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 اال و ارزیافته کدر مقابله با قاچاق سازمان های کاشفدستگاه اجرایی و عملیاتی توان و ارتقای هماهنگینامه شیوه

ابالغی  مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد 333جلسه  مصوبات 7 بند ،قاچاق کاال و ارز قانون مبارزه با  33و  33،  3در اجرای مواد 

بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز ابالغی رییس جمهور  3دستورالعمل  5و بند  33/34/3044مورخ  /ص 940433/44به شماره 

و نظارت در حوزه مبارزه با قاچاق کاال ریزی، هماهنگی گذاری، برنامهبه منظور سیاست، 97/33/3044مورخ  353703محترم به شماره 

 یو ارتقا ینامه هماهنگشیوه»و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  کاشفهای به پیشنهاد دستگاهسازمان یافته و ارز 

در روند شناسایی  بمنظور تسریع «یافته کاال و ارزدر مقابله با قاچاق سازمانهای کاشف دستگاهاجرایی و عملیاتی توان 

ردن آثار یافته در کشور و از بین بیافته در سطح کشور و کاهش سطح ارتکاب قاچاق سازمانها و فرآیندهای ارتکاب قاچاق سازمانگروه

قاچاق کاال ته یافهای سازمانهای عضو در زمینه مقابله با گروهافزایی میان دستگاهو تبعات سوء آنها و افزایش هماهنگی و ارتقاء سطح هم

ماده  99ر دیافته با رویکرد مدیریت مؤثر منابع و زمان های قاچاق سازمانهای عضو در تشکیل پروندهو ارز و افزایش سطح دقت دستگاه

 به شرح زیر تصویب شد: 34/40/3043بتاریخ رکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد م 330تبصره در جلسه  5و 

 تعاریف فصل اول:

 رود:زیر به کار می در معانی مشروحنامه در این شیوهموجود  و اصطالحات عبارات -1ماده 

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن 3339مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزقانون:  -الف

 قانون 3موضوع ماده  مبارزه با قاچاق کاال و ارز مرکزی ستادستاد:  -ب

ریزی و هدایت گروهی و تقسیم جرمی است که با برنامه»قانون:  3ماده « س»تعریف مقرر در بند مطابق یافته: قاچاق سازمان -پ

کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای 

 «گیرداست صورت میارتکاب جرم قاچاق منحرف شده

العات، فرماندهی وزارت اط قوه قضائیه، متشکل از نمایندگان ستاد، ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان یافته کمیته ملی: کمیته -ت

و ابت بعنوان اعضای ث، سازمان تعزیرات حکومتی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  کل

یشگیری امور اجرایی، پریزی، هماهنگی و نظارت بر سیاستگذاری، برنامه براییا تخصصی ربط های ذیدستگاهنمایندگان حسب مورد 

های پرونده احکام و اجرای تحقیق و رسیدگیتشکیل و فرآیند پیگیری موضوعات مرتبط با  کشف وو مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه 

 است.ستاد به ریاست  یافتهقاچاق سازمان



 6 از 2 صفحه

 

 ونیسیکم ریبد و متشکل از استاندارملی به ریاست  کمیتههای مصوب مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان کمیتهاستانی:  کمیته -ث

طالعات ا استانی، دادستان مرکز استان، مدیرکل کمیتهبه عنوان دبیر  استان و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز یهماهنگ ،یزیربرنامه

های دستگاه یرؤساحسب مورد و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اطالعات سپاه استان، فرمانده سازمان ، استانانتظامی فرمانده استان، 

حقیق و تتشکیل و فرآیند  امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه برای رصد و نظارت برو تخصصی  ذیربط

 .شودمییافته استان تشکیل های قاچاق سازمانرسیدگی به پرونده

های فرممشتمل بر  عبارت است از مجموعه راهنمای اقدامات و دستورات مبارزه با قاچاق سازمان یافته: راهنما مجموعه -ج

 یه منظور ارتقاب ملی کمیتهبه پیشنهاد اعضا و تصویب اقدامات، دستورات و استعالمات مورد نیاز احتمالی است که جهت  متحدالشکل

انسجام  و به منظور ایجادسطح دقت و سرعت کشف کاال و ارز قاچاق، شناسایی متهمین و اموال و دارایی آنها و انجام تحقیقات مقدماتی 

ائه به مراجع ر اربمنظومتناسب با هر پرونده  یافتهدر مبارزه با قاچاق سازمان ملی و استانی کمیتههای عضو مندی فعالیت دستگاهو نظام

راهنمای اقدامات و دستورات  مجموعهاستفاده از لزوم قرار خواهد گرفت. کاشف  های ضابط ودستگاهمورد استفاده صالح رسیدگی 

انونی قها در فعالیت مطابق با تکالیف و اختیارات مقرر نافی وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاهیافته مبارزه با قاچاق سازمان

 نیست.

وزارت جهاد کشاورزی،  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :های تخصصیدستگاه -چ

ی ایران به تشخیص رییس کمیته ملی یا استانی موظف به شرکت و همکاری گمرک جمهوری اسالم و وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد

 ها می باشند.در جلسات کمیته

 فصل دوم: مقررات عمومی

 باشد:در چارچوب اهداف فوق به شرح زیر می و استانی های ملیکمیتهوظایف و اختیارات  -2ماده 

ی قاچاق هاتعقیب و تحقیق پروندهتحویل، در فرآیند کشف،  کاشفهای دستگاهضابطین و سایر ایجاد وحدت رویه میان  –الف 

 یافته؛سازمان

 ر ستاددیافته قاچاق کاال و ارز جهت تصویب های سازمانها و گروهها و راهبردهای مؤثر در مقابله با شبکهنویس سیاستتهیه پیش -ب

 یافته؛سازمان های خاص قاچاقبه منظور اقدام مؤثر در پرونده کمیتههای عضو میان دستگاه هماهنگیو  همکاری -پ

 ؛زمان یافتهساهای کاشف در زمینه مبارزه با قاچاق های ضابطین و سایر دستگاهها، توانمندیمند و مستمر آسیبپایش و رصد نظام -ت

های نش ضابطین و مأمورین سایر دستگاهجهت ارتقاء دا کمیتههای عضو تهیه و تدارک محتوای آموزشی و آموزش به دستگاه -ث

 کاشف؛

 یافته.ونده و اثبات قاچاق سازمانجهت تشکیل پر راهنما مجموعهروز رسانی تهیه و به -ج
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قاچاق، شناسایی کاال و ارز  راستایدر  توانندمی در چارچوب قوانین و مقررات کمیتههای عضو هر یک از دستگاه -3ماده 

ای عضو هتعامل الزم را با سایر دستگاه ،ها و شناسایی اموال و دارایی متهمینمیان آناصلی قاچاق، سایر متهمین و روابط  هایسرگروه

 ند.برقرار نمای کمیته

حسب دستور مقامات قضایی حسب مورد موظفند  3تبصره ماده های ملی و استانی موضوع های تخصصی عضو کمیتهدستگاه - 4ماده 

 به عمل آورند.یابی و شناسایی منشأ قاچاق سازمان یافته ریشهو یا با تقاضای ضابطین قضایی همکاری الزم جهت 

با حضور اکثریت اعضا در محل ستاد یا کمیسیون مبارزه با قاچاق حداقل هر دو ماه یکبار های ملی و استانی جلسات کمیته -5ماده 

العاده ه صورت فوق، جلسات ببه پیشنهاد اعضای کمیته و تشخیص رییس کمیته، گردد. در موارد لزوم تان مربوط تشکیل میکاال و ارز اس

 و خارج از نوبت مقرر تشکیل می گردد. 

ه در چارچوب قوانین و مقررات موظف بهای مدعو و حسب مورد سایر دستگاهکمیته ملی و استانی ثابت  های عضودستگاه -تبصره 

 همکاری در اجرای مصوبات کمیته هستند.

