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 معاونت امور مجلس رئيس جمهور

 :موافقل كرد 61/3/6331هيأت تز ران در جلسه مورخ 

نامته دا لتي مسلتو شتوراي اخت مي       قانون آ ين( 646)در اجراي ماده 

اخل، « دفتر هيأت دتلل»تأ يد شده به مهر لوا ح مندرج در فهرخل پيوخل كه
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 الريجاني جناب آقاي دكتر
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تزارت امتور  كه به پيرتنهاد  « اص ح قانون مبارزه با قاچاق كاال ت ارز»ال حه 

هيأت تز ران به تصتو   رختيده اختل،     64/1/6334در جلسه  ت دارا ي ياقتصاد

 .شود ات قانوني به پيوخل تقد م ميطي ترر ف براي

 حسن روحاني

 رئيس جمهور



 

 (:داليل توجيهي)مقدمه 

وانين بر ا ن اخاس ق. قاچاق كاال ت ارز  كي از مرك ت نظام اقتصادي ا ران اخل
. اند گمركي ت نيز مبارزه با قاچاق كاال ت ارز تصو   شدهت مقرراتي براي تنظيم امور

مقررات تنظيم امور گمركي ت مديارهاي شنا ل  -6331مصوب  -قانون امور گمركي 
قانون مبارزه با قاچاق كاال ت ارز . دهد ترتد ت  رتج قانوني كاال از قاچاق را ارا ه مي

 كند ه با قاچاق را تديين مينيز مقررات مربوط به جلوگيري ت مبارز -6331مصوب  -
اما با عنا ل به تغيير شرا ط خياخي ت اقتصادي واصل از اب غيه مقام مدظم رهبري 

فصل مسا ل ت ت رت كردهاي دتلل در ول در صوص اقتصادي مقاتمتي ت با توجه به
مرك ت اقتصادي ت نيز بر ي تغييرات ا سادشده در رتابط با كرورهاي د گر ناشي 

ها ت تفاتت اخاخي مباني نظري در هنگام تصو   قانون مبارزه با  ي تحر ماز رفو بر 
هاي مختلف اقتصادي ت اجرا ي، موانو ت چالرها ي را در  قاچاق كاال ت ارز در ووزه

ووزه تسارت  ارجي، صندل ومل ت نقل براي مردم ت دختگاههاي اجرا ي موج  
شد د از خوي فداالن عرصه  شده ت كندي ت توقف فداليتهاي اقتصادي ت انتقادات

بر ا ن اخاس با شناخا ي موانو ت چالرها ت ت ش در . اقتصاد را در پي داشته اخل
 : شود جهل برطرف نمودن آنها ال حه ز ر براي طي ترر فات قانوني تقد م مي

 :اليحهعنوان  

 اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

ز ر به شرح  -6331مصوب  -كاال ت ارز قانون مبارزه با قاچاق -ماده واحده
 :شود اص ح مي
ت خا ر هز نه ها ي كه به آن كاال تا محل »عبارت ( 6)ماده ( ح)در بند  -8
باالتر ن نرخ ارز »جا گز ن عبارت  «زنرخ ار»وذف ت عبارت  «گيرد ميكرف تدلق 

 . شود مي «اع مي
 .شود وذف مي «هز نه ومل ت نقل ت»عبارت ( 6)ماده ( خ)در بند  -2



 

 .شوند وذف مي« اع مي»ت « باالتر ن»هاي  تا ه( 6)ماده ( د)در بند  -9
 .شود وذف مي( 6)ماده ( ز)بند  -4
عبارت  «(كابوتا )بري  پرتانه كران»بدد از عبارت ( 6)ماده (  )در بند  -5

 .شود مياضافه  «كارنه تير ت كارنه دت پاخا »
قانون امور گمركي مصوب »بدد از عبارت ( 1)در صدر ماده  -3

 .شود مياضافه  «ت اص وات بددي آن»عبارت  «11/8/6331
 «به ترتي  مقرر در قانون امور گمركي»عبارت ( 1)ماده ( الف)در بند  -9

در مهلل مقرر در صورت ممنوع  ا مررتط بودن صادرات قطدي » جا گز ن عبارت
 .شود مي «آن كاال

« اعم از رت ه عبور دا لي ت  ارجي» عبارت( 1)ماده ( ب)به انتهاي بند  -1
 .شود مياضافه 

 :شود ميبه شرح ز ر اص ح ( 1)ماده ( پ)بند  -3
 «ه مسوزهاي جدلي از گمر  با ارا تر يص كاال -پ»

 .شود ميوذف ( 1)ماده ( ث)بند  -80
وذف  «الزم از دتلل ت بدتن مسوزهاي»عبارت ( 1)ماده ( خ)در بند -88

 .شود مي
الحاق ت عنوان تبصره فدلي به ( 3)به ماده ( 6)متن ز ر به عنوان تبصره  -82

 :شود مياص ح  «(1)تبصره »
نصاب رخميل ت اتخاذ تصميم در جلسات ختاد ت نحوه تركيل ت  -6تبصره»

 ي قانوناجرا  نامه آ يناداره جلسات ت نيز شرح تظا ف تفصيلي دبير انه ختاد در 
 «.شود ميتديين 

از قبيل خامانه »عبارت « زمبادله كاال ت ار»بدد از عبارت ( 1)در ماده  -89
 .شوند ميآن وذف ( 4)ت ( 3)هاي  اضافه ت تبصره «شناخا ي ت مبارزه با كاالي قاچاق

جا گز ن « (1)هاي مذكور در ماده  خامانه»عبارت ( 1)صدر ماده در -84
 .شود مي «(1)ماده ( 3) انه مذكور در تبصرهخام»عبارت 



 

 .شود ميوذف ( 1)ماده ( د)بند  -85
 .شود ميوذف ( 7)ماده ( 6)تبصره  -83
 :شود ميبه شرح ز ر اص ح ( 7)ماده ( 1)تبصره  -89
عرضه ت فرتش ارز، با د طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري  -1تبصره»

  «.شود مي ران صورت گيرد ت با متخلفين مطابق قانون رفتار مي ااخ 
 .شود ميوذف ( 66)ماده ( 1)تبصره  -81
 .شود ميوذف ( 61)ماده  -83
 :شود ميبه شرح ز ر اص ح ( 11)ماده  -20
تخا ل نقليه مورد اختفاده در ومل ارز  ا كاالي قاچاق موضوع  -11ماده»

اعم از آبي، زميني ت هوا ي كه متدلق به مرتك  بوده  ا توخط مالك عامداً ( 68)ماده 
براي ومل كاالي قاچاق در ا تيار مرتك  قرار گرفته باشد  ا با علم مالك، براي 
ومل كاالي قاچاق مورد اختفاده قرار گرفته باشد ت ارزش آن بيش از  ك ميليارد 

شود، مررتط بر ا نكه ارزش تخيله نقليه از پنج برابر قيمل  مير ال باشد، ضبط 
زاد بودن تخيله نقليه به نسبل پنج برابر كاالي قاچاق بيرتر نباشد ت در صورت ما
بلغ شود ت چنانچه ارزش كاال كمتر از م ميقيمل كاالي قاچاق ومل شده ضبط 

بار به ا ن منظور محكوميل قطدي  ابد، تخيله نقليه مذكور باشد ت مرتك  وداقل دت
 .شود ميمذكور ضبط 

در صورتي كه مرتك  بدتن اط ع مالك از تخيله نقليه اختفاده كرده باشد، 
 .شود مياز خه تا پنج برابر ارزش كاالي قاچاق ومل شده به جزاي نقدي تي افزتده 

كه متدلق به ( 68)تخا ل نقليه وامل كاالي قاچاق موضوع ماده  -6تبصره 
اچاق در ا تيار مرتك  قرار مرتك  بوده  ا توخط مالك عامداً براي ومل كاالي ق

اشد چنانچه گرفته  ا با علم تي براي ومل كاالي قاچاق مورد اختفاده قرار گرفته ب
عليه ظرف  كه محكومٌ توقيف شده ت در صورتي نرود( 11)مرمول موارد ضبط ماده

ماه از تار خ صدتر وكم قطدي، جزاي نقدي مورد وكم را نپردازد، از محل دتمدت 
 .شود ميداشل ت مابقي به مالك مسترد فرتش آنها بر



 

 .شود ميجزء تخيله نقليه محسوب ن( كانتينر)گنج بار -1تبصره 
ها، شركتها ت مؤخسات  دتلل، تزارتخانهتخا ل نقليه متدلق به  -3تبصره

يردتلتي از شمول ضبط موضوع ا ن ماده  ارج اخل ت در مي غدتلتي ت نهادهاي عمو
 .متقابل اخل مورد اشخاص  ارجي تابو رفتار

وامل مسافر  ا بار در صورت اختفاده براي مي به تخا ل نقليه عمو -4تبصره
شود ت پو از  ميقاچاق با أ ذ مدار  تخيله نقليه ت راننده، اجازه ادامه مسير داده 

در صورت نداشتن بار  ا . شوند ميتوقيف  قضا يرخيدن به مقصد با وكم مرجو 
ماه از تار خ دتمدت عليه ظرف  صورتي كه محكومٌ قليه توقيف ت درمسافر تخيله ن

اب غ وكم قطدي، جر مه نقدي مورد وكم را نپردازد، از محل فرتش تخيله نقليه 
 .گردد مي برداشل ت مابقي به مالك مسترد

بار با لحاظ شرا ط  نصاب ر الي مقرر در ا ن ماده هر خه خال  ك -1تبصره 
ران با پيرنهاد ا   ميبانك مركزي جمهوري اخ ز خوي مي ااز جمله نرخ تورم اع 

 . ابد مي ت تز ران تغييرت امور اقتصادي ت دارا ي توخط هيأتزار
   ا صاو  آن، متواري ت  ا كه تخيله نقليه ب صاو در صورتي -1تبصره 

شود  ميفقيه تحو ل  نقليه به نهاد مأذتن از خوي تلي المالك باشد، عين تخيله مسهول
خازمان  ذ مسوز فرتش از نهاد مأذتن كاالي مزبور توخط اهنگي ت أت  ا با هم

وساب رخد ت تجوه واصل از آن به  ميآتري ت فرتش اموال تمليكي به فرتش  جمو
 .شود ميفقيه تار ز  نهاد مأذتن از خوي تلي

قبل از عبارت «  گان»آن تا ه ( 6)ت تبصره ( 37)ماده  در صدر -28
 .شود مي فهاضا« وفاظل گمركهاي كرور»

 :شود ميبه شرح ز ر اص ح ( 37)ماده ( 1)تبصره  -22
هاي گيري خ ح نيرتي  گان وفاظل گمرككار هنحوه ومل ت ب -1تبصره»

ن كارگيري خ ح توخط مأمور  هكرور ت خازمان بنادر ت در انوردي تابو قانون ب
 «. واهد بود 6373مصوب  د ضرترينيرتهاي مسلح در موار

 



 

 :شود ميالحاق ( 37)به ماده ( 3)متن ز ر به عنوان تبصره  -29
نيرتهاي  گان گارد ت انتظامات خازمان بنادر ت در انوردي ا ران  -3تبصره »

ي مبارزه با قاچاق به غير از امور اجرا )هاي بندري  ر ت محوطهبناد براي وفاظل از
 قضا يضابط ( باشد ميهاي كرور  گان وفاظل گمرك كاال ت ارز كه در ويطه تظا ف

