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 كارشناسي درباره: اظهارنظر

 «اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز »

 

 

 

 
 

 چكيده

قانون مجازات مرتكبين »سابقه قانونگذاري براي مبارزه با پديده شوم و مخرب قاچاق به تصويب 

و بار ديگر در  1353اين قانون يك بار در سال هرچند گردد. شمسي بازمي 1312در سال « اچاقق

نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به »تصويب قانون واسطه بهاصالح گرديد و تالش شد  1373سال 

توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشي از مشكالت و  1374در سال « قاچاق كاال و ارز

حال نبود با اينگذشت زمان طوالني ايجاد شده بود برطرف شود، واسطه بهقانوني كه  هاينارسايي

هاي متولي، شرايطي را و سازمان هادستگاهقانون جامع و متناسب با شرايط تجارت خارجي و ظرفيت 

ي هازيرساختيكي از اولين نيازها و عنوان بهآورده بود كه تصويب قانون در اين خصوص وجود به

 روري مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطرح بود.ض

تصويب  1392را در سال  در اين شرايط مجلس شوراي اسالمي، قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز

هاي مبادرت به از طريق كاهش انگيزه اي به امر مبارزه با قاچاق كاال و ارزكرد و در آن توجه ويژه

قاچاق به همراه  جرم. تمركز به پيشگيري از وقوع شدول قاچاق كاال و تسهيل تجارت قانوني مبذ

مطروحه توسط ضعيف ايرادات  ايپاره دليلبهحال با ايناين قانون است.  از مزاياي ،تشديد مجازات

، انون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اليحه اصالح قدر ابتداي دولت يازدهم هاوزارتخانهو  هادستگاهبرخي 

كه البته حاوي  و جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد توسط دولت تصويب

 . باشدنمي 1392اصالحات جدي در قانون مصوب 

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، هدف از ارائه اين اليحه را رفع ابهامات قانون و شفافيت 

پيشنهادي، نتيجه فرآيند برگزاري ي مختلف ذكر كرده و مواد هادستگاهموضوع براي مجريان و 

  ي تخصصي بوده است.هادستگاهي كارشناسي هابحثدولت و  هيئتجلسات 

ي هاپژوهشي مرتبط، در مركز هادستگاهموارد اصالحي پيشنهادي در اين اليحه با حضور 

ون تا با عنايت به تغيير شرايط اقتصادي كشور، موانع اجراي قان شدمجلس شوراي اسالمي بررسي 

در مركز  ي ذيلهادستگاه جلساتي با حضور نمايندگانسلسله  روايناز .شودتر برطرف سريعهرچه 

 و تمامي مواد اليحه مورد بررسي قرار گرفت:ي مجلس تشكيل هاپژوهش

 مبارزه با قاچاق كاال و ارز،  مركزي ستاد .1
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 سازمان تعزيرات،  .2

 ، قضائيهقوه  .3

 وزارت امور اقتصادي و دارايي،  .4

  رك جمهوري اسالمي ايران،گم .5

  بانك مركزي، .6

 ، و شهرسازي راهوزارت  .7

 سازمان بنادر و دريانوردي،  .8

  ،نعت معدن و تجارتوزارت ص .9

  ،سالمي ايرانامهوري جنتظامي ايروي ن .11

  طالعات،ازارت و .11

 و صنايع و معادن،  اتاق بازرگاني .12

 .درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت .13

متن اليحه و پيشنهاد  درخصوصكارشناسي، در قالب نكات قابل توجه نتايج حاصل از اين جلسات 

رسد مواد مندرج در مينظر حال بهبا ايندر اين گزارش منعكس شده است.  هاپژوهشنهايي مركز 

 تري را برايمؤثرمواد  توانميوافي به مقصود نبوده و با قاچاق كاال و ارز  مؤثراليحه جهت مبارزه 

 .يشنهاد دادبه اليحه پالحاق 

ل تنها با تصويب قانون ضيك مععنوان بهبا قاچاق و حل آن  مؤثرشايان توجه است كه برخورد 

ميسر نبوده و نيازمند تغيير بسياري از ساختارهاي اقتصادي معيوب و اصالح فرآيند رسيدگي به 

 باشد.كاال و ارز مي ي متكفل امر مبارزه با قاچاقهادستگاههاي متشكله و هماهنگي كامل ميان پرونده

ي هابخشمشكل اصلي مبارزه با قاچاق كاال را بايد در اكنون هم، هاپژوهشكارشناسان مركز نظر به

 بيرون از قانون، جستجو كرد.

 

 مقدمه  

از عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  متأثراست كه اي چندوجهي قاچاق كاال و ارز پديده

هاي اولويت ءآثار مخرب آن بر فضاي توليد و اشتغال جز دليلبهمبارزه با آن باشد و قضايي مي

اي از سياستگذاران اقتصادي كشور است. مبارزه با قاچاق كاال و ارز نياز به همكاري مجموعه

 و اركان قوه مجريه دارد. قضائيهي متولي امر مبارزه با قاچاق كاال و همكاري قواي مقننه، هادستگاه

كاال فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كاال  قاچاق

و براساس قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب گردد و براي آن  شودو ارز 
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بازار  مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي و يا در هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در

 داخلي كشف شود.

مشكالت اساسي كشور است كه در بندهاي ابالغي اقتصاد ازجمله قاچاق كاال و ارز درحال حاضر 

با توجه به اهميت موضوع  ها قرار گرفته است.اولويت ءمقاومتي نيز مبارزه با قاچاق و مفاسد قانوني جز

عهده ستاد مبارزه با لي اجراي اين وظيفه بري متوهادستگاهمبارزه با قاچاق كاال و لزوم هماهنگي بين 

نزديك به رياست دولت بوده و اشراف بر  كاال قاچاق كاال و ارز قرار گرفت تا مركز مبارزه با قاچاق

ي ذيربط داشته باشد و مقرر گرديد دبيرخانه آن عمليات پشتيباني مربوط به وظايف ستاد و هادستگاه

 امور اجرايي را برعهده گيرد.

به فرمان تاريخي مقام معظم رهبري در  توانمياهميت موضوع مبارزه با قاچاق كاال  وصدرخص

ي ابالغي اقتصاد هاسياستايشان بر مبارزه جدي با قاچاق كاال در راستاي  تأكيدو  1381سال 

 .كرداشاره  در سنوات گذشته مقاومتي و بيانات مكرر ايشان در جمع مسئوالن و فعاالن اقتصادي

و مسئوالن متكفل امر مبارزه با قاچاق كاال و وجود  هامديريتتغيير مداوم  دليلبه وهعالبه

ي اجرايي مانند هادستگاهابهامات در حيطه اختيارات ستاد و دبيرخانه و عدم هماهنگي كامل مابين 

و مشكالت ساختاري و  ي انجام شدههاتالش عليرغمي قضايي هادستگاهگمرك، نيروي انتظامي و 

 باشد. كشور مي مشكالت اساسي ءهمچنان معضل قاچاق جز جاري موجود در اقتصاد كشور،ت

در هر صورت وجود قوانين شفاف و بازدارنده كه ضمن برخورد قاطع با متخلفان، خللي در تجارت 

ي مهم براي مبارزه با قاچاق است كه اميد است با بررسي دقيق هازيرساخترسمي ايجاد نكند، يكي از 

هاي تخصصي حه دولت با عنوان اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و تكميل آن در كميسيونالي

 مجلس، اين زيرساخت مهم فراهم و گامي براي برخورد با پديده شوم قاچاق كاال و ارز برداشته شود.
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 بررسي مفاد مواد اليحه 

 ماده واحده اليحه« 8»بند 

 

 ماده واحده اليحه« 8»بند تبط با متن قانون فعلي مر

 (:1ماده )«ح»بند 

 و هزينه بيمهو  مبدأيمت خريد كاال در ق)مجموع  ارزش سيف كاال ارزش كاالي قاچاق ورودي: عبارت است ازح( 

محل كشف تعلق  هايي كه به آن كاال تاو ساير هزينهحقوق ورودي زمان كشف به اضافه ونقل(، حمل

 .شودتوسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه ميي اعالم نرخ ارز باالترين كه براساس گيردمي

 

 نكات قابل توجه:

عريف، تعيين معيار ارزش كاالي قاچاق جهت وصول جرائم مترتب در از ارائه اين تگذار هدف قانون .8

كه موجب تعيين ارزش و قميت اين  هاييتمامي هزينهباشد. بنابراين تالش شده بود كه قانون مي

 شود، در تعريف قانون لحاظ شود.كاال در بازار مي

 عدم امكان دليلبه «يردگكه به آن كاال تا محل كشف تعلق ميهايي و ساير هزينه» حذف عبارت .2

كه توسط مرتكبان به فعل قاچاق جهت ارسال كاال به محل كشف  هاتعيين و محاسبه اين هزينه

ايجاد شفافيت در قانون و جلوگيري از مشكالت متعاقب آن در اجرا  دليلبهو  انجام شدهباشد مي

ها ي براي تخمين ساير هزينهزيرا هيچ معيار و مالك قانوني مشخص ،پيشنهاد فوق مطرح گرديده است

 باب فساد و اعمال سليقه را باز نمايد.د توانميوجود ندارد و تعيين هزينه فاقد مالك 

با توجه به تفاوت محل عرضه،  پيچيدگي تعيين ارزش معامالتي دليلبهي مجري هادستگاه .9

 دليلبهه در اليحه را ، حجم خريد و نوسانات بازار، پيشنهاد حذف مطرح شدفروشيعمده، فروشيخرده

 بروز ناهماهنگي و صدور احكام متفاوت در موارد مشابه صحيح دانستند.

يند صدور حكم آفرارزش كاال بدون مالك و معيار قانوني عنوان بهدر صورت تعيين مبالغي باال  .4

 تر خواهد شد.نيز سخت قضايي

اليي و مشخص شدن نرخ بندي كاامور تخصصي است كه تعرفه ءنيز جز محاسبه حقوق ورودي .5

متعلقه به آن توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران قابل انجام است و تعيين آن توسط تمامي 

 ي كاشف مشكل است.هادستگاه

حذف  «گيردهايي كه به آن كاال تا محل كشف تعلق ميساير هزينه و» ( عبارت1) ماده «ح»بند در  .1

 .شودمي «باالترين نرخ ارز اعالمي» جايگزين عبارت «نرخ ارز» و عبارت
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حقوق ورودي  ءجز افزودهارزشماليات بر يكي از ابهامات مهم در اين بند آن است كه آيا  .6

ولي اگر  ،نيست افزودهارزشبه قيد ماليات بر  اگر پاسخ مثبت باشد نيازي به تصريح يا خير؟ باشدمي

 نيز تصريح شود. افزودهارزشپاسخ منفي است بايد در اين تعريف به ماليات بر 

براساس كاال در بازار  ارزش معامالتيتعيين براساس مخالفان متن اليحه امكان اجراي قانون  .9

را نيز به ارزش  افزودهارزشن ماليات بر دانسته و حتي اضافه شداجرايي مشابه را هاي سوابق و پرونده

 دانند.تمام شده كاالي قاچاق مقدور و عملياتي مي

مشخصي  مكانيسمو  گرددها تعيين نميمشخص در پروندهطور بهها درحال حاضر نيز ساير هزينه .1

 رسد.مينظر بهمنطقي  «هاساير هزينه» حذفلذا  ،براي اجراي آن تعريف نشده است

اعالم  مرجعه كبا توجه به اين «باالترين نرخ ارز اعالمي»جاي بهگزين شدن نرخ ارز جاي درخصوص .3

نرخي است و برنامه بانك مركزي نيز تك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نرخ رسمي ارز

نرخ اعالم شده توسط بانك مركزي  .استرسميت بخشيدن به آن  هانرخباشد، اعالم ساير شدن ارز مي

است و  مبناي محاسبات در گمرك جمهوري اسالميباشد حال يك نرخ مشخص مي كه در هر

 جايگزيني اين عبارت موجب تسهيل اجراي قانون خواهد شد.

ماليات بر اضافه شدن  درخصوصاست. الزم است  در اليحه مناسباعمال اصالحات انجام شده  .80

كاالي وارد شده از مبادي رسمي با توجه به اين موضوع كه  .نيز تعيين تكليف شود افزودهارزش

خواهند كرد اضافه اخذ كننده نهايي كاال اند و آن را از مصرفرا پرداخت نموده افزودهارزشماليات بر 

 رسد.مينظر بهشدن آن جهت تعيين ارزش كاالي قاچاق ورودي مناسب 

 

 ماده واحده اليحه« 8»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 و هزينه بيمهو  مبدأ در قيمت خريد كاال)مجموع  ارزش سيف كاال ي: عبارت است ازارزش كاالي قاچاق ورودح( 

توسط بانك مركزي در ي اعالم نرخ ارز كه براساس افزودهارزشو ماليات بر حقوق ورودي به اضافه (، ونقلحمل

 .شودزمان كشف محاسبه مي

 

 ماده واحده اليحه« 2»بند 

 شود.حذف مي« و ونقلحمله هزين» ( عبارت1ماده ) «خ»بند  در .2

 

 ماده واحده اليحه« 2»بند تبط با متن قانون فعلي مر

فروشي محل ين بازار داخلي عمدهترنزديكارزش كاالي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كاال در خ( 

كه به آن كاال تعلق ي هايهايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانههزينه و ونقلحملهزينه كشف به اضافه 

 گيرد.مي
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 نكات قابل توجه:

مندرج در  ونقلحملهزينه به مطالب عنوان شده در ماده قبلي اليحه، نحوه محاسبه با توجه  .8

 موجب اعمال سليقه و فساد شود.د توانميو  متعددي روبرو استاجرايي قانون فعلي با مشكالت 

دقيق صورت بهل و ساير شرايط متفاوت است و مقدار و وسيله حمبراساس  استعالم هزينه حمل .2

 قابل احصا نيست.

 فروشيين بازار داخلي عمدهترنزديكقيمت آزاد كاال در قانوني به به اينكه در ماده با توجه  .9

است و نيازي به اضافه شدن  در آن مستتر ونقلحملموضوع هزينه اشاره شده است،  محل كشف

 ندارد.

 در اليحه مناسب است.اعمال اصالحات انجام شده  .4

 

 ماده واحده اليحه« 2»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 .مصوب گردد عيناًمتن اليحه 

 

 ماده واحده اليحه« 9»بند 

 شوند.حذف مي «اعالمي» و «باالترين» هايواژه (1ماده ) «د»بند  در .3

 

 ماده واحده اليحه« 9»بند تبط با متن قانون فعلي مر

توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در زمان  كهارز  اعالمي نرخ باالتريني ارز: بها -(1)ماده  «د»بند 

 .گردداعالم ميكشف 

 

 نكات قابل توجه:

ارز بانك  اعالم نرخ رسميبا توجه به توضيحات داده شده در دو ماده قبلي اليحه، مرجع  .8

 شود.اعالم مي و تنها يك نرخ براي اعمال در محاسبات توسط بانك مركزي مركزي است

 و نياز به اصالح نگارشي دارد. در متن فوق دو بار ذكر گرديده است اعالمكلمه  .2

 اعمال اصالحات انجام شده در اليحه مناسب است. .9

 

 ماده واحده اليحه« 9»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 .مصوب گردد عيناًمتن اليحه 
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 ماده واحده اليحه «4»بند 

 شود.ي( حذف م1ماده ) «ز»بند  .4

 

 ماده واحده اليحه «4»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

آن خصوصيات كاالي ذكر شده از حيث نوع، جنس،  ف واقع: اسنادي است كه درخألاسناد  -(1ماده ) «ز»بند 

 تعداد و وزن با كاالي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

 

 نكات قابل توجه:

قانون امور ( 118ماده )آن در  ضوابطو  (113ماده )« ح»بند قع در ف واخألاسناد  تعريف .8

 گمركي ذكر شده است.

ف واقع اسنادي است كه خألمنظور از اسناد قانون امور گمركي ) (113ماده )« ح»بند براساس   .2

در آن خصوصيات كااليي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كاالي اظهار شده تطبيق ننمايد و 

 نيز به آن اضافه شده است.  نوع، تعداد و وزن( كه در بند فوق مغايرت باشد يا جعلي

مرز بين تخلف و ف واقع، خألقانون امور گمركي نيز براساس تعريف اسناد ( 118ماده )در  .9

 مشخص گرديده است. قاچاق

كي در ( قانون قاچاق با قانون امور گمر8)ماده  «ز»بند به موارد فوق تعريف مندرج در با توجه  .4

 (، الزم است قانون امور گمركي اصالح شود.1ماده ) «ز»بند در صورت عدم حذف  تعارض است و

تعداد و شمول اختالفات اساسي در موضوع قاچاق با توجه به عامل  ،وزن ،مالك تغيير نوع .5

 نظر قرار گيرد.  مورددر قانون امور گمركي د توانميآن در مرز تخلف و قاچاق تأثير سوءنيت و 

قاچاق براي تشويق بازرگانان به تجارت قانوني امري ضروري  شايان توجه است كه تفكيك تخلف از  .6

اساسي در اسناد  تشخيص اختالف جزئي در اسناد )تخلف( يا اختالفكار بررسي و سازواست و 

( 118يا كشف شده در قانون امور گمركي تعريف شده است. در ماده ) )قاچاق( با كاالي اظهار شده

در اين صريحاً مواردي كه بجز قانون آمده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كاال 

 111درصد تا  11اي از تفاوت وجوه متعلقه و جريمهاخذ گيرد مستلزم قانون در شمول قاچاق قرار مي

التفاوت مابهاخذ ر به كشف مغايرت منجكه در صورتيهمين ماده اذعان دارد كه  «1»تبصره درصد است و 

( %51درصد )( حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه %51ورودي به ميزان بيش از پنجاه درصد ) حقوق

التفاوت، حداقل جريمه ماخوذه نبايد كمتر از پنجاه بهمااخذ بر عالوهحقوق ورودي كاالي اظهار شده باشد 

تري انهسختگيرضوابط در قانون امورگمركي  توانميرسد يمنظر بهه تباشد. البالتفاوت بهما( %51) درصد

 واقع وضع كرد تا ريسك قاچاق كاال و تخلف باال برود. فخألبراي اظهار 
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با توجه به مغايرت آن با برخي از مواد قانون امور گمركي مشكالتي براي  «ز»بند عدم حذف  .9

 .كردايجاد خواهد اجرايي دستگاه عنوان بهگمرك 

 ف فاحش در تعداد كاال تخلف محسوب شودخألنبايد هرگونه اظهار ه است كه شايان توج .1

 ها دارد.نيز نياز به اصالح در اين زمينه رسد قانون امور گمركيمي نظربهو 

ف واقع اين موضوع در قانون امور گمركي اعمال شود و خألدر صورت نياز به اصالح تعريف اسناد  .3

 ع در اين قانون و قانون امور گمركي ارائه نگردد. ف واقخألتعريف مغايري از اسناد 

تلقي قاچاق به اختالف در اظهار تعداد و وزن كه  كردعنوان  توانميبندي در جمع .80

جريمه تخلفات ولي بايد در قانون امور گمركي  ،تجارت رسمي را دچار مشكل كندد توانمي

 شود. فاحش متناسب باشد تا موجب بازدارندگي

 

 ماده واحده اليحه «4»بند درخصوص ز پيشنهاد مرك

جريمه تخلفات فاحش به نحوي تعيين  در قانون امورگمركيمشروط و منوط به اينكه متن اليحه مصوب گردد 

 شود. گردد كه موجب بازدارندگي

 

 ماده واحده اليحه «5»بند 

 اضافه «تير و كارنه دو پاساژكارنه »بري )كابوتاژ( عبارت پروانه كران» ( بعد از عبارت1ماده ) «ژ»بند  در .5

 شود.مي

 

 ماده واحده اليحه «5»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض  -ژ -(1ماده ) «ژ»بند  

احب، پروانه عبور سپرده موجب ترخيص كاال، حواله فروش و يا قبض خريد كاالي متروكه، ضبطي و بالص

، بري )كابوتاژ(پروانه كرانپروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور،  )ترانزيت(،

پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند 

مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كاال از هر ود شمي تأييدكه توسط گمرك تكميل و 

حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كاال با توجه به نوع كاال و نحوه مصرف آن 

 متناسب باشد.

 

 نكات قابل توجه:

نه تير و كارنه دو پاساژ ركاالمللي اسنادي مانند ي بينهاكنوانسيوندر قوانين ساير كشورها و  .8

 باشد.اصالح مندرج در اليحه مناسب مي رواينازو  شونداسناد مثبته محسوب مي نيز جزء
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شدن سامانه جامع گمركي برخي از اسناد مثبته گمركي اجرايي مورد فوق با توجه به بر عالوه .2

توسط كد شناسايي الكترونيكي گمرك  تأييدو شود ميمانند اصل پروانه، تحويل صاحب كاال ن

 كافي به مقصود است. متعلقه،

از موجب د توانمي ي صادركننده اسناد مذكور به سامانه جامعهادستگاهمتصل شدن تمام  .9

 تسهيل مديريت و تشكيل بانك جامع اطالعي و كنترل مناسب تبادل كاالهاي تجاري شود.

