11طبق ماده 

ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و شود و سایر موارد )قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفهتخلفات قاچاق کاال و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی احاله می
 «گردد.المی است که تفکیکاً حسب مورد به مراجع ذی ربط ارسال میقانون مذکور در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب اس 11انفصال از خدمات دولتی طبق ماده 
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وع این ماده در صورت ت،رار برای مرتبه سوو و باالتر عالوه بر ضبا کاال و یا ارز به جریکه نقدی موضوع مرت،ب قاچاق موض -۲تبصره  

 گردد.( این قانون مح،وو می10ماده و

 گیرد.به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت ع وان حق ار،شف یا پاداش تعلق نکی -۳تبصره 

 قاچاق کاالهای ممنوع -فصل چهارم

 3یا حکل نکاید یا بفروشد، عالوه بر ضبا کاال 2داریگردد یا کاالی مک وع قاچاق را نگه 1رکس مرت،ب قاچاق کاالی مک وعه  ـ ۲۲ماده 

 شود:( مجازات می24( و و23شرح زیر و مواد وبه 

 4رزش کاالی مک وع قاچاق.( ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ا888/888/18کاال تا ده میلیون وکه ارزشـ درصورتی الف

                                                           
قانون فوق الذکر خارج  11اشیای مذکور در استعالم )شوکر، افشانه و مواد محترقه( از شمول ماده :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1030مورخ  460/30/0نظریه مشورتی شماره  -1

 «   باشد.( می1033ر مجاز مصوب شهریور ماه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غی بوده و مشمول قانون مربوط )قانون

وب ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مص1در بند الف ماده )« قاچاق کاال»با عنایت به تعریف » هیات عمومی دیوان عالی کشور: 10/31/1133 -133الف( رای وحدت رویه شماره   -1
( آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان 11در مواد دیگر این قانون از جمله ماده )« نگهداری کاالی قاچاق»و « قاچاق»با اصالحات بعدی و تفکیك عناوین  1031

( همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه 11صالحیت از شمول ماده )( قانون یاد شده است، اما از حیث 11یکی از مصادیق کاالی ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده )
 «با اصالحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صالحیت دادگاه انقالب، رسیدگی به بزه یاد شده در صالحیت دادگاه کیفری دو است. 1031قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  031به ماده 

 قوقی قوه قضاییه :ب( نظریات اداره کل ح    
،ناظر بر تعیین محازات قاچاق کاالی 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  11و ماده  11ماده  1تبصره :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  03/3/1031مورخ  1601/31/0از نظریه شماره   -

ش و نگهداری و قاچاق دستگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره، ولو یك دستگاه که به صورت قاچاق خارج ممنوع و نیز نگهداری ،حمل و فروش چنین کاالیی است . بنابراین درمورد فرو
قانون  3ه قانون صدرالذکر، فقط بند ب ماد 00های موصوف با عنایت به اینکه ماده از کشور وارد شده باشد ،صرفاً در حیطه صالحیت دادگاه انقالب می باشد. لیکن درباره استفاده از دستگاه

فاده ق استاالجرا شدن، منسوخ اعالم نموده است، رسیدگی به آن مطابق قانون مربوط در حیطه صالحیت دادگاه عمومی جزایی است و فرض مطروحه از مصادیاخیر الذکر را از تاریخ الزم
 «باشد.است، خارج می« بزه استفاده »ر که از لحاظ عنصر روانی جرم ، متفاوت از تجهیزات مزبو« بزه نگهداری»باشد و از شمول می 1000از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

باشد و در واقع تا فرد آن نظر به اینکه استفاده از تجهیزات ماهواره مستلزم نگهداری از آن می –الف :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  03/1/1031مورخ  1016/31/0از  نظریه شماره  -
 تواند استفاده نماید، لذا، در فرض سوال بزه مذکور مشمول تعدد جرم نیست .یار نداشته باشد، نمیکاال را در اخت

انون قتشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با چه منظور از نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، صرفاً استفاده از آن باشد، بزه ارتکابی تنها استفاده از آن می باشد، با این وجود چنان -ب
 « باشد.امری موضوعی و موردی بوده که به عهده مقام رسیدگی کننده می

، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این 11/6/1031مورخ  1014/06/3316عطف به استعالم شماره :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1031مورخ  1101/31/0نظریه شماره  -
 ردد:گاداره کل به شرح زیراعالم می

رم ا توجه به رویه متداول قضایی، جبزه شرب خمر متفاوت از بزه نگهداری مشروبات الکلی است لکن در فرض سوٌال وجود مقدار کمی خمر یا مسکر نزد کسی که شرب خمر کرده است ب
قانون  104حمل داشته باشد و موضوع استعالم از شمول تبصره ماده  مستقل نیست ولی اگر مقدار آن بیش از حد الزم برای مصرف باشد، حسب مورد ممکن است عنوان نگهداری یا

 «، که ناظر بر مواردی است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، خارج می باشد.1031مجازات اسالمی 

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و  01/0/1031رخ مو 013/101/3331عطف به استعالم شماره :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  4/4/1031مورخ  1134/31/0نظریه شماره   -0
 گردد:قاچاق این اداره کل به شرح زیراعالم می

شود ر میدن و به تبع احراز وقوع بزه قاچاق صاحکم به ضبط کاال در موارد اشاره شده در استعالم و سایر موارد پیش بینی شده در قانون به اعتبار این که موضوع جرم است، به موجب قانو
با لحاظ  1031قانون مجازات اسالمی  101باشد لذا در فرض سؤال اجرای مجازات اشد موضوع ماده درنتیجه حکم مزبور یك تکلیف قانونی است، کما این که قابل تعلیق و تخفیف نیز نمی

 «باشد.ط کاالی ممنوعه قاچاق نمیدر هرصورت مانع از ضب 1031قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  111این قانون وماده  114ماده 

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعالم  11/11/1030مورخ   10/610/3331عطف به استعالم شماره  :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  16/1/1031مورخ  63/31/0نظریه شماره   -1
 گردد:می

 031گردد و در مقایسه با ماده براساس میزان ارزش عرفی آن تعیین می 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  11ی در ماده باتوجه به اینکه مجازات حمل یا نگهداری مشروب الکلی خارج
قانون مجازات  13ب ماده االجراء شدن قانون صدرالذکر( حسب مورد ممکن است مجازات جرایم مزبور مخففه یا مشدده باشد، لذا با تفسیر بند )قبل از الزم 1004قانون مجازات اسالمی 

این قانون، در فرض سؤال با عنایت به مخففه بودن قانون مبارزه با  13ماده  0به نفع متهم و تجزیه مفهوم جرم به حسب مورد و مستند به قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره  1031اسالمی 
، دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق ) قانون مبارزه با قاچاق کاال 1031قانون مجازات اسالمی  13ه قاچاق کاال و ارز نسبت به محکومٌ علیه، می بایست طبق مقررات بند ب ماد

 «اقدام نماید.« اصالح مجازات»( نسبت به  1031و ارز 
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صورتی که ارزش کاال از ده میلیون و - ب صد میلیون و888/888/18در سه تا 888/888/188( تا ی، شد به جزای نقدی معادل  ( ریال با

 1پ ج برابر ارزش کاالی مک وع قاچاق.

( ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو 888/888/888/1( تا یک میلیارد و888/888/188در صورتی که ارزش کاال از ی،صد میلیون و - پ

 سال حبس و به جزای نقدی معادل پ ج تا هفت برابر ارزش کاالی مک وع قاچاق.

سال حبس و به جزای نقدی معادل ( ریال باشد به دو سال تا پ ج 888/888/888/1ـ در صـورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد و ت

 2قاچاق. هفت تا ده برابر ارزش کاالی مک وع

صره   صالحی   1تب شروبات ار،لیوتجار یکه ارزش عرف صورتی درا-(۲1/17/1۳۹0)ا شکول ب دها ی( م شد  نیا (بوو  (ارفو یم ماده با

 شود.یسال مح،وو م کیماده به مجازات حبس از شش ماه تا  نیمقرر در ا ینقد کهیمرت،ب عالوه بر جر

 شود.ا میوجوه حاصل از قاچاق کاالی مک وع، ضبااـ۲تبصره 

صره   ــتفاده قرار  -۳تب ــاخت کاالی مک وع به م ظور قاچاق یا تســهیل ارت،اب قاچاق کاالی مک وع مورد اس آالت و ادواتی که جهت س

ک  ده مارک نبوده و مارک عامداً آن را در اختیار مرت،ب قرار نداده باشد، مشکول ح،ا این تبصره شود. مواردی که استفادهگیرد، ضبا میمی

 باشد.نکی

                                                           
، رسیدگی  به جرایم قاچاق کاالهای ممنوع 1031ا قاچاق کاال و ارز قانون مبارزه ب 11با توجه به صدر ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/6/1030مورخ  1000/30/0نظریه شماره  -1

با  قانون فوق الذکر که ناظر بر کاالهای ممنوع می باشد، 11به طور کلی در صالحیت دادگاه انقالب است. بنابراین رسیدگی به جرایم مرتبط با کاالهای مذکور در بند های الف و ب ماده 
 « صالحیت دادگاه انقالب است. لحاظ صدر ماده اخیرالذکر در

نظریه مشورتی این اداره کل به  11/1/1031مورخ  3113111004133364بازگشت به استعالم شماره :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه   1/6/1031/ مورخ 1111/31/0نظریه شماره  -1
 شود:شرح زیر اعالم می

ا هاست؛ لذا برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات های قانونی متعدد است، بدواً بایستی هر یك از مجازات« مجازات»بندی متفاوت از درجه « جرم»با توجه به اینکه درجه بندی   
 «جرم»نونی، مالك تعیین درجه بندی شوند، آنگاه باالترین درجه مجازات قاها درجهو تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات 1031قانون مجازات اسالمی  13های ماده با توجه به شاخص

که در استعالم به آن اشاره شده، دو نوع مجازات  1/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. بزه موضوع بند پ ماده 
بینی شده برای این جرم نسبی است و با توجه به هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق چون جزای نقدی پیش تا 4قانونی دارد؛ حبس )بیش از شش ماه تا دو سال( و جزای نقدی معادل 

ون، ، مجازات حبس مقرر در قان1031قانون مجازات اسالمی  13ماده  0توان آن را مالك تشخیص درجه جرم قرار داد و با توجه به تبصره ارزش کاالی ممنوع قاچاق، متغیر است؛ لذا نمی
 «شود.محسوب می 6های آن جرم مذکور درجه قانون اخیرالذکر و تبصره 13مالك تعیین درجه جرم مذکور است که با توجه به میزان آن و شاخص های مذکور در ماده 
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ـ فره گی، تجهیزات دریافت از ماهواره به 1مشروبات ار،لی ـ 0تبصره  ، آالت و وسایل قکار و آثار سکعی و 2طور غیرمجاز، اموال تاری ی 

ست. صادیق کاالی مک وع ا ستهجن از م صری مبتمل و م شکول مجازات زین 4از ماهواره افتیدر زاتیساخت تجه" 3ب  یها و اح،او مقرر برام

 (۲1/17/1۳۹0)الحاقی  1 "باشد.یده مما نیا

                                                           
 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
قانون  11ماده  1فقط درخصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کاالهای ممنوع موضوع تبصره :»  اداره کل حقوقی قوه قضاییه 11/3/1036مورخ  1133/36/0از نظریه شماره  -

گردد و درخصوص سایر جرائم مرتبط با کاالهای یاد شده، مطابق قوانین خاص و عام مربوط عمل الذکر عمل میقانون فوق 11مطابق ماده  0/13/1031مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 
 «هد شد.خوا

، منظور از قاچاق کاال و ارز 0/13/1031با توجه به بند الف ماده یك قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  6/11/1031مورخ  0301/31/0نظریه شماره  -
ج کاال و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات هر فعل یا ترك فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خرو"عبارت است از 

محاکم  الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صالحیت، بنابراین تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق"تعیین شده باشد...
 «الذکر نیز تاثیری در صالحیت محاکم ندارد.قانون فوق 11ست و اصالح تبصره یك ماده عمومی ا

هر یك از این اعمال )خریدن، فروختن و در معرض فروش قرار دادن و در اختیار دیگری گذاشتن مشروبات :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/4/1030مورخ  1141/30/0نظریه شماره  -
قانون اخیر الذکر خواهد بود و در نتیجه مجازات مرتکبین خرید، در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی خارجی نیز  11ورد مستلزم ارتکاب اعمال مقرر در مادهالکلی خارجی( حسب م

 «قانون یاد شده تعیین خواهد شد. 11طبق ماده
قانون مزبور،  11های ماده و تبصره 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزمصوب  11وجه به ماده با ت:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1030مورخ  661/30/0نظریه شماره -

نوع یاد شده ناظر به حمل و نگهداری کاالهای مم 11رسیدگی به جرائم قاچاق مشروبات الکلی خارجی و نیز قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در صالحیت دادگاه انقالب می باشد. ماده 
اده مجازات قانونی مشمول همین مباشد لذا در خصوص نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که قاچاق باشد، یعنی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد. از حیث نیز می
 «است.

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کار گیری دریافت  11فت از ماهواره به موجب ماده تعریف تجهیزات دریا:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1/1/1030مورخ  030/31/0نظریه شماره  -1
 « و تبصره آن منوط به تشخیص دستگاه های ذی ربط  ) وزارت ارتباطات و .... ( است. 3/1/1001از ماهواره مصوب 

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -0
این قانون، تنها ناسخ  00و11و از جمله مواد  0/13/1031مصوب کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق -1-1»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  13/1/1030مورخ  1310/30/0نظریه شماره  -

ائم مذکور در قانون ممنوعیت به یر جرمجازاتهای مربوط به جرائم قاچاق، نگهداری،حمل و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره است که از خارج از کشور وارد شده است و در خصوص سا
 گردد. و از جمله تولید، نصب و استفاده از تجهیزات مذکور مطابق قانون اخیرالذکر رفتار می 1000کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

1-1-... 
قانون  11مطابق ماده  0/13/1031ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قان 11ماده  1فقط درخصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کاالهای ممنوع موضوع تبصره  -0-1

 «گردد و درخصوص سایر جرائم مرتبط با کاالهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوطه عمل خواهد شد.الذکر عمل میفوق
زات مباشر و معاون جرایم حمل و نگهداری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره باید در مورد مجا»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  14/6/1030مورخ  1116/30/0نظریه شماره  -

قانون مذکور، ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کاالی  11وفق ماده  1031االجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قائل به تفکیك شده، زیرا حمل و نگهداری تجهیزات موصوف با الزم
ونی باشد، یعنی به صورت غیرقان و نیز نگهداری و حمل و فروش چنین کاالیی است و لذا در خصوص حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشتهممنوع 

کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را نسخ نموده قانون ممنوعیت به 3 یا از خارج کشور وارد شده باشد، از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است و بطور ضمنی بند الف ماده
 1031و تبصره یك آن از قانون مجازات اسالمی  110مطابق با بند ت ماده  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  60است و مجازات معاون حمل و نگهداری این تجهیزات طبق ماده 

قانون ممنوعیت  3معاون جرایم نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره، با توجه به اینکه در وضعیت کنونی با لحاظ مجازات مندرج در بند الف ماده گردد. لیکن در مورد تعیین می
شود ، لذا معاونت در جرایم مذکور ، محسوب می 1رجه کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که مجازات نصاب و تعمیر کننده را یك تا پنج میلیون ریال تعیین نموده و از نوع مجازات دبه

 شود.به لحاظ عدم تعیین مجازات جرم شناخته نمی 1فاقد نص قانونی در تعیین مجازات است و اصوالً معاونت در جرایم تعزیری درجه 
ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کاالی ممنوع و نیز نگهداری، حمل  1031قاچاق کاال و ارز قانون مبارزه با  11ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  10/1/1030مورخ  113/30/0نظریه شماره 

ه صورت ه قاچاق داشته باشد، یعنی بو فروش چنین کاالیی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یك دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره و یا یك بطری مشروب الکلی در صورتی که جنب
( به جرائم 1همان قانون رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه انقالب است     11از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده غیرقانونی از خارج 

قانون مذکور در دادگاه انقالب رسیدگی می  11ار است وفق ماده نیز که در ارتباط با حیوانات وحشی و خاوی 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  16و  14مذکور در مواد 
 «این قانون خارج است. 16شود، ضمناً نگهداری حیوانات وحشی از شمول ماده 

قانون  3که فقط بند ب ماده  1031ارز قانون مبارزه با قاچاق کاال و  00اوالً ، با عنایت به تصریح ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 10/0/1030مورخ  411/30/0نظریه شماره  -1
را از تاریخ الزم االجرا شدن منسوخ اعالم نموده، بنا براین مقررات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان عام  10/11/1000کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ممنوعیت به

 از تجهیزات موصوف نمی باشد ،به عبارت دیگر مجازات استفاده کنندگان مذکور مطابق قانون مربوط است . موخر، ناسخ قانون خاص مقدم نسبت به استفاده کنندگان 
یزات ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کاالی ممنوع و نیز نگهداری ،حمل و فروش چنین کاالیی است و لذا در خصوص نگهداری تجه 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  11ثانیاً ، ماده 

 « الذکر است.ی مشمول ماده فوقدریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد ازحیث مجازات قانون

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  -4
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صره   شکول ح،ا م درج در ماده و 1داری کاالهای قاچاق مک وعمحل نگه - 5تب صورتی که م شد، در  ( این 24که در مار،یت مرت،ب با

شود، توقیف و پلکب می صدور ح،ا قطعی، جریکه نقدی را نقانون ن صورتی که مح،وو علیه ظرف دو ماه از تاریخ  سب شود و در  دردازد، ح

سترد می شت و مابقی به مارک م س" شود.مورد از محل فروش آن بردا  یمعادل حداکثر جزا یاقهیچ انچه متها وث یدگیدر هر مرحله از ر

 (۲1/17/1۳۹0)الحاقی  2 ".شودیم فیرفذ توق یداراز محل نگه دینکا ذیتود ینقد

( گردد وســیله نقلیه مورد اســتفاده در 22یا ب دهایوپ( و وت( ماده ودر مواردی که کاالی قاچاق م،شــوفه مشــکول شــرا - ۲۳ماده 

 شود:قاچاق کاالی مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایا زیر، ضبا می

 ـ وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به ش ص مرت،ب قاچاق باشد. الف

قلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مارک وسیله نقلیه عامداً، آن را با است اد به دالیل یا قرا ن ازجکله سابقه مرت،ب و یا مارک وسیله ن - ب

 جهت استفاده برای حکل کاالی قاچاق دراختیار مرت،ب قرار داده است.

 شود.در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مارک مسترد و معادل ارزش آن به جریکه نقدی مرت،ب اضافه می -تبصره 

چاق مک وع در صورتی که متعلق به مرت،ب بوده و یا توسا مارک عامدا جهت نگهداری کاالی قاچاق محل نگهداری کاالی قا -۲0ماده 

گردد، مشروط به ای ،ه ارزش ( ریال باشد، مصادره می888/888/888/1در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش از یک میلیارد و

ــد ــبت پ ج برابر قیکت کاالی قاچاق ملک از پ ج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری ش ــورت ملک به مقدار نس ــد، که در این ص ــتر نباش ه بیش

                                                           
به طور مستقیم در  1و  0، جرایم تعزیری درجه  1031قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  013ضاییه : الف( طبق ماده اداره کل حقوقی قوه ق 10/0/1031مورخ  1300/31/0نظریه شماره 

زات گردد، مجاهای آن مشخص میو تبصره 1031قانون مجازات اسالمی  13های ماده شود و مالك تعیین درجه جرم ، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخصدادگاه مطرح می
از مصادیق کاالی  0/13/1031قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 11ماده  1بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره یا آالت قمار یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی که با توجه به تبصره 

شود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات میقانون اخیر الذکر تعیین  11ماده ” ت -پ -ب –الف “شود، حسب مورد طبق بندهای ممنوع محسوب می
 0مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره  1031قانون مجازات اسالمی  13مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است ظاهراً با هیچ یك از بندهای هشت گانه ماده 

در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بندهای پ و ت پس از رسیدگی در دادسرا و  قانون صدراالشاره باید مستقیما 013شود و با توجه به ماده می محسوب 0همین ماده، مجازات درجه 
شود و ر وقوع جرم و به تبع احراز بزه قاچاق صادر میقانون قاچاق کاال و ارز به اعتبا 11گیرد. ب( حکم به ضبط کاال طبق ماده با صدور کیفر خواست دادگاه انقالب مورد رسیدگی قرار می

، از شمول این ماده خارج است بنابر این تعیین کننده درجه جرم و  1031قانون مجازات اسالمی  13ماده  4یك تکلیف قانونی دادگاه است، عنوان مجازات را ندارد و به صراحت تبصره 
 «مجازات نیست و تاثیری از این حیث ندارد.

قانون قاچاق کاالو ارز، مشروبات الکلی از مصادیق کاالی ممنوع  11ماده  1با توجه به این که طبق تبصره »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/6/1031مورخ  1411/31/0یه شماره نظر
ختن، در معرض فروش قراردادن و در اختیار دیگری گذاشتن مشروبات محسوب شده است، لذا درخصوص عناوین مجرمانه مورد استعالم، چون ارتکاب هر یك از این اعمال )خریدن، فرو

قانون اخیرالذکر خواهد بود و در نتیجه مجازات )مرتکبین خریدن، در معرض فروش قراردادن مشروبات الکلی خارجی(  11الکلی خارجی( حسب مورد، مستلزم ارتکاب اعمال مقرّر در ماده
 «صالحیت دادگاه انقالب است. این قانون رسیدگی به جرائم یاد شده نیز در 11ین خواهد شد و با توجه به ماده قانون یاد شده، تعی 11نیز طبق ماده 
انون ممنوعیت ق 3که فقط بند ب ماده  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  00اوالً با عنایت به تصریح ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 11/1/1030مورخ  361/30/0نظریه شماره 

االجراء شدن منسوخ اعالم نموده، بنابراین مقررات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان عام مؤخّر، ناسخ را از تاریخ الزم 10/11/1000کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب به
و  11ماده  1کنندگان مذکور مطابق قانون مربوط است،.ثانیاً به استناد تبصره عبارت دیگر مجازات استفاده باشد؛ بهکنندگان از تجهیزات موصوف نمیقانون خاص مقدم نسبت به استفاده

ارگیری کبند الف قانون ممنوعیت ب قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد )موضوع 11ماده 
که  1016نمایند )مصوب باشد. شایان ذکر است قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میتجهیزات دریافت از ماهواره( در حیطه صالحیت دادگاه انقالب می

کاال و ارز نسخ نگردیده و در مواردی که جرم انگاری شده به قوت خود باقی است. ولی قاچاق  قانون مبارزه با قاچاق 11رسیدگی به موضوعاتی خارج از مقوله قاچاق کاال و ارز است( با ماده 
 «و قابل مجازات و رسیدگی است. 1031آالت و وسائل  قمار وآثار سمعی وبصری مبتذل و مستهجن، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

ناظر به موارد جزئی مانند فرض مذکور در استعالم  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  11ماده  4تبصره »:کل حقوقی قوه قضاییه : اداره  10/0/1030/ مورخ 411/30/0نظریه شماره  -1
ندی و غیره بد و نحوه بستهو تعدا ) کشف یك بطری مشروب ( نمی شود و تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان

 «گردد.قانون مذکور تعیین می 11گردد و مجازات آن طبق بند الف ماده مشخص می

 و ارز قانون مبارزه با قاچاق کاال 1در بند الف ماده « قاچاق کاال» فیبه تعر تیبا عنا؛ کشور یعال وانید یعموم تیاه 10/31/1133مورخ  133شماره  هیرو وحدت ایربه موجب  -1
گرچه به  یخارج یمشروبات الکل یآن، صرف نگهدار 11قانون از جمله ماده  نیا گریدر مواد د« قاچاق یکاال ینگهدار»و « قاچاق» نیعناو كیو تفک یبا اصالحات بعد 1031مصوب 
اساس و با  نیقانون خارج است. بر ا نیهم 11از شمول ماده  تیصالح ثیز حشده است، اما ا ادیقانون  11ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده  یق کاالیاز مصاد یکیعنوان 

دو  یفریدادگاه ک تیدر صالح ادشدهیبه بزه  یدگیرسدادگاه انقالب،  تیبودن صالح ییو استثنا یبا اصالحات و الحاقات بعد 1031مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ 031توجه به ماده 
 است.
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صادره قرار می صل ملک، مورد م شده به قیکت ا شد و حداقل دو بار به این م ظور نگهداری  گیرد و چ انچه ارزش کاال ککتر از مبلغ ممکور با

سوو ارت،اب، به  شود و مح،ومیت قطعی یابد در مرتبه  ستفاده  صادره میا صورتی که مرت،ب بدون اطالع مارک از کیفیت ممکور م گردد. در 

 شود.شده به جزای نقدی وی افزوده میآن محل استفاده ک د، از سه تا پ ج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری

االجرا شدن این قانون به تایید الزو شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ این ماده توسا قوه قضا یه تهیه می 1نامه اجراییآیین -تبصره 

 2رسد.رییس قوه قضا یه می

شده در قوانین و ا- ۲5ماده  سایر ترتیبات پیش بی ی  ست و عدو رعایت  سازمان حفاظت محیا زی هر کس بدون اخم مجوز قانونی از 

ــی عادی، در معرض نابودی و ککیاب، انواع موجودات آبزی، پرن ــدور حیوانات وحش ــ،اری اعا از بومی یا مقررات به ص ــ،اری و غیرش دگان ش

مهاجر وحشی به طور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت ک د، یا در حین صدور و خارج نکودن دستگیر شود، هرچ د عکل او 

شود، به مجازات قاچاق کاالی مک وع مح،وو می شور ن صادیق م جر به خروج موارد ممکور از ک سازمان گردد. تعیین م این حیوانات بر عهده 

  3حفاظت محیا زیست است.

  زغال یا هیزو چوب، کردن خارج یا و خروج برای اقداو نگهداری، فروش، خرید، عرضـه، حکل، -(11/11/1011)الحاقی مکرر  ۲5 ماده

  گیاهی و از جانوری اعا طبیعی م ابذ مص وعات یا ها فرآورده و محصوالت سایر مورد در اعکال این ارت،اب و مطلقا ج گلی درختان از حاصل

ست مک وع صالح ری مرجذ از پروانه تحصیل بدون تجاری، قصد به ستفاده، مورد ادوات و آالت و مزبور کاالهای ضبا بر عالوه مرت،ب و ا  ا

شتری مجازات که مواردی سایر و قانون این( 26و و( 21و مواد در ممکور موارد در جز ست شده  یبی پیش قوانین موجب به بی شکول ا   م

سبت عکد و علا بدون شده رکر اقالو خرید چ انچه. شودمی مشروط مجاز کاالی قاچاق برای مقرر اح،او و هامجازات   صورت آن م شا به ن

 است.  خارج ماده این شکول از باشد گرفته

 ریبردابهره و حفاظت قانون طبق که ماده این عموضو کاالهای دارینگه یا و فروش یا خرید یا عرضه یا دیگر نقطه به انتقال -1 تبصره 

صوب مراتذ و هاج گل از صالحات با 21/81/1346 م صرف برای مرتبا قوانین سایر یا بعدی ارحاقات و ا ستایی مجاز م شی ان ج گل رو   یا ن

 است، شده داده اختصا  دیگر نیقانو مراجذ سایر یا مراتذ و هاج گل سازمان توسا دیگر مجاز مصارف جهت یا و ج گل مجاور هایده،ده

سوب قاچاق ستفاده، مورد ادوات و آالت و کاالها این ضبا بر عالوه و شده مح سب مرت،ب ا   ماده این در مقرر مجازات حداقل به مورد ح

  دارای ورمجا هایمحیا به انتقال یا ج گل مجاور هایده،ده یا نشی انج گل روستایی ش صی مصرف شامل ممکور ح،ا. شودمی مح،وو

 شود.نکی مشابه وضعیت

 شود.می رفتار قانون این( 28و ماده مطابق فوق، اقالو حامل نقلیه وسایل خصو  در -۲ تبصره

سخ مرجذا-۳ تبصره  ستعالمات به پا  اوریه ارزش فهرست اعالو و این ماده موضوع کاالهای خصو  در قانون این( 4۷و ماده موضوع ا

 است. زیست محیا حفاظت سازمان یا کشاورزی جهاد وزارت مورد حسب کاالها، این

 شود.نکی اعکال قانون این( 21و ماده مفاد قانون، این( 2۷و ماده و ماده این موضوع ت لفات خصو  در -0 تبصره

                                                           
 .رییس قوه قضاییه 10/36/1036مصوب ی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع، نامه اجرایر.ك آیین -1

 .نامه مربوطهر.ك آیینبرای آگاهی بیشتر  -1

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -0
که به موجب آنها ، مرتکبین اعمال  0/13/1011قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  16و  14مقررات مذکور در مواد :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1031مورخ  1310/31/0نظریه شماره 

می گردند،در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این  "مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع"محکوم و یا  "مجازات قاچاق کاالی ممنوع "مذکور در این مواد به 
این قانون با لحاظ مواد  11رفاً میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا ،در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی ، باید مطابق مقررات مذکور در ماده مواد نمی باشد ،بلکه ص

، اندکه در حکم قاچاق کاالی ممنوعآن قانون  16و  14مصادیق مواد قانون یاد شده چنین استنباط می شود که جرایم قاچاق کاالی ممنوع و  11قانونی مرتبط ،رفتار گردد . و از مفاد ماده 
 «در صالحیت رسیدگی در دادسرا و دادگاه انقالب است.

نیز که در ارتباط با  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  16و  14به جرایم مذکور در مواد »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/1/1030مورخ  113/30/0از نظریه شماره 
 « این قانون خارج است. 16شود، ضمناً نگهداری حیوانت وحشی از شمول ماده قانون مذکور در دادگاه انقالب رسیدگی می 11حیوانات وحشی و خاویار است وفق ماده 
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ا آوری، تهیه، عرضــه، فروش، حکل، نگهداری و صــدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصــادیق آن توســصــید، عکل -۲6ماده 

 1سازمان شیالت تعیین می شود، بدون مجوز این سازمان مشکول مجازات قاچاق کاالی مک وع است.

ش ص -۲7ماده  ش،ی تجهیزات و ملزومات 3ها،م،کل ،2دارو صادرات یا واردات به اقداو که هر    هایفرآورده و مواد آنها، قطعات و پز

شتی و آرایشی آشامیدنی، خوراکی،   کاالهای ساخت به مبادرت یا و نکاید قانونی تشریفات انجاو بدون ممکور اقالو کلیه هاوری مواد یا و 4بهدا

 هدی پرداخت از مانذ مجازات این. شودمی مح،وو زیر شرح به قاچاق کاالهای مجازات به نکاید مربوط مقررات یا تشریفات رعایت بدون ممکور

سارت و ست وارده های خ صارف و علکی تحقیقات انجاو جهت تورید یا و صادرات واردات، به اقداو شامل ماده این ح،ا. نی شگاهی م   آزمای

 آن متعارف حدود در و پزش،ی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از الزو مجوزهای اخم با پژوهشی یا و آموزشی علکی، مؤسسات و دانشگاه ها

 .شود نکی آن متعارف حدود در غیرتجاری و ش صی مصارف شامل نیز و

  ها،م،کل ،(بیوروژیکو زیستی هایفرآورده دارویی، اقالو شامل م،شوفه کاالی که صورتی در -(11/11/1011و  ۲1/17/1۳۹0صالحی  )االف 

شد، اقالو این اوریه مواد یا و آنها قطعات و پزش،ی تجهیزات و ملزومات   ماده موضوع مک وع کاالهای قاچاق مجازات مشکول مرت،ب عکل با

 باشد.می قانون این( 22و

                                                           
 16ید، حمل، توزیع)عرضه( وصید ماهیان غیرخاویاری، چون خارج از شمول مادهنگهداری، فروش، خر:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1030مورخ  1631/30/0از نظریه شماره  -1

و الیحه قانونی  1041است، قاچاق محسوب نشده؛ بلکه بر مبنای مقررات الیحه قانونی مجازات صید غیرمجازاز دریای خزرو خلیج فارس مصوب  1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق 
 «بینی شده در این مقررات در حیطه صالحیت دادسرا ومحاکم عمومی است.، رسیدگی به جرایم پیش1001ابع آبزی جمهوری اسالمی برداری از منحفاظت و بهره

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
 شود:این اداره کل به شرح زیراعالم مینظریه مشورتی  01/6/1030عطف به استعالم شماره یك سیار مورخ » اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  4/3/1030مورخ  1110/30/0نظریه شماره  -
این قانون است. طبق  4قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده  13اوالً با توجه به ماده  

 داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رااین قانون، ساخت  11مقررات ماده 
قانون مبارزه با قاچاق کاال   10حیطه ماده و در داشته باشد. لذا در صورتی که قرص های مذکور با اجازه آن وزارتخانه باشد، بالمانع است؛ در غیر اینصورت مشمول مقررات این قانون است 

 باشد.و ارز نمی
این  13قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و حمل آن مشمول ماده  13ماده  1گردان، مشمول بند احصاء شده در فهرست داروهای روانگردان غیر داروئی ثانیاً مصرف داروهای روان 

 «قانون است.
، منظور از انجام تشریفات قانونی مذکور در  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  1با عنایت به بند ت ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 4/1/1030مورخ  1141/30/0نظریه شماره 

فات گمرکی و بانکی و با مجوز مراجع قانونی مربوط می باشد . این قانون، وارد کردن یا صادر کردن مواد دارویی  و ملزومات و تجهیزات پزشکی از مسیر قانونی و انجام تشری 10ماده 
 «باشد.خریداری یك بسته قرص بدون تجویز پزشك از داروخانه جرم نمی

این  11و 11و 10و مواد  1031 و ارز قانون مبارزه با قاچاق کاال 10با عنایت به الزامات قانونی مقرر در ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  0/0/1030مورخ  1430/30/0نظریه شماره  -0
قانون مذکور ، وفق بند  الف ذیل همین ماده تعیین مجازات  10قانون ،پودر بدنسازی به عنوان مکمل دارویی که به صورت قاچاق وارد کشور گردیده ، حمل آن مطابق تبصره یك ماده 

قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی ، مصوب  0قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده اصالح ماده  0صره یك ماده قانون صدرالذکر ،تب 00می گردد. شایان ذکر است که به موجب ماده 
 «ها است( نسخ شده است.که مربوط به صادرات و واردات و خرید و فروش دارو )از جمله مکمل 13/11/003

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
و اصالحات بعدی،  0/13/31با لحاظ بند ت و ج  ماده یك قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  -1و1:» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/11/1031مورخ  0013/31/0نظریه شماره  -

این قانون، سازمان کاشف، دادگاه  11 و 11 عایت موادشود که حسب مورد، براساس ارزش کاال و با رقانون فوق الذکر از مصادیق کاالی مجاز مشروط تلقی می 10موارد مذکور در ماده 
 انقالب و سازمان تعزیرات حکومتی صالحیت رسیدگی را دارند. 

روج کاال و ارز می آن قانون ، مفهوم قاچاق وسیع تر از ورود و خ 10و نگرش به قسمت اخیر ماده  1031قانون مبارزه با  قاچاق کاال و ارز مصوب  1با عنایت به تعریف بند الف ماده  -0 
 باشد.قانون نیز تأییدی بر این استدالل می 10باشد؛ چه اینکه مصادیق مذکور در ماده 

ز شمول و اصالحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین ا 1060قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  1با توجه به این که ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده  -1 
 شود.مواد مخدر موضوع قانون مذکور خارج است. بنابراین در فرض سؤال، مطابق پاسخ بند یك عمل می

 «د.باشقانون(، تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب می 11با توجه به ارزش کاالی مکشوفه و با لحاظ پاسخ سؤال یك، مرجع رسیدگی کننده، حسب مورد سازمان کاشف )موضوع ماده  – 4  
کنند و نقشی در عرضه و فروش آن ندارند، مرتکب کسانی که از لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده شخصی می»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  6/1/1030مورخ  131/30/0نظریه شماره  -

ردنی رایشی و بهداشتی نه تابع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و نه تابع قانون مواد خواند و قابل تعقیب نیستند. شایان ذکر است که استفاده افراد به ویژه بانوان از وسایل آجرمی نشده
 «ی.تو آشامیدنی و آرایشی و بهداش
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 اوریه مواد یا و بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوراکی، هایفرآورده و مواد شامل م،شوفه کاالی که صورتی در -(11/11/1011)اصالحی  ب

شد، ممکور اقالو ست م،لف ک  ده رسیدگی مرجذ با سبت ا ستعالو به ن سانی مصرف مجوز ا شت، وزارت و ک د اقداو ممکور کاالهای 1ان  بهدا

 بهداشتی مجوزهای اخم به موفق ممکور م،شوفه کاالی هرگاه 2 .دهد استعالو پاسخ این به روز ده ظرف است موظف پزش،ی آموزش و درمان

صو  در درمانی و صرف خ سانی م شکول مرت،ب عکل گردد، ان شود قانون این( 10و ماده «ب» ب د در م درج مجازات م  این غیر در و می 

  هایکاال قاچاق مجازات مشکول و شده ش اخته مردو سالمت به مضر یا و گمشته مصرف تاریخ فاسد، ی،تقلب کاالی م،شوفه، کاالی صورت

 3باشد.می مک وع

ها و اح،او مقرر مشکول مجازات زین 1قوفروش محصوالت ف ایعرضه  ،نگهداری حکل،ا-4(11/11/1011و  ۲1/17/1۳۹0)اصالحی   1تبصره  

 6.باشدیم ماده نیدر ا

                                                           
، فروش کاالهای و تبصره یك آن 0/13/1030وب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مص 10مستفاد از ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  16/3/1030مورخ  1041/30/0نظریه شماره  -1

، حسب مورد کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سالمت مردم شکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشنددرمان و آموزش پز ،ق که بر اساس اعالم وزارت بهداشتخوراکی قاچا
قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در صالحیت دادگاه انقالب است.  11باشند که مطابق ماده یاین قانون م 11شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع موضوع ماده 

انی است که عدم قابلیت مصرف انسبنابر این در فرض سوال، تعیین صالحیت مرجع رسیدگی کننده به موجب مصرحات قانونی دائر مدار ، وضعیت کاالی مکشوفه از حیثث قابلیت یا 
 م از وزارت مزبور وامری در خور کارشناسی است که به موجب قانون  به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی محول گردیده و مرجع رسیدگی کننده مکلف به استعال تشخیص آن

 «ربط با قرار عدم صالحیت و با رعایت تشریفات مربوطه است.سپس انجام رسیدگی و یا ارسال پونده به مرجع ذی

قانون فوق الذکر که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز  01با توجه به اطالق به ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/11/1031مورخ  0013/31/0ماره نظریه ش -1
یاد شده، 01الم و عدم پاسخگویی در این مهلت، برابر ماده روز از تاریخ وصول استع 13قانون، پس از گذشت مدت  10گردد، ضمانت اجرای عدم پاسخگویی مستند موضوع بند ب ماده می
 «باشد.می

در تعیین قیمت کاالهای موضوع سوال ) کاالی غیر قابل مصرف انسانی ( باید ارزش کاال بر اساس ضوابط :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1030مورخ  011/30/0نظریه شماره  -0
و آیین نامه اجرایی آن  11/1/1033و نیز قانون امور گمرکی مصوب  0/13/1030قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  66و  61و  10و مواد  1ماده  تعیین شده قانونی و از جمله بند ح

قانون مبارزه با قاچاق کاال  10بند ب ماده  ) حسب مورد ( صورت پذیرد و لذا در مورد کاالهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سالمت مردم موضوع قسمت اخیر 6/11/1031مصوب 
انگاری اعمال شده در ماده ارزش کاالهای مذکور به لحاظ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع نسبت به این کاالها و در نتیجه جرم 0/13/1031و ارز مصوب 

گذاری ست مورد قیمتبایها، میاند، بنابر این بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آنانسانی اقدام به ارتکاب این جرایم نمودهاینکه مرتکبین جرایم مزبور به منظور استفاده در مصارف 
 « قانون صدر الذکر ( حسب مورد، منتفی  یا بال اثر خواهد بود. 11واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازاتهای مقرر قانونی ) در ماده 

 از این تبصره حذف گردید. «ساخت»، واژه 13/11/1133به موجب اصالحیه مورخ  -1

و بندهای  10در تبصره یك قانون، کلیه موارد مذکور در صدر ماده  "محصوالت فوق "منظور از عبارت :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه   11/11/1031مورخ  0013/31/0نظریه شماره  -4
 «باشد.می "های زیستی )بیولوژیك( وردهفرآ "الف و ب آن و از جمله 

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  -6
قانون  10و تبصره یك ماده اق باشد ، می توان وفق بند الف چنانچه تجهیزات مذکور در فرض سوال قاچ:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  6/11/1031مورخ  0361/31/0نظریه شماره  -

 114و ماده  1031قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  111و  110، به استناد مواد بر قاچاق بودن کاالی پزشکی نباشد. لیکن چنانچه دلیلی مبتنی اقدام نمود 1031 کاال و ارز مصوبقاچاق 
 «نمود. توان حکم ضبط صادرنمی 1031قانون مجازات اسالمی 

قانون الحاق  0ماده  1، تبصره  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  00با توجه به تصریح ماده :»ضاییه اداره کل حقوقی قوه ق 16/3/1031مورخ  1133/31/0نظریه شماره 
قانون  0اده سایر مقررات م ذا، نسخ شده است و ل13/11/1013قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب  0یك تبصره به ماده یك  و اصالح ماده 

 11/0/1031قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1قانون صدرالذکر ، ) ماده  10مذکور به قوت خود باقی است. ضمناً به موجب تبصره یك اصالحی ماده 
یاد شده گردیده  10ی نیز جرم انگاری و مشمول مجازات ها و احکام مقرر در ماده بدون مجوز قانون "های ( داروییساخت ، حمل ، نگهداری ، عرضه یا فروش محصوالت )فرآورده"(

 «است.
فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی  0/13/1031قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  10ماده  1مطابق تبصره :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1/1/1030مورخ  016/30/0نظریه شماره  -

 11های مقرر در این ماده است و رسیدگی به جرایم اخیرالذکر نیز مطابق ماده که از خارج به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است( جرم بوده و مشمول مجازاتقاچاق )یعنی دارویی 
 «  وانین فعلی جرم شناخته نشده است.این قانون در صالحیت دادگاه انقالب است ،صرف خرید داروی غیر مجاز و قاچاق در ق 10و  11قانون فوق الذکر ناظر بر مواد 

در خصوص عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی و نیز خرید اشیای مزبور، در صورتی که ساخت داخل :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1/1/1030مورخ  103/30/0نظریه شماره  -
 «باشد.ارج مییاد شده خ 10بوده و به طور قانونی وارد کشور شده باشد ،از شمول ماده 
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این ماده درمورد چگونگی اجرا و میزان الزو از کاال برای اســـتعالو مجوز مصـــرف انســـانی با پیشـــ هاد  1نامه اجراییآیین -۲تبصــره 

ستاد تهیه میوزارت انه ص عت، معدن و تجارت و  ش،ی،  شت، درمان و آموزش پز سه ماه از تاریخ الزوهای بهدا االجرا شود و حداکثر ظرف 

 رسد.زیران میتصویب هیات وشدن این قانون به

 ای  قاچاق سازمان یافته و حرفه -فصل پنجم

( این 22نحو سازمان یافته ارت،اب یابد، مرت،ب عالوه بر جزای نقدی م درج در ماده و که قاچاق کاالهای مک وع بهدر صورتی -۲8ماده 

 شود:ترتیب زیر مح،وو میقانون به

 وز تا شش ماه حبس.( به نود و یک ر22ـ درخصو  ب د وارف( ماده و الف

 .( به بیش از شش ماه تا دو سال حبس22ـ درخصو  ب د وب( ماده و ب

 .( به حداکثر مجازات حبس م درج در ب دهای ممکور22ـ درخصو  ب دهای وپ( و وت( ماده و پ

ا برعهده دارند، حسب مورد یافته ر کسانی که در ارت،اب جرا ا این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان -تبصره 

 شوند.های مقرر در ب دهای وارف( و وب( مح،وو میبه حداکثر مجازات

شود، عالوه بر مجازات در صورتی که کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -۲۹ماده  سازمان یافته قاچاق  های موضوع ای و یا ارز به نحو 

 شود.های زیر مح،وو می( این قانون، حسب مورد مرت،ب به مجازات10ماده و

شد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در 888/888/188چ انچه ارزش کاالی مجاز یا مجاز مشروط تا ی،صد میلیون و - الف ( ریال با

 صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ ممکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

صد میلیون وای یا ارز تا یچ انچه ارزش کاالی یارانه - ب صورتی که 888/888/188، سال حبس و در  سال تا پ ج  شد به دو  ( ریال با

 ارزش کاال بیش از مبلغ ممکور باشد به حداکثر مجازات ممکور در این ب د.

