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چكيده
در اين نوشتار تالش شده كه كليه قوانين و مقررات حاكم بر پديده قاچاق كاال و ارز به تفكيك و از ديدگاه حقوق كيفري اختصاصي
مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد .تا بدينوسيله خالء قانوني اين قوانين كه زمان تصويب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و
در شرايط كنوني جوابگوي نيازهاي قضائي دوران توسعه كشور را ندارد بخوبي تبيين و روشن گردد .در نتيجه برخورد فيزيكي دستگاه
قضائي در برخورد با مجرمين و قاچاقچيان كاال با استفاده از قوانين موجود كارآيي انها را به حداقل رسانيده است و اين تحقيق نشان ميدهد
كه اين قوانين و مقررات ساز و كار مناسبي براي مقابله با قاچاق كاال و ارز نيستند و اجراي آن تأثير چنداني در كاهش روند افزايش جرائم
قاچاق كاال و ارز بهمراه نداشته است.
نگارنده با تحليل ابعاد مختلف اين مسأله در صدد است كه چالشهاي موجود بر سر راه سياستگذاري جنائي تقنيني براي مبارزه با
معضل قاچاق كاال و ارز را بخوبي روشن نموده باشد و اين نوشتار راهگشاي پژوهشگران و تصميمگيرندگان براي اتخاذ سياستگذاري
جنائي تقنيني براساس يافتههاي علمي و دست آوردهاي جرمشناسي را بدنبال داشته باشد.
كليد واژهها :قاچاق كاال و ارز ،معضل اقتصادي و قضائي ،اسكلههاي غير مجاز ،خالء قانوني.

1

بسمهتعالي شأنه

مقدمه
1ـ بيان مسأله و اهميت آن:
قاچاق كاال از جمله جرائم عليه نظام اقتصادي است و آثار زيانبار آن بر امر توليد ،تجارت ،سرمايهگذاري ،اشتغال و كاهش درآمدهاي
دولت بر كسي پوشيده نيست .بدين لحاظ هر كشور بنا به سابقه تمدن و اوضاع و احوال و شرايط اقتصادي و اجتماعي كه دارد تدابير و
واكنشهاي كيفري بر اي كنترل و مقابله با اين پديده را اتخاذ نموده و مبناي سياست كيفري خود قرار داده است .در كشور ما نيز بعد از
استقرار مشروطيت ،قانونگذار با جرم انگاري پديده قاچاق كاال و پيشبيني واكنشهاي اجتماعي در قالب ،مجازات حبس و ضبط كاال و
جريمه براي مرتكبين قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال  1112كه در آن زمان قانون نسبتاً جامعي بود ،مقابله با قاچاق
كاال را مورد اهتمام قرار داده بود و متعاقباً نيز با تصويب و اجراي قانون امور گمركي در سال  1131اين سياست را براي كنترل ورود و
خروج كاال از مبادي گمركي تعقيب و دنبال كرده و بدين وسيله حمايت قانوني خود را از ارزشهاي اقتصادي و تجاري سنتي حاكم بر
جامعه ابراز نموده بود .به طوري كه بيش چند دهه اجراي اين قوانين و مقررات براي مقابله با قاچاق كاال كافي به مقصود بود .زيرا وسعت و
گسترش جرائم قاچاق در آن زمان بحدي نبود كه به عنوان يك معضل اقتصادي باعث نگراني دستاندركاران قواي عمومي كشور گردد.
اما به مرور ايام و بعد از بثمر رسيدن انقالب اسالمي به ويژه از سالهاي  1131به بعد به عللي كه به موقع به آنها اشاره ميشود روزبروز بر
وسعت و عمق جرائم قاچاق كاال و ارز افزوده شده و آثار سوء آن اذهان عمومي و توجه مسئولين را بخود جلب و باعث نگراني عمومي
شده است .برابر تحقيقاتي كه در اين زمينه بعمل آمده است حجم ساليانه قاچاق كاال در ايران در دو دهه اخير رقمي بين چهار تا شش
ميليارد دالر برآورده شده است.
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بدينترتيب آنچه قاچاق كاال را در سالهاي اخير به يك معضل اقتصادي و اجتماعي و پديده نگران كننده  2تبديل كرده است واردات
غيررسمي و قاچاق كاالهاي مصرفي به شكل سازمان يافته از طريق مبادي غيرقانوني و اسكلههاي غيرمجاز توسط باندها و معدودي از
صاحبان قدرت يا دارندگان موقعيتهاي اجتماعي و صاحبان نفوذ قدرت است كه در سالهاي اخير آسيبهاي شديدي بر نظام اقتصادي
كشور وارد كرده است .برابر نظريات ارئه شده توسط كارشناسان و مسئولين امر ،حجم قاچاق كاال در كشور در سالهاي اخير از حد يك
فعل و انفعال سوء اقتصادي فراتر رفته بنحوي كه آميختگي اين پديده با مسائل امنيتي به عنوان يك پديده ضد امنيتي نيز مطرح شده است.
ادامه اين وضعيت نگران كننده نه تنها باعث شكاف عميق در طبقات جامعه و گسترش فقر و عدم توزيع عادالنه درآمدها در كشور شده
است بلكه باعث تشويش اذهان عمومي شده و توجه مسئولين و مقامات عاليه مملكتي را براي مقابله مجدانه با اين پديده بخود جلب كرده
است.
در اين راستا مبارزه با معضل اقتصادي و اجتماعي قاچاق كاال از سال  1131بدستور مقام معظم رهبري خطاب به رياست جمهوري
براي تشكيل ستادي مستقل براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز وارد مرحله جديدي شد و اين ستاد بزودي فعاليت خود را آغاز كرده و
تالشهائي براي مبازره با اين پديده شروع شد كه منتهي به شناسائي برخي از اسكلههاي نامرئي و غيرمجازي كه تحت كنترل گمرك نبود
گرديد و دولت وقت براي مقابله با اين مشكل و مبارزه با قاچاق كاالي خارجي به كشور ،آئيننامه اجرايي خاصي را در سال  1131تدوين
و در اين راه نمايندگان نيروي انتظامي ،وزارت اطالعات و گمركات كشور ماموريت يافتند كه مبادي ورودي غيرقانوني را شناسايي و
گزارش آن را به رئيس جمهوري تسليم نمايند .بنابر آنچه در روزنامهها آمده است:
در گزارشي كه در اين زمينه به رئيس جمهور تسليم شده است حدود  33نقطه ساحلي در كشور به عنوان محل اسكلههاي نامرئي
غيرمجاز شناسائي شده است و بنابه اظهار رئيس كل سازمان نظارت و بازرسي بر كاال بيش از  211اسكله غيرقانوني در كشور وجود دارد و
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اين اسكلهها غالباً اختصاصي هستند نه تجاري ،و معموالً مربوط به فعاليتهاي غيرمجاز نظير فعاليتهاي نفتي ،شيالت و  ...است و احتمال
ورود كاال قاچاق از اين مجاري وجود دارد.
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به عالوه طبق جديدترين مطالعات و پژوهشي كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي بعمل آمده است حدود  11تا 13
درصد توليد ناخالص داخلي ايران به صورت اقتصاد زيرزميني است .در اين تحقيق آمده است كه حجم كل واردات كاال به كشور در سال
 1132حدود  11ميليارد دالر بوده است كه درآمد دولت از اين محل حدود چهار ميليارد دالر ( 1111ميليارد تومان) برآورد شده يا به
عبارت ديگر به ازاي هر  3دالر واردات يك دالر به درآمدهاي دولت اضافه ميشود و با اين محاسبات اگر حجم كل قاچاق كاال به كشور
را حدود هشت ميليارد دالر درنظر بگيريم كه طبق برخي بررسيها اين رقم چندان دور از واقعيت نيست .بنابراين قاچاق كاال حدود يك
ميليارد دالر از درآمدهاي كشور را كاهش ميدهد و اين اولين خسارت ناشي از رواج قاچاق كاال است ضمناً قاچاق گسترده كاال به كشور
لطمات بزرگي به توليد داخلي زده و باعث بيكاري جوانان مملكت ميشود به طوري كه طبق محاسبات صورت گرفته هر يك ميليارد دالر
قاچاق تقريباً حدود يكصد هزار فرصت شغلي را از كشور ميگيرد . 4 .از طرف ديگر
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كاال و ارز در شهريور ماه  1131در جمع خبرنگاران در مورد نحوة فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي در
مبارزه با باندهاي قاچاق سوخت و خودروهاي سنگين چنين اظهار نموده است.
در استان آذربايجان شرقي يك فقره پرونده مربوط به قاچاق سوخت به ارزش ريالي يكصد ميليارد ريال مورد رسيدگي و تعقيب قرار
گرفته است همچنين در استان مازندران نيز پرونده مربوط به قاچاق سوخت به ارزش ريالي يكصد و سي ميليارد ريال توسط اين سازمان
كشف و تحت پيگرد قرار گرفت ،و در منطقه آزاد چابهار نيز پرونده هاي قاچاق خودروهاي سنگين به ارزش ريالي بالغ بر سي ميليارد ريال
در سازمان تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قضائي قرار گرفته است.
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امعان نظر در ارقام و حجم قاچاق كاال و ارز در ظرف يكسال ،با وجود تالش و فعاليتهاي اخير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بخوبي
نشان ميدهد كه مقابله با پديده نگران كننده معضل قاچاق كاال و ارز به منظور تحكيم پايههاي اقتصاد ملي و حفظ منافع و مصالح جامعه
اسالمي كشورمان نه تنها مستلزم آسيبشناسي و مطالعه كارشناسانه پيرامون علل و عوامل معدّه و موجبه اين پديده مجرمانه است بلكه
نيازمند روزآمد كردن قوانين و مقررات پراكنده جزائي موجود و همچنين قانون امور گمركي و ساير منافع قانوني مربوط به كنترل قاچاق
كاال و ارز است كه بايستي متناسب با تحوالت رو به رشد اقتصادي كشور در سطح ملي و منطقهاي و بينالمللي بدون تاخير متحول و
اصالح گردد.
در اين چشمانداز و در شرايط كنوني يكي از راههاي مقابله و پيشگيري از قاچاق كاال و ارز ازنظر حقوق كيفري بازنگري و اصالح
قوانين و مقررات راجع به اين پديده است .اين امر يكي از چالشهاي اساسي در امر مبارزه و پيشگيري از قاچاق كاال و ارز است كه
موضوع اصلي مقاله حاضر است كه تحتعنوان ارزيابي خالء قانوني و كاستيهاي كاربردي قوانين و مقررات موجود كشور ازنظرتان
ميگذرد.
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مبحث اول
مفهوم ،مختصات جرم قاچاق كاال و جرائم در حكم قاچاق
گفتار اول
تعريف جرم قاچاق مال يا كاال
1ـ وصف مجرمانه قاچاق مال يا كاال در قوانين
ازنظر دانش حقوق كيفري اختصاصي ،يكي از راههاي شناخت ماهيت و جوهره هر عنوان كيفري يا جرمي مانند قاچاق مال يا كاال و
نظاير آن ،استفاده از معاني الفاظ و كلمات و عباراتي است كه قانونگذار براي بيان وصف مجرمانه و شرايط تحقق آن جرم اختيار ،و در
قانون بكار برده است بدليل اين كه بيان وصف مجرمانه و شرايط تحقق هر جرمي در قانون بمثابه قالب يا چارچوبي است كه ماهيت و
ويژگيها و عناصر اختصاصي آن را معين و مشخص مينمايد .همين ويژگي مهم وسيله و تشخيص هر جرم از ساير عناوين كيفري مذكور
در مجموعه قوانين جزائي است.
در ما نحن فيه يعني در خصوص مسأله بيان وصف مجرمانه و شرايط تحقق جرم قاچاق مال در قوانين جزائي موجود كشورمان مالحظه
ميشود كه قانونگذار در جرم انگ اري اين پديده ،تعريف واحد و جامعي كه شامل و دربرگيرنده كليه موارد و عمليات مجرمانهاي كه
ميتواند قاچاق محسوب گردد وجود ندارد .بلكه قانونگذار برحسب موضوع بعضي از فعاليتهاي تجاري افراد را كه به درآمدهاي دولت
لطمه وارد ميسازد با ذكر مورد به عنوان قاچاق معرفي و مستوجب مجازات اعالم كرده است.
مثالً ـ در ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال  ،1112/12/27وصف مجرمانه قاچاق اموال موضوع درآمد دولت را
بدين نحو بيان نموده است:
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« هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود عالوه بر رد مال و پرداخت جريمه به  ...حبس محكوم
ميگردد  6و در ماده  43اين قانون نيز ،هرگونه اقالم براي وارد كردن اسلحه به مملكت و يا صادر كردن آن يا خريد و فروش و يا حمل و
يا نقل و مخفي كردن و يا نگاهداشتن آن در داخل مملكت را قاچاق محسوب نموده است.
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به عالوه قانونگذار در ماده  11قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تيرماه  1111وارد كردن اجناس به كشور بدون رعايت مقررات
اين قانون را بديننحو قاچاق شناخته است.
«كليه اجناس كه برخالف مقررات اين قانون وارد مملكت شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته ميشود مرتكبين به
حبس از  3ماه الي يك سال محكوم خواهند شد».
متعاقباً ـ در جريان تصويب قانون امور گمركي مصوب  1131/4/11قانونگذار در ماده  27اين قانون ضمن احصاء موارد
يازدهگانهاي از عمليات تجاري كه قاچاق گمركي را تشكيل ميدهد .در بند يكم اين ماده قاچاق امور گمركي را بديننحو تعريف كرده
است «وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن كاال از كشور به ترتيب غيرمجاز».
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بعد از بثمر رسيدن انقالب اسالمي نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان تدوين قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه
قاچاق كاال و ارز در ماده  1اين قانون» حمل كاالي قاچاق را جرم شناخته و مرتكب را به شرح زير قابل مجازات اعالم كرده است.
هرگاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي ميشود با هر نوع وسيله نقليهاي حمل شود ،چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار
كاالي قاچاق) حاكي از اطالع حامل كاالي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي ،حامل به پرداخت
جريمهاي تا معادل دو برابر قيمت كاال محكوم خواهد شد .چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل
فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.
برطبق اين ماده ،هرگونه اقدام آگاهانه مرتكب در حمل قاچاق كاال از نقطهاي به نقطهاي ديگر نيز به عنوان جرم مستقل از عمليات
مجرمانه قاچاق كاال مستلزم مجازات بر طبق ماده مذكور خواهد بود.
بنابر آنچه تاكنون پيرامون وصف مجرمانه قاچاق كاال در قوانين و مقررات موجود بيان شد .در مقام ارزيابي به جرئت ميتوان گفت كه
سياست جنايي قانونگذار در بيان تعريف و وصف مجرمانه قاچاق كاال در قوانيني كه به آنها اشاره شد ،شفاف ،روشن و صريح نيست.
نارسائي اين طرز تفكر و انديشه كيفري را ميتوان با عنايت به معاني الفاظ و منطوق عبارت و كلمات استعمال شده در يكايك اين قوانين
كه به هدف بيان عمليات مجرمانهاي كه از نظر قانون قاچاق و جرم محسوب ميگردد بخوبي استنباط و تبيين و مورد بحث قرار دارد.
______________________________________________________________________
 3ـ مال موضوع درآمد دولت عبارتست از كليه كاالهايي كه بموجب مقررات صادرات و واردات كه ساليانه از طرف دولت تعيين ميگردد ورود آنها بـه داخـل
كشور يا صدور آنها به خارج از كشور ممنوع است و در صورت كشف توسط مأمورين مستلزم پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني است.
1ـ ديوان عالي كشور در سال  1117در راي وحدت رويه شماره  1131ـ  ،17/1/11قلمرو قاچاق موضوع ماده  43قانون مجازات مـرتكبين قاچـاق مصـو
 1112/12/27و ماده واحده قانون تفسير قسمت دوم ماده  43مذكور مصو  ،1113/12/21در قسمت بند ( ) اين ماده واحده را در خصوص قسمت اخير مـاده
 ،43بدين نحو گسترش داده است .به طبق اين راي كه به موجب قانون وحدت رويه قضائي مصو تيرماه  1123براي شعب ديـوان عـالي كشـور و دادگاههـا در
موارد مشابه الزماالتباع است.
( -1خارج كردن اشياء ممنوعالصدور 2ـ تسليم آن به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگر براي خارج كردن 1ـ هر نوع اقدام ديگر براي خـارج كـردن از
مملكت را به تنهائي ارتكا قاچاق ممنوع الصدور داشته و اضافه شده است عليهذا با احراز قصد متهم به خارج كردن طـ از مملكـت هرگونـه اقـدامي كـه بـراي
عملي كردن آن انجام شده باشد مشمول شق  1از موارد سهگانه فوقالذكر بوده و نيز قاچاق ط به طور كامل انجام يافته تلقي ميگردد و حكم شـعبه دوم ديـوان
عالي كشور در اين مورد كه منطبق با موازين قانون فوقالذكر ميباشد به طور صحيح صادر شده است بعد از انق