 «.شوند ميمحسوب 
جا گز ن عبارت  «ص ح مراجو ذي»عبارت ( 46)ماده ( 6)در تبصره  -24

 .شود مي «قضا يمراجو »
 «در ا ي» جا گز ن تا ه «آبي» تا ه( 13)ماده ( 1)ت بند ( 13)در ماده  -25

 .شود مي
 «قانونا ن ( 11)ت تخا ل نقليه موضوع ماده »عبارت ( 13)در ماده  -23

 .شود ميوذف 
مل كاالها ي كه فرتش آنها وكم ا ن ماده شا»عبارت ( 14)در ماده  -29

 .شود ميوذف  «گردد مين جا ز نيسل،قانوناً 
 :شود مياضافه ( 13)متن ز ر به انتهاي ماده  -21
چنانچه وين عمليات كرف ت تدقي  ت گر ز مأمور ن ذي ص ح، با ا ساد »

اختفاده از تخا لي از جمله تخا ل دتدزا مرك تي براي كرف هرگونه مانو فيز كي ت 
، مرتك  قضا يپو از اوراز قاچاق با وكم مرجو  قاچاق توخط مأمور ن ا ساد شود

 «.ت مندرج در ا ن ماده  واهند بود ا مرتكبين اقدامات فوق نيز مرمول مسازا
قي به در صورتي كه نما نده قانوني شخص وقو»عبارت ( 17)در ماده  -23

ر وكم ع ته شود مرجو صدتمي نام  ا در راختاي منافو شخص وقوقي مرتك  جر
قوقي اگر قاچاق توخط شخص و»جا گز ن عبارت « بر مسازات شخص وقيقي

 .شود مي «ارتكاب  ابد، مرجو صدتر وكم
 ا قبل از ترتد از طر ق قرا ن ت اماراتي »عبارت ( 18)در تبصره ماده  -90

 راني ان اوراز شود ت  ا اقدامات فوق با همكاري شناترهاي اوركل به مقصد ا ر
 .شود ميوذف  «انسام



 

 :شود ميافزتده ( 13)ماده ( الف)به جزء ( 7)متن ز ر به عنوان بند  -98
 «كارت پيله تري -7»

 .شود ميوذف ( 71)ماده  -92
ت تبصره آن به شرح ز ر اص ح ت  ك تبصره به عنوان ( 77)ماده  -99

 :شود ميبه آن الحاق ( 1)تبصره 
االجراء شتدن ا تن قتانون، قتانون مستازات مترتكبين        از تار خ الزم -77ماده»

ز رات وكومتي راجتو  با اص وات بددي، قانون نحوه تد 13/61/6361قاچاق مصوب 
مسمو ترخيص مصلحل نظام، قتانون راجتو    61/1/6374ت ارز مصوب به قاچاق كاال 

، 3/8/6331به جلوگيري از عمل قاچاق توخط تخا ل نقليه موتوري در تا ي مصتوب   
قتتانون تأختتيو ختتازمان جمتتو آتري ت فتترتش امتتوال تمليكتتي  ( 31)ت ( 31)متتواد 
، تبصتره متاده   14/61/6381قانون نظام صنفي مصوب ( 11)، ماده 14/61/6371مصوب

قانون ممنوعيل به كارگيري تسهيتزات در افتل از   ( 3)ماده ( ب)ت بند ( 8)ده ، ما(3)
 قتتانون وفاظتتل از منتتابو آبتتزي( 11)متتاده ( د)، بنتتد 13/66/6373متتاهواره مصتتوب 
قتانون الحتاق  تك    ( 3)متاده  ( 6)، تبصره 64/1/6374 ران مصوب مي اجمهوري اخ 
ه مقررات امور پزشكي ت دارت تي  قانون مربوط ب( 3)ت اص ح ماده ( 6)تبصره به ماده 

( 61)متتاده ( 4)ت ( 1)، (6)، بنتتدهاي 61/61/6373ت  تتوردني ت آشتتاميدني مصتتوب 
، 1/8/6384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخري از مقررات مالي دتلتل مصتوب   