ي از يك مرزي از راه دريا يا است كه در آن كاالي داخل اي گمركيبري يا كابوتاژ رويهكران .4

 شود.رودخانه مرزي به گمرك مرزي ديگر منتقل مي

 

 ماده واحده اليحه «5»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

ورود  سند پروانه يه الكترونيكيتأييديا  و اصلاسناد مثبته گمركي: عبارت است از  -ژ -(1ماده ) «ژ»بند 

اال، حواله فروش و يا قبض خريد كاالي متروكه، ضبطي و گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص ك

پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور،  بالصاحب، پروانه عبور )ترانزيت(،

ي و ، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاربري )كابوتاژ(پروانه كران

مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين شود مي تأييدصنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و 

اسناد با مشخصات كاال از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كاال با توجه به نوع 

 كاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

 

 ماده واحده اليحه «6»بند 

 «و اصالحات بعدي آن»عبارت  «22/8/1391قانون امور گمركي مصوب »( بعد از عبارت 2صدر ماده ) رد .6

 اضافه گردد.

 

 ماده واحده اليحه «6»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

اق ذكر شده است، موارد زير نيز قاچ 22/8/1391قانون امور گمركي مصوب  مصاديقي كه دربر عالوه -(2ماده )

 شود.يم محسوب

 

 نكات قابل توجه:

 گردد.باعث رفع ابهام مي شمول اصالحات بعدي قانون امور گمركي

 

 ماده واحده اليحه «6»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 مصوب گردد. عيناًمتن اليحه 
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 ماده واحده اليحه« 9»بند 
در مهلت مقرر در »عبارت جايگزين  «مقرر در قانون امور گمركيترتيب به»( عبارت 2ماده ) «الف»بند در  .7

 شود.مي «صورت ممنوع و يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كاال
 

 ماده واحده اليحه« 9»بند تبط با متن قانون فعلي مر

ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق  22/8/1391 مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوببر عالوه (2)ماده 

 شود:محسوب مي

در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا بري به كشور عنوان خروج موقت يا كرانن كاالي اظهار شده بهبرنگرداندالف(  

 صادرات قطعي آن كاال مشروط بودن
 

 نكات قابل توجه:

 شرح زير توضيح داده شده است:موضوع به قانون امور گمركي (113ماده ) «چ»بند در  .8

 شود:مي ق گمركي محسوبـ موارد زير قاچاقانون امور گمركي  (113ماده )

خروج موقت يا عنوان بهـ وسايل نقليه و كااليي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و  «چ»بند 

موارد قوه )كابوتاژ( اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. بري كران

الزم به  .مستثناستاين حكم  از ( و مواردي كه عدم ورود كاال عمدي نيستماژورفورسقهريه )

اي گمركي است كه در آن كاالي داخلي از يك گمرك مرزي بري يا كابوتاژ رويهتوضيح است كه كران

 شود.از راه دريا يا رودخانه مرزي به گمرك مرزي ديگر منتقل مي

و  شده استمستثنا ماژور و غيرعمدي بودن مصاديق فورسبنابراين در قانون امور گمركي،  .2

باشد. اين اصالح در مواردي كه مشكالتي در مرجوع ر اين موارد برنگرداندن كاال به معناي قاچاق نميد

 درخصوصايجاد گردد و يا  پيمانكاران ايراني در كشورهاي همسايهنمودن كاال به كشور براي 

اخذ  دليلبهبراي تعمير به خارج كشور قابليت اجرا خواهد داشت.  هادستگاهارسال قطعات و 

 شود.شده استفاده مياخذ ضمانتنامه براي مرجوع نمودن كاال در اين موارد از تضامين 

پيمانكاران خارجي كه كاال را به كشور ما براي  (113ماده ) «ب»بند شايان توجه است كه در  .9

بيني شده است كه در صورت عمدي نبودن عدم خروج كاال، عليه اين امر پيش كنندورود موقت مي

 باشد.ن اعالم جرم نشود و اين حكم در راستاي رفع تبعيض بين اين دو ميايشا

تفاوت قانون فعلي با متن اليحه پيشنهادي در اين موضوع است كه مطابق قانون فعلي عمدي  .4

ولي در  ،احصا شود تشخيص مرجع قضاييبودن برنگرداندن كاال بايد به  ماژورفورسبودن و يا 

و موارد  به بعد گمرك مرجع تشخيص عمدي بودن يا عمدي نبودناين صورت تصويب اليحه از 
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ايد به صالحيت ولي ب ،موجب تسهيل تجاري شودد توانميخواهد بود كه اين امر هرچند  ماژورفورس

 .كردموارد و پيشگيري از فساد اداري نيز توجه گونه اينگمرك در تشخيص 

 ماده واحده اليحه« 9»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 .مصوب گردد عيناًتن اليحه م

 

 ماده واحده اليحه «1»بند 

 شود.مي اضافه «اعم از رويه عبور داخلي و خارجي»( عبارت 2ماده ) «ب»بند به انتهاي  .8

 

 ماده واحده اليحه «1»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

شده است، موارد زير نيز قاچاق  ذكر 22/8/1391 مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوببر عالوه ( ـ2ماده )

 شود:محسوب مي

 هاي عبوري در داخل كشورو تعويض يا كاهش محموله اضافه كردن كاال به محموله عبوري )ترانزيتي( خارجيب( 

 

 نكات قابل توجه :

در انتهاي اين بند از قانون فعلي به عبارت )عبوري در داخل كشور( اشاره شده و اين امكان وجود  .8

در اليحه پيشنهاد شده  رواينازاست.  محدود به عبور داخلي صرفاًاشتباه تصور شود ه به دارد ك

 اعم از رويه عبور داخلي و خارجي( تصريح شود.است كه به عبارت )

 خواهد شد. شفافيت قانونعبارت اعم از رويه عبور داخلي و خارجي باعث  .2

 

 ماده واحده اليحه «1»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 .ن اليحه مناسب استمت

 

 ماده واحده اليحه «3»بند 

 شود:مي شرح زير اصالح( به2ماده ) «پ»بند  .9

 از گمرك با ارائه مجوزهاي جعلي(( ترخيص كاال -))پ

 

 ماده واحده اليحه «3»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق  22/8/1391 مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوببر عالوه ـ( 2ماده )

  شود:محسوب مي

 اظهار كاال به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي -«پ»بند 
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 نكات قابل توجه:

هدف اصلي از اين بند در قانون آن است كه ريسك قاچاق باال برود و اشخاص اقدام به جعل اسناد  .8

آثار مخربي در سالمت و د توانمي جعل مجوزهاه كخصوص بهبراي اظهار و ترخيص كاال ننمايند. 

 بهداشت و عدم رعايت استانداردها شود.

در كاال و رسيدگي و ارزيابي تا قبل از ترخيص، مجوز جعلي كشف نشود  اگر در مرحله اظهار  .2

در بنابراين  كشف اسناد جعلي وجود خواهد شد. مرحله بعد از ترخيص احتمال ضعيفي براي

مجازات كاالي قاچاق گردد ريسك  ترخيص كاال از گمرك با اسناد جعلي مشمول صرفاًكه صورتي

د توانمياصالح قانون به اين صورت خصوص به .اظهار كاال به گمرك با مجوز جعلي كاهش خواهد يافت

 .معناي تسهيل در برخورد با قاچاق تلقي شودبه 

ولي بعد از ترخيص  ،ا آن برخورد كردكه بتوان ب بعد از اظهار كاال، كااليي وجود دارددر ضمن  .9

 ديگر كااليي در اماكن گمركي وجود ندارد.

معتبر اين  مبدأو گواهي  داليل تحريم و عدم امكان دريافت سياهه خريدبهدر مواردي  .4

موجب بهد توانميبوده است كه اين موارد به معناي جعلي محسوب نشده و  مبدأاسناد فاقد اصالت 

اد تدابير ويژه اقتصادي تعيين تكليف شود. در هر حال الزم است بين جعل اسناد ستازجمله مصوباتي 

 تأييدعدم  دليلبهرسمي از قبيل مجوزهاي رسمي و اسناد بانكي و بارنامه حمل با ساير اسنادي كه 

موضوع مجوزهاي جعلي را از  توانميشد. بنابراين قائل تفاوت شود مي كاال در زمان تحريم صادرمنشأ 

 .كرداشاره  اسناد مثبته گمركي جعلياسناد، تفكيك كرده و به صراحت به 

 اشتباه سهوي موضوعيت ندارد. نيت محرز است و بحثءدر ارائه مجوز جعلي بحث سو .5

 

 ماده واحده اليحه «3»بند درخصوص پيشنهاد مركز 

 و اسناد مثبته گمركي جعلي يگمرك با ارائه مجوزهاي جعلاز كاال  ترخيص يا كاال به گمرك و اظهار -«پ»بند 

 

 ماده واحده اليحه «80»بند 

 شود.( حذف مي2ماده )« ث»بند  .11

 

 ماده واحده اليحه «80»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق  22/8/1391 مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوببر عالوه ( ـ2ماده )

 شود:محسوب مي

  1391 /22/8مصوب ( قانون امور گمركي122ماده ) «ر»بند ورود كاالي موضوع  ث(
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 نكات قابل توجه:

 آمده است كه ورود قطعي كاالهاي مشروحه زير ممنوع است: قانون امور گمركي (822)ماده در  .1

ها كاالهاي داراي نشاني يا نام يا عالمت يا مشخصات ديگري بر روي خود كاال يا روي لفاف آن (ر

نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص كننده فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفمنظور به

 يا مشخصات اصلي آن كاال

هدف اغفال خريدار هرچند هدف از اين حكم قانوني، باال بردن ريسك اقدام به ورود كاالهايي است كه با  .2

قابل ترخيص نبوده هستند الورود ممنوعبق قانون امور گمركي كاالها كه مطاگونه اينحال با ايناند. توليد شده

شمول آن به قوانين قاچاق نيز ابهام وجود دارد. زيرا در صورت تشخيص مغايرت نام يا عالمت كاال  درخصوصو 

 .انجام گيرد مرجوع و يا رفع مغايرتبايد از ترخيص آن خودداري و مطابق قوانين حسب مورد 

مصداق ورود به سرزمين اصلي  ابهام نيز وجود دارد كه منظور از ورود كاالاين بند اين  درخصوص .3

به گمرك نبايد  «ر»شود. همچنين ورود كاالي موضوع بند است و يا مناطق آزاد را نيز شامل مي

ورود كاال به داخل با اشاره  رواينازقاچاق محسوب شود و ورود آن به كشور مصداق قاچاق است. 

 گردد.مرتفع مي اين ابهام كشور

معموالً شوند توجه به موارد فوق كاالهايي كه با هدف اغفال مشتري به كشور وارد و به گمرك اظهار ميا ب .4

التي براي و موجب بروز معض گردندبه كشور باز ميمجدداً از مسير غيرقانوني شوند و عودت داده نمي

قابل توصيه مسئله تشديد برخورد با اين  رواينزاكيفيت و جعلي شده است. مصرف كاالي بي دليلبهجامعه 

 شود.تصويب اين بند از اليحه توصيه نمي روايناز .حذف نشود( 12ماده )« ث»بند شود مياست و پيشنهاد 

 

 ماده واحده اليحه «80»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 به داخل كشور 22/8/1391مصوب مركي( قانون امور گ122) ماده« ر»بند كاالي موضوع  ورود -(2ماده )« ث»بند 

 

 ماده واحده اليحه« 88»بند 

 شود.حذف مي« دولت و بدون مجوزهاي الزم از»( عبارت 2ماده ) «خ»بند در  .11

 

 ماده واحده اليحه« 88»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

ه است، موارد زير نيز قاچاق ذكر شد 22/8/1391 مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوببر عالوه ( ـ2ماده )

 شود:محسوب مي

دولت يا نداشتن مجوزهاي الزم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، ازسوي عدم رعايت ضوابط تعيين شده خ( 

 فروش يا حواله ارز
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 نكات قابل توجه:

مصوب  اچاق كاال و ارزقانون اصالح موادي از قانون مبارزه با قموجب به 1392( قانون مصوب 2ماده ) «خ»بند  .1

 ذيل اصالح شده است:شرح به شوراي نگهبان 22/17/1394مورخ  تأييدمجلس شوراي اسالمي و  21/7/1394

براي ورود،  نداشتن مجوزهاي الزم از بانك مركزيدولت يا ازسوي خ ـ عدم رعايت ضوابط تعيين شده »

 «خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

 به شكل زير بوده است:« خ» بندحالي كه پيش از آن در

  بانك مركزي دولت و بدون مجوزهاي الزم ازورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط خ( 

 

 ماده واحده اليحه« 88»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 باشد.نيازي به اصالح مجدد اين بند نمي 1394با توجه به قانون اصالحي سال 

 

 ماده واحده اليحه «82» بند

 شود:مي اصالح «2»تبصره ( الحاق و عنوان تبصره فعلي به 3به ماده ) «1»تبصره عنوان بهمتن زير  .12

نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز شرح  -«8»تبصره »

 .«شودون تعيين ميقاناجرايي نامه وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد در آيين

 

 ماده واحده اليحه «82»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

، پيشگيري و مبارزه با قاچاق اجراييريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور سياستگذاري، برنامهمنظور به -(9)ماده 

عات، امور اقتصادي و دارايي، متشكل از وزيران دادگستري، اطال مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز كاال و ارز، ستاد

كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش  كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد

مجلس شوراي و حقوقي قضايي هاي اقتصادي و آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون ذيربطپزشكي يا معاونان 

وسيماي آوري و فروش اموال تمليكي، صداهاي تعزيرات حكومتي، جمعزماناسالمي به انتخاب مجلس و رؤساي سا

كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري  جمهوري اسالمي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد

استاندارد و تحقيقات  مؤسسه ملياسالمي ايران، رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسالمي ايران، رئيس 

 و قضائيهقوه معاون اجتماعي و پيشگيري  ايران وو كشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  ، رئيسايران صنعتي

گردد. تصميمات اين جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل ميبا رياست رئيس قضائيهاالختيار رئيس قوه نماينده تام

در  ( قانون اساسي127وهفتم )بيستوبا رعايت اصل يكصد و يا نماينده ويژه وي جمهوررئيسستاد پس از امضاي 

 ست.االجراالزماجرايي ي هادستگاهموضوعات مرتبط با قاچاق كاال و ارز براي تمامي 

، ، نيروهاي نظامي و انتظاميقضائيهقوه ازجمله مبارزه با قاچاق كاال و ارز  پيشگيري و ي مرتبط با امرهادستگاه ساير

ي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، هادستگاهو  جمهوري اسالمي ايراني صداوسيماسازمان 

 .را با آن داشته باشند الزمهمكاري 

ها به رياست استاندار ، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز در استانريزيبرنامهكميسيون  -تبصره

 شود.ناظر ستاد تشكيل ميو زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي مت
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 نكات قابل توجه:

وجود دارد  هاييخألآن نظاير و  صاب رسميت، اتخاذ تصميم در ستادن درخصوصدرحال حاضر  .8

 چند راهكار وجود دارد: خألو براي رفع اين 

به تعيين د توانميكه تعيين تمامي اين موارد در قانون توسط مجلس شوراي اسالمي الف( 

 شود.منجر قانوني صورت بهتكليف موضوع 

فرابخشي،  دليلبهمطابق پيشنهاد اليحه كه  اجرايينامه آيينموارد به گونه ايناحاله ب( 

منجر به بروز اختالفاتي ميان د توانمياي بودن موضوع قاچاق و وظايف ستاد، فراسازماني و فراقوه

 شود.نامه آييني مختلف و اصالح مكرر هادستگاه

 در هر دوره و يا سال اولين جلسه ستادف اين موارد توسط اعضاي اصلي ستاد در ج( تعيين تكلي

و تصميمات ستاد بايد به نحوي  ستاد انحصار به قوه مجريه نداردشايان توجه است كه تركيب  .2

بارزه با قاچاق مهاي متكفل سياستگذاري و و سازماناجرايي ي هادستگاهباشد كه براي تمامي 

 .باشداالجرا الزم

 تفكيك شفافي بين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و دبيرخانه ستاددر اين قانون  .9

شفاف عنوان و حدود اختيارات هر صورت بهانجام نشده است و اگر تعريفي از دبيرخانه وجود دارد بايد 

 . شودروشن  يك

خانه آن و شرح تعيين ساختار اداري، تشكيالتي و مالي مربوط به ستاد و دبير توانمي .4

( قانون 127)وهفتم يكصدوبيستبا رعايت اصل كه  اينامهآيينوظايف تفصيلي هر يك از آنها را به 

ست، االجراالزم نماينده ويژهو يا  جمهوررئيسو پس از ابالغ توسط  به تصويب ستاد رسيده اساسي

 موكول نمود.

اسناد و مدارك با توجه به وظايف ستاد موجب در ارائه  همكاري با ستادمنظور به هادستگاهالزام  .5

 خواهد شد. مؤثرصورت بهاجراي تكاليف مزبور 

نصاب تمامي موارد مربوط به نحوه تشكيل و دعوت به جلسه،  توانميبه موارد فوق با توجه  .6

 . را در قانون مشخص كرد آننظاير و  رسميت، اتخاذ تصميم در ستاد

 

 ماده واحده اليحه «82»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اجراييريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور سياستگذاري، برنامهمنظور به

متشكل از وزيران دادگستري، اطالعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور  مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ستاد

، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان جهاد كشاورزيرت، راه و شهرسازي، خارجه، صنعت، معدن و تجا

مجلس شوراي اسالمي به انتخاب و حقوقي قضايي هاي اقتصادي و آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون ذيربط

ي جمهوري اسالمي صداوسيماآوري و فروش اموال تمليكي، هاي تعزيرات حكومتي، جمعمجلس و رؤساي سازمان
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كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، رؤساي  ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد

 ، رئيسايران استاندارد و تحقيقات صنعتي مؤسسه مليكل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسالمي ايران، رئيس 

االختيار نماينده تام و قضائيهقوه معاون اجتماعي و پيشگيري  و ايرانو كشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 

 گردد. جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل ميبا رياست رئيس قضائيهرئيس قوه 

جلسات ستاد به دعوت رئيس ستاد تشكيل و با حضور نيمي از اعضاي ستاد رسميت ـ «8»تبصره 

 يابد.مي

و يا  جمهوررئيساعضا، پس از امضاي يك عالوه بهنصف رأي  باتصميمات و مصوبات ستاد  -«2»تبصره 

در موضوعات مرتبط با قاچاق كاال و ارز  ( قانون اساسي127)وهفتم يكصدوبيستبا رعايت اصل  نماينده ويژه وي

 .االجراستالزماجرايي ي هادستگاهبراي تمامي 

، نيروهاي قضائيهقوه ازجمله ه با قاچاق كاال و ارز مبارز پيشگيري و ي مرتبط با امرهادستگاه ساير -«9»تبصره 

ي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود هادستگاهو  ي جمهوري اسالمي ايرانصداوسيما، سازمان نظامي و انتظامي

 .را با آن داشته باشند الزماختيارات اين ستاد، همكاري 

ها به رياست ه با قاچاق كاال و ارز در استان، هماهنگي و نظارت بر مبارزريزيبرنامهكميسيون  ـ« 4»تبصره 

 شود.استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي

اداري، تشكيالتي و مالي مربوط به ستاد و دبيرخانه آن و شرح وظايف تفصيلي  ساختار ـ«5»تبصره 

وزيران خواهد  هيئتبه تصويب  ماه توسط ستاد تهيه و 6اي است كه ظرف نامهآيينآن مطابق 

  .رسيد

 

 ماده واحده اليحه «89»بند 

 «از قبيل سامانه شناسايي و مبارزه با كاالي قاچاق»عبارت  «مبادله كاال و ارز»بعد از عبارت ( 5در ماده ) .13

 شوند.آن حذف مي «4»و  «3»هاي اضافه و تبصره

 

 ه اليحهماده واحد «89»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

 (5ماده )

مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابالغ پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظاممنظور بهدولت مكلف است 

هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، سامانه جمهوررئيس

 اندازي نمايد.و راه را ايجاد مبادله كاال و ارزنگهداري و 

باشند اندازي شده ميهاي راهكليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه

سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك

 شوند.ماه محكوم مي 6فعاليت تجاري تا 

اين قانون و افشاي موجب بهاندازي شده هاي راهونه دسترسي غيرمجاز با اطالعات سامانههرگ -«8»تبصره 

 شود.مي ماه تا دوسال حبس محكوم 6اطالعات آنها جرم و مرتكب به مجازات از 

هاي موضوع اين قانون جرم است در سامانه تأخيرف واقع يا ناقص يا با خألوارد نمودن اطالعات  -«2»تبصره 

 شود.ماه تا دوسال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي 6كب به و مرت

هاي صنعت، معدن و تجارت، ستاد موظف است از طريق وزارت اطالعات و با همكاري وزارتخانه -«9»تبصره 
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 ، اجراذيربط به تهيهي هادستگاه)گمرك جمهوري اسالمي ايران(، بانك مركزي و ساير  امور اقتصادي و دارايي

 برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق اقدام نمايد.و بهره

 باشند.كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طريق سامانه مي

 بينيپيش ( كه در بودجه ساالنه11ماده ) «ب»بند هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و هزينه ـ «4»تبصره 

اي است كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري نامهو مطابق آيين تأميناز محل درآمدهاي اين قانون شود مي

 رسد، به مصرف خواهد رسيد. وزيران مي هيئتو به تصويب شود ميتهيه 

 

 نكات قابل توجه:

با توجه به عملياتي  (از قبيل سامانه شناسايي و مبارزه با كاالي قاچاق)اضافه شدن عبارت  .8