ررسی در ماه یک بار جهت طرح و ب سههر مربوطه را  کمیته ها و تصمیماتگزارش فعالیت های استانی مکلفند کمیته اندبیر -6ماده 

 . نمایندارسال  ملی کمیتهملی به دبیرخانه  کمیته

قضایی، امکانات زیرساختی و تجهیزات مورد نیاز متکفل مبارزه با قاچاق به منظور ارتقای توان اجرایی و عملیاتی، حمایت  – 7ماده

های عضو کمیته ملی می توانند اعتبارات مورد نیاز را در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی به سازمان سازمان یافته کاال و ارز، دستگاه

 برنامه و بودجه کشور برای بررسی و اقدام الزم ارائه نمایند.

بینی ه پیشنامه جهت اجرای وظایف مرتبط نسبت بعضو کمیته ملی مکلفند تا یکسال پس از ابالغ این شیوهاجرایی های دستگاه – 8 ماده

 اقدام نمایند.  در ساختار سازمانی دستگاه متبوع واحد مبارزه با قاچاق سازمان یافته

سازمان یافته موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز جاری خواهد مقررات این شیوه نامه نسبت به سایر جرائم و تخلفات  – 9ماده 

 بود.

ضو از سوی دستگاه های عقطعیت یافته هرگونه اطالع رسانی و انعکاس خبری در خصوص پرونده های قاچاق سازمان یافته  – 11ماده 

 کمیته پس از هماهنگی با کمیته ملی صورت می پذیرد.

 فصل سوم: کشف جرم

دگی به یافته در فرآیند کشف، تعقیب، تحقیق و رسیپذیری قاچاق سازمانضابطین و کاشفین باید به منظور ارتقاء اثبات -11 ماده

 نسبی انسجام»و  «کارتقسیم»، «هدایت گروهی»، «ریزیبرنامه»، «بیشتر یامداخله سه نفر »که بر  را ایهای قاچاق، هرگونه قرینه و ادلهپرونده

 آوری نمایند.جمعدارد داللت « گروهی
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رای تشکیل ب ،مشارکت سه نفر در فرآیند ارتکاب قاچاق صرفاً ،یافتهدر مرحله تشکیل پرونده تحت عنوان قاچاق سازمان -1تبصره 

رتباط، هماهنگی احداقل باید ادله، قراین و امارات ناظر بر یا ضابط در این مرحله دستگاه کاشف  یافته کافی نیست؛ده قاچاق سازمانپرون

 آوری و ارائه نماید.و فعالیت گروهی مظنونین )تشکیل گروه مجرمانه( را جمع

های کاشف مکلفند در صورت کشف قاچاق سازمان یافته کاال و ارز در صورت نیاز به اقدامات اطالعاتی، عملیاتی دستگاه -2تبصره 

دماتی و تحقیقات مق انجام جهتبا هماهنگی مرجع رسیدگی کننده فه را موارد مکشوباشد و اقداماتی که در حوزه وظایف ضابطین می

 در اختیار ضابط قرار دهند.، سایر اقدامات مورد نیاز در اجرای این  شیوه نامه

سبت به ن با رعایت مفاد این شیوه نامه ندمکلفو ضابط کاشف  هایذیل، دستگاه موارد فروضی نظیرر صورت مواجهه با د -12 ماده

شرایط، اقدامات قانون اقدام و در صورت احراز  3انجام تحقیقات جهت احراز شرایط تحقق جرم قاچاق سازمان یافته منطبق با بند س ماده 

 ماید:   ن ارسالبه ظن ارتکاب جرم سازمان یافته به دادسرای عمومی و انقالب  قانونی جهت تشکیل پرونده را انجام و

 به ظن قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیارد ریال وجود کاالی مکشوفه .3

   دارو و تجهیزات پزشکیکشف  .9

 قانون  95کاالهای موضوع ماده  کشف .3

 قانون  99ماده  0موضوع تبصره  یو فرهنگ یخیاموال تارکشف  .0

 روندهپیم صورت جلسه کشف و تشکیل مجرمانه حین تنظ گروهعضویت در یا دسترسی کاشف به اطالعات متهم اذعان  .5

