
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    ارزارزارزارز    وووو    كاالكاالكاالكاال    قاچاققاچاققاچاققاچاق    بهبهبهبه    راجعراجعراجعراجع        ييييحكومتحكومتحكومتحكومت    راتراتراتراتييييتعزتعزتعزتعز    اعمالاعمالاعمالاعمال    نحوهنحوهنحوهنحوه    قانونقانونقانونقانون

 در اخاللگران مجازات قانون  موضوع ارز و كاال قاچاق با مبارزه به مربوط امور هيكل مورد در قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 1 ماده

 مصوب آن يبعد هياصالح و ،29/12/1312 مصوب قاچاق  نيمرتكب مجازات قانون ،19/9/1369 مصوب كشور ياقتصاد نظام

 . شد خواهد عمل يآت مواد شرح به قانون نيا و 12/11/73 مصوب مزبور  قانون 1 ماده اصالح و ،29/12/1353

 يها  اداره ارز، و كاال از اعم قاچاق اتيكشف به مربوط يها پرونده يقطع فيتكل نييتع و يدگيرس در عيتسر منظور به ـ 2 ماده

 كاال احراز صورت در شوند، يم محسوب يشاك قاچاق، با  مبارزه قانون موجب به كه ييسازمانها اي دولت يدرآمدها وصول مامور

 مربوط نيقوان در مقرر يمجازاتها و ميجرا اساس بر و اقدام پرونده ليتكم به نسبت روز  پنج ظرف حداكثر مكلفند، قاچاق ارز اي و

 : ندينما عمل ليذ بيترت به  قانون نيا و

 يبيترت به ربط يذ يسازمانها و ادارات باشد، كمتر اي الير ونيليم ده معادل قاچاق موضوع ارز و كاال يبها كه يموارد در ـ الف

 . كنند يم اكتفا دولت نفع به ارز و كاال ضبط به فقط شد خواهد نييتع قانون نيا يياجرا نامه نييآ در كه

 مهيجر پرداخت به حاضر  يادار مرحله در متهم چنانچه كند تجاوز الير ونيليم ده از قاچاق ارز و كاال يبها كه يموارد در ـ ب

 نامه نييآ در كه يبيترت به ارز و كاال ضبط و مهيجر  وصول به نسبت ينقد يجزا عنوان به آن يبها برابر دو احتساب با باشد

 . شود يم صرفنظر يو هيعل تيشكا و قاچاق عمل ثيح از متهم يفريك  بيتعق از و اقدام آمد خواهد قانون نيا يياجرا

 ييقضا صالح مراجع به  ماه دو مدت ظرف حداكثر توانند يم اعتراض صورت در ب و الف يبندها در مذكور نيمتخلف هيكل

 يجزا و يرسم نرخ به ارز يالير معادل و حكم صدور روز نرخ به آن متيق اي كاال اصل ، برائت صورت در ندينما تيشكا

 و مهيجر اخذ و ضبط به نسبت يياجرا اتيعمل از مانع قاچاق ارز و كاال صاحبان  اعتراض حال هر در. گردد يم مسترد يپرداخت

 . بود نخواهد اقدامات ريسا و وجوه زيوار و فروش

 حداكثر مهيجر وصول و يفريك  بيتعق جهت متهم پرونده نباشد ب بند مرحله در مهيجر پرداخت به حاضر متهم كه يصورت در

 ارز، اي كاال ضبط و متهم حبس بر عالوه جرم اثبات درصورت. گردد يم ارسال ييقضا مرجع به كشف خيتار از روز پنج ظرف

 . گردد يم افتيدر بود، نخواهد كمتر ارز اي قاچاق يكاال يبها برابر دو از حال هر به كه متعلقه مهيجر

 : شود يم مجازات ليذ شرح به مرتكب و شده محسوب جرم قاچاق يكاال حمل ـ 3 ماده

 اي يجاساز( ليقب از يقرائن  چنانچه شود حمل يا هينقل لهيوس نوع هر با شود، يم يتلق قاچاق قانون موجب به كه ياموال گاه هر ـ

 به حامل ، ييقضا مراجع حكم با و فيتوق هينقل لهيوس باشد  داشته وجود قاچاق يكاال حامل اطالع از يحاك)  قاچاق يكاال مقدار



 مهيجر حكم صدور خيتار از ماه دو مدت ظرف چنانچه. شد خواهد محكوم كاال متيق برابر دو معادل تا يا مهيجر پرداخت

 . شد خواهد برداشت هينقل لهيوس فروش محل از نشود  پرداخت

 به را مراتب و اقدام حكم صدور به نسبت ماه كي مدت ظرف حداكثر تيشكا افتيدر از پس مكلفند ييقضا مراجع ـ 4 ماده

 . ندينما اعالم ربط يذ يها  اداره ريسا اي گمرك

 هيرو وحدت جاديا جهت واز نظرنبوده ديتجد و يدادرس نييآ فاتيتشر تابع قانون نيا موضوع يها پرونده به يدگيرس ـ 1 تبصره