 شود.موضوع مي موجب شفاف شدنشدن اين سامانه 

از  برداريتهيه، اجرا و بهرهاشاره صريح به  دليلبهقانون فعلي  «3»تبصره پيشنهاد حذف  .2

 است. از طريق وزارت اطالعات سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق

در تكميل اطالعات وزارت اطالعات ه اصالح فوق الزم است به اين نكته اشاره شود ك درخصوص .9

و امور تخصصي و وظايف محوله آن وزارتخانه وارد شده چارچوب حسب مورد در  صرفاًسامانه اقتصادي 

عهده وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت هاي اقتصادي بري و كنترل سامانهاقتصادي مربوط به رهگير

صصي است. بديهي است كه ستاد و ساير نهادهاي هاي تخصنعت، معدن و تجارت و ساير وزارتخانه

ها دسترسي داشته و نيازي به ايجاد سامانه جديد خاص براي نهاد به اطالعات سامانهد توانميامنيتي 

گذاري مغاير جذب سرمايهد توانميمستقيم صورت بهزيرا ورود هرگونه نهاد امنيتي  ،امنيتي نيست

اختيار جديدي به وزارت اطالعات  «3»تبصره د حكم موجود در باشد. بنابراين وجو داخلي و خارجي

 آورد.دست بهها اطالعات را از ساير سامانهد توانميدهد و اين وزارتخانه براي انجام وظايف ذاتي نمي

 .كرد بتوان اين موضوع را مرتفع اصالح ويرايشيبنابراين شايد با 

اين  بار ماليمسئله ضوع توجه كرد كه بايد به اين مو «4»تبصره پيشنهاد حذف  درخصوص .4

هزينه حال با اينشود. با مشكل مواجه ميها ها بايد مدنظر قرار گيرد و اگرنه اجراي اين سامانهسامانه

 .به منابع حاصله از اين قانون مرتبط نكرد توانمي ( را88ماده ) «ب»بند اجراي 

تجديدنظر ويژه رسيدگي به اختصاص شعب بدوي و  به موضوع (11ماده ) «ب»بند در  .5

 هيئتنامه مصوب قاچاق كاال و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين تخلفات

ويژه العاده فوقميزان  آن «1»تبصره اشاره شده است و در  وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي

العاده ويژه مستمر ( فوق%81) درصدرئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد 

نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب و مقرر شده است كه تعيين قضايي ( 8) ( تا1) هايگروهقضات در 
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 االجراماه از تاريخ الزمظرف سهدادگستري  كه به پيشنهاد وزير باشداي نامهمطابق آيين اعضا رؤسا و

 د.رسوزيران مي هيئتشدن اين قانون به تصويب 

ن بند از يا هاي اجراي حكم موضوعنهيهز اين بند مقرر شده است كه «2»تبصره همچنين در  .6

 شود. تأمين( 5ماده ) «4»تبصره محل اعتبارات موضوع 

ويژه قضات العاده فوقو  حقوق و دستمردهاي دارد كه هزينهوجود بهدر اين خصوص اين شائ .9

موجب طرح د توانميكه شود مي تأميناشخاص  محكوميت شعب سازمان تعزيرات حكومتي از محل

قطع ارتباط حقوق و مزاياي قضات از عوايد حاصل از اين  روايناز، شود انذيربطشبهاتي از طرف 

 رسد.مينظر بهقانون شايسته 

 

 ماده واحده اليحه «89»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

از قبيل سامانه شناسايي )دن عبارت اضافه شبر مبنياين بند از اليحه حكم مندرج در ابتداي  -

 مناسب است. (و مبارزه با كاالي قاچاق

 ذيل اصالح شوند:شرح بهاين دو تبصره  «4»و  «3»هاي حذف تبصرهجاي بهحال با اين -

هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و ستاد موظف است با همكاري وزارتخانه -«9»تبصره 

ي هادستگاهي ايران(، بانك مركزي، از طريق وزارت اطالعات و ساير دارايي )گمرك جمهوري اسالم

 برداري از سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايد.ذيربط به تهيه، اجرا و بهره

كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طريق سامانه 

 باشند.فوق مي

از شود مي بينيهاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه در بودجه ساالنه پيشهزينه ـ« 4»تبصره 

و به شود مياي است كه به پيشنهاد ستاد تهيه نامهو مطابق آيين تأمينمحل درآمدهاي اين قانون 

 رسد، به مصرف خواهد رسيد.وزيران مي هيئتتصويب 

 

 ماده واحده اليحه «84»بند 

 «3»تبصره سامانه مذكور در »، جايگزين عبارت «(5)هاي مذكور در ماده سامانه» رت( عبا6در صدر ماده ) .14

 شود.مي «(5ماده )

 

 ماده واحده اليحه «84»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

 (6ماده )

 كاهشر منظوبه( و 5ماده ) «3»تبصره سازي اطالعات مربوط به سامانه مذكور در ها و يكپارچهتجميع دادهمنظور به 

  : كاال و ارز هاي بروز قاچاقزمينه

هاي گاهك جمهوري اسالمي ايران و ساير دستوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرالف( 

 سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.افزاري جامع يكپارچهسامانه نرم برداري ازذيربط اقدام به تهيه، اجرا و بهره
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برداري از اين سامانه به ارائه و بهره جارت خارجي كشور، موظفند با اجراهاي مرتبط با تاهليه دستگك – تبصره

 و تبادل اطالعات از طريق آن اقدام نمايند.

ها و افزايش دقت در كنترل و هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفوزارتخانهب( 

به امكانات فني مناسب و  ونقلحملبه تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي  بازرسي كاال موظفند

 و نظاير آن اقدام نمايند. ونقلحملالكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، 

وزارت كشور با همكاري ستاد، اليحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت پ( 

 دهد.كند و به هيئت وزيران ارائه ميهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه ميسعه فعاليتمرزنشينان و تو

بندي اعتباري براي تجارت اعتبارسنجي و رتبه وزارت صنعت، معدن موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچهت( 

تاق تعاون مركزي داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و ا

جمهوري اسالمي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز 

 تخلفات و قاچاق كاال و ارز ساماندهي نمايد.

ذيربط با استفاده از سامانه اجرايي ي هادستگاهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ث( 

دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كاال و ثبت مشخصات مالك كاال، نوع و ميزان اري به شناسهافزنرم

 كاالهاي ورودي و خروجي از اين اماكن به هدف شناسايي كاالهاي قاچاق اقدام نمايد. 

و تجهيز و  عضو آن، به ساماندهياجرايي ي هادستگاهوزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و ج( 

 بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.ها و خورها و انضباطتكميل اسكله

ونقل سوخت به و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل وزارت راهچ( 

مبناي مسافت رفني ردياب و كنترل مصرف سوخت ب اي كاال به سامانهونقل جادهتجهيز شناورها و وسايل حمل

 شده اقدام نمايد.  طي

هاي پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتح( 

 هدف پيشگيري از قاچاق كاال، مدنظر قرار دهد. ستاد را با

سناد گمركي اقدامات الزم را استفاده مكرر از ا گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است براي جلوگيري ازخ( 

 معمول دارد. 

منطقي نمودن سود بازرگاني كاالهاي پيشنهادي در كارگروه بر مبنيدر صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد د( 

حسب درخواست ستاد، با هدف د توانميقانون مقررات صادرات و واردات، دولت اجرايي نامه ( آيين1ماده )

 تكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيئت وزيران قرار دهد. هاي اقتصادي اركاهش انگيزه

و به تصويب شود ميمربوط تهيه  يهادستگاهاين ماده توسط ستاد با همكاري اجرايي نامه آيين –تبصره 

 رسد. وزيران ميهيئت 

 

 نكات قابل توجه:

 مناسب است.( اصالح پيشنهادي در اين ماده 5ماده ) «3»تبصره به تبع اصالح 

 

 ماده واحده اليحه «84»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

تبصره اعمال اين ماده از اليحه نيز ضروري است و در صورت عدم حذف  (5ماده ) «3»تبصره اصالح در صورت 

 .گرددحذف نمي «3»
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 ماده واحده اليحه «85»بند 

 .شودمي حذف (6)ماده  «د»بند  .15

 

 ماده واحده اليحه «85»بند ا متن قانون فعلي مرتبط ب

( و 5ماده ) «3»تبصره سازي اطالعات مربوط به سامانه مذكور در ها و يكپارچهتجميع دادهمنظور به -(6) ماده

  :كاال و ارز هاي بروز قاچاقزمينه كاهشمنظور به

نهادي در كارگروه منطقي نمودن سود بازرگاني كاالهاي پيشبر مبنيدر صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد د( 

حسب درخواست ستاد، با هدف د توانميقانون مقررات صادرات و واردات، دولت اجرايي نامه ( آيين1ماده )

 وزيران قرار دهد.هيئت پيشنهاد ستاد را در دستور كار هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، كاهش انگيزه

 

 نكات قابل توجه:

( جهت منطقي نمودن 1براي ارائه پيشنهاد به كارگروه ماده )با حذف اين بند مانعي براي ستاد  هرچند

يند اتخاذ تصميمات كارگروه آرسد مناسب است كه فرمينظر بهسود بازرگاني وجود نخواهد داشت و 

نقش مهم افزايش به با توجه حال با اين( در قوانين اصلي مرتبط به خود بازنگري شود. 1ماده )

 ،پذير مانند لباساي از كاالهاي قاچاقز بر اين موضوع كه بخش عمدهو تمرك تعرفه در قاچاق كاال

رسد كه ارائه اين اختيار به ستاد مينظر به.. داراي تعرفه باال هستند .كفش و ،كيف ،پارچه ،پوشاك

هاي افزايش جرم قاچاق و مطرح ( با توجه به زمينه1كميسيون ماده ) تجديد نظر در آراي دليلبه

گوشي تلفن در برخي موارد خاص مانند آنچه در مورد د توانميوزيران است كه هيئت شدن بحث در 

)افزايش تعرفه غيركارشناسي موجب حركت واردات رسمي به سمت قاچاق شد و بعد از كاهش  همراه

تعرفه ديگر بازار به سمت واردات رسمي سوق پيدا نكرد( رخ داد از برخي اقدامات غيركارشناسي 

 يد.جلوگيري نما

 

 ماده واحده اليحه «85»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 عدم تصويب اين ماده از اليحه پيشنهادي

 

 ماده واحده اليحه «86»بند 

 .شودمي( حذف 7) ماده «1»تبصره  .16
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 ماده واحده اليحه «86»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

عمل ت غيرمجاز ارز اقدامات زير را بهبازار مبادالبانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل  -(9) ماده

 آورد:

تعيين و اعالم ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي الف( 

 از اين قبيل

 ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنهاايجاد سامانه اطالعات مالي صرافيب( 

بازارهاي مبادله آزاد ارز  و در صورت عدم كفايت آن، تأمينمكلف است ارز مورد نياز اشخاص را  دولت - «8»تبصره 

  گردد. تأميناي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني گونهرا به

 

 نكات قابل توجه:

نتوانيم نياز الم شده است و اگر مطابق قانون، خريد و فروش ارز در بازار غيررسمي قاچاق اع .8

نماييم ناگزير اين  تأمين.. را .و ونقلحملي هاشركتمانند ارز مسافري، زيارتي، تحصيلي،  واقعي بازار

هاي قانوني براي شود. بنابراين بديهي است در مواردي كه محدوديتمي تأميننياز از بازار غيررسمي 

 كند. تأمينارز مورد نياز اشخاص را  دولت مكلف استشود، ارز ايجاد مي تأمين

تكليفي  ولي از نظر ضمانت اجراي قانوني و سياسي ،هرچند اين تكليف ضمانت اجراي قوي ندارد .2

ي هاروشاست كه هر زمان و به هر نحو نسبت به اعمال محدوديت اقدام نكند و يا حداقل  براي دولت

 بيني نمايد.جايگزين آن را پيش

 ي جلوگيري از تشكيل بازارهاي غيرقانوني مبادله ارز مناسب است.وجود اين تبصره برا .9

 

 ماده واحده اليحه «86»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 .( حذف نشود7ماده ) «1»تبصره نظر اليحه مناسب نيست و  اصالح مورد

 

 ماده واحده اليحه «89»بند 

 شود:مي زير اصالحشرح به( 7) ماده «2»تبصره  .17

بايد طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد و با  ،عرضه و فروش ارز -«2»تبصره »

 .«شودمي متخلفين مطابق قانون رفتار

 

 ماده واحده اليحه «89»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

را به عمل بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادالت غيرمجاز ارز اقدامات زير  -(9ماده )

 آورد:

تعيين و اعالم ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي الف( 
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 از قبيل

 ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنهاايجاد سامانه اطالعات مالي صرافيب( 

صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز  و در تأميندولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را  -«8»تبصره 

  گردد. تأمينايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني اي گونهبهرا 

عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و  -«2»تبصره 

 شود.مرتكبين مطابق قانون رفتار ميواحدهاي صنفي، ممنوع است و با 

 

 نكات قابل توجه:

قانون اصالح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كاال و موجب به 1392مصوب  قانون (2ماده ) «خ»بند  .1

ذيل اصالح شرح به شوراي نگهبان 22/7/1394مورخ  تأييدمجلس شوراي اسالمي و  21/7/1394مصوب  ارز

 شده است:

براي  دولت يا نداشتن مجوزهاي الزم از بانك مركزيازسوي ضوابط تعيين شده  خ ـ عدم رعايت»

 .«ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

ازسوي تعيين شده  ضوابطعدم رعايت در صورت  ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز بنابراين .2

 موارد قاچاق است. جزء دولت يا نداشتن مجوزهاي الزم از بانك مركزي

 موارد نقض ضوابط بانك مركزي است. ارز، خارج از واحدهاي مجاز يكي از عرضه .3

منحصر به  صرفاًزيرا ضوابط  ،قانون است 1394پيشنهادي در اليحه مغاير با اصالحيه سال  اصالح .4

ضوابطي براي واحدهاي فروش ارز ايجاد نمايد؛ بنابراين رأساً  دولتبانك مركزي نيست و ممكن است 

 (2ماده )« ج»بند متن قانون را با  توانمي رسد.نمينظر بههادي مطابق اليحه ضروري اصالح پيشن

 هماهنگ و اصالح نمود.

 

 ماده واحده اليحه «89»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

مجوزهاي الزم از بانك اخذ دولت يا بدون ازسوي رعايت ضوابط تعيين شده عرضه و فروش ارز، بدون  -«2»تبصره 

 شود.اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي توسطمركزي 
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 ماده واحده اليحه «81»بند 

 .شود( حذف مي11) ماده «2»تبصره . 18

 

 ماده واحده اليحه «81»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

ها و تسريع در رسيدگي به پروندهور منظبهو سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند  قضائيهقوه  -(88ماده )

 عمل آورند:اق كاال و ارز اقدامات زير را بهپيشگيري از ارتكاب جرم قاچ

 قضائيهاختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كاال و ارز توسط رئيس قوه الف( 

از افراد حائز شرايط اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كاال و ارز متشكل ب( 

 وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي هيئتنامه مصوب استخدام قضات مطابق آيين

( %81درصد )العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد ميزان فوقـ «8»تبصره 

د. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب گردتعيين ميقضايي ( 8( تا )1) هايگروهالعاده ويژه مستمر قضات در فوق

شدن اين قانون االجرا الزمماه از تاريخ به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سهاي است كه نامهو اعضا مطابق آيينرؤسا 

 رسد.وزيران ميهيئت به تصويب 

 شود. مي تأمين( 5ماده ) «4»تبصره هاي اجراي حكم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع هزينه ـ«2»تبصره 

( كه در بودجه ساالنه 11ماده ) «ب»بند اجراي حكم موضوع اين ماده و هاي هزينه -(5)ماده  «4»تبصره 

اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري نامهو مطابق آيين تأميناز محل درآمدهاي اين قانون شود ميبيني پيش

 د، به مصرف خواهد رسيد.رسو به تصويب هيئت وزيران ميشود ميتهيه 

 

 نكات قابل توجه:

از محل اجراي اين  ويژه قضات مناسب است مستقل از درآمدهاي محقق شدهالعاده فوق .8

 قضات از درآمدهاي پايدار بوده و ارتباط آن با صدوردرآمد قانون در محكوميت قاچاق باشد لذا بايد 

( 5ماده ) «4»تبصره اين بخش از هاي هزينهمحكوميت قاچاق قطع گردد. بنابراين قطع ارتباط رأي 

 مناسب است.

تشكيل شعب بدوي و تجديدنظر توسط تعزيرات  درخصوصاين ماده هاي هزينه تأمينمنظور به .2

 كشور ديده شود.  بودجه عموميالزم است، منابع مورد نياز در 

ولي  ،اسي توجه شودقانون اسهفتادوپنجم م است به موضوع بار مالي و مغايرت با اصل هرچند الز .9

 است. قطع ارتباط حقوق و دستمزد قضات تعزيرات از آراي صادره موضوعي ضروري

 

 ماده واحده اليحه «81»بند ص پيشنهاد مركز درخصو

 ذيل اصالح شود:شرح به «2»تبصره شود ميحكم پيشنهادي اليحه مناسب نيست و پيشنهاد 

اي كه نامهو مطابق آيينشود ميبيني ساله در بودجه ساالنه پيشند هرهاي اجراي حكم موضوع اين بهزينهـ «2»تبصره 

 رسد، به مصرف خواهد رسيد.وزيران ميهيئت و به تصويب شود ميگستري تهيه به پيشنهاد ستاد و وزارت داد
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 ماده واحده اليحه «83»بند 

 شود.( حذف مي15ماده ) .19

 

 واحده اليحهماده  «83»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

 ( 85ماده )

مبارزه با قاچاق كاال و ارز در فرآيند مذاكرات منظور بهالملل موظفند ي مرتبط در عرصه تجارت بينهادستگاه

 هاي مصوب ستاد را رعايت نمايد.و برنامه هاسياستو گمركي،  ونقلحملهاي تجاري، مقدماتي موافقتنامه

 

 نكات قابل توجه:

هاي مبارزه با ضرورت توجه به برنامه درخصوصهاي انجام شده شناسيبه آسيباين ماده با توجه  .8

توسط  گمركيو  ونقلحمل، هاي تجاريمذاكرات مقدماتي موافقتنامهيند آفرقاچاق در 

درج شده و  ...و ي مرتبط با امر تجارت مانند گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارتهادستگاه

 مناسب است.

به امر مبارزه با قاچاق در فرآيند  ت خارجهروزاكه بر لزوم توجه  (17)اده اين ماده با حكم م .2

 اشاره دارد. مرتبط با امر تجارت يهادستگاهمذاكرات مقدماتي اشاره داشته متفاوت است و به وظيفه 

 

 ماده واحده اليحه «83»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 مناسب نيست.نظر بهاعمال حكم پيشنهادي اليحه 

 

 ماده واحده اليحه «20»ند ب

 شود:زير اصالح ميشرح به (21) ماده .21

( اعم از آبي، زميني و 18وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا كاالي قاچاق موضوع ماده ) -(20) ماده»

فته هوايي كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گر

باشد يا با علم مالك، براي حمل كاالي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يك ميليارد 

شود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كاالي قاچاق بيشتر نباشد و ريال باشد، ضبط مي

و چنانچه شود ميكاالي قاچاق حمل شده ضبط در صورت مازاد بودن وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت 

ارزش كاال كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به اين منظور محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه 

 شود.مذكور ضبط مي

مرتكب بدون اطالع مالك از وسيله نقليه استفاده كرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش كاالي كه در صورتي

 شود.چاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده ميقا

( كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك 18وسايل نقليه حامل كاالي قاچاق موضوع ماده ) -«8»تبصره 

عامداً براي حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي براي حمل كاالي قاچاق مورد استفاده 
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عليه ظرف كه محكومٌ( نشود توقيف شده و در صورتي21ماده )نچه مشمول موارد ضبط قرار گرفته باشد چنا

مدت دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي 

 شود.به مالك مسترد مي

 شود.بارگنج )كانتينر( جزء وسيله نقليه محسوب نمي -«2»تبصره  

و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي  هاشركتها، وسايل نقليه متعلق به دولت، وزارتخانه ـ«9»بصره ت 

 غيردولتي از شمول ضبط موضوع اين ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجي تابع رفتار متقابل است.

مدارك وسيله با اخذ  در صورت استفاده براي قاچاق به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار ـ«4»تبصره 

شوند. توقيف ميقضايي و پس از رسيدن به مقصد با حكم مرجع شود مينقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده 

عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابالغ محكومٌكه در صورتيدر صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و 

ردازد، از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپ

 گردد.مي

نرخ تورم اعالمي ازجمله بار با لحاظ شرايط نصاب ريالي مقرر در اين ماده هر سه سال يك ـ«5»تبصره 

وزيران  هيئتايران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط  بانك مركزي جمهوري اسالميازسوي 

 يابد.تغيير مي

المالك باشد، عين وسيله كه وسيله نقليه بالصاحب يا صاحب آن، متواري و يا مجهولدر صورتي ـ«6»تبصره 

مجوز فروش از نهاد مأذون كاالي اخذ و يا با هماهنگي و شود ميتحويل فقيه  وليازسوي نقليه به نهاد مأذون 

نهاد حساب بهرسد و وجوه حاصل از آن كي به فروش ميآوري و فروش اموال تمليمزبور توسط سازمان جمع

 شود.واريز ميفقيه  وليازسوي مأذون 

 

 ماده واحده اليحه «20»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

 (20)ماده 

شرح بهاين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي  (18وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كاالي موضوع ماده )

 گردد:ر ضبط ميزي

يا بيشتر ( ريال 111.111.111ارزش كاالي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون )كه در صورتيوسايل نقليه سبك الف( 

 باشد. 