 .شود مينسخ 
كليه مبالغ واصل از اجتراي ا تن قتانون از قبيتل تجتوه ناشتي از        -6تبصره 

اي نتزد   هاي تصولي به وساب ت تهه  ت ارز قاچاق، تخا ل ضبطي ت جر مه فرتش كاال
از تجوه تار زي متناخ  با تكاليف دختتگاههاي  . شود ميداري كل كرور تار ز   زانه
مين شتده ت نيتز بتراي تتأ     هتاي ارا ته   بارزه با قاچتاق ت برنامته  ربط ت تأثير در امر م ذي

شده، مطتابق   انهدام كاالهاي قاچاق كرفداري ت هاي آزما ش، ومل ت نقل، نگه هز نه
ت شود ت به تصتو   هيتأ   مياي كه به پيرنهاد ختاد ت تزارت دادگستري تهيه  نامه آ ين

 .شود ميرخد، هز نه  ميتز ران 



 

نه ربط، نحوه محاخبه هز  الكرف دختگاههاي ذي نحوه تديين ت پردا ل وق
 .رخد ميتز ران  هيأته تصو   هاي مترتبه به پيرنهاد ختاد ب نگهداري ت خا ر هز نه

مصرف ت ا تصاص تجوه در غير از موارد موضوع ا ن ماده، تصرف 
غيرقانوني در اموال دتلتي محسوب ت مرتك  به مسازات مقرر در قانون مسازات 

 .شود ميحكوم مي ماخ 
قانون تأخيو ( 3)ماده كارمزد فرتش كاالهاي قاچاق مطابق  -1تبصره 
تديين ت  6371مصوب  رتش اموال تمليكي ت اخاخنامه آنفآتري ت  خازمان جمو

هاي مربوط به وساب  ش پو از كسر كارمزد فرتش ت هز نهتجوه واصل از فرت
داري كل كرور تار ز ت در  ها نزد  زانه تمركز تجوه واصل از فرتش ت جر مه

ند، شو ميمواردي كه كاالهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد ت  ا تاگذار 
شده از محل وساب مذكور تأمين  ي قانوني مترت  براخاس قيمل تمامها هز نه
 «.شود مي



 

 ( 4)ماده نامه دا لي مسلو شوراي اخ مي ت  آ يناوتراماً، در اجراي 

قوانين نظر مداتنل  11/3/6383كرور مصوب  مقرراتت تتنقيح قوانين قانون تدت ن

 .گردد تقد م مي اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارزاليحه  در مورد

 

      



 

 است رعايت شده.        

 (با نظر كارشناسي. )است رعايت شده 

 شود است، داليل مغايرت به ضميمه تقديم مي رعايت نشده. 

 

 

 

 
 

 

 

 

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشـور موـوب   ( 4)ماده ( 4)و ( 2)احتراما در اجراي بندهاي 
:گردد كل به شرح زير تقديم مي نظر اين اداره 25/9/8913

 قب ً تقد م نگرد ده اخل  - 894ماده 
-   قبالً در جلسه علني شماره         مورخ            تقديم و در تاريخ              در مجلس /   كميسيون 
 :رد شده و اينك( قانون اساسي 58موضوع اصل )

 با تغيير اساسي 
 

  پيش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 

 مسدداً قابل پيرنهاد به مسلو 

 

 نگارش قانوني ت ت را ش ادبي در ال حه تقد مي آ ين

 

 -898ماده  -الف

موضوع ت عنوان مرخص -اتل
 

 دال ل لزتم تهيه ت پيرنهاد در مقدمه -دتم
 

 موادي متناخ  با اصل موضوع ت عنوان      -خوم
 

امضاء مقامات مسؤتل را -893ماده  -ب
 

 اخل ت پيرنهاد آن به عنوان                      مواجه با ا راد             ال حه تقد مي داراي -842ماده  -ج

 

  (مشروط به تصويب مجلس)نفر از نمايندگان  85تقاضاي كتبي با 

 بدون تغيير اساسي 

  نفر از نمايندگان 85با تقاضاي كتبي كمتر از 

 باشد مي. 