سازمان -تبصره  سردستگی گروه  سازماندهی، هدایت و یا  ر ثیافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداککسانی که در جرا ا فوق نقش 

 شوند.های مقرر در ب دهای وارف( و وب( مح،وو میمجازات

صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظاو جکهوری اسالمی ایران یا با  در صورتی که ارت،اب قاچاق کاال و ارز به -۳1ماده 

ور شود، موضوع مشکول قانون مجازات اخالرگران در نظاو در نظاو اقتصادی کش علا به مؤثر بودن آن صورت گیرد و م جر به اخالل گسترده

 شود.گردد و مرت،ب طبق مقررات قانون مزبور مجازات میمی 13/83/13632اقتصادی کشور مصوب 

یا در صورتی که احراز شود مرت،ب جرا ا قاچاق کاال و ارز با علا و عکد، عواید و سود حاصل از این جرا ا را به نحو مستقیا  -۳1ماده 

ست، عالو صا  داده یا هزی ه نکوده ا سا و اقداو علیه ام یت ملی و تقویت گروه های معاند با نظاو اخت ستقیا برای تامین ماری تروری  هغیر م

 گردد. های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی االرض مح،وو میبر مجازات

شوند، عالوه بر ضبا کاال و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی ای محسوب میچاقچی حرفهکسانی که مطابق این قانون قا - ۳۲ماده

 شوند:های حبس به شرح زیر مح،وو میزاتو تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مجا

 .( ریال888/888/888/1ـ نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد و الف

 .( ریال888/888/888/1بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد و -ب

                                                           
 هیات وزیران. 10/31/1034( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 10نامه اجرایی ماده )ر.ك آیین -1

 .13/33/1063ر.ك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  -1
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صره  ( این قانون حســب مورد به نصــف حداکثر 22های م درج در ماده وای کاالهای مک وع عالوه بر مجازاتمرت،بین قاچاق حرفه -تب

 شوند. مقرر در این ماده مح،وو میحبس 

 مرتبط جرایم -فصل ششم

س اد  -۳۳ماده  س اد از قبیل ا سایر ا س اد مثبته گکرکی اعا از کتبی یا رقومی ودیجیتاری(، مهر و موو یا پلکب گکرکی و  هرکس در ا

ش،ی، ثبت سازمان جکذ شت، درمان و آموزش پز ص عتی ایران، وزارت بهدا ستاندارد و تحقیقات  سسه ملی ا آوری و فروش اموال تکلی،ی، مؤ

ر مجوزهای مورد نیاز صــادرات و واردات، شــ اســه کاال و رهگیری، مرت،ب جعل گردد و یا با علا به جعلی بودن، آنها را مورد ســفارش و ســای

اســتفاده قرار دهد، حســب مورد عالوه بر مجازات حبس ممکور در قانون مجازات اســالمی به جزای نقدی معادل دو تا پ ج برابر ارزش کاالی 

 شود.و میموضوع اس اد مجعول مح،و

صره  س اد، جرو  -تب ستفاده م،رر از آن ا ست و هکچ ین ا شده ا ستفاده  صیل گکرکی که قبالً در ترخیص کاال ا س اد ا خرید و فروش ا

 شود.محسوب و مرت،ب به مجازات فوق مح،وو می

صی چ انچه -(11/11/1011)الحاقی  1مکرر  ۳۳ ماده س ادی از برداری بهره یا ارا ه به اقداو ش    صوری صادرات بر دالرت که دک  ا

ستای در که و ت لفاتی جرا ا مجازات بر عالوه نکاید،   کاالهای ارزش برابر دو معادل نقدی جریکه به شده مرت،ب صوری صادرات انجاو را

 گردد.می مح،وو ممکور

سوب آن واگماری یا فروش خرید، اجاره، عرفا که بازرگانی کارت به راجذ معامله هرگونه -(11/11/1011)الحاقی  ۲ مکرر ۳۳ ماده   مح

 شوند:یم مجازات زیر شرح به مرت،بین یا مرت،ب و است مک وع ع وان هر تحت دیگری بازرگانی کارت م افذ از برداریبهره هرگونه نیز و شود

ضام ی پرداخت و کاال ضبا بر عالوه کاال ارزش نصف معادل نقدی جریکه پرداخت: بردار بهره یا گیرنده انتقال -الف  هب وارده خسارت ت

 دورت.

صیل م افذ برابر دو تا یک معادل نقدی جریکه پرداخت: ده ده انتقال -ب ضام ی پرداخت و بازرگانی کارت ابطال بر عالوه شده تح   ت

 به دورت. وارده خسارت

ست از نقدی جریکه و بازرگانی کارت ابطال بر عالوه نگردد، کاال صدور یا ورود برای اقداو به م تهی فوق اعکال که صورتی در -پ   دوی

  ماده موضوع هایمحرومیت از مورد چ د یا دو به مرت،بین از یک هر ریال، (888/888/188و میلیون پانصد تا ریال (888/888/288میلیون و

 شوند.می مح،وو قانون این( 63و

 نیست. نینقوا سایر در مقرر مجازات های اجرای از مانذ ماده این مقررات اعکال ـ تبصره

شف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نکاید، ا-۳0ماده  ش ص حامل یا مارک کاال و یا ارز قاچاق، در مواجهه با ماموران کا صورتی که  در 

های مقرر برای ارت،اب قاچاق، به شش ماه تا دو اگر عکل ممکور از مصادیق دست بردن به سـالح و سلب ام یت مردو نباشد عالوه بر مجازات

 شود.ال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق مح،وو میس



 

26                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ستگاه -۳5ماده  صورتی که ماموران د شرکت یا معاونت در در  شوند و یا  صول درآمدهای دورت، خود مرت،ب قاچاق  شف یا و های کا

 3شوند.نیز مح،وو می 2عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات م تلس 1ارت،اب نکای د،

مامورانی که با علا به ارت،اب قاچاق از تعقیب مرت،بان خودداری یا برخالف قوانین و مقررات عکل نکای د در ح،ا م تلس  -1صــره تب

ــتلزو مجازات محســوب و به مجازات مقرر برای م تلســین اموال دورتی مح،وو می گردند مگر آن،ه عکل مرت،ب به موجب قانون دیگری مس

 شوند.صورت به مجازات شدیدتر مح،وو میشدیدتری باشد که در این 

صره   سازمان -۲تب ستگاه ها و  سازمان جکذکارک ان تکامی د ستاد و  آوری و فروش های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جکله 

 شوند.( آن می1اموال تکلی،ی نیز مشکول ح،ا این ماده و تبصره و

                                                           
 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  -1

، همان مجازات مقرر در قانون مذکور  است  1031قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  04اوالً : منظور از مجازات قاچاق در ماده  –الف : »  16/11/1031مورخ  0164/31/0از نظریه شماره  -
( شوند و یا شرکت و یا معاونت در های کاشف یا وصول درآمدهای دولت ،خود مرتکب قاچاق )قاچاق کاال و ارز موضوع قانون مذکور و مطابق این ماده، در صورتی که ماموران دستگاه

قانون  60شوند. ثانیاً : طبق ماده کوم میارتکاب جرم نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون ، به مجازات اختالس که مستلزم حبس و انفصال از خدمت نیز می باشد ، مح
گردد و همان طور که فوقاً ذکر شد، در صورتی که مرتکب جرایم مذکور رز، مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی تعیین میمذکور، مجازات معاونت در جرایم مربوط به قانون قاچاق کاال و ا

یا معاون جرم ( به مجازات  ب مورد به مجازات مباشردر قانون قاچاق کاال و ارز )اعم از مباشر یا معاون ( یکی از مامورین دستگاه های کاشف باشد، عالوه بر مجازات مقرر در این قانون )حس
 شود . اختالس نیز محکوم می

ا هتعدد مجازات قانون فوق الذکر، تشدید مجازات نسبت به ماموران متخلف است و از شمول تعدد مادی یا معنوی جرم خارج است ، زیرا فرض این ماده ناظر به 04حکم مقرر در ماده  -ب
 ا تعدد رفتار ارتکابی( و لذا مامور ،  به هر دو مجازات )قاچاق و اختالس ( محکوم و هر دو نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.است و نه تعدد جرم ) تعدد عناوین جزایی ی

نون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و االجراست و جرایم مذکور در قاقاچاق کاال و ارز، صرفاً در مورد مرتکبین جرایم موضوع این قانون ،اعم از مباشر یا معاون، الزم 04مقررات ماده  -ج
اند، از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر که هرو از قوانین خاص 0/6/1033دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 

 «اند.این قانون خارج 04از جمله حکم مقرر در ماده  1031مصوب 
  0/13/1031مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  قانون 04در ماده ” عالوه بر مجازات قاچاق” با توجه به عبارت:»کل حقوقی قوه قضاییه  اداره  1/11/1031/ مورخ 0001/31/0نظریه شماره -

است که معاونت یا مباشرت در امر قاچاق باشد، مامور مزبور عالوه بر مجازات مختلس، به های کاشف ممکن و اصالحات و الحاقات بعدی، حسب مورد با توجه به اعمال ماموران دستگاه
 «این قانون رفتار خواهد شد. 60شود و در صورتی که جرم وی معاونت در جرم قاچاق باشد، مطابق ماده مجازات معاون یا مباشر جرم قاچاق نیز محکوم می

ا ه، تشدید مجازات نسبت به ماموران متخلف است و از شمول تعدد مادی یا معنوی جرم خارج است، زیرا فرض این ماده ناظر به تعدد مجازاتقانون فوق الذکر 04حکم مقرر در ماده  -1
 جرا گذارده خواهد شد.مورد ااست و نه تعدد جرم )تعدد عناوین جزایی یا تعدد رفتار ارتکابی( و لذا مامور به هردو مجازات ) قاچاق و اختالس( محکوم و هردو نیز به 

 04خارج است و لذا مقررات ماده  1031، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1033قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب  -0
 قابل اجرا در خصوص فرض سوال نیست. 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

های کاشف یا وصول ،در صورتی که ماموران دستگاه 1031قانون مبارزه قاچاق کاال و ارز  04طبق ماده » اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/3/1030مورخ  1101/30/0نظریه شماره 
ق مقرر در این قانون به مجازات اختالس که مستلم حبس و انفصال از خدمت درآمدهای دولت ،خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم نمایند ، عالوه بر مجازات قاچا

 «شوند.نیز می باشد ، محکوم می
 این قانون . 11مندرج در زیر نویس ماده  11/1/1030مورخ  361/30/0ر.ك نظریه شماره 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 14/33/1060مجلس شورای اسالمی و  11/36/1061قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  0تا  4ر.ك مواد  -1

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه  : -0
رین عالوه نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه های ارتشا ء و اختالس متفاوت است ، در صورتیکه مامو -1:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  0/11/1031مورخ  0061/31/0نظریه شماره -

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  04ماده  1بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان ، وجوهی از آنان اخذ نمایند ، مرتکب دو فعل جداگانه شده اند بنابر این ، هم از حیث موضوع تبصره 
 و ارز از نظر قاضی رسیدگی کننده محرز باشد ، لیکن مورد قاچاق در دسترس نباشد ،بر اساس در صورتیکه وقوع بزه قاچاق کاال-1مستحق تعقیب اند و هم از حیث اخذ رشوه .   1031

این قانون نسبت  11و  11، باید ارزش کاال تعیین و در راستای مواد  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب   41و 10اسناد و مدارك موجود و تحقیقات معموله مطابق مواد 
 «عیین مجازات مامور متخلف اقدام گردد.و در هر صورت صرف عدم دسترسی به مال قاچاق ،موجب اسقاط جزای نقدی مقرر نخواهد گردید.به ت

ی احاله شده است، در مواردی که در متون قانونی مجازات یك جرم به مجازات مقرر برای جرم دیگر:» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  6/13/1031مورخ  1631/31/0نظریه شماره  -
م به مجازات مقرر قانونی برای جرم دیگر )مثالً قانونگذار ممکن است از دو نوع عبارت استفاده  نماید که هرکدام دارای معنا و آثار متفاوتی است ، گاهی مقرر می دارد که مرتکب این جر

تلس محسوب یا عمل ارتکابی در حکم اختالس است. در حالت اول ، منظور قانونگذار صرفاً این است که اختالس ( محکوم می شود ، و گاهی مثالً مقرر می دارد که مرتکب این جرم مخ
عمال وه بر ات دوم، منظ.ور مقنن این است که عالفقط مجازات مقرر قانونی نسبت به مرتکب عمل ارتکابی قابلیت اجرا دارد  بدون این که آثار و نتایج آن قابلیت تسری داشته باشد. در حال

قانونگذار  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  04مجازات مقرر قانونی آثار جرم اصلی بر جرم مقرر در حکم آن، مترتب است. در فرض سوال نظر به اینکه در تبصره یك ماده 
 «معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات بر مرتکب قابل اعمال است.عمل مامور را در حکم اختالس اعالم نموده است لذا آثار و تبعات جرم اختالس از جمله معاذیر 
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  ف و کشف کاال  مقررات مربوط به دستگاه کاش -فصل هفتم

 شوند: های زیر در حدود وظایف محوره قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب میدستگاهـ ۳6ماده 

 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش،ی. الف

 ـ وزارت جهاد کشاورزی. ب

 .ـ گکرک جکهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گکرکی  پ

 .ک  دگانک  دگان و تورید ـ سازمان حکایت مصرف ت

 ـ سازمان حفاظت محیا زیست. ث

 1ـ سازمان میراث فره گی، گردشگری و ص ایذ دستی. ج

 .ـ بانک مرکزی جکهوری اسالمی ایران چ

 های نفتی ایران. ـ شرکت ملی پ ش فرآورده ح

 ـ شرکت سهامی شیالت ایران. خ

 ـ شرکت دخانیات ایران.دا

 شوند.نی خود کاشف محسوب میضابطین نیز در حدود وظایف محوره قانو -تبصره

کل گکرک جکهوری اسالمی ایران های کشور زیر نظر رییسحفاظت گکرک 2(11/11/1011)الحاقی موجب این قانون، یگان  به -۳7ماده 

ــت اد کل نیروهای برای حفاظت اماکن گکرکی و کاالهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخم مجوز از س

ــرایا ممکور در قانون آیین  ــ،یل و ماموران آن در حدود وظایف و با ش ــلح، تش ــتری مس ــابا خا  دادگس ــی کیفری ض صالحی  دادرس )ا

 شوند.محسوب می 3(11/11/1011

صره   ش هاد رییس کل گکرک جکهوری  4(11/11/1011)الحاقی یگان  رییس -1تب شور به پی سالمی ایراحفاظت گکرک های ک ن پس از ا

 شود.تایید فرمانده نیروی انتظامی و با ح،ا ستاد کل نیروهای مسلح م صوب می

صره  سلیح نحوه -(11/11/1011)الحاقی  ۲ تب شور گکرک های یگان حفاظت نیروی ت سگان و ک  به دریانوردی و ب ادر سازمان( گاردو پا

 نحوه. درسمی مسلح نیروهای کل ستاد تصویب به و شودمی تهیه نایرا اسالمی جکهوری انتظامی نیروی توسا که است دستورارعکلی موجب

 10/18/13۷3مصوب  ضروری، موارد در مسلح نیروهای مامورین توسا سالح کارگیری به قانون تابذ آنان توسا سالح کارگیری به و حکل

 ت.اس

سگان نیروهای -(11/11/1011)الحاقی  ۳ تبصره   به ب دری های محوطه و ب ادر از حفاظت برای دریانوردی و ب ادر سازمان( گاردو پا

شد کشور گکرک های حفاظت یگان وظایف حیطه در که ارز و کاال قاچاق با مبارزه اجرایی امور از غیر  قانون در مقرر شرایا رعایت با می با

 5.ندشومی محسوب دادگستری خا  ضابا بعدی، ارحاقات و اصالحات با 4/12/1332مصوب  کیفری دادرسی آیین

                                                           
 این قانون .  10اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در زیرنویس ماده  11/11/1031مورخ  0166/31/0ر.ك نظریه شماره  -1

 .13/11/1133الحاقی به موجب اصالحیه مورخ  -1

 .13/11/1133اصالحی به موجب اصالحیه مورخ  -0

 .13/11/1133الحاقی به موجب اصالحیه مورخ  -1

 ر.ك قانون آیین دادرسی کیفری مندرج در همین مجموعه. -4
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صول درآمدهای دورت بر مب ای قرا ن و  -۳8ماده  ستگاه اجرایی مامور و شف یا د ستگاه اجرایی کا شف جرو قاچاق د هرگاه در زمان ک

شوفه احراز نکای د یا احتکال قوی ده د که  ستفاده در ارت،اب جرو، حجا و ارزش کاالی م، سایل و تجهیزات مورد ا امارات موجود از جکله و

های زیر واقذ گردیده اســـت م،لف د این موضـــوع را با رکر قرا ن و امارات مزبور برای انجاو اقدامات قانونی به مقاو ز وضـــعیتجرو در ی،ی ا

 قضایی اعالو نکای د: 

 ـ وقوع جرو به صورت سازمان یافته. الف

 ـ تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به ش ص یا اش اصی غیر از متها.  ب

 بقه ارت،اب جرو قاچاق توسا متها.ـ سا پ

های صالح قضایی، خود یا ب ا بر اعالو دستگاه کاشف، شب،هوزارت اطالعات و نیروی انتظامی موظف د با هکاه گی مرجذ ری -۳۹ماده 

 ل تحقیقات نکای د.  های آنها را ش اسایی و اقداو به تش،یل پرونده و ت،کییافته قاچاق کاال و ارز و داراییهای سازمان اصلی، گروه

 ضابطین م،لف د در مبارزه با جرا ا قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نکای د.ا-01ماده 

( این قانون، ه گاو کشف قاچاق، ضابطین م،لف د اموال م،شوفه و وسایل حکل کاال و یا 21به استث ای موارد م طبق با ماده و -01ماده 

و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلکب ک  د و صورتجلسه کشف را با رکر دقیق مش صات  ارز قاچاق یا محل نگهداری

س صورتجل ست ،اف، مراتب را در  صورت ا سان د و در  ضای متها یا متهکان بر  هکاال و یا ارز قاچاق، مارک و حامالن آنها ت ظیا نکای د و به ام

ضابطین م،لف د بالفا شف قید ک  د.  ضکن تحت نظر ک ستگیری،  ساعت از زمان د ست و چهار  سی ظرف بی ستر صورت عدو د صله و در 

 قراردادن متها، پرونده ت ظیکی را نزد مرجذ صارح ارسال نکای د. 

صره   های کاشــف فاقد اختیارات ضــابطین دادگســتری باشــ د، موظف د پس از کشــف بالفاصــله با ت ظیا در مواردی که دســتگاه -1تب

 اطالع ده د. 1(11/11/1011)اصالحی ریصالح  مراجذشف موضوع را جهت اقداو قانونی به ضابطین یا صورتجلسه ک

صره   ــتث ای ماده و -۲تب ــایر جرا ا مقرر به اس ــد و 21در مورد س ــورتی که بیا اختفای ادره، فرار متها یا تبانی باش ( این قانون، در ص

( ریال، صــدور قرار وثیقه مت اســب با مجازات 888/888/188باالی ی،صــد میلیون و هایی با ارزش کاالی قاچاق م،شــوفههکچ ین در پرونده

 2مقرر ارزامی است.

مرجذ توان د پس از کســب مجوز بازرســی از در صــورت دالرت قرا ن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضــابطین می -0۲ماده 

ا و اماکن و مســتغالت محل اختفا یا نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شــوند و حتی به انباره 3(11/11/1011)الحاقی ک  ده  رســیدگی صــارح

ـــد و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجذ صارح ارجاع  ـــت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقداو نکای ـ ارکقدور با حضور صاحب محل نسبـ

 ده د.

عت بازرسی، افراد حاضر و مش صات کاال و یا ارز قاچاق م،شوفه ت ظیا صورتجلسه بازرسی محل با رکر جز یات امر مان د سا -1تبصره  

 ارزامی است. 

                                                           
 .13/11/1133اصالحی به موجب اصالحیه مورخ  -1

در الزامی شدن  0/13/1031چاق کاال و ارز مصوب قانون مبارزه با قا 11ماده  0با عنایت به صراحت تبصره :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/1/1030مورخ  013/30/0نظریه شماره  -1
قانون آیین دادرسی  01ماده « د»و فرار متهم، بند  صدور قرار وثیقه متناسب در مورد جرایم قاچاق کاال و ارز مکشوفه با ارزش باالی بکصد میلیون ریال حتی با فرض بیم اختفای ادله، تبانی

الذکر تخصیص داده شده، بدیهی است چنان چه ارزش کاال و ارز مکشوفه قاچاق کمتر از میزان مذکور باشد، ار بازداشت موقت درباره جرایم فوقها در امور کیفری در مورد صدور قردادگاه
 « ر وثیقه الزامی است.قرااخذ تامین مناسب به غیر از وثیقه فاقد منع قانونی است ولی در این فرض، در صورت بیم تبانی و مخفی کردن ادله جرم و فرار متهم ،صدور 

 .13/11/1133اصالحی به موجب اصالحیه مورخ  -0
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 2، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.1بازرسی از اماکن عکومی -۲تبصره 

  قاچاق ارت،اب یا قاچاق ارز یا کاال حکل به قوی ظن که ای نقلیه وسایل بازرسی و نکودن متوقف -(11/11/1011)الحاقی مکرر  0۲ ماده

 .ندارد ک  ده رسیدگی مقاو موردی ارن به نیاز ضابطین سوی از دارد، وجود آنها مورد در ارز یا کاال

  گکرکی پلکب موو و مهر دست،اری غیررسکی، مبادی از عبور جکله از ماده این موضوع قوی ظن تش یص شرایا و مصادیق -تبصره 

سیر از غیرمتعارف انحراف یا خروج بارگ ج، ساری اطالعات شده، تعیین م شک د، هایسامانه سوی از ار سه هو   االجراالزو تاریخ از ماه ظرف 

 د.رسمی وزیران هیات تصویب به قضا یه قوه رییس توسا تایید از پس و شودمی تهیه ستاد توسا قانون این شدن

ستدر پرونده -0۳ماده  شده و یا متواری ا سایی ن ش ا صاحب کاال و ارز قاچاق  ستور از مرجذ 3هایی که  ضابطین موظف د با اخم د  ،

صورت عدو حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ ریصالح و با هک،اری تکامی نهادهای ری سایی مارک اقداو ک  د و در  ش ا صله به  ربا، بالفا

 ید. رای مقتضی را صادر نکا وصول پرونده به مراجذ ریصالح، مرجذ رسیدگی صارح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون

صره   های قاچاق م،شــوفه بالصــاحب، صــاحب متواری و یا مجهول ارکارک، ضــبا کاالی قاچاق  به پرونده 4در رســیدگی غیابی - 1تب

 م،شوفه مانذ رسیدگی به جرا ا مارک کاال نیست.

کارک باشد، کاالی مزبور عی اً به ستاد مارون از ارکه کاالی قاچاق م،شوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهولدر صورتی - ۲تبصره  

 شود.فقیه تحویل یا حسب درخواست رسکی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز میسوی وری

                                                           
قانون مبارزه  11ماده  1و یا تبصره  004قانون مجازات اسالمی  613منظور ازاماکن عمومی مذکور در ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/1/1030مورخ  314/30/0نظریه شماره  -1

رایی، بنابراین هایی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیمحل،  1031با قاچاق کاال و ارز 
 «گردد.اماکن عمومی نمی باشد شاملاماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطالعات و زندان ها که مهیا برای ورود عموم نمی

 برای اطالع بیشتر، ر.ك آیین نامه اماکن. -1

احراز مالکیت کاال نسبت به اشخاص، امری موضوعی است که در صالحیت مرجع رسیدگی کننده است و »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  4/11/1031مورخ  1010/31/0نظریه شماره  -0
 دگی کننده نتوانست مالکیت کاال را با بررسی اسناد و مدارك احراز نماید، صرف تصرف شخص نمی تواند به تنهایی اثبات مالکیت نماید بلکهلکن چنانچه با بررسی مراتب، مرجع رسی

ه اثبات از سوی حامل، چنین امری را بقانون مدنی، تصرفی دلیل بر مالکیت است که به عنوان )) مالکیت (( صورت پذیرفته باشد و صرف حمل کاال با وجود انکار مالکیت  04مطابق ماده 
اما در مورد بالصاحب ، مالی است که رساند. ضمناً ))مالك متواری(( با )) بال صاحب (( متفاوت است و در اولی مالك کاال شناخته شده و لکن متواری ) فراری ( محسوب می شود نمی

 «باشد.دارای متصرف و مالك مشخص نمی
قانون قاچاق کاال  10در فرض رسیدگی غیابی در خصوص پرونده های قاچاق  کاال و ارز موضوع ماده -1:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/4/1031مورخ  1140/31/0نظریه شماره  -1

ده جهت تعیین شود بلکه پرونها تنظیم نمیده، نیاز به تعیین هویت فرضی نیست و در واقع جعل متهم ضروری نیست و قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست در این پرون1031و ارز مصوب 
ز بیت ماند؛ به مانند موارد صدور حکم دیه اشود، نه تعیین تکلیف متهم غایب، در خصوص متهم  یا متهمین غایب، پرونده در دادسرا مفتوح میتکلیف کاالی قاچاق، به دادگاه تقدیم می

 شود. که پرونده بدون تنظیم کیفر خواست و به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می 1031 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 14المال موضوع ماده 
خودش به  انتزع شود؛ مانند مال بالوارث، یمال بالصاحب مالی است که مالك ندارد، صرف نظر از اینکه قبال مالك داشته یا نداشته باشد. به عبارت دیگر یا مالکیت مالك سابق قهرا م

  «مالك مجهول است. پوشی کرده باشد )اعراض( لیکن مال مجهول المالك، مالی است که سابقه تملك دارد اما در زمان معین، مالك آن شناخته نمی شود، یعنی هویتاختیار چشم

نباشد، حسب مورد تخلف یا جرم نبوده و مالك از این حیث قابل  1031مصوب قانون قاچاق کاال و ارز  11و  11صرف مالکیت کاالی قاچاق چنانچه مشمول عناوین مذکور در مواد  -0
 باشد.تعقیب نمی
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 مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق   -فصل هشتم

و قاچاق کاال و ارز مسـتلزو حبس و یا  1، قاچاق کاالهای مک وعاییافته و حرفهرسـیدگی به جرا ا قاچاق کاال و ارز سـازمان  -00ماده 

های قاچاق کاال و ارز، ت لف محسوب و رسیدگی به آن در . سایر پرونده4در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است 23انفصال از خدمات دورتی

                                                           
 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1

 0/13/1031اچاق کاالو ارز مصوب قانون مبارزه با ق 11مذکور در صدر ماده «  جرایم قاچاق »منظور از عبارت -1:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  13/1/1031مورخ  130/31/0نظریه شماره 
ع و از جمله مشروبات الکلی خارجی ) تولید ، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن ) حمل ، نگهداری و فروش ( است. بنابراین رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری و فروش کاالی ممنو

 « خارج ( در صالحیت دادگاه انقالب است.
، این قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کاالی ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کاالیی است. بنابراین 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  11ماده  1با عنایت به تبصره  -1

اشند، صرفاً در حیطه صالحیت دادگاه انقالب می باشد، لیکن های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق خارج از کشور وارد شده بدر مورد فروش و نگهداری و قاچاق دستگاه
قانون اخیرالذکر را از تاریخ الزم االجرا شدن، منسوخ اعالم نموده است. بنابراین  3قانون صدرالذکر فقط بند  ب ماده  00های موصوف، با عنایت به اینکه ماده درباره استفاده از دستگاه

ی مل، نگهدارط ، به عهده دادگاه عمومی جزایی است. شایان ذکر است که در مورد آالت و وسایل قمار نیز همانند تحهیزات دریافت از ماهواره، قاجاق، حرسیدگی به آن مطابق قانون مربو
ط به آنها نظیر قماربازی، در صالحیت دادگاه عمومی و فروش آنها به عنوان کاالی ممنوع ) در فرضی که از خارج وارد شده باشند( در صالحیت دادگاه انقالب است؛ لیکن سایر جرایم مربو

واد وحشی و فروش و حمل و نقل آنها مطابق مجزایی است. به این ترتیب قاچاق کاالهایی مانند اموال تاریخی و فرهنگی ، آالت و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل، صدور حیوانات 
 رسد.دادگاه انقالب رسیدگی شده و مرتکب به مجازات می قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 11و  11
همان قانون، رسیدگی  11ناظر برماده  1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  11با توجه به ماده  -4».... اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  11/0/1030مورخ  1631/30/0از نظریه شماره  -

 عی و بصری مبتذل و مستهجن ) به عنوان کاالی قاچاق ممنوع( در صالحیت دادگاه انقالب است.به جرم نگهداری ، حمل و فروش آثار سم
است، قاچاق محسوب نشده؛ بلکه بر مبنای  1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  16نگهداری، فروش، خرید، حمل، توزیع)عرضه( وصید ماهیان غیرخاویاری، چون خارج از شمول ماده -6

، رسیدگی به جرایم 1001برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی و الیحه قانونی حفاظت و بهره 1041یحه قانونی مجازات صید غیرمجازاز دریای خزرو خلیج فارس مصوب مقررات ال
 «بینی شده در این مقررات در حیطه صالحیت دادسرا ومحاکم عمومی است.پیش

 این قانون . 14اداره کل حقوقی قوه قضاییه ، مندرج در زیرنویس ماده  10/1/1030مورخ  113/30/0ر.ك نظریه شماره 

مجلس شورای  30/13/1031( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 11نظر به اینکه در ماده )» هیات عمومی دیوان عالی کشور: 31/33/1030 -006رای وحدت رویه شماره  -1
به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: )سایر پرونده های قاچاق کاال و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت « ل از خدمات دولتیمستلزم حبس و یا انفصا»اسالمی، عبارت 

اال و مانند رسیدگی به بزه قاچاق کممنوع ه سازمان تعزیرات حکومتی است( معطوف به قاچاق کاال و ارز و منصرف از قاچاق کاالهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کاالهای
 « ب است.ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در صالحیت دادسرا و دادگاه انقال

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -0
 این قانون. 11مندرج در زیرنویس ماده  03/3/1031مورخ  1601/31/0ره و شما 11/6/1030مورخ  1000/30/0ر.ك نظریه های شماره  -

ناظر به جرایم قاچاق کاال و ارز غیر از موارد قاچاق کاال « مستلزم حبس  و یا انفصال از خدمات دولتی »عبارت :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1/1/1030مورخ  110/30/0از نظریه شماره 
 باشد.قانون فوق الذکر می 11فه ایو کاالی ممنوع است و لذا منصرف از موارد مذکور در ماده و ارز سازمان یافته و حر

رسیدگی به جرایم حمل ونگهداری کاالی قاچاق ) و نه تخلفات آنها ( در صالحیت دادگاه انقالب است مگر اینکه  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11با توجه به ماده 
 فوق الذکر خارج بوده و مطابق قانونموجب قوانین خاص در صالحیت مرجع دیگری قرارگرفته باشد نظیر موارد مربوط به حمل و نگهداری سالح و مهمات غیر مجاز که از شمول قانون به 

 «گردد.رفتار می 0/6/1033خاص خود مصوب 

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
به تمام جرایم  1031قانون آیین دادرسی کیفری  133با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 11/0/1031مورخ  1300/31/0نظریه شماره  -

قانون مذکور که در صالحیت  031ه جرایم موضوع ماده این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوز 000کند و با عنایت به ماده در صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می
ه انقالب است اتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کتد، بنابراین قضات دادگاه بخش، صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی را در جرایمی که در صالحیت دادگدادگاه کیفری یك است، می

 «به رئیس حوزه قضایی یا دادرس واگذار شده ، وظایف قضایی است و منصرف از وظایف اداری است. 11ضمن، وظایف دادستان که در ماده این قانون آمده است، ندارند. در  030و در ماده 
 14الی ممنوع و مصادیق مواد قانون یاد شده ،چنین استنباط می شود که جرایم قاچاق کا 11از مفاد ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1031مورخ  1310/31/0از نظریه شماره -
 «آن قانون که در حکم قاچاق کاالی ممنوع هستند ، در صالحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه انقالب است. 16و 
و از جمله جرائم  0/13/1031کاال و ارز بنا بر اصل کلی، رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/1/1030مورخ  361/30/0از نظریه شماره  -

ر صورتی این قانون در حیطه صالحیت دادگاه عمومی جزائی است و لذا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مرقوم در این قانون از سوی دادگاه انقالب د 04و  01و  00و  4مذکور در مواد 
 «این قانون. 11 است که به آن تصریح شده  باشد؛ مانند جرائم مذکور در ماده

دریافت  های تجهیزاتبین کسانی که کاالی ممنوع از قبیل مشروبات الکلی، اموال تاریخی، فرهنگی، دستگاه»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/1/1030مورخ  131/30/0نظریه شماره  -
(را قاچاق می کنند با کسانی که در داخل کشور اقدام به فروش و  1031رزه با قاچاق کاال و ارز قانون مبا 11ماده  1از ماهواره و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن )موضوع تبصره 

مذکور در این « جرایم قاچاق »قانون مذکور در صالحیت دادگاه انقالب است و عبارت  11نمایند، تفاوتی نیست و رسیدگی به این موارد وفق ماده حمل یا نگهداری کاالهای یاد شده می
 «اعم از جرم قاچاق  و جرایم مرتبط با آن در هر نقطه از داخل کشور است. ماده
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و رســیدگی به اتهاو ی،ی از آنان در صــالحیت مرجذ ای، متهکان متعدد داشــته چ انچه پرونده 1صــالحیت ســازمان تعزیرات ح،ومتی اســت.

 شود.قضا ی باشد، به اتهامات سایر اش ا  نیز در این مراجذ رسیدگی می

 یدگیمحرز شود رس قاتیو انجاو تحق یح،ومت راتیاز ارجاع پرونده به سازمان تعز که پس صورتی در -(۲1/17/1۳۹0)الصاقی   تبصره 

س از قرار پ نیخود را صادر ک د ا تیم،لف است بالفاصله قرار عدو صالح هیاراست، شعبه مرجوع ییقضامرجذ  تیدر صالح یبه جرو ارت،اب

ــازمان تعز داییت ــعبه در س ــورت عدو اعالو نظر آن مقاو ظرف مدت  ایو  یح،ومت راتیمقاو مافوق ش ــت و پرونده  یهفته، قطع کیدر ص اس

 راتیتعز تیدر صــالح ییمرجذ قضــا صیکه پرونده به تشــ  یدر موارد نیهکچ . 2گرددیصــالح ارســال م یر ییبه مرجذ قضــا کاًیمســتق

 نیمقررات ا 3باش د.یم یدگیم،لف به رس یح،ومت راتیتعزگردد و شعب سازمان یبه مرجذ ممکور ارسال م کاًیاست، پرونده مستق یح،ومت

  4است. یمستث  21/81/13۷3( مصوب یامور مدنو انقالب ودر  یعکوم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 20تبصره از شکول ماده 

                                                           
که رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11با توجه به ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  0/0/1030مورخ  30/0/ 410نظریه شماره  -

های قاچاق کاال و ارز تخلف ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صالحیت دادگاه انقالب و سایر پروندههارز سازمان یافته و حرف
قانون فوق الذکر،  00به موجب ماده  1001و ارز مصوب  محسوب و در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و با لحاظ نسخ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال

 «های عمومی بخش، صالحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز را ندارند.هیات عمومی دیوان عالی کشور معتبر نیست و لذا دادگاه 13/0/1011مورخ  606رای وحدت رویه شماره 

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
، که استثنایی بر امر صالحیت 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11قسمت دوم ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  13/1/1031مورخ  1141/31/0ره نظریه شما -

رکت یا معاونت در جرم یا تخلف واحد ،تحت تعقیب در دادسرا ذاتی مراجع رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات است، فقط ناظر به مواردی است که متهمان متعدد، تحت عناوینی نظیر مشا
نوان جرم تلقی گردد، به طور مثال، ع و دادگاه انقالب و یا شعب تعزیرات حکومتی قرار گیرند، به نحوی که رسیدگی به اتهام برخی از متهمان، تخلف محسوب و نسبت به برخی دیگر

ای باشد، بنابراین در فروض مطروحه در سوال که متهم واحد مرتکب قاچاق کاالی ممنوعه و به لحاظ سوابق ارتکابی تخلف قاچاق حرفه اتهامی برخی، قاچاق کاالی مجاز و برخی دیگر
اند، از ت شدهرات حکومتی اسصالحیت تعزینیز کاالی مجاز گردیده و یا متهمان متعدد مرتکب جرایم مختلف در صالحیت محاکم کیفری یا انقالب و تخلفات مربوط به قاچاق کاال که در 

الح )ذی ربط( قانون فوق الذکر، خارج بوده و در این موارد مطابق قواعد عام قانون وآیین دادرسی کیفری به هریك از جرایم و تخلفات مربوطه در مرجع ص 11شمول قسمت دوم ماده 
 «رد.رسیدگی خواهد شد و موجب قانونی جهت رسیدگی توامان در مرجع واحد وجود ندا

این است که رسیدگی به جرایم  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11مستفاد از ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  13/11/1030مورخ  1113/30/0از نظریه شماره  -
ات حکومتی است بنابراین، موجب قانونی جهت رسیدگی توامان به جرایم و تخلفات متهم قاچاق کاال و ارز در صالحیت دادگاه انقالب و رسیدگی به تخلفات آنها در صالحیت سازمان تعزیر

صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است،  واحد در دادگاه انقالب وجود ندارد. در خصوص مورد استعالم که یك نفر دارای دو اتهام است که یکی در صالحیت دادگاه انقالب و دیگری در
ود قرار دارد ، صادر ش می که در صالحیت همان دادگاه است باید رسیدگی کند. بنابراین، اگر در دادسرا قرار منع تعقیب در مورد جرمی که در صالحیت همان دادگاهدادگاه انقالب به جر

 «کند.به وجود نخواهد آمد. در این صورت، سازمان تعزیرات حکومتی نیز می تواند به تخلف داخل در صالحیت خود رسیدگی   مشکلی
کاالی ممنوع قاچاق در هر کجا و نزد هر کس که باشد، ولو آن که به عنوان حمل و نگهداری در اختیار »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/1/1030مورخ  1360/30/0از نظریه شماره  -

دادگاه انقالب است و عبارت جرائم قاچاق مذکور در این ماده، اعم از جرم قاچاق و جرائم رسیدگی به آن در صالحیت  1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  11داشته باشد، مطابق ماده 
 «  مرتبط با آن )حمل ،نگهداری و فروش( است.

، تعقیب جرایم و  1031وب قانون آیین دادرسی کیفری مص 31و  11،61نظر به اینکه حسب مفاد مواد :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  13/3/1031مورخ  1161/31/0نظریه شماره  -1
بودن  سیدگی می کنند، لذا در صورت جرمانجام تحقیقات در خصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات ر

ذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود، بدیهی است که با صدور قرار تامین کیفری از عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخ
 « سوی بازپرس ، قرار تامین سابق الصدور از سوی شعبه تعزیرات حکومتی )مرجع شبه قضایی ( منتفی و ملغی االثر خواهد بود.

 6ماده  1)مشعر بر نسخ مجازات قانونی جرم موضوع بند  1031قانون مجازات اسالمی  13( بند الف ماده 1:»کل حقوقی قوه قضاییه اداره  11/0/1030مورخ  1041/30/0نظریه شماره  -0
انون جزا در فرض مطروحه ( از موارد موقوفی تعقیب یا اجرای حکم می باشد و لذا تغییر وصف جرم به تخلف از مصادیق نسخ ق 1001ها در امور کیفری مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

کومتی تا اچرای حکم به قوت ( قرارهای تامین ماخوذه از متهم با عنایت به این موضوع که قابلیت تعقیب کیفری را دارد، در هر صورت در هردو مرجع قضایی و تعزیرات ح1باشد.    نمی
بدل آن به شعب سازمان تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است، زیرا حکم قطعی صادر شده است و امکان  استعالم، ارسال پرونده یا 1و  1( با توجه به بندهای 0خود باقی است.    

باشد، یعنی مجازات جرم به موجب قانون الحق تخفیف یافته باشد،  1031قانون مجازات اسالمی  13رسیدگی مجدد وجود ندارد اما در صورتی که موضوع مطروحه از مصادیق بند ب ماده 
 «. ازات سابق را تخفیف دهد.ادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند با تقاضای قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه، بدون ورود در ماهیت و صرفاً با لحاظ قانون الحق مجد

نظامی و  ها اعم از عمومی،همچنین در مواردی که دادگاه، ق شودهای عمومی، نظامی و انقالب در مورد صالحیت، اختالف محقهرگاه بین دادگاهقانون آیین دادرسی مدنی:  11ماده  -1
ر در خصوص ی دیوان عالی کشواارسال خواهد شد. رانقالب به صالحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور

 .اشدباالتباع میتشخیص صالحیت، الزم
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هر کداو از شــعب دادســرا و دادگاه انقالب اســالمی، تعزیرات ح،ومتی و شــعب تجدید نظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل  -05ماده 

صادر ک  د سیدگی و رای نهایی را  شد1پرونده باید ر سب نوع جرو یا ت لف و علل دیگر، ت،کیل  ن تحقیقات نیاز به زمان ، مگر مواردی که ح

ک  ده موظف است علت تاخیر را به صورت م،توب به مقاو مافوق گزارش بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجذ رسیدگی

 گردد.دهد. عدو ارسال این گزارش موجب مح،ومیت انتظامی تا درجه سه می

رح به رسیدگی است شعب تعزیرات ح،ومتی هکان اختیار مراجذ قضایی در در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات ح،ومتی صا -06ماده 

 2 های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخم دستور مقاو قضایی تصریح شده است.رسیدگی به پرونده

صره   متی به جز در موارد اثبات سـوءنیت یا های قاچاق کاال و ارز سـازمان تعزیرات ح،واعضـای شـعب ویژه رسـیدگی به پرونده  -1تب

 گیرند.ارت،اب اعکاری که در قانون جرو است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آرا صادره تحت تعقیب قضایی قرار نکی

 رز مرت،بهای قاچاق کاال و ابه کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات ح،ومتی که در مقاو رسیدگی به پرونده -۲تبصره  

   4شود.رسیدگی می 3های مرکزمی شوند در دادسرا و دادگاه

                                                           
با اصالحات بعدی در راستای رسیدگی به پرونده  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  14ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/6/1133مورخ  131/1133/0نظریه شماره  -1

ر صورت منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت در کوتاهترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از )صدور حکم ظرف یك ماه و د
 «های بعد یك قاعده کلی استنتاج کرد.توان از حکم یادشده برای ماهآن(. تکلیف مقرر در این ماده منحصر به ماه اول است و نمی

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
، اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد ،  1031قانون مجازات اسالمی  13طبق بند ب ماده :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1/1/1031مورخ  004/31/0نظریه شماره  -

ز که قطعی بنمایند ، لذا در فرض سوال نی حکم قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه می توانند با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، تقاضای اعمال تخفیف مجازات را از دادگاه صادر کننده
، شعب تعزیرات حکومت همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند ، چنان چه مجازات تخلفات موضوع ماده  1031قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  16وفق ماده 

قانون  13ه قوانین سابق ، تخفیف یافته باشد ، در این صورت شعبه  ذی ربط باید نسیت به اعمال مقررات بند ب ماده قانون اخیرالذکر به تشخیص شعبه تعزیرات حکومتی نسبت ب 11
 «، حسب مورد اقدام نماید.1031مجازات اسالمی 

، چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی صالح باشد، 1031چاق کاال و ارز قانون مبارزه با قا 41و  16با لحاظ مواد »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  14/4/1030مورخ  1111/30/0نظریه شماره  -
ذکور یل و یا با قرار قبولی تأمین به سازمان مسازمان مذکور موظّف به رسیدگی است و متهم با پرونده در هر وضعیتی که در قبال قرار تأمین مأخوذه داشته باشد، چه با عجز از معرفی کف

 «تأمین فاقد وجاهت قانونی است. داللت می شود و لذا فك قرار

سا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کاال وتوجه به مسولیت ر با:  عالی کشور ت عمومی دیواناهی 1/1/1036مورخ  061رویه شماره  ی وحدتار -0
های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صالحیت دادسرا و بر اشتغال دارندگان پایه 1031ب وق کاال و ارز مصقانون قاچا 63و  13و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 

اال و کننده به قاچاق کاین قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی 01در رسیدگی به موارد مذکور در ماده  مستقر در مرکز استان کیفریمحاکم 
ال و ارز های قاچاق کاتعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده انبه فرد اجالی آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازم« مرکز»ارز و داللت 
 .ندگردعالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص مینشعب یازدهم و سی و هفتم دیوا اهای تهران بوده و آرشوند در صالحیت دادسرا و دادگاهمرتکب می

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
، 1031ارز مصّوبقانون مبارزه با قاچاق کاال و  16ماده  1در تبصره « در مقام رسیدگی» آنچه از عبارت »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  10/11/1030مورخ  1311/30/0نظریه شماره  -

 رای را که رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی حین انجام وظیفه ) رسیدگی به پرونده( یا به مناسبت آن مرتکب گردند، شامل شده و دگردد اینکه هر رفتار مجرمانهمستفاد می
مبادرت به اخذ رشوه نموده هر چند در حدود مقررات، تعیین مجازات نموده است، مورد شامل تبصره  فرض مطروحه نیز نظر به اینکه فرد خاطی به مناسبت اینکه پرونده نزد وی مطرح بوده

فتار ه رالزاماً مستلزم این نیست ک« درمقام رسیدگی»ای حادث نمی شد ) اخذ رشوه( و در ثانی اینکه احراز بزه گردد چه اینکه اگر پرونده نزد وی مطرح نبود چنین رفتار مجرمانهمذکور می
ی در دادسرا و قیب و رسیدگلف، مورد قابل تعمقام رسیدگی کننده، خالف مقررات باشد ) یعنی اینکه حتماً حکم غیر قانونی صادر گردد( النهایه اینکه با عنایت به شرح مذکور در بند ا

 «باشد.های تهران میدادگاه
تداعی « مرکز»( در ادبیات اداری هرگاه موردی در کل کشور محل طرح قرار می گیرد، استفاده از کلمه 1»قضاییه : کل حقوقی قوه  اداره  11/0/1030مورخ  633/30/0نظریه شماره  -

ون مبارزه با قاچاق قان 01بود همانند قسمت ذیل ماده ظهور در تهران دارد و اگر منظور قانون گذار مرکز استان می« مرکز»کننده مرکز کشور است که تهران می باشد و لذا استفاده از کلمه 
قانون فوق الذکر، اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز می باید حائز شرایط استخدام  11( به موجب بند ب ماده 1کرد. کاال و ارز به این امر تصریح می

از  بینی رسیدگی بر اتهامات اعضای شعب مذکور در محدوده جرائم ناشیساز پیشتواند زمینهد چنین شأنی میرسد، باشند و وجوای که به تصویب هیئت وزیران مینامهقضات مطابق آئین
مصونیت نسبی قانون مزبور نیز به نوعی  16ماده  1سوء رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز در دادسرا و دادگاه کیفری تهران را از سوی مقنن فراهم نموده باشد کما اینکه در تبصره 

( اهمیت جرائم ارتکابی از سوی اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و تأثیر سوء آن بر قضاوت 0از تعقیب کیفری برای افراد فوق الذکر مورد لحاظ قرار گرفته است.  
ویژه به منظور پرهیز از غرض ورزی و یا تحت تأثیر قرار دادن مسایل حاشیه ای توجیه نماید و از  تواند ضرورت رسیدگی به جرائم مزبور در تهران را بهبا توجه به سنگینی مجازات ها می

قانون مورد بحث برخی از اعضای شعب تجدیدنظر )رئیس شعبه( و اجرای احکام تعزیرات  63و  13( با توجه به اینکه به موجب مواد 1تری معمول گردد.    این طریق نظارت مطمئن
قانون اصالح قانون تشکیل  1صره ماده رای پایه قضائی می باشند، لذا رسیدگی به اتهام قضات در دادسرا و دادگاه کیفری مرکز استان غیر از تهران با سایر قوانین )از جمله تبحکومتی دا
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 عرضه نگهداری، حکل، یا و قاچاق احراز درباره تصکیا ات ار جهت است م،لف ک  ده رسیدگی شعبه -(11/11/1011)اصالحی   07 ماده

 گکرک نظیر دورت درآمدهای وصول مامور ان هایسازم از مورد حسب مشورتی کارش اسی نظر استعالو به نسبت قاچاق ارز یا کاال فروش یا

شوفه ارز یا کاال ارزش تعیین مورد در مرکزی بانک و سی و م، س اد برر شوفه کاالی به تعلق و انطباق جهت ابرازی ا   توق. نکاید اقداو م،

سیدگی صول مامور سازمان. شودمی ابالغ متها و ممکور سازمان های به ر ست موظف دورت درآمدهای و   دریافت تاریخ از روز ده فظر ا

  دگیرسی جلسه تش،یل صورت هر در. نکاید معرفی رسیدگی جلسه در حضور برای نیز را خود نکای ده حقوقی و ارسال را آن پاسخ استعالو،

 ت.نیس ممکور نکای ده حضور به م وط

  ابالغ سال هر ابتدای و تصویب ستاد االنهس گماریقیکت هایفهرست موجب به مک وع کاالهای ارزش -(11/11/1011)الحاقی  1 تبصره 

 گردد.می

 معدن ص عت، هایوزارت انه از ی،ی مورد حسب م،شوفه کاالی بودن خارجی یا ایرانی تش یص مرجذا-(11/11/1011)الحاقی  ۲ تبصره 

  رسیدگی شعبه درخواست با راجذم این. است ایران استاندارد ملی سازمان یا پزش،ی آموزش و درمان بهداشت، یا کشاورزی جهاد تجارت، و

سی و ک  ده سبت توریدک  ده، واحد و تورید محل مان د کاال مش صات برر سی نظریه اعالو به ن ش ا شورتی، کار ستدل نحو به م   می قداوا م

 و رد را آن مستدل طور به ماده، و تبصره این در ممکور مشورتی کارش اسی هاینظریه پمیرش عدو صورت در ک  ده رسیدگی مقاو. نکاید

صکیا ضی ت صره این اجرای به مربوط نامهآیین. ک دمی ات ار مقت صادیق تعیین و تب ستگاه به مربوط کاالی م  و یرشپم نحوه و های فوقد

ضوع نظرات به اعتراض صره این مو سا قانون این شدن االجراالزو از پس ماه یک تب صویب از پس و تدوین ستاد تو  ابالغ وزیران، هیات ت

 .گرددمی

 نیست. «دادگستری رسکی کارش اس» به ارجاع قابل آن هایتبصره و ماده این موضوع کارش اسی -(11/11/1011)اصالحی  ۳ تبصره

یا پروندهدر پرونده -08ماده   یافته، حرفه ای و  ـــازمان  یا ارز قاچاق های قاچاق کاالی مک وع، س ــالحی هایی که ارزش کاال  )اص

سایی و 888/888/188از ی،صد میلیون و م،شوفه بیش 1(11/11/1011 ش ا ستور  صدور د سبت به  ست ن سیدگی م،لف ا ست، مرجذ ر ( ریال ا

ا هتوقیف اموال متعلق به متها در حدود جزای نقدی احتکاری از طرق مقتضی، از جکله استعالو از ادارات ثبت اس اد و امالک، م ابرات، بانک

 2اید. مراجذ طرف استعالو نیز موظف د ظرف پ ج روز پاسخ الزو را به مرجذ رسیدگی اعالو ک  د.و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقداو نک

های قاچاق در سازمان تعزیرات ح،ومتی، رییس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به  به م ظور اعکال نظارت قضایی بر پرونده  -0۹ماده 

سازمان پس  ش هاد رییس  ضایی پس از موافقت رییس پروندهای قاچاق کاال و ارز به پی ضات دارای پایه نُه ق ستری از بین ق از تایید وزیر دادگ

 شوند.قوه قضا یه با ابالغ ایشان م صوب می

صره   صالحی   1تب ــود با  -(11/11/1011)ا ــادر ش ــابه اح،او م تلفی ص ــعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مش در مواردی که از ش

 گردد.ادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیات عکومی دیوان عاری کشور ارسال میدرخواست رییس سازمان یا وزیر د

                                                           
و  030در مواد  1031( در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4باشد.    می( سازگار ن1031قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  030و نیز ماده  1011های عمومی و انقالب اصالحی دادگاه
یدگی به اتهامات اعضای شعب به مواردی که خارج از قاعده عمومی صالحیت دادگاه محل وقوع جرم پرداخته شده است، به صورت خاص به صالحیت دادسرا و دادگاه صالح به رس 031

در تبصره « رکزم»و لکن در خصوص دارندگان پایه قضائی به صالحیت دادگاه های کیفری تهران تصریح شده است که حداقل مؤید معنای کلمه سازمان تعزیرات حکومتی نپرداخته است 
 «قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز نسبت به قضات عضو این شعب به تهران است. 1ماده  1

 .13/11/1133اصالحی به موجب اصالحیه مورخ  -1

به منظور  0/13/1030قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  11( با توجه به این که حکم مقرر در ماده 1و1:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  0/0/1030مورخ  410/30/0ماره نظریه ش -1
ور قرار وثیقه در پرونده هائی را که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه باالی قانون مذکور که صد 11ماده  1تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی می باشد و با عنایت به تبصره 

داع کرده باشد، رتی که متهم از اموال خود وثیقه اییکصد میلیون ریال می باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید متناسب با مجازات مقرر قانونی باشد، بنابراین در صو
قانون فوق الذکر، تکلیف مقامات رسیدگی کننده نسبت  11( با عنایت به صراحت ماده 0رسد.    قانون فوق الذکر به لحاظ تحصیل حاصل بودن منتفی به نظر می 11اعمال مقررات ماده 

 «د، نخواهد بود.ه ارزش آن کمتر از یکصد میلیون ریال باشبه رعایت این ماده وقتی است که ارزش کاالی مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال باشد، بنابراین این تکلیف شامل کاالهائی ک
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 از بیش ارزش با هایپرونده در موظف د ارز و کاال قاچاق هایپرونده به رسیدگی ویژه تجدیدنظر شعب -(11/11/1011)الحاقی  ۲ تبصره 

  اقتضا، صورت در ککتر و ریال (888/888/888/1میلیارد و یک ارزش با های پرونده در و مطلق طور به ریال (888/888/888/1میلیارد و یک

.  ک  د اراحض را است ضروری حضورشان که اش اصی سایر نیز و ضابا و کاشف دستگاه نکای ده متها، رسیدگی، وقت تعیین دستور صدور با

  مانذ یقانون نکای ده یا وکیل معرفی عدو یا حضور عدو صورت هر در. ک د معرفی قانونی نکای ده یا وکیل یا شود حاضر ش صا می تواند متها

 نیست. رسیدگی از

شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها  - 51ماده  ست میلیون و 1آرا  شد، قطعی 888/888/28ککتر از بی ( ریال با

 2علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.ت مح،ووٌاست. در سایر موارد آرا شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواس

 جهات تجدید نظرخواهی در شعب تعزیرات ح،ومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.ا-1تبصره 

آرا صادره از شعب تعزیرات ح،ومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدارت اداری و سایر مراجذ  -۲تبصره 

 3ست.قضایی نی

انون با ق ایبر عدو انطباق ر یلیشده اند هرگاه در یقطع ینظرخواه دیکه به رحاظ عدو تجد ییآرا ای یقطع یآرا بدو هکلی در -۳ه تبصر

 4.دینکا دنظریتجد یتواند تقاضا یم یح،ومت راتیسازمان تعز سییبا قانون موجود باشد، ر ینقد کهیعدو ت اسب جر ای

سراها از صادره اح،او و تعقیب موقوفی و م ذ قرارهای -(11/11/1011)الحاقی  1 مکرر 51 ماده سیدگی مراجذ شعب و داد   ک  ده، ر

شف، دستگاه ستاد، به متها، بر عالوه  ظرف زیر موارد از هریک .شود می ابالغ دادستان، و دورت درآمدهای وصول مامور دستگاه ضابا، کا

  دهایدرآم وصول مامور دستگاه و ضابا کاشف، دستگاه ستاد، دادستان، توسا ید نظرخواهیتجد یا اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز بیست

 باشد:می دورت

 باشد. برا ت یا تعقیب موقوفی م ذ، بر مب ی رای -الف

 باشد. برا ت یا تعقیب موقوفی م ذ، بر مب ی متهکین از برخی به نسبت رای -ب

 باشد. برا ت یا تعقیب موقوفی م ذ، بر مب ی ارز و کاال از ب شی به نسبت رای -پ

 باشد. برا ت یا تعقیب موقوفی م ذ، بر مب ی پرونده متهکین یا متها اتهامی ع اوین از برخی به نسبت رای -ت

                                                           
میزان ارزش  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  43در مادّه « ارزش آنها»منظور از عبارت » ه کل حقوقی قوه قضاییه : ادار 11/1/1031مورخ  160/31/0اره نظریه شم -1

تعیین شده و درخصوص آن تحت عنوان تخلّف قاچاق کاال  11/1/1033قانون امور گمرکی مصوب  14 و11موّاد  الذکر وخ، د ماده یك قانون فوقکاال و ارز است که براساس بندهای ح، 
 «و ارز، از سوی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی، رأی )اعم از حکم یا قرار( صادر شده است.

)در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  41حسب صراحت ماده »ی قوه قضاییه :اداره کل حقوق 13/1/1031مورخ  10/31/0نظریه شماره  -1
د آمره قانون آئین که از قواع هاشود.( به این اعتبار، احکام و قواعد مربوط به اعتراض به احکام دادگاهدادرسی در این قانون پیش بینی نشده باشد مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می

بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان در تبصره پیش کهباید رعایت گردد بالحاظ این 1031دادرسی کیفری است، درخصوص آراء صادره دراجرای قانون مبارزه با قاچاق کاالو ارز مصوب 
 «باشد.ررات آئین دادرسی کیفری نمیعلیه مطابق مقحق تجدیدنظرخواهی محکومٌآن قانون، نافی 43ماده  0

مجلس شورای اسالمی  30/13/1031 مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 43ماده  1بر اساس تبصره هیات عمومی دیوان عدالت اداری :  11/11/1033مورخ  1004رای شماره  -0
ه نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصر« رز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.آرا صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ا»

ی پرونـده هاصـادره از شعب تعزیرات حـکومتی در مـورد  صالحیت رسیـدگی به آرا ، رزکاال و ا قاچاق با مبارزه قانون قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از الزم االجرا شدن

صادره از شعبه  3033303346133013صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره  3633303331131141 شماره دادنامه لذا ندارند، ارز را و قاچاق کاال
 ازین قانونی است.چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با مو

 ( اصالح گردید.0( به تبصره )1( حذف و تبصره )0، تبصره ) 13/11/1133به موجب اصالحیه مورخ  -1
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ستین ح،ا در مقرر مجازات که مواردی در مح،ومیت رای -ث شد میزانی حداقل از ککتر قانون، خالف بر ن  شته مقرر قانون که با   دا

ست شد شده صادر ارز، یا کاال از ب شی نظرگرفتن در دونب یا ا صحیح، اتهامی ع وان ات ار با یا با   شده نتعیی قانونی مقرر میزان از ککتر نا

 باشد.

صره  صو  در صادره برا ت آرای -تب ستث ای به ریال (888/888/888/2و میلیارد دو از ککتر ارزش با های پرونده خ   های پرونده ا

 .نیست اعتراض یا تجدید نظر خواهی قابل دورتی خدمات از انفصال یا حبس مستلزو مک وع، کاالی ای، هحرف یافته، سازمان

  جعل، ارتشا، رشا، جرا ا قانون، این موضوع ت لفات و جرا ا ارت،اب راستای در که صورتی در -(11/11/1011)الحاقی  ۲ مکرر 51 ماده

ستفاده سلحانه تکرد یا و قانونی مقررات و خالف حق بر نفور اعکال مجعول، س د از ا شد، یافته ارت،اب نیز م  اتت لف و جرا ا تکامی به با

 د.شومی رسیدگی انقالب دادگاه و دادسرا در فوق مرتبا جرا ا هکراه به قانون این موضوع ارت،ابی

  ارز و کاال قاچاق به رسیدگی ویژه شعب از صادره قطعی رای قضا یه قوه رییس که صورتی درا-(11/11/1011)الحاقی  ۳ مکرر 51 ماده

 ا خ شعبی در تا ارسال کشور عاری دیوان به را پرونده دادرسی، اعاده تجویز با دهد، تش یص بین شرع خالف را ح،ومتی تعزیرات سازمان

 بین رعش خالف بر امب ی ممکور خا  شعب. نکاید صادر قطعی رای و رسیدگی یابد می ت صیص امر این برای قضاییه قوه رییس توسا که

 .نکای دمی صادر مقتضی رای و آورند می عکل به ماهوی و ش،لی از اعا مجدد رسیدگی و نقض را قبلی قطعی رای شده، اعالو

  نقدی جریکه( %2و درصد دو معادل درخواست، ارا ه ضکن باید باشد، علیهمح،ووٌ ماده این موضوع رسیدگی متقاضی چ انچها-1 تبصره 

ستری ص دوق نزد را صادره ح،ا در م درج سی، اعاده تجویز صورت در. نکاید تودیذ دادگ سترد ممکور مبلغ دادر  این غیر در و گرددمی م

 د.شومی واریز کشور کل داری خزانه حساب به و محسوب دورت عکومی درآمد ع وان به صورت،

صره  میلیارد  یک ارزش با هایپرونده در و مطلق طور به لریا (888/888/888/1میلیارد و یک از بیش ارزش با هایپرونده درا-۲ تب

ضا، صورت در ککتر و ریال (888/888/888/1و شور عاری دیوان شعب اقت ستور صدور با موظف د ک سیدگی، وقت تعیین د   هنکای د متها، ر

  نکای ده یا وکیل یا شود حاضر تواند ش صاً می متها. ک  د احضار را است ضروری حضورشان که اش اصی سایر نیز و ضابا و کاشف دستگاه

ضور عدو حال هر در. ک د معرفی قانونی سیدگی از مانذ قانونی نکای ده یا وکیل معرفی عدو یا ح ست ر سیدگی تجدیدنظر شعب. نی  هب ر

 هست د. تبصره این اح،او رعایت به م،لف نیز دادگاه، و تعزیرات از اعا قانون، این موضوع هایپرونده

ست، مطابق قانون آ یندر کلیا-51ماده  شده ا سی در این قانون پیش بی ی ن ضوابا دادر شرایا و  سی کیفری رفت ه مواردی که  ار دادر

 1شود.می

                                                           
 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
 این قانون .  63، مندرج در زیرنویس ماده  4/13/1031مورخ  1601/31/0ر.ك نظریه شماره  - 
و اصالحات و الحاقات بعدی، نصی بر  1031( با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1» اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/1/1031 مورخ 1131/31/0نظریه شماره  -

فوق الذکر دارد،  01حاً داللت بر بقای مقررات ماده قانون صدرالذکر نیز تلوی 403این قانون به موجب ماده  01قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده  01نسخ ماده 
وطه ه همان قاضی اجرای احکام مرببنابراین بنظر می رسد، درخصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویز کننده تقسیط جزای نقدی ک

 ر به عمل آید.قانون فوق الذک 01است همچنان باید مطابق مقررات ماده 
های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای ، مبنی بر اینکه؛ محکومیت10/0/1031های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت 10( با توجه به تبصره ماده 1

باید با دستور قضایی صورت پذیرد و در این ، که تبدیل جزای نقدی به حبس می0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63ها است و با لحاظ ماده احکام کیفری دادگاه
قانون اخیرالذکر که در موارد سکوت، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است  41باید )جز در موارد مصرحه خاص( عمل گردد و با لحاظ ماده خصوص مطابق قانون آیین دادرسی کیفری می

ده، ون یاد شسیط جزای نقدی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ساکت است، بنابراین؛ درخصوص جزای نقدی صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی موضوع قانو چون در خصوص تق
ام و مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیط و اصالحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقد 1031قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  413باید مطابق مقررات ماده می

باشد و مرجع تجدید نظر نسبت به آراء صادره درخصوص دعوی تقسیط جزای نقدی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می 63جزای نقدی نیز دادگاه ویژه تعیین شده، موضوع تبصره یك ماده 
 «د بود.نیز تابع احکام عمومی مربوط به دادگاه مزبور خواه

، اجرای آرای 14/0/30قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10( اوالً: با توجه به تبصره ماده 1»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/4/1031مورخ  1113/31/0از نظریه شماره  -
ت، یعنی وفق مواد مربوطه در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط است ها اسمحکومیت کیفری شعب تعزیرات حکومتی مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه
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صالحی و الحاقی   5۲ماده  ضوع ت لفات یا جرایام ظور رد اتهاو  متهکانی که به -(11/11/1011)ا س اد مثبته گکرکی  1قانون این مو به ا

ست اد می ک  د، م،لف د ظ ضاریه ابالغرف ده روز از زمان ا سیدگی 2جلب یا اح س د را ارا ه نکای د. این مهلت با در مرجذ ر صل آن  ک  ده، ا

سیدگی ش یص مرجذ ر س ادی که خارج از این مهلتعمرموجه به ت ست. به ا ا ه ها ارک  ده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تکدید ا

 عکل مالک مربوط سامانه در موجود اطالعات شود، صادر ار،ترونی،ی صورت به گکرکی مثبته اس اد انچهچ شود. شود ترتیب اثری داده نکی

 بود.  خواهد

 اموال ناشی از قاچاق   -فصل نهم

صالحی   5۳ماده  ستگاه -(11/11/1011)ا شف هاید شوفه قاچاق کاالهای موظف د ضابطین و کا   و غیرم قول و م قول اموال کلیه و م،

  لسهصورتج رونوشت با هکراه مک وع، کاالی استث ای به شوند،می توقیف قانون، این اجرای در که را هوایی و آبی زمی ی، از اعا یهنقل وسایل

 اقداو مانساز این. نکای د تکلی،ی اموال فروش و آوریجکذ سازمان تحویل کشف، از پس بالفاصله کاال، ارزش اوریه تش یص و توقیف و کشف

 انبارداری، از اعا مربوطه هایهزی ه. اســت قطعی رای صــدور به م وط ارمکر فوق اموال واگماری یا امحا فروش، و نکوده الکا نگهداری به

 عیینت مدیریت هزی ه تامین خصو  در مستقلی بودجه ساره هر است م،لف دورت. باشد می سازمان این عهده بر ت لیه و انتقال بارگیری،

 .نکاید بی یپیش نسازما این برای کاال ت،لیف

صره   صاحب متواری و یا مجهول  -1تب صاحب یا  شوفه بال شد، عین کاالی مزبور به نهاد در کلیه مواردی که کاالی قاچاق م، ارکارک با

ـــروشود و یا با هکاه گی و اخم مجوز فروش از نهاد مارون کاالی مزبور توسا سازمان جکذفقیه تحویل میمارون از سوی وری ش آوری و فـ

 شود.فقیه واریز میرسـد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مارون از سوی وریاموال تکلی،ی به فروش می

 ترتیب به داو و قانون این( 2۷و ماده «ارف» ب د و( 26و و( م،رر 21و ،(21و مواد موضوع کاالهای کلیه -(11/11/1011)اصالحی   ۲تبصره  

  آموزش و درمان بهداشت، وزارت ایران، شیالت سازمان کشور، آب یزداری و مراتذ ها،ازمان ج گلس زیست، محیا حفاظت سازمان اختیار در

  اریخت از ماه سه ظرف کاالها این ت،لیف تعیین و دارینگه تحول، و تحویل نحوه دستورارعکل. گیردمی قرار جهاد کشاورزی وزارت و پزش،ی

 و نهادها ها،سازمان کلیه. رسدمی وزیران هیات تصویب به و شودمی تهیه ممکور نهادهای یهک،ار با ستاد توسا قانون این االجرا شدنالزو

 مرور که کاالهایی یا و طیور و احشاو االشتعال،سریذ ارفساد،سریذ کاالهای مورد در موظف د آن هایتبصره و ماده این موضوع هایدستگاه

  رراتمق براساس را کاال بالفاصله ک  ده، رسیدگی مرجذ از فروش مجوز اخم از پس شود، می آنها در کیفی و ککی تغییرات ایجاد سبب زمان

 برسان د. فروش به مربوط

                                                           
با اصالحات و الحاقات بعدی، این است که چنانچه شخص حقوقی، محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد،  1031قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  631و 630، 631و مستفاد از مواد 

 ص حقوقی قابل اجراء بوده و مالك در اجرای حکم، وجود استقالل در شخصیت حقوقی است و لذا اجرای حکم کیفری و وصول جزای نقدی از غیر ازمجازات مزبور تنها نسبت به شخ
ن سازمان دارای شخصیت حقوقی و اساسنامه سازمان حمل و نقل ترافیك، ای 1علیه )سازمان وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل( فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: طبق ماده محکومٌ

، اصوالً 1031قانون مجازات اسالمی مصوب  13ها، مطابق تبصره ذیل ماده شود. ثالثاً: در مورد احکام مربوط به دادگاهاستقالل مالی است و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می
اشد.     بنمایند به مجازاتهای کیفری مذکور در این ماده و از جمله جزای نقدی قابل اعمال نمیل حاکمیت میمحکومیت اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعما

 تعلیه رأی شعب تعزیرات حکومتی شخص حقوقی است و نه مدیرعامل آن به عنوان شخص حقیقی، بنابراین موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت نسب( با توجه به این که محکوم1ٌ
، اجرای 14/0/1030قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10گونه که در بند یك گفته شد، مطابق تبصره ماده ( همان1و0به مدیرعامل و بالتبع بازداشت وی وجود ندارد.      

و اصالحات 1031به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  413ا توجه به مواد ها است؛ لذا بهای کیفری شعب تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهمحکومیت
 «علیه )شخص حقوقی ذیربط( به منظور وصول جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط، فاقد اشکال قانونی است.آن، توقیف و فروش اموال محکومٌ 636و الحاقات بعدی از جمله ماده 

که بیان داشته در کلیه مواردی که شرایط و  1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  41با عنایت به ماده » اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 6/1/1030 مورخ 1163/30/0از نظریه شماره  -
بط وثیقه تابع الذکر در فرض سؤال، دستور ضفوقگردد. بنابراین با توجه به سکوت قانون بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری عمل میضوابط دادرسی در این قانون پیش

( این سؤال مبهم است و ضروری است، شماره رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس شود تا متعاقباً پیرامون آن اظهارنظر 1است.   1001عمومات قانون آئین دادرسی در امور کیفری 
 «شود.

 این قانون . 16اره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در زیر نویس ماده اد 14/4/1030مورخ  1111/30/0ر.ك نظریه شماره 

 .13/11/1133اصالحی به موجب اصالحیه مورخ  -1

 .13/11/1133اصالحی به موجب اصالحیه مورخ  -1
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های نفتی قاچاق م،شوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس های نفتی موظف است فرآوردهشرکت ملی پ ش فرآورده -۳تبصره  

 شور واریز نکاید.داری کل کاز فروش آن وجه حاصله را به خزانه

صره   سوی بانک مرکزی واریز نکاید و پس از  -0تب شده از  ساب تعیین  شوفه به ظن قاچاق را به ح ست ارز م، شف م،لف ا ستگاه کا د

( 1که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره وداری کل کشور واریز ک د. در صورتیقطعیت ح،ا آن را به حساب ویژه خزانه

 شود.ماده باشد، مطابق تبصره ممکور اقداو میاین 

  کعیس آثار قکار، وسایل و آالت ار،لى، مشروبات قبیل از ندارند، مصرفی گونه هیچ قابلیت که کاالهایی -(11/11/1011)الحاقی  5 تبصره 

صری و ستهجن، و مبتمل ب سد کاالهای م صرف تاریخ یا فا شته م سیدگی مرجذ امحا از مجوز اخم از پس گم صله ک  ده، ر ساس بر بالفا  ا

  اشتهد ضرورت جرو اثبات و رسیدگی برای ک  ده رسیدگی مقاو تش یص به آن از قسکتی یا تکاو ای ،ه مگر شوند، امحا می مربوط مقررات

   .باشد

صاحب  - 50ماده  سترداد کاال،  صدور رای قطعی برا ت متها و ح،ا به ا ستحق دریدر موارد  صورت وجود عین، م افت آن و در کاال در

مورد مسـتحق دریافت مثل یا بهای کاال به قیکت روز فروش بوده و در صـورتی که فروش شـرعاً یا قانوناً جایز نبوده، صـورت حسـب غیر این 

 گردد.باشد. ح،ا این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نکیاالدا میدرخصو  پرداخت قیکت، مستحق قیکت یوو

در مواردی که موضوع ماده مرتبا با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن  -بصره ت

 شود.مسترد می

ورتی ای است. درصفروش کاالی قاچاق م وط به رعایت کلیه ضوابا قانونی از جکله ضوابا ف ی، ایک ی، بهداشتی و قرنطی ه - 55ماده 

ـــد و به تورید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار رطکه وارد ن، د، پس از اخم مجوز از مراجذ که فر ـــوابا فوق بالمانذ باش وش کاال مطابق ض

ضوع ماده و صب رمزی ه مو سازمان جکذ 1(11/11/1011)الحاقی  (16وماده  شرایا گرفتن نظر در با( این قانون، 13ریربا و ن سا  آوری و تو

   2شود.کلی،ی فروخته میفروش اموال ت

صره  سازمان -تب سته از کاالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار  سوی وری فقیه درباره آن د ها و نهادهای دیگر از جکله نهاد مارون از 

ــت در فروش اموا ــازمان یا نهاد مربوط موظف اس ــاحب متواری و مجهول ارکارک، س ــاحب و ص ل ممکور قرار دارد مان د کاالهای قاچاق بالص

 مقررات این قانون را رعایت نکاید. 

ــ11/11/1011)اصالحی  56ماده   مورد حسب تکلی،ی اموال فروش و آوریجکذ سازمان و رهمعظا ارن با فقیه وری سوی از مارون نهادا(ـ

ساد، سریذ کاالهای مورد در جز به صادره رای قطعیت از پس قاچاق کاالهای خصو  در موظف د شت سریذ ارف شاو عال،اال   یا و و طیور اح

 ک  د: عکل زیر ترتیب به شود، می آنها در کیفی و ککی تغییرات ایجاد سبب زمان مرور که کاالهایی

 خارجی ترانزیت(وگمر  رویه تحت کشور از خروج شرط به را قاچاق کاالهای مزایده برگزاری با قطعی رای صدور تاریخ از ماه دو ظرف -1

  رگزارب ماه دو مدت انقضای از قبل تا و دیگر مرتبه یک صرفا ممکور مزایده مزایده، رغو یا تجدید شرایا وجود صورت بفروش د. در صادرات یا

 شود.می

 .باشدنکی صادراتی جوایز و مشوق ها ها، معافیت ت فیف ها، امتیازات، مشکول ب د این موضوع کاالهای صادرات -1 تبصره

 خرید ای سامانه تایید از پس صادرات یا خارجی گمرترانزیت رویه تحت کشور از ب د، این ضوعمو غیرداخلى کاالهای خروج -۲ تبصره 

 قانون این( 6و ماده «ارف» ب د تبصره رعایت با ره، معظا ارن با فقیه وری سوی از مارون نهاد یا تکلی،ی اموال فروش و آوری جکذ سازمان از

 .باشدنکی کاال صادرات یا( ترانزیتوگمر  به مربوط مجوزهای سایر و کاال م شا اس اد ارا ه نیازم د آن استهالک و

                                                           
 .13/11/1133الحاقی به موجب اصالحیه مورخ  -1

 از انتهای ماده حذف گردید. 13/11/1133به موجب اصالحیه مورخ  «ویب هیات وزیران می رسدآیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تص»عبارت  -1
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صره  شابه کاالی» نوع از ممکور کاالهای که صورتی در -۳ تب شد، کاال بورس در معامله قابل «م   و ساز طریق از کاالها این واگماری با

شابه، کاالهای مورد در. شودمی انجاو کاال بورس کارهای ستفاده غیرم ست اختیاری ممکور کار ساز و از ا  از ت ها ب د این موضوع کاالهای و ا

ضه وری گ طریق سدمی فروش به ایران کاالی بورس صادراتی( عر ضه ککیته یا هیات پمیرش موافقت عدو صورت در. ر   کاال پمیرش با عر

 به وبتن پایه، نرخ تغییر جکله از بورس ضوابا رعایت با بورس در عرضه بار سه از پس کاال نرفتن فروش به یا کاال بورس بازار در عرضه جهت

  ماه دو مزایده برگزاری مهلت صورت این در که رسد می صادرات یا خارجی ترانزیت(وگمر رویه تحت کشور از خروج شرط به مزایده برگزاری

 .است ی،جا معامله فرآی د اتکاو یا بورس در کاال پمیرش عدو قطعی اعالو تاریخ از

 بر عالوه مرت،ب نشود، خارج کشور از قطعی صورت به مقرر مهلت در ب د این موضوع شده فروخته کاالهای که تیصور در -0 تبصره 

 د.شومی قانون این( 1م،رر 33و ماده در مقرر مجازات مشکول کاال ضبا

ضوع مزایده و کاال بورس طریق از کاالها فروش عدو صورت در -1 سا ماده این( 1وب د  مو ستگاه تو گمر  یا صادرات شرط به یمتور د

  نکی وارد رطکه خارجی تجارت و داخلی تورید به و دارد وجود آنها خصــو  در جدی نیاز داخلی بازار در که کاالهایی خارجی، ترانزیت(و

شور، از خروج شرط به مزایده فرآی د اتکاو تاریخ از ماه دو ظرف سازد،  م درج ایاشر حفظ با کاال بورس داخلی( وری گ حلقه طریق از ک

 از صرفا ماده این( 1و ب د( 3و تبصره شرایا کلیه رعایت با بورس در فروش عدو صورت در. رسد می فروش به ماده این( 1و ب د( 3و درتبصره

شی خرده صورت به عکومی طریق حراج شته فروش به برخا فرو شود گما   حراج در ماه سه ظرف کاال نرفتن فروش به صورت در و می 

  تایید» و ره معظا ارن با فقیه وری سوی از مارون نهاد یا تکلی،ی اموال فروش و آوری جکذ سازمان رییس درخواست با مورد حسب عکومی،

  می کاهش( %28و درصد بیست ماه هر عکومی حراج در کاال عرضه قیکت کشور، کل بازرسی سازمان سوی از «کاال نرفتن فروش به مراتب

 وسات اعالمی فروشی عکده بازار قیکت براساس بورس از خارج مزایده در اوریه پایه قیکت و بورس مقررات اساس بر بورس در پایه قیکت. یابد

 ورودی حقوق عالوه به( سیف قیکتو نقل و حکل و بیکه هزی ه و مبدا در کاال خرید قیکت مجکوع از ککتر که تجارت و معدن ص عت، وزارت

 شود.می تعیین نباشد،

 تاریخ از ماه سه ظرف و شودمی تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت توسا عکومی حراج طریق از فروش نحوه کلدستورارعا-1 تبصره 

 رسد.می وزیران هیات تصویب به قانون این شدن االجرا الزو

ستفاده نیز قانون این( 13و ماده( 2و تبصره موضوع کاالی فروش در -۲ تبصره   برخا فروشی خرده صورت به عکومی حراج روش از ا

 .است پمیر ام،ان مزایده برگزاری بدون ب د این

صره  ست -۳ تب   سازد،نکی وارد رطکه خارجی تجارت و داخلی تورید به و دارد وجود آنها به جدی نیاز داخلی بازار در که کاالهایی فهر

 رسد.می ستاد تصویب به پزش،ی آموزش و ندرما بهداشت، و کشاورزی جهاد تجارت، و معدن ص عت، هایوزارت انه پیش هاد به مورد حسب

صره  ضوع کاالهای چ انچه -0 تب صره مو ضای مورد قانونی، اختیارات یا و وظایف چهارچوب در ب د، این( 3و تب   اماو امداد ککیته تقا

ـــ خکی ی  به کاال گیرد، قرار کشور ای حرفه و ف ی آموزش سازمان و ایران اسالمی جکهوری احکر هالل جکعیت کشور، بهزیستی سازمان ،رهـ

 شود.می کسر بودجه قانون در شده بی ی پیش بودجه ت صیص محل از آن ارزش معادل و تحویل مزبور نهادهای

  وزیران هیات تصویب به آن واگماری اورویت و فهرست و ندارد عکومی استفاده و فروش قابلیت که خا  مصرف با کاالهایا-5 تبصره 

  دهش بی یپیش بودجه ت صیص محل از آن ارزش معادل و تحویل ک  د، می استفاده عکومی بودجه از که ادهایینه یا دستگاه ها به رسد، می

 شود.می کسر بودجه قانون در

ضوع امحا کاالهای و نگهداری نحوه اجرایی نامه آیین. شودمی امحا مک وع کاالهای جکله از کاالها سایر -1  از ماه سه ظرف ب د این مو

 .رسدمی وزیران هیات تصویب به و می شود تهیه ریربا دستگاه های هک،اری با ستاد توسا قانون این شدن االجراء الزو تاریخ

 .شوندمی وزارت این تحویل شوند، ش اخته نفتی فرآورده نفت، وزارت توسا قانونی تعاریف براساس که کاالهایی -2

 .شوندمی تحویل مرکزی بانک هب م،شوفه جواهرات و طال شکش و نقره و طال مس،وکات -3
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ش یص به که امواری -4 شگری فره گی، میراث وزارت ت ستی ص ایذ و گرد ش د، فره گی میراث و تاری ی ارزش دارای د  ینا تحویل با

 شوند.می وزارت

صدور، مک وع کاالهای -1 ستگاه به نظامی و انتظامی ام یتی، ار  ضوابا رعایت موارد ینا در و شودمی واگمار مدخل ری نهادهای و هاد

 است. الزو مربوط قانونی

 . شودمی فروخته کشور داخل در باشد، داخلی کاالی چ انچه خروجی قاچاق کاالی -6

 شود.نکی اعکال قانون این( 13و ماده( 1و تبصره موضوع خصو  کاالهای در ماده این در م درج مقرراتا-1 تبصره

 در ای ت لف یا جرو وقوع از خود جهل و باشد نداشته ت لف یا جرو ارت،اب در نقشی قیفی،تو کاالی مار،یت مدعی چ انچه -۲ تبصره 

س اد قطعی، رای صدور از قبل و نکاید اثبات را خود بازدارنده اقداو و م ارفت ام،ان عدو علا، صورت   یا و کشور داخل در کاال تورید مثبته ا

س اد ست دهش تحصیل کاال توقیف از قبل که گکرکی مثبته ا صارت احراز از پس دهد، ارا ه رسیدگی مرجذ به را ا س اد ا  در ی،و مار،یت و ا

  ارا ه رزوو، صــورت در. شــود می افزوده مرت،ب نقدی جزای به آن ارزش معادل و مســترد مارک به کاال دیگر، قانونی مانذ فقدان صــورت

ست ضروری نیز فیتوقی کاالی زمی ه در تجاری فعاریت برای نیاز قانونی مورد مجوزهای  بودن موجود صورت در قطعی، رای صدور از پس. ا

سی اح،او، اجرای مرحله در کاال سترداد و شرایا احراز مار،یت، ادعای برر صالح و کاال ا  صادر مرجذ با نقدی جزای افزودن حیث از رای ا

  مطابق را وارده زیان و ضرر جبران تواند می صرفا مدعی کاال، نبودن موجود صورت در و است نوبت از خارج رسیدگی طی قطعی رای ک  ده

سوریت مقررات و قوانین صرفی هیچگونه قابلیت که کاالیی. ک د مطاربه حقوقی دادگاه از مدنی م  هک مواردی در جز مک وع کاالی و ندارد م

صی مار،یت قانون، طبق صو ست، شده ش اخته مجاز آن خ صره این شکول از ا ست خارج تب سب و ا  تعیین مربوط مقررات طابقم مورد ح

 شود.می ت،لیف

 ود:شمی ت،لیف تعیین زیر شرح به ضبا، بر مب ی صادره رای قطعیت از پس قانون، این( 10و ماده( 4و تبصره موضوع کاالی -۳ تبصره

سرع در کاال آن فروش به مربوط ضوابا قانونی رعایت با -الف   طی االجرا،الزو قطعی یرا ابالغ تاریخ از ماه چهار ظرف حداکثر و وقت ا

 .شودمی برگزار ماه چهار مدت انقضای از قبل تا مجدد مزایده مزایده، رغو یا جدید شرایا وجود صورت در. رودمی فروش به مزایده

 ینا از ت لف و است «سهکیه ت صیص محل در کاال عرضه یا توزیذ» شرط به فوق ب د مزایده باشد، ای سهکیه کاال که صورتی در -ب

 ب د این موضوع سهکیه ای کاالهای فهرست. است قانون این( 10و ماده( 4و تبصره در م درج اجرای ضکانت مستوجب خریدار، توسا شرط

 .رسدمی وزیران هیات تصویب به و تهیه ستاد توسا قانون این شدن االجرا الزو تاریخ از ماه سه ظرف

  می گماشته فروش به ماده این( 2و ب د موضوع عکومی حراج طریق از کاال رر،مق مهلت ظرف مزایده طریق از فروش عدو صورت در -پ

 .شود می تعیین ماده هکین( 2و ب د مطابق پایه قیکت. شود

 قیکت ماده، این( 2و ب د در قیکت کاهش به مربوط تشریفات مطابق مقرر، مهلت ظرف عکومی حراج طریق از فروش عدو صورت در -ت

 یابد.   می کاهش( %28و درصد بیست ماه هر میعکو حراج در کاال عرضه

 .شودمی اقداو ها تبصره هکان در مقرر اح،او مطابق( 13و ماده( 3وو ( 2و های تبصره موضوع کاالهای خصو  در -ث

صره  سا قانون این شدن االجراء الزو تاریخ از ماه سه ظرف قانون این( 16و و( 11و مواد اجرایی نامه آیینا-0 تب   هک،اری با ستاد تو

 .رسدمی وزیران هیات تصویب به و می شود تهیه ربا ری دستگاه های

 مقررات عمومی -فصل دهم

 شود.قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرایا اقتصادی محسوب می ا- 57ماده 
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و یا ارز قاچاق، مرت،ب  در کلیه جرایا و ت لفات موضوع این قانون در خصو  کاال و ارز، در صورت موجود نبودن عین کاالا- 58ماده 

شــود. موارد خارج از اراده مرت،ب در های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز نیز مح،وو میحســب مورد عالوه بر مح،ومیت به مجازات

 شود.تلف کاال و ارز مشکول این ماده نکی

  ارز یا کاال حکل یا قاچاق مرت،بان مسلحانه درگیری با اههکر قاچاق، ارز یا و کاال کشف که صورتی در -(11/11/1011)اصالحی   5۹ماده 

 برای التیمش، دودزا وسایل از استفاده یا و فیزی،ی موانذ از استفاده با مرت،بان یا و باشد کاشف ماموران با زا آتش و گرو سالح انواع با قاچاق

  لهوسی که صورتی در ک  ده، رسیدگی مرجذ ح،ا با قاچاق ارز یا کاال یا حکل قاچاق احراز از پس نکای د، ایجاد مامورین توسا قاچاق کشف

ست اد با یا و باشد مرت،بان به متعلق نقلیه   اختیار در قاچاق ارت،اب جهت را آن عامدا مارک که شود معلوو مرت،ب سابقه قبیل از قرا  ی به ا

ست، داده قرار مرت،ب سیله ا ستگاه نفذ به نقلیه و شف د ستفاده جهت کا س صورت این غیر در. شود می ضبا قاچاق با مبارزه رام در ا   یلهو

 قانون براساس خزانه، به واریز و وصول از بعد که 1شودمی افزوده مرت،بان یا مرت،ب نقدی جزای به آن ارزش معادل و مسترد مارک به نقلیه

 رد.قرار گی با قاچاق مبارزه امر در استفاده جهت کاشف دستگاه اختیار در س واتی بودجه

سالمی جکهوری انتظامی نیروی پیش هاد به ماده این مصادیق -(11/11/1011)الحاقی  تبصره  شتیبانی و دفاع وزارت و ایران ا  نیروهای پ

 رسد.می وزیران هیات تصویب به و می شود تهیه قانون این االجرا شدن الزو از پس ماه سه ظرف مسلح

ـــورتی که مح،ومان به جریکه - 61ماده   ـــت روز از تاریخ ابالغ ح،ا قطعی به پرداخت هادر ص ی نقدی مقرر در این قانون ظرف بیس

سدردههای مقرر اقداو ن کای د، جریکه نقدی از محل وثیقهجریکه سایی های  ش ا اخم و مابقی به  2علیهشده مح،وو شده و یا فروش اموال 

میزان جریکه باشد و جریکه مورد ح،ا، وصول نشود، جرایا نقدی ممکور و چ انچه امواری ش اسایی نشود و یا ککتر از 3شود مارک مسترد می

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای اح،او دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای اح،او تعزیرات ح،ومتی که از 

شود. درهر صورت حبس بدل دیل میشوند به حبس تبمی ( این قانون انت اب43بین قضات دارای پایه پ ج قضایی به روش م درج در ماده و

 1نباید از پانزده سال بیشتر باشد. 4از جزای نقدی

                                                           
 «تمرد اشخاص دارنده کاالی قاچاق در مواجهه با مامورین دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.:»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  16/0/1030مورخ  611/30/0نظریه شماره  -1

، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند 1046قانون اجرای احکام مدنی مصوب  01طبق ماده :» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/0/1030مورخ  1641/30/0ره نظریه شما -1
نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را  تا اجرای حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میّسر باشد. کاالی قاچاق واز جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به

باشد، مگر اینکه از حیث عمومی بودن جرم، مأمور اجرا به دادستان، مراتب را اطالع توقیف کند. در مورد اعالم به دادستان چون مأمور اجرا ضابط دادگستری نیست ، مکلف به انجام آن نمی
 «دهد.

به ( از محل ناظر بر استیفای جزای نقدی )محکومٌ 1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  63مقررات ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  6/1/1030مورخ  1163/30/0ه شماره از نظری -0
یفری ات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی در امور کبایست با رعایت مستثنیات دین برداشت شود و منصرف از تشریفعلیه است که میوثیقه متعلق به شخص محکومٌ

خارج بوده و مطابق عمومات کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  63علیه باشد، در این صورت از شمول ماده  باشد. بدیهی است که چنانچه وثیقه گذار شخصی غیر از محکوممی 1001مصوب 
 «شود.یفری عمل میقانون آئین دادرسی در امور ک

درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کاال و ارز باید مطابق :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1/11/1030مورخ  1331/30/0از نظریه شماره  -1
قانون مجازات  13است، رفتار گردد و مقررات ماده  1/1/1031ر بر قانون مجازات اسالمی مصوب که قانون خاص و مؤخ 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63ماده 

 «اسالمی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -4
آن، قانون خاص است که موخر بر قانون  63، و از جمله ماده  0/13/1031مصوب قانون قاچاق کاال و ارز »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  13/13/1031مورخ  0330/31/0نظریه شماره  -

با اصالحات و الحاقات بعدی ، حکم خاصی نیامده  1/11/1031است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1/1/1031مجازات اسالمی مصوب 
این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود  63شمول قانون قاچاق کاال و ارز ،حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده است . بنابراین راجع به جرایم م

مقرر نشده است ،برابر قانون آیین دادرسی کیفری  ندارد ، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کاال و ارز که در این قانون ،حکم خاصی
 « شود.آن رفتار می 413و از جمله ماده  1031مصوب 

، مبنی بر اینکه؛ 10/0/1031های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت 10با توجه به تبصره ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/1/1031مورخ  1131/31/0نظریه شماره  -
، که 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63ها است و با لحاظ ماده های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهمیتمحکو

 41باید )جز در موارد مصرحه خاص( عمل گردد و با لحاظ ماده ری میباید با دستور قضایی صورت پذیرد و در این خصوص مطابق قانون آیین دادرسی کیفتبدیل جزای نقدی به حبس می
 ارز ساکت است، بنابراین؛ درخصوص قانون اخیرالذکر که در موارد سکوت، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون در خصوص تقسیط جزای نقدی قانون مبارزه با قاچاق کاال و
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صره   شعبه یا  -1تب صدور ح،ا مب ی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به  شعب تعزیرات ح،ومتی پرونده جهت  صادره از  در مورد اح،او 

سا رییشعبی از دادگاه ضایی مربوطه که تو ضاییه تعیین میهای حوزه ق سبت به مورد، اقداو شود ارجاع میس قوه ق گردد تا ظرف ده روز ن

 1مقتضی معکول نکای د.

 23گردد.جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت ش اسایی امواری از مح،وو علیه، حتی پس از اتکاو حبس وصول می -۲تبصره 

                                                           
و اصالحات و الحاقات بعدی آن و  1031قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  413باید مطابق مقررات ماده ومتی موضوع قانون یاد شده، میجزای نقدی صادره از سوی شعب تعزیرات حک

باشد بارزه با قاچاق کاال و ارز میقانون م 63 با رعایت ترتیبات مقرر اقدام و مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی نیز دادگاه ویژه تعیین شده، موضوع تبصره یك ماده
 «و مرجع تجدید نظر نسبت به آراء صادره درخصوص دعوی تقسیط جزای نقدی نیز تابع احکام عمومی مربوط به دادگاه مزبور خواهد بود.

( بهبه استیفای جزای نقدی )محکوم ، ناظر 1031اق کاال و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچ 63مقررات ماده  -»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/0/1031مورخ  013/31/0نظریه شماره  -
برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آیین دادرسی در امور  ،می بایست با رعایت مستثنیات دین علیه است کهاز محل وثیقه متعلق به شخص محکوم

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خارج بوده و   63در این صورت از مشمول ماده  ،ر ، شخصی غیر از محکوم علیه باشدست چنان چه وثیقه گذامی باشد . بدیهی ا 1001کیفری مصوب 
 .شودمطابق عمومات قانون آیین دادرسی در امور کیفری عمل می

، از محل وثیقه تودیعی از سوی محکوم علیه ، به همان ترتیبی است که در خصوص وصول جزای  1031 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 63نحوه وصول جزای نقدی موضوع ماده 
 «نقدی مقرر شده است و از این حیث تفاوتی ندارد.

شده و به یك میلیارد تومان محکوم  31 درخصوص مورد استعالم که متهم، مرتکب حمل کاالی قاچاق درسال»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  13/3/1030مورخ  1003/30/0نظریه شماره 
قانون تعزیرات حکومتی قاچاق  1ماده « ب»و اصالحات بعدی و قسمت اخیر بند  1011مصوب کاال و ارز گردیده است، جرم وی مشمول مقررات ماده یك قانون مجازات مرتکبین قاچاق 

( دارای مجازات مدت حبس بدل ازجزای 31مصوب کاال و ارز و قانون قاچاق  31ی )قانون مجازات اسالمی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چون قوانین بعد 1001مصوب کاال و ارز 
 «باشد.شود و حداکثر دوسال میتر است، درمورد متهم اعمال مینقدی شدیدتری هستند لذا، قانون زمان ارتکاب جرم که خفیف

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه : -1
، صرفاً ناظر بر صدور 0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63مقررات تبصره یك ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/1/1031مورخ  1130/31/0ره از نظریه شما -

ررات مرتبط باید با رعایت مقه در این ماده است، که میخصوص احکام صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی، از سوی شعبه ویژه تعیین شد حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس در
ریح تبصره باشد. ضمناً به تصاین خصوص نمیو از جمله قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد و تبصره مذکور، مجوز ورود دادگاه ذیربط در ماهیت امر مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 

 «باشد.های قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در مراجع قضایی نمیز شعبه تعزیرات حکومتی در مورد پروندهقانون صدرالذکر، آراء صادره ا 43دو ماده 

 این قانون. 11مندرج در زیرنویس بند الف ماده  14/30/1031 -133/31441/3333ر.ك بخشنامه شماره  -1
،  1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  11و ماده 11( هرچند با توجه به بندهای الف و ب ماده 1-1 »اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 10/1/1030مورخ  1360/30/0از نظریه شماره 

 از جانب رؤسای کل 3/1/1031ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ) ویا در اجرای بخشنامه مورخ در غیر موارد تخلّف، تعیین شعب ویژه دادگاهکاال و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق 
صورت اال و ارز کها در امر رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق باید از میان شعب دادگاه انقالب با حفظ صالحیت ذاتی این دادگاهدادگستری استانها مبنی بر تفویض اختیار به ایشان( می

های حوزه قضائی مربوط الذکر، تعیین شعبه یا شعبی از دادگاهقانون فوق 63یك ماده پذیرد، اما در خصوص موارد مربوط به صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس موضوع تبصره 
قانون یاد شده،  63های انقالب جهت اعمال وظیفه مقرّر در تبصره یك ماده االصول به عهده ریاست محترم قوه قضائیه است؛ معذلك تعیین شعبه یا شعبی از دادگاهجهت این امر، علی

د و با اطالق رستر به نظر میارز و مباحث تخصّصی آن، مناسب و دیل جزای نقدی به حبس( با توجه به صالحیت ذاتی این دادگاه در امر رسیدگی به جرائم قاچاق کاالحکم بر تب )صدور
گاه های قضایی که دادهای عمومی جزائی به ویژه در حوزهدگاهقانون مزبوردر تعیین صالحیت ذاتی دادگاه انقالب نیز سازگاراست. اما در هر صورت تعیین شعب یا شعبی از دا 11ماده 

با لحاظ  ها( والذکر به تعیین آنها از میان شعب دادگاههای حوزه قضائی مربوطه )و اطالق کلمه دادگاهقانون فوق 63باشد، با توجه به تصریح مقنن در تبصره یك ماده انقالب مستقر نمی
 رسد.   در صدور حکم تبدیل جزای نقدی به حبس مغایر با قانون به نظر نمی غلبه جنبه اجرائی اقدام دادگاه

اید در وقت بباشد و به بیان دیگر، دادگاه میعلیه نمی( اقدام دادگاه در تجویز تبدیل جزای نقدی مقرّر در حکم شعبه تعزیرات به حبس، نیازمند تعیین وقت رسیدگی و دعوت از محکوم1-1ٌ
 «الذکر نماید.مبادرت به صدور حکم فوق 1031کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق  63ظرف مهلت ده روز تعیین شده در قسمت اخیر تبصره یك ماده  العاده و درفوق

ز اجرای حکم صادره ندارند که این امر لف و ب ( نظر به اینکه اصوالً قضات مجری حکم اختیاری به ج:» اداره کل حقوقی قوه قضاییه  4/13/1031مورخ  1601/31/0نظریه شماره  -0
، قاضی اجرای احکام باید در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزای 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63نیز باید تحت نظر دادگاه انجام شود و با توجه به تصریح ماده 

احکام   1031به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  413وصف بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد  نقدی مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید با این
ارز نیز در راستای  قانون مبارزه با قاچاق کاال و 63کیفری باید تحت نظر و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود لذا رعایت ماده مذکور که تبصره یك ماده 

قانون صدرالذکر در موارد عدم پیش  41ه آن می باشد از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است و با عنایت به صراحت ماد
 ین دادرسی کیفری مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد.بینی شرایط و ضوابط دادرسی دراین قانون باید به قواعد عمومی مذکور در قانون آئ

 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63آن و نیز تبصره یك ماده  1و اصالحات و الحاقات بعدی آن و تبصره  1031قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  110ج ( مستفاد از ماده 
مذکور  «صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس» از جزای نقدی از جمله آرای قابل تجدید نظر نمی باشد ثانیاً منظور از عبارت این است که اوالً تصمیم دادگاه بر بازداشت بدل

دستور و اتخاذ »بلکه صدور  نمی باشد« اتخاذ تصمیم در ماهیت اتهام »صدور حکم در معنای اخص یعنی  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب اصالحی  63در تبصره یك ماده 
 نظرخواهی را دارد خارج است.آئین دادرسی کیفری قابلیت تجدید قانون 110باشد و لذا موضوعاً از تعریف رأی که طبق ماده می« تصمیم پیرامون چگونگی اجرای حکم صادره
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 اب ت ها وثیقه آزادی و گمار وثیقه مسوریت رفذ قانون، این موضوع ت لفات یا و جرایا به رسیدگی در -( 11/11/1011)الحاقی  ۳ تبصره 

ست پمیر ام،ان ح،ا کامل اجرای با یا آن برای تامین قبوری قرار صدور و جایگزین مل،ی یا نقدی وثیقه تودیذ ضوع این و ا    ینهکچ و مو

 و تفهیا ارگم وثیقه به کتبی صورت به وثیقه اخم ه گاو دیگری، یا تهام توسا شده تودیذ وثیقه محل از نقدی جریکه یا جزا برداشت ام،ان

 است. چهار درجه تا انتظامی مح،ومیت مستوجب تبصره، این اجرای از است ،اف. شود می درج در پرونده

صو  پروندهستاد می - 61ماده  سب مورد تواند در خ ضوع این قانون و یا جرایا مرتبا ح ستان، های مربوط به جرایا مو از طریق داد

 ک  ده تقاضا نکاید.تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تش،یل تا مرحله اجرای اح،او، از مراجذ رسیدگی

ساس نرخ برابری ارز اعالمی توسا  - 6۲ماده  ست، فهرست ارزش کاالهای وارداتی را برا سازمان مامور وصول درآمدهای دورت م،لف ا

صو ساالنهبانک مرکزی به  ستگاه رت  صورتی که در اختیار کلیه د ضایی مرتبا برای تعیین ارزش اوریه قرار دهد. در  ضابطین ق شف و  های کا

 1شود.ای رخ دهد، توسا سازمان ری ربا اعالو میدر طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغییرات عکده

صالحی   6۳ماده  ضوع ت لفات و جرا ا به مربوط عکومی قواعد و اح،او تکامیا-(11/11/1011)ا   بی یپیش موارد از غیر به قانون این مو

سالمی مجازات قانون مطابق ،شده ست ا  رورم مجازات، اجرای تعلیق کیفر، از معافیت ح،ا، صدور تعویق تعقیب، تعلیق به مربوط مقررات. ا

ضوع ت لفات و جرایا مورد در پرونده کردن بایگانی و توبه زمان، صو  در. گرددنکی کالاع قانون این مو شتر ارزش با هایپرونده خ  از بی

صره و قانون این( 31و ماده یا و( 22و ماده «ت» ب د ای،حرفه یافته، سازمان ریال،( 888/888/888/18و میلیاردده  اح،او اعکال آن، هایتب

 است. جایز کیفری دادرسی آیین قانون 3(23۷و و 2(108و مواد

صره  ضوع جرایا و ت لفات در -(11/11/1011)الحاقی  1 تب   یا ارز یا کاال ضبا یا نقدی جزای یا جریکه میزان تعیین مالک قانون این مو

 دورص به م تج که است ارت،ابی ت لف یا جرو ارت،اب متعدد دفعات به مربوط ارزش مجکوع آنها، معادل اخم یا نگهداری محل یا حکل وسیله

 .است نشده قطعی مح،ومیت رای

  جریکه یا و جرو مجازات حداقل مورد حسب قانون، این موضوع ت لفات یا و جرایا در معاونت مجازاتا-(11/11/1011)الحاقی  ۲ تبصره 

 است. ارت،ابی ت لف

 موضوع ت لفات یا جرایا ارت،اب سفارش یا دستور مادی، عکلیات در دخارت بدون ش صی چ انچه -(11/11/1011)الحاقی  ۳ تبصره 

شد، وی به متعلق آن از حاصل سود و عواید یا قاچاق ارز یا کاال یا باشد هداد را قانون این شر مجازات به با  وومح، ارت،ابی ت لف یا جرو مبا

 .نیست مباشر مجازات اعکال از مانذ مجازات این. گرددمی

صره  ضوع ت لفات یا جرایا چ انچه -(11/11/1011)الحاقی  0 تب  ینا ت لفات یا جرایا دیگر ظرگرفتندرن با یا و ت هایی به قانون این مو

 مح،وو خود ارت،ابی رفتار برای مقرر مجازات حداکثر به یافته سازمان گروه اعضای از یک هر باشد، یافته ارت،اب یافته سازمان نحو به قانون

                                                           
صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجراء می شود بدین ترتیب تعیین  حکم 1031قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  413د ( با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 

ام ی نقدی به وسیله قاضی اجرای احکمجازاتهای جایگزین جزای نقدی از جمله حبس اصوالً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد در نتیجه دستور بازداشت شخص محکوم به جزا
 ب فاقد وجاهت قانونی است.دادسرای عمومی و انقال
 413الذکر پیش بینی نشده است باید مقررات ماده نظر به اینکه در این خصوص مقررات خاصی در قانون اخیر 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  41ذ ( مستفاد از مفاد ماده 

 «نیز مؤید این نظر است. 10/0/1031قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10قانون آئین دادرسی کیفری مورد عمل قرار گیرد و همچنین تبصره ماده 

 این قانون .  10اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در زیرنویس ماده  11/13/1030 1611/30/0ر.ك نظریه شماره  -1

هرگاه محل اقامت، محل کسب  -بالف ...  :تدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کندکه ابتواند بدون آندر موارد زیر بازپرس می قانون آیین دادرسی کیفری: 113ده ما -1

یم که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بدر مورد جرایم تعزیری درجه پنج و باالتر در صورتی -پ .و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد

 .یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشنددر مورد اشخاصی که به جرایم سازمان -ت .تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود

 کند. توجه اتهام به متهم داللتصدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دالیل، قرائن و امارات کافی بر  قانون آیین دادرسی کیفری:  100ماده  -0
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 به قاچاق که صورتی در. گردد می اضافه آن اصل به قانونی مقرر مجازات نصف باشد، حداکثر و حداقل فاقد مجازات که مورد هر در. شوندمی

 .شد خواهد عکل قانون این( 23و و( 20و مواد وفق باشد، یافته ارت،اب یافته سازمان نحو به ت هایی،

(  38و ،(28و ،(13و ،(16و ،(12و ارى( 0و ،(6و ،(1و ،(3و مواد در ممکور قاچاق های مجازات و آثار اح،او، -(11/11/1011)الحاقی  5 تبصره

مواد،  این هایتبصره و قانون این( ۷۷و و( ۷4و ،(۷3و ،(۷1و ،(۷8و ،(60و ارى( 61و ،(68و ارى( 13و ،(18و ارى( 30و ،(36و ارى( 34و ،(32و ارى

 است. جاری( م،رر 2و ماده( 1و تبصره جز به قانون این موضوع ت لفات و جرایا هکه مورد در

 1حمف شده است. - 60ماده 

  نگهداری، محل یا نقلیه وسیله مارک اطالع از حاکی آن نظا ر و جاسازی قبیل از آور علا قرا ن چ انچه -(11/11/1011)اصالحی   65ماده 

ستفاده از شد قاچاق ارز یا کاال نگهداری یا حکل یا و ارز یا کاال قاچاق در آنها ا  به بازدارنده اقداو نیز نگهداری محل یا نقلیه وسیله مارک و با

 در مرت،ب، برای قاچاق مقرر مجازات حداقل به وی مح،ومیت بر عالوه باشــد، نداده اطالع را ت لف یا جرو وقوع ای و باشــد نیاورده عکل

 مک وع، کاالی نگهداری محل ضبا مورد در و شود می عکل آن های تبصره و قانون این( 28و ماده در م درج شرح به نقلیه وسیله خصو 

صره و( 24و ماده شته وجود او برای بازدارنده اقداو ام،ان که مار،ی شامل ماده این ح،ا. گردد می اعکال قانون این( 22و ماده( 1و تب  ندا

 ااشود.نکی است،

  هر مجازات نکای د، شرکت مرتبا ت لفات و جرایا سایر یا و قاچاق ارت،اب در نفر چ د یا دو چ انچه -( 11/11/1011)اصالحی   66ماده 

 2ت.اس مستقل فاعل مجازات شرکا، از یک

ک د و ارت،اب یابد، مرجذ صدور ح،ا نسبت به ضبا کاال و یا ارز قاچاق م،شوفه اقداو می 3اگر قاچاق توسا ش ص حقوقی - 67ماده 

 ترتیب زیرشــ ص حقوقی، عالوه بر مح،ومیت به جزای نقدی، حســب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریکه مقرر برای شــ ص حقیقی، به

 شود:مح،وو می

ــال و در مرتبه دوو انحالل  - لفا ــ ص حقوقی از یک تا دو س در مورد قاچاق کاالی غیر مک وع و ارز در مرتبه اول مکانعت از فعاریت ش

 ش ص حقوقی 

  ـ در مورد قاچاق کاالی مک وع و یا سازمان یافته، انحالل ش ص حقوقی. ب

  ج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره ش ص حقوقی نیست د.افراد موضوع این ماده مح،ومیت قطعی می یاب د و تا پا-1تبصره 

                                                           
 ، حذف گردید.11/30/1031( اصالحیه مورخ 11ماده به موجب ماده ) -1

 اصالح و تبصره آن حذف گردید. 66، ماده  13/11/1133به موجب اصالحیه مورخ  - 1

در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است  1031ازات اسالمی قانون مج 110مطابق ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/1/1030مورخ  110/30/0نظریه شماره  -0
وقی مانع ت کیفری اشخاص حقو شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و مسئولی

قانون گذار فرضی را در نظر داشته است که ) عالوه بر مسئولیت کیفری  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  60ه مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، در ماد
تعیین مجازات  بینیپیشبه  بور مقنن اقدامشخص حقیقی مرتکب جرم( در مورد شخص حقوقی نیز به واسطه وجود رابطه علیت، جرم ارتکابی قابلیت انتساب به آن را دارد و لذا در ماده مز

قانون فوق الذکر، در خصوص جریمه های متعلقه که ناشی از جرم قاچاق کاالهای  110کیفری برای شخص حقوقی نموده است، النهایه به عنوان یك استثناء بر اصل کلی مذکور در ماده 
) مجازات  1031قانون مجازات اسالمی  114با عدول از قواعد حاکم بر مشارکت در جرم موضوع ماده مندرج در بندهای الف و ب این ماده نسبت به مباشرین و شخص حقوقی می باشد، 

این ماده )یعنی قابلیت انتساب جرم قـاچـاق به شخص  0قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز تبصره  60فاعل مستقل( ، مقرر داشته است که در صورت تحقق شرایط مذکور در صدر ماده 
کاب جرم قاچاق از ناحیه مباشرین و ـقوقی و تعلق مـنافع حاصل از قاچاق به شخص مــزبور و یا ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی( کلیه جریمه های صادره به واسطه ارتح

 «شخص حقوقی، صرفاً از اموال و دارائی های شخص حقوقی وصول گردد.
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شد، مرجذ رسیدگی -۲تبصره   سته به دورت یا مامور به خدمات عکومی با ک  ده، کارک ان و مدیران مرت،ب چ انچه ش ص حقوقی، واب

ـــب مورد قاچاق را عالوه بر مجازات ـــال دا ا یا موقت از خدم1های مربوط حس ات دورتی و عکومی غیردورتی مح،وو به محرومیت یا انفص

 نکاید.می

ا هاگر م افذ حاصل از قاچاق به ش ص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین م افذ ش ص حقوقی به قاچاق اقداو گردد، جریکها-۳تبصره  

 شود.از محل دارایی ش ص حقوقی وصول می

صره   الع داشـته باشـد نیز مطابق قانون مجازات اسـالمی عکل در خصـو  مدیر شـ ص حقوقی که از عکل مباشـران، علا و اط -0تب

 گیری یا نظارت بر ش ص حقوقی را دارد.شود. م ظور از مدیر ش ص حقوقی کسی است که اختیار نکای دگی یا تصکیامی

صالحی   68ماده  ق کاال و ارز ارز حســب مورد حداقل مجازات قاچا ایمجازات شــروع به قاچاق، عالوه بر ضــبا کاال  -( ۲1/17/1۳۹0)ا

 قانون است. نیموضوع ا

صره  صالحی   تب سایل چ انچه -( ۲1/17/1۳۹0)ا سالمی جکهوری نظارت تحت آبهای به مک وع، کاالی حامل نقلیه و  از و داخل ایران ا

 اشدب داشته( نیفستماوبار  کل فهرست چ د یا دو ای ،ه ورو حامل شود، احراز غیرمجاز مسیر از ایران مقصد به حرکت اماراتی و قرا ن طریق

ضوع جرو به شروع مجازات به  از ایران نظارت تحت آبهای در مک وع قاچاق کاالی که مواردی در ح،ا هکین. شودمی مح،وو ماده این مو

  .است جاری نیز شود م تقل ایرانی ش اورهای به مزبور نقلیه وسایل

جه به شرایا، نحوه، دفعات ارت،اب جرو و ش صیت مرت،ب، عالوه تواند باتورسیدگی ک  ده ریصالح حسب مورد میمرجذ  - 6۹ماده 

 های زیر مح،وو نکاید:های مقرر در این قانون، وی را به ع وان ت،کیل مجازات، به یک یا چ د مورد مرتبا از محرومیتبر مجازات

 ـ تعلیق موقت یا ابطال دا ا: الف

 .. کارت بازرگانی1

 .. کارت مبادالت مرزی2

 .انی. کارت ملو3

 .. پروانه کسب، تاسیس، بهره برداری یا حق ارعکل کاری4

 .. پروانه حکل و نقل1

 (11/11/1011)اصالحی ا.. گواهی امه ران دگی وسایل نقلیه زمی ی، آبی و هوایی6

 (11/11/1011)الحاقی ا.وریپیله . کارت۷

 .ـ تعطیل موقت یا دا ا محل کسب و پیشه و تجارت ب

 .رفه یا حرف خا  از یک تا پ ج سالـ محرومیت از اشتغال به ح پ

                                                           
، رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز که 1031قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  11( با توجه به ماده 1»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  13/11/1031مورخ  1631/31/0نظریه شماره  -1

وسط شخص حقوقی وابسته به دولت این قانون، قاچاق کاال ت 60ماده  1است، در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. همچنین وفق تبصره « انفصال از خدمات دولتی»مستلزم حبس یا 
های مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به یا مأمورین به خدمات عمومی، عالوه بر مجازات

با توجه به درجه جرم ارتکابی از « 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  60ماده  1تبصره »حسب مورد در ( منظور از 1شرح فوق، در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است.    
چه درجه جرم است؛ یعنی چنان 1031قانون مجازات اسالمی مصوب  13سوی شخص حقیقی )یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی( با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 

باشد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم  0و  6، 4به باال باشد انفصال دایم و اگر از درجات  1تکابی از درجه ار
 «خواهد شد.
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 .ـ محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اش ا  حقوقی از یک تا پ ج سال ت

 ـ مک وعیت خروج از کشور تا پ ج سال. ث

سات حکل و نقل داخلی و بین ارکللی که مدیراا-71ماده  س شرکت ها و مو صالح درمورد  سیدگی ک  ده ری صدیان آنها مرجذ ر ن یا مت

س اد مثبته گکرکی شده اند باتوجه به شرایا، نحوه، دفعات ارت،اب جرو و ش صیت مرت،ب  مرت،ب قاچاق کاال یا حکل کاالی خارجی فاقد ا

 نکاید:در این قانون به شرح زیر ح،ا می های مقررعالوه بر مجازات

 .متصدیانـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا  الف

 ـ مرتبه دوو شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان. ب

درصورتی که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعاریت و هدف آن به این م ظور م حرف گردد  تبصره ـ

 گردد.ر، شرکت م حل میدر مرتبه اول، فعاریت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و درصورت ت،را

سیدگی ک  ده قابل تعلیق -71ماده  سوی مرجذ ر ست و مجازات1جزای نقدی مقرر در این قانون از  شالق در و ت فیف نی های حبس و 

 4باشد.نیز قابل تعلیق نکی 3کاالهای مک وعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون 2جرایا قاچاق

اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کاال و رت،ب جرایا موضوع این قانون شدههرگاه اش اصی که م -7۲ماده 

های قاچاق و سـایر متهکان را فراها ک  د، ب ا به تشـ یص مرجذ رسـیدگی، ضـکن ضـبا کاال و ارز قاچاق از ارز و یا دسـتگیری سـرشـب،ه

 شود.ت فیف مت اسب داده می کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان

ربا، پایگاه اطالعات مح،ومان قاچاق کاال و ارز و ارا ه آن به مراجذ ریم ظور ثبت و دسترسی سریذ به سوابق مح،ومان به  -7۳ماده 

 هایگردد. تکامی واحدهای اجرای اح،او م،لف د به محض دریافت رای قطعی مح،ومیتدر مرکز فن آوری و اطالعات قوه قضا یه تش،یل می
                                                           

در جرایم قاچاق کاالهای ممنوعه  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  01به ماده با توجه :»:اداره کل حقوقی قوه قضاییه  4/4/1030مورخ  1301/30/0از نظریه شماره  -1
 «باشد، مگر آن که وقوع جرم قبل از الزم االجراء شدن قانون اخیر الذکر باشد.)و از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج از کشور( مجازات حبس قابل تعلیق نمی

با اصالحات و الحاقات بعدی، یکسان  1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  01با توجه به سیاق ماده :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  0/1/1133مورخ  1031/33/0نظریه شماره  -1
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که برخورد قاطع با رفتار مجرمانه بودن مجازات قاچاق کاالهای ممنوع  با مجازات نگهداری، حمل  یا فروش این کاالها  و همچنین هدف کلی تصویب قانون 

 «باشد.این قانون  شامل نگهداری، حمل و فروش کاالهای ممنوعه که مستلزم )موجب( مجازات حبس و شالق است نیز می 01مذکور در ماده « جرایم قاچاق»باشد، عبارت قاچاق می

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  -0
، از مصادیق کاالی 1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  10با عنایت به اینکه کاالی موضوع ماده »اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  13/1/1030مورخ  143/30/0نظریه شماره  -

باشد، ولی چنانچه مجازات جرم ارتکابی بر اساس مشمول تخفیف و تعلیق نمیالذکر، مجازات جزای نقدی قانون فوق 01مجاز مشروط است، بنابراین با توجه به اطالق قسمت اول ماده 
 «باشد.این قانون، مشمول تعلیق و تخفیف می 01قانون مارالذکر، حبس باشد با توجه به قسمت اخیر ماده  11ماده 

، جزای نقدی قابل تعلیق و تخفیف نیست. 1031انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصّوبق 01طبق مادّه :»اداره کل حقوقی قوه قضاییه  11/11/1030مورخ  1333/30/0از نظریه شماره  -
قانون مذکور، هرگاه اشخاصی که  01باشند. با توجه به مادّه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیمجازاتهای شالق و حبس در جرائم قاچاق کاالهای ممنوعه حرفه

خیص های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا بر تشاند، در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کاال و ارز و یا دستگیری سرشبکهوضوع این قانون شدهمرتکب جرائم م
خواهد شد. بنابراین تخفیف و تعلیق اجرای حکم در قانون قاچاق کاال و مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق، از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنها تخفیف داده 

 «باشد.ارز تحت شرایط مخصوص قابل اعمال می
 31ه طالق مادتعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توجه به ا»اداره کل حقوقی قوه قضاییه :  11/1/1030مورخ  60/30/0نظریه شماره  -

( نیز می شود و ممنوعیت های مقرر در ماده  1010قانون مجازات اسالمی )اصالحی  030و  031شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد  1031قانون مجازات اسالمی 
( در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدر الذکر ، شامل متهمان نوجوان 1031سالمی )قانون مجازات ا 31با توجه به ماده  0/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  01

 « گردد.نمی

آن و  یو تبصره ها 1040اسفند ماه  13قاچاق مصوب  نیمستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبهیات عمومی دیوان عالی کشور:  10/13/1001 مورخ 410رای وحدت رویه شماره  -1
 هیرا عل یدر مجموع، محکوم به مال دهیدولت مقرر گرد یکه طبق قانون برا یمال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمد نیاست که رد ع نیزبور و تبصره مربوطه اقانون م 6ماده 
ود شینم فیباشد و شامل تخف یم یمال یها تیمحکوم ریاس یشده مانند نحوه اجرا نیقاچاق مع نیقانون مجازات مرتکب 13دهد و نحوه وصول آن که در ماده  یم لیتشک چاققا نیمرتکب

 تیمعاف ایو ارفاق و  فیحبس ممکن است مشمول تخف ازاتکه قانون مقرر داشته مج یطیمورد در صورت وجود شرا نیقاچاق تا دو سال حبس است و در ا نیمرتکب یفریمجازات ک کنیل
 است. یقانون نیو منطبق با مواز حینظر مطابقت دارد صح نیه با اکشور ک یعال وانید 01شعبه  ایر نیبنابرا مرتکب گردد.
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کای د. مبادره اطالعات بین سازمان تعزیرات ح،ومتی و قوه قضا یه راجذ به قاچاق کاال و ارز، مش صات فردی مح،ومان را در این پایگاه ثبت ن

 ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. نحوی باشد که ام،ان تعامل داده باید به

ا یه قضای است که توسا سازمان تعزیرات ح،ومتی و قوه نامهها به موجب آ ینربا به دادهنحوه و سطوح دسترسی مراجذ ری -تبصره 

 1رسد.االجراء شدن این قانون، به تصویب ر یس قوه قضا یه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزوتهیه می

های قاچاق های کاشف و مامور وصول درآمدهای دورت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندهمسوالن مستقیا دستگاه -70ماده 

گیرند، چ انچه ظرف بیست روز ک  ده و یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دورت قرار میمرجذ رسیدگیموضوع این قانون مورد خطاب کتبی 

از تاریخ وصول استعالو نسبت به پاس گویی مست د اقداو ن کای د، به مجازات م ذ اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش 

گردند، مگر ای ،ه اثبات نکای د عدو ارسال پاسخ، مست د به عمر موجه قانونی بوده است. میماه از خدمات دورتی در نوبت های بعدی مح،وو 

 باشد.ها میرسیدگی به این امر در صالحیت محاکا کیفری دادگستری مراکز استان

ان انتظامی آموزش اســالمی ایران موظف اســت برای ابالغ و اجرای اح،او موضــوع این قانون مامورنیروی انتظامی جکهوری  -75ماده 

ــازمان تعزیرات ح،ومتی موظف د  ــتری و س ــتقر نکاید. وزارت دادگس ــا یه و تعزیرات ح،ومتی مس دیده را در واحدهای اجرای اح،او قوه قض

 ام،انات الزو را برای استقرار این نیروها  فراها ک  د.

 2حمف شده است. -76ماده 

 ضبطی وسایل قاچاق، ارز و کاال فروش از ناشی وجوه قبیل از قانون این اجرای از لحاص مبارغ کلیه -3(11/11/1011)اصالحی   77 ماده 

صوری هایجریکه و صل م ابذ جز به و ست الزو که امواری از حا   کشور کل داریخزانه نزد ایویژه حساب به گیرد، قرار فقیه وری اختیار در ا

صد و هزار مبلغ ساالنه. شودمی واریز سب فوق وجوه از ریال( 888/888/888/188/1و  میلیارد پان شرفت با مت ا شی اثر و پی   هایبرنامه ب 

ضوع ماده ستگاه کارایی کیفیت و میزان و قانون این( 12و مو سیدگی مراجذ و رباری هاید شگیری امر در تاثیر و ک  ده ر   اب مبارزه و پی

شدنالزو از سال سه از پس و شودمی پرداخت ریل شرح به سال سه مدت به قاچاق  درصد نود معادل ترتیب به سال هر ماده، این االجرا 

شتاد ،(%38و صد ه صد هفتاد ،(08%و در صت ،(%۷8و در صد ش صد پ جاه مبلغ ساالنه پ جا، سال از و( %68و در  فوق امور به( %18و در

 یابد.می اختصا 

 شود:می هزی ه شده تعیین هایسرفصل در ریل شرح به و س واتی بودجه در شده بی یپیش اعتبار مطابق ماده این موضوع مبلغ

 نظیر قانون اجرای هایهزی ه قاچاق، با مبارزه و پیشــگیری برای نیاز مورد ام،انات تجهیز جهت( %۷1و درصــد  پ ج و هفتاد . معادل1

 مک وعه. کاالی امحای و آزمایش ونقل، حکل

  و پاداش معاضدت، صیانت، و قاچاق با مبارزه و پیشگیری امر در شیپژوه و آموزشی مسا ل جهت( %21و درصد  پ ج و بیست . معادل2

 ارز. و کاال قاچاق با مبارزه امر در مؤثر هایدستگاه کارک ان رفاهی مسا ل

 مرت،ب و محسوب دورتی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف ماده ، این موضوع موارد از غیر در فوق وجوه اختصا  و مصرف -1 تبصره 

 .شودمی مح،وو اسالمی مجازات قانون در مقرر تمجازا به

صره  سیس قانون( 3و ماده مطابق قاچاق کاالهای فروش کارمزد -۲ تب س امه و تکلی،ی اموال فروش و آوری جکذ سازمان تا سا  آن ا

 و واریز کشور کل داری خزانه نزد ها جریکه و فروش از حاصل وجوه تکرکز حساب به فروش از حاصل وجوه و تعیین 24/18/13۷8 مصوب

                                                           
 رییس قوه قضاییه مندرج در همین مجموعه. 14/31/1031ر.ك آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کاال و ارز مصوب  -1

 حذف گردید. ،11/30/1031مورخ  هیاصالح (10ماده ) موجبه باین ماده  -1

 جایگزین واصالح گردید. 00به عنوان ماده  00، تبصره ماده  13/11/1133وجب اصالحیه مورخ بم - 0
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 زا شده تکاو قیکت اساس بر مترتب قانونی هایهزی ه شوند،می واگمار یا و مسترد م هدو، مزبور قانون مطابق قاچاق کاالهای که مواردی در

 شود.می تامین ممکور حساب محل

صره  ست م،لف دورت -۳ تب شگیری هایبرنامه به مربوط هایهزی ه ا ستگا قاچاق با مبارزه و پی   ماده این محل از که را مت،فل هایهد

 .دهد ت صیص و بی یپیش س واتی هایبودجه در شوندنکی تامین

صره  ست موظف ستاد -0 تب سیون به ی،بار ماه شش هر را ماده این عکل،رد ا صادی هایککی ضایی و اقت   شورای مجلس حقوقی و ق

 .نکاید گزارش اسالمی

با اصالحات  1312/ 23/12االجرا شدن این قانون، قانون مجازات مرت،بین قاچاق مصوب یخ الزواز تار -1ا(11/11/1011)اصالحی  87ماده 

ــوب  ــلحت نظاو، قانون راجذ به  12/82/13۷4بعدی، قانون نحوه اعکال تعزیرات ح،ومتی راجذ به قاچاق کاال و ارز مص ــ یص مص مجکذ تش

صو سایا نقلیه موتوری دریایی م سا و سازمان جکذ36( و و31، مواد و83/80/1336ب جلوگیری از عکل قاچاق تو سیس  آوری و ( قانون تا

صوب  صوب 62، ماده و24/18/13۷8فروش اموال تکلی،ی م ص فی م صره ماده و24/12/1302( قانون نظاو  ( و ب د وب( ماده 0(، ماده و3، تب

( قانون حفاظت از م ابذ آبزی جکهوری 22ماده و ، ب د ود(23/11/13۷3( قانون مک وعیت ب،ارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصـــوب 3و

سالمی ایران مصوب  صالح ماده و1( قانون ارحاق یک تبصره به ماده و3( ماده و1، تبصره و14/86/13۷4ا ( قانون مربوط به مقررات امور 3( و ا

نون ارحاق موادی به قانون ت ظیا ب شی ( قا12( ماده و4( و و2(، و1، ب دهای و18/12/13۷3پزش،ی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 

( قانون اختیارات ماری و اســت دامی ســازمان ب ادر و کشــتیرانی و ۷( و و6(، و1(، و4(، و3، مواد و81/80/1304از مقررات ماری دورت مصــوب 

صوب  ش،یل گارد ب ادر و گکرکات م صوب 13/84/1340ت سخ  14/83/1013و الیحه قانونی انحالل گارد ب ادر و گکرکات م شورای انقالب ن

 2شود.می

ماه یک هزار و سیصد و نود و دو ش به مورخ سوو دیقانون فوق مشتکل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه عل ی روز سه

 به تایید شورای نگهبان رسید. 10/18/1332مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

ا االراجان علا-رایسامجلساشیرایااسالم 

 

                                                           
 .جایگزین گردید 01سابق به عنوان ماده  00الحاق و متن ماده  01، ماده  13/11/1133به موجب اصالحیه مورخه  -1

 ( تغییر یافته است.01( به شماره )00، شماره متن ماده )13/11/1133 ( قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب10به موجب ماده ) -1