اس مي نيز مجـددا مـاده  43توسـط ديـوان

عالي كشور در راي شماره  11مورخ  1131/1/11در خصوص رسيدگي به قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن ،يـا خريـد و فـروش و يـا
حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت ،چون اخفاء و نگهداري اسلحه غيرمجاز از موارد جرم قاچاق مـوردنظر قانونگـذار احصـاء
شده است و نيز عنايت به بند ( )1ماده واحد قانون حدود ص حيت دادسرا و دادگاههاي انق

مصو  1132/2/11و همچنين توجـه بـه قـانون تشـديد مجـازات

مرتكبين قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصو سال  ،1131رسيدگي به كليه جرائم مربوط به نگهداري و حمـل اخفـاء سـ ي غيرمجـاز در صـ حيت
دادگاه انق

است و از اين حيث راي شعبه  12ديوان عالي كشور كه براساس ايننظر صادر شده موجه و قانون بوده و تائيد ميشود .اين راي طبق ماده واحـده

قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصو سال  1123در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع است) .
3ـ قانگذار در بندهاي يازده گانه ماده  27قانون امور گمركي مواردي كه از نظر اين قانون قاچاق محسو ميشود مشروحا با ذكر مصاديق پيشبينـي كـرده
است.
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از آنجمله قانونگذار در ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق كه بيتالغزل اين جرم محسوب ميگردد ،به جاي بيان اوصاف و
شرايط فعل مجرمانهاي كه قاچاق محسوب ميگردد .صرفاً با قيد عنوان قاچاق و با استعمال ،جمله (هر كس در مورد مالي كه موضوع
درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود) به جرم انكاري قاچاق پرداخته است و در قانون انحصار تجارت خارجي و در قضاياي گمركي نيز
وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن كاال به كشور به ترتيب غير مجاز را بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتي ،مشمول حكم ماده
يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق شناخته است .و متعاقباً در سالهاي  1111و  1114مجمع تشخيص مصلحت نظام ،با اين كه در بند
(الف) ماده  2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب سال  1114به منظور سرعت بخشيدن به روند
رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده هاي مربوط به قاچاق به هدف كاهش تراكم كار دستگاه عدالت كيفري تا حدودي مبادرت به
قضاءزدايي كرده است و در ماده  1اين قانون ،با جرم انگاري عالمانه عمل كسي كه مبادرت به حمل قاچاق كاال از نقطهاي به نقطهاي ديگر
مينمايد معهذا ساير مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق سال  1112را نيز با اصالحات جزئي در سال  1111بدون هيچ تغييري
بازنويسي شده است.
قانونگذار در جريان تصويب قانون بودجه سال  1131در زمينه يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كاال از كشور و همچنين عبور
كاالهاي خارجي (ترانزيت) در قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران و همچنين در آئيننامه مصوب هيئت وزيران در اين خصوص
مقررات ويژهاي پيشبيني كرده است كه در حال حاضر اينگونه مصوبات نيز ،منابع جرم قاچاق كاال را تشكيل ميدهند.
همچنين در بررسي مندرجات تبصره  1قانون بودجه سال  1133كل كشور و نيز در آئيننامه مصوب هيئت وزيران به شماره
 14111/37712مورخ  1134/12/23تغييرات اساسي در ميزان مجازات نقدي كاالي قاچاق و نيز در تقسيمات انواع اين جرم ايجاد
نموده است.
بنابراين اين مصوبات را ميتوان جديدترين منبع قانوني جرم قاچاق كاال از حيث موارد فوقالذكر به حساب آورد .ضمناً محتواي تبصره
ياد شده و آئيننامه اجرائي هيئت محترم وزيران مؤيد متن استفساريه مورخ  1131/3/13مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ارزش
كاالهاي مكشوفه قاچاق و همچنين رأي وحدت رويه قضائي شماره  373هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز هست.
اما در دو دهه اخير بويژه از سال  1131با وجود عوامل زمينهسازي از قبيل تحريمهاي اقتصادي ،كمبود امكانات توليد ،فقدان امنيت
سرمايهگذاري ،تورم و ايجاد مناطق آزاد تجاري و بازارچههاي مرزي و عدم اشتغال و فقر در مناطق مرزي ،گستردگي مرزهاي آبي و
خاكي كشور ،عدم امكان كنترل و بازرسي كاال در مبادي ورودي و خروجي به كشور و نظاير اينها ،رويهم باعث ايجاد فضاي مناسب براي
افزايش قاچاق كاال شده است و مداخله صاحبان قدرت و نفوذ در امر قاچاق به صورت سازمان يافته و ايجاد اسكلههاي نامرئي و غير قانوني
قاچاق كاال و تشكيل باندهائي به اين منظور ،باعث افزايش آمار و تشديد قاچاق كاال به كشور شده است بنحوي كه اقتصاد كشور را شديداً
مورد تهديد قرار داده و به عنوان يك معضل اقتصادي و اجتماعي اذهان عمومي و توجه مقامات عاليه مملكتي را براي چارهجويي به اين امر
به خود معطوف داشته است.
ازطرف ديگر ،امروزه توسعه فنآوري و گسترش ارتباطات و تحول چشمگير در امر تجارت و مبادالت اقتصادي بين كشور ،با ساير
كشورها موجب گسترش قاچاق كاال در سطح منطقهاي و بينالمللي شده است و اين امر بنوبه خود موجب تشديد و اوجگيري قاچاق كاال و
مشكلي بر سر راه توسعه اقتصادي كشور محسوب ميگردد و آثار زيانباري بر نظام اقتصادي و سياستهاي پولي و بانكي كشور وارد
ساخته است.
بدين ترتيب مجموعه عوامل ذكر شده موجب گرديده است كه مبارزه فيزيكي با قاچاق كاال با اجراي قوانين موجود كه مربوط به هفتاد
سال قبل است و حامي ارزشهاي اقتصادي و تجاري سنتي آن زمان است .در اين مرحله از زمان كه كشور ما دوران توسعه اقتصادي را
پشتسر ميگذارد ،توفيق چنداني درپينداشته و اين قوانين جزائي در شرايط كنوني ،ساز و كار مناسبي در كاهش روند افزايش آمار جزائم
قاچاق كاال بهمراه نداشته است.
مهمترين علت اين نارسائي همان گونه قبالً اشاره شد عدم شفافيت قوانين موجود و فقدان تعريف جامع و مانع از قاچاق كاال است كه در
عمل موجب بروز تفسيرهاي قضائي متفاوتي از قوانين مذكور از ناحيه قضات و مراجع كيفري شده است و نهايتاً منجربه آراء متفاوتي در
زمينه پروندههاي قاچاق كاال در مراجع كيفري ميشود .زيرا در حال حاضر اين اختالفنظر قضائي موجب گرديده است كه برخي از
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دادگاهها با استظهار به صراحت ماده  43قانون مجازات مرتكبين قاچاق در جريان رسيدگي به پروندههاي قاچاق كاال كه توسط مامورين
انتظامي تحت پيگرد قرار گرفته است دادگاهها در مرحله بدوي يا تجديدنظر فقط كاالهاي مكشوفه ممنوعالورود و ممنوعالصدور را قاچاق
تلقي مينمايند و نسبت به پروندههاي كه موضوع آنها قاچاق كاالهاي مجاز يا كاالهاي مشروط مشكوفه در داخل كشور اعالم شده است
به لحاظ عدم احراز ورود غير قانوني آنها به كشور و بنا به اصول برائت و اباحه و رعايت حرمت اموال مسلمين و فراواني و كثرت اشباه و
نظاير اين قبيل كاالها در بازارهاي داخلي كشور آنها را غير قاچاق تشخيص داده و مبادرت به صدور راي بر برائت متهم يا معترض
مي نمايند و راي بر استرداد عين با قيمت كاالي مظنون به قاچاق در حق وي صادر مينمايند .برعكس عدهاي ديگر از قضات برخالف نظريه
دسته قبل رويه قضائي اتخاذ و مبادرت به صدور حكم مينمايند .در اين زمينه براساس مطالعات انجام يافته و طبق آمار و ارقام منتشره از
طرف سازمانهاي مسؤول مبارزه با قاچاق كاال و ارز به علت عدم شفافيت قوانين جزائي به ويژه ماده  3قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي
راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سال  1114حاكي است كه بيش از  41تا  31درصد جزائم قاچاق كه
توسط افراد نيروي انتظامي در مرحله كشف ،توسط سازمانهاي مأمور وصول درآمد دولت قاچاق تشخيص داده ميشود .از سوي مراجع
كيفري و دادگاهها به علت عدم وقوع قاچاق براساس تحليلي كه فوقاً به آن اشاره شد مبادرت به برائت متهم يا تعرض به راي دادگاه بدوي
و صدور حكم به استرداد مال مكشوفه به صاحبان كاال مينمايند.
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به عالوه قاچاقچيان نيز با اطالع از نارسائي قوانين موجود در جريان تعقيب كيفري با تهيه مدارك و اسناد غير واقعي مبني بر اين كاالي
قاچاق مكشوفه توسط نيروي انتظامي را از مناطق آزاد تجاري در داخل كشور خريداري كردهاند تسليم مقامات قضائي مينمايند و در نتيجه
با سوء استفاده از عدم شفافيت قانون در اين زمينه غالباً موفق به اخذ راي برائت از اتهام انتسابي ميگردند و عمالً نقش سركوبگرانه و
بازدارنده قوانين جزائي را به آساني از بين ميبرند و بدينوسيله ساليانه تعداد قابل مالحظهاي از افراد كه به اتهام ارتكاب جرائم قاچاق
دستگير و توسط نيروي انتظامي به مراجع كيفري معرفي و با حكم برائت مواجه ميگردند .برابر تحقيقات انجام شده در اين زمينه ساليانه
حدود  1/3تا  2ميليارد دالر كاالي خارجي كه به كشور وارد ميگردد و همينطور حدود يك ميليارد دالر كاال داخلي كه از كشور خارج
ميگردد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي ،در مجموع اينگونه فعاليتهاي تجاري غيرقانوني با سوء استفاده از خالء قانوني ساليانه
حدود  1111ميليارد تومان به علت عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي به دولت به اقتصاد كشور زيان وارد ميكنند.
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امعان نظر در نكات ياد شده در شرايط كنوني يكي از راههاي مقابله و پيشگيري از قاچاق كاال و ارز بنظر نگارنده بارنگري و اصالح
ساختاري قوانين و مقررات راجع به پديده نگران كننده قاچاق كاال و ارز است و اين موضوع يكي از چالشهاي اساسي در امر مبارزه با
قاچاق كاال و ارز است كه در اين مقاله تالش مي شود كه اين موضوع به روش علمي و كارشناسانه بنحوي مورد بررسي قرار گردد تا بتواند
تفكر و انديشه تصميمگيرندگان و سياستگذاران را براي اتخاذ سياست تقنيني جنائي كارآمد و متناسب با دوران توسعه كشور و با استفاده
از يافتههاي جرمشناسي براي مقابله قاطع و سريع و بدون تبعيض عليه قاچاقچيان در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي تامين و برقرار نمايند.
2ـ تعريف حقوقي قاچاق كاال يا مال
نظر به فقدان تعريف صريح و شفاف قاچاق كاال در قوانين موجود اينك براي دستيباي به تعريفي كه ازنظر ماهوي حاوي اوصاف و
ويژگيهاي اعمال مجرمانهاي باشد كه ازنظر قوانين كنوني ايران مشمول تعريف قاچاق يا جرم در حكم قاچاق باشد .ناگزير در شرايط
كنوني و در چارچوب اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،با استفاده از معاني ادبي و اصطالحي لفظ قاچاق و استنتاج از منطوق كلمات و
مفهوم عب ارات مندرج در موارد قوانين ناظر به قاچاق كاال ،اعم از قانون مجازات مرتكبين قاچاق ،قانون انحصار تجارت خارجي ،قانون امور
گمركي و قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز و همچنين مفاد آراء وحدت رويه قضايي و عنداللزوم با نگاهي به
قوانين امور گمركي برخي از كشورهاي ديگر و كنوانسيون شوراي همكاري بينالمللي گمركي مصوب اكتبر سال  1711ميالدي و
اصالحيههاي بعدي آن در سالهاي  1737و  1773كه دولت جمهوري اسالمي ايران در تاريخ  1113/1/21به آن ملحق شده است و
استفاده از نظريه كارشناسان امور گمركي شايد بتوان به تعريف قابل قبول حقوقي راجع به قاچاق كاال دسترسي پيدا كرد.
______________________________________________________________________
7ـ شادنيا ـ هوشنگ ـ مقاله نگاهي اجمالي به مبارزه انتظامي با قاچاق كاال ـ مجله نگهبان ـ شماره  13صفحه  11سال 1134
11ـ همين نويسنده همان نوشته شماره  13صفحه .12

1

واژه قاچاق كه در زبان فارسي و در ادبيات حقوق كيفري استعمال ميگردد ،كلمه تركي است و در لغت به معني انجام كار پنهاني با
تردستي است و اسم مصدر به معناي فراواني است قاچاقچي كسي است كه اشياء قاچاق خريد و فروش ميكند.

11

اين واژه در ترمينولوژي حقوق به معني حمل و با نقل كاال از نقطه اي به نقطه ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و يا كاالي ممنوع
الورود يا ممنوعالصدور يا انحصاري دولت معرفي شده است.

12

قاچاق كاال از نظر كارشناس گمرك ،عبارت است از فرار دادن مال خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود يا خروج و
توليد ،نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوط ممنوع و غير مجاز گرديده باشد.

13

«غير از آنچه در ماده يك قانوان اصالح ،قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب  1111/11/7آمده است و كاالي موضوع درآمد
دولت و ممنوعالصدور و ممنوعالورود را دربرمي گيرد ،تعريف ديگري از قاچاق نشده است و به طور خالصه ،قاچاق عبارت است از وارد
كردن يا صادر كردن كاال برخالف قوانين و مقررات جاريه و يا اقدامي كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است.

14

ازنظر مطالعه تطبيقي ،تعريف جرم قاچاق كاال كه در كنوانسيون شوراي همكاري گمركي بينالمللي و سازمان جهاني گمرك (W.
).C. O
و همينطور در قوانين امور گمركي كشورهائي نظير ژاپن ،تحتعنوان (تقلب گمركي) ياد ميشود.

15

”عبارت است عمليات كسي است كه با توسل به وسائل متقلبانه يا مخفيانه يا هر عمل غيرقانوني ديگر ،كاالئي را به قصد فرار از
پرداخت حقوق و عوارض گمركي از مبادي و مرزهاي گمركي عبور دهد و يا اين كه با حيله و نيرنگ منافعي كه مغاير با قانون امور
گمركي است تخصيل نمايد“.

16

به طوري كه مالحظه ميشود ،تعريف تقليب گمركي در قانون امور گمركي ژاپن كه تحت عنوان مقررات كيفري

17

پيشبيني شده

است در مقايسه با تعريف قاچاق كاال به شرح مندرج در بند يكم ماده  27قانون امور گمركي ناظربه وارد كردن كاال به كشور يا خارج
كردن كاال به كشور به ترتيب غيرمجاز ،به مراتب جامعتر و شفاف و صريح ميباشد زيرا:
اوالً ـ قيد ،جمله ،توسل به وسائل متقلبانه به قصد فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي براي گذراندن كاال از مبادي گمركي كه
بيان كننده صريح وصف مجرمانه و عناصر اختصاصي جرم عمدي تقلب گمركي به قصد ضرر رسانيدن به درآمد دولت است در عمل
تشخيص مصاديق اين جرم را براي مأموري ن انتظامي و ضابطين دادگستري و اعضاء دادسرا و قضات محاكم و وكالء دادگستري بسهولت
فراهم كرده است و اتخاذ تصميم مقتضي و صدور حكم براي اجراي عدالت كيفري و محكوميت مرتكبين جرائم تقلب گمركي آسان
نموده است و برخالف قانون امور گمركي ايران امكان سوء استفاده متهمين و معترضين به آراء دادگاه را از بين برده يا بحداقل رسانيده
است.
ثانياً :در قانون امور گمركي كشور ژاپن مقررات خاصي براي جلوگيري از تحصيل منافع مغاير با قانون امور گمركي افرادي كه با توسل
به وسائل تقلبي موفق به استرداد حقوق و عوارض گمركي ميشوند عمل آنها را مشمول حكم تقلب گمركي قرار داده است در حالي كه
در مقررات امور گمركي كشور ما چنين حكمي براي استرداد متقلبانه حقوق و عوارض گمركي وجود ندارد.
با توجه به آنچه كه پيرامون وصف مجرمانه قاچاق كاال در مجموع قوانين و مقررات مربوط به اين عنوان كيفري مورد بحث قرار گرفت
در بيان تعريف نهائي آن ميتوان گفت:
قاچاق كاال كه از معني لغوي و اصطالحي آن مايه گرفته ،عبارت است از وارد كردن يا صادر كردن مال يا كاال ،موضوع درآمد دولت يا
ممنوع الورود يا ممنوع الصدور يا انحصاري است كه برخالف قوانين و مقررات حاكم بر اين پديده صورت ميگيرد و نيز خودداري از
انجام بعضي از مقررات قانون امور گمركي است و هم چنين شامل ساير اقدام مجرمانه مصرح در قانون است كه در حكم قاچاق محسوب
شده است.

______________________________________________________________________
11ـ فرهنگ فارسي عميد ـ تاليف حسن عميد ،واژه قاچاق ،صفحه  ،134انتشارات اميركبير سال  1132چاپ هيجدهم.
12ـ جعفري لنگرودي ـ دكتر محمد جعفر ،كتا ترمينولوژي حقوق ـ واژه قاچاق شماره  4142ـ صفحه  11ـ گنج دانش ـ بيتا.
11ـ احمدي ـ عبداهلل ـ كتا قاچاق ـ نشر ميزان سال  1132ص  11چاپ اول.
14ـ مجموعه كامل قوانين و مقررات راجع به قاچاق كاال و ارز ،سازمان تعزيرات حكومتي ،نظريه شماره  1/1731مورخ  1114/12/3اداره حقوق.
15_ CUS toms. Flaud.
16- R.F. Japan Laws and Regulation Con Cerning Customs Duties And CUS toms Procepures Article 109 – 112 – P – 71.
17-Pemal Provsions.
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گفتار دوم
مختصات يا ويژگيهاي جرم قاچاق كاال
با توجه به محتواي تعريف حقوقي ارائه شده از قاچاق كاال ،مختصات اين عنوان كيفري را ميتوان به ترتيب زير مطرح و مورد بحث
قرار داد.
1ـ ازنظر موضوع جرم قاچاق
2ـ ازنظر نحوه ارتكاب جرم قاچاق كاال
1ـ ازنظر تحليل عنصر تقلب در مفهوم واژه قاچاق و تعريف آن در قانون امور گمركي
4ـ قاچاق كاال از نظر ماهوي در زمره جرايم مقيد طبقهبندي ميشود
3ـ شروع به قاچاق كاال قانوناً ممنوع و قابل مجازات ميباشد
3ـ ازنظر حيثيت جرم قاچاق كاال
1ـ ازنظر موضوع جرم قاچاق
در بررسي قوانين متنوع حاكم بر پديده قاچاق مالحظه ميشود كه قانونگذار براي معرفي قاچاق برحسب مورد از واژههاي ،مالي ،كاال
و مالالتجاره استفاده نموده است .در اين مقال به اختصار به توضيح آنها اشاره ميكنيم.
اوالًَ ـ تعريف مال موضوع قاچاق
مال در قانون مدني و ساير قوانين ايران تعريف نشده است .مال يك كلمه يوناني Me Lomو لغت التيني  Ma Lumاست كه در
زبان عربي آن را از فعل ماضي (مال ـ يميل ـ ميال) شمردهاند .به عالوه چون واژه مال طرف ميل و خواهش انسان است در زبان پارسي آن را
(خواسته) ناميدهاند .در زبان عربي مال به معني طعام ،برده و هرچه به اكتساب بدست آيد به كار برده ميشود .از اين رو پول ،منافع ،مطالبات
و تعهدات هم مال است.
در زبان و در اصطالح حقوق مال عبارت از چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل مبادله باشد خواه مادي مثل ،اتومبيل و خواه
معنوي مانند طلب و ارزش خدمات .هم چنين مال بايستي قابل تقويم به پول باشد مانند اعيان و منافع و باالخره مال بايد امكان اختصاص به
شخص حقيقي يا حقوقي را داشته باشد و داراي منفعت عقالئي باشد.
بنابه تعريف مال در ما نحن فيه موضوع قاچاق در ماده  1اصالحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب  1111/11/7مجمع تشخيص
مصلحت نظام مالي است كه ناظر به عايدات دولت ميباشد كه به موجب مقررات وزارت بازرگاني شامل وارد كردن يا صادر كردن عين
اموالي است كه كسي به قصد گذراندن آن از مبادي گمركي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي اقدام مينمايد موضوع قاچاق را
تشكيل ميدهد.
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ثانياً ـ تعريف كاالي موضوع قاچاق:
واژه كاال كه در بندهاي يازدهگانه ماده  27قانون امور گمركي سال  1131و آئيننامه اجرائي آن مصوب سال  1131بدفعات مورد
استفاده قانونگذار قرار گرفته است عبارت است از هر شيء خارج از وجود انسان است كه نياز بشر را برآورده ميكند و قابليت مصرف و
مبادله را دارد.
______________________________________________________________________
 -13به موجب ماده  2قانون صادرات و واردات كاال مصو چهارم مهرماه  1112كاالهاي صادراتي و وارداتي به كشور به سه دسته زير تقسيم ميشوند.
(1ـ كاالي مجاز 2ـ كاالي مشروط 1ـ كاالي ممنوع )
براين اساس فهرست كاالهاي ممنوع توسط دولت معموال در جدول ضميمه مقـررات صـادرات و واردات و يـا بـه وسـيله سـاير مصـوبات دولـت در قـانون
صادرات و واردات اع م ميگردد.
و كاالهاي مشروط نيز شامل كاالهائي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است و كاالهاي مجـاز نيـز كـه صـدور يـا ورود آن بـا رعايـت
مقررات گمركي آزاد است.
نكته قابل ذكر در اين مقال اين است كه در مناطق آزاد كيش و قشم برخ ف طبقهبندي كاال طبق ماده  2قانون صـادرات و واردات خـارجي  1112ـ براسـاس
مقررات مربوط هر نوع كاالئي اعم از ممنوع و يا مشروط مانند چاي يا سيگار ،و شك ت خارجي آزادانه مورد معاملـه قـرار مـيگيـرد و بـه عنـوان كـاالي همـراه
مسافر به داخل كشور وارد ميشود در نتيجه ع وه بر تأثير سوئي كه بر قيمتگذاري ارز در كشور بجاي خواهد گذاشت در برخي از موارد نيز ممكن است چـاي
وارداتي از مناطق آزاد كشور غير بهداشتي و مصرف آن صفر باشد بازتا اين مسأله در مطبوعات خارجي نيـز انعكـاس يافتـه .چنانكـه روزنامـه قـدس در دوم
خرداد  12به نقل از روزنامه چاپ سوئيس به نام (روز بخير) در خصوص منطقه آزاد قشم نوشت :در قشم تمام چيزهايي كه در ايران ممنوع است مثل مشروبات
الكلي و فيلمهاي مبتذل خريد و فروش ميشود.

7

كاال در يك تقسيمبندي كلي به كاالي طبيعي شامل آنچه كه در جريان فعل و انفعال طوالني در طبيعت توليد ميشود نظير مواد
معدني ،قارچ طبيعي ،عسل و مرواريد طبيعي است و ديگر كاالي مصنوعي شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دستهاي اوست
مانند ماشينآالت صنعتي ،لوازم صوتي و همچنين اشعار ،سخنرانيها ،دفاع شفاهي وكالء دادگستري از طرف ديگر كاال را ميتوان از
جهات مختلف طبقهبندي كرد.
19

(الف) ـ تقسيمبندي كاال به اعتبار قانون و مقررات صادرات و واردات:
براساس اين طبقهبندي كاال به كاالي مجاز و كاالي مشروط و كاالي ممنوع طبقهبندي ميشود.
( )1ـ كاالي مجاز :مثل اكثر لوازم صوتي و تصويري خارجي
( )2ـ كاالي مشروط :مثل داروي خارجي
( )1كاالي ممنوع :مثل مشروبات الكلي
ب ـ تقسيم بندي كاال به اعتبار نحوه استفاده از آنها:
براساس اين طبقهبندي كاال به كاالي مصرفي و كاالي واسطهاي و كاالي سرمايهاي طبقهبندي ميشود.
( )1كاالي مصرفي مثل مواد سوختي
( )2كاالي واسطهاي مثل گندم
( )1كاالي سرمايهاي مثل فرش
ج ـ تقسيمبندي كاال به اعتبار اولويت نياز جامعه:
براساس اين طبقهبندي كاال به كاالي اساسي و كاالي ضروري و كاالي غيرضروري طبقهبندي ميشود.
( )1كاالي اساسي مثل برنج و روغن
( )2كاالي ضروري مثل لوازم و تجهيزات پزشكي
( )1كاالي غيرضروري مثل ،نوشابه و شكالت.
شايان ذكر است هر نوع كاالئي كه سود قابل توجهي داشته باشد در فهرست كاالهاي موردعالقه شبكههاي قاچاق قرار ميگيرد.
ثالثاً ـ مالالتجاره:
مالالتجاره كه در مقابل مال بكار ميرود ،عنوان مركب از دو كلمه مال و ديگري تجارت است .و در واژه مالالتجاره ،لفظ تجارت
وصف است براي مال و براي معرفي مالي است كه ازنظر ارزش يا كميت آن با مال غيرتجاري متفاوت ميباشد .يا به عبارت ديگر غالباً
ارزش و كميت مالالتجاره از مال غيرتجاري بيشتر است واژه مالالتجاره را قانونگذار در ماده  14قانون مجازات مرتكبين قاچاق استعمال و
به كار برده است.
و آن عبارت است از هر چيزي است كه ذاتاً داراي ارزش اقتصادي و قابليت مبادله و دخل و تصرف را دارا ميباشد.
2ـ ازنظر نحوه ارتكاب جرم قاچاق كاال
رفتار مادي خارجي مرتكب جرم قاچاق امور گمركي كه پيكره اين پديده را تشكيل ميدهد .از نوع فعل مثبت مرتكب است مثل وارد
كردن كاالي ممنوعالورود از راههاي غيرمجاز (هوائي ،دريائي ،زميني) به كشور يا به سخن ديگر غالب جرائم قاچاق زائيده عمل هستند
يعني شرط تحقق جرم قاچاق است كه مرتكب مبادرت به يك اقدام مغاير و مخالف ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق نموده باشد تا
مستوجب مجازات باشد.
با وجود اين عنصر مادي جرم قاچاق ممكن است به صورت ترك فعل يا سلبي ،يعني انجام ندادن عمل موردنظر قانونگذار تحقق پيدا
كند نظير ،خارج نكردن كاالئي از گمرك كه قبالً به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت به كشور وارد شده باشد در طرف زمان و
مهلت مقرر از گمرك و نظاير اينها.

______________________________________________________________________
17ـ ماده 14ـ هرگاه نسبت به عدل مال التجاره يا بسته يا صندوقي ظن قاچاق حاصل شود مامورين رسمي كشف ميتوانند آن را مهر نمايند تا در مقصـد بـا
حضور مامورين مربوطه از او معاينه شود مگر آن كه صاحب يا حامل تفتيش آن را در همان محل تقاضا كند . ...
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نكته قابل ذكر در خصوص نحوه ارتكاب جرم قاچاق كه نبايد فراموش گردد اين است كه موارد عنصر مادي جرم قاچاق به صورت
سلبي يا ترك فعل برخالف فعل مثبت ايجابي آن در قانون حصري است و محدود و منحصر به موارد مخصوص در قانون امور گمركي و
آئيننامههاي اجرائي آن است  20در مقابل مصاديق فعل مثبت قاچاق كه ناشي از عمل ايجابي است تمثيلي ميباشد.
3ـ از نظر تحليل عنصر تقلب از مفهوم واژه قاچاق و تعريف آن در قانون امور گمركي
ازنظر حقوق كيفري  ،چون اثبات جرم قاچاق كاال مانند هر جرم عمدي ديگر مستلزم احراز قصد مجرمانه ناشي از عمليات متقلبانه
مرتكب داير بر نقض يكي از مقررات منصوص در قانون جزا يا لطمهزدن به حقوق و منافع اشخاص حقيقي يا حقوقي است .بنابراين در
مسأله قاچاق كاال با اين كه در مجموع قوانين راجع به قاچاق كاال قانونگذار صريحاً از عمليات متقلبانه و رفتارهاي خدعهآميز مرتكب
قاچاق به منظور فريب دادن مامورين كشف جرم در موارد قانوني مربوط ذكري بميان نياورده است .معهذا بنظر ميرسد كه با تحليل
حقوقي ،مفهوم واژه قاچاق و هم چنين تعريف اين جرم در بند يكم ماده  27قانون امور گمركي ،بتوان (عنصر تقلب) را بديننحو استنتاج و
بدست آورد.
اوالً ـ واژه ،قاچاق مذكور در ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق ،عنوان كيفري شناخته شدهاي است كه ناظر به عمل كسي است
كه عالماً عامداً اقدام به وارد كردن غيرمجاز مال موضوع درآمد دولت به كشور مينمايد .اما الزمه تحقق جرم قاچاق عالوه بر عمليات
انجام يافته از طرف متهم موكول به احراز علم مرتكب به ممنوعيت وارد كردن آن مال به كشور از راههاي غيرمجاز (هوائي ،دريائي،
زميني) باشد كه مرتكب براي فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كه منجر به زيان مالي دولت خواهد شد به انجام ميرساند هرچند
در متن ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق قانونگذار اشارهاي به اين عنصر رواني جرم قاچاق ننموده است .بدينترتيب ،ارتكاب فعل
خارجي مرتكب براي وارد كردن مال به كشور به طور مخفيانه يا غيرمجاز به منظور فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كه تشكيل
دهنده جرم عمدي قاچاق مال يا كاال است بخوبي عنصر تقلب در جرم قاچاق را مدلّل ميسازد .يا به سخن ديگر عنصر تقلب در جرم
قاچاق از نقض مقررات ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق حاصل ميگردد مستتر است كه منتهي به زيان مالي دولت خواهد شد.
ثانياً ـ با استظهار به صراحت عبارت صدر بند يكم ماده  27قانون امور گمركي كه مقرر ميدارد:
وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن كاال از كشور (به ترتيب غير مجاز) و عنايت به اين كه در لسان حقوق كيفري ،وارد كردن
كاال به كشور ،وقتي قاچاق محسوب ميش ود كه مرتكب با توسل به عمليات از قبيل ،اظهار كردن كاالي ممنوع الورود تحت عنوان كاالي
مجاز يا كاالي مشروط ،با تسليم مدارك و اسناد تقلبي و مجهول به مامورين كشف قاچاق يا ارزيان گمرك ،موجبات فريب دادن آنها را
به ضرر دولت فراهم مينمايد .بدينترتيب (عنصر تقلب) در انتساب جرم قاچاق كاال در قابل وارد كردن كاال (به ترتيب غير مجاز) به
كشور ظاهر و محرز ميگردد به عالوه چون جمله (به ترتيب غيرمجاز) در اين بند مطلقاً ذكر شده است .پس اين امر نشان ميدهد كه ازنظر
قانونگذار ،هرگونه عمليات غير واقعي كه مرتكب براي (وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن كاال از كشور) به آنها متوسل و با آگاهي
كامل از متقلبانه بودن آنها براي فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي يا توديع پيمان ارزي ،و استفاده از آنها موجبات گمراهي
مأمورين در كشف كاالي قاچاق را فراهم ميكند ،تحت عنوان (عمليات غير مجاز) تشكيل دهنده عنصر تقلب در جرم قاچاق كاال
محسوب خواهد شد.
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4ـ جرم قاچاق كاال از نظر ماهوي در زمره جرائم عمدي مقيد است
ارتكاب فعل وارد كردن كاالي غيرمجاز به كشور يا خارج كردن آن از كشور كه باعث تعقيب كيفري مرتكب جرم خواهد شد .زماني
منتهي به مجرميت متهم و محكوميت مجرم به مجازات خواهد شد كه:
اوال ًـ مرتكب با علم به ممنوعيت و غيرمجاز بودن وارد كردن كاال يا خارج كردن آن از كشور عامداً آن را به طور مخفيانه يا متقلبانه از
طريق هوائي يا دريائي يا زميني به كشور وارد يا از كشور خارج نمايد .احراز از اين اندازه از عمليات ماهوي آگاهانه مرتكب جرم قاچاق را
______________________________________________________________________
21ـ براي اط ع بيشتر در اين خصوص به بندهاي ششم و هفتم ماده  27قانون امور گمركي مصو سال  1131و ماده  211آئيننامه امور گمركـي مراجعـه
نمائيد.
21ـ وليدي ـ دكتر محمد صالح ،جزوه درس حقوق كيفري اقتصادي ـ دوره كارشناسي ارشد جزاء جرم شناسي سال تحصيلي 31ـ 1132ص  24ـ دانشـكده
حقوق دانشگاه آزاد اس مي واحد تهران مركزي)21( ،
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در لسان حقوق كيفري قصد مجرمانه كلي يا (عمد عام) مي نامند اما براي محكوميت مجرم اين اندازه اقدام گرچه الزم است ولي كافي
نيست.
ثانياً ـ عالوه بر وجود عمد عام ناظر به آگاهي مرتكب به نامشروع بودن عمليات غيرمجاز خويش در جرم قاچاق كاال ،قصد مجرمانه
خاص يا (عمد خاص) يعني حصول نتيجه مجرمانه به صورت ايجاد زيان مالي به درآمد دولت به وسيله توسل مرتكب به عمليات تقلبي براي
فريب دادن مأمورين دولت در كشف قاچاق براي فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي يا توديع پيمان ارزي نيز ضرورت دارد بدين
لحاظ قانونگذار براي تحقق و اثبات جرم قاچاق حصول نتيجه مجرمانه را نيز جزو عنصر رواني قاچاق قرار داده است.
5ـ شروع به قاچاق جرم و قابل مجازات است
با اين كه بحث راجع به شروع جرم عليالقاعده يكي از مباحث حقوق جزاي عمومي است معهذا در اين مقال نظربه اين كه شروع به
قاچاق اموال موضوع عايدات دولت در قانون مجازت مرتكبين قاچاق مصوب  1112/12/27جرم بوده و بعد از بثمر رسيدن انقالب
اسالمي نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اصالحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مورخ  1111/11/7ضمن بازنويسي ماده 2
قانون مجازات مرتكبين قاچاق سال  1112مجدداً شروع به قاچاق را بدين نحو مورد تأييد قرار داده است.
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” شروع به جرم قاچاق ،عالوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت به دو ماده تا يك سال حبس جنحهاي خواهد
بود“.
بنابراين و با توجه به حكم كلي شروع به جرم در ماده  41قانون مجازات اسالمي كه مقرر ميدهد «هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و
شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود ،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ،محكوم به مجازات همان جرم محكوم
ميشود».
بر اين مبنا و در ما نحن فيه در تحليل سير مراحل تكاملي عنصر مادي جرم قاچاق كاال بايد دانست ازنظر حقوق كيفري مجرد پيدايش
انديشه قصد ارتكاب جرم قاچاق در ذهن مرتكب و تهيه مقدمات و عملياتي كه فقط مقدمه ارتكاب جرم قاچاق بوده و ارتباط مستقيم با
وقوع قاچاق نداشته باشد شروع به قاچاق نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست مانند اين كه كسي چند عدل فرش نفيس دستباف
خريداري و قصد ارسال آن براي فروش به خارج از كشور را داشته باشد و بدين منظور آنها را در وانت بار خود قرار داده و به سمت
فرودگاه آن را حمل نمايد .اين اندازه اقدام او كه در حد تهيه مقدمات ارتكاب قاچاق است براي شروع به اين جرم كافي بنظر نميرسد و
مرتكب را نميتوان به موجب ماده  2قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب كيفري و مجازات قرار داد.
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بنابراين براي خروج از مرحله تهيه مقدمات و ورود به مرحله اجراي عمليات عنصر مادي شروع به قاچاق كاال مطالب اين موضوع را به
ترتيب زير بررسي ميكنيم.
اوالً ـ بيان ماهيت عمليات اجرائي شروع به قاچاق
براي تحقق شروع به جرم قاچاق الزم است كه مرتكب جرم عالوه بر داشتن قصد و انديشه ارتكاب جرم قاچاق مبادرت به تهيه
مقدمات و وسائل ارتكاب جرم نموده باشد .و سپس وارد مرحلهاي بشود كه عمليات و اقدامات او ارتباط با وقوع جرم قاچاق را داشته باشد
و اين عمليات را انجام ميدهد .اما در اين مرحله كه عمليات اجرائي جرم قاچاق را شروع كرده است ،عمليات او به علت مداخله عامل
خارجي كه اراده فاعل جرم قاچاق در آن مدخليت ندارد قصد مجرمانه او معلق مانده و جرم به اتمام نميرسد يعني قاچاق موردنظر واقع
نميشود .اين اندازه عمليات مرتكب كه معلق مانده است به عنوان شروع به قاچاق مشمول حكم ماده  2قانون اسالمي قانون مجازات
مرتكبين قاچاق سال  1111خواهد بود .با توجه به تحليل فوقالذكر ،شروع به جرم قاچاق را بطور خالصه ميتوان بدين نحو تعريف نمود.
شروع به جرم قاچاق ناظر به عمليات كسي است كه به قصد ارتكاب جرم قاچاق با توسل به وسائل تقلبي به قصد گمراه
كردن مأمورين كشف جرم قاچاق ،براي فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي ،اقدامات و عملياتي انجام بدهد اما به علت
موانعي كه خارج از ارائه اوست قصد مجرمانهاش معلق شود و جرم قاچاق واقع نگردد.