 باشد نمي. 

      



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 اليحه تقديمي با قانون اساسي بطوركلي مغايرت 

    انداز مغايرت هاي كلي نظام و سند چشم اليحه تقديمي با سياست 

 اليحه تقديمي با قانون برنامه مغايرت 

 نامه داخلي مجلس مغايرت  اليحه تقديمي با قانون آيين -الف 

 رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي -411ماده  -ب 

 موجب اصالح يا تغيير برنامه مصوب                    و نياز به          رأي نمايندگان -481ماده  -ج 

 
 .شود برگ اظهارنظر به ضميمه تقد م مي  ك تدداد 

 
 مديركل تدوين قوانين
 
___________________________________________________ 

پيشگيري  



 

 كل تدوين قوانين ضميمه نظر اداره

 

د باشد ت با د در قال  متوا  وضوع ميال حه از ا ن جهل كه داراي بيش از  ك م

نامه دا لي مسلو شوراي اخت مي   قانون آ ين( 641)متددد تنظيم گردد، با ماده 

 .مغا رت دارد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

قانون تدت ن ت تنقتيح قتوانين   ( 4)ماده (  3)ت ( 6)در اجراي بندهاي  اوتراماً

:گردد به شرح ز ر تقد م ميكل  نظر ا ن اداره 11/3/6383ت مقررات كرور مصوب 

  

  

 

 



 

ضرورت قانونگذاريقانوني و داليل  سوابق  

 

عنوان و تاريخ صـحيح آن  . عناوين و تاريخ توويب برخي از قوانين ذكر شده صحيح نيست( 99)در ماده

 :به شرح زير است

 82/2/8994به قاچاق كاال و ارز مووب  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع -8

به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليـه موتـوري دريـايي وسـيله اداره مرزبـاني        قانون راجع -2

 3/1/8993مووب 

آن موـوب  آوري و فروش امـوال تمليكـي و اساسـنامه     قانون تأسيس سازمان جمع( 93)و( 95)مواد -9

24/80/8990 

 

 مواد تاريخ توويب عنوان رديف

 822292523292882852 9/80/8932 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 8

81220299248259254 

53239231233293299 

 كل مواد 22/01/8930 قانون امور گمركي 2

 23قانون مجازات مرتكبين قاچاق مووبه  9
 8982اسفند

 كل مواد 23/82/8982

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به  4
 قاچاق كاال و ارز با اصالحات و الحاقات بعدي

 كل مواد 82/02/8994

قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط  5
 وسائل نقليه موتوري دريائي وسيله اداره مرزباني  

 كل مواد 3/1/8993

توسط مأمورين نيروهاي قانون بكارگيري سالح  3
  مسلح در موارد ضروري

 كل مواد 81/80/8999



 

قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش  9

اموال تمليكي و اساسنامه آن با اصالحات و 

 الحاقات بعدي

4/80/8990 3295293 

قانون نظام صنفي كشور با اصالحات و الحاقات  1

 بعدي

24/82/8912 32 

بكارگيري تجهيزات دريافت از قانون ممنوعيت  3

 با اصالحات و الحاقات بعدي ماهواره

29/88/8999 92123 

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي  80

با اصالحات و الحاقات  جمهوري اسالمي ايران

 بعدي

 22بند د ماده  84/03/8994

و اصالح (  8) قانون الحاق يك تبوره به ماده  88

مربوط به مقررات امور پزشكي  قانون(  9) ماده 

  و داروئي و خوردني و آشاميدني

 ماده واحده 80/82/8993

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  82

 29/88/8910(  8) مقررات مالي دولت 

85/1/8914 82 

 99و93 8/2/8932  مجازات اسالمي قانون  89

 

 