در پرونده الس اخت و ، جعل سندتبانیکارگیری سالح و درگیری مسلحانه،  به ارتشاء و رشاء، پولشویی، ظن کاشف به تحققِ: .6

 مفتوحه به ظن قاچاق

 .کشف اسنادی جرم در فرضی که ترخیص کاال از مبادی رسمی صورت پذیرفته باشد .7

 متعلق به شخصی شاغل در دستگاه های دولتی و عمومی باشد.کاال یا ارز در فرضی که سود و عواید حاصل از قاچاق  .3

قانون و  36های موضوع ماده در صورت اشتغال متهم یا یکی از متهمان پرونده در بخش دولتی/ عمومی به ویژه دستگاه .3

 های صادرکننده مجوزدستگاه

ول و اقوام نسبی درجه اکاال یا ارز ن قاچاق های متهم یا متهمان پرونده مفتوحه به ظکسب اطالع قطعی از عدم تناسب دارایی .34

 با موقعیت شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی آنها 

واجد اوصاف  میدر صورت مواجهه با جرا نیو ضابط نیماده نبوده و کاشف نیمذکور در ا قیمنحصر به مصاد افتهیسازمان  اققاچ :تبصره

نظور بدون م قیاز مصاد کیوجود هر  نی. عالوه بر اندینما یمبادرت م افتهیدستورالعمل نسبت به اعالم جرم سازمان  نیمقرر در قانون و ا

 .ستیبه منزله وقوع جرم مذکور ن ،جرم یافتگی ازمانو اوصاف س طیجمع شرا

ال فعات ارتکاب قاچاق، ارزش کاد :آوری ادله باید موضوعاتی مانند، مستندسازی و جمعدر حین رصدضابطین  کاشفین و -13ماده 

 را مدنظر قرار دهند. نظایر آن سایل و شگردهای ارتکاب قاچاق ویا ارز قاچاق، و
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ید یافته محل ترددر مواردی که قرائن و امارات مربوط به وقوع قاچاق سازمانقانون آیین دادرسی کیفری  03در اجرای ماده  -14ماده 

از اعالم جرم  )در قالبی غیر« درخواست تکمیل تحقیقات»موثق نیست، ضابطین باید ضمن ارائه گزارش  است یا اطالعات مأخوذه از منابع

ررسی یا انجام ب تکمیل تحقیقات از جمله دستور بودن اقدامات، دستورات مورد نیاز جهتبا رعایت اصل محرمانگی و مخفیانه( به دادستان

 های اجرایی مرتبط را انجام دهند. های کاشف یا سایر دستگاهاستعالمات مدنظر از دستگاه

انونی قاچاق های قضائی کدادستان محل در حوزهبه تشخیص و استانی،  های ملی کمیته رییسدر صورت ارائه پیشنهاد از سوی  –تبصره 

ه شعبه تا قبل از تشکیل پرونده و ارجاع موضوع ب می گرددای تعیین ویژه یا نمایندگان ا نمایندهیافته از میان مقامات قضائی دادسرسازمان

ر اقدام دکننده دستورات و استعالمات مدنظر ضابطین را با رعایت قوانین و مقررات صادر نماید و یا در مواردی که تسریع رسیدگی

 رد تقاضای ضابطین را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کند.ضرورت دارد، دستورات شفاهی یا کتبی الزم و مو کاشف

 : فرآیند تحقیقات مقدماتی چهارمفصل 

ذ دستور با اخ راهنما مجموعهزمان با اعالم جرم و در جریان تحقیقات مقدماتی با استفاده از مکلفند هم و کاشفین ضابطین -15ماده 

ردیابی  و های قاچاق در حدود جزای نقدی احتمالیو توقیف اموال متهمین پروندهقضایی و همکاری مراجع مربوطه نسبت به شناسایی 

 مبادرت نمایند. پرونده و مرتبطین مالی متهمین

 در فرآیند تحقیقات مقدماتی پیشنهاد معافیت یابا اخذ دستور از مقام قضایی توانند ضابطین می ،قانون 79در اجرای ماده  -16ماده 

تخفیف در میزان مجازات را به متهمین، در قبال اقرار یا همکاری مؤثر آنها در کشف کاال و ارز قاچاق یا شناسایی و دستگیری 

ه مرجع ب نمایند. در صورت اقدام مؤثر متهمین مراتب جهت اعمال تخفیف یا معافیت قانونیقاچاق یا سایر متهمین ارائه  هایسرگروه

 قضایی اعالم خواهد شد.

های قاچاق مکلفند در فرآیند کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده استانی کمیتههای عضو دستگاه -17ماده 

 ید.های تولیدی جلوگیری به عمل آها یا کارگاهاالمکان از تعطیلی کارخانهیافته، اقدامات خود را به نحوی سامان دهند که حتیسازمان

مدت بیست روزه مقرر در  ظرف های استعالم شوندهو مامور وصول درآمدهای دولت و سایر دستگاه کاشفهای دستگاه -18ماده 

باید اقدامات الزم را جهت پیگیری و تسریع در ارسال  کاشفین دارند.پاسخ استعالمات مقام قضایی را تهیه و ارسال می ،قانون 70ماده 

 عمل آورند.به پاسخ استعالم

از  گزارش اولیه )اعمیافته کاال و ارز خود را از مرحله های قاچاق سازمانمکلفند پرونده استانی کمیتههای عضو دستگاه -19ماده 

یند و پیگیری نما مراجع رسیدگیتا پایان مرحله اجرای احکام در  های اعالم جرم و درخواست دستور جهت تکمیل تحقیقات(گزارش

ر د در اجرای این ماده مراجع رسیدگی ارائه نمایند. رسیدگی کننده به مرجعمقتضی را های یا گزارش عنداللزوم در هر مرحله مکاتبات

هیه یافته و مطالعه و تهای قاچاق سازمانهمکاری الزم جهت ایجاد دسترسی ضابطین به پرونده صورت امکان و عدم وجود موانع قانونی

  نمایند.بدل از پرونده توسط ایشان را فراهم می



 6 از 6 صفحه

 

 : رسیدگی و اجرای حکمپنجمفصل 

در مورادی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداندو نیاز به همکاری ضابطان و کاشفان در تکمیل تحقیقات باشد مراجع  -21ماده 

حضور در شعبه رسیدگی توضیحات الزم پیرامون موضوع اتهام، تحقیقات انجام شده، ادله  با ،رعایت مقررات ضمنمذکور مکلفند 

ی انجام برا مدخل در پرونده را به مرجع قضائی ارائه نمایند و در صورت درخواست مرجع قضاییمکتسبه، ارتباطات و نقش افراد ذی

  دادگاه نمایند.تحقیقات تکمیلی اقدام به تکمیل تحقیقات و ارائه گزارش کتبی به 

های مطروحه در شعب تعزیرات آوری شده توسط ضابطین، پروندهدر مواردی که حسب تحقیقات ادله، قراین و امارات جمع -21ماده 

در صورت صادر نشدن قرار عدم  گردد.الیه اعالم میمراتب توسط ضابط به رئیس شعبه مرجوع یافتگی باشند،واجد وصف سازمان

 مراتب به رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعالم می گردد.  ارجاع پرونده به مراجع قضایی،عدم صالحیت و 

توان از می های ملی و استانیهای عضو کمیتهبه تشخیص دستگاه نامهاجرای این شیوهدر صورت بروز اشکال یا مانع در  -22ماده

مطابق  وبرای رفع آنها استفاده نمود. در صورت نیاز موضوع از طریق نماینده دستگاه مربوطه در کمیته مطرح های مذکور ظرفیت کمیته

 .آیدمیپیشنهاد کمیته اقدامات الزم جهت برطرف کردن اشکال یا مانع به عمل 

 

 