______________________________________________________________________
22ـ روزنامه رسمي كشور ـ شماره  14333مورخ .1111/11/27
21ـ تبصره يك ماده  41قانون مجازات اس مي مؤيد برداشت و تحليل فوق الذكر ميباشد)22( .
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ثانياً ـ نحوه اعمال مجازات شروع به قاچاق كاال:
همانگونه قبالً اشاره شد به موجب ماده  2قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ( 1112/12/27اصالحي سال  1111مجمع
تشخيص مصلحت نظام) مجازات شروع به قاچاق كاال ،عالوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي موجب محكوميت مرتكب به دو ماه حبس
تا يك سال نيز خواهد شد.
مع هذا نظر به اين كه واكنش كيفري قانونگذار نسبت به جرم قاچاق كاال در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و
ارز مصوب  1114/2/12مجمع تشخيص مصلحت نظام تغييراتي بوجود آمده است و به تبع آن در خصوص اعمال مجازات شروع به جرم
قاچاق نيز براساس ميزان بهاء كاالي موضوع قاچاق در بندهاي الف و ب ماده  2قانون مزبور ،قانونگذار در مواردي كه بهاي كاالي موضوع
قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد و يا اين كه از ده ميليون ريال تجاوز كند (اجازه قضاءزدايي) را به ادارات و سازمانهاي ذيربط
داده است بدين لحاظ در خصوص اعمال مجازات شروع به جرم قاچاق كاال برحسب بهاء موضوع قاچاق كاال بايد قابل به تفكيك شد.
(الف) ـ حذف وصف مجرمانه شروع به جرم قاچاق
مطابق بند الف ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال در مواردي كه بهاء كاالي موضوع شروع به قاچاق
كاال معادل ده ميليون ريال يا كمتر از آن باشد به موجب ماده  1آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال
و ارز مصوب  1117/1/27هيأت وزيران سازمان كاشف فقط به ضبط كاال به نفع دولت اكتفاء ميكند و عين كاالي مكشوفه را با تنظيم
صورتجلسه كشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل ميدهد.
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بنابراين چون قانونگذار در اين مورد صرفاً به ضبط كاالي مكشوفه بسنده كرده است :در نتيجه اعمال مجازات ديگري براي شروع
كننده جرم قاچاق كاال با بهاء موردنظر قابل تصور نيست .يا به عبارت ديگر قانونگذار با قضاء زدايي مذكور وصف مجرمانه شروع به جرم
قاچاق را حذف نموده است.
(ب) ـ مجازات مشروط شروع به جرم قاچاق كاال:
مطابق بند (ب) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال ،در مواردي كه بهاي كاالي موضوع شروع به قاچاق
كاال بيش از ده ميليون ريال باشد ،به موجب ماده  3آيين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب
 1117/1/27هيات وزيران ،در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت نصف جريمه نقدي براي جرم قاچاق همان كاال را بپردازد و عين كاال
ضبط شده باشد در صورتي كه متهم در بازداشت باشد بالفاصله آزاد ميشود و موضوع تعقيب كيفري متهم به شروع قاچاق كاال منتفي
است .در نتيجه در اين مرحله شروع به قاچاق او جرم نبوده و قابل مجازات و ديگر هم نيست.
اما در صورت استنكاف متهم از پرداخت جريمه نقدي در مرحله اداري و قضاء زدائي به موجب ماده  1آئيننامه اجرائي مزبور پرونده
متشكله را سازمان شاكي تكميل كرده و حسب مورد به مراجع قضائي يا محاكم تعزيرات حكومتي ارجاع مينمايد .در اين مرحله مراجع
قضايي عالوه بر ضبط كاال و اخذ جريمه نقدي در صورت احراز بزه شروع به قاچاق با رعايت ماده  2قانون مجازات مرتكبين قاچاق
مصوب ( 1112/12/27اصالحي سال  )1111و قسمت اخير حكم ماده  2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال
محكوم خواهد شد.
(ج) ـ مجازات قطعي شروع به جرم قاچاق كاال:
بجز موارد مذكور در بند (الف) اين نوشتار و هم چنين عبارت مذكور در قسمت نخست در بند (ب) آن كه قانوناً مسأله شروع به جرم
قاچاق منتفي است و قابل مجازات نيست در ساير موارد كه بهاء كاالي موضوع قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند و متهم به شروع قاچاق
حاضر به پرداخت نصف جريمه نقدي متعلقه نباشد يا به سخن ديگر پرونده امر در مرحله اداري قابل قضاء زدايي نباشد مراجع كيفري
صالحيتدار برسيدگي برحسب مورد در صورت احراز مجرميت و اثبات بزه متهم به شروع به كاالي قاچاق را با رعايت ماده  2اصالحي،
قانون مجازات مرتكبين قاچاق ماده  1111ناظر به بند ب در ماده  2قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ماده  1آئيننامه اجرائي
قانون مزبور مبادرت به صدور حكم به محكوميت متهم خواهند نمود.
______________________________________________________________________
24ـ روزنامه رسمي شماره  13123ـ مورخ  1117/4/17كشور.
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6ـ از نظر قضاء زدايي محدود از جرم قاچاق كاال
در بررسي سياست جنايي قانونگذار در گذشته و بعد از پيروزي انقالب اسالمي در خصوص قوانين راجع به قاچاق كاال مالحظه ميشود
كه قانونگذار بدواً در سال  1131با اصالحاتي در ماده  3قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال  1112اجازه استفاده (از قضاء زدايي)
در امر رسيدگي به بعضي از پرونده هاي قاچاق كاال را بنحو محدود به مأمورين ادارات مأمور وصول درآمد دولت با رعايت شرايطي
واگذار كرده بود.
مطابق ماده  3قانون اصالحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب  ،1131/12/27ادارات مامور وصول درآمد دولت ميتوانند فقط
براي يكبار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاء جرم قاچاق كاال صرف نظر كرده و به وصول جزاي نقدي و ضبط مال و در صورت از بين
رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايند .در اين صورت اگر پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي باشد انصراف از تعقيب تا قبل از
صدور حكم بدوي ممكن است و تعقيب كيفري موقوف ميگردد .پرداخت جزاي نقدي آثار جزائي نداشته و مشمول مقررات تكرار جرم
نخواهد بود.
به عالوه به موجب تبصره الحاقي به ماده  3مزبور ،در صورتي كه جزاي نقدي مورد قاچاق كمتر از مبلغ يكصد هزار ريال باشد و
مرتكب آن را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را بدهد با ضبط عين مال و در صورت از بين رفتن مال با وصول بهاي آن از تعقيب كيفري
معاف خواهد بود ولو اين كه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.
متعاقباً قلمرو اعمال سياست كيفري (قضاء زدائي) از جرم قاچاق كاال بعد از پيروزي انقالب اسالمي و در جريان تصويب قانون نحوه
اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز ،به منظور انصراف از تعقيب كيفري متهم به ارتكاب جرم قاچاق كاال گسترش بيشتري
پيدا كرده است .زيرا به موجب بندهاي (الف) و (ب) ماده  2قانون مزبور مصوب سال  1114مجمع تشخيص مصلحت نظام قانونگذار به
ادارات و سازمانها ذيربط اجازه داده است در خصوص پروندههاي قاچاق كاال بهاي كاالي موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر
باشد ،فقط به ضبط كاال به نفع دولت اكتفاء كنند و در مواردي كه بهاي كاالي قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله
اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كاال اقدام و از
تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر نمايند.
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گفتار سوم
جرائم در حكم قاچاق كاال
1ـ تعريف جرم در حكم قاچاق كاال
عنوان كيفري عمليات مجرمانهاي كه بحكم قانون قاچاق تلقي ميشود ،عبارت از ارتكاب فعل مجرمانهاي است كه ازنظر ماهوي داراي
تعريف و عناصر تشكيل دهنده مخصوص بخود و مجازات جداگانهاي در قانون است و در عين اين كه جرم مستقلي بشمار ميرود .معهذا
قانونگذار به منظور حمايت از منافع مصالح عمومي و حفظ ارزشهاي معتبر اخالقي جامعه آن جرم را در حكم قاچاق قرار داده است .مانند
عمليات كساني كه مبادرت به نگهداري يا حمل مشروبات الكلي در حين مسافرت مينمايد ،عمليات آنان به جهت اينكه مشروبات الكلي از
نظر نظام كيفري اسالمي فاقد ماليت شرعي است لذا عمل آنان در حكم قاچاق محسوب و طبق قانون مجازات اسالمي باب تعزيرات قابل
تعقيب و مجازات خواهد بود.
همينطور ،كساني كه عالماً لباسها و نشانههايي كه عالمت مشخصه گروه هاي ضد اسالم يا انقالب است توليد كنند يا وارد كنند و يا
بفروشند و يا در مالء عام و انظار عمومي از آنها استفاده كنند و باعث جريحهدار شدن عفت عمومي را در جامعه فراهم نمايند مجرم شناخته
ميشوند و (البسه مذكور) در حكم قاچاق محسوب ميشود.
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______________________________________________________________________
23ـ وليدي دكتر محمد صالح ،جزوه حقوق كيفري اقتصادي ص  ،33نشريه دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي درباره كارشناسي ارشد ،سال .31
23ـ براي اط ع بيشتر به ماده ( )1قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هائي كه استفاده از آنهـا در مـ ء عـام خـ ف شـرع يـا عفـت
عمومي را جريمهدار ميكند مصو  1133/12/23مراجعه فرمائيد.
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 2ـ بررسي تعارض حكم قاچاق ،توليد يا وارد كردن مشروبات الكلي در قانون مجازات اسالمي و قانون مرتكبين
قاچاق:
نظربه اين كه به موجب مواد ( )1و ( )2و ( )43قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ( 1112/12/27اصالحي سال  )1111توليد يا
وارد كردن مشروبات الكلي به كشور ممنوع بوده و مرتكب آن طبق ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مستوجب كيفر خواهد بود .از
سوي ديگر ،فعل مجرمانه ساختن يا وارد كردن مشروبات الكلي به كشور به شرحي كه گذشت تحت عنوان (جرم در حكم قاچاق) بر طبق
ماده  111قانون مج ازات اسالمي مستقالً ممنوع بوده و مرتكب آن عالوه بر مجازات حبس و شالق تعزيري به جزاي نقدي يا يك يا دو
مورد از آنها محكوم خواهد شد.
بنابراين در بادي امر ميان مقررات مجازات مرتكبين قاچاق و قانون مجازات اسالمي در مورد حكم قاچاق تعارض حاصل ميشود.
براي رفع اين تعارض استداللهاي متفاوتي بنظر ميرسد كه به آنها اشاره ميكنيم
الف ـ ممكن است گفته شود قانون مجازات اسالمي حكم عام موخر بر تصويب قانون مجازات مرتكبين قاچاق است لذا مقررات قانون
مجازات مرتكبين قاچاق را نسخ نموده است و در حال حاضر رويه دادگاههاي عمومي نيز در اين خصوص اين است كه جرائم مزبور،
براساس مقررات قانون مجازات اسالمي رسيدگي ميكنند.
ب ـ ممكن است گفته شود قاعده عام موخر به وسيله خاص مقدم تخصيص خورده است .پس در مورد تعارض مقررات قانون مجازات
مرتكبين قاچاق مصوب ( 1111/12/27اصالحي سال  1111مجمع تشخيص مصلحت نظام) مورد عمل خواهد بود .اما اين احتمال بسيار
ضعيف بنظر مي رسد چون تالي فاسد آن اين است كه ضبط كاالي قاچاق و اخذ جريمه مقرر در ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق
به علت فقدان (ماليت شرعي) مشروبات الكلي فاقد وجهه قانوني است و چنين برداشتي بيهوده و لغو خواهد بود.
ج ـ ممكن است گفته شود هر دو مجازات مقرر در قانون درباره مرتكب جرم ،ساختن يا وارد كردن مشروبات الكلي به كشور اعمال
گردد .اما اين احتمال به كلي مردود است زيرا براي يك جرم در آن واحد نميتوان دو مجازات اعمال كرد.
د ـ برداشت نهائي :از بين استداللهاي سه گانه براي رفع تعارض ياد شده استدالل نخست موجهتر بنظر ميرسد كه به طور غالب هم
مورد عمل مراجع كيفري است اما بنظر نگارنده مناسب است كه قانونگذار با وضع و تصويب قانون اين تعارض را برطرف كند و يا حداقل
دادستان كل كشور با طرح موضوع در هيات ديوان عالي كشور با اتخاذ وحدت رويه قضائي تكليف اين مهم را روشن نمايد.
3ـ جلوهاي از تفسير ماده  2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي در خصوص بهاء قاچاق
قاچاق مشروبات الكلي مانند ساير كاالهاي قاچاق مذكور در قانون در دو دهه اخير در ايران به عنوان يك معضل اقتصادي مطرح شده
و آثار سوء آن از نظر اجتماعي ،اجرائي و فرهنگي در حوزه ملي هر كس پوشيده نيست .طبق نظريه كارشناسان و دست اندركاران و
مسئولين مبارزه با قاچاق افزايش آمار قاچاق مشروبات الكلي در ساليان اخير از حد يك فعل و انفعال سوء اقتصادي فراتر رفته است.
براساس گز ارش مأمورين انتظامي آمار كشفيات مشروبات الكلي قاچاق وارده به كشور در يك محدوده زماني بسيار كوتاه در مناطق غربي
كشور حدود هشتصد هزار شيشه و قوطي مشروبات الكلي بوده است كه به طور قاچاق از مناطق مرزي غربي به كشور وارد شده است كه
توسط مامورين انتظامي كشف شده است و مرتكبين آن نيز به مراجع كيفري معرفي شدهاند ،ارزش ريالي آن بالغ بر يك ميليارد تومان
تخمين و برآورد شده است.