 (311.111.111ارزش كاالي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون )كه در صورتيزميني سنگين نيمهوسايل نقليه ب( 

 ريال يا بيشتر باشد. 

 ارزش كاالي قاچاق مكشوفه نهصد ميليونكه در صورتيهوايي و دريايي گين سننيمهوسايل نقليه پ( 

 يا بيشتر باشد. ( ريال 911.111.111)

يا ( ريال 1.111.111.111) ميلياردارزش كاالي قاچاق مكشوفه يككه در صورتيوسايل نقليه سنگين زميني ت( 

 بيشتر باشد. 

 (3.111.111.111) ميلياردارزش كاالي قاچاق مكشوفه سه كه يدر صورتوسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي ث( 

 ريال يا بيشتر باشد. 

عليه ظرف دوماه از تاريخ ابالغ محكومٌكه در صورتيو شود ميدر غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف  -«8»تبصره 

و مابقي به مالك مسترد  حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت

اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه گردد.مي
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 شود.رفع توقيف مي

ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و كه در صورتي -«2»تبصره 

 شود.مي باشد وسيله نقليه ضبطمجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده  ارزش كاال در

 هيئتو به تصويب شود مي مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه -«9»تبصره 

 رسد.مي وزيران

اشد و از قرائني از قبيل سابقه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق بكه در صورتي ـ« 4»تبصره 

شود ميمرتكب ثابت شود با علم و اطالع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط 

 گردد.صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه ميو در غير اين

وسيله نقليه به عين باشد، المالك و يا مجهولصاحب متواري  يا له نقليه بالصاحبكه وسيصورتي در ـ«5»تبصره 

مجوز فروش از نهاد مأذون كاالي مزبور توسط اخذ و يا با هماهنگي و شود مي تحويلفقيه  وليازسوي نهاد مأذون 

 وليازسوي اد مأذون نهحساب بهآن  ه حاصل ازووجرسد و آوري و فروش اموال تمليكي به فروش ميسازمان جمع

 شود.فقيه واريز مي

 

 نكات قابل توجه:

، وسايل نقليه سبك مصاديق وسايل نقليه( قانون فعلي آمده است كه 21ماده ) «3»تبصره در  .8

پيشنهاد وزارت راه و  بهسنگين هوايي و دريايي و  هوايي و درياييسنگين نيمه، زمينيسنگين نيمه

هاي پيچيدگي دليلبهدر عمل حال با اين رسد.مي وزيرانهيئت يب و به تصوشود مي شهرسازي تهيه

مانع كننده و كارشناسي اين مصاديق مشخص نشده و همين امر موجب برخورد دوگانه مراجع رسيدگي

 به اين ماده شده است. اجراي حكم مربوط

ضبط وسيله نقليه در ماده پيشنهادي اليحه، معيار ارزش وسيله نقليه به ارزش كاالي قاچاق براي  .2

ارزش كاالي قاچاق و نوع وسيله حمل در نظر  صرفاً قانون قبليلحاظ شده است درحالي كه در 

قانوني فعلي  «الف»بند گرديد براي مثال مطابق گرفته شده بود كه موجب بروز مشكالتي در اجرا مي

ه سبك فارغ از ارزش وسيله وسيله نقلي ميليون تومان باشد، 11ارزش كاالي قاچاق باالي كه در صورتي

قاچاق  دليلبهضبط وسايل نقليه با ارزش تا حتي چند صد ميليوني  كه به معنايشود ميضبط 

 كه در اجرا موجب مشكالتي شده است. ميليوني است 80

اي شمول اين وسايل به وسايط نقليه دليلبهدر اين ماده  دريايي به آبيتغيير واژه وسايل نقليه  .9

 كنند.تردد مي هاها و بركهرودخانهاست كه در 

در متن ماده به اين عبارت اشاره شده است كه )ارزش آن بيش از يك ميليارد ريال باشد( كه  .4

ابهام دارد زيرا مشخص نيست منظور ارزش كاال و يا ارز قاچاق مكشوفه است و يا ارزش وسيله نقليه، 

كند كه ابهام را ايجاد ميود. زيرا متن فعلي اين بنابراين الزم است به ارزش كاال و يا ارز تصريح ش

 باشد. ميليون تومان 800ارزش وسيله نقليه، بايد بيش از 
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)ريلي( تابع مقررات پيچيده و  دريايي و هوايي و حتي زميني ونقلحملضبط وسايل  .5

ها كه لنجلذا اين پيشنهاد مطرح است كه اين موضوع با توجه به اين ،است الملليي بينهاكنوانسيون

 نيز در موضوع قاچاق مصداق دارند، به تفكيك در مورد زميني، آبي و هوايي مورد نظر قرار گيرد.

( ارجاع شده است كه مناسب است به عبارت )اين 21اليحه به ماده ) (20ماده ) «8»تبصره در  .6

 ماده( اشاره شود.

مقررات خاص  دليلبه كانتينرعدم شمول وسيله نقليه بر  درخصوص اليحه «2»تبصره  .9

 است. تأييدالمللي مورد بين

كه مبادرت به قاچاق كاال  نقليه دولتي با موضوع عدم ضبط وسايل «9»تبصره  درخصوص .1

باشد، ش ميرو اين ازمرتكبين قاچاق  درخصوصرسد قانون نيازمند حكم مشدد مينظر بهاند، كرده

و مؤسسات دولتي و نهادهاي  هاشركتها، ارتخانهمتعلق به دولت، وزكردن خودروهاي مستثنا بنابراين 

اشخاص ارجاع دادن برخورد با  درخصوصباشد، به صالح نمي عمومي غيردولتي از شمول ضبط

كه در برخورد با اشخاص و اتباع خارجي اصل صالحيت  كردنيز بايد عنوان  خارجي به رفتار متقابل

يرد و با جرائم داخلي در محدوده سرزميني بايد با قانون در محدوده سرزميني بايد مورد نظر قرار گ

در امور مدني  ي دوجانبه برخورد مناسب صورت پذيرد زيرا رفتار متقابل عمدتاًهاكنوانسيونرعايت 

 است و در امور كيفري بايد آثار حقوقي موضوع در نظر گرفته شود.

 صراحتاًه است كه در اليحه رويه قانوني مورد اجرا نيز به همين صورت بود «4»تبصره  درخصوص .3

تنظيم و  ايصورتجلسهگردد محل كشف جرم در مي ذكر گرديده است. در اين خصوص پيشنهاد

 نظر قرار گيرد. در محل كشف جرم مورد رسيدگي قضايي

تعيين كرد  توانميبا توجه به تغييرات قيمت و نياز به بازنگري مبالغ لحاظ شده است.  «5»تبصره  .80

بانك  هر سه سال با توجه به نرخ تورم اعالميمندرج در قانون و نصاب ريالي  كه كليه مبالغ

 مركزي تعديل گردد.

از آنجا كه احكام اين ماده قانوني حال با اين قانون فعلي است. «5»تبصره  عيناًاليحه  «6»تبصره  .88

روشن شدن جهت  «كاالي مزبور» گردد كلمهناظر به وسيله نقليه كاالي قاچاق است پيشنهاد مي

 موضوع حذف گردد.

 

 ماده واحده اليحه «20»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

( اعم از آبي، زميني و 18قاچاق موضوع ماده ) كاال و يا ارزوسايل نقليه مورد استفاده در حمل  -20ماده»

رار گرفته هوايي كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب ق

بيش از  ارزش كاال و يا ارزباشد يا با علم مالك، براي حمل كاالي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و 
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شود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كاالي قاچاق پانصد ميليون ريال باشد، ضبط مي

سبت پنج برابر قيمت كاالي قاچاق حمل شده ضبط بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسيله نقليه به ن

و چنانچه ارزش كاال كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به اين منظور محكوميت قطعي شود مي

 شود.يابد، وسيله نقليه مذكور ضبط مي

برابر ارزش كاالي مرتكب بدون اطالع مالك از وسيله نقليه استفاده كرده باشد، از سه تا پنج كه در صورتي

 شود.قاچاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده مي

( كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك 18وسايل نقليه حامل كاالي قاچاق موضوع ماده ) -«8»تبصره 

عامداً براي حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي براي حمل كاالي قاچاق مورد استفاده 

عليه ظرف كه محكومٌنشود توقيف شده و در صورتي اين مادهقرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط 

مدت دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي 

 شود.به مالك مسترد مي

 شود.محسوب نميبارگنج )كانتينر( جزء وسيله نقليه  -«2»تبصره 

پس از اند، به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار كه براي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته -«9»تبصره 

، مدارك وسيله نقليه و رانندهاخذ و  كشف قاچاق، توقيف كاال و يا ارز قاچاقبر مبتنيتنظيم صورتجلسه 

و وسيله نقليه پس از رسيدن به مقصد با حكم شود مياجازه ادامه مسير داده  با رعايت تشريفات بدرقه

عليه محكومٌكه در صورتيشود. در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و توقيف ميذيصالح مرجع 

ظرف مدت دوماه از تاريخ ابالغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش وسيله نقليه 

 گردد.مالك مسترد مي برداشت و مابقي به

المالك باشد، عين وسيله كه وسيله نقليه بالصاحب يا صاحب آن متواري و يا مجهولدر صورتي ـ« 4»تبصره 

مجوز فروش از نهاد مأذون، توسط اخذ و يا با هماهنگي و شود ميفقيه تحويل  وليازسوي نقليه به نهاد مأذون 

ازسوي نهاد مأذون حساب بهرسد و وجوه حاصل از آن فروش مي آوري و فروش اموال تمليكي بهسازمان جمع

 شود.واريز ميفقيه  ولي

 حكمي مجزا در قانون ذكر شود:صورت بهاليحه  «5»تبصره شود ميپيشنهاد 

ازجمله بار با لحاظ شرايط ريالي مقرر در اين قانون هر سه سال يكهاي آبكليه مبالغ، جرائم و نص -ماده مكرر

ايران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، توسط  بانك مركزي جمهوري اسالميازسوي م اعالمي نرخ تور

 يابد.وزيران تغيير ميهيئت 

 

 ماده واحده اليحه «28»بند 

اضافه  «ي كشورهاگمركحفاظت »قبل از عبارت  «يگان»آن واژه  «1»تبصره ( و 37در صدر ماده ) .21

 شود.مي
 

 ماده واحده اليحه «28»بند فعلي مرتبط با متن قانون 

كل گمرك جمهوري اسالمي ايران براي  نظر رئيس زير ي كشورهاگمركحفاظت موجب اين قانون، به -(99)ماده 

مجوز از اخذ مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اجرايي حفاظت اماكن گمركي و كاالهاي موجود در آنها و امور 

دادرسي كيفري  ان آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيينمأموراي مسلح، تشكيل و ستاد كل نيروه

www.ipwna.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

19 

 شوند.محسوب ميقضايي ضابط خاص 

 تأييدي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران پس از هاگمركرئيس حفاظت  ـ«8»تبصره 

 شود.مسلح منصوب ميفرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي 

 

 نكات قابل توجه:

مربوط به يگان حفاظت و نحوه تشكيل و حدود  شدن تشكيالت جهت شفافاضافه شدن واژه يگان 

 اختيارات آن مناسب است.
 

 ده واحده اليحهما «28»بند پيشنهاد مركز درخصوص 

 متن اليحه مناسب است.
 

 ماده واحده اليحه «22»بند 

 شود:زير اصالح ميشرح به( 37) ماده« 2»تبصره  .22

ي كشور و سازمان بنادر و هاگمركسالح نيروي يگان حفاظت  كارگيريبهنحوه حمل و  ـ«2»تبصره » 

خواهد  1373ين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب مأموركارگيري سالح توسط دريانوردي تابع قانون به

 بود.
 

 ه واحده اليحهماد «22»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

موجب كارگيري سالح بهي كشور، حمل و بههاگمركنحوه تسليح نيروهاي حفاظت  -(99)ماده  «2»تبصره 

تصويب ستاد كل نيروهاي  به وشود ميدستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه 

 .رسدمسلح مي

 

 نكات قابل توجه:

است بنابراين  يكسان و تابع قانوني مختلف، هادستگاهابطين قضايي استفاده از سالح توسط ض .8

 باشد.نيازي به تصويب دستورالعمل جديد نمي

قانون مربوط به خود سالح و نحوه تسليح در  كارگيريبهدر صورت لزوم تغييرات قانون حمل و   .2

 اصالح گردد.

 

 ماده واحده اليحه «22»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 مناسب است.  متن اليحه
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 ماده واحده اليحه «29»بند 

 شود:( الحاق مي37به ماده ) «3»تبصره عنوان بهمتن زير  .23

نيروهاي يگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دريانوردي ايران براي حفاظت از بنادر و  -«9»تبصره 

كه در حيطه وظايف يگان حفاظت  مبارزه با قاچاق كاال و ارزاجرايي از امور غير )به هاي بندريمحوطه

 شوند.باشد( ضابط قضايي محسوب ميي كشور ميهاگمرك

 

 ماده واحده اليحه «29»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

ي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي هاگمركاين قانون، حفاظت از موجب هب -(99ماده )

مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن اجرايي موجود در آنها و امور ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كاالهاي 

ان آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون مأمورمجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و اخذ با 

 شوند.آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضايي محسوب مي

يس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران پس از ي كشور به پيشنهاد رئهاگمركرئيس حفاظت  ـ«8»تبصره 

 شود.ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي تأييدفرمانده نيروي انتظامي و با  تأييد

موجب بهسالح  كارگيريبهي كشور، حمل و هاگمركنحوه تسليح نيروهاي حفاظت  -«2»تبصره 

و به تصويب ستاد كل شود يمدستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه 

 رسد.نيروهاي مسلح مي

 

 نكات قابل توجه:

 قانون فعلي آمده است كه:( 77ماده )در  .8

 1312/ 29/12 شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوباالجرا الزماز تاريخ  -(99)ماده 

ات مالي و استخدامي سازمان بنادر و ( قانون اختيار7( و )6(، )5(، )4(، )3مواد ) .. و.با اصالحات بعدي،

اليحه قانوني انحالل گارد بنادر و و 19/4/1348كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 

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

وجود بهقانوني در مورد انتظامات و گارد بنادر  خأل( 77ماده )با توجه به نسخ صورت گرفته در 

 بنادري كه گمرك درآن مستقر نيست اين ماده احيا شود. درخصوصبنابراين بايد  .مدآ

با ( مشكل مرتفع شود 77در ماده ) گرفته رسد كه با حذف، نسخ صورتمينظر بهابتدا  در هرچند .2

نظر بهو شود ميشدن حكم نسخ شده تلقي ن از نظر حقوقي، حذف نسخ به معناي برقرارحال اين

 تصويب شود. ي جديديتأسيسحكم م است در اين خصوص رسد الزمي

تقليل دادن وظايف يگان گارد بنادر بوده و حيطه نظر بهو  واژه انتظامات بنادر مبهم است .9

 وظايف آن را به امنيت و نظم بندر محدود خواهد كرد.
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ين ها ابهام دارد و متولي مشخصي تعيدر محدوده مناطق آزاد، وضعيت ضابط قضايي و كنترل .4

نشده است. تداخل وظايف سازمان بنادر و حدود اختياراتش با توجه به مديريت سازمان مناطق آزاد 

 تعريف نشده است.

و مورد ايراد اداره قوانين مجلس نيز واقع  سازداستفاده از پرانتز متن را با ابهام مواجه مي .5

با قاچاق كاال و ارز كه در حيطه وظايف مبارزه اجرايي از امور غير )بهرسد منظور از مينظر بهشود. مي

ي هاگمركحفاظت اماكن گمركي است كه در آن يگان  باشد(ي كشور ميهاگمركيگان حفاظت 

 مسئوليت دارد. كشور

گارد بنادر، درج اين حكم و حذف  درخصوصرسد براي دستيابي به احكامي جامع مينظر به .6

از لحاظ حقوقي در جهت احياي قانون نسخ شده ( 77ماده )عنوان قانون از موارد نسخ شده موضوع 

احكام مقرر در مواد  ايجابيصورت به و در صورت نياز به احياي قانون مذكور، نياز است كافي نبوده

 قانوني نسخ شده احيا گردد. 

را گارد بنادر  8935ها در سال قانون تسريع در تخليه و بارگيري كشتيمجلس در  .9

اند امنيت بنادر احيا نموده تأمينسواحل كشور جهت  در محدوده بنادر و قضائيهضابط قوه عنوان به

 رسد نيازي به اضافه نمودن اين تبصره نيست.مينظر بهين ابنابر

 

 ماده واحده اليحه «29»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

نيازي به حكم  1395در سال  ها گارد بنادرقانون تسريع در تخليه و بارگيري كشتيبه تصويب با توجه 

 تصويب اين ماده از اليحه ضرورتي ندارد. روايناز .گارد بنادر نيست درخصوصي تأسيس

 

 ماده واحده اليحه «24»بند 

 شود.مي« قضاييمراجع » جايگزين عبارت «ذيصالحمراجع » ( عبارت41ماده ) «1»تبصره در  .24

 

 ماده واحده اليحه «24»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس  يهادستگاهدر مواردي كه  -«8»تبصره  -(48)ماده 

 اطالع دهند.قضايي مراجع از كشف بالفاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا 

 

 نكات قابل توجه:

اي، قاچاق افته و حرفهيبه جرائم قاچاق كاال و ارز سازمان دگي يرسقانون فعلي  (44)ماده براساس  .1

ا انفصال از خدمات دولتي در صالحيت دادسرا و يكاالهاي ممنوع و قاچاق كاال و ارز مستلزم حبس و 

دگي به آن در صالحيت يهاي قاچاق كاال و ارز، تخلف محسوب و رسر پروندهيدادگاه انقالب است. سا
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مرجع عنوان بهمراجع قضايي سازمان تعزيرات نيز بجز بنابراين ي است. رات حكومتيسازمان تعز

 به تخلف مشخص شده است. رسيدگي

 رات حكومتييسازمان تعزه مواردي كه يدر كلآمده است كه قانون فعلي  (46)ماده همچنين در  .2

هاي روندهدگي به پيدر رسقضايي دگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع يصالح به رس

 تصريح شده است.قضايي دستور مقام اخذ ن قانون به ضرورتِ يمزبور را دارند جز در مواردي كه در ا

 شود.مناسب است زيرا عبارت مرجع ذيصالح شامل تعزيرات نيز مي اصالح مندرج در اليحه روايناز

 

 ماده واحده اليحه «24»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 است.متن اليحه مناسب  .24

 

 ماده واحده اليحه «25»بند 

 شود.مي «دريايي» جايگزين واژه «آبي» ( واژه69ماده ) «6»بند ( و 53در ماده ) .25
 

 ماده واحده اليحه «25»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

ل و كاشف و ضابطين موظفند كاالهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقو يهادستگاه -(59ماده )

كاالي ممنوع و  ياستثناشوند، بهمي توقيفو هوايي را كه در اجراي اين قانون، دريايي اعم از زميني،  وسايل نقليه

و تشخيص اوليه ارزش كاال،  و توقيف ( اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف56ماده )وسايل نقليه موضوع 

به نگهداري كاال اقدام فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان  آوري وبالفاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع

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

دفعات ارتكاب جرم و  ،با توجه به شرايط، نحوهد توانميحسب مورد ذيصالح كننده مرجع رسيدگي -(63ماده )

تكميل مجازات، به يك و يا چند مورد عنوان بهنون، وي را هاي مقرر در اين قامجازاتبر عالوهشخصيت مرتكب، 

 هاي زير محكوم نمايد.مرتبط از محروميت

 و هوايي دريايي زميني، هگواهينامه رانندگي وسايل نقلي. 6
 

 نكات قابل توجه:

هاي مرز مشترك تردد كه در رودخانه وسايل نقليه دريايي ساير وسايل نقليهبر عالوهواژه آبي 

 گيرد.بر ميدرند را نيز كنمي
 

 يحهماده واحده ال «25»بند پيشنهاد مركز درخصوص 

 .متن اليحه مناسب است
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 ماده واحده اليحه «26»بند 

 شود.حذف مي «( اين قانون56و وسايل نقليه موضوع ماده )» عبارت (53) در ماده .26
 

 ماده واحده اليحه «26»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

كاشف و ضابطين موظفند كاالهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و  يهادستگاه -(59ماده )

و كاالي ممنوع  ياستثناشوند، بهمي توقيفاعم از زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون،  وسايل نقليه

و تشخيص اوليه ارزش كاال،  و توقيف جلسه كشف، همراه با رونوشت صورت( اين قانون65ماده )وسايل نقليه موضوع 

به نگهداري كاال اقدام آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان بالفاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع

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

اي است صدور يا معدوم كردن كاالهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه -(56)ماده 

( كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و 54ماده )و كاالهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كاالهاي موضوع 

 رسدوزيران ميهيئت و به تصويب شود ميه اي است كه توسط ستاد تهينامهزند برابر آيينتجارت قانوني لطمه مي
 

 نكات قابل توجه:

 داليل زائد بودن الزم است حذف شود.وسايل نقليه نيست و به درخصوص (56)ماده 

 

 ماده واحده اليحه «26»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 .متن اليحه مناسب است
 

 ماده واحده اليحه «29»بند 

حذف  «گرددجايز نيست، نميقانوناً ن ماده شامل كاالهايي كه فروش آنها حكم اي» ( عبارت54در ماده ) .27

 شود.مي

 

 ماده واحده اليحه «29»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

درصورت وجود عين، كاال برائت متهم و حكم به استرداد كاال، صاحب قطعيرأي  در موارد صدور -(54ماده )

قيمت روز فروش يا بهاي كاال به  مثلمورد مستحق دريافت  حسب صورتمستحق دريافت آن و در غير اين

 االدايومه، درخصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت جايز نبودقانوناً يا شرعاً فروش كه در صورتيو  بوده

 گردد.جايز نيست، نميقانوناً حكم اين ماده شامل كاالهايي كه فروش آنها باشد. مي

 

 نكات قابل توجه:

قانوناً يا شرعاً فروش كه در صورتيرسد كه در اين ماده وجود عبارت )مينظر بهگونه اين در ابتدا .8

( در تضاد باشد و جايز نيستقانوناً حكم اين ماده شامل كاالهايي كه فروش آنها جايز نبوده( با عبارت )
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رسد مقصود مينظر حال بهبا اينرو در اليحه پيشنهاد حذف عبارت اخير ارائه شده است. ازاين

ولي در  ،جايز نيستقانوناً بر كاالهايي است كه فروش آنها  تأكيدقانونگذار در بخش آخر ماده 

 جايز نباشد(، اشاره به جايز نبودن عمليات فروش دارد. قانوناً يا شرعاً فروش كه در صورتيعبارت )

اتي انجام شد كه گرفته شده و براي رفع آن اصالح ايراد شوراي نگهبان اين ماده درخصوص  .2

ماده را دچار ابهام در نگارش كرده است و به جهت تعارض و ابهام در اليحه پيشنهاد حذف ارائه شده 

 است.

در اجرا در زيرا ، نمايدايجاد  را در اجرا در اين ماده مشكالتي كلمه مثلمحتمل است اشاره به  .9

بايد حال با اين .كالتي مواجه استبا مشصورت برائت در صورت فروش امكان تهيه مثل جهت استرداد 

بايد مثل كاال فروش آن، مي دليلبهبه اين نكته توجه كرد كه از نظر شرعي در صورت فقدان عين كاال 

با ايراد شوراي نگهبان مواجه د توانميو يا وجه حاصل از فروش آن توديع شود و حذف عبارت )مثل( 

لذا در اجرا مشكلي پيش  ،آمده است« مثل يا بهاي كاال»به اينكه در متن ماده عبارت با توجه شود. 

اشاره به عبارت )يا( استرداد مثل يا بهاي كاال حسب مورد به اختيار دستگاه  دليلبهنخواهد آمد و 

 استردادكننده خواهد بود.

 دو روز متفاوت است و تفاوت ممكن است قابل توجهمحتمالً  االدا )روز صدور رأي(فروش و يوم روز .4

مناسب است كه ميزان واقعي عوايد كسب شده كه همان قيمت روز فروش است در ماده موردنظر  باشد

 قرار گيرد.

 

 ماده واحده اليحه «29»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

صورت وجود عين،  دركاال برائت متهم و حكم به استرداد كاال، صاحب قطعيرأي  در موارد صدور -(54ماده )

باشد. حكم مي روز فروشبهاي كاال به قيمت  مثل يا مستحق دريافت صورتو در غير اينمستحق دريافت آن 

 گردد.جايز نيست نميقانوناً اين ماده شامل كاالهايي كه فروش آن 

 

 ماده واحده اليحه «21»بند 

 شود:( اضافه مي59متن زير به انتهاي ماده ) .28

ين ذيصالح، با ايجاد هرگونه مانع فيزيكي و استفاده از ورمأمچنانچه حين عمليات كشف و تعقيب و گريز »

ين ايجاد شود پس از احراز قاچاق با مأموروسايل دودزا مشكالتي براي كشف قاچاق توسط ازجمله وسايلي 

 .«، مرتكب يا مرتكبين اقدامات فوق نيز مشمول مجازات مندرج در اين ماده خواهند بودقضاييحكم مرجع 
 

 ماده واحده اليحه «21»بند مرتبط با  متن قانون فعلي

ن قاچاق با انواع سالح گرم و اكه كشف كاال و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبصورتي در -(53ماده )
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كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل صورتي ، درن كاشف باشدامأمورزا با آتش

مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، با حكم مرجع سابقه 

صورت خودرو به مالك شود. در غير اينبه نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط ميقضايي 

 شود.ه ميمسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزود
 

 نكات قابل توجه:

زا درگيري با سالح گرم و آتشبر عالوهمتن پيشنهادي در اليحه تكرار متن ماده است با اين تفاوت كه  .8

بنابراين نيازي وسايل دودزا نيز اشاره كرده است. ازجمله به ايجاد هرگونه مانع فيزيكي و استفاده از وسايلي 

موارد جديد را به  توانميو تنها  شنهاد مندرج در اليحه نيستبه تكرار تمامي متن ماده مطابق پي

 همان ماده قبلي اضافه كرد.

 رواينازسالح به جهت شمول مجازات براي مجرمين مدنظر قرار گرفته است  كارگيريبهبحث مصاديق   .2

ين مأموردر ل خألمانند وسايل دودزا، موجب ا گرددابزارهايي كه سالح محسوب نميبا بعضاً قاچاقچيان 

 گردند.كاشف مي

پيشنهاد داد كه ساير مصاديق به پيشنهاد ناجا و توسط وزارت  توانميتغيير مصاديق به با توجه  .9

 گردد. و اعالم دفاع مشخص

 

 ماده واحده اليحه «21»بند  پيشنهاد مركز درخصوص

ن قاچاق با انواع سالح گرم و امرتكبكه كشف كاال و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه در صورتي -(53ماده )

و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و استفاده از وسايل دودزا مشكالتي براي  ن كاشف باشدامأمورزا با آتش

كه وسيله نقليه متعلق در صورتي، قضاييين ايجاد نمايند پس از احراز قاچاق با حكم مرجع مأموركشف قاچاق توسط 

شد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق به مرتكبان با

شود. در غير در اختيار مرتكب قرار داده است، به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي

كه بعد شود ميزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به ج صورت وسيلهاين

 .جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گيرد از وصول در اختيار دستگاه كاشف

 هيئت به تصويب مصاديق، اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و وزارت دفاع -تبصره

 وزيران خواهد رسيد.

 

 ده اليحهماده واح «23»بند 

نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع شخص كه در صورتي»عبارت ( 67در ماده ) .29

اگر قاچاق »جايگزين عبارت « مجازات شخص حقيقيبر عالوهحقوقي مرتكب جرمي شود مرجع صدور حكم 

 شود.مي« توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم
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 ماده واحده اليحه «23»بند رتبط با متن قانون فعلي م

ضبط كاال و يا ارز قاچاق  نسبت بهاگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم  -(69ماده )

حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر  ،محكوميت به جزاي نقديبر عالوه، كند و شخص حقوقياقدام مي مكشوفه

 شود:ترتيب زير محكوم ميبهجريمه مقرر براي شخص حقيقي، 

در مورد قاچاق كاالي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در  الف(

 مرتبه دوم انحالل شخص حقوقي

 يافته، انحالل شخص حقوقيدر مورد قاچاق كاالي ممنوع و يا سازمان ب(

 

 نكات قابل توجه:

با  «اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد»دارد ( قانون فعلي كه مقرر مي67) عبارت صدر ماده -

به اين معناست كه هرگاه نماينده قانوني شخص دقيقاً ( قانون مجازات اسالمي 143عنايت به ماده )

ارتكاب جرم توسط  گاهآنحقوقي به نام و يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم شود، 

شده است. بنابراين توضيح عبارت مذكور صحيح بوده و ضرورتي به اصالح آن  شخص حقوقي واقع

 نيست.

 

 ماده واحده اليحه «23»بند پيشنهاد مركز درخصوص 

 نيازي به تصويب اين بند از اليحه نيست.

 

 ماده واحده اليحه «90»بند 

حركت به مقصد ايران احراز شود و يا يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي »( عبارت 68در تبصره ماده ) .31

 شود.حذف مي« اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام

 

 ماده واحده اليحه «90»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

تحت نظارت جمهوري اسالمي ايران داخل هاي آبچنانچه وسايل نقليه حامل كاالي ممنوع به - 61ماده  تبصره

زطريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني يا قبل از ورود ا

 شود.انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي

 

 نكات قابل توجه:

مي و سرزميني جمهوري اسالهاي آبتحت نظارت به هاي آباين ماده به بحث ورود از  درخصوص .8

 مطرح است. به استناد شروع به جرمصالحيت برخورد با آن 
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 شروع به جرم مطرح شده است.مسئله  قانون مجازات اسالميدر  .2

لذا در صورت حذف مورد شود ميباعث مبهم شدن  حذف مورد مشخص شده در اليحه و اصالح تبصره .9

ديگر شروع به مطابق اليحه  پيشنهادي اليحه، كل تبصره الزم است حذف شود. زيرا در صورت اصالح

 تحت نظارت جمهوري اسالمي وارد شده است.هاي آبو كاالي ممنوع به شود نميجرم تلقي 

(و يا )جرم محسوب شدن ورود اشاره به مسير غيرمجازبتوان با اعمال اصالحاتي، مانند )كه در صورتي .4

(، ابهامات اين ماده را رفع و راني انجام شودو يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايكاال( و يا حذف عبارت )

يكي از ابزارهاي پيشگيري از وقوع جرم قاچاق و برخورد در مواقع شروع به جرم د توانميآن را حفظ كرد 

 اليحه اقدام نمود. نسبت به اعمال اصالحات مطابق توانميتلقي شود و اگر نه 

 

 ماده واحده اليحه «90»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 وتحت نظارت جمهوري اسالمي ايران داخل هاي آببه  ،الورودممنوعچنانچه وسايل نقليه حامل كاالي  -تبصره

احراز شود، حامل به مجازات شروع به  از مسير غيرمجاز قبل از ورود ازطريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران

 شود.جرم موضوع اين ماده محكوم مي

 

 ده اليحهماده واح «98»بند 

 شود:( افزوده مي69ماده ) «الف»به جزء « 7»بند عنوان بهمتن زير  .31

 «وريكارت پيله -7»

 

 ماده واحده اليحه «98»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و با توجه د توانميحسب مورد ذيصالح كننده مرجع رسيدگي- (63ماده )

مورد  تكميل مجازات، به يك يا چندعنوان بههاي مقرر در اين قانون، وي را مجازاتبر عالوه شخصيت مرتكب،

 هاي زير محكوم نمايد:مرتبط از محروميت

 تعليق موقت يا ابطال دائم:الف(  

 كارت بازرگاني .1

 كارت مبادالت مرزي .2

 كارت ملواني .3

 كاريالعملبرداري يا حق، بهرهتأسيسپروانه كسب،  .4

 ونقلحملپروانه  .5

 زميني، دريايي و هوايي هگواهينامه رانندگي وسايل نقلي .6
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 نكات قابل توجه:

هاي اجتماعي محسوب محروميت نيز مانند ساير موارد در شمول وريكارت پيلهقرارگرفتن تعليق 

 شده و الحاق آن مناسب است.

 

 ماده واحده اليحه «98»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 تن اليحه مناسب است.م

 

 ماده واحده اليحه «92»بند 

 شود.( حذف مي76ماده ) .32

 

 ماده واحده اليحه «92»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

االجرا شدن آن توسط ستاد و با ماه از تاريخ الزم اين قانون ظرف سهاجرايي هاي نامهآيين -(96ماده )

شود ميتهيه  عضو ستادي هادستگاهساير  وقتصادي و دارايي و دادگستري ا هاي كشور، امورهمكاري وزارتخانه

 رسد.وزيران مي هيئتبه تصويب  قضائيهرئيس قوه  تأييدپس از  و

 

 نكات قابل توجه:

مجلس  21/7/1394مصوب  قانون اصالح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز (13)ماده موجب به

( اين قانون حذف شده است و نيازي به 76ماده ) شوراي نگهبان22/17/1394مورخ  تأييدشوراي اسالمي و 

 ذكر مجدد اين ماده نيست.

 

 ماده واحده اليحه «92»بند پيشنهاد مركز درخصوص 

 نيازي به تصويب متن اليحه نيست.

 

 ماده واحده اليحه «99»بند 

 شود:آن الحاق مي به «2»تبصره عنوان بهره زير اصالح و يك تبصشرح بههاي آن و تبصره( 77ماده ) .33

با  29/12/1312شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب االجرا الزماز تاريخ  -(99ماده )

مجمع تشخيص  12/2/1374اصالحات بعدي، قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب 

، 9/8/1336يري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگ

( 62، ماده )24/11/1371و فروش اموال تمليكي مصوبآوري جمعسازمان  تأسيس( قانون 36( و )35مواد )

( قانون ممنوعيت 9ماده ) «ب»بند ( و 8(، ماده )3، تبصره ماده )24/12/1382قانون نظام صنفي مصوب 

( قانون حفاظت از منابع آبزي 22ماده ) «د»بند ، 23/11/1373تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب  كارگيريبه
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( و اصالح 1( قانون الحاق يك تبصره به ماده )3ماده )« 1»تبصره ، 14/6/1374جمهوري اسالمي ايران مصوب 

، بندهاي 11/12/1379وب ( قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مص3ماده )

( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 12ماده ) «4»و  «2»، «1»

 شود.، نسخ مي5/8/1384

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسايل  -«8»تبصره 

شود. از وجوه واريزي متناسب داري كل كشور واريز مياي نزد خزانهويژهاب حسبههاي وصولي ضبطي و جريمه

هاي هزينه تأمينو نيز براي شده   ائههاي اردر امر مبارزه با قاچاق و برنامهتأثير و  ذيربطي هادستگاهبا تكاليف 

ي كه به پيشنهاد ستاد و انامهشده، مطابق آيين ، نگهداري و انهدام كاالهاي قاچاق كشفونقلحملآزمايش، 

 شود.رسد، هزينه ميوزيران ميهيئت و به تصويب شود ميوزارت دادگستري تهيه 

هاي مترتبه ، نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينهذيربطي هادستگاهالكشف نحوه تعيين و پرداخت حق

 رسد.وزيران ميهيئت به پيشنهاد ستاد به تصويب 

در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب مصرف و اختصاص وجوه 

 شود.به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم مي

آوري و فروش اموال سازمان جمع تأسيس( قانون 9كارمزد فروش كاالهاي قاچاق مطابق ماده ) -«2»تبصره 

هاي ن و وجوه حاصل از فروش پس از كسر كارمزد فروش و هزينهتعيي 1371تمليكي و اساسنامه آن مصوب 

داري كل كشور واريز و در مواردي كه ها نزد خزانهتمركز وجوه حاصل از فروش و جريمهحساب بهمربوط 

هاي قانوني مترتب براساس قيمت شوند، هزينهكاالهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي

 .«شودمي تأمينشده از محل حساب مذكور  تمام

 

 ماده واحده اليحه «99»بند متن قانون فعلي مرتبط با 

با اصالحات  1312/ 29/12شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوباالجرا الزماز تاريخ  -(99ماده )

مجمع تشخيص مصلحت  12/2/1374ببعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصو

( و 35، مواد )9/8/1336نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 

قانون نظام صنفي  (62ماده )، 24/11/1371آوري و فروش اموال تمليكي مصوب سازمان جمع تأسيس( قانون 36)

كارگيري تجهيزات دريافت ( قانون ممنوعيت به9ماده ) «ب»بند ( و 8ماده )(، 3، تبصره ماده )24/12/1382مصوب 

( قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران مصوب 22ماده ) «د»بند ، 23/11/1373از ماهواره مصوب 

به مقررات  قانون مربوط (3)و اصالح ماده  (1( قانون الحاق يك تبصره به ماده )3ماده ) «1»تبصره ، 14/6/1374

( قانون 12ماده )« 4»و « 2»، «1»بندهاي ، 11/12/1379امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 

( قانون 7( و )6(، )5(، )4(، )3مواد ) ،5/8/1384 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب

و اليحه 19/4/1348ي و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيران

 شود.نسخ مي شوراي انقالب 14/9/1358قانوني انحالل گارد بنادر و گمركات مصوب 

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و  -تبصره

ساالنه تا مبلغ دويست گردد. از وجوه واريزي، كل كشور واريز ميدارينزد خزانه ايحساب ويژههاي وصولي بهجريمه

ي متكفل امر مبارزه با هادستگاهتأثير متناسب با  ( ريال براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز211.111.111.111ميليارد )

تصويب  و بهشود ميزارت دادگستري تهيه پيشنهاد ستاد و واي كه بهنامههاي ارائه شده مطابق آيينقاچاق و برنامه

 گردد.كننده هزينه ميو مراجع رسيدگي ذيربطي هادستگاهرسد، ميان كاشفان، وزيران مي هيئت
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مواردي كه متهمان  شود. درسال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل مي اين مبلغ در مهرماه هر

الكشف در هر پرونده ننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حقكاصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي

هاي مترتبه ساير هزينه تأمينبرابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و  دو

موضوع اين ماده  . مصرف و اختصاص وجوهشودنامه مذكور تعيين و پرداخت ميبر كاالي موضوع اين قانون در آيين

قاچاق كاال و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در  در غير از موارد مبارزه با

 شود.قانون مجازات اسالمي محكوم مي

و حقوقي مجلس شوراي قضايي هاي اقتصادي و ماه يكبار به كميسيون 6ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر 

 سالمي گزارش نمايد.ا

 

 نكات قابل توجه:

درآمدهاي قوانين معارض با اين قانون( و )تعيين تكليف  نسخ) دو موضوع مستقلاين ماده به  .8

الزم و هستند  مقوله جدا از يكديگر نويسي دوالكشف اشاره دارد كه از نظر قانونو حق حاصل از قانون

 .است در دو ماده مستقل بيايند

( قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني 7( و )6(، )5(، )4(، )3مواد ) در قانون فعلي .2

و اليحه قانوني انحالل گارد بنادر و گمركات مصوب 19/4/1348و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 

الزم است، ايجاد شده درخصوص گارد بنادر  خألشده بود كه با توجه به شوراي انقالب نسخ  14/9/1358

 حكم ايجابيگردد و نياز به احيا شوند. شايان توجه است كه با حذف موارد نسخ شده، اين موارد احيا نمي

 8935ها در سال قانون تسريع در تخليه و بارگيري كشتيشايان توجه است كه مجلس در دارند. 

امنيت بنادر  تأمينر جهت سواحل كشو در محدوده بنادر و قضائيهضابط قوه عنوان بهرا گارد بنادر 

 رسد نيازي به اضافه نمودن اين تبصره نيست.مينظر بهاند بنابرين احيا نموده

 20حذف مبلغ ثابت و سقف تعيين شده ترين اصالح انجام شده در اين ماده از اليحه، اصلي .9

اق و پرداخت ي مبارزه با قاچهازيرساختهاي دستگاهاي كاشف و هزينه تأمينبراي  ميليارد توماني

زيرا از تاريخ تعيين سقف براي امر  ،كننده استو مراجع رسيدگي ذيربطي هادستگاهبه كاشفان، الكشف حق

به موقع  عدم پرداخت .انداي شدههزينه دچار مشكالت عديده تأميندر اجرايي ي هادستگاهمبادرت با قاچاق 

عدم تكافوي ضمن اينكه شود مي ساختارهاو عدم اصالح فرآيندها و  فسادسبب الكشف حقو متناسب 

ناجا و  براي تجهيزخصوصاً هاي امكانات حداقل تأمينبراي  متكفل امر مبارزه با قاچاق يهادستگاهمنابع 

 مرزباني ضروري است.

با  ي مبارزههادستگاههاي هزينه تأميندر آن و عدم  تأخيركشف و البا توجه به عدم پرداخت مناسب حق .4

 را داشت. اجراي مناسب قانون و رسيدن به اهداف قانونگذار انتظار  توانمي نقاچاق كاال

www.ipwna.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

40 

آوري و فروش اموال تمليكي و سازمان جمع تأسيس( قانون 9كاالي قاچاق مطابق ماده ) كارمزد فروش .5

فروش  اساسنامه آن تعيين شده و تصويب اين ماده اين شبهه را ايجاد كرد با توجه به مفاد قانون بايد كارمزد

در حالي كه تصويب اين ماده كارمزد فروش اموال تمليكي در قوانين  اموال تمليكي در اين ماده تعيين گردد

 كند.قبلي نسخ نمي

اي نامهآيينخزانه واريز و مطابق حساب بهپيشنهاد اليحه كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون براساس  .6

 ذيربطي هادستگاهرسد براي وزيران مي هيئترسد و به تصويب كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري مي

نيز كننده به مراجع رسيدگي ذيربطي هادستگاهبر عالوهشود. در اين خصوص الزم است هزينه مي

ستاد كه وزارت دادگستري نيز يكي از اعضاي آن است تهيه شود و  و متن پيشنهادي توسط اشاره شود

 نيست. زارت دادگسترينيازي به اشاره مجدد به و

نحوه تعيين و پرداخت به اين موضوع اشاره شده است كه )مجدداً در يك پاراگراف مستقل  .9

پيشنهاد هاي مترتبه به ، نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينهذيربطي هادستگاه الكشفحق

دولت است و بايد در  رسد( در حالي كه اين متن همان موضوع مصوبهمي وزيرانهيئت ستاد به تصويب 

 شد.پاراگراف قبلي به آن اشاره مي

 بيايد. يك تبصره مستقلاستفاده ازا ين منابع در غير از موارد مبارزه با قاچاق بايد در  منع موضوع .1

اقتصادي و حقوقي و  هايضرورت ارائه گزارش ستاد به كميسيوندر انتهاي اين ماده از قانون به  .3

بررسي  متأسفانه حذف شده است.د اين تبصره اشاره شده بود كه درخصوص عملكر قضايي مجلس

تعيين سقف، افزايش آن و يا حذف  درخصوصگيري كنون تهيه شده است براي تصميمهايي كه تاگزارش

 نمايد.سقف تعيين شده ضروري مي

 

 ماده واحده اليحه «99»بند رخصوص پيشنهاد مركز د

 ذيل مناسب است:شرح بهمتن اليحه با اعمال اصالحاتي 

با  29/12/1312شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب االجرا الزماز تاريخ  -(99ماده )

مجمع تشخيص  12/2/1374اصالحات بعدي، قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب 

، 9/8/1336نقليه موتوري دريايي مصوب  مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل

( 62، ماده )24/11/1371و فروش اموال تمليكي مصوبآوري جمعسازمان  تأسيس( قانون 36( و )35مواد )

( قانون ممنوعيت 9ماده ) «ب»بند ( و 8(، ماده )3، تبصره ماده )24/12/1382قانون نظام صنفي مصوب 

( قانون حفاظت از منابع آبزي 22ماده ) «د»بند ، 23/11/1373صوب تجهيزات دريافت از ماهواره م كارگيريبه

( و اصالح 1( قانون الحاق يك تبصره به ماده )3ماده ) «1»تبصره ، 14/6/1374جمهوري اسالمي ايران مصوب 

بندهاي ، 11/12/1379( قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 3ماده )

( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 12ماده )« 4»و « 2»، «1»

( قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل 7( و )6(، )5(، )4(، )3مواد )، 5/8/1384
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شوراي  14/9/1358مركات مصوب و اليحه قانوني انحالل گارد بنادر و گ19/4/1348گارد بنادر و گمركات مصوب 

 شود.نسخ مي انقالب

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسايل  -(91ماده )

شود. وجوه واريزي متناسب با داري كل كشور واريز مياي نزد خزانهويژهحساب بههاي وصولي ضبطي و جريمه

و شده  هاي ارائهدر امر مبارزه با قاچاق و برنامهتأثير كننده و و مراجع رسيدگي ذيربطي هاتكاليف دستگاه

هزينه آن نظاير و شده  و انهدام كاالهاي قاچاق كشف ، نگهداريونقلحملهاي آزمايش، هزينه تأمينبراي 

بق هاي مترتب مطاالكشف و ساير هزينهنحوه تعيين و پرداخت حق -«8»تبصره شود. مي

 رسد.اي است كه به پيشنهاد ستاد تهيه و به تصويب هيئت وزيران مينامهآيين

در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي فوق مصرف و اختصاص وجوه  -«2»تبصره 

 شود.محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم مي

آوري و فروش اموال سازمان جمع تأسيس( قانون 9روش كاالهاي قاچاق مطابق ماده )كارمزد ف -«9»تبصره 

هاي تعيين و وجوه حاصل از فروش پس از كسر كارمزد فروش و هزينه 1371تمليكي و اساسنامه آن مصوب 

ه داري كل كشور واريز و در مواردي كها نزد خزانهتمركز وجوه حاصل از فروش و جريمهحساب بهمربوط 

هاي قانوني مترتب براساس قيمت شوند، هزينهكاالهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي

 .«شودمي تأميناز محل حساب مذكور شده  تمام

قضايي هاي اقتصادي و ماه يكبار به كميسيون 6ن ماده را هر ايستاد موظف است عملكرد  ـ« 4»تبصره 

 اسالمي گزارش نمايد.و حقوقي مجلس شوراي 

هاي هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق دستگاههاي مربوط به برنامهدولت مكلف است هزينه ـ«5»تبصره 

 بيني و تخصيص دهد.هاي سنواتي پيششوند در بودجهنمي تأمينمتكفل را كه از محل اين ماده 
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 بندي جمع

شرح بهداراي نكاتي « و ارز ون مبارزه با قاچاق كاالاصالح قان»بند اصالحي در قالب اليحه  33بررسي 

 :استزير 

غيرضرور بعضاً عمده اصالحات مندرج در اليحه، جز در چند مورد خاص، اصالحات ويرايشي و  .1

اجراي قانون فعلي مبارزه با  موانع اصلي پيش رويموارد فوق  عمدهرسد مينظر بهبوده و 

 .شوندقاچاق كاال و ارز محسوب نمي

هاي پيشگيري، اجرا و رسيدگي به جرائم مرتبط در برخي احكام مربوط به حوزهرحال حاضر د .2

. با استهاي قانوني و مقرراتي وجود دارد كه نيازمند اصالح و تكميل قانون خألبا قاچاق كاال و ارز 

نوان عبهبندي و دسته هادستگاهنظر  مواد پيشنهادي موردتوجه به اهميت اين موارد، الزم است 

اقي از باب عدم تعارض ميان آنها بررسي دقيق مواد الح مواد الحاقي به اين اليحه اضافه شوند.

 قانون اصالحي مؤثر باشد.كارآيي در كيفيت و د توانميبسيار حائز اهميت بوده و 

فارغ از مواد مندرج در اليحه و موادي كه در راستاي تكميل اليحه به آن الحاق خواهد شد،  .3

از طريق تصويب و اصالح قوانين محقق  صرفاًبا پديده شوم و مخرب قاچاق  مؤثررسد مبارزه مي نظربه

نخواهد شد و كاهش اثر قاچاق بر اقتصاد و امنيت كشور نيازمند استفاده مناسب از ابزارهايي در 

زه هاي تجارت رسمي، پيشگيري از ايجاد انگيتجاري، كاهش هزينهوكار كسبراستاي تسهيل فضاي 

اشتغال پايدار در نقاط  گسترش امنيت اقتصادي، ايجاد معيشت، تأميني براي بروز قاچاق، اقتصاد

هاي الكترونيك تجارت و مبادله كاال و نظارت دقيق بر اجراي قانون مبارزه با سامانه توسعهمرزي، 

بله با اين پديده را الزم براي مقاكارآيي صورت اصالح قوانين نيز ، در غير ايناست كاال و ارز قاچاق

هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدات داخلي با مشكالتي جدي مؤلفهنخواهد داشت و تحقق 

 مواجه خواهند بود.
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 پيوست

 هاپژوهشپيشنهاد مركز مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصادي و اليحه دولت و  تطبيقي جدول

 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 ارزش سيف كاال ارزش كاالي قاچاق ورودي: عبارت است ازح( 

(، ونقلحمل و هزينه بيمهو  مبدأ در قيمت خريد كاال)مجموع 

 كه براساس افزودهارزشو ماليات بر حقوق ورودي به اضافه 

توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه  ياعالم نرخ ارز

 .شودمي

 -(8ماده ) «ح»بند 
 ارزش سيف كاال ارزش كاالي قاچاق ورودي: عبارت است ازح( 

به (، ونقلحمل و هزينه بيمهو  مبدأقيمت خريد كاال در )مجموع 

هايي كه به آن كاال و ساير هزينهحقوق ورودي زمان كشف اضافه 

نرخ  نرخ ارز باالترين كه براساس گيردمحل كشف تعلق مي تا

 .شودتوسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه ميي اعالم ارز

هايي كه به و ساير هزينه»( عبارت 1ماده ) «ح»بند در 

حذف و عبارت « گيردآن كاال تا محل كشف تعلق مي

« باالترين نرخ ارز اعالمي»جايگزين عبارت « نرخ ارز»

 شود.مي

8 

 اً مصوب گرددمتن اليحه عين

ارزش كاالي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كاال در خ( 

هزينه  فروشي محل كشف به اضافهين بازار داخلي عمدهترنزديك

ي هايهايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانههزينه و ونقلحمل

 گيرد.كه به آن كاال تعلق مي

حذف « و ونقلملحهزينه »( عبارت 1ماده ) «خ»بند در 

 شود.مي
2 

 متن اليحه عيناً مصوب گردد
توسط بانك  كهارز  اعالمي نرخ باالترينبهاي ارز:  -(8ماده ) «د»بند 

 .گردداعالم ميمركزي جمهوري اسالمي ايران در زمان كشف 

« اعالمي»و « باالترين»هاي ( واژه1ماده ) «د»بند در 

 شوند.حذف مي
9 

مشروط و منوط به اينكه در قانون  متن اليحه مصوب گردد

امورگمركي جريمه تخلفات فاحش به نحوي تعيين گردد كه 

 موجب بازدارندگي شود.

ف واقع: اسنادي است كه درآن خألاسناد  -(1ماده ) «ز»بند 

خصوصيات كاالي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كاالي 

 باشد. اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي
 4 شود.( حذف مي1ماده ) «ز»بند 

 اصل اسناد مثبته گمركي: عبارت است از -(8ماده ) «ژ»بند 

ورود گمركي، پته  سند پروانه يه الكترونيكيتأييدو يا 

اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند  -(8ماده ) «ژ»بند 

خيص كاال، پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب تر

 «بريپروانه كران»( بعد از عبارت 1ماده ) «ژ»بند در 

 اضافه« كارنه تير و كارنه دو پاساژ»)كابوتاژ( عبارت 
5 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كاال، حواله فروش و يا 

قبض خريد كاالي متروكه، ضبطي و بالصاحب، پروانه عبور 

پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت (،)ترانزيت

، پروانه بري )كابوتاژ(پروانه كرانبراي پردازش، پته عبور، 

صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط 

مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط 

مشروط بر اينكه مشخصات شود مي تأييدگمرك تكميل و 

مذكور در اين اسناد با مشخصات كاال از هر حيث تطبيق نمايد 

و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كاال با توجه به 

 نوع كاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

حواله فروش و يا قبض خريد كاالي متروكه، ضبطي و بالصاحب، 

پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود پروانه عبور )ترانزيت(،

تير و  كارنه بري )كابوتاژ(،موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران

مسافري پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت  ،كارنه دو پاساژ

صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط 

مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در شود مي تأييدگمرك تكميل و 

اين اسناد با مشخصات كاال از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين 

تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كاال با توجه به نوع كاال و نحوه مصرف 

 اشد.آن متناسب ب

 شود.مي

 متن اليحه عيناً مصوب گردد.
و  22/8/1391قانون امور گمركي مصوب  مصاديقي كه دربر عالوه

 اق محسوبذكر شده است، موارد زير نيز قاچ اصالحات بعدي آن

 شود.مي

قانون امور گمركي »( بعد از عبارت 2صدر ماده )در 

« و اصالحات بعدي آن»عبارت « 22/8/1391مصوب 

 اضافه گردد.
6 

 متن اليحه عيناً مصوب گردد

مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب بر عالوه -(2ماده )

 شود:ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي 22/8/1391

بري كرانعنوان خروج موقت يا برنگرداندن كاالي اظهار شده بهالف(  

در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن به كشور 

 مقرر در قانون امور گمركيترتيب به صادرات قطعي آن كاال

مقرر در قانون ترتيب به»( عبارت 2ماده ) «الف»بند در 

صورت  در مهلت مقرر در»جايگزين عبارت « امور گمركي

« ممنوع و يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كاال

 شود.مي

9 

 متن اليحه مناسب است

مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب بر عالوه -(2) ماده

 شود:ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي 22/8/1391

و تعويض  اضافه كردن كاال به محموله عبوري )ترانزيتي( خارجيب( 

اعم از رويه عبور »( عبارت 2ماده ) «ب»بند به انتهاي 

 شود.مي اضافه« داخلي و خارجي
1 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

اعم از رويه عبور هاي عبوري در داخل كشور محموله يا كاهش

 داخلي و خارجي 

گمرك با از كاال  كاال به گمرك و يا ترخيص اظهار -«پ»بند 

 و اسناد مثبته گمركي جعلي ارائه مجوزهاي جعلي

 

مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب بر عالوه -(2ماده )

 شود:ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي 22/8/1391

 اسناد و ياگمرك با ارائه از  بهكاال  ترخيص اظهار -«پ»بند 

 مجوزهاي جعلي

 شود:مي زير اصالحشرح به( 2ماده ) «پ»ند ب

 جعلي((ترخيص كاال از گمرك با ارائه مجوزهاي پ( ))
3 

( 122) ماده« ر»بند ورود كاالي موضوع  -(2ماده )« ث»بند 

 به داخل كشور 22/8/1391مصوب قانون امور گمركي

 22/8/1391مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب بر عالوه -(2ماده )

 شود:ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي

( قانون امور گمركي 228ماده ) «ر»بند ورود كاالي موضوع ث( 

  22/1/8930مصوب

 80 شود.( حذف مي2ماده )« ث»بند 

نيازي به اصالح مجدد  1394با توجه به قانون اصالحي سال 

 باشد.اين بند نمي

مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب بر عالوه -(2ماده )

 شود:ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي 22/8/1391

ود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني ورخ( 

 بانك مركزي دولت و بدون مجوزهاي الزم ازتوسط 

دولت و بدون مجوزهاي »( عبارت 2ماده ) «خ»بند در 

 شود.حذف مي« الزم از
88 

ريزي، هماهنگي و نظارت در سياستگذاري، برنامهمنظور به

 ارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاد، پيشگيري و مباجراييحوزه امور 

متشكل از وزيران دادگستري،  مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

اطالعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، 

، نفت، جهاد كشاورزيمعدن و تجارت، راه و شهرسازي، 

آنان و دو  ذيربطبهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان 

و قضايي هاي اقتصادي و نمايندگان عضو كميسيوننفر از 

ريزي، هماهنگي و نظارت در سياستگذاري، برنامهمنظور به -(9)ماده 

 ، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاداجراييمور حوزه ا

متشكل از وزيران دادگستري،  مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

اطالعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و 

، نفت، بهداشت، درمان و جهاد كشاورزيتجارت، راه و شهرسازي، 

آنان و دو نفر از نمايندگان عضو  ذيربط آموزش پزشكي يا معاونان

مجلس شوراي اسالمي به و حقوقي قضايي هاي اقتصادي و كميسيون

( الحاق و عنوان 3به ماده ) «1»تبصره عنوان بهمتن زير 

 شود:مي اصالح «2»تبصره تبصره فعلي به 

نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات  -«1»تبصره »

ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز شرح وظايف 

قانون تعيين اجرايي نامه نتفصيلي دبيرخانه ستاد در آيي

 .«شودمي

82 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس و رؤساي حقوقي 

آوري و فروش اموال هاي تعزيرات حكومتي، جمعسازمان

ي جمهوري اسالمي ايران، بازرسي كل صداوسيماتمليكي، 

كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي  كشور، رئيس ستاد

ي ايران، رؤساي كل بانك مركزي و انتظامي جمهوري اسالم

استاندارد و  مؤسسه مليگمرك جمهوري اسالمي ايران، رئيس 

و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  ، رئيسايران تحقيقات صنعتي

 و قضائيهقوه معاون اجتماعي و پيشگيري  ايران وكشاورزي 

جمهور يا با رياست رئيس قضائيهاالختيار رئيس قوه نماينده تام

 گردد. نماينده ويژه وي تشكيل مي

جلسات ستاد به دعوت رئيس ستاد تشكيل ـ «8»تبصره 

 يابد.و با حضور نيمي از اعضاي ستاد رسميت مي

نصف رأي  تصميمات و مصوبات ستاد با -«2»تبصره 

نماينده و يا  جمهوررئيساعضا، پس از امضاي يك عالوه به

در  قانون اساسي وهفتميكصدوبيستبا رعايت اصل  ويژه وي

هاي موضوعات مرتبط با قاچاق كاال و ارز براي تمامي دستگاه

 .االجراستالزماجرايي 

 پيشگيري و هاي مرتبط با امردستگاه ساير -«9»تبصره 

، نيروهاي نظامي و قضائيهقوه ازجمله مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

و  اني جمهوري اسالمي ايرصداوسيما، سازمان انتظامي

هاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين دستگاه

آوري و هاي تعزيرات حكومتي، جمعانتخاب مجلس و رؤساي سازمان

ي جمهوري اسالمي ايران، بازرسي صداوسيمافروش اموال تمليكي، 

روي انتظامي كل نيروهاي مسلح، فرماندهي ني كل كشور، رئيس ستاد

جمهوري اسالمي ايران، رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري 

، ايران استاندارد و تحقيقات صنعتي مؤسسه ملياسالمي ايران، رئيس 

معاون  ايران وو كشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  رئيس

االختيار رئيس قوه نماينده تام و قضائيهقوه اجتماعي و پيشگيري 

 گردد.جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل ميبا رياست رئيس قضائيه

و يا نماينده ويژه  جمهوررئيستصميمات اين ستاد پس از امضاي 

در موضوعات  قانون اساسيوهفتم يكصدوبيستبا رعايت اصل  وي

اجرايي هاي مرتبط با قاچاق كاال و ارز براي تمامي دستگاه

 .االجراستالزم

مبارزه با قاچاق كاال و ارز  پيشگيري و هاي مرتبط با امردستگاه ساير

ي صداوسيما، سازمان ، نيروهاي نظامي و انتظاميقضائيهقوه ازجمله 

هاي عضو ستاد وظيفه دارند در دستگاهو  جمهوري اسالمي ايران

 .را با آن داشته باشند الزمحدود اختيارات اين ستاد، همكاري 

تخاذ تصميم در جلسات ستاد و نصاب رسميت و ا -«8»تبصره 

نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز شرح وظايف تفصيلي 

 شود. قانون تعيين مياجرايي نامه دبيرخانه ستاد در آيين

، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با ريزيبرنامهكميسيون  -«2»تبصره 

ها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و قاچاق كاال و ارز در استان
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 .را با آن داشته باشند الزمستاد، همكاري 

، هماهنگي و نظارت بر ريزيبرنامهكميسيون  ـ« 4»تبصره 

ها به رياست استاندار و زير مبارزه با قاچاق كاال و ارز در استان

 شود.كيل مينظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تش

ساختار اداري، تشكيالتي و مالي مربوط به  ـ«5»تبصره 

ستاد و دبيرخانه آن و شرح وظايف تفصيلي آن مطابق 

ماه توسط ستاد تهيه و به  6اي است كه ظرف نامهآيين

 تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد 

 شود.حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي

 حكم مندرج در ابتداي ماده اليحه مناسب است.

اين دو تبصره « 4»و « 3»هاي تبصرهحذف جاي بهحال با اين

 ذيل اصالح شوند:شرح به

هاي ستاد موظف است با همكاري وزارتخانه -«9»تبصره 

صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي )گمرك 

جمهوري اسالمي ايران(، بانك مركزي، از طريق وزارت 

و  هاي ذيربط به تهيه، اجرااطالعات و ساير دستگاه

 برداري از سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايد.بهره

كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، 

موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طريق سامانه فوق 

 باشند.مي

هاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه هزينه ـ« 4»ه تبصر

از محل درآمدهاي شود مي بينيدر بودجه ساالنه پيش

ري از ارتكاب قاچاق و پيشگيمنظور بهدولت مكلف است  -(5ماده )

 جمهوررئيسمند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابالغ شناسايي نظام

هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر سامانه

از قبيل  فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كاال و ارز

اندازي اهرا ايجاد و ر سامانه شناسايي و مبارزه با كاالي قاچاق

 نمايد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون 

باشند و اشخاص حقيقي اندازي شده ميهاي راهمربوط به سامانه

سال و اشخاص متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك

 شوند.ماه محكوم مي 6حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا 

هاي رگونه دسترسي غيرمجاز با اطالعات سامانهه -«8»تبصره 

اين قانون و افشاي اطالعات آنها جرم و موجب بهاندازي شده راه

 شود.مي ماه تا دوسال حبس محكوم 6مرتكب به مجازات از 

از »عبارت  «مبادله كاال و ارز»( بعد از عبارت 5در ماده )

اضافه و « رزه با كاالي قاچاققبيل سامانه شناسايي و مبا

 شوند.آن حذف مي« 4»و « 3»هاي تبصره
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

اي است كه به نامهو مطابق آيين تأميناين قانون 

و به تصويب هيئت وزيران شود ميپيشنهاد ستاد تهيه 

 رسد، به مصرف خواهد رسيد.مي

در  تأخيرف واقع يا ناقص يا با خألوارد نمودن اطالعات  -«2»تبصره 

ماه تا دوسال  6مرتكب به هاي موضوع اين قانون جرم است و سامانه

 شود.انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي

ستاد موظف است از طريق وزارت اطالعات و با  -«9»تبصره 

هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و همكاري وزارتخانه

دارايي)گمرك جمهوري اسالمي ايران(، بانك مركزي و ساير 

برداري از سامانه و بهره يه، اجراهاي ذيربط به تهدستگاه

 شناسايي و مبارزه با قاچاق اقدام نمايد.

كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به 

 باشند.ارائه و تبادل اطالعات از طريق سامانه مي

بند هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و هزينه ـ« 4»تبصره 

از محل شود مي بينينه پيش( كه در بودجه ساال88ماده ) «ب»

اي است كه به نامهو مطابق آيين تأميندرآمدهاي اين قانون 

شودو به تصويب پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي

 .رسد، به مصرف خواهد رسيدهيئت وزيران مي

اعمال اين ماده از اليحه  (5ماده ) «3»تبصره اصالح در صورت 

حذف  «3»تبصره نيز ضروري است و در صورت عدم حذف 

 گردد.نمي

سازي اطالعات مربوط ها و يكپارچهتجميع دادهمنظور به -(6ماده )

هاي مذكور در سامانه( 5ماده ) «9»تبصره در سامانه مذكور به 

  هاي بروز قاچاق :كاهش زمينهمنظور به و «5»ماده 

هاي مذكور در ماده سامانه»( عبارت 6در صدر ماده )

 «3»تبصره سامانه مذكور در »، جايگزين عبارت («5)

 شود.مي(« 5ماده )
84 

 عدم تصويب اين ماده از اليحه پيشنهادي

سازي اطالعات مربوط به ها و يكپارچهتجميع دادهمنظور به -(6ماده )

هاي كاهش زمينهمنظور به( و 5ماده ) «3»تبصره سامانه مذكور در 

  بروز قاچاق :

 85 شودمي حذف 6ماده « د»بند 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

منطقي بر مبنيدر صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد د( 

( 8ماده )نمودن سود بازرگاني كاالهاي پيشنهادي در كارگروه 

قررات صادرات و واردات، دولت قانون ماجرايي نامه آيين

هاي حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزهد توانمي

اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيئت 

 وزيران قرار دهد.

( 7ماده ) «1»تبصره نظر اليحه مناسب نيست و  اصالح مورد

 نشود(حذف 7ماده ) «1»تبصره 

بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل  -(9اده )م

 بازار مبادالت غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:

تعيين و اعالم ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، الف( 

 همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل

 ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنهامالي صرافيايجاد سامانه اطالعات ب( 

و  تأميندولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را - «8»تبصره 

اي گونهبهدر صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را 

ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري 

 گردد. تأميناز طرق قانوني 

 86 شود.( حذف مي7ماده ) «1»تبصره 

رعايت ضوابط تعيين عرضه و فروش ارز، بدون  -«2»تبصره 

مجوزهاي الزم از بانك مركزي اخذ دولت يا بدون ازسوي شده 

توسط اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين 

 شود.مطابق قانون رفتار مي

عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين -«2»تبصره 

ه توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع شد

 شود.است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي

عرضه و فروش ارز بايد طبق ضوابط بانك مركزي  -«2»تبصره 

جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد و با متخلفين مطابق قانون 

 :شودزير اصالح ميشرح به( 7ماده ) «2»تبصره 

عرضه و فروش ارز، بايد طبق ضوابط بانك  -«2»تبصره »

مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد و با 

 .«شودمي متخلفين مطابق قانون رفتار
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 شود.مي رفتار

تبصره شود ميحكم پيشنهادي اليحه مناسب نيست و پيشنهاد 

 ذيل اصالح شود:شرح به «2»

ر ساله اجراي حكم موضوع اين بند ههاي هزينه ـ«2»تبصره 

اي كه به نامهو مطابق آيينشود ميبيني انه پيشيدر بودجه سال

و به تصويب شود ميپيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه 

 رسد، به مصرف خواهد رسيد.هيئت وزيران مي

و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد،  قضائيهقوه  -(88ماده )

ها و پيشگيري از تسريع در رسيدگي به پروندهمنظور بهموظفند 

 ارتكاب جرم قاچاق كاال و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كاال و ارز الف( 

 قضائيهتوسط رئيس قوه 

اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات ب( 

ضات مطابق قاچاق كاال و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام ق

 نامه مصوب هيئت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتيآيين

العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان ميزان فوق ـ«8»تبصره 

العاده ويژه مستمر ( فوق%81درصد )تعزيرات حكومتي معادل هشتاد 

گردد. نحوه پرداخت و تعيين ميقضايي ( 8( تا )1) هايگروهقضات در 

اي است كه به نامهو اعضا مطابق آيينرؤسا اب نيز جذب و انتص

شدن اين  االجراپيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ الزم

 رسد.قانون به تصويب هيئت وزيران مي

اجراي حكم موضوع اين بند از محل هاي هزينهـ «2»تبصره 

 شود. مي تأمين( 5ماده ) «4»تبصره اعتبارات موضوع 

بند اجراي حكم موضوع اين ماده و هاي هزينه -(5) ماده «4»تبصره 

از محل شود ميبيني ( كه در بودجه ساالنه پيش11ماده ) «ب»

اي كه به پيشنهاد ستاد نامهو مطابق آيين تأميندرآمدهاي اين قانون 

رسد، و به تصويب هيئت وزيران ميشود ميو وزارت دادگستري تهيه 

 81 شود.( حذف مي11ماده ) «2»بصره ت
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 به مصرف خواهد رسيد.

 مناسب نيست.نظر بهاعمال حكم پيشنهادي اليحه 

الملل هاي مرتبط در عرصه تجارت بيندستگاه -(85ماده )

مبارزه با قاچاق كاال و ارز در فرآيند مذاكرات منظور بهموظفند 

و گمركي،  ونقلحملهاي تجاري، مقدماتي موافقتنامه

 ستاد را رعايت نمايد. هاي مصوبو برنامه هاسياست

 83 شود.( حذف مي15ماده )

كاال و يا وسايل نقليه مورد استفاده در حمل  -(20) ماده »

( اعم از آبي، زميني و هوايي كه 18قاچاق موضوع ماده ) ارز

متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كاالي 

مالك، براي  قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد يا با علم

ارزش كاال حمل كاالي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و 

شود، بيش از پانصد ميليون ريال باشد، ضبط مي و يا ارز

مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كاالي 

قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسيله نقليه به 

و شود ميقاچاق حمل شده ضبط  نسبت پنج برابر قيمت كاالي

چنانچه ارزش كاال كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل 

دوبار به اين منظور محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه مذكور 

 شود.ضبط مي

مرتكب بدون اطالع مالك از وسيله نقليه استفاده كه در صورتي

مل شده به كرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش كاالي قاچاق ح

 شود.جزاي نقدي وي افزوده مي

وسايل نقليه حامل كاالي قاچاق موضوع ماده  -«8»تبصره 

وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا كاالي قاچاق  -(20) ماده»

( اعم از آبي، زميني و هوايي كه متعلق به مرتكب 18موضوع ماده )

اچاق در اختيار مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كاالي ق

قرار گرفته باشد يا با علم مالك، براي حمل كاالي قاچاق مورد استفاده 

قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يك ميليارد ريال باشد، ضبط 

شود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كاالي مي

قليه به نسبت پنج قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسيله ن

و چنانچه ارزش شود ميبرابر قيمت كاالي قاچاق حمل شده ضبط 

كاال كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به اين منظور 

 شود.محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه مذكور ضبط مي

مرتكب بدون اطالع مالك از وسيله نقليه استفاده كرده كه در صورتي

ه تا پنج برابر ارزش كاالي قاچاق حمل شده به جزاي نقدي باشد، از س

 شود.وي افزوده مي

( كه 18وسايل نقليه حامل كاالي قاچاق موضوع ماده ) -«8»تبصره 

متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كاالي قاچاق 

در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي براي حمل كاالي قاچاق 

 شود:زير اصالح ميشرح به( 21اده )م

وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا  -(20) ماده»

( اعم از آبي، زميني و 18كاالي قاچاق موضوع ماده )

هوايي كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً 

براي حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته 

راي حمل كاالي قاچاق مورد باشد يا با علم مالك، ب

استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يك ميليارد 

شود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله ريال باشد، ضبط مي

نقليه از پنج برابر قيمت كاالي قاچاق بيشتر نباشد و در 

صورت مازاد بودن وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت 

و چنانچه ارزش شود ميكاالي قاچاق حمل شده ضبط 

كاال كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به 

اين منظور محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه مذكور 

 شود.ضبط مي

مرتكب بدون اطالع مالك از وسيله نقليه كه در صورتي

استفاده كرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش كاالي قاچاق 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

( كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي 18)

حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي 

براي حمل كاالي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه 

نشود توقيف شده و در  اين مادهشمول موارد ضبط م

عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ صدور حكم كه محكومٌصورتي

قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها 

 شود.برداشت و مابقي به مالك مسترد مي

بارگنج )كانتينر( جزء وسيله نقليه محسوب  -«2»تبصره 

 شود.نمي

به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار كه  -«9»تبصره 

پس از تنظيم اند، براي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته

كشف قاچاق، توقيف كاال و يا ارز بر مبتنيصورتجلسه 

، با رعايت مدارك وسيله نقليه و رانندهاخذ و  قاچاق

و وسيله نقليه شود مياجازه ادامه مسير داده  تشريفات بدرقه

شود. توقيف ميذيصالح رسيدن به مقصد با حكم مرجع  پس از

در در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و 

عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابالغ حكم محكومٌكه صورتي

قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش 

 گردد.وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي

كه وسيله نقليه بالصاحب يا صاحب در صورتي ـ«4»ره تبص

المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد آن متواري و يا مجهول

( 21ماده )استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط  مورد

عليه ظرف مدت دوماه از كه محكومٌنشود توقيف شده و در صورتي

تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل 

 شود.فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي

 شود.سيله نقليه محسوب نميبارگنج )كانتينر( جزء و -«2»تبصره  

و  هاشركتها، وسايل نقليه متعلق به دولت، وزارتخانه ـ«9»تبصره  

مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول ضبط موضوع 

اين ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجي تابع رفتار متقابل 

 است.

ر در صورت به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا با ـ«4»تبصره 

مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه اخذ استفاده براي قاچاق با 

قضايي و پس از رسيدن به مقصد با حكم مرجع شود ميمسير داده 

شوند. در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و توقيف مي

ي، عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابالغ حكم قطعمحكومٌكه در صورتي

جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش وسيله نقليه 

 گردد.برداشت و مابقي به مالك مسترد مي

بار با نصاب ريالي مقرر در اين ماده هر سه سال يك ـ«5»تبصره 

بانك مركزي جمهوري ازسوي نرخ تورم اعالمي ازجمله لحاظ شرايط 

ي و دارايي توسط هيئت ايران با پيشنهاد وزارت امور اقتصاد اسالمي

 يابد.وزيران تغيير مي

كه وسيله نقليه بالصاحب يا صاحب آن، در صورتي ـ«6»تبصره 

 شود.ي افزوده ميحمل شده به جزاي نقدي و

وسايل نقليه حامل كاالي قاچاق موضوع  -«8»تبصره 

( كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك 18ماده )

عامداً براي حمل كاالي قاچاق در اختيار مرتكب قرار 

گرفته يا با علم وي براي حمل كاالي قاچاق مورد 

استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط 

عليه كه محكومٌ( نشود توقيف شده و در صورتي21ماده )

ظرف مدت دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي 

نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت 

 شود.و مابقي به مالك مسترد مي

بارگنج )كانتينر( جزء وسيله نقليه  -«2»تبصره  

 شود.محسوب نمي

ها، ق به دولت، وزارتخانهوسايل نقليه متعل ـ«9»تبصره  

و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي  هاشركت

از شمول ضبط موضوع اين ماده خارج است و در مورد 

 اشخاص خارجي تابع رفتار متقابل است.

به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار  ـ«4»تبصره 

مدارك وسيله نقليه اخذ در صورت استفاده براي قاچاق با 

و پس از رسيدن شود ميو راننده، اجازه ادامه مسير داده 

شوند. در توقيف ميقضايي به مقصد با حكم مرجع 

در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

اخذ و يا با هماهنگي و شود ميتحويل فقيه  وليازسوي مأذون 

آوري و فروش مجوز فروش از نهاد مأذون، توسط سازمان جمع

حساب بهاز آن  رسد و وجوه حاصلاموال تمليكي به فروش مي

 شود.واريز ميفقيه  وليازسوي نهاد مأذون 

حكمي صورت بهاليحه  «5»تبصره شود ميپيشنهاد 

 مجزا در قانون ذكر شود:

ريالي مقرر در اين هاي آبكليه مبالغ، جرائم و نص -ماده مكرر

نرخ تورم ازجمله بار با لحاظ شرايط قانون هر سه سال يك

ايران با پيشنهاد  ي جمهوري اسالميبانك مركزازسوي اعالمي 

وزارت امور اقتصادي و دارايي، توسط هيئت وزيران تغيير 

 يابد.مي

المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون متواري و يا مجهول

مجوز فروش اخذ و يا با هماهنگي و شود ميتحويل فقيه  وليازسوي 

آوري و فروش اموال ن جمعاز نهاد مأذون كاالي مزبور توسط سازما

نهاد مأذون حساب بهرسد و وجوه حاصل از آن تمليكي به فروش مي

 شود.واريز ميفقيه  وليازسوي 

وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كاالي  -(20)ماده 

( اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي 81موضوع ماده )

 گردد:زير ضبط ميشرح به

ارزش كاالي قاچاق كه در صورتيل نقليه سبك وساي ف(ال

 ( ريال يا بيشتر باشد.000/000/800مكشوفه يكصد ميليون)

ارزش كه در صورتيهوايي زميني سنگين نيمهوسايل نقليه  (ب

يا ( ريال 900000000كاالي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون)

 بيشتر باشد.

كه رتيدر صوهوايي و دريايي سنگين نيمهوسايل نقليه پ( 

( ريال يا 300000000ارزش كاالي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون )

 بيشتر باشد.

ارزش كاالي كه در صورتيوسايل نقليه سنگين زميني ت( 

( ريال يا بيشتر 8000000000قاچاق مكشوفه يك ميليارد ريال)

 باشد.

ارزش كه در صورتيث وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي 

عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابالغ محكومٌكه صورتي

حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل 

قليه برداشت و مابقي به مالك مسترد فروش وسيله ن

 گردد.مي

نصاب ريالي مقرر در اين ماده هر سه سال  ـ«5»تبصره 

ازسوي نرخ تورم اعالمي ازجمله بار با لحاظ شرايط يك

ايران با پيشنهاد وزارت  بانك مركزي جمهوري اسالمي

امور اقتصادي و دارايي توسط هيئت وزيران تغيير 

 يابد.مي

كه وسيله نقليه بالصاحب يا در صورتي ـ«6»تبصره 

المالك باشد، عين وسيله صاحب آن، متواري و يا مجهول

و شود ميتحويل فقيه  وليازسوي نقليه به نهاد مأذون 

مجوز فروش از نهاد مأذون كاالي اخذ يا با هماهنگي و 

آوري و فروش اموال تمليكي به مزبور توسط سازمان جمع

نهاد مأذون حساب بهاصل از آن رسد و وجوه حفروش مي

 شود.واريز ميفقيه  وليازسوي 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

( ريال يا بيشتر 9000000000سه ميليارد ) كاالي قاچاق مكشوفه

 باشد. 

و شود ميدر غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف -«8»تبصره 

عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ حكم محكومكه در صورتي

قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله 

ر هر مرحله گردد. دنقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي

اي معادل حداكثر جزاي نقدي از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه

 شود.توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي

ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از كه در صورتي -«2»تبصره 

انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كاال 

ن ماده باشد وسيله نقليه در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اي

 شود.ضبط مي

مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد  -«9»تبصره 

و به تصويب هيئت وزيران شود ميوزارت راه و شهرسازي تهيه 

 رسد.مي

وسيله نقليه متعلق به شخصي غير كه در صورتي ـ« 4»تبصره 

ب ثابت از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتك

شود با علم و اطالع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي 

و در غير شود ميقرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط 

صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به اين
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 گردد.جريمه نقدي مرتكب اضافه مي

وسيله نقليه بالصاحب يا صاحب كه در صورتي ـ«5»تبصره 

المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد يا مجهولمتواري و 

اخذ و يا با هماهنگي و شود ميتحويل فقيه  وليازسوي ماذون 

ذون كاالي مزبور توسط سازمان أمجوز فروش از نهاد م

رسد و وجوه آوري و فروش اموال تمليكي به فروش ميجمع

واريز فقيه  وليازسوي ذون أنهاد محساب بهحاصل از آن 

 شود.مي

 متن اليحه مناسب است.

ي كشور هاگمركحفاظت  يگان موجب اين قانون،به -(99)ماده 

كل گمرك جمهوري اسالمي ايران براي حفاظت اماكن زيرنظر رئيس

 مبارزه با قاچاق دراجرايي گمركي و كاالهاي موجود در آنها و امور 

مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و اخذ محدوده آن اماكن با 

دادرسي ان آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيينمأمور

 شوند.محسوب ميقضايي كيفري ضابط خاص 

ي كشور به پيشنهاد هاگمركحفاظت  يگانرئيس  ـ«8»تبصره 

فرمانده نيروي  دتأييرئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران پس از 

 شود.انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي

آن واژه ))يگان(( قبل از  «1»تبصره ( و 37در صدر ماده )

 شود.ي كشور(( اضافه ميهاگمركعبارت ))حفاظت 
28 

 متن اليحه مناسب است.

نحوه تسليح نيروهاي حفاظت  -(99)ماده  «2»تبصره 

موجب بهسالح  كارگيريهبي كشور، حمل و هاگمرك

دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 

و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح شود ميايران تهيه 

 شود:زير اصالح ميشرح به( 37ماده )« 2»تبصره 

سالح نيروي  كارگيريبهنحوه حمل و  ـ«2»تبصره » 

ي كشور و سازمان بنادر و هاگمركيگان حفاظت 

ين مأموركارگيري سالح توسط دريانوردي تابع قانون به

22 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 رسد.مي

سالح نيروي يگان  كارگيريبهنحوه حمل و ـ «2»تبصره »

ي كشور و سازمان بنادر و دريانوردي تابع هاگمركحفاظت 

ين نيروهاي مسلح در مأمورتوسط  كارگيري سالحقانون به

 خواهد بود. 8999موارد ضروري مصوب 

خواهد  1373لح در موارد ضروري مصوب نيروهاي مس

 بود.

ها قانون تسريع در تخليه و بارگيري كشتيبه تصويب با توجه 

 درخصوصي تأسيسنيازي به حكم  1395گارد بنادر در سال 

تصويب اين ماده از اليحه ضرورتي  روايناز .گارد بنادر نيست

 ندارد. 

ي كشور زير هامركگاين قانون، حفاظت از موجب به -(99)ماده 

نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران براي حفاظت اماكن 

مبارزه با قاچاق در اجرايي گمركي و كاالهاي موجود در آنها و امور 

مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و اخذ محدوده آن اماكن با 

ان آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيين مأمور

 شوند.ي كيفري ضابط خاص قضايي محسوب ميدادرس

ي كشور به پيشنهاد رئيس كل هاگمركرئيس حفاظت ـ «8»تبصره 

فرمانده نيروي انتظامي و  تأييدگمرك جمهوري اسالمي ايران پس از 

 شود.ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي تأييدبا 

ي كشور، حمل هاگمركنحوه تسليح نيروهاي حفاظت  -«2»تبصره 

دستورالعملي است كه توسط نيروي موجب بهسالح  كارگيريهبو 

و به تصويب ستاد كل شود ميانتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه 

 رسد.نيروهاي مسلح مي

نيروهاي يگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و  -«9»تبصره 

هاي بندري دريانوردي ايران براي حفاظت از بنادر و محوطه

مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه در حيطه اجرايي ر از اموغير )به

( الحاق 37به ماده ) «3»تبصره عنوان بهمتن زير 

 شود:مي

نيروهاي يگان گارد و انتظامات سازمان  -«9»تبصره 

ر و بنادر و دريانوردي ايران براي حفاظت از بناد

مبارزه با قاچاق اجرايي از امور غير )بههاي بندريمحوطه

ي هاگمرككاال و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت 

 شوند.باشد( ضابط قضايي محسوب ميكشور مي

29 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

باشد( ضابط قضايي ي كشور ميهاگمركوظايف يگان حفاظت 

 شوند.محسوب مي

 متن اليحه مناسب است.

كاشف فاقد  هايدستگاهدر مواردي كه  -«8»تبصره  -(48)ماده 

موظفند پس از كشف بالفاصله با  اختيارات ضابطين دادگستري باشند،

تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا 

 اطالع دهند.ذيصالح مراجع قضايي مراجع 

« ذيصالحمراجع »( عبارت 41ماده ) «1»تبصره ر د

 شود.مي« قضاييمراجع »جايگزين عبارت 
24 

 متن اليحه مناسب است

و ضابطين موظفند كاالهاي قاچاق كاشف  هايدستگاه -(59ماده )

اعم از زميني،  مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه

شوند، مي توقيفو هوايي را كه در اجراي اين قانون،  آبي دريايي

( اين قانون، 56ماده )كاالي ممنوع و وسايل نقليه موضوع  ياستثنابه

و تشخيص اوليه ارزش  و توقيف همراه با رونوشت صورتجلسه كشف

آوري و فروش اموال كاال، بالفاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع

و فروش  نمودهبه نگهداري كاال اقدام تمليكي نمايند. اين سازمان 

 قطعي است.رأي  كاالي قاچاق منوط به صدور

با د توانميذيصالح حسب مورد كننده مرجع رسيدگي -(63ماده )

بر عالوهدفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب،  ،هتوجه به شرايط، نحو

تكميل مجازات، به يك عنوان بههاي مقرر در اين قانون، وي را مجازات

 هاي زير محكوم نمايد.و يا چند مورد مرتبط از محروميت

 و هوايي آبي دريايي زميني، هگواهينامه رانندگي وسايل نقلي«6»

جايگزين « آبي»ژه ( وا69ماده ) «6»بند ( و 53ر ماده )د

 شود.مي« دريايي»واژه 
25 

 متن اليحه مناسب است

 
كاشف و ضابطين موظفند كاالهاي قاچاق  هايدستگاه -(59ماده )

اعم از زميني،  مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه

( 56و وسايل نقليه موضوع ماده )»( عبارت 53ر ماده )د

 شود.حذف مي« اين قانون
26 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 ياستثناشوند، بهمي توقيفدريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، 

همراه ( اين قانون، 65ماده )و وسايل نقليه موضوع الي ممنوع كا

و تشخيص اوليه ارزش كاال،  و توقيف با رونوشت صورتجلسه كشف

آوري و فروش اموال بالفاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع

و فروش  نمودهبه نگهداري كاال اقدام تمليكي نمايند. اين سازمان 

 قطعي است.ي رأ كاالي قاچاق منوط به صدور

صدور يا معدوم كردن كاالهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد  -(56)ماده 

اي است و كاالهاي قاچاق ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه

( كه فروش 54ماده )ممنوع و همچنين آن بخش از كاالهاي موضوع 

زند برابر آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي

و به تصويب هيئت شود مياست كه توسط ستاد تهيه  اينامهآيين

 رسدوزيران مي

برائت متهم و حكم به  قطعيرأي  در موارد صدور -(54ماده )

درصورت وجود عين، مستحق دريافت كاال استرداد كاال، صاحب

مستحق دريافت مثل يا بهاي كاال به  صورتاين آن و در غير

باشد. حكم اين ماده شامل كاالهايي كه قيمت روز فروش مي

 گردد.جايز نيست نميقانوناً فروش آن 

برائت متهم و حكم به  قطعيرأي  در موارد صدور -(54ماده )

درصورت وجود عين، مستحق دريافت آن و كاال استرداد كاال، صاحب

مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كاال به  حسب صورتدر غير اين

جايز نبوده، قانوناً يا شرعاً فروش كه در صورتيقيمت روز فروش بوده و 

حكم اين باشد. مي االداداخت قيمت، مستحق قيمت يومدرخصوص پر

جايز نيست، قانوناً ماده شامل كاالهايي كه فروش آنها 

 .گرددنمي

م اين ماده شامل كاالهايي كه حك»( عبارت 54ر ماده )د

 شود.حذف مي« گرددجايز نيست، نميقانوناً فروش آنها 
29 

كه كشف كاال و يا ارز قاچاق، همراه با در صورتي -(53ماده )

زا ن قاچاق با انواع سالح گرم و آتشادرگيري مسلحانه مرتكب

كه كشف كاال و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري در صورتي -(53ماده )

ن كاشف اورمأمزا با ن قاچاق با انواع سالح گرم و آتشامسلحانه مرتكب

 شود:( اضافه مي59تن زير به انتهاي ماده )م

ين مأمورچنانچه حين عمليات كشف و تعقيب و گريز »
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي ن كاشف باشدامأموربا 

و استفاده از وسايل دودزا مشكالتي براي كشف قاچاق توسط 

ين ايجاد نمايند پس از احراز قاچاق با حكم مرجع مأمور

كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا در صورتي، قضايي

با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك 

تيار مرتكب قرار داده عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اخ

است، به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با 

نقليه به مالك  صورت وسيلهشود. در غير اينقاچاق ضبط مي

مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان 

كه بعد از وصول در اختيار دستگاه كاشف جهت شود ميافزوده 

 ..با قاچاق قرار گيرد استفاده در امر مبارزه

مصاديق، اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي  -تبصره

جمهوري اسالمي ايران و وزارت دفاع به تصويب هيئت وزيران 

 خواهد رسيد.

كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد در صورتي، باشد

به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را 

جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، با حكم مرجع 

ق به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاقضايي 

صورت خودرو به مالك مسترد و معادل شود. در غير اينضبط مي

 شود.ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي

صالح، ين ذيمأمورچنانچه حين عمليات كشف و تعقيب و گريز 

ازجمله با ايجاد هرگونه مانع فيزيكي و استفاده از وسايلي 

ين ايجاد مأموروسط وسايل دودزا مشكالتي براي كشف قاچاق ت

، مرتكب يا قضاييشود پس از احراز قاچاق با حكم مرجع 

مرتكبين اقدامات فوق نيز مشمول مجازات مندرج در اين ماده 

 خواهند بود.

يكي و استفاده از صالح، با ايجاد هرگونه مانع فيزذي

وسايل دودزا مشكالتي براي كشف قاچاق ازجمله وسايلي 

ين ايجاد شود پس از احراز قاچاق با حكم مأمورتوسط 

، مرتكب يا مرتكبين اقدامات فوق نيز قضاييمرجع 

 .«مشمول مجازات مندرج در اين ماده خواهند بود

 نيازي به تصويب اين بند از اليحه نيست.

در  اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد -(69ماده )

نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي كه صورتي

منافع شخص حقوقي مرتكب جرمي شود مرجع صدور حكم 

ضبط  نسبت بهمرجع صدور حكم  ،مجازات شخص حقيقيبر عالوه

بر عالوه، كند و شخص حقوقياقدام مي كاال و يا ارز قاچاق مكشوفه

حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر  ،كوميت به جزاي نقديمح

 شود:ترتيب زير محكوم ميجريمه مقرر براي شخص حقيقي، به

نماينده قانوني كه در صورتي»( عبارت 67در ماده )

شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي 

مجازات بر عالوهمرتكب جرمي شود مرجع صدور حكم 

اگر قاچاق توسط »جايگزين عبارت « شخص حقيقي

 شود.مي« ور حكمشخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صد
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

در مورد قاچاق كاالي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از الف( 

فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحالل 

 شخص حقوقي

يافته، انحالل شخص  االي ممنوع و يا سازماندر مورد قاچاق كب( 

 حقوقي

به  ،الورودممنوعچنانچه وسايل نقليه حامل كاالي  -تبصره

قبل از  وتحت نظارت جمهوري اسالمي ايران داخل هاي آب

از مسير  ورود ازطريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران

احراز شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع  غيرمجاز

 شود.اين ماده محكوم مي

چنانچه وسايل نقليه حامل كاالي ممنوع به  -(61)ماده  بصرهت

يا قبل از ورود تحت نظارت جمهوري اسالمي ايران داخل هاي آب

ازطريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا 

شود، حامل به  اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام

 شود.ده محكوم ميمجازات شروع به جرم موضوع اين ما

يا قبل از ورود از طريق »( عبارت 68ر تبصره ماده )د

قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا 

حذف « اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام

 شود.مي

90 

 تن اليحه مناسب است.م

با د توانميحسب مورد ذيصالح كننده مرجع رسيدگي -(63ماده )

بر عالوهبه شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، توجه 

تكميل مجازات، به يك عنوان بههاي مقرر در اين قانون، وي را مجازات

 هاي زير محكوم نمايد:مورد مرتبط از محروميت يا چند

 تعليق موقت يا ابطال دائم:الف( 

 كارت بازرگاني .1

 كارت مبادالت مرزي .2

 انيكارت ملو .3

 كاريالعملبرداري يا حق، بهرهتأسيسپروانه كسب،  .4

 ونقلحملپروانه  .5

 زميني، دريايي و هوايي هگواهينامه رانندگي وسايل نقلي .6

( 69ماده ) «الف»به جزء « 7»بند عنوان بهمتن زير 

 شود:افزوده مي

 «وريكارت پيله .7»
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 وريكارت پيله .9

نيازي به  22/7/1394اصالحيه  با توجه به اعمال تغييرات

 تصويب متن اليحه نيست.

ماه از  اين قانون ظرف سهاجرايي هاي نامهآيين -(96ماده )

شدن آن توسط ستاد و با همكاري  االجراتاريخ الزم

 وهاي كشور، اموراقتصادي و دارايي و دادگستري وزارتخانه

رئيس  يدتأيپس از  وشود ميتهيه  عضو ستادهاي ساير دستگاه

 رسد.به تصويب هيئت وزيران مي قضائيهقوه 

 92 شود.( حذف مي76ماده )

 ذيل مناسب است:شرح بهمتن اليحه با اعمال اصالحاتي 

شدن اين قانون، قانون مجازات االجرا الزماز تاريخ  -(99ماده )

با اصالحات بعدي، قانون  29/12/1312مرتكبين قاچاق مصوب 

راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب  نحوه تعزيرات حكومتي

مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به  12/2/1374

جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي 

سازمان  تأسيس( قانون 36( و )35، مواد )9/8/1336مصوب 

، ماده 24/11/1371و فروش اموال تمليكي مصوبآوري جمع

(، 3، تبصره ماده )24/12/1382 ( قانون نظام صنفي مصوب62)

 كارگيريبه( قانون ممنوعيت 9ماده ) «ب»بند ( و 8ماده )

 «د»بند ، 23/11/1373تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 

( قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران 22ماده )

( قانون الحاق يك 3ماده ) «1»تبصره ، 14/6/1374مصوب 

( قانون مربوط به مقررات 3و اصالح ماده )( 1تبصره به ماده )

امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 

شدن اين قانون، قانون مجازات االجرا الزماز تاريخ  -(99ماده )

با اصالحات بعدي، قانون نحوه  1312/ 29/12مرتكبين قاچاق مصوب

 12/2/1374اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب

ن راجع به جلوگيري از عمل قاچاق مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانو

( و 35، مواد )9/8/1336توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 

آوري و فروش اموال تمليكي مصوب سازمان جمع تأسيس( قانون 36)

، 24/12/1382قانون نظام صنفي مصوب  (62ماده )، 24/11/1371

عيت به( قانون ممنو9ماده ) «ب»بند ( و 8ماده )(، 3تبصره ماده )

 «د»بند ، 23/11/1373كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 

( قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران مصوب 22ماده )

( و 1( قانون الحاق يك تبصره به ماده )3ماده ) «1»تبصره ، 14/6/1374

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و  (3)اصالح ماده 

« 4»و « 2»، «1»بندهاي ، 11/12/1379ي و آشاميدني مصوب خوردن

( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 12ماده )

( قانون اختيارات 7( و )6(، )5(، )4(، )3مواد ) ،5/8/1384 دولت مصوب

زير اصالح و يك  شرحبههاي آن و تبصره( 77اده )م

 شود:به آن الحاق مي «2»تبصره عنوان بهتبصره 

شدن اين قانون، قانون االجرا الزماز تاريخ  -(99ماده )

با  29/12/1312مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 

اصالحات بعدي، قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به 

مجمع تشخيص  12/2/1374قاچاق كاال و ارز مصوب 

قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق  مصلحت نظام،

، 9/8/1336توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب 

و آوري جمعسازمان  تأسيس( قانون 36( و )35مواد )

( 62، ماده )24/11/1371فروش اموال تمليكي مصوب

، تبصره ماده 24/12/1382قانون نظام صنفي مصوب 

ممنوعيت ( قانون 9ماده ) «ب»بند ( و 8(، ماده )3)

تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب  كارگيريبه

( قانون حفاظت از 22ماده ) «د»بند ، 23/11/1373

، 14/6/1374منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

( قانون 12ماده )« 4»و « 2»، «1»بندهاي ، 11/12/1379

الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

( قانون 7( و )6(، )5(، )4(، )3مواد )، 5/8/1384مصوب 

خدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل اختيارات مالي و است

و اليحه قانوني 19/4/1348گارد بنادر و گمركات مصوب 

شوراي  14/9/1358انحالل گارد بنادر و گمركات مصوب 

 شود.نسخ مي انقالب

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل  -(91ماده )

 وجوه ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و

داري كل كشور اي نزد خزانهويژهحساب بههاي وصولي جريمه

هاي شود. وجوه واريزي متناسب با تكاليف دستگاهواريز مي

در امر مبارزه با تأثير كننده و و مراجع رسيدگي ذيربط

هاي آزمايش، هزينه تأمينو براي شده  هاي ارائهقاچاق و برنامه

و شده  ي قاچاق كشف، نگهداري و انهدام كاالهاونقلحمل

نحوه تعيين و  .«8»تبصره شود. هزينه ميآن نظاير 

هاي مترتبه مطابق الكشف و ساير هزينهپرداخت حق

اي است كه به پيشنهاد ستاد تهيه و به تصويب نامهآيين

 رسد.هيئت وزيران مي

مصرف و اختصاص وجوه فوق در غير از موارد  -«2»تبصره 

يرقانوني در اموال دولتي محسوب و موضوع اين ماده، تصرف غ

مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم 

مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و 

و اليحه قانوني انحالل گارد بنادر و 19/4/1348گمركات مصوب 

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

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش  -تبصره

اي نزد حساب ويژههاي وصولي بهكاال و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه

ساالنه تا مبلغ دويست از وجوه واريزي،  گردد.كل كشور واريز ميداريخزانه

متناسب  ( ريال براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز211.111.111.111ميليارد )

هاي ارائه شده مطابق هاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامهدستگاهتأثير با 

 و بهشود ميپيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه اي كه بهنامهآيين

و مراجع  ذيربطهاي رسد، ميان كاشفان، دستگاهوزيران مي يئتتصويب ه

 گردد.كننده هزينه ميرسيدگي

اين مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل 

شود. درمواردي كه متهمان اصلي شناسايي و به مرجع تعديل مي

الكشف در ه حقكننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط برسيدگي

برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه  هر پرونده دو

هاي مترتبه بر كاالي موضوع اين ساير هزينه تأمينهزينه محل نگهداري و 

. مصرف و اختصاص شودنامه مذكور تعيين و پرداخت ميقانون در آيين

اچاق كاال و ارز، تصرف وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با ق

غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون 

 شود.مجازات اسالمي محكوم مي

هاي ماه يكبار به كميسيون 6ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر 

 و حقوقي مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد.قضايي اقتصادي و 

( 1( قانون الحاق يك تبصره به ماده )3ماده ) «1»تبصره 

( قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و 3و اصالح ماده )

، 11/12/1379ردني و آشاميدني مصوب دارويي و خو

( قانون الحاق موادي 12ماده )« 4»و « 2»، «1»بندهاي 

به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

 شود.، نسخ مي5/8/1384

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از  -«8»تبصره 

قبيل وجوه ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسايل 

اي نزد ويژهحساب بههاي وصولي مهضبطي و جري

شود. از وجوه واريزي داري كل كشور واريز ميخزانه

در امر تأثير و  ذيربطهاي متناسب با تكاليف دستگاه

 تأمينو نيز براي شده  ائههاي ارمبارزه با قاچاق و برنامه

، نگهداري و انهدام ونقلحملهاي آزمايش، هزينه

اي كه به نامهطابق آيينشده، م كاالهاي قاچاق كشف

و به شود ميپيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه 

 شود.رسد، هزينه ميوزيران ميهيئت تصويب 

، ذيربطهاي الكشف دستگاهنحوه تعيين و پرداخت حق

هاي مترتبه نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينه

 رسد.وزيران ميهيئت به پيشنهاد ستاد به تصويب 

ف و اختصاص وجوه در غير از موارد موضوع اين مصر

ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و 

مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

 شود.مي

( 9كارمزد فروش كاالهاي قاچاق مطابق ماده ) -«9»تبصره 

آوري و فروش اموال تمليكي و سازمان جمع تأسيسقانون 

تعيين و وجوه حاصل از فروش پس  1371اساسنامه آن مصوب 

تمركز حساب بههاي مربوط فروش و هزينه از كسر كارمزد

داري كل كشور ها نزد خزانهوجوه حاصل از فروش و جريمه

واريز و در مواردي كه كاالهاي قاچاق مطابق قانون مزبور 

هاي قانوني مترتب شوند، هزينهمنهدم، مسترد و يا واگذار مي

 تأميناز محل حساب مذكور شده  براساس قيمت تمام

 .«شودمي

 6ن ماده را هر ايستاد موظف است عملكرد  ـ« 4»بصره ت

و حقوقي قضايي هاي اقتصادي و ماه يكبار به كميسيون

 مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد.

هاي مربوط به دولت مكلف است هزينه ـ«5»تبصره 

هاي هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق دستگاهبرنامه

شوند در نمي تأمينمتكفل را كه از محل اين ماده 

 بيني و تخصيص دهد.هاي سنواتي پيشبودجه

شدن اين قانون، قانون مجازات االجرا مالزاز تاريخ  -(99) ماده

با اصالحات بعدي، قانون  23/82/8982مرتكبين قاچاق مصوب 

نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به  82/2/8994

جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي 

سازمان  تأسيس( قانون 96( و )95اد )، مو3/1/8996مصوب 

( 62، ماده )24/80/8990و فروش اموال تمليكي مصوبآوري جمع

(، ماده 9، تبصره ماده )24/82/8912قانون نظام صنفي مصوب 

تجهيزات  كارگيريبه( قانون ممنوعيت 3ماده ) «ب»بند ( و 1)

( 22ماده ) «د»بند ، 29/88/8999دريافت از ماهواره مصوب 

ن حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانو

( قانون الحاق يك تبصره به ماده 9ماده ) «8»تبصره ، 84/6/8994

( قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و 9( و اصالح ماده )8)

، «8»بندهاي ، 80/82/8993دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 

ه قانون تنظيم بخشي ( قانون الحاق موادي ب82ماده )« 4»و « 2»

 شود.، نسخ مي5/1/8914از مقررات مالي دولت مصوب 

كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه  -«8»تبصره 

هاي وصولي ناشي از فروش كاال و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه

شود. از وجوه داري كل كشور واريز مياي نزد خزانهويژهحساب به

در امر مبارزه تأثير و  ذيربطهاي اسب با تكاليف دستگاهواريزي متن

 شود.مي

كارمزد فروش كاالهاي قاچاق مطابق ماده  -«2»تبصره 

آوري و فروش اموال سازمان جمع تأسيس( قانون 9)

تعيين و وجوه  1371ن مصوب تمليكي و اساسنامه آ

هاي حاصل از فروش پس از كسر كارمزد فروش و هزينه

ها تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمهحساب بهمربوط 

داري كل كشور واريز و در مواردي كه كاالهاي نزد خزانه

قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار 

 اساس قيمت تمامهاي قانوني مترتب برشوند، هزينهمي

 .«شودمي تأميناز محل حساب مذكور شده 
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 دي مصوبه كميته بازرگاني كميسيون اقتصا

 هاپژوهشو پيشنهاد مركز 
 بند متن مواد اليحه متن قانون پس از تغييرات اليحه

هاي آزمايش، هزينه تأمينو نيز براي شده  هاي ارائهبا قاچاق و برنامه

شده، مطابق ، نگهداري و انهدام كاالهاي قاچاق كشفونقلحمل

و شود مياي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه نامهآيين

 شود.رسد، هزينه مييران ميبه تصويب هيئت وز

، نحوه ذيربطهاي الكشف دستگاهنحوه تعيين و پرداخت حق

هاي مترتبه به پيشنهاد محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينه

 رسد.ستاد به تصويب هيئت وزيران مي

مصرف و اختصاص وجوه در غير از موارد موضوع اين ماده، 

و مرتكب به مجازات تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب 

 شود.مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم مي

( قانون 3كارمزد فروش كاالهاي قاچاق مطابق ماده ) -«2»تبصره 

آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه سازمان جمع تأسيس

تعيين و وجوه حاصل از فروش پس از كسر  8990آن مصوب 

تمركز وجوه حاصل ب حسابههاي مربوط كارمزد فروش و هزينه

داري كل كشور واريز و در مواردي ها نزد خزانهاز فروش و جريمه

كه كاالهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار 

از شده  هاي قانوني مترتب براساس قيمت تمامشوند، هزينهمي

 .«شودمي تأمينمحل حساب مذكور 
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 85569 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 «اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز» كارشناسي درباره: اظهارنظر عنوان گزارش:

 

 

 

 و مطالعات حقوقي (بازرگاني)گروه مطالعات اقتصادي  :ترانام دف

 اميد شريفي تدوين:تهيه و 

 ميثم عظيميسيدهمكار: 

 باغيسعيد غالمي ناظر علمي:

 كميسيون اقتصادي متقاضي:

 __________همكاران خارج از مركز: 

، قضائيهقوه  مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان تعزيرات، مركزي ستاد اظهارنظركنندگان خارج از مركز:

، و شهرسازي راهوزارت  بانك مركزي، سالمي ايران،گمرك جمهوري اوزارت امور اقتصادي و دارايي، 

زارت و ،سالمي ايرانامهوري جنتظامي ايروي ، نمعدن و تجارت ،نعتوزارت صسازمان بنادر و دريانوردي، 

 درمان و آموزش پزشكي ،و صنايع و معادن، وزارت بهداشت اتاق بازرگاني طالعات،ا

 __________ ويراستار تخصصي:

 __________ويراستار ادبي: 
 

 

 

 

 __________هاي كليدي: هواژ

 

 

 8/5/8935 تاريخ شروع مطالعه:

 20/1/8936 تاريخ خاتمه مطالعه:

 

 

 28/01/8936تاريخ انتشار: 
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