 به و هيته قانون نيا بيتصو از پس هفته دو مدت ظرف  هييقضا قوه  لهيوس به مربوطه دستورالعمل ييقضا محاكم يدگيرس نحوه در

 . شد خواهد ابالغ ربط يذ مراجع

 راتيتعز سازمان الذكر، فوق  مدت در پرونده يقطع فيتكل نييتع عدم و يدادرس ليتطو اي يدگيرس عدم صورت در ـ 2 تبصره

 سازمان اي نظام مصلحت صيتشخ مجمع 20/7/1373 مصوب  يحكومت راتيتعز قانون اصالح قانون واحده ماده موضوع يحكومت

 يشاك سازمان اي ييقضا محاكم از را پرونده همان تواند يم يشاك سازمان درخواست با خواهدكرد نييتع دولت كه يا  جداگانه

 . دينما اقدام قانون نيا و مربوط نيقوان در مقرر يمجازاتها و ميجرا طبق و مطالبه

 وجود قاچاق يها پرونده  به يدگيرس يبرا)  يعموم يدادگاهها اي و انقالب يدادگاهها شامل( ييقضا محاكم كه يمناطق در

 قانون نيا مفاد و مربوط نيقوان در مقرر يمجازاتها و ميجرا  اساس بر يحكومت راتيتعز سازمان ،ييقضا التيتشك جاديا تا ندارند

 . باشند يم الذكر فوق  يها پرونده به يدگيرس به مجاز

 يذ يياجرا يها اداره طرف از كاال فروش تيقابل و تيقطع و اعالم افتيدر با است مكلف يكيتمل اموال فروش سازمان ـ 5 ماده

 . دينما اقدام مصوب يياجرا ضوابط طبق مورد  حسب كاال ليتحو اي و فروش به نسبت ماه دو مدت ظرف حداكثر ربط 

 كشور از خروج يبرا مجاز ريغ ارز حواله اي حمل فروش، و ديخر كند، يم نييتع دولت را ارز از استفاده مقررات و حدود ـ 6 ماده

 نييتع بانك آن كه يشعبات اي يمركز بانك به و اخذ نيمتخلف اي متخلف از مكشوفه ارز نيع. باشد يم قاچاق حكم در و ممنوع

 اي متخلف با و شود يم زيوار قانون نيهم 7 ماده موضوع حساب به يالير وجوه و شده فروخته  دولت مصوب نرخ به كرد خواهد

 . شد خواهد رفتار موضوعه نيقوان و قانون نيا مفاد اساس بر نيمتخلف

 تخلفات آن ارتكاب يبرا اي و آمده دست به مزبور تخلفات قيطر از كه ياموال هيكل و قاچاق موضوع وجوه و اموال هيكل ـ 7 ماده

 رسد يم رانيوز اتيه بيتصو به كه يا نامه نييآ مطابق يقطع  فيتكل نييتع از پس)  منقول ريغ و منقول از اعم( باشد استفاده مورد

 خزانه حساب به% 40 و)  قانون طبق بر( كاشف يسازمانها و نيكاشف يبرا مزبور قانون ياجرا از حاصل وجوه از% 50 و فروخته

 يها مهيجر زين و مزبور  اموال فروش از حاصل وجوه.  افتي خواهد اختصاص ارز و كاال قاچاق با مبارزه امر به زين% 10 و دولت

 قانون اصالح قانون واحده ماده) 5( تبصره موضوع  ژهيو حساب به ندينما يم پرداخت ياقتصاد تخلفات نيمحكوم كه ينقد

 . شود يم زيوار يحكومت راتيتعز

 يبرا يجار يها نهيهز نيتام و كاال و ارز قاچاق با مبارزه ياتيعمل ، يجار يها نهيهز جمله از فوق وجوه مصرف موارد و نحوه

 اند گرفته برائت محكمه حكم به كه ياموال اي متيق رد و كاشف  يسازمانها و نيمامور الكشف حق زين و مكشوفه يكاالها فروش

 . گردد يم نييتع رانيوز اتيه توسط

 . بود خواهد)   مسلح  يروهاين(  ژهيو و يعاد از اعم كشور، يخروج و يورود يمباد هيكل شامل قانون نيا ياجرا ـ 8 ماده



 . باشد يم زين موجود يها پرونده هيكل شامل قانون نيا مفاد ـ 9 ماده

 . شود يم لغو قانون نيا ريمغا نيقوان هيكل فوق، قانون شدن االجرا الزم خيتار از ـ 10 ماده

 شنبه سه روز العاده فوق درجلسه ياساس قانون دهم و كصدي اصل هشتم بند ياجرا در تبصره دو و ماده ده بر مشتمل فوق قانون

 دهيرس يينها بيتصو به و مطرح نظام مصلحت صيتشخ  مجمع چهار و هفتاد و صديس و كهزاري ماه بهشتيارد دوازدهم مورخ

 . است


