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محل اصالح

متن سابق

متن اصالح شده

بند ش ماده 1

قاچاقچی حرفهای :شخصی است که بیش از سه بار قاچاقچی حرفهای :شخصی است که بیش از سه بار
مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال و یا ارز قاچاق در
مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
هر مرتبه بیش از ده میلیون ( )10/000/000ریال
باشد.

بند خ ماده 2

ورود ،خروج ،خرید ،فروش و حواله ارز بدون رعایت عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا
ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای الزم نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود،
خروج ،خرید ،فروش یا حواله ارز
از بانک مرکزی

بند ت ماده 18

ارز :جریمه نقدی ارز ورودی ،یک تا دو برابر بهای ارز :جریمه نقدی ارز ورودی ،یک تا دو برابر بهای
ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی ،دو تا چهار ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی ،دو تا چهار
برابر بهای ریالی آن ،جریمه نقدی خرید ،فروش یا
برابر بهای ریالی آن *
حواله ارز دو برابر بهای ریالی آن

عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده جرم عرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده
تبصره  1ماده  18محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در
این ماده محکوم می شود.
این ماده محکوم میشود.

تبصره  4ماده18

الحاقی

خرید ،فرروش ،حمرل یرا ندهرداری کاالهرایی کره
موضوع قاچاق قرار می گیرند بره صرورت تجراری،
مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضروابط
تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکرب عرالوه برر
ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حرداقل جریمره
نقدی مقرر در این ماده محکروم مری شرود .دولرت
مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم االجراء
شدن این قانون دستورالعمل مورد نیراز را تصرویب
نماید

ماده  18مکرر

الحاقی

ندهداری ،عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع
ماده ( )18این قانون حسب مورد توسط واحدهای
صنفی و یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب
عالوه بر ضبط کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه
میشود :
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الف -مرتبه اول :جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش
کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب -مرتبه دوم :جریمه نقدی معادل چهار برابر
ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج -مرتبه سوم :جریمه نقدی معادل شش برابر
ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا
تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی
و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه
در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و
در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ
ابالغ حکم قطعی ،جریمه نقدی مورد حکم را
نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و
تبصره  1ماده 20
مابقی به مالک مسترد میگردد* .

در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و
در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ
ابالغ حکم قطعی ،جریمه نقدی مورد حکم را
نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و
مابقی به مالک مسترد میگردد .در هر مرحله از
رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر
جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف
می شود

حکم ماده( )۷02قانون مجازات اسالمی اصالحی در صورتی که ارزش عرفی(تجاری) مشروبات الکلی
مصوب  11۳8۷/8/22فقط شامل مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد
مرتکب عالوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به
تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره  1ماده 22
مجازات های حبس از شش ماه تا یک سال محکوم
می شود.
مشروبات الکلی ،اموال تاریخی -فرهندی ،تجهیزات مشروبات الکلی ،اموال تاریخی -فرهندی ،تجهیزات
دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز ،آالت و وسایل دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز ،آالت و وسایل
قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از
مصادیق کاالی ممنوع است .ساخت تجهیزات
تبصره  4ماده 22مصادیق کاالی ممنوع است* .
دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام
مقرر برای این ماده می باشد
محل ندهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در
مالکیت مرتکب باشد ،در صورتی که مشمول حکم
تبصره  5ماده22
مندرج در ماده ( )2۴این قانون نشود ،توقیف و
پلمب میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف
1

محل ندهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در
مالکیت مرتکب باشد ،در صورتی که مشمول حکم
مندرج در ماده( )2۴این قانون نشود ،توقیف و
پلمب میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف

ماده 702قانون مجازات اسالمی :

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا ندهداری کند یا در اختیار دیدری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد
و چهار()۷۴ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کاالی یادشده محکوم می شود.

۳
دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ،جریمه نقدی را دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ،جریمه نقدی را
نپردازد ،حسب مورد از محل فروش آن برداشت و نپردازد ،حسب مورد از محل فروش آن برداشت و
مابقی به مالک مسترد میشود .در هر مرحله از
مابقی به مالک مسترد میشود*.
رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر
جزای نقدی تودیع کند از محل ندهداری رفع
توقیف می شود.
الف -قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی ،مکملها ،قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی ،مکملها،
ملزومات و تجهیزات پزشکی * مشمول مجازات ملزومات و تجهیزات پزشکی و فرآورده های زیستی
بند الف ماده27
قاچاق کاالهای ممنوع موضوع ماده( )22این قانون مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع موضوع
ماده( )22این قانون میباشد .
میباشد .

تبصره ماده 44

2

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان
تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود
رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع
قضائی است ،شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بالفاصله
قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را
به مرجع قضائی ذیصالح ارسال نماید .این قرار پس
از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات
حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام
ظرف یک هفته ،قطعی است * .مقررات این تبصره
از شمول ماده ( )28قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب
 1۳۷۹/1/21مستثنی است .

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان
تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود
رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع
قضائی است ،شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بالفاصله
قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را
به مرجع قضائی ذیصالح ارسال نماید .این قرار پس
از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات
حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام
ظرف مدت یک هفته ،قطعی است و پرونده
مسقیما به مرجع ذی صالح ارسال می شود.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع
قضائی در صالحیت تعزیرات حکومتی است ،پرونده
مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب
سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی
میباشند .مقررات این تبصره از شمول ماده ()28
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
(در امور مدنی) مصوب  21۳۷۹/1/21مستثنی
است.

ماده 28قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب: 1379/1/21

هرگاه بین دادگاههای عمومی ،نظامی و انقالب در مورد صالحیت ،اختالف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقالب به صالحیت مراجع غیر
قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد .رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص
صالحیت ،الزماالتباع میباشد.

۴

تبصره  4ماده50

الحاقی

در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم
تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر
عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه
نقدی با قانون موجود باشد ،رئیس سازمان تعزیرات
حکومتی می تواند تقاضای تجدید نظر کند

ماده64

هر شخصی که با علم و اطالع مرتکب جرم حمل
کاال یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا
صاحب اصلی آن را تعیین نماید ،عالوه بر ضبط
کاال یا ارز ،به مجازاتهای مقرر درمورد مالک کاال
و ارز نیز محکوم میشود.

حذف شد

ماده68

مجازات شروع به قاچاق * ،حسب مورد حداقل مجازات شروع به قاچاق ،عالوه بر ضبط کاال یا ارز
حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز
مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.
موضوع این قانون است .

ماده76

آییننامههای اجرائی این قانون ظرف سه ماه از
تاریخ الزماالجراء شدن آن توسط ستاد و با
همکاری وزارتخانههای کشور ،اموراقتصادی و
دارایی و دادگستری و سایر دستداههای عضو ستاد
تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به
تصویب هیئت وزیران میرسد.

حذف شد

برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید
برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید
برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید
برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

