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 در قبال قاچاق کاال و ارز رانیا ییجنا استیس یشناس بیآس

 1392قاچاق کاال و ارز مصوب با بر قانون مبارزه  دیبا تأک

 2امین نصر/  1دکتر راضیه قاسمی

 30/06/1400/ تاریخ پذیرش  14/06/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

 کترد   دار متت  دتشته   یالنو طتو  میکشور را آشکارا، مستت   تیکه امن یمئجرا نتری از مهم یکی

و  یاست یس ، اقتصتاد  ،یمختلت  اجتمتا    هتا   که بر حوز  باشت یقاچاق کاال و ارز م  تپتی است،

و   معضل جتت  کیدر حال حاضر قاچاق کاال و ارز به  .گذاشته است یمنف ریتأث زیکشور ن یفرهنگ

  قتوا  هتا   تیاولو ازآن،  که مبارز  با ا  گونه ، بهتبتیل شت  استدر اقتصاد کشور  کننت  تیتهت

از   تیت جت هتا   ، افت  1392قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مصوب  بی. با تصوباشت می گانه سه

وجتود همتوار  در    نیقاچاق کاال و ارز گشود  شت، لکن با ا بارانیز  تیو م ابله با پت  ریشگیجهت پ

 شیپت  ه. لذا م المیمواجه هست  جت ا ه بیو آس کاستی هابا   تیپت نیو م ابله با ا  ریشگیپ امر

 تح یت   ها  افتهیو  پردازد یم 1392قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مصوب  آسیب شناسیبه  رو

و  مئقاچتاق،  تتت تناستب جترا      یمصتاد  هتوسع فرگرا،یک یبازدارنتگ کردیاز آن است که رو یحاک

قتانون مبتارز  بتا قاچتاق      انیتعارض م ، اقتصاد مئاصول حاکم بر جرا یبا برد ر مغای ها، مجازا 

موجتود در   هتا   بیآست  ها  جلو  نی، از بارزتر ... موارد و یدر برد یکاال و ارز و قانون امور گمرک

 .شونت یمو م ابله با قاچاق محسوب   ریشگیپ  راستا

 .ییجنا استیکاال و ارز، قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز، سقاچاق،  :واژگان کلیدی

 

 

                                                           
1
 . تیرانواحت  یدانشگا  آزاد اسالم ،دانشکت  ح وق استادیار و  ضو هیأ   لمی، 

razie2517ghasemi@yahoo.com 
 ستنت  ی)نو .تیتران واحتت   یدانشگا  آزاد استالم  ،دانشکت  ح وق ،جزا و جرت شناسیارشت ح وق  دانشجو  کارشناسی 2

 مسئول(
aminnasr313@gmail.com 
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 مقدمه

 هیتجتار ، سترما   ت،یت آن بر امر تول بارانیاست و آثار ز  نظات اقتصاد هی ل مئقاچاق کاال از جمله جرا

امتروز    (280، 1386 ، تیت )ول .ستین ت یپوش یدولت بر کس  ها اشتغال و کاهش درآمت ،گذار 

کشتورها   انیت م یو فرهنگت   اقتصتاد  ،یاست یبسط و گسترش کشورها موجب شت  استت روابتط س  

، 1394 ، )احمتت  .پهنه بته دنبتال دارد   نیرا در ا یسوئ  امتهایروابط پ یفزون نیکه ا ابتی شیافزا

 ت،یت تول  را در حتوز  یاست و نفوذ مخرب افتهی توسعه  که در گستر  اقتصاد امتهایپ نیاز ا یکی (3

کترد،   لته م اببتا اهتمتات بتا آن     تیت داشته است و با یو اشتغال در پ  گذار-هیسرما ،یتجار  دارج

آن بته    رگیت  کته شتکل   باشت یداد و ستت م ها  و یاز ش یکی. قاچاق کاال باشت یقاچاق م  تیپت

 یرغمداد و ستت  ل  ویش نی. اگردد یمناط  باز م نیحاکم بر ا  اقتصاد نیمرزها و قوان جادیزمان ا

که در اغلب  رادارد؛ چ سزایی به تیاهم  ساکنان مناط  مرز  کشور، برا  برا  اقتصاد ها  انیز

قانونگتذار   ریبه تعب (11، 1400 ،ی)صالح .شود یگاشته مان هاآن  موارد به  نوان تنها منشاء درآمت

استت کته موجتب     یترک فعلت  ایهر فعل  ز  با قاچاق کاال و ارز، قاچاققانون مبار 1  ماد ل ادر بنت 

 ریستا  ایت قتانون و   نیت ا ساستا مربوط به ورود و دروج کاال و ارز گردد، و بتر   یقانون فا ین ض تشر

هتر ن هته از    ایت   ورود  در مبتاد  و شتت  باشتت   نییآن مجازا  تع  قاچاق محسوب و برا ن،یقوان

از  یکت یقاچتاق کتاال و ارز بته  نتوان       تی. پتکش  شود یمحل  رضه آن در بازار دادل یکشور حت

در  یکارشکن جبمو است که مبادر  آن یچنت وجه ا  ت یکشور، پت نیادیمعضال  بن نیرتریده

دولتت،   یاتیت و مال یگمرکت   هتا  . کاهش درآمتت گردد یکشور م تیو امن یاجتما  ، نظات اقتصاد

کاهش اشتغال، هتر رفتتن منتاب     ،یاتیفرار مال ،ینیزم ریاقتصاد ز لیتشک ، ادالل در نظات اقتصاد

 یآن را مت  یمنشاء اصتل  یبررس که باشت یاز ارتکاب قاچاق م ی وارض ناش نتری ... ، از مهم و  ارز

از جملته   ا  ت یت  ت هتا   است که قاچاق، معلول  لتت  نیا  تیح  (21، 1394)دانشمنت،  .طلبت

لکن وجتود   باشت، یم یماننت ادتالفا  طب ات یاجتما  ها  نهیزم ایماننت ف ر و  یانسان ها  نهیزم

 نیبا ا ییاروینمود؛ لذا رو داقاچاق قلمت یاز  وامل اصل یکی توان یرا م یقانون ها  بیدالءها و آس

، 1398)شتعرا،   استت.  وافر بتود   تیاهم  دارا رانیا ییجنا استیدر س نیشیپ ها  از زمان  تیپت

و ناکارآمت  نهیریو م ابله با قاچاق، د  ریشگیپ  و م ررا  موجود در راستا نقوانی که جا( و از آن77

  مجلت  شتورا   بیبه تصو 3/10/1392 خیتارقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز در  شت، یاحساس م

در  رانیت ا ییجنا استیس ها  بیمؤثر در جهت مرتف  سادتن دالءها و آس یتا گام ت،یرس یاسالم

مهم  نیا انگریکنون، ب قاچاق در کشور، از گذشته تا  قبال قاچاق کاال و ارز باشت، لکن حجم گسترد

در جهتت   یمناستب  کترد روی انتت  نتوانستته  حتوز   نیت در ا ییجنتا  گذاران استیس  تاًیاست که ح 

در قانون مبارز   هایی بیدالءها و آس نیشوت قاچاق اتخاذ کننت. همچن  تیو م ابله با پت  ریشگیپ
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. شتونت  یو م ابله با قاچتاق محستوب مت     ریشگیپ  برا یاست که مانع انگریبا قاچاق کاال و ارز نما

بتا   ر مغتای  هتا،  و مجتازا   مئ تت تناسب جترا  اق،قاچ  یمصاد هتوسع فرگرا،یک یبازدارنتگ کردیرو

قانون مبارز  با قاچتاق کتاال و ارز و قتانون امتور      انیتعارض م ، اقتصاد مئاصول حاکم بر جرا یبرد

و   ریشتگ یپ  موجتود در راستتا   هتا   بیآست  ها  جلو  نی... ، از بارزتر موارد و یدر برد یگمرک

بتر   تیت و بتا تأک  یلت یتحل یفیبا روش توصت  رو شیپ هال . لذا در مشونت یم ابله با قاچاق محسوب م

  موجتود در حتوز   هتا   بیدالءها و آس و ی، به بررس1392قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 قاچاق پردادته دواهت شت. ها  مجازا  و انگار  جرت

 انگاری موجود در جرم های بیآس  -1

قاچتاق مصتوب    نیاز نه دهته، از قتانون مترتکب    شیب ا  نهیشیغالب بر قاچاق کاال و ارز با پ نیقوان

اإلجترا   قانون الزت نیو تا آدر 29/12/1312قاچاق مصوب  نیگرفته تا قانون مجازا  مرتکب 1307

  تررا  م ریستا  زیت و ن  با اصالحا  بعتت  3/10/1392قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مصوب  یعنی

و م ابلته بتا قاچتاق قترار گرفتته استت.         ریشتگ یپ  ناکشور مب ینیت ن ییجنا استیمربوط، در س

 یتگیموضتوع آن و مرجت  رست     نوع کاالهتا  نییدر تع یبیو معا محاسن  دارا کیکه هر  ینیقوان

مبارز  با قاچاق کتاال   قانونراستا  نی. در اباشت یاقتات در هر مورد م  مربوطه و نحو مئبه جرا کننت 

قاچاق کتاال و ارز، کته محتور      یبه مصاد یتگیون  ات در رسبه  نوان قان 3/10/1392و ارز مصوب 

حاکم است، که بتتون شتک    یداص ح وقی نظات هااز آن کیاز کاالهاست که بر هر  ا  آن مجمو ه

قترار   کستان ی گتذار   استیمورد توجه س ا  و م ابله رانهیشگیمنظر پ کی از را هاآن ههم توان ینم

مراجت    تیمرتکبان، صتالح  یژگیاحکات متعتد بر انواع کاال، وقاچاق، وجود   یمصاد هداد؛ لذا توسع

مواجه استت کته بته شتر       هایی بیقانون هموار  با آس نی... در ا مجازا  و زانیم کننت ، یتگیرس

 .شت دواهت پردادته هاآن

 توسعه مصادیق قاچاق -1-1

 یتترک فعلت   ایت هر فعل  و ارزقاچاق کاال ، ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 1  ماد به موجب بنت ال 

قانون  نیاساس ا مربوط به ورود و دروج کاال و ارز گردد و بر یقانون فا یاست که موجب ن ض تشر

هر ن هه  ای  ورود  شت  باشت، در مباد نییتع  آن مجازا   قاچاق محسوب و برا ن،یقوان ریسا ایو 

 کش  شود. یمحل  رضه آن در بازار دادل یاز کشور حت
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از قاچتاق کتاال و    یفیقانون تعر نیا 1  ، قانونگذار بر آن بود  است که در مادپیتاستکه  طور همان

مختلت  بتا ن تض     نیکته در قتوان   یناقض قتانون   از رفتارها شمار  که جاآورد، لکن از آن تیارز پت

 ،شتود  یمت  ادمجرمانه نتاشته و از نظر قانونگذار تخل  قلمتت  هجنب شود، یواق  م یگمرک فا یتشر

 یقتانون  فا یاست که موجب ن ض تشتر  یترک فعل ایهر فعل  »پ  از ذکر  بار  گزیر قانونگذار نا

 نیت بتر استاس ا   » تیت رفتتار با  نیت داشته است که ا حیتصر« مربوط به ورود و دروج کاال و ارز گردد

 ،1396 ،منتت  )بهتر   .«شتت  باشتت   نیتی آن مجازا  تع  قاچاق محسوب و برا نیقوان ریسا ایقانون 

تترک   ایت ا تم از فعتل     هر رفتار 1392مصوب  یقانون مجازا  اسالم 2  لذا با توجه به ماد (147

 کته  نیکه با توجه به ا ،شود یشت  است جرت محسوب م نییآن مجازا  تع  فعل که در قانون برا

بتا   استت، ناچتار    جرت استتفاد  شتت    یدر قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز از تعر ققاچا  یدر تعر

نستبت بته    تتوان  یشت  است، م انگار  جرت نیقوان ریقاچاق کاال و ارز که در سا  یمصاد صیتشخ

تخلت  موضتوع    ایت قاچاق  مئبه جرا یتگی. لذا اقتضا دارد که در زمان رستیاحراز قاچاق مبادر  ورز

 ایت ردن و صرف وارد کت  ردیموضو ه مالک  مل قرار گ نیذکر شت  در قوان  یقانون، صرفاً مصاد نیا

 قاچاق محسوب شتن  برا ییبه تنها یگمرک فا یاقتات به آن با ن ض تشر ایدارج کردن کاال و ارز 

 ، )ذاکتر  .شتت  باشتت   حیتصر نیالزاماً به قاچاق بودن آن رفتار در قوان تیو با کنت ینم تیرفتار کفا

1394 ،41) 

 احکام خاص حاکم بر انواع کاال -1-2

نمتود و   میت س ممنوع ریغ  ممنوع و کاال  به کاال وانی توع کاال را من ثیقاچاق از ح کلی طور به

  تعری بر که  الو  ؛شود یم میت س ا  ارانهیو مجاز، مجاز مشروط   به کاال ز،ین ممنوع ریغ  کاال

مجازا  و مرجت    نییعاز جهت ت متفاوتی احکات ارز، و کاال قاچاق با مبارز  قانون در هاهر کتات از آن

که از آن ارائه شت  است حائز  یفیممنوع تعر کاال  دصوص در. است حاکم هابر آن کننت  یتگیرس

قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز، در م ررا  صادرا  و واردا  و  بیتا قبل از تصو رایاست، ز تیاهم

وست ،  م ریتفست  کیشت  بود که با  ئهممنوع ارا  از کاال  گرید  یتعار یدر قانون امور گمرک یحت

  کتاال ، ون مبارز  با قاچاق کتاال و ارز قان 1  ماد آن ذکر شت  بود. به موجب بنت ث در زیشرع ن تیق

 .ورود آن به موجب قانون ممنوع است ایکه صتور  ییکاالیعنی  ممنوع

  یت تعر ه،ییقتو  قضتا   یادار  ح وق 26/03/1393مورخ  696/93/7شمار   یمشورت هیبا نظر مهاب 

 ژ ویآن همان است که در فصل چهارت قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز، به   یمصادممنوع و   کاال

  ورزاز محصوال  کشتا  یدروج بعض ایکه ورود  مواقعیآن ا الت شت  است و در  22  ماد 4تبصر  
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  کتاال   یموضوع از مصاد شود، یممنوع ا الت م یربطم اما  ذ  ادار ما یبا تصم ،م هعی طور به

 یرا شامل م  ممنوع، موارد  کاال  یکه م صود قانونگذار از تعر رست می نظر . لذا بهستیممنوع ن

بته موجتب    اردمو یچنانچه در برد نیممنوع ا الت شت  باشت. بنابرا یکه به موجب متون قانون شود

 و وزار  صتنعت، معتتن   ایت ماننت سازمان گمرک و  یمصوبا  دولت ای یدولت ها  از بخشنامه یبرد

ممنوع   ممنوع ا الت شود، از شمول م ررا  حاکم بر کاال مصالحی بنابر ها از کاال ا   ، پار تجار

صترفاً بته    نیو ا شتممنوع است که به موجب قانون ممنوع ا الت شت  با ییدارج هستنت و تنها کاال

 .است گرفته نظر در هاآن  برا  تتریاست که قانونگذار مجازا  به مراتب شت یجهت

 قاچاق با شمول اسناد خالف واقع یتردگگس -1-3

استت کته در آن     اسناد اسناد دالف واق ، ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 1  ماد به موجب بنت ز

  یت کش  شتت  تهب  ایاظهار   نوع، جن ، تعتاد و وزن با کاال ثیذکر شت  از ح  کاال ا یدصوص

 نیچنت  استناد دتالف واقت     یقانون امتور گمرکت   113  ماد اساس بنت   بر. باشت یجعل ایو  تیننما

ذکتر شتت  باشتت کته بتا جتن  و        ییکتاال  ا یکته در آن دصوصت    ... استناد  »شت  است:   یتعر

 .  «باشت یجعل ای تیننما  یاظهار شت  تهب  کاال ا یدصوص

ر متذکور د   یت چنانچته تعر  رالتذکر، یقانون اد قانون مذکور با بنت   1  ماد توجه به تناقض بنت ز با

مربوط بته ادتتالف تعرفته     ها   موت پرونت  رد،یقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مناط  مل قرار گ

 یتگیرست  یقانون امور گمرکت  144  دولت را به دنبال داشته باشت و بر اساس ماد یکه دسار  مال

 یمت  باشت، تحت  نوان قاچاق شتنادته  یبه ادتالفا  گمرک یتگیرس ونیکمس تصالحی در هابه آن

 قرار داد. بیتحت تع  یتحت  نوان قاچاقچ توان یکننتگان را م وارد ایاز تجار   اریو بس شود

 اظهار شده به عنوان خروج موقت یکاال عدم بازگشت -1-4

اظهار شتت  بته  نتوان      برنگردانتن کاال ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 2  ماد به موجب بنت ال 

 یمشروط بودن صادرا  قهع ایبه کشور در مهلت م رر در صور  ممنوع   بر  کران ایدروج موقت 

و  هیت ن ل لیوستا  ،یقتانون امتور گمرکت    113  ماد با بنت چ مهاب  .گردد یقاچاق محسوب م آن کاال

)کابوتتا((   بر  کتران  ایت مشروط است و به  نوان دروج موقت  ایآن ممنوع  یکه صتور قهع ییکاال

. لکتن  گتردد  یدادل نگردد، قاچاق قلمتاد م یبه قلمرو گمرک نیمع اظهار شت  باشت و ظرف مهلت

 یم یحکم مستثن نیاز ا ست،ین  که  تت ورود کاال  مت  و موارد فورس ما(ورو  هیموارد قو  قهر

متذکور متورد     ماد ل اکه در بنت    مت ریو غ هیبودن موارد قو  قهر ی.  تت اشار  به مستثنباشنت
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 لیت بته دال  یآن به جهت  تتت امکتان دسترست    ی لت اصل رست می نظر به توجه قرار نگرفته است،

استت. لکتن اگتر     یکاال در دارج از قلمرو گمرک رای مت باشت، ز تتو   هیمت ن جهت احراز قو  قهر

 تیت اثبا  نما ی تت  مت را در برنگردانتن کاال به قلمرو گمرک ای هیقو  قهر لیصاحب کاال بتوانت دال

 توانتت  یبرستت(، مت   زیت ن رانیت ا  کنستولگر  تییکه به تأ یاز م اما  کشور دارج هید)مثالً با أدذ تأ

 ،یگلت و   )ن تت  .ردیت قترار گ  یو صتور حکم م تضت  میدر اتخاذ تصم کننت  یتگیمتنظر مرج  رس

1394 ،35) 

 یاظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد جعل -1-5

 ایت اظهار کاال به گمترک بتا ارائته استناد و     ، ن مبارز  با قاچاق کاال و ارزوقان 2  ماد به موجب بنت پ

 ،یدارج   بور کاالها  در که جابه ذکر است از آن الزت .شود یقاچاق محسوب م یجعل  مجوزها

گرفته و صترفاً بتر استاس استناد      لیپلمپ شت  را تحو نریکانت ،المللی نیحمل و ن ل ب ها  شرکت

و  نتت نمای یمت  یدتارج    بور  ان کاال و مؤسسا  حمل، اقتات به اظهار کاالصاحب  از سو  ابراز

داشتته باشتنت، چنانچته در     یدارج   بور  کاال ایو  ناداس هیدر ته ین ش گونه چیه که نیبتون ا

 است، به استناد بنتت متذکور شترکت    یواقع ریغ ایو  یگمرک مشخص شود اسناد جعل ها  یابیارز

استت کته در    یدر حال نیبود  و ا بیبه  نوان مرتکب قاچاق قابل تع  للیالم نیحمل و ن ل ب ها 

 یفرض منتفت  نیبا ا  ورود  در مباد یدارج   بور  امکان تح   قاچاق کاال یقانون امور گمرک

 شنادته شت  است.

 یرانیا یبا عالمت تجاراظهار کاال به گمرک  -1-6

 المتت   ایت بتا نتات    یوارداتت   اظهتار کتاال  ، ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 2  ماد به موجب بنت ج

 بنت .شود یقاچاق محسوب م با قصت مت لبانه ربطیاز مراج  ذ یبتون أدذ مجوز قانون یرانیا  تجار

 ایت کته بتردالف واقت  از نتات      لیدل نینتارد، لکن به ا یتیرا که وارد کردن آن ممنو  ییمذکور کاال

 و مصترف  تارانیت رد فریب ا موجب توانت ینحو م نیاستفاد  کرد  است و به ا یرانیا   المت تجار

بته    انگتار  جرت نیقانونگذار با ا گردی  بار  به. است کرد  محسوب قاچاق کنت، فراهم را کننتگان

بود  است. لکتن   یرانیا کاالها  نات به ،یدارج تیفکی یب  وارد کردن کاال  برا  ست جادیدنبال ا

 هنگتات  در گمترک  متأموران  بستا  گسترد  بود ، و چه اریبس یرانیا   المت تجار ای و نات که جااز آن

 منتت،  )بهتر   .یرانت یا  تجتار  هتا   در دصوص  المتت  ژ وی به نشونت، آن ملتفت اظهارنامه بررسی

 مئ ال ایشود تا تمات مأموران گمرک، با نات  ت یشیانت یتاتیالزت است که تمه نبنابرای (151 ،1396

. ردیقرار بگ ارشانیدر ادت بانکی صور  به یاطال ات مکاناإل یکننت و حت تایپ ییآشنا یرانیا  تجار
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 نیتی کته تع  ستیاست، مشخص ن شت  انبی مذکور بنت در که مت لبانه قصت احراز که آن گرید هنکت

 یتگیمذکور، مراجت  رست   ها  به پرونت  یتگیدر زمان رس  نیاست، لکن قتر مت یچه مرجع اآن ب

کته   یو الزت به ذکر است که تا زمان احراز قصت مت لبانه را دواهنت داشت صیتشخ تیکننت  صالح

  )ن ت .دارج دواهت بود اچاقبنت مذکور مح   نشود، موضوع از شمول ق هگان سه طیاز شرا کیهر 

 (43، 1394 ،یگلو 

 ابهام در عنصر روانی -1-7

رکتن   یموضو ا  مرتبط با قاچاق کاال و ارز که هموار  نامعلوت بود  است، چگونگ نتری از مهم یکی

 نیت بتا ا  یآن است که قانونگتذار در تالقت   نیقاچاق مب ینیت ن ری. سباشت یقاچاق کاال و ارز م یروان

شتت  استت؛    ریمغا ها  هیرو جادیامر موجب ا نیاست که هم ت یبه سکو  برگزمهم، هموار  حکم 

از قاچتاق ارائته نشتت      یفیتعر که نای بر  الو  1307قاچاق مصوب  نیلذا در قانون مجازا  مرتکب

 که سال  نشت  بود، و با توجه به اصالحا  متعتد ا  اشار  زین  رکن معنو تیوضع حیود، به تشرب

قاچتاق را    عنتو رکتن م  نیتی قانونگذار همچنان وجوب اشار  به تب ت،گردی دل  مذکور قانون در ها

  یادمصت  نیی، قانونگذار به تب29  در ماد ز،ین 1351مصوب  ینپنتاشت. در قانون امور گمرک یالزام

؛ و احستاس نشتت  بتود     قاچتاق ضترور    رکن معنتو  نییقاچاق پردادته بود و همچنان اقتضاء تب

 .1374مصوب  یحکومت را یا مال تعز ۀقانون نحو همچنین

  متاد  قانونگذار در بنت ال  که نیا یرغم،  ل1392قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مصوب  بیتصو با

نشتت  استت و    یرکتن روانت   تیبته وضتع   حی، لکن همچنتان تصتر  قاچاق پردادته است  یبه تعر 1

 اققاچت  یقانون، در دصوص رکن روانت  نیمجرمانه در ا  یو مصاد نی ناو  یدالف تعار قانونگذار بر

در  قاچاق  حمل کاالاست که در دصوص  نوان  یدر حال نیکرد  است. ا اریکاال و ارز سکو  ادت

تکب از قاچاق بودن محموله را شرط تح   جرت دانستته بتود.   مر قانون مزبور،  لم و اطالع 64  ماد

 قاچتاق ارز  ایت مرتکب جترت حمتل کتاال     ،که با  لم و اطالع یهر شخص» : داشت یماد  م رر م نیا

ارز، بته   ایت  کتاال  ضتبط  بتر   تالو   ت،یت نما نتعیی را آن یصاحب اصل ایشود و نتوانت ارسال کننت  و 

متاد  بته    نایت  کته  آن تتر  جالتب . «شود یمحکوت م زیال و ارز نم رر در مورد مالک کا ها  مجازا 

مجلت    22/7/1394از قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز مصوب   قانون اصال  مواد 11  موجب ماد

  حمتل کتاال   نتوان   یآن نشتت و رکتن روانت    نیگزیجا ا  ماد  چیو ه تینسخ گرد یاسالم  شورا

مرتبط با قاچاق کتاال و ارز در نظتات    نیکنون در قوان تا نیبرافرو رفت. بنا  شتریب یکیدر تار قاچاق

نشت  استت،   ا  ادص، وارد و دارج کردن کاال، اشار   قاچاق کاال به معنا یما به رکن روان یح وق
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رتبط با قاچاق کاال ماننت بنتت  م میاز جرا یقاچاق و بعض  حال قانونگذار در مورد حمل کاال نیدر  

را الزت دانسته استت. لتذا    یبه رکن روان حیتصر 1390مصوب  یون امور گمرکقان 113  ماد چو  ب

  یت کنتون، دواهتان تعر   حوز  تتا  نیاقانون در  نیاول بیگرفت که قانونگذار از تصو جهینت توان یم

و  رانته گی ستخت  تگا یو دال بر د  اراد  اقتات و نیقاچاق کاال و ارز نبود  و ا میدر جرا یرکن روان

ادوار مختلت    ییقضتا  یهرو گرید  بود  است و از سو مئجرا نیصرف شنادتن ا  ِه مادب  و لیتما

ا متال کترد     بتار   نیت را در ا یمتفاوت ها   رگی نکرد  است و جهت  رویپ  واحت تگا یاز د ز،ین

 (292، 1398دانش، و  یمی)ابراه .است

 آسیب های موجود در حوزه مجازات ها -2

 م،تنظتی  بته  هتا  و رغبتت دولتت    اقتصتاد  ها  نظات أ تشکیله از مبتاست ک ا  ت یقاچاق کاال پت

کترد و   تایت امتر، رشتت پ   نایت  در هتا  دولت همتادل یکنترل و نظار  بر اقتصاد مهر  شت و با افزون

 رارقت  ییجنتا  گتذاران  استت یمتعتد، مورد توجته س  یح وق ها  در نظات ستمیقرن ب لیاز اوا باًیت ر

 ییارویت صتد رو گوناگون در ها   هیجبهه گرفته و به طر ت یپت نیا ه لی ها دولت جیگرفت. به تتر

اول کته   کردیحاکم است؛ رو کردیو م ابله با قاچاق دو رو  ریشگیدر پ کلی طور به. انت با آن برآمت 

 هو با ارائت  تهشناد  اقتصاد ت یپت کیحاکم است، قاچاق را تحت  نوان  افتهیتوسعه   در کشورها

  دوت که در کشورها کردیو م ابله با آن پردادته و رو  ریشگیبه پ یو اجتما   داقتصا  راهکارها

 ،یو حفتاظت  یتت یامن کترد یرو کیت حاکم است، بتا   افتهیمنسجم و کمتر توسعه   فاقت نظات اقتصاد

متعتتد   نیوانو وضت  قت   یگمرکت  ها  ستمیس تیتمرکز دود را بر کنترل و حفاظت از مرزها و ت و

وجتود دارد و بتا وضت      یتیامن تگا ید کیکشورها نسبت به قاچاق کاال و ارز  نی. در ااست گذاشته

توجه به قتانون   . باپردازنت یو م ابله با قاچاق کاال و ارز م  ریشگیبه پ رانه،گی سخت  فریک نیقوان

دوت در  کترد یکشتور متا، از رو   یاست که نظات ح وق آشکار 1392قاچاق کاال و ارز مصوب  مبارز  با

واکتنش   کردیرو کی ت ،یپت نی  با قاچاق کاال و ارز استفاد  کرد  است و در واق  در کارزار با امبارز

 1392قتانون مبتارز  بتا قاچتاق کتاال و ارز مصتوب        بیبا تصو کرد،یرو نیمحور  رضه کرد  است. ا

او  متفت  هتا   کترد  و بته گونته    انگار  را جرت  اقتصاد  تیپت نیبا ا وستهیپ  از رفتارها  اریبس

 هتا   حتب ، شتالق، ا تتات و مجتازا      ، ن تت   ا م از ضبط کاال، ضبط دودرو حامل، جزا فر،یک

و  یبر قبح ستادتگ  یقانونگذار، مبتن ییفرگرایک نیا رست می ظره نمتوسل شت  است که ب ،یلیتکم

 انگتار   جترت  نیت کته ا  رستت  متی  نظر . لذا بهباشت یدر دصوص جرت قاچاق کاال و ارز م  قرارداد

بلکته   ، رفتار اقتصاد کینه به  نوان  ت ،یپت نیقانونگذار موجب شت  است تا ا ییفرگرایو ک طیبس

 فترض  شیبتر پت   یکته مبتنت   استیس نیظاهر شود و ا  فری تالت ک  نتهایآوان جرت در فربه  ن

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                            1400 اتبستان ،3ی ایپپ ، 2شماره ، 2دوره فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین، 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

9 
 

دولت موف   جهینتشود و در  لیبزهکار دشمن ارائه شت  است، ممکن است در  مل به ضت دود تبت

 (282، 1398دانش، و  یمی)ابراه .ل قاچاق کاال و ارز نشودبه کنتر

 ای ارانهیمجاز، مجاز مشروط و  یقاچاق کاالها -2-1

مجتاز، مجتاز     مجتازا  قاچتاق کاالهتا    نیتی قانون مبارز  با قاچاق کتاال و ارز در م تات تب   18  ماد

متناستب بتا     ن تت  جزا  مجازا  کاال، ضبط بر که  الو  باشت، یو قاچاق ارز م ا  ارانهیمشروط، 

مجتاز کته تنهتا ستبب ن تض        اساس مجازا  قاچاق کاال نینوع کاال در نظر گرفته شت  است. بر ا

مجاز مشروط   ؛ مجازا  کاالستتا دو برابر ارزش کاال کی  ن ت  جزا شود، یم یگمرک فا یتشر

تا سته   کیمعادل   ن ت  الزت أدذ نشت  است، جزا  مجوزها ،یگمرک فا تشری ن ض بر که  الو 

 یمت  تایت  متوت متردت ارتبتاط پ     ازهایکه اصوالً با ن ا  ارانهی  ؛ و مجازا  کاالستبرابر ارزش کاال

 بتر   تالو   زیت دو تا چهار برابر ارزش کاال م رر شت  است. در دصوص قاچاق ارز ن  ن ت  جزا کنت،

 یالیت ر  تا دو برابتر بهتا   کی  ن ت مهجری باشت، کردن وارد نحو به قاچاق چنانچه قاچاق، ارز ضبط

 ، ادنظتات اقتصت   کریآن بر پ شتریب بیآن و چنانچه قاچاق به نحو دارج کردن باشت، با توجه به آس

قاچتاق از   زیاست که با توجته بته تمتا    حیدو تا چهار برابر أدذ دواهت شت. الزت به توض  ن ت  جزا

 مئدتالف اصتول حتاکم بتر جترا      ، بتر 18  متاد  1  قاچاق، به موجب تبصتر   کاال  حمل و نگهتار

در  زیت ن گتر ی. از طترف د باشتت  یمجازا  قاچتاق مت    قاچاق، دارا  کاال  حمل و نگهتار ، اقتصاد

 رضته و فتروش    که نیشت  است، غافل از ا انگار  قاچاق جرت  مذکور  رضه و فروش کاال  صرتب

م ترر در   هتا   ازا مشتمول مجت   گریو به  بار  د شود یم زیآن ن  قاچاق، مستلزت نگهتار  کاال

 در کته  آن گتر ید تیحائز اهم هنتاشته است. نکت  ثانو انگار  به جرت  ازیدواهت شت و ن 18  ماد

قاچتاق    موضوع قاچاق به صور  تجار  کاالها  نگهتار ