
  

یقانون تعزیرات حکومت    

مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳۲/۲۳/۷۶قانون تعزیرات حکومتی مصوب   

مقررات  اجرای لزوم و اقتصادی فعالیتهای بر دولت وکنترل نظارت ضرورت به توجه با – ۲ماده 

تعزیر  قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون

شوند می . 

مربوطه تعزیرات و تخلفات –فصل اول   

شده  به بهای بیش از نرخهای تعیین خدمات یا کاال عرضه از عبارتست: گرانفروشی – ۳ماده 

گذاری  توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت

خریدار گردد و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمات برای .  

باشد ر میها به شرح زی تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد :  

ریال هزار بیست مبلغ تا گرانفروشی –الف  :  

پرونده تشکیل ،(۲) کتبی تذکر –مرتبه اول   

 پروانه نمودن ممهور و( ۳) تخلف عدم بر مبنی کتبی تعهد اخذ شدید، اخطار –مرتبه دوم 

  (واحد به مهر )تخلف دوم

پروانه  روشی و ممهور نمودنگرانف میزان برابر پنج تا ریال هزار پنج از جریمه –مرتبه سوم 

  (واحد به مهر )تخلف دوم

برخی  یا تمام قطع گرانفروشی، میزان برابر ده تا ریال هزار ده از جریمه –مرتبه چهارم 

  .(خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف سوم

نصب  عطیل موقت از یک تا شش ماه وت چهارم، مرتبه طبق جریمه اخذ بر عالوه –مرتبه پنجم 

  .پارچه به عنوان گرانفروش

واحد پروانه لغو و تعطیل –مرتبه ششم  .  

ریال هزار دویست مبلغ تا ریال هزار بیست از بیش مبلغ از گرانفروشی –ب  :  

  کتبی اخطار و گرانفروشی مبلغ معادل جریمه –مرتبه اول 

مهر  یزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد بهم برابر دو تا یک از جریمه –مرتبه دوم 

  ()تخلف اول

و  دولتی خدمات قطع ،(۳) اخطار گرانفروشی، میزان برابر پنج تا یک از جریمه –مرتبه سوم 



  (ممهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف دوم

یک  دولتی از خدمات برخی یا تمام قطع سوم، مرتبه طبق جریمه اخذ بر عالوه –مرتبه چهارم 

  (تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف سوم

 و ماه شش تا یک از واحد موقت تعطیل سوم، مرتبه طبق جریمه اخذ بر عالوه –مرتبه پنجم 

  .نصب پارچه بعنوان گرانفروش

واحد پروانه لغو و تعطیل –مرتبه ششم   

تا یک میلیون ریال ریال هزار دویست از بیش مبلغ از گرانفروشی –ج  :  

تخلف  عدم بر مبنی کتبی تعهد اخذ گرانفروشی، میزان برابر دو تا یک از جریمه –مرتبه اول 

( و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف اول۲) )  

دولتی از  خدمات برخی یا تمام قطع گرانفروشی، میزان برابر پنج تا دو از جریمه –مرتبه دوم 

مهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف دومیک تا شش ماه و م ).  

 کارت لغو و واحد پروانه لغو و تعطیل دوم، مرتبه طبق جریمه اخذ بر عالوه –مرتبه سوم 

 بازرگانی

ریال میلیون یک مبلغ از بیش گرانفروشی –د  :  

نمودن  ممهور و( ۴) کتبی اخطار گرانفروشی، میزان برابر پنج تا دو از جریمه –مرتبه اول 

  .(پروانه واحد به مهر )تخلف اول

دولتی  خدمات برخی یا تمام قطع گرانفروشی، میزان برابر هشت تا پنج از جریمه –مرتبه دوم 

  .(از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف دوم

نصب  ماه، شش تا یک از واحد موق تعطیل دوم، مرتبه طبق جریمه اخذ بر عالوه –مرتبه سوم 

  (پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر )تخلف سوم

کارت  لغو و واحد پروانه لغو و تعطیل دوم، مرتبه طبق جریمه اخذ بر عالوه –مرتبه چهارم 

تخلف  مراتب و مبلغ با متناسب تعزیرات اعمال تخلف، تکرار صورت در –بازرگانی. تبصره 

  .خواهد بود

 مقادیر و میزان از کمتر خدمات یا کاال عرضه از عبارتست: تقلب و فروشی کم – ۲ده ما

 .خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است

 تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی

باشد می .  

امتناع  کار: عبارتست از نگهداری کاال بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصالح واحت – ۴ماده 

دولت.  از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه توسط



باشد تعزیرات احتکار بشرح زیر می :  

کاال ارزش درصد ده معادل جریمه اخذ و کاال فروش به الزام –مرتبه اول  .  

کاال ارزش صددرصد تا بیست از جریمه اخذ و دولت توسط کاال فروش –به دوم مرت .  

یا  تمام قطع کاال، ارزش برابر سه تا یک از جریمه اخذ دولت، توسط کاال فروش –مرتبه سوم 

  .قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر

های  رسانه مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق بر عالوه –مرتبه چهارم 

ذیصالح باشد  مراجع اطالع با کاال نگهداری که صورتی در –گروهی به عنوان محتکر. تبصره 

  .مشمول احتکار نیست

 های شبکه و توزیع ضوابط خالف بر کاال عرضه از عبارتست: شبکه از خارج عرضه – ۵ماده 

نسبت  های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه ت بازرگانی و سایر وزارتخانهتعیین شده وزار

باشد به مقدار کاالی به فروش رفته بشرح زیر می :  

ماهه سه مدت به سهمیه قطع و( ۲) کتبی تذکر –مرتبه اول  .  

  شبکه از خارج فروش مبلغ برابر دو تا جریمه اخذ –مرتبه دوم 

ه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکهس از جریمه اخذ –مرتبه سوم  .  

جریمه  اخذ شبکه، در کاال عرضه به الزام بر عالوه باشد، نرفته فروش به کاال چنانچه –تبصره 

  .معادل ده درصد ارزش رسمی کاال

 که نحوی به مشمول خدمات یا ها کاال قیمت درج عدم از عبارتست: قیمت درج عدم – ۷ماده 

 رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ برای مراجعین قابل

باشد در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر می :  

واحد پرونده در درج ،(۳) کتبی تذکر –مرتبه اول   

  ریال هزار پنجاه تا ریال هزار پنج از جریمه اخذ –مرتبه دوم 

 ر ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدماتهزا پنجاه از جریمه اخذ –مرتبه سوم 

 دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف

 بر قیمت درج باشد شده تعیین خدمات و کاال برای رسمی قیمت که مواردی در –تبصره 

قیمت رسمی خواهد بود اساس .  

رسمی  ت از خودداری از عرضه کاالی دارای نرخعبارتس: کاال عرضه از امتناع و اخفا – ۶ماده 

زیر  به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کاال بشرح

باشد می :  

رسمی نرخ به کاال عرضه و واحد پرونده در درج ،(۲) کتبی تذکر –مرتبه اول  .  



ا پنج برابر ارزش رسمی کاالت دو از جریمه اخذ و رسمی نرخ به کاال عرضه –مرتبه دوم  .  

تا  سه از دولتی خدمات از برخی یا تمام قطع دوم، مرتبه مجازاتهای بر عالوه –مرتبه سوم 

ها و  فرم مطابق فاکتور صدور از خودداری از عبارتست فاکتور صدور عدم – ۸شش ماه. ماده 

مورد اقالم  ف واقع درضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خال

باشد مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می :  

واحد پرونده در درج ،(۲) کتبی تذکر –مرتبه اول  .  

ریال هزار پنجاه تا ریا هزار پنج از جریمه اخذ –مرتبه دوم  .  

 دماتخ برخی یا تمام قطع ریال، هزار صد تا ریال هزار پنجاه از جریمه اخذ –مرتبه سوم 

  .دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف

مدارک  ارائه و مراجعه عدم از است عبارت: توزیع و گذاری قیمت ضوابط اجرای عدم – ۹ماده 

بیش از  الزم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و

ص کاالی وارداتی یا تولید محصول داخلی اقالم مشمولمدت سه ماه از تاریخ ترخی تعزیرات  .

باشد عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می :  

هفته یک حداکثر مهلت تمدید و( ۳) کتبی اخطار –مرحله اول   

هفته یک حداکثر مهلت تمدید و کاال رسمی ارزش برابر پنج تا یک از جریمه –مرحله دوم  .  

 لغو و ماه سه بمدت خدمات یا سهمیه قطع دوم، مرحله طبق مجازات بر عالوه –سوم  مرحله

  .کارت بازرگانی به مدت یکسال

شد خواهد اعمال مستقال کاال هر مورد در فوق مراحل –تبصره  .  

 عبارتست دولتی خدمات و ارز دریافت قبال در کنندگان وارد تعهدات اجرای عدم – ۲۱ماده 

 وابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرایاز: تخلف از ض

 تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کاال و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای

باشد تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می :  

کسری یا  در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج

از یکسال تا  عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار

برابر مبلغ سوء  ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده عالوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج

  .استفاده

صاحبان  وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به کاالی که صورتی در –تبصره 

گردد آن مسترد می .  

دولتی خدمات و ارز دریافت قبال در کنندگان تولید تعهدات اجرای عدم – ۲۲ماده  عبارتست  :



نوع، مقدار،  از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل

تعهدات تولید  اجرای عدم تعزیرات. موجه عذر بدون …رد، شرایط تحویل و قیمت، استاندا

باشد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می :  

( ضمن درج در پرونده واحد، اعالم مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط۲تذکر کتبی ) جریمه  .

کسری یا عدم انجام  عاده عین ارز نسبت به مقدارمعادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا ا

برابر مبلغ سوء استفاده تعهدات و در صورت تکرار عالوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه .  

 تجاری کاالی یا و اولیه مواد واردات به مبادرت تولیدی واحدهای که صورتی در –تبصره 

خواهند بود ۲۱نمایند مشمول ماده  .  

 

 

موجه  نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر – ۲۳ماده 

تعیین  ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف

ها بشرح  واحد گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع و اعالم می

باشد زیر می :  

مورد واحدهای صنفی تولیدی در –الف  :  

ماه شش مدت تا مهلت تمدید و( ۳) کتبی اخطار –مرحله اول   

و  ریال صدهزار تا جریمه اخذ ماه، سه مدت تا دولتی خدمات برخی یا تمام قطع –مرحله دوم 

  .تمدید مهلت تا سه ماه

  کسب پروانه اخذ زمان تا واحد تعطیل –مرحله سوم 

نفی خدماتص واحدهای مورد در –ب  :  

ماه سه تا مهلت تمدید و( ۲) کتبی اخطار –مرحله اول  .  

 هزار دویست تا جریمه اخذ ماه، سه مدت تا دولتی خدمات برخی یا سهمیه قطع –مرحله دوم 

  .ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه

کسب پروانه اخذ زمان تا واحد تعطیل –مرحله سوم  .  

تی توزیعیخدما صنفی واحدهای مورد در –ج  :  

ماه دو مدت تا مهلت تمدید و( ۳) کتبی اخطار –مرحله اول  .  

 پانصد مبلغ تا جریمه اخذ ماه، سه مدت تا دولتی خدمات برخی یا سهمیه قطع –مرحله دوم 

  هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه

برداری بهره پروانه اخذ زمان تا واحد تعطیل –مرحله سوم  .  



اقالم  رد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی )در موردمو در –تبصره 

نسبت به تعطیل  ها از نظر ایمنی مضر باشد بالفاصله مشمول اساندارد اجباری( که تولیدات ان

گردد واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می .  

یا واریز  ارز، دریافت مقابل در خدمات یا کاال فروش از عبارتست: ریالی ارزی، فروش – ۲۴ماده 

برخالف مقررات  نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کاال یا خدمات در داخل کشور

باشد قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می :  

صورت تکرار عالوه  ها به نرخ بازار و در های دریافتی یا معادل ریالی ان اریز نامهاخذ کلیه ارز یا و

بازرگانی نیاز سه تا  بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت

به همراه کاالی دیگر  کاال اجباری فروش از است عبارت: اجباری فروش – ۲۵شش ماه. ماده 

باشد زیر می یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح در سطح عمده فروشی :  

 جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالی تحمیلی

 فروشی عمده واحدهای صحیح اظهار عدم از عبارتست: کاال موجودی اعالم عدم – ۲۷ماده 

 نسبت به مقدار موجودی کاالهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعالم ان توسط دولت تعیین

کاال  مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه»شود. تعزیرات عدم اعالم موجودی کاال عینا  می

باشد می .  

 در عمده بصورت قیمت یا توزیع مقررات و ضوابط خالف بر کاال که مواردی در – ۲۶ماده 

 اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، عالوه بر مجازات فروشند، اشخاص

حق  یا حقوقی خریدار کاال نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحقیقی 

 ضمن باشد، نرفته فروش به خریدار توسط کاال که صورتی در –گردند. تبصره  محکوم می

باشد های جنبی بعهده خریدار می استرداد عین کاال، کلیه هزینه .  

  دولتی بخش تخلفات –فصل دوم 

 ها و موسسات دولتی و ها و شرکت در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه – ۲۸ماده 

 تحت پوشش دولت و نهادهای انقالب اسالمی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح

  :زیر خواهد بود

 دستگاه یا شرکت مصالح و منافع جهت در تخلفات از حاصل درآمد که صورتی در –الف 

باشدمنظور شده  ذیربط :  

خزانه حساب به واریزآن و تخلفات از حاصل درآمد اخذ –مرتبه اول   

 از متخلف برکناری خزانه، حساب به آن واریز و تخلفات از حاصل درآمد اخذ –مرتبه دوم 

  .سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه



خدما  حساب خزانه و انفصال دایم از به واریزآن و تخلفات از حاصل درآمد اخذ –مرتبه سوم 

  .دولتی

داخل یا  در افراد یا فرد عاید حق غیر من درآمد ارتکابی تخلفات نتیجه در که صورتی در –ب 

از تخلفات  خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل

باشد، شش ماه تا  س تا پنجاه هزار ریالواریزآن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختال

هر مورد جریمه  گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در سه سال حبس و هر

 .معادل دو برابر مبلغ اختالس

باشد نشد عاید درآمدی هیچگونه تخلفات نتیجه در که صورتی در –ج  :  

اهم شش تا یک از خود سمت از متخلف برکناری –مرتبه اول  .  

  یکسال تا ماه سه از دولتی خدمات از موقت انفصال –مرتبه دوم 

  دولتی خدمات از دایم انفصال –مرتبه سوم 

 افراد یا فرد توسط ۲۶ ماده موضوع دستگاههای و ها شرکت در تخلفات صورتیکه در –تبصره 

شکیل بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات ت

خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد شبکه .  

۲۹ تشکیالت تعزیرات حکومتی بخش دولتی فصل سوم از ماده – فصل سوم به موجب  ۳۷تا  

۲۹/۶/۲۲۶۲ ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۳تبصره  مجمع تشخیص  

  .مصلحت نظام منسوخ است

ضوابط  ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ها و واحدهای تابعه آن وزارتخانه – ۳۶ماده 

تعزیرات  خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقالم مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی

  .حکومتی بخش دولتی اعالم نمایند

 اجرای ضوابط و دولتی بخش حکومتی تعزیرات مقررات اجرای در که مواردی در – ۳۸ماده 

 های ذیربط باشد، نظر توزیع اقالم مشمول طرح، ناهماهنگی و اختالف نظری بین وزارتخانه

اعالم و  قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزار امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی

باشد ها الزم االجرا می برای دستگاه .  

  

  

  



  

 

۳۹ متی بخش غیردولتی از مادهتشکیالت تعزیرات حکو – فصل چهارم به موجب تبصره  ۲۶تا  

۲۹/۶/۲۲۶۲ ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۳ مجمع تشخیص  

  .مصلحت نظام منسوخ است

الزم  شرایط بر عالوه قانون این در مقرر مجازاتهای تعلیق و تعلیق و تخفیف برای – ۲۸ماده 

باشد می اه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروریطبق قوانین جاری، موافقت دادگ .  

وزارت  و شود می واریز خزانه حساب به دریافتی های جریمه از ناشی درآمدهای کلیه – ۲۹ماده 

ستاد تعزیرات  امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را براساس بودجه مصوب

ر وزارت بازرگانی قرار دهدحکومتی از محل وجوه جرایم در اختیا .  

از محل  دریال میلیارد یک مبلغ تا گردان تنخواه عنوان به تواند می بازرگانی وزارت –تبصره 

  .درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید

  انقالب شورای ۲۲/۴/۲۲۵۹ مصوب صنفی نظام قانون اصالحات –فصل پنجم 

 شورای انقالب با اصالحات انجام شده و ۲۲/۴/۲۲۵۹ام صنفی مصوب نظ قانون – ۴۱ماده 

صنفی  نظام قانون در مذکور اختیارات و وظایف – ۴۲باشد. ماده  اصالحات اتی الزم االجرا می

 برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی محول

گردد می .  

مقررات سایر –فصل ششم   

حکومتی  تعزیرات قانون اصالح قانون اصالح قانون واحده ماده ۳ تبصره موجب به – ۴۵ده ما

مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است ۲۹/۶/۲۲۶۲مصوب  .  

 ملغی نظام مصلحت تشخیص مجمع ۳۶/۹/۲۲۷۹ مصوب واحده ماده به توجه با – ۴۷ماده 

  .است

 ح قانون تعزیرات حکومتی مصوباصال قانون واحده ماده ۳ تبصره موجب به – ۴۶ماده 

۲۹/۶/۲۲۶۲   .مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است 

 یا و مکرر یا مستمر بصورت حکومتی تعزیرات مشمول تخلفات که صورتی در – ۴۸ماده 

شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم  تشکیل

گردند در مرتبه مربوطه محکوم می ارتکابی و .  

 باشد گرفته صورت اقتصادی نظام در اخالل قصد به شبکه تشکیل که صورتی در –تبصره 

عالوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع 



شود دادگاه انقالب پیگیری می توسط .  

 مراتب متعدد برای مجازت تعیین شده است چنانچه قانون این در که مواردی در – ۴۹ماده 

اول  سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه ۳تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 

شود تلقی می .  

است شده بینی پیش واحد تعطیل و پروانه لغو قانون این در که مواردی در – ۵۱ماده  . 

به  از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکولهمان واحد پس    اشتغال مجدد متخلفات در

  .تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود

 از یک هر برای گیرد صورت متخلف توسط متخلف انواع از تخلفاتی که مواردی در – ۵۲ماده 

شود جرایم مجازات جداگانه تعیین می .  

کشور  اند تابع قوانین و مقررات جاری یش بینی نشدهپ قانون این در که تخلفاتی – ۵۳ماده 

مقرر شده  باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری می

  .باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد

 متوجه خسارتی حکومتی تعزیرات مشمول تخلفات وقوع علت به که مواردی در – ۵۲ماده 

 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات ۲۹و دستگاههای موضوع ماده  ها شرکت

نماید حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می .  

 خسارتی حکومتی تعزیرات مشمول تخلفات وقوع علت به که مواردی کلیه در – ۵۴ماده 

ها محفوظ خواهد بود وقی شده باشد حق شکایت برای اناشخاص اعم از حقیقی یا حق متوجه .  

 اموال از جریمه مبلغ کند خودداری شده تعیین جریمه پرداخت از محکوم چنانچه – ۵۵ماده 

شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی  وی تامین می

بود خواهد .  

متوقف  از تاریخ اجرا ۵۳این قانون با رعایت ماده  با مغایر مقررات و قوانین کلیه – ۵۷ماده 

گردد می .  

  قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی

 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی -ماده واحده  

ات تعزیر ضوابط مربوط به آن کلیه امور گذاری و توزیع کاال و اجرای مقررات و مراجع قیمت

حکم قطعی  حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی وصدور

ومجازاتهای مقرر در قانون  گردد تا بر اساس جرایم قوه مجریه( محول می دولت ) و اجرای آن به

اقدام نماید ۳۲. ۲۳. ۷۶تعزیرات حکومتی مصوب  .  



گردد تعهد کتبی حذف میمراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ  - ۲تبصره   .  

 سازمان، تشکیالت و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن - ۳تبصره  

 آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف

 مترسد و آن قس ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می نامه واستخدامی به موجب آیین

است  که مغایر این قانون ۳۲. ۲۳. ۷۶و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب  از فصلهای سوم

عهده عوامل  مقرر در آنها بر و تشکیالت موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیالت و مراجع

شود نامه مصوب هیأت وزیران معین می و سازمانها و مراجعی است که در آیین .  

تصمیمات  تواند در موارد لزوم وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می برای - ۲تبصره  

هماهنگ و اصالح نماید های توزیع را گذاری و تعیین شبکه مراجع قیمت .  

 دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش - ۴تبصره  

 عمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای دولت و ملی شده و نهادهای انقالبی و مؤسسات

 تابعه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام

این قانون اقدام نمایند تعزیراتی موضوع .  

شود ای واریز می های دریافتی به حساب ویژه کلیه درآمدهای ناشی از جریمه - ۵تبصره    

امر توزیع به مصرف برسد زیران برای اجرای قانون و ساماندهیتا با تصویب هیأت و .  

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳۶. ۹. ۲۲۷۹از تاریخ ابالغ این قانون مصوبه مورخ  - ۷تبصره  

گردد قوانین و مقررات مغایر لغو می در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر .  

 ه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانونقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصر 

و سه  مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد شنبه مورخ نوزدهم العاده روز سه اساسی در جلسه فوق

  .مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است

اکبر هاشمی رفسنجانی -رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام   تاریخ تصویب:     

۲۲۶۲/۱۶/۲۹  

 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

  تشکیالت –فصل اول 

 مصوب حکومتی تعزیرات قانون اصالح الیحه واحده ماده ۳ تبصره اجرای در – ۲ماده 

۳۲/۲۳/۷۶ -۵۳۱۳آئین نامه شماره  ۲و ماده  ۲۹/۶/۶۲مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  

 که در این آئین نامه باختصارهیئت دولت، )سازمان تعزیرات حکومتی(  ۳۱/۶/۶۲مصوب  م ۶۲

آئین  شود زیر نظر وزیر دادگستری تکشیل و براساس مقررات مندرج در این سازمان نامیده می

نماید نامه انجام وظیفه می .  



 منصوب دادگستری وزیر توسط و باشد می دادگستری وزیر معاون سازمان، رییس – ۳ماده 

د داشتخواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواه .  

آئین  این در که را قانونی وظایف کلیه و بوده ان رییس بعهده سازمان اجرایی امور – ۲ماده 

  .نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد

 تشکیل حکومتی تعزیرت اداره ها شهرستان در و کل اداره ها استان مراکز در – ۴ماده 

گردد می .  

 ها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهر تبصره: تشکیل

  .وزیر دادگستری خواهد بود

 اول شعبه رییس و سازمان رییس معاون تهران در حکومی تعزیرات اول شعبه رییس – ۵ماده 

ر دفت ها رییس اداره و ها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهر مراکز استان

  .مذکور خواهد بود

مراکز  و تهران در سازمان پشتیبانی و خدماتی و مالی و اداری امور کلیه انجام – ۷ماده 

باشد ها با معاونت اداری و مالی می ها و سایر شهر ها و شهرستان استان .  

و  کل مدیران و دادگستری وزیر ابالغ و سازمان رییس پیشنهاد به سازمان معاونین – ۶ماده 

گردند سای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابالغ رییس سازمان منصوب میرو .  

 در حکومتی تعزیرات قانون موضوع تخلفات به راجع رای صدور و رسیدگی منظور به – ۸ماده 

 ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل ها و شهرستان مراکز استان

باشد شامل شعب بدوی و تجدیدنظر میخواهد شد. شعب مزبور  .  

گردد : شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می۲تبصره  .  

 گردد، جلسه شعبه : شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می۳تبصره 

خواهد بود با حضور دو نفر رسمیت یافته و ارا صادره با دو رای موافق، معتبر و الزم االجرا .  

 رییس ابالغ و استان کل مدیر پیشنهاد به تجدیدنظر و بدوی شعب اعضای و روسا – ۹ماده 

شوند سازمان منصوب می .  

یا  شاغل کارمندان قضات، بین از توانن می تجدیدنظر و بدوی شعب اعضای و روسا – ۲۱ماده 

حقوق، الهیات،  های بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیالن رشته

شهرت و عامل به  علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن

  .احکام اسالم باشند، انتخاب شوند

 نهادهای و دولت بازنشسته و شاغل کارکنان بین از سازمان نیاز مورد پرسنل – ۲۲ماده 

 ی در اختیار سازمان قرار خواهندعمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت ادار



 تواند نیروهای الزم را استخدام نماید. مسئولین شود و در صورت نیاز می تامین می گرفت

 ها موظف به همکاری و مساعدت نهادهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداری

باشند می .  

 ها به ن و شرح وظایف انسازما تفصیلی تشکیالت و تجدیدنظر و بدوی شعب تعداد – ۲۳ماده 

رسد خواهد بود تصویب وزیر داگستری که به تایید رییس جمهور می .  

 و بازرسی و حکومتی تعزیرات سازمانهای مامورین تخلفات به رسیدگی منظور به – ۲۲ماده 

 ها اختصاص خواهد یافت. روسای این شعب بنا به نظارت شعب ویژه أی در مراکز استان

گستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شدپیشنهاد وزیر داد . 

  .تبصره: مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود

طبق  تا گیرد می قرار سازمان اختیار در دولت طرف از سازمان نیاز مورد اعتبارات – ۲۴ماده 

بودجه  ان هزینه شود و در سنوات اتی درتشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایش

  .کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد

تابع  منحصرا سازمان تشکیالت و پرداخت نظام و استخدامی معامالتی، مالی، امور – ۲۵ماده 

هیئت دولت  هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب این آئین نامه و ایین نامه

تابع قانون  باشد و شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی میرسد و از  می

مقررات عمومی  نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر

  .خواهد بود

دولتی با  امکانات محل از ها ان نیاز مورد لوازم و سازمان واحدهای استقرار محل – ۲۷ماده 

ضرورت از  گرددو در صورت ها تامین می یون هماهنگی امور تعزیرات استانهمکاری کمیس

  .محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد

به  تبصره: مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعالم نیاز سازمان موظف

باشند همکاری می .  

 ان بازرسی و نظارت ضابط سازمانسازم مامورین و قضایی دستگاه ضابطین کلیه – ۲۶ماده 

 باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی می

نماید اقدام می .  

  رسیدگی نحوه –فصل دوم 

نمایند می رسیدگی به شروع ذیل موارد در حکومتی تعزیرات بدوی شعب – ۲۸ماده  :  

نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و  



 ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی

 ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

گزارشات بند )ب( به سازمان  تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از 

۲۵ ر ظرف مدتنظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکث شناسی خود  روز نظرات کار 

نماید می را جهت مالحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم . 

( اعالم اطالعات، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص۹/۲۲/۶۲د: )الحاقی مصوب   .  

را  شعب از تعدادی توانند می ها شهرستان ادارات روسای و ها استان کل مدیران – ۲۹اده 

سازمان  ر اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورینبصورت سیا

 ۲۱در ماده  بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور

نظارت و بازرسی  این آئین نامه و با ابالغ از سوی مسولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و

و سازمان را بصورت سیار انجام دهندتوانند مسئولیت هر د می .  

و  باشد مربوطه مقررات و قانون مواد به مستند باید تجدیدنظر و بدوی شعب آرا – ۳۱ماده 

باشد مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات .  

انان  آرا صادره از سوی بطه بارا در توان نمی را رسیدگی شعب اعضا از یک هیچ – ۳۲ماده 

  .تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه

یک  تا بار هر برای قانون در شده بینی پیش مجازات که مواردی در بدوی شعب آرا – ۳۳ماده 

تجدیدنظر  میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد ان قابل

استخواهی  .  

آرا شعب بدوی را دارند کلیه از خواهی تجدیدنظر حق نیز ذیل اشخاص – ۳۲ماده  :  

متهم برائت صورت در پرونده خصوصی شاکی –الف  .  

مربوطه شهرستان و استان در تعزیرات امور هماهنگی کمیسیون اعضای –ب  .  

نظارت و بازرسی و حکومتی تعزیرات سازمانهای روسای –ج   

۲۲/۷/۲۲۶۴حاقی ال) –تبصره   گاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات  هر – (

توانند با ذکر  شعب تعزیرات را خالف قانون بدانند می حکومتی و بازرسی و نظارت ارای قطعی

رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد  دلیل از وزیر دادگستری تقاضای

را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی  تشخیص دهد و یا راسا رای

گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه  در مرکز تشکیل می تجدیدنظر که به همین منظور



تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود قطعی است و اقدامات موضوع این .  

نسبت  روز از تاریخ ابالغ و ۲۱ه و شاکی علی محکوم برای خواهی تجدیدنظر مهلت – ۳۴ماده 

ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود ۲به سایر اشخاص تا  .  

 قانونی مقرر مجازات از کمتر را بدوی شعب آرا که صورتی در تجدیدنظر شعب – ۳۵ماده 

توانند ان را تشدید نمایند بدانند می .  

 مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته جرایم از یکی عنوان اشخاص خالف هرگاه – ۳۷ماده 

را  باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب

مانع  برای رسیدگی به ان جرم به دادگاه صالح اعالم دارند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی

  .اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود

 گی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهدرسید – ۳۶ماده 

گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال الیحه دفاعیه 

گیرد صورت .  

 تاریخ از روز ۲۱ ظرف کننده رسیدگی شعبه ناحیه از اخطار از پس متهم چنانچه – ۳۸ماده 

رسیدگی  ابالغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا الیحه أی ارسال ندارد غیابا درباره وی

صالحیت  که شود می رسیدگی أی شعبه در معاونین و شرکا تخلفات به – ۳۹خواهد شد. ماده 

  .رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد

 ه و چنانچه در چند حوزهشد رسیدگی یکجا و تواما متخلف متعدد تخلفات به – ۲۱ماده 

شود که تخلف اشد در ان حوزه انجام شده است  مرتکب تخلف گردد در حوزه أی رسیدگی می

 چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده و

 همه مجازات به گردد تخلف چند مرتکب نفر یک چنانچه – ۲۲رسیدگی خواهد شد. ماده 

محکوم خواهد گردید ها ان .  

 از روز ۲۱ تا حداکثر وی به ابالغ و رای قطعیت از پس است موظف علیه محکوم – ۲۳ماده 

جریمه  تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نمایند، در غیر اینصور

خواهد شد صولاز محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعالم شده )غیر از مستثنیات دین( و .  

 شعبه رای به آن، وصول تا جریمه پرداخت از مستنکف فعالیت یا کسب محل – ۲۲ماده 

  .رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد

 افتتاح کل داری خزانه نزد منظور همین به که خاصی حساب به جرایم کلیه – ۲۴ماده 

شود واریز خواهد شد می .  

نیروهای  و ها زندان سازمان و اسناد ثبت سازمان قبیل از دولتی سازمانهای کلیه – ۲۵ماده 



همانند آرا  ها موظف به همکاری بوده و انتظامی، واحدهای ابالغ و اجرا دادگستری و بانک

خواهند اورد قطعی محاکم عمومی و انقالب موجبات آرا شعب تعزیرات حکومتی را فراهم .  

دادگستری  به پیشنهاد وزیر ۲/۸/۶۲تبصره در تاریخ  ۷ماده و  ۲۷ین نامه در آئ این – ۲۷ماده 

مصوب  باشد. قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسیده و الزم االجرا می

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل ۲۹/۶/۲۲۶۲

و  مراجع قیمت گذاری و توزیع کاال و اجرای مقررات دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی

بازرسی  ضوابط مربوط به ان کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور

گردد تا  می و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای ان به دولت )قوه مجریه( محول

اقدام نماید ۳۲/۲۳/۷۶حکومتی مصوب  براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات .  

گردد می حذف کتبی تعهد اخذ و اخطار تذکر، تعزیری مراتب – ۲تبصره  .  

 آن، اجرای و حکم صدور رسیدگی، بازرسی، و نظارت عوامل و تشکیالت سازمان، – ۳تبصره 

و  الیها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، م تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف ان

 رسد و آن قسمت ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می استخدامی به موجب آیین نامه

 که مغایر این قانون است و ۳۲/۲۳/۷۶از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرت حکومتی مصوب 

عوامل  ها بر عهده تشکیالت موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیالت و مراجع مقرر در آن

شود ها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیرات معین می انو سازم .  

تصمیمات  لزوم موارد در تواند می دولت قانون این در مقرر اهداف به وصول برای – ۲تبصره 

های توزیع را هماهنگ و اصالح نماید مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه .  

 دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش کلیه و انتظامی نیروی و دادگستری – ۴تبصره 

سازمانهای  ها و دولت و ملی شده و نهادهای انقالبی و موسسات عمومی و غیر دولتی و شرکت

اجرای احکام  ها موظف هستند نسبت به تابعه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و زندان

های  از جریمه مدهای ناشیدرآ کلیه – ۵تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند. تبصره 

اجرای قانون و  شود تا با تصویب هیئت وزیران برای ای واریز می دریافتی به حساب ویژه

  .ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد

 نظام مصلحت تشخیص مجمع ۳۶/۹/۲۲۷۹ مورخ مصوبه قانون این ابالغ تاریخ از – ۷تبصره 

 گردد. قانون قوانین و مقررات مغایر لغو میخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر  در

 فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی

مجمع  در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه

 .تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است



  

۸۹نامه سازمان تعزیرات حکومتی )سال  اصالح آیین )  

 

 وزارت دادگستری

 ۳۸/۹/۲۲۸۹جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ  تصمیم نمایندگان ویژه رییس

 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت

اتخاذ شده است، به شرح زیر  ۳۹/۶/۲۲۸۸رخ هـ مو۴۲۵۱۵/ت۲۵۲۳۷۲نامه شماره  تصویب

شود اجرا ابالغ می برای :  

به  ۳/۸/۲۲۶۲مورخ  ۴۱۶۲۱نامه شماره نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم آیین

شود زیر اصالح می شرح :  

شود ( اضافه می۷ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده )۲ :  

کل  زدایی، امور اداری و مالی خود را به اداراتتواند در راستای تمرکز تبصره ـ سازمان می

  .تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید

شود ( می۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده )۳ .  

 التحصیالن ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ۲۱ماده

 ک تحصیلی معادل لیسانسهای حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدر رشته

شوند ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسالم باشند، منصوب می .  

شود ( می۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده )۲ :  

 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان۲۲ماده

 شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات»عنوان ای با  تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه

 شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک در تهـران تشکیل می« انتظامی

 البدل خواهدبود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب )حداقل با ده سال عضو علی

 جمهور توسط رییس سابقه تصدی شعبه( خواهندبود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید

شوند وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می .  

ـ تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آراء خواهدبود۲تبصره .  

ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهدبود۳تبصره .  

 یص وزیر دادگستری مغایر قانونـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخ۲تبصره

  .باشد

شود ( می۲۵ـ متن زیر جایگزین ماده )۴ :  



تابع این  ـ امور مالی، معامالتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیالت سازمان منحصرا۲۵ًماده

رسد و از  وزیران می نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت آیین

و سایر مقررات  شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری

قانون از رعایت  عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب

باشد محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می .  

 تواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و تبصره ـ سازمان می

 شاغل، تحصیالت و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد

العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید حقوق به عنوان فوق .  

  منبع: سایت کانون وکالی دادگستری

 با قاچاق کاال و ارزقانون مبارزه 

 تعاریف، مصادیق و تشکیالت -اول  فصل

 روند:  نی مشروح مربوط به کار میاصطالحات زیر در معا -۲ماده 

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

قوانین، قاچاق محسوب و برای آن  ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر

رضه آن در بازار مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل ع

 داخلی کشف شود. 

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

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

 ه در مبادالت مالی کاربرد دارد. مکتوب یا الکترونیکی است ک

أخذ مجوزهای الزم و ارائه   تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی،  -ت 

به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج 

 د. کردن کاال یا ارز، انجام دهن

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

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

 یا چند مرجع ذی ربط قانونی است. قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک 

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

 کسب مجوز ندارد. 

 



ارزش کاالی قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کاال )مجموع قیمت خرید کاال و  -ح 

هایی که به  مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل(، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه

کزی ترین نرخ ارز اعالمی توسط بانک مر گیرد که براساس باال تعلیق می آن کاال تا محل کشف

 شود.  در زمان کشف محاسبه می

ترین بازار داخلی  ارزش کاالی قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کاال در نزدیک -خ 

تی هایی مانند عوارض ویژه صادرا عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه

 گیرد.  به آن کاال تعلق می یی کهها و کلیه یارانه

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

ترین قیمت خرید کاال در بازارهای هدف و یا براساس  پتروشیمی حسب مورد متناسب با باال

 شود.  وزارت نفت و ستاد اعالم میط ترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توس باال

ران در زمان ترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای بهای ارز: باال -د 

 گردد.  کشف اعالم می

ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کاال است و  شناسه کاال: شناسه -ذ 

شود و به صورت رمزینه )بارکد(  ر یک سامانه ثبت میمشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و د

 گردد.  برروی کاال نصب یا درج میو یا نظایر آن 

ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاال است و به منظور منحصر به  شناسه رهگیری: شناسه -ر 

بد. یا فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می

ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعالم 

 شود.  الهای مزبور نصب یا درج میو رهگیری است و در قالب یک رمزینه برروی کا

اسناد خالف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کاالی ذکر شده از حیث نوع، جنس،  -ز 

 ه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. با کاالی اظهار یا کشف شد تعداد و وزن

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

سپرده موجب ترخیص کاال، حواله فروش و یا قبض خرید کاالی متروکه، ضبطی و بالصاحب، 

نه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته پروانه عبور )ترانزیت(، پروانه مرجوعی، پروا

پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره   عبور، پروانه کران بری )کابوتاژ(، پروانه صادراتی، 

شود  توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می

ا مشخصات کاال از هر حیث تطبیق نماید و مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد ب

فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب 

 باشد. 



اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که داللتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از 

  شوند. کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی

قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط  -س 

یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا 

 گیرد.  اق منحرف شده است صورت میپس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچ

: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز ای قاچاقچی حرفه -ش

 ( ریال باشد. ۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱لیون )قاچاق در هر مرتبه بیش از ده می

( قانون مدیریت خدمات کشوری است که ۵دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده ) -ص 

آن را و ارز و کشف با قاچاق کاال  به موجب این قانون و سایر قوانین مقررات، وظیفه مبارزه

 برعهده دارد. 

دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب  -ض 

 باشد.  به وصول درآمدهای دولت میقوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف 

 ت. ستاد: ستاد مرکزی مبارزه یا قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون اس -ط 

ذکر شده است،  ۲۲۹۱/ ۸/ ۳۳عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب  -۳ماده 

 شود:  رد زیر نیز قاچاق محسوب میموا

برنگرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر  -الف 

 مشروط بودن صادرات قطعی آن کاال در صورت ممنوع یا

های  ش محمولهاضافه کردن کاال به محموله عبوری )ترانزیتی( خارجی و تعویض یا کاه -ب 

 عبوری در داخل کشور

 ا ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلیاظهار کاال به گمرک ب -پ 

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

 برای کاالی جایگزین شده

 ۲۲۹۱/ ۸/ ۳۳نون امور گمرکی مصوب ( قا۲۳۳ورود کاالی موضوع بند )ر( ماده ) -ث 

از مراجع ذی اظهار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی  -ج 

 ا قصد متقلبانهربط ب

انین و واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قو -چ 

مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیالت همراه مسافر، تعاونیهای 

 مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

 



خروج کاالهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و  -ح 

 ، بدون رعیات تشریفات قانونیملوانی از استانهای مرزی

شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی  عدم رعایت ضوابط تعیین -خ

 ، خروج، خرید، فروش یا حواله ارزبرای ورود

های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر  عرضه کاال به استناد حواله -د 

 مطابقت با مشخصات حواله ها مشروط بر عدم دستگاه

شی با رعایت عرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیری در سطح خرده فرو -ذ 

 ( این قانون۲۲ماده )

هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور، برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در  -ر 

 ودمراجع ذی صالح با استناد به قرائن و امارات موج

 صادیق قاچاق به موجب قوانین دیگرسایر م -ز 

به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی،  -۲ماده 

پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از 

یی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و وزیران دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارا

تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان 

های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس  ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون

جمع آوری و فروش  های تعزیرات حکومتی، شورای اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان

اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل 

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

رئیس   گمرک جمهوری اسالمی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و 

نماینده تام االختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل 

گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل  می

( قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کاال و ارز برای ۲۳۶بیست و هفتم ) یکصد و

 تمامی دستگاههای اجرائی الزم االجراء است. 

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه قضائیه، 

ی ایران و دستگاههای عضو نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالم

 ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری الزم را با آن داشته باشند. 

 



ها به  کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان -تبصره 

 شود.  تشکیل میریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد 

تواند  به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می -۴ماده 

شناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز متشکل از  حسب مورد کارگروههای کار

 دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.  نمایندگان

ز وقوع جرم قوه قضائیه مسؤولیت کارگروه پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری ا -۲تبصره 

 چاق کاال و ارز را برعهده دارد. از قا

ات ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقرر ها و تصمیمات این کارگروه کلیه پیشنهاد -۳تبصره 

 جراء است. این قانون الزم اال

ناسایی نظاممند آن با دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و ش -۵ماده 

های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز  پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ رئیس جمهور سامانه

جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال و ارز را ایجاد و راه 

 اندازی نماید. 

های راه  ون مربوط به سامانهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قان

باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک  اندازی شده می

 شوند.  تجاری تا شش ماه محکوم میسال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت 

ن های راه اندازی شده به موجب ای هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانه -۲تبصره 

اه تا دو سال حبس ها جرم است و مرتکب به مجازات از شش م قانون و افشای اطالعات آن

 شود.  محکوم می

های موضوع این قانون  وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه -۳تبصره 

حکوم جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی م

 شود.  می

های صنعت، معدن  ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاری وزارتخانه -۲تبصره 

و تجارت، امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی ایران(، بانک مرکزی و سایر 

قاچاق دستگاههای ذی ربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی 

 اقدام نماید. 

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق 

 باشند.  این سامانه می

 



( که در بودجه ساالنه ۲۲های اجرای حکم موضوع این ماده و بند )ب( ماده ) هزینه -۴تبصره 

ای که به پیشنهاد  ن و مطابق آیین نامهشود از محل درآمدهای این قانون تأمی پیش بینی می

رسد، به مصرف خواهد  ان میشود و به تصویب هیأت وزیر ستاد و وزارت دادگستری تهیه می

 رسید. 

 قاچاق از پیشگیری –فصل دوم 

 تبصره در مذکور سامانه به مربوط اطالعات سازی یکپارچه و ها داده تجمیع منظور به -۷ ماده

 های بروز قاچاق کاال و ارز:  ینهنظور کاهش زمم به و( ۵) ماده( ۲)

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

ایران و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری 

 جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. 

کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از  -تبصره

 العات از طریق آن اقدام نمایند. این سامانه به ارائه و تبادل اط

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

ال موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و دقت در کنترل و بازرسی کا

و نقل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل 

 نظایر آن اقدام نمایند. 

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

و به هیأت کند  مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میتقویت معیشت 

 دهد.  وزیران ارائه می

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

بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و 

ادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران صدور، تمدید و ابطال مع

چاق کاال و ارز کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قا

 اماندهی نماید. س

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با -ث 

ها و مراکز نگهداری کاال و ثبت  استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبار

مشخصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی 

 کاالهای قاچاق اقدام نماید. 

 



ی اجرائی عضو آن، به وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاهها -ج 

ها اقدام  د و توقف شناورها و انضباط بخشی به ترد ها و خور ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله

 نماید. 

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و  -چ 

سامانه فنی ردیاب و ای کاال به  ها و وسایل حمل و نقل جاده نقل سوخت به تجهیز شناور

 بنای مسافت طی شده اقدام نماید. کنترل مصرف سوخت بر م

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

 ز قاچاق کاال، مد نظر قرار دهد. اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری ا

کلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرک جمهوری اسالمی ایران م -خ 

 کی اقدامات الزم را معمول دارد. گمر

در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودند سود بازرگانی کاالهای  -د 

( آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت ۲پیشنهادی در کارگروه ماده )

های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد  واست ستاد، با هدف کاهش انگیزهتواند حسب درخ می

 ستور کار هیأت وزیران قرار دهد. ستاد را در د

و شود  آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می -تبصره

 رسد.  به تصویب هیأت وزیران می

رز ت پیشگیری و کنترل بازار مبادالت غیر مجاز ابانک مرکزی موظف است در جه -۶ماده 

 اقدامات زیر را به عمل آورد: 

تعیین و اعالم میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه  -الف 

 ین قبیلدگان عبوری و مواردی از ارانن

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

دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن،  -۲تبصره 

ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و  بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه

 وری از طریق قانونی تأمین گردد. عب

تعیین شده توسط دولت به وسیله عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز  -۳تبصره 

 شود.  کبین مطابق قانون رفتار میاشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرت

 کند.  ستفاده از ارز را تعیین میدولت حدود و مقررات ا -۲تبصره 

دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر  -۸ماده 

باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن  کاال و ارز می مبارزه با قاچاق



رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه 

شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید. اعتبار موضوع این  می

 شود.  پس از تأیید ستاد هزینه میف به استناد گزارش بدوی و ردیف توسط دستگاههای کاش

های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون  به منظور صیانت از سرمایه -۹ماده 

ها براساس دستورالعملی  باشند، متناسب با حجم فعالیت متکفل مبارزه با قاچاق کاال و ارز می

 یابد:  ت زیر انجام میرسد، اقداما که به تصویب ستاد می

 ای دانش کارکنان و صیانت از آنانآموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتق -الف 

به کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص الزم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در  -ب 

 ا قاچاق کاال و ارز به صورت موقتامر مبارزه ب

 تقای سالمت روحی و روانی کارکنانبه منظور ارفرهنگی  -های رفاهی  اجرای برنامه -پ 

دستگاههای عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با  -۲۱ماده 

 قدامات زیر را به عمل آورند: ، اهماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز

موجود برای هماهنگی و  ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات -الف 

 ط به مبارزه با قاچاق کاال و ارزپیگیری تمام امور مربو

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

 کاشف

های الزم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و  شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت -پ 

 عدم ممانعت از روند تجارت قانونیکاالی قاچاق به شرط  مراکز نگهداری

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

 مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

 های مردمی در دستگاههای کاشف ارشایجاد واحد جمع آوری گز -ث 

م در جهت فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدا شناسی نظارت و بازرسی برای آسیب -ج 

 بهبود فرآیندهای مبارزه

قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در  -۲۲ماده 

 ز اقدامات زیر را به عمل آورند: ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کاال و ار رسیدگی به پرونده

 کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیهژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق اختصاص شعب وی -الف 

اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز متشکل از  -ب 

افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان 

 تعزیرات حکومتی



 

ه ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل میزان فوق العاد -۲تبصره 

 تعیین قضائی( ۸) تا( ۲) گروههای در قضات مستمر ویژه العاده فوق( ٪۸۱هشتاد درصد )

 به که است ای نامه آیین مطابق اعضاء و رؤسا انتصاب و جذب نیز و پرداخت نحوه. گردد می

ن به تصویب هیأت زم االجراء شدن این قانوال تاریخ از ماه سه ظرف دادگستری وزیر پیشنهاد

 رسد.  وزیران می

( ۵ماده )( ۴صره )های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تب هزینه -۳تبصره 

 شود.  تأمین می

ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره  -پ 

های  ه، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندهاقدامات قضائی به عمل آمد

 ی به نماینده قوه قضائیه در ستادقاچاق کاال و ارز به طریق مقتض

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

 های قاچاق کاال و ارز به ستاد دهدر خصوص پرون

معرض خطر جرائم وین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در تد -ث 

 قاچاق کاال و ارز

 شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارهای کاهش زمان آسیب -ج 

 های علمی دادرسی با انجام پژوهش

کاال و ارز های قاچاق  هتشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروند -چ 

 توسط رئیس قوه قضائیه

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

 ( قانون اساسی۲۳۵و بیست و پنج ) کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد

های تعیین شده،  ب اولویتکلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچو -۲۳ماده 

و تصویب  های ساالنه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی برنامه

 به ستاد ارائه نمایند. 

به منظور شناسایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد  -۲۲ماده 

یا فاقد مجوزهای الزم از قبیل کاالی جعلی،  ها از کاالهای قاچاق شود و تشخیص آن کشور می

های دریافت  تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد، ترخیص کاالی تجاری منوط به ارائه گواهی

های فوق توسط گمرک است. در  ها و شماره شناسه شناسه کاال، شناسه رهگیری، ثبت گواهی

رده فروشی منوط به نصب این دو هر حال توزیع و فروش کاالهای وارداتی در سطح بازار خ



 شوند.  محسوب میهای مذکور قاچاق شناسه است و در غیر این صورت کاال

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط،  -۲تبصره 

 ای با بهره گیری از فناوریهای برای شناسایی و رهگیری کاال از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه

ا از نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاههای مرتبط ر

 سامانه مزبور فراهم نماید. 

توزیع و فروش کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و  -۳تبصره 

ط به نصب شناسه کاال و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منو

( قانون ساماندهی ۹ها با رعایت ماده ) باشد. تشریفات قانونی این کاال شناسه رهگیری می

 ۲۲۹۱/ ۸/ ۳۳مصوب ( قانون امور گمرکی ۲۳۱و ماده ) ۲۲۸۴/ ۶/ ۷مبادالت مرزی مصوب 

 شود.  انجام می

جارت با همکاری ستاد و آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و ت -۲تبصره 

دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کاالیی و روش نصب شناسه کاال و 

شناسه رهگیری بر روی کاال و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه 

 رسد.  و به تصویب هیأت وزیران میشود  می

هشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژو -۲۴ماده 

های فرهنگ و ارشاد اسالمی،  جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارتخانه

های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و  آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه

رهنگی و اولویتهای ستاد با هدف ترویجی را براساس سیاستهای ابالغی شورای عالی انقالب ف

افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید 

 صرف کاالی قاچاق، اجراء نمایند. داخلی و جلوگیری از م

دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق  -۲۵ماده 

های تجاری، حمل و نقل و گمرکی،  رز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامهکاال و ا

 های مصوب ستاد را رعایت نمایند.  ها و برنامه سیاست

ها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز  ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآورد -۲۷ماده 

 شود.  های مربوط نمیاست. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه

ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و  -۲تبصره 

 نماید.  اههای مختلف را تصویب میاطالعات دستگ

ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله  -۳تبصره 

تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس  میزان کشفیات و برآورد حجم و



 شورای اسالمی ارائه نماید. 

وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود،  -۲۶ماده 

مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز را در حل مشکالت پیش روی مبارزه با 

به چند جانبه های همکاری دو یا  ند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامهقاچاق رعایت ک

 ها توجه نماید.  آن

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

 ضبط بر عالوه شود، آن نگهداری یا و حمل و ارز و کاال قاچاق مرتکب که شخص هر -۲۸ ماده

 شود:  ای نقدی زیر محکوم میه جریمه به ارز، یا کاال

 ه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاالکاالی مجاز: جریم -الف 

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

 عادل دو تا چهار برابر ارزش کاالای: جریمه نقدی م کاالی یارانه -پ 

ابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو بر -ت 

 اله ارز، دو برابر بهای ریالی آندو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حو

عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل  -۲تبصره 

 شود.  مقرر در این ماده محکوم میهای  مجازات

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،  ای با پیشنهاد وزارتخانه فهرست کاالهای یارانه -۳تبصره 

 رسد.  و به تصویب هیئت وزیران میشود  معدن و تجارت تهیه می

 های مجاز مشروط را اعالموزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاال -۲تبصره 

 نماید. 

صورت  گیرند به اری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار میخرید، فروش، حمل یا نگهد -۴تبصره 

های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و  تجاری مانند فرآورده

مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده 

شدن این قانون  االجراء الزمشود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ  محکوم می

 لعمل مورد نیاز را تصویب نماید. دستورا

( این قانون حسب ۲۸موضوع ماده )  قاچاق  کاال و ارز  یا فروش  ، عرضه نگهداری -مکرر ۲۸ماده 

ها تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز به  های صنفی یا صرافی مورد توسط واحد

 ود: ش ترتیب زیر جریمه می

 دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق  معادل  نقدی  : جریمه اول  ـ مرتبه  الف

 



 زش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاقچهار برابر ار  معادل  نقدی  : جریمه دوم  ـ مرتبه  ب

  و نصببرابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق  شش   معادل  نقدی  : جریمه سوم  ـ مرتبه  ج

  مدت  به  کسب  محل  طیلو تع  صنفی متخلف   عنوان به  کسب  یا تابلو بر سر در محل  پارچه

  ماه شش

( این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود ۲۸در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده ) -۲۹ماده 

مذکور و  های ماده و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کاال ضبط و پس از کسر جریمه

 شود.  اصل فروش به مالک مسترد میهای قانونی به نسبت کاالی غیر قاچاق از ح سایر هزینه

( این قانون، اعم ۲۸وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده ) -۳۱ماده 

 گردد:  هوایی به شرح زیر ضبط می از زمینی، دریایی و

 .۲۱۱ی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکصد میلیون )وسایل نقلیه سبک در صورت -الف 

 ( ریال یا بیشتر باشد. ۱۱۱. ۱۱۱

وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سیصد  -ب 

 ( ریال یا بیشتر باشد. ۱۱۱. ۱۱۱ .۲۱۱میلیون )

کاالی قاچاق مکشوفه  وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش -پ 

 ( ریال یا بیشتر باشد. ۱۱۱. ۱۱۱ .۹۱۱نهصد میلیون )

. ۲وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یک میلیارد ) -ت 

 شد. ( ریال یا بیشتر با۱۱۱. ۱۱۱ .۱۱۱

فه سه وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشو -ث 

 ( ریال یا بیشتر باشد. ۱۱۱. ۱۱۱ .۱۱۱. ۲میلیارد )

شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف  در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می -۲تبصره 

دو ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله 

گردد. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم  نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می

 شود.  وسیله نقلیه رفع توقیف می ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وثیقه

در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه  -۳تبصره 

ه باشد وسیله نقلیه ضبط مبالغ این مادبار تکرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل یا بیشتر از 

 شود.  می

شود و  مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می -۲تبصره 

 رسد.  به تصویب هیأت وزیران می

 



در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی  -۴تبصره 

قه مرتکب ثابت شود با علم و اطالع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار از قبیل ساب

شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و  گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می

 گردد.  ریمه نقدی مرتکب اضافه میمعادل ارزش آن به ج

واری و یا مجهول المالک باشد، در صورتی که وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب مت -۵تبصره 

شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز  عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می

فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش 

 شود.  اریز میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و می

( این قانون، ۲۸در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده ) -۳۲ماده 

( ریال یا کمتر باشد با ۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون )

رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه  قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می

کشف قید و حسب مورد، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش 

شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی  اموال تملیکی تحویل می

 گردد.  ز اوراق به متهم ابالغ میجمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی ا

ف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حکومتی تواند ظر صاحب کاال و یا ارز می -۲تبصره 

شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی 

 تی، باید عین کاال نگهداری شود. سازمان تعزیرات حکوم

بر  تر عالوه مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و باال -۳تبصره 

 گردد.  می( این قانون محکوم ۲۸) ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده

الکشف یا پاداش تعلق  به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق -۲تبصره 

 گیرد.  نمی

 ممنوع کاالهای قاچاق –فصل چهارم 

چاق را نگهداری یا قا ممنوع کاالی یا گردد ممنوع کاالی قاچاق مرتکب هرکس -۳۳ ماده

 شود:  ( مجازات می۳۴( و )۳۲واد )حمل نماید یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به شرح زیر و م

( ریال باشد، به جزای نقدی ۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱در صورتی که ارزش کاال تا ده میلیون ) -الف 

 سه برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاقمعادل دو تا 

. ۱۱۱. ۲۱۱( تا یکصد میلیون )۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱ز ده میلیون )در صورتی که ارزش کاال ا -ب 

 ( ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق۱۱۱

 



. ۱۱۱. ۲( تا یک میلیارد )۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱۱در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون ) -پ 

س و به جزای نقدی معادل پنج تا ( ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حب۱۱۱. ۱۱۱

 فت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاقه

( ریال باشد به دو سال ۱۱۱. ۱۱۱. ۱۱۱. ۲در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ) -ت 

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

اری( مشروبات الکلی مشمول بندهای )الف( و )ب( در صورتی که ارزش عرفی )تج -۲تبصره

شش ماه تا این ماده باشد مرتکب عالوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از 

 شود.  سال محکوم می یک

 شود.  قاچاق کاالی ممنوع، ضبط میوجوه حاصل از  -۳تبصره 

منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب آالت و ادواتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به  -۲تبصره 

شود. مواردی که استفاده کننده  گیرد، ضبط می قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار می

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

 باشد.  نمی

زات دریافت از ماهواره به طور غیر فرهنگی، تجهی -مشروبات الکلی، اموال تاریخی  -۴تبصره 

مجاز، آالت و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع 

ام مقرر برای این ماده ها و احک است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات

  باشد. می

لکیت مرتکب باشد، در صورتی که محل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در ما -۵تبصره 

شود و در صورتی که  ( این قانون نشود، توقیف و یا پلمب می۳۴مشمول حکم مندرج در ماده )

محکوم علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از 

سیدگی چنانچه شود. در هر مرحله از ر محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می

 شود.  محل نگهداری رفع توقیف می ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از متهم وثیقه

( ۳۳در مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای )پ( و )ت( ماده ) -۳۲ماده 

یر، گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کاالی مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط ز

 شود:  ضبط می

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

با استناد به دالیل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق،  -ب 

ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق در اختیار 

 مرتکب قرار داده است. 



 

جریمه نقدی در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به  -تبصره 

 شود.  مرتکب اضافه می

محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط  -۳۴ماده 

گری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش مالک عامداً جهت نگهداری کاالی قاچاق در اختیار دی

گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک  ( ریال باشد، مصادره می۱۱۱. ۱۱۱. ۱۱۱. ۲از یک میلیارد )

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

صل ملک، مورد مصادره قرار نسبت پنج برابر قیمت کاالی قاچاق نگهداری شده به قیمت ا

گیرد و چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده  می

گردد. در  شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می

برابر ارزش کاالی  صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج

 شود.  به جزای نقدی وی افزوده میقاچاق نگهداری شده 

شود و حداکثر ظرف سه ماه از  آیین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می -تبصره 

 رسد.  تأیید رئیس قوه قضائیه می تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به

از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر  هرکس بدون أخذ مجوز قانونی -۳۵ماده 

ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض 

یا مهاجر  نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی 

بادرت کند، یا در حین صدور و وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات م

خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به 

ده سازمان گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عه مجازات قاچاق کاالی ممنوع محکوم می

 حفاظت محیط زیست است. 

نگهداری و صدور خاویار و ماهیان  ـ صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل،۳۷ماده 

شود، بدون مجوز این  خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیالت تعیین می

 مجازات قاچاق کاالی ممنوع است.  سازمان مشمول

ها، ملزومات و  ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل۳۶ماده 

های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام  و فرآوردهتجهیزات پزشکی، مواد 

شود. این مجازات مانع  تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای قاچاق به شرح زیر محکوم می

 های وارده نیست:  از پرداخت دیه و خسارت

 



ها، ملزومات و  ملهای زیستی )بیولوژیک(، مک های دارویی فرآورده قاچاق مواد و فرآورده -الف 

 باشد.  می( این قانون ۳۳ع ماده )تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع موضو

های خوراکی، آشامیدنی،  در صورتی که کاالهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده -ب 

کننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف  آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی

انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده 

روز به این استعالم پاسخ دهد. هرگاه کاالی مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و 

درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند )ب( ماده 

صورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ   واهد شد و در غیر این( این قانون خ۲۸)

ت قاچاق کاالهای مصرف گذشته و یا مضر به سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازا

 باشد.  ممنوع می

ها و  ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات -۲تبصره

 باشد.  یاحکام مقرر در این ماده م

نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان الزم از کاال برای استعالم  ـ آیین۳تبصره 

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت،  مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه

ین االجراء شدن ا شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم معدن و تجارت و ستاد تهیه می

 رسد.  ن به تصویب هیأت وزیران میقانو

 ای ـ قاچاق سازمان یافته و حرفه فصل پنجم

ـ در صورتی که قاچاق کاالهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب عالوه ۳۸ماده 

 شود:  نون به ترتیب زیر محکوم می( این قا۳۳بر جزای نقدی مندرج در ماده )

 ه نود و یک روز تا شش ماه حبس( ب۳۳الف( ماده )در خصوص بند ) -الف

 به بیش از شش ماه تا دو سال حبس (۳۳در خصوص بند )ب( ماده ) -ب

 جازات حبس مندرج در بندهای( به حداکثر م۳۳در خصوص بندهای )پ( و )ت( ماده ) -پ 

 مذکور

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

های )الف( و )ب( های مقرر در بند یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات سازمان

 شوند.  محکوم می

یافته  ای و یا ارز به نحو سازمان  ـ در صورتی که کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه۳۹ماده 

ن قانون، حسب مورد مرتکب به ( ای۲۸های موضوع ماده ) قاچاق شود، عالوه بر مجازات

 شود.  های زیر محکوم می مجازات



 

( ریال ۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱۱چنانچه ارزش کاالی مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ) -الف 

د باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باش

 به بیش از شش ماه تا دوسال حبس

( ریال باشد به دو ۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱۱ای یا ارز تا یکصد میلیون ) انچه ارزش کاالی یارانهچن -ب 

حداکثر  سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به

 مجازات مذکور در این بند

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

های )الف( و )ب( محکوم های مقرر در بند را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات

 شوند.  می

در صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد  -۲۱ماده 

و منجر به اخالل مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد 

گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام 

رات قانون مزبور مجازات گردد و مرتکب طبق مقر می ۲۲۷۹/ ۹/ ۲۹اقتصادی کشور مصوب 

 شود.  می

د و سود در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عوای -۲۲ماده 

حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه 

امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، عالوه بر 

های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی االرض محکوم  مجازات

 دد. گر می

شوند، عالوه بر ضبط کاال  ای محسوب می کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه -۲۳ماده 

 های و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مجازات

 شوند:  حبس به شرح زیر محکوم می

. ۱۱۱. ۱۱۱. ۲میلیارد )ارزش تا یک  نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و راز با -الف 

 ( ریال۱۱۱

. ۱۱۱. ۱۱۱. ۲میلیارد )بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک  -ب 

 ا( ری۱۱۱

( ۳۳های مندرج در ماده ) ای کاالهای ممنوع عالوه بر مجازات مرتکبین قاچاق حرفه -تبصره 

 شوند.  حبس مقرر در این ماده محکوم میاین قانون حسب مورد به نصف حداکثر 



 

 جرائم مرتبط -فصل ششم 

هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی )دیجیتالی(، مهر و موم یا  -۲۲ماده 

پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه 

ران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ای

سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کاال و رهگیری، مرتکب جعل 

ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات  گردد و یا با علم به جعلی بودن، آن

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

 شود.  وضوع اسناد مجعول محکوم میم

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبأل در ترخیص کاال استفاده شده است و  -تبصره 

 شود.  کب به مجازات فوق محکوم میهمچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرت

یا مالک کاال و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران در صورتی که شخص حامل  -۲۴ماده 

کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سالح و 

های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال  سلب امنیت مردم نباشد عالوه بر مجازات

 شود.  میحبس و تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم 

در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب  -۲۵ماده 

قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این 

 شوند.  جازات مختلس نیز محکوم میقانون به م

از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین  مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق -۲تبصره 

و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال 

گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات  دولتی محکوم می

 شوند.  تر محکوم می مجازات شدید شدیدتری باشد که در این صورت به

های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از  ها و سازمان کارکنان تمامی دستگاه -۳بصره ت

ن ماده و تبصره جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم ای

 شوند.  ( آن می۲)

 کاال کشف و کاشف دستگاه به مربوط مقررات –فصل هفتم 

ر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب زی دستگاههای -۲۷ ماده

 شوند:  می

 



 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز -الف 

 وزارت جهاد کشاورزی -ب 

 می ایران در محدوده اماکن گمرکیگمرک جمهوری اسال -پ 

 یت مصرف کنندگان و تولید کنندگانسازمان حما -ت 

 سازمان حفاظت محیط زیست -ث 

 اث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیسازمان میر -ج 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -چ 

 های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده -ح 

 ایرا شرکت سهامی شیالت -خ 

 شرکت دخانیات ایران -د 

 شوند.  قانونی خود کاشف محسوب میضابطین نیز در حدود وظایف محوله  -تبصره 

به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری  -۲۶ماده 

ها و امور اجرائی مبارزه با  اسالمی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کاالهای موجود در آن

قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در 

ضابط خاص قضائی محسوب  یط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفریحدود وظایف و با شرا

 شوند.  می

رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی  -۲تبصره 

 شود.  کل نیروهای مسلح منصوب می ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد

ظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سالح به موجب نحوه تسلیح نیروهای حفا -۳تبصره 

ب شود و به تصوی دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می

 رسد.  ستاد کل نیروهای مسلح می

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور  -۲۸ماده 

بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد  وصول درآمدهای دولت

استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاالی مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که 

های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن وامارات  جرم در یکی از وضعیت

 نی به مقام قضائی اعالم نمایند: مزبور برای انجام اقدامات قانو

 وقوع جرم به صورت سازمان یافته -الف 

 تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم -ب 

 



 ابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهمس -پ 

ضائی، خود وزارت اطالعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صالح ق -۲۹ماده 

های اصلی، گروههای سازمان یافته قاچاق کاال و ارز و  یا بنا بر اعالم دستگاه کاشف، شبکه

 ه و تکمیل تحقیقات نمایند. پروندها را شناسایی و اقدام به تشکیل  های آن دارایی

ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار  -۴۱ماده 

 ایند. نم

( این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین ۳۲به استثنای موارد منطبق با ماده ) -۴۲ماده 

مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کاال و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را 

مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق 

مان  ها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا مته یا ارز قاچاق، مالک و حامالن آن مشخصات کاال و

برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند 

بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت 

 را نزد مرجع صالح ارسال نمایند. یمی نظر قراردادن متهم، پرونده تنظ

در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند،  -۲تبصره 

موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به 

 طین یا مراجع قضائی اطالع دهند. ضاب

( این قانون، در صورتی که بیم ۳۲به استثنای ماده ) در مورد سایر جرائم مقرر -۳تبصره 

هایی با ارزش کاالی قاچاق مکشوفه  اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده

اسب با مجازات مقرر الزامی ( ریال، صدور قرار وثیقه متن۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱۱باالی یکصد میلیون )

 است. 

توانند  ن و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطین میدر صورت داللت قرائ -۴۳ماده 

ها و اماکن و مستغالت محل اختفاء یا  پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبار

نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی 

 سیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. حسب مورد جهت رمحل و کشف قاچاق اقدام نمایند و 

تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر  -۲تبصره 

 ا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است. و مشخصات کاال و ی

 به مجوز موضوع این ماده ندارد.  بازرسی از اماکن عمومی، نیازی -۳تبصره 

هایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است،  در پرونده -۴۲ماده 

ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی صالح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، 



بالفاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ 

الح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و وصول پرونده به مراجع ذی ص

 قانون رأی مقتضی را صادر نماید. مطابق مقررات این 

های قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا  در رسیدگی غیابی به پرونده -۲تبصره 

 ه جرائم مالک کاال نیست. سیدگی بمجهول المالک، ضبط کاالی قاچاق مکشوفه مانع ر

در صورتی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک  -۳صره تب

باشد، کاالی مزبور عینأ به ستاد مأذون از سوی ولی فقه تحویل یا حسب درخواست رسمی 

 شود.  به حساب آن نهاد واریز می نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن

 قاچاق مراجع صالح رسیدگی به جرم -فصل هشتم 

ای، قاچاق کاالهای ممنوع و  رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه -۴۴ماده 

قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه 

یت های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالح انقالب است. سایر پرونده

مان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام  ای، مته سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده

یز در این مراجع یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص ن

 شود.  رسیدگی می

ات محرز که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیق درصورتی -تبصره

الیه مکلف است   شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ

بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در 

سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی 

شود. همچنین در مواردی که  صالح ارسال می ونده مستقیماً به مرجع قضائی ذیاست و پر

پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صالحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به 

باشند.  گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می مرجع مذکور ارسال می

( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در ۳۸مقررات این تبصره از شمول ماده )

 مستثنی است.  ۲۲۶۹/ ۲/ ۳۲( مصوب امور مدنی

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدید  -۴۵ماده 

ر ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگ نظر آن

مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری 

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

صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی 



  گردد. تا درجه سه می

در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات  -۴۷ماده 

های مزبور را دارند جز در مواردی  همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده   حکومتی

 ستور مقام قضائی تصریح شده است. که در این قانون به ضرورت أخذ د

های قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات  سیدگی به پروندهاعضای شعب ویژه ر -۲تبصره 

حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با 

 گیرند.  حت تعقیب قضائی قرار نمیایفای وظایف قانونی در آراء صادره ت

زیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تع -۳تبصره 

دادگاههای مرکز رسیدگی  شوند در دادسرا و های قاچاق کاال و ارز مرتکب می به پرونده

 شود.  می

ـ شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرگ یا سایر  ۴۶ماده 

ارزش کاال و یا ارز  سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین

نماید. همچنین وقت  مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعالم می

گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت  های مذکور و متهم ابالغ می رسیدگی به سازمان

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

وط نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی من

 به حضور نماینده مذکور نیست. 

هایی که ارزش کاالی  های قاچاق کاالی ممنوع، سازمان یافته، و یا پرونده ـ در پرونده۴۸ماده 

، مرجع رسیدگی مکلف ( ریال است۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱۱قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون )

است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی 

ها و  احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعالم از ادارات ثبت اسناد و امالک، مخابرات، بانک

پنج روز سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعالم نیز موظفند ظرف 

 رجع رسیدگی اعالم کنند. را به م پاسخ الزم

های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی،  ـ به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده۴۹ماده 

های قاچاق کاال و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان  رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده

رای پایه نه قضایی پس از موافقت رییس پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دا

 شوند.  با ابالغ ایشان منصوب می قضاییه قوه

در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر  -تبصره 

شود با درخواست رییس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت 



 گردد.  ی کشور ارسال میعمومی دیوان عال

ها کمتر از بیست  ـ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آن ۵۱ماده 

( ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از ۱۱۱. ۱۱۱. ۳۱میلیون )

 علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.  تاریخ ابالغ با درخواست محکوم

ق قانون آیین دادرسی ـ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطاب۲ تبصره

 کیفری است. 

های قاچاق کاال و ارز قابل  ـ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده۳تبصره 

 اداری و سایر مراجع قضایی نیست. اعتراض در دیوان عدالت 

رات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر ـ آراء صادره از شعب بدوی تعزی۲تبصره 

برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور 

وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. 

متی یا رییس کل دادگستری استان پرونده حسب مورد از سوی رییس سازمان تعزیرات حکو

یدنظر شود. رأی شعبه تجد برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می

 االجراء است.  قطعی و الزم

اند  در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده -۴تبصره

یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد،  هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون

 . تواند تقاضای تجدیدنظر کند رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می

بینی نشده است،  ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش ۵۲ماده 

 شود.  یین دادرسی کیفری رفتار میمطابق قانون آ

کنند،  منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرگی استناد میـ متهمانی که به  ۵۳ماده 

کننده، اصل آن سند را ارائه  مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی

کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت  نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی

  شود ترتیب اثری داده ها ارائه رج از این مهلتده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خا

 شود.  نمی

 فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق

های کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول  ـ دستگاه ۵۲ماده 

و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف 

( این قانون، همراه با ۵۷وند، به استثنای کاالی ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده )ش می

رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحویل 



سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و 

 اق منوط به صدور رأی قطعی است. فروش کاالی قاچ

در کلیه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول  -۲تبصره 

شود و یا با  المالک باشد، عین کاالی مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می

ع آوری و فروش هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جم

از سوی ولی فقیه  رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون اموال تملیکی به فروش می

 شود.  واریز می

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کاالهای سریع  -۳تبصره 

اد تغییرات کمی و الفساد، سریع االشتغال، احشام و طیور و یا کاالهایی که مرور زمان سبب ایج

شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بالفاصله کاال را بر  ها می کیفی در آن

 س مقررات مربوط به فروش برساند. اسا

های نفتی قاچاق مکشوفه  های نفتی موظف است فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده -۲تبصره 

زانه داری کل کشور ش آن وجه حاصله را به خرا از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فرو

 واریز نماید. 

دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از  -۴تبصره 

سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل 

( این ۲صره از مصادیق قید شده در تبصره )کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تب

 شود.  طابق تبصره مذکور اقدام میماده باشد، م

در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال، صاحب کاال در  -۵۴ماده 

صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل 

مت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در یا بهای کاال به قی

باشد. حکم این ماده شامل کاالهایی که  می  خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم االداء

 گردد.  جایز نیست، نمی ا قانوناًه فروش آن

ی به حساب بانک در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریز -تبصره 

 شود.  مربوط به صاحب آن مسترد میمرکزی با رعایت مقررات 

فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی،  -۵۵ماده 

ای است. در صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به  بهداشتی و قرنطینه

و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و  تولید و تجارت قانونی

توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی   ( این قانون، ۲۲نصب رمزینه موضوع ماده )



 شود.  فروخته می

 رسد.  و به تصویب هیأت وزیران میشود  آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می

ها و نهادهای دیگر  باره آن دسته از کاالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازماندر -تبصره

از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کاالهای قاچاق بالصاحب و صاحب 

متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات 

 ت نماید. این قانون را رعای

صدور یا معدوم کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی  -۵۷ماده 

( که ۵۴و قرنطینه است و کاالهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کاالهای موضوع ماده )

که  ای است زند برابر آیین نامه فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می

 رسد.  و به تصویب هیأت وزیران میشود  توسط ستاد تهیه می

 عمومی مقررات –فصل دهم 

 . شود می محسوب اقتصادی جرائم مصادیق از ارز و کاال قاچاق -۵۶ ماده

 موجود صورت در ارز، و کاال خصوص در قانون این موضوع تخلفات و جرائم کلیه در -۵۸ ماده

  های مقرر،  اچاق، مرتکب حسب مورد عالوه بر محکومیت به مجازاتق ارز یا و کاال عین نبودن

 شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کاال به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز نیز محکوم می

 شود.  و ارز مشمول این ماده نمی

ن قاچاق با در صورتی که کشف کاال و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبا -۵۹ماده 

انواع سالح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان 

باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت 

ه کاشف ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرارداده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگا

شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد  جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می

 شود.  رتکب یا مرتکبان افزوده میو معادل ارزش آن به جزای نقدی م

های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از  در صورتی که محکومان به جریمه -۷۱ماده 

های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل  ه پرداخت جریمهتاریخ ابالغ حکم قطعی ب

های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه أخذ و مابقی به مالک  وثیقه

شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد  مسترد می

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با  وصول نشود؛ جرائم نقدی مذکور  حکم، 

دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین 

شوند به  ( این قانون انتخاب می۴۹قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده )



 باید از پانزده سال بیشتر باشد. نشود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی  حبس تبدیل می

در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر  -۲تبصره 

تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط 

ورد، اقدام مقتضی مگردد تا ظرف ده روز نسبت به  شود ارجاع می رئیس قوه قضائیه تعیین می

 معمول نمایند. 

 جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی -۳تبصره 

 گردد.  ز اتمام حبس وصول میپس ا

های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم  تواند در خصوص پرونده ستاد می -۷۲ماده 

تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله   ادستان، مرتبط حسب مورد از طریق د

 راجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. اجرای احکام، از م

سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کاالهای وارداتی را  -۷۳ماده 

تیار کلیه براساس نرخ برابری ارز اعالمی توسط بانک مرکزی به صورت ساالنه در اخ

دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که 

سط سازمان ذی ای رخ دهد، تو در طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغییرات عمده

 شود.  ربط اعالم می

مطابق عی و تکمیلی، حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تب -۷۲ماده 

 قانون مجازات اسالمی است. 

چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسیله نقلیه یا  -۷۵ماده 

ها در قاچاق کاال و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل  محل نگهداری، از استفاده آن

وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده   ر برای مرتکب، نیاورده باشد عالوه بر حداقل مجازات مقر

( این ۳۳شود و در مورد ضبط محل نگهداری کاالی ممنوع، ماده ) ( این قانون، ضبط می۳۱)

گردد. در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور  های آن اعمال می قانون و تبصره

و مابقی به مالک ها برداشت  از محل فروش آن جزای نقدی مورد حکم را نپردازد،  حکم قطعی، 

 گردد.  مسترد می

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی عالوه بر  -۷۷ماده 

حکم به ضبط کاالی قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم 

چاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت نماید و در صورتی که کاال یا ارز قا می

 شود.  دریافت می

 



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

 گردد.  و یا شالق مقرر محکوم می مجازات حبس

ت به ضبط کاال اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسب -۷۶ماده 

کند و شخص حقوقی، عالوه بر محکومیت به جزای نقدی،  و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می

قی، به ترتیب زیر محکوم حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقی

 شود:  می

شخص حقوقی از در مورد قاچاق کاالی غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت  -الف 

 و در مرتبه دوم انحالل شخص حقوقییک تا دو سال 

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

یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و  افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می -۲تبصره 

 رکت در اداره شخص حقوقی نیستند. مشا

وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع   چه شخص حقوقی، چنان -۳تبصره 

های مربوط حسب مورد  رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را عالوه بر مجازات

 نماید.  عمومی غیردولتی محکوم میبه محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و 

ز قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص اگر منافع حاصل ا -۲تبصره 

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

در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد نیز  -۴تبصره 

مدیر شخص حقوقی کسی است که  شود. منظور از مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می

 یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری 

مورد حداقل مجازات قاچاق  مجازات شروع به قاچاق، عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسب -۷۸ماده 

 اال و ارز موضوع این قانون است. ک

بهای تحت نظارت جمهوری اسالمی چنانچه وسایل نقلیه حامل کاالی ممنوع به آ -تبصره 

ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا 

م موضوع اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جر

 شود.  این ماده محکوم می

تواند با توجه به شرایط، نحوه،  سب مورد میمرجع رسیدگی کننده ذی صالح ح -۷۹ماده 

های مقرر در این قانون، وی را به  عالوه بر مجازات  دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، 

 های زیر محکوم نماید:  عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت

 



 تعلیق موقت یا ابطال دائم:  -الف 

 کارت بازرگانی -۲

 رت مبادالت مرزیکا -۳

 کارت ملوانی -۲

 پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری -۴

 پروانه حمل و نقل -۵

 ایل نقلیه زمینی، دریایی و هواییگواهینامه رانندگی وس -۷

 شه و تجارتیا دائم محل کسب و پی تعطیل موقت -ب 

 نج سالمحرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پ -پ 

لی اشخاص حقوقی از محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعام -ت 

 یک تا پنج سال

 ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال -ث 

ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و  مرجع رسیدگی کننده ذی صالح در مورد شرکت -۶۱ماده 

تکب قاچاق کاال یا حمل کاالی خارجی فاقد اسناد ها مر بین المللی که مدیران یا متصدیان آن

اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب عالوه  مثبته گمرکی شده

 نماید:  قانون به شرح زیر حکم میهای مقرر در این  بر مجازات

 حرومیت اشتغال مدیران یا متصدیانمرتبه اول سه تا شش ماه م -الف 

 حرومیت اشتغال مدیران یا متصدیانه دوم شش ماه تا یک سال ممرتب -ب 

در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس،  -تبصره 

فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبۀ اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک 

 گردد.  شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می سال تعلیق می

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف  -۶۲ماده 

ای و سازمان یافته  های حبس و شالق در جرائم قاچاق کاالهای ممنوعه، حرفه نیست و مجازات

 باشد.  قانون نیز قابل تعلیق نمیموضوع این 

اند، در مراحل تحقیقات  وع این قانون شدههرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موض -۶۳ماده 

های قاچاق و سایر  مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کاال و ارز و یا دستگیری سر شبکه

مان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از  مته

 شود.  ب داده میکیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناس

 



به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی ربط،  -۶۲ماده 

پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال و ارز در مرکز فن آوری و اطالعات قوه قضائیه تشکیل 

ی ها گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت می

راجع به قاچاق کاال و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله 

اطالعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل 

 کاربران طرفین وجود داشته باشد. ها و استفاده  داده

ای است که  ها به موجب آیین نامه ه دادهنحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی ربط ب -تبصره 

شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ  توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می

 رسد.  قضائیه میتصویب رئیس قوه  الزم االجراء شدن این قانون، به

مسؤوالن مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر  -۶۴ماده 

های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع  راجعی که برای رسیدگی به پروندهم

گیرند، چنانچه ظرف بیست  رسیدگی کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می

روز از تاریخ وصول استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال 

نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی  در شغل خود در

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

 باشد.  ها می دگستری مراکز استاناست. رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم کیفری دا

وری اسالمی ایران موظف است برای ابالغ و اجرای احکام نیروی انتظامی جمه -۶۵ماده 

موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و 

تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات 

 ند. ها فراهم کن الزم را برای استقرار این نیرو

/ ۲۳/ ۳۹االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  از تاریخ الزم -۶۶ماده 

/ ۲۳با اصالحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب  ۲۲۲۳

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل  ۲۲۶۴/ ۳

آوری  ( قانون تأسیس سازمان جمع۲۷( و )۲۵، مواد )۲۲۲۷/ ۸/ ۹موتوری دریایی مصوب  نقلیه

/ ۲۳/ ۳۴( قانون نظام صنفی مصوب ۷۳، ماده )۲۲۶۱/ ۲۱/ ۳۴و فروش اموال تملیکی مصوب 

( قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ۹( و بند )ب( ماده )۸(، ماده )۲، تبصره ماده )۲۲۸۳

( قانون حفاظت از منابع آبزی ۳۳، بند )د( ماده )۲۲۶۲/ ۲۲/ ۳۲مصوب دریافت از ماهواره 

( قانون الحاق یک تبصره به ۲( ماده )۲، تبصره )۲۲۶۴/ ۷/ ۲۴جمهوری اسالمی ایران مصوب 

( قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و ۲( و اصالح ماده )۲ماده )



( قانون الحاق موادی به ۲۳( ماده )۴( و )۳(، )۲ی )، بندها۲۲۶۹/ ۲۳/ ۲۱آشامیدنی مصوب 

( ۶( و )۷(، )۵(، )۴(، )۲، مواد )۲۲۸۴/ ۸/ ۵قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات 

 ۲۲۵۸ /۹/ ۲۴رد بنادر و گمرکات مصوب و الیحه قانونی انحالل گا ۲۲۴۸/ ۴/ ۲۹مصوب 

 شود.  شورای انقالب نسخ می

کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق،  -تبصره 

گردد.  داری کل کشور واریز می ای نزد خزانه های وصولی به حساب ویژه وسایل ضبطی و جریمه

( ریال برای مبارزه با ۱۱۱. ۱۱۱. ۱۱۱. ۳۱۱بلغ دویست میلیارد )از وجوه واریزی، ساالنه م

های ارائه شده  قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه

شود و به تصویب هیأت  ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می نامه مطابق آیین

 گردد.  کننده هزینه می ربط و مراجع رسیدگی شفان، دستگاههای ذیرسد، میان کا وزیران می

شود. در  این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می

کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت  مان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی مواردی که مته

ه دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه الکشف در هر پروند وجوه مربوط به حق

های مترتبه بر کاالی موضوع این قانون در  محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه

شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از  نامه مذکور تعیین و پرداخت می آیین

غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به  موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف

شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره  مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم می

مجلس شورای اسالمی های اقتصادی و قضائی و حقوقی  را هر شش ماه یکبار به کمیسیون

 گزارش نماید. 

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

مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی الریجانی ۲۲۹۳/ ۲۱/ ۲۸

 قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

به شرح زیر  ۲/۲۱/۲۲۹۳انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( ق۲ـ بند )ش( ماده )۲ماده

 شود:  اصالح می

ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز  ش ـ قاچاقچی حرفه

 ( ریال باشد. ۱۱۱. ۱۱۱. ۲۱قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون )



 شود:  ر اصالح می( قانون به شرح زی۳ـ بند )خ( ماده )۳ماده

خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی 

 برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

 شود:  ( قانون الحاق می۲۸ـ عبارت زیر به انتهای بند )ت( ماده )۲ماده

 لی آنجریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریا

( به آن ۴( قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره )۲۸( ماده )۲ـ تبصره )۴ماده

 شود:  الحاق می

های  ـ عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات۲تبصره

 شود.  مقرر در این ماده محکوم می

گیرند به صورت  االهایی که موضوع قاچاق قرار میـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری ک۴تبصره

های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و  تجاری مانند فرآورده

مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده 

االجراءشدن این قانون  شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم محکوم می

 دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید. 

 شود:  مکرر( به قانون الحاق می ۲۸ـ متن زیر به عنوان ماده ) ۵ماده

( این قانون حسب ۲۸مکررـ نگهداری، عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده ) ۲۸ماده

رز به ب عالوه بر ضبط کاال و اها تخلف محسوب و مرتک مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی

 شود:  ترتیب زیر جریمه می

 الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق

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

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

و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به 

 مدت شش ماه

 شود:  ( قانون الحاق می۳۱( ماده )۲ـ عبارت زیر به انتهای تبصره ) ۷ماده

ع نماید از ای معادل حداکثر جزای نقدی تودی در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه

 شود.  وسیله نقلیه رفع توقیف می

( متون ۵( و )۴های ) ( قانون به شرح زیر اصالح و به انتهای تبصره۳۳( ماده )۲ـ تبصره )۶ماده

 شود:  زیر الحاق می

ـ در صورتی که ارزش عرفی )تجاری( مشروبات الکلی مشمول بندهای )الف( و )ب( ۲تبصره



یمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا این ماده باشد مرتکب عالوه بر جر

 شود.  یک سال محکوم می

ها و احکام مقرر برای این  ـ... ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات۴تبصره

 باشد.  ماده می

ع ای معادل حداکثر جزای نقدی تودی ـ... در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ۵تبصره

 شود.  کند از محل نگهداری رفع توقیف می

بعد از عبارت « های زیستی )بیولوژیک( فرآورده»( قانون عبارت ۳۶ـ در بند )الف( ماده ) ۸ماده

 شود:  ( آن به شرح زیر اصالح می۲اضافه و تبصره )« های دارویی فرآورده»

ها و  ل مجازاتـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصوالت فوق نیز مشمو۲تبصره

 باشد.  احکام مقرر در این ماده می

 شود:  ( قانون به شرح زیر اصالح می۴۴ـ تبصره ماده )۹ماده

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات 

مکلف  الیه ٌ محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع

است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در 

نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی  سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم

شود. همچنین در مواردی که  صالح ارسال می است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی

به تشخیص مرجع قضائی در صالحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به پرونده 

باشند.  گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می مرجع مذکور ارسال می

( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در ۳۸مقررات این تبصره از شمول ماده )

 ستثنی است. م ۳۲/۲/۲۲۶۹امور مدنی( مصوب 

 شود:  ( قانون الحاق می۵۱( به ماده )۴ـ متن زیر به عنوان تبصره )۲۱ماده

اند  ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده۴تبصره

هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، 

 تواند تقاضای تجدیدنظر کند.  ان تعزیرات حکومتی میرئیس سازم

 شود.  ( قانون حذف می۷۴ـ ماده )۲۲ماده

 شود:  ( قانون به شرح زیر اصالح می۷۸ـ ماده )۲۳ماده

ـ مجازات شروع به قاچاق، عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسب مورد حداقل مجازات  ۷۸ماده 

 قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است. 

 شود.  ( قانون حذف می۶۷ـ ماده )۲۲دهما



شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه  قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه

به  ۳۳/۶/۲۲۹۴یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 تأیید شورای نگهبان رسید. 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز۶۶آیین نامه اجرایی تبصره ماده )

 روند:  در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می -۲ماده 

  -۲۲۹۳ مصوب –قانون: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  -الف

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه مرکزی ستاد: ستاد -ب

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ۲۷هایی که براساس ماده ) ای کاشف: دستگاهه دستگاه -ج

تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین 

 شوند.  نامه محسوب می

نین یا های اجرایی که به موجب قوا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه -د

 باشد.  شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می

ای به نام خزانه داری کل کشور نزد  کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه -۳ماده 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل 

( ریال ۳۱۱ر۱۱۱ر۱۱۱ر۱۱۱گردد تا معادل دویست میلیارد ) شود، واریز می کشور( اعالم می

های  ساالنه از منابع وصولی یادشده برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاه

های  ها، برای توزیع بین دستگاه های ارایه شده آن اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه

ر اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( در حساب خاصی اجرایی یادشده توسط وزارت امو

شود، واریز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به  که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می

 نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد: 

کاشف که های  ( برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه۴۵۴چهل و پنج درصد ) -الف 

حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کاال و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت 

 میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد. 

های ذی ربط ارایه دهنده پیشنهادهایی که به تأیید ستاد  ( به دستگاه۳۱۴بیست درصد ) -ب 

 ( قانون. ۹ده )رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ما

های مترتبه بر  های نگهداری و تأمین هزینه ( برای اختصاص به هزینه۲۵۴پانزده درصد ) -ج 

 کاالی موضوع قانون از جمله هزینه انهدام. 

های ذی ربط در  ( برای تقویت و تجهیز امکانات مورد نیاز دستگاه۳۱۴بیست درصد ) -د 



 ع رسیدگی کننده. راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز مراج

 ( در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به ۳مبلغ موضوع ماده ) -۲ماده 

 سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ده شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولی منابع قانون، قابل اختصاص به موارد یادش اعالم می

 باشد.  در بندهای ماده یادشده می

 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط ستاد تدوین و ابالغ خواهد شد.  -۴ماده 

برای اجرا به  ۳۴/۳/۲۲۹۴اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

مرکزی جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و بانک 

 اسالمی ایران ابالغ کرد. 

 
  

  
  

 

http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Tazirat_Hokoomati/GH_Tazirat_Hokoomati.htm