27

امعان نظر در اعداد و ارقام مشروبات الكلي قاچاق و مكشوفه كه مبين مخاطرات ناشي از آن كه باعث ميلياردها تومان ارز به خارج از
كشور ميگردد و كلي تاً به جهت واكنش كيفري جامعه عليه مرتكبين و وارد كنندگان مشروبات الكلي قاچاق به كشور ميگردد كه غالباً با
كاميونهاي بزرگ و تريلي حمل و نقل مي گردد و در صورت كشف و دستگيري متهم يا راننده كاميون به خالف ساير كاالهاي قاچاق
مكشوفه كه قانوناً اصل كاال ضبط و قيمت ريالي مال مورد قاچاق جريمه نقدي عالوه بر مجازات حبس تعزيري تا دو سال و شالق تا 14
ضربه محكوم خواهند شد در مورد مشروبات الكلي مكشوفه در شرايط فعلي به علت اين كه مشروبات الكلي ،در حكومت جمهوري
اسالمي فاقد ماليت و ارزش اقتصادي است و شرعاً نميتوان مشروبات الكلي مكشوفه را ضبط و هم چنين معادل قيمت ريالي آن مرتكب
جرم را به جريمه نقدي محكوم نمود بلكه به موجب ماده  111قانون مجازات اسالمي دادگاه مرتكب جرم قاچاق مشروبات الكلي را فقط
______________________________________________________________________
21ـ چاوشي ـ حميد ـ پديده قاچاق ازنظر حقوق كيفري ـ مجله دادرسي نيروهاي مسلح ـ شماره  17سال  1134صفحه .14
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به يكي يا دو مورد از مجازات حبس سه ماه و تا  14ضربه شالق و يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد نمود در نتيجه عدم تناسب
كيفر قانوني در قبال سود سرشاري كه مرتكب جرم قاچاق مشروبات الكلي بدست خواهد آورد بهيچ وجه جنبه بازدارندگي و ارعابي براي
اين كه مجرم در آينده و پس از عمل كيفر مرتكب تكرار جرم نگردد ندارد به عالوه در اغلب موارد موجب تجري مرتكب و ديگران را
براي ارتكاب اين جرم خواهد شد و همين امر بيش از پيش موجب نگراني و دغدغه خاطر مسئولين مبارزه با قاچاق مشروبات الكلي را در
سالهاي اخير فراهم كرده بود تا اين كه در سال  1131قوه قضائيه در جهت چاره انديشي براي مقابله با اين مشكل طي استفساريه از مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،پرسشي را به مضمون زير مطرح و نظريه آن مجمع را خواستار شدند.
موضوع استفساريه:
مقصود از (بهاي كاال) در بندهاي الف و ب ماده  2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب
 1114/2/12مجمع تشخيص مصلحت نظام ماليت عرفي كاال ميباشد يا ماليت شرعي آن؟
نظر مجمع مصلحت نظام بدين نحوه اعالم شده است:
ماده واحده :در ارزيابي بهاي كاالي مشمول بندهاي الف و ب ماده قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز
مصوب  1114/2/12مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه كاالي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد .ماليت و ارزش عرفي
آن مالك ارزيابي است.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده ،در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هيجدهم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجمع تشخيص
مصلحت نظام به تصويب رسيد.
رهآورد و آثار اين استفساريه در كنار ساير قوانين و مقررات قانوني پراكنده ناظر به انواع قاچاق كاال و ارز در شرايط فعلي وسيله مبارزه
و ضمانت اجراي كيفري با اين معضل اقتصادي و اجتماعي قاچاق است .با وجود اين افزايش آمار قاچاق كاال و ارز در دو دهه اخير همان
گونه قبالً مورد بحث قرار گرفت بخوبي نشان ميدهد كه مجموعه قوانين جزائي موجود حاكم بر پديده و معضل قاچاق با وجود تشكيل
ستاد مبارزه با اين پديده و فعاليت هاي انجام يافته از طرف اين ستاد نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد اين معضل را مهار كند .بلكه الزم
است كه سياست كيفري خاصي براي تدوين مبارزه ريشهاي با پديده قاچاق و هم چنين بازنگري و تجديدنظر در قوانين و مقررات گمركي
و مجهز نمودن سازمانهاي گمرك و نيروي انتظامي و ساير سازمانهاي خاكي در امر قاچاق كاال و ارز به تكنولوژي پيشرفته و تهيه ساز و
كار الزم براي مقابله با رانتخواري و باندهاي سازمان يافته قاچاق كاال و ارز به صورت قانوني براي مبارزه منطقي و هدفمند با اين پديده
زشت اقتصادي و اجتماعي نگران كننده و مشاركت همگاني و عزم و اراده ملي و تالش هم جانبه كليه سازمانهاي مسؤول مبارزه با پديده
قاچاق است.
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مبحث دوم
مفهوم ارز و قاچاق ارز و جرائم در حكم قاچاق ارز
گفتار اول
تعريف ارز
1ـ تعريف ارز در عرف بانكداري:
واژه ارز در لغت به معني قيمت ،بهاء و نرخ است
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چنانكه در بيت زير فردوسي شاعر نامآور ايراني ارز را به همين معني به كار برده

است.
بسنده كنم زين جهان مرز خويش

بدانم مگر پايه و ارز خويش

در اصطال ح بانكداري ،واژه ارز به معني پول خارجي است كه در داخل يك كشور با استفاده از پول داخلي خريد و فروش ميشود،
اطالق ميشود ،در كشور ما سابقاً به جاي كلمه ارز از واژه اسعار كه مجمع سعر است استفاده ميشد كه به معني پولهاي بيگانه و خارجي
است.
امروزه در عرف بانكداري ،ارز به مفهوم وسيعتري استعمال ميگردد .در اين معناي عام ارز به تنها اسكناس منتشره توسط بانكهاي
مركزي كشورهاي خارجي اطالق ميگردد بلكه شامل اسناد تجاري ،برات ،سفته و چكهائي كه در انجام معامالت بينالمللي نيز بكار
ميرود ،ميشود .يا به سخن كوتاه ،هرگ ونه سند تجاري كه ارزش آن به پول خارجي معين شده باشد ،ارز تلقي ميشود .و از شاخصههاي
مهم ارز نخست ،قابليت خريد و فروش و مبادله آنها با پول داخلي در يك كشور است و ديگري تعيين نرخ ارز است.
مراد از تعيين نرخ ارز ) (Exchange Rateعبارت است از تعيين رابطه برابري قيمت پول داخلي با پول بيگانه است.
در گذشته و در زماني كه پشتوانه طال ،يا (نظام پايه نرخ طال) در جهان حاكم بود ،نرخ ارز يا تبديل قيمت دو پول داخلي و خارجي
عبارت بود از مقايسه محتواي پايه طالي دو پول داخلي و خارجي با يكديگر ،ليكن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جديد صندوق
بين المللي پول ،كشورهاي عضو اين صندوق مكلف به تعيين ارزش پول خود بر طبق نظام پايه طال ،نيستند .بلكه هر كشوري با توجه به
مقتضيات و رعايت سياست ملي و در چارچوب قانون مدون ،روش تبديل پول داخلي با پول خارجي را معين ميكند .نقطه مقابل واژه ارز
(پول واحد) است كه ميان عده اي از كشورها به عنوان پول واحد تعيين و مبناي انجام معامالت و داد و ستد واقع ميشود مثل (يورو) كه در
برخي از كشورهاي اروپائي متداول و رايج است.
2ـ تعريف ارز در قوانين ايران
قانونگذار در بند يك از ماده  2قانون اجازه تفتيش و نظارت بر خريد و فروش اسعار خارجي مصوب اسفند ماه  1113تعريفي در
مبناي عام ارز بدين نحو نموده است.
”ارز اعم از نقود فلزي يا كاغذي خارجي اعم از اين كه به طريق انتقال تلگرافي يا طريق ديگر به شكل برات تجاري يا نوشته اعتبار يا
چك يا هر نوع اوراق تجارتي ديگر باشد“.
متعاقباً در تبصره يك قانون معامالت اسعار خارجي مصوب اسفندماه  1114نيز آمده است نفوذ خاذرجي اعم از فلزي يا كاغذي اسعار
(ارز) محسوب ميشود.
به عالوه قانونگذار در قانون پولي و بانكي كشور مصوب تاريخ  13تيرماه  1131كه در هماكنون نيز معتبر و به قوت خود باقي است و
حاكم بر مسائل پولي و بانكي در كشور است در ماده  1اين قانون دارائيهاي ارزي كشور را به ترتيب زير احصاء كرده است.
الف ـ اسكناسهاي خارجي قابل تبديل كه مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد.
ب ـ مطالبات ارزي كه به سر رسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بينالمللي پول يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه و يا موسسات مشابه يا وابسته
به آنها طبق قوانين مربوطه.
د ـ اسناد صادره يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بينالمللي و موسسات وابسته به آنها.
هـ ـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
______________________________________________________________________
23ـ عميد ـ حسن ،فرهنگ فارسي عميد صفحه  111ـ انتشارات اميركبير بيتا.
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و ـ مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقتنامههاي بينالمللي يا پرداخت ياياپاي حاصل
شده باشد تا حدود پيشبيني شده در موافقتنامههاي مزبور.
ز ـ اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده
باشد و سر رسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهاءدار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.
ط ـ موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بينالمللي پول طبق قوانين مربوط.
ضمناً ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران باشد.
بنابراين و با توجه به مفاد ماده مذكور ميتوان تعريف ارز را بدين نحو استنتاج نمود .ارز عبارت است از كليه اسناد و اوراق بهاءدار و
روش ها و ابزاري است كه در مناسبات و معامالت بين المللي از آنها براي پرداخت بهاي خدمات يا كاالها ،استفاده ميشود و به وسيله آنها
تاديه دين يا انتقال وجه به نفع شخص حقيقي يا حقوقي صورت ميگيرد.
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گفتار دوم
تعريف قاچاق ارز
1ـ بررسي وصف مجرمانه قاچاق ارز در قوانين موضوعه:
در بررسي قوانين و مقررات راجع به پديده ارز تعريفي از قاچاق ارز كه در كليه موارد اعم از تخلفات و جرائم ارزي به عنوان يك
تعريف روشن و جامع و قابل انطباق با قاچاق ارز ميباشد ارائه نشده است بلكه قانونگذار نخستين بار در ماده  11قانون اصالح قانون
انحصار تجارت خارجي مصوب  ،1111/4/17در ميان ضمانت اجرايي كيفري تخلف ارزي ،عنوان كيفري (قاچاق ارزي) را بدين نحو
بيان كرده است ،كليه معامالت اسعار خارجي كه برخالف مقررات اين قانون بعمل آيد قاچاق محسوب ميشود 29 .مرتكبين اعم از مباشر،
شركاء و معاونين بطور تضامني به پرداخت جريمه معادل يك برابر موضوع معامله و به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم ميشوند.
متعاقباً در بند يك ماده  42قانون پولي و بانكي كشور مصوب  ،1131/4/13ورود و خروج ارز بدون رعايت مقررات بانك مركزي را
ممنوع و براي مرتكب آن تا پنجاه درصد ارزش مال ،جزاي نقدي پيش كرده بود و مطابق تبصره ماده  11اين قانون تعقيب كيفري ،در
موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي بود.
با وجود وضع مقررات ياد شده كه خاص جرائم ارزي و قاچاق ارزي محسوب ميگردد ،مراجع كيفري در گذشته و حتي بعد از
پيروزي انقالب اسالمي قاچاق ارز را مشمول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب  1112/12/27ميدانند و بر اساس آن مبادرت به
صدور حكم ميكنند به عنوان مثال ،شعبه دوازدهم دادگاه انقالب در دادنامه تجديدنظر شماره  11414مورخ  1112/12/21در مورد
اتهام انتسابي به متهمين تحت پيگرد به جرم خروج غيرقانوني ارز از كشور با استناد به ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مبادرت به
صدور حكم و يقين كيفرهاي مقرر در اين ماده براي مرتكبين قاچاق ارز نموده است.
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بعد از پيروزي انقالب اسالمي و پيدايش شرايط خاص سياسي و اقتصادي در كشور و شروع جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي از
طرف آمريكا و برخي از كشورهاي اروپائي ،تحوالت زيادي بر پيكر اقتصادي كشور وارد شد و بالتبع وضع قوانين جزائي براي جلوگيري
از خروج ارز و فرار سرمايههاي ارزي و مالي ايجاد گرديد در نتيجه قوانين و مقررات جديدي در خصوص تخلفات ارزي و صادر كنندگان
و وارد كنندگان و ساير اشخاص كه مرتكب قاچاق ارز ميشوند پديد آمد .از جمله لوايح قانوني كه توسط شوراي انقالب در اين زمينه
وضع و به مرحله اجراء گذاشته شده مي توان به اليحه قانوني راجع به ارزها و طال آالت و جواهراتي كه توسط سازمانهاي مربوط از
مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط ميشوند مصوب  23تيرماه  1137شوراي انقالب
اشاره نمود.
به موجب اين اليحه ،كليه ارزهائي كه در داخل كشور و يا مرزها يا بنادر يا فرودگاهها ،توسط مراجع قضائي اداري ،انتظامي ،از
مسافرين و قاچاقچيان ضبط و كشف مي شود به بانك مركزي ايران تحويل داده خواهد شد مقررات اين اليحه تا زمان تصويب قانون
تعزيرات حكومتي مصوب  21اسفندماه 1131
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توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ،كه در خصوص تخلفات ارزي و عدم اجراي

تعهدات وارد كنندگاني كه مبادرت به دريافت ارز و خدمات دولتي نموده ولي به تعهد خود عمل ننمودهاند اجراء ميشد .اما با تصويب
ماده  11اين قانون كه مقرر ميدارد ماده 11ـ عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي ،عبارت است از
تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد و اردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كاال و يا خروج
ارز از كشور گردد.
تعزيرات عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير ميباشد.
ـ جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات.

______________________________________________________________________
27ـ ضيائي ،منوچهر ـ مجموعه قوانين پولي و بانكي ،چاپخانه سازمان برنامه و بودجه  1112ص .377
11ـ خليلي ـ سيد عليرضا ،بررسي تخلفات ارزي در مقررات ايران ـ پاياننامه دوره كارشناسي ارشد ـ دانشكده حقـوق دانشـگاه آزاد اسـ مي ص  ،21سـال
تحصيلي 31ـ.1132
11ـ نوري ـ جعفر ـ مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرائم قاچاق كاال و ارز ـ نشر ميزان سال  1132ـ صفحه .213
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ـ تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده عالوه بر
مجازاتهاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده .
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ـ متعاقباً ـ قانونگذار در بند (الف) ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1137/7/17
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اخالل در نظام

پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز را جرم محسوب و مرتكب ،به موجب ماده  2قانون مذكور:
1ـ هر يك از اعمال مذكور در بند (الف) ،چنانچه به قصد ضربهزدن به نظام جمهوري اسالمي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا به علم
به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في االرض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا
بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خالف قانون به دست آمده
باشد حكم خواهد داد.
دادگاه نميتواند عالوه بر جريممه مالي و حبس مرتكب را به  21تا  14ضربه شالق در انظار عمومي محكوم نمايد.
تبصره  1ـ در مواردي كه اخالل موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده  1حسب مورد عمده يا كالن و يا فراوان
نبا شد مرتكب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم
خواهد شد.
ناگفته نماند در حال حاضر ضمانت اجراي جرائم ارزي مشمول مقررات قانون واگذاري معامالت ارزي به بانك ملي ايران مصوب
 1113/12/24است .ز يرا از تاريخ تصويب اين قانون ،هرگونه خريد و فروش و واگذاري ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره
مشمول مقررات اين قانون است زيرا به موجب ماده  1انجام كليه معامالت ارزي نيز در انحصار بانكهائي قرار خواهد گرفت كه به موجب
مقررات بانكداري براي انجام معامالت ارزي مجاز شناخته شده يا خواهند شد .مقررات اين قانون در خصوص تكاليف و وظايف صادر
كنندگان كاال به خارج از كشور بسيار با اهميت است .براساس ماده  3قانون مذكور ،كليه صادر كنندگان بايد در موقع صدور كاال به خارج
از كشور تعهد ارزي براساس ارزيابي گمرك به بانكهاي ايرا ن سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانكهاي
مجاز بفروشند و به موجب ذيل ماده ششم نيز انتقال موجوديهاي ارزي به خارج از كشور منوط به جلب موافقت بانك ملي ايران خواهد
بود .ضمانت اجراي تخلف از مقررات ارزي اين قانون به موجب ماده هفتم چنين است .متخلفين از مواد  1و  3و  3اين قانون اعم از مباشر،
شريك و معاون جرم متضامناً عالوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزاي نقدي تا معادل پنجاه درصد مبلغ موضوع عم يا معامله محكوم
مي شوند بنابراين جرائم ارزي را نبايد با قاچاق ارزي اشتباه نمود .بدين مناسبت در حال حاضر مراجع قضائي در خصوص جرائم ارزي صادر
كنندگان كاال در مواردي كه به صورت غير باندي و به غير از قصد اخالل در نظام صادراتي كشور صورت ميگيرد دادگاهها براساس مواد
 3و  1قانون واگذاري معامالت ارزي به بانكهاي ايران رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مينمايند .در غير اين صورت چنانچه عمليات
مرتكب مشمول مقررات بند الف از ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور خواهد بود.
و باالخره در خصوص قاچاق ارز قانونگذار در سال  1114با توجه به شرايط ويژه اقتصادي حاكم بر عدم كفايت و نارسائي قوانين
جزائي موجود براي ايجاد تعادل در زمينه ارزي در كشور و جلوگيري از خروج ارز و حمايت از ارزش پول ملي و مقابله با واسطهها و
داللهاي ارز در تاريخ  14/2/12مبادرت به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز نموده است.
در ماده اول اين قانون تصريح شده است:
از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوع قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي
كشور مصوب  17آذرماه  ،1137قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب  1112/12/27و اصالحيههاي بعدي اسفندماه  1131و اصالح
ماده يك قانون مزبور مصوب  1111/11/12و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.
از جمله مهمترين مواد اين قانون همان گونه در مبحث اول يادآور شديم ماده آن ميباشد كه نحوه برخورد با مواردي از قاچاق كاال و
ارز را به صورت (قضاءزدائي) در آورده است.
______________________________________________________________________
12ـ براي اط ع بيشتر در اين زمينه به همان نرسيده ،همان منبع صفحه  133و  137مراجعه فرمائيد.
11ـ روزنامه رسمي كشور ـ شماره  1111مورخ .)17( 1137/11/24
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نظربه اينكه در مبحث قبل پيرامون ويژگيهاي ماده  2بندهاي (الف) و (ب) آن به قدر نياز توضيح داده شد لذا در اينجا از تكرار مجدد
آن خودداري ميكنيم و به تعريف حقوقي قاچاق ارز ميپردازيم.
2ـ تعريف حقوقي قاچاق ارز
در بررسي و مطالعه اجمالي مجموع قوانين و مقررات مربوط به پديده ارز و معامالت ارزي و تخلفات ناشي از آن مالحظه ميشود ،با
اين كه قانونگذار تعريفي جامع از قاچاق ارز كه شامل كليه موارد آن باشد بعمل نياورده است معهذا ،چون در ماده  11قانون اصالح قانون
انحصار تجارت خارجي مصوب  ،1111/4/17قانونگذار صريحاً از عنوانت كيفري و هم چنين در بند يكم ماده  42قانون پولي و بانكي
مصوب  ، 1131/4/13قانونگذار رسماً ورود و خروج ارز را بدون رعايت مقررات بانك مركزي به كشور با قيد پرداخت جزاي نقدي
ممنوع و قابل تعقيب كيفري اعالم نموده است و در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز ضمانت اجراء اين جرم
را در ماده  2پيشبيني كرده است و اين موارد مالك تشخيص قاچاق ارز را بدست ميدهد .بنابراين در تعريف آن ميتوان گفت:
قاچاق ارز عبارت است از خارج كردن ارز از كشور به طور مستقيم يا غير مستقيم از راههاي (هوائي ،دريائي ،زميني) بدون رعايت
مقررات بانك مركزي و يا وارد كردن ارز به كشور به شرط عدم اظهار ميزان و نوع ارز در اظهارنامه تسليمي به مقامات صالحيتدار توسط
مسافر ،يا عدم درج در گذرنامه ،بهنگام خروج از كشور كشف گردد قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد يا ساير جرائمي كه بحكم قانون
قاچاق محسوب ميگردد.

گفتار سوم
جرائم در حكم قاچاق ارز
1ـ تعريف جرم در حكم قاچاق ارز:
مقصود از جرم در حكم قاچاق ارز ،عبارت است از خريد و فروش ،حمل يا حواله ارز غيرمجاز براي خارج كردن آن از كشور ،بدون
رعايت مقررات بانك مركزي است كه ممنوعيت ارتكاب آن با قيد مجازات خاص توسط قانونگذار تحت عنوان ،قاچاق ارز بحكم قانون
اعالم ميگردد.
ضمانت اجرائي كيفري جرم در حكم قاچاق ارز تا قبل از تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز
مصوب  1114/2/21در چارچوب مقررات بند الف ماده  42قانون پولي و بانكي كشور مصوب  1131/4/13كه به موجب آن مجازات
آن جزاي نقدي معادل پنجاه درصد ارزش ريالي مقدار ارز مكشوفه بود و مراجع كيفري بر طبق آن مبادرت به صدور حكم ميكردند و
تعقيب آن منوط به شكايت بانك مركزي بود.
پس از تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ،قانونگذار در
ماده  3اين قانون صريحاً جرم در حكم قاچاق ارز را بدين نحو تعريف كرده است.
ماده « 3حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين ميكند ،خريد و فروش ،حمل يا حواله ارز غيرمجاز براي خروج از كشور
ممنوع و در حكم قاچاق ميباشد» و از حيث مجازات ،عالوه بر اين كه عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا
شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده  1همين قانون واريز
ميشود .مرتكب مشمول ساير مجازاتهاي مقرر در ماده  2همين قانون نيز خواهد بود.
ضمناً قانونگذار به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پروندههاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كاال و ارز كه با توجه
به شرايط ويژه اقتصادي در دوران سازندگي كشور و چند نرخي بودن ارز در آن زمان آمار پروندههاي قاچاق كاال و ارز بنحو چشمگيري
افزايش پي دا كرده بود با تفويض اختيار به مقامات قضائي به شرح مندرج در ماده  7اين قانون مبنيبر اين كه:
«مفاد اين قانون شامل كليه پروندههاي موجود نيز ميشود» اجازه عطف بماسبق شدن حكم ماده  3قانون مذكور به دادگاهها واگذار
كرده بود و دادگاههاي انقالب كه صالحيت ذاتي ب ر رسيدگي به جرم قاچاق كاال و ارز را دارند بر طبق مواد ياد شده مبادرت به صدور
راي مينمايند.
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گفتار چهارم
جرم شروع به قاچاق ارز
نظربه اين كه طبق تبصره سوم از ماده دوم قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب  17آذرماه  ،1137شروع به جرم
اخالل در ن ظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق صريحاً و بدين شرح جرم و قابل مجازات اعالم گرديده است.
تبصره  1ـ مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار
ريال جزاي نقدي .و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره  1اين ماده شش ماده تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون
ريال جزاي نقدي است به طوري كه مالحظه ميشود قانونگذار در اين تبصره ضمانت اجراي كيفري شروع به قاچاق ارز را در صورتي كه
از نظر كيفيت و نحوه عمليات مجرمانه باعث مخاطرات زيادي براي نظام پولي و ارزي كشور از طريق ارتكاب قاچاق باشد به تناسب شدت
و ضعف مخاطرات ناشيه از ارتكاب جرم مجازاتهاي شديدي كه ميتوان آنها را در سه حالت طبقهبندي نمود پيشبيني و درنظر گرفته
است.
از سوي ديگر چون ازنظر حقوق كيفري شرط تحقق شروع به جرم منجمله شروع به قاچاق ارز در چارچوب تبصره  1ياد شده آن
است كه عمليات شروع شده از طرف مرتكب جرم ارتباط مستقيمي با اخالل در نظام ارزي كشور را داشته باشد.
بدين لحاظ مطالب اين گفتار را به ترتيب زير مطرح و مطالعه و بررسي ميكنيم.
1ـ بيان موقعيت عمليات اجرائي شروع به قاچاق ارز.
2ـ طبقهبندي مجازات شروع به قاچاق ارز برحسب قانون اخاللگران در نظام اقتصادي كشور.
3ـ بررسي موقعيت شروع به جرم در حكم قاچاق ارز.

اما قبل از بيان هر مطلبي اين نكته مهم را نبايد فراموش كرد و آن اين كه ،چنانچه كيفيت ارتكاب جرم خارج كردن ارز غيرمجاز از
كشور از ناحيه مرتكب بنحوي صورت گرفته باشد كه فاقد شرايط الزم و خارج از موارد ششگانه مذكور در ماده يك قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور باشد .يا به سخن ديگر ماهيت فعل مجرمانه مرتكب جرم خارج كردن ارز غير مجاز از كشور كه توسط
مأمورين در حين خروج در بازرسي از چمدان مسافر خروجي كشف و تحقق يافته باشد در آن صورت مورد از مصاديق حكم شروع به
قاچاق ارز تبصره  1از ماده دوم قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور خارج ميباشد و در نتيجه همانگونه در بحث راجع به
شروع قاچاق كاال باين شده مورد مشمول مقررات ماده  2قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال  1112اصالحي سال  1111مجمع
تشخيص مصلحت نظام خواهد بود و در مواردي كه بهاي ارز موضوع شروع به قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد در آن صورت به
موجب ماده  1آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب  1117/1/27هيأت وزيران مجازت
شروع كننده به خارج كردن غيرمجاز ارز فقط ضبط ارزهاي مكشوفه خواهد و عين ارزهاي مكشوفه نيز بايستي به بانك مركزي تحويل
گردد و در نتيجه عمالً وصف مجرمانه شروع به قاچاق ارز با اين ميزان منتفي خواهد بود.
اما در مواردي كه بهاي ارز موضوع شروع به قاچاق بيش از ده ميليون ريال باشد و نحوه كيفيت ارتكاب جرم از ناحيه مرتكب بنحوي
صورت گرفته باشد كه فاقد شرايط الزم و خارج از موارد ششگانه مذكور در ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي باشد .بر
طبق ماده  3آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب  1117/1/27هيأت وزيران در
صورتي كه متهم نصف جريمه نقدي براي جرم قاچاق همان ارز را بپردازد و عين ارزهاي مكشوفه هم ضبط شده باشد در صورتي كه متهم
در بازداشت باشد بالفاصله آزاد ميشود و ديگر موضوع تعقيب كيفري متهم به شروع ارز غير مجاز منتفي است.
اما در صورت استنكاف متهم از پرداخت جريمه نقدي در مرحله اداري و قضاء زدائي پيشبيني شده در بندهاي الف و ب ماده  2قانون
نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز باشد به موجب ماده  1آئين نامه اجرائي نيز قانون ،پرونده متشكله را سازمان شاكي
تكميل كرده و حسب مورد به مراجع قضائي ارجاع ميگردد .در اين مرحله مرجع قضائي عالوه بر ضبط عين ارزهاي مكشوفه و اخذ جريمه
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نقدي در صورت احراز بزه شروع به قاچاق ارز با رعايت ماده  2قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ( 1112/12/27اصالحي سال
 1111و قسمت اخير حكم ماده  2قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال مقتضي صادر خواهد نمود.
1ـ بيان موقعيت عمليات اجرايي شروع به قاچاق ارز:
بيترديد شرط تحقق شروع به جرم قاچاق ارز موضوع تبصره  1ماده دوم قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مانند هر
جرم ديگري مستلزم آن است كه عمليات مادي انجام يافته از ناحيه كسي كه قصد خارج كردن ارز غيرمجاز از كشور را دارد ازنظر سير
تكاملي عنصر مادي جرم ارتباط مستقيم با وقوع جرم را داشته باشد به طوري كه اين عمليات جزئي از اقداماتي باشد كه مرتكب براي خارج
كردن ارز از كشور به انجام رسانده باشد لكن ادامه عمليات اجرائي او به واسطه مانع خارجي كه ارائه مرتكب جرم در آن مدخليت ندارد
موجب م علق شدن و ناتمام ماند قصد مجرمانه مرتكب گردد تا بتوان او را مشمول حكم تبصره  1ماده دوم قانون مذكور دانست .زيرا مجرد
قصد ارتكاب خارج كردن ارز غير مجاز از كشور و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد
شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
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2ـ طبقهبندي ،مجازات شروع به قاچاق
در بررسي مندرجات تبصره  1ماده دوم قانون اخاللگران در نظام اقتصادي كشور قانونگذار به تناسب مخاطرات و صدمات ناشي از
عمليات اجرائي مرتكب جرم در قالب يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده يكم اين قانون براي نظام اقتصادي كشور در تعيين مجازات
شروع كننده اين جرم كه بعد از شروع به عمليات اجرائي جرم اقدامات انجام يافته او به علتي كه اراده مرتكب در آن مدخليتي ندارد معلق
و به اتمام نمي رسد و مخاطرات عمليات او گرچه معلق شده ولي برمالء شده است لذا به نسبت اين مخاطرات مجازات شديد يا ضعيف را
در تبصره ياد شده طي مراتبي قانونگذاري كرده است كه ميتوان در سه حالت طبقهبندي نمود.
اوالً ـ چنانچه عمليات شروع شده به قاچاق ارز به قصد ضربهزدن به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد يا به قصد مقابله با آن صورت
گيرد و يا ب ا علم به موثر بودن اقدام براي مقابله با نظام آن را شروع كرده باشد مجازات شروع كننده حبس از يك سال تا سه سال و جزاي
نقدي پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال خواهد بود.
ثانياً ـ چنانچه عمليات اجرائي شروع كننده به قاچاق ارز بدون اينكه به قصد ضربهزدن به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد و يا اين كه
بدون قصد مقابله با نظام را داشته باشد صورت گرفته باشد و اين كه مرتكب ناآگاه و عالم به موثر بودن اقدامات خود در مقابله با نظام باشد
شروع كننده به مجازات شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.
ثالثاً ـ چنانچه عمليات اجرائي شروع كننده به قاچاق ارز نه تنها از مواردي كه اخالل موضوع هر يك از موارد ششگانه مذكور در ماده
يك قانون اخاللگران در نظام اقتصادي نباشد بلكه حسب مورد هم عمده يا كالن و يا فراوان نباشد و مخاطرات آن به مراتب كمتر از دو
مورد فوق الذكر باشد مجازات شروع كننده شش ماه تا يكسال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
3ـ بررسي موقعيت شروع به جرم در حكم قاچاق ارز در قوانين موضوعه:
با اينكه قانونگذار در ماده  3قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز ،حكم خاصي را در خصوص جرم در حكم
قاچاق ارز به ترتيبي كه توضيح داده شد پيشبيني و جرم انكاري كرده است .به موجب آن دادگاه در صورت احراز بزه شروع به جرم در
حكم قاچاق ارز بر طبق واكنش كيفري پيشبيني شده در اين ماده مبادرت به صدور حكم خواهد نمود .اما در خصوص شروع به اين جرم
قانونگذار نه تنها در ذيل اين ماده بلكه در هيچيك از ده ماده و دو تبصره قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز
اشارهاي به شروع به جرم در حكم قاچاق ارز ننموده است .بنابراين با توجه به عدم جرم انكاري قانونگذار در اين قانون و فقدان عنصر
قانوني شروع به جرم در حكم قاچاق ارز در ساير مجموعه هاي قوانين جزائي و متفرقه موضوعه در ايران و عنايت به اين كه قانونگذار در
ماده  41قانون مجازات اسالمي در فصل اول از باب سوم ناظر به قاعده عام شروع به جرم مقرر داشته ،هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و
شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود ،چنانچه اقدامات انجام يافته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود .و در ما
نحن فيه در خصوص شروع به جرم در حكم قاچاق ارز بهيچ وجه جرم تلقي نشده است بنابراين شروع به جرم در حكم قاچاق ارز جرم
نيست.
______________________________________________________________________
13ـ در اين مورد به تبصره ذيل ماده  41قانون مجازات اس مي راجع به شروع به جرم مراجعه نمائيد.
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نتيجهگيري و راه كارهاي پيشنهادي
بررسي و مطالعه مختصري كه پيرامون قوانين مربوط به قاچاق كاال و ارز بعمل آمد بخوبي نشان ميدهد كه امروزه پديده قاچاق كاال و
ارز ساليانه ميلياردها تومان به درآمد دولت و نظام اقتصادي كشور لطمه وارد ميسازد.
به عالوه نگاه اجمالي كه به كارنامه فعاليتهاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بعمل آمد بخوبي نشان ميدهد كه امروزه پديده قاچاق
كاال و ارز ساليانه ميلياردها تومان به درآمد دولت و نظام اقتصادي كشور لطمه وارد ميسازد.
به عالوه نگاه اجمالي به كارنامه فعاليتهاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از زمان تشكيل سال  1131تاكنون ،بر طبق آمارهائي كه
در جريان اين تحقيق برحسب مورد به بعضي از آنها اشاره شد ،اين نتيجه را روشن ميكند كه عليرغم تالشهاي پيگير ستاد در مبارزه با
اين معضل به عللي از قبيل واردات بيرويه قاچاق كاالهاي مصرفي و تجاري از طريق اسكلههاي غير مجاز و بدور از كنترل گمرك مستقر
در سواحل جنوب كشور عموماً نشان مي دهد كه اين معضل اقتصادي و اجتماعي هنوز به قوت خود باقي است و تاثير مخرب آن بر امر
توليد ،تجارت ،سرمايهگذاري و اشتغال خطر جدي و نگران كننده اي است كه از حد و اندازه يك فعل و انفعاالت سوء اقتصادي فراتر رفته
است به عالوه آميختگي آن با مسائل امنيتي نيز حائز اهميت ميباشد و در مورد توجه مسؤولين و مقامات عاليه مملكتي نيز قرار گرفته است
چنانكه مقام معظم رهبري در اولين سفر خود به استان هرمزگان ،قاچاق را يك مسأله امنيتي نيز تلقي كردند و از مسئولين دستاندركاران
مبارزه با اين پديده خواستار برخورد جدي با اين پديده خطرناك شدند.
ادامه اين وضعيت نگران كننده در شرايط فعلي عالوه بر آثار اقتصادي ،اجتماعي ،قضائي و امنيتي آن باعث شكاف عميق در طبقات
جامعه و گسترش فقر و عدم توزيع عادالنه درآمدها در كشور شده است .به طوري كه به جرئت ميتوان گفت كه مبارزه منطقي و هدفمند
با اين پديده زشت در درجه اول نيازمند جلب مشاركت همگاني و عزم و اراده ملي است.
بديهي است كه پرداختن به اين معضل بزرگ ،بدون مطالعات و تحقيقات عميق و ريشهاي و همه جانبه ،ما را به راهكارهاي سازنده و
موثر سوق نخواهد داد .زيرا هر يك از ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،امنيتي و قضائي و فرهنگي اين مسأله ويژگيها و خصوصيات مستقل و
پيوسته دارند و تأثير متقابل آنها با يكديگر و تعاملگونه ،پيامدهاي ناگواري در جامعه به بار ميآورد.
در اين نوشتار تالش شد كه كليه قوانين و مقررات حاكم بر پديده قاچاق كاال و ارز كه رويهم سياست كيفري قانونگذار ايران را كه
مبتني بر اعمال كيفر و مجازات فايدهگرا از طريق سركوبي مرتكبين جرائم قاچاق كاال و ارز صورت ميگيرد به دقت مورد بررسي و تجزيه
و تحليل قرار گيرد تا بدين وسيله خالء قانوني اين مقررات كه اغلب آنها مربوط به پنجاه سال قبل است و سياست جنايي قانونگذار در
تدوين آنها به منظور حمايت از ارزشهاي اقتصادي و اجتماعي سنتي آن زمان شكل گرفته است و در شرايط كنوني كه كشورمان دوران
توسعه را پشتسر ميگذارد براي مبارزه با مساله قاچاق كاال و ارز با كاستيهاي كاربردي مواجه است و اين امر نارسائي اين قوانين را
بخوبي آشكار و روشن ساخته است .به ويژه در شرايطي كه قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران دوران توسعه قضائي را شروع كرده است و
در اين زمان به دليل توسعه فنآوري اطالعات و گسترش ارتباط در سطح منطقهاي و بينالمللي موجب تحوّل در امر تجارت و مبادالت
اقتصادي بين كشور ما با ساير كشورهاي ديگر شده است .و بالتبع قاچاق كاال در سطح منطقهاي و بينالمللي نيز مزيد بر مشكالت داخلي
شده و باعث افزايش و اوجگيري قاچاق كاال كه بنوبه خود مشكلي بر سر راه توسعه اقتصادي كشور محسوب ميگردد فراهم نموده و آثار
زيانباري به نظام اقتصادي و سياستهاي پولي و بانكي كشور وارد كرده است .در نتيجه از ديدگاه اين تحقيق مبارزه فيزيكي دستگاه قضائي
در برخورد با مجرمين و قاچاقچيان كاال از طريق اج راي و استفاده از قوانين ناكارآمد و بعضاً خالء قانوني در اين راه به نوبه خود عدم
كارآئي مقابله قضائي با پديده قاچاق را بحداقل رسانده است و بخوبي نشان ميدهد كه قوانين و مقرراتي كه در اين نوشتار مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت ساز و كار مناسبي براي پديده نگران كننده قاچاق كاال و ارز نيست و تأثير چنداني در كاهش روند افزايش آمار جرائم
قاچاق كاال بهمراه نداشته است.
بنابراين روزآمد كردن اين قوانين و مقررات از طريق اتخاذ سياست كيفري منطقي و هدفمند به عنوان بعدي از ابعاد مبارزه با قاچاق
كاال و ارز امري ضروري و حياتي بنظر ميرسد و به عنوان يكي از برنامههاي راهبردي ميتواند مطرح گردد.
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نگارنده اميدوار است كه با تحليل ابعاد مختلف اين مسأله در اين نوشتار توانسته باشد كه چالشهاي موجود بر سر راه سياستگذاري
جنائي تضيني را براي مبارزه قاطع ،سريع و بدون تبعيض با معضل قاچاق كاال و ارز را بخوبي تبيين نموده باشد و اين نوشتار ناچيز راه گشاي
پژوهشگران و مسئولين و تصميمگيرندگان براي اتخاذ سياستگذاري تقنيني جنائي براساس يافتههاي علمي و دستآوردهاي جرمشناسي
كاربردي در توليد اطالعات و دانش مورد نياز اين سياست قانونگذاري را بدنبال داشته باشد.
در ارزيابي نظام عدالت كيفري ايران در وضع قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كاال و ارز مالحظه ميشود كه قانونگذار در تدوين
سياست كيفري در اين زمينه از يافتههاي علمي و دستآوردهاي جرمشناسي به شكل رسمي استفاده نكرده است .در بيان علت اين امر شايد
بتوان گفت كه جوان بودن گرايش نوين به دانش جرمشناسي در جهان به ويژه در ايران است .به عالوه بعد از پيروزي انقالب اسالمي و در
دو دهه اخير نيز در اين قوانين و مقررات بجز اصالحات مقطعي كه برحسب ضرورت در خصوص قوانين راجع به قاچاق كاال و ارز
تجديدنظر اساسي براساس يافتههاي علمي براي سياست گذاري منطقي و هدفمند راجع به قاچاق كاال و ارز صورت نگرفته است و اين نياز
مبرم جامعه ايران در حال توسعه به عهده طفره و تعريق افتاده است.
راهكارهاي قضائي پيشنهادي
امعان نظر در مطالبي كه به اختصار راجع به موضوع مقاله مورد بررسي قرار گرفت بخوبي نشان ميدهد كه در شـرايط كنـوني صـرفنظر از
ضرورت تنظيم و اجراي برنامههاي راهبردي در جهت پيشگيري و مبارزه با ريشه ها و علل گوناگون اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي معضل
قاچاق در كشور يكي ديگر از چالشهاي مهم موجود اين پديده در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي است و پراكندگي ،نارسائي و كهنگي و
عدم كارائي و بروز نبودن قوانين و مقررات موجود راجع به قاچاق كاال و ارز و تعدد مقررات مربوط به ورود و خروج كاال در منـاطق آزاد
و ساير مناطق كشور و همچنين استفاده از دستورالعملهاي قضائي آئين دادرسي به جاي مقررات مدون قانوني آئين دادرسي كيفري روي هم
رفته رسيدگي به امر قاچاق را در عمل مشكل نموده است و مزيد بر اين امر فقدان تعريف قانوني قاچاق كاال و ارز است.
بدين لحاظ عليرغم تالشهايي كه در سالهاي اخير توسط ستاد مبارزه بـا قاچـاق كـاال و ارز و سـاير مراجـع و سـازمانهاي ذيمـدخل در امـر
مبارزه با اين پديده بعمل آمده است معهذا بايد اذعان نمود كه معضل قاچاق كاال و ارز هنوز مرتفع نشده است.
نگارنده به نوبه خود براي رفع خالء قانوني و كاستي هاي كاربردي قوانين راجع به قاچاق كاال و ارز اجـراي راهكارهـاي مشـروحه زيـر را
ضروري و پيشنهاد مينمايم:
 .1يكپارچه كردن سياستگذاري جنائي بمنظور تهيه و تصويب قـانون مجـازات مـرتكبين قاچـاق كـاال و ارز توسـط هيئـت متشـكل از
دست اندكاران قوة قضائيه ،نيروي انتظامي ،وزارت اقتصاد و دارايي (گمرك) و جمعي از حقوقدانـان كيفـري اعضـاء هيئـت علمـي
دانشگاه و ديگر سازمانهايي كه ت اكنون به نحوي در امر مبارزه با قاچاق كـاال و ارز مداخلـه داشـته اسـت تحـت نظـر رياسـت محتـرم
جمهوري به اين امر مهم اقدام و اليحه الزم را براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايند.
 .2تهيه و تدوين آئين دادرسي كيفري مخصوص رسيدگي به پروندههاي قاچاق كاال و ارز توسط مقامات صالحيتدار و تقـديم آن بـه
مجلس شوراي اسالمي با در نظر گرفتن اولويت امر (قضاء زدايي) از طريق باال بردن حد نصاب ميزان ارزش كاالهاي مكشوفه بـيش
از آنچه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  1114پيشبيني شده است .همچنين كوتاهكردن زمـان و مراحـل دادرسـي
كيفري پروندههاي قاچاق كاال و ارز بصورت يك مرحلهاي و قطعيت احكام صادره از طرف دادگاههاي صالحيتدار.
 .1تجهيز وسايل و روزآمد كردن امكانات و لوازم مورد استفاده مأمورين گمرك و انتظامي و ديگر سازمانهايي كه مسئوليت مبارزه بـا
امر قاچاق كاال و ارز را بعهده دارند از قبيل مجهز كردن گمركات كشور و پليس مبارزه بـا قاچـاق كـاال و ارز بـه منظـور اسـتفاده از
وسايل الكترونيكي مانند ماهواره هاي رديابي كاالهايي كـه بصـورت ترانزيـت از كشـور خـارج مـيگردنـد و نظـارت دقيـق بـر ايـن
فعاليتها.
 .4تقويت و ايجاد نهادهاي مردمي و شوراهاي محلي براي اعانت و همكاري با مأمورين مبارزه با قاچاق كاال و ارز و دستگاههاي ذيربط
بمنظور استقرار عدالت كيفري و تقليل آمار اين معضل اجتماعي.
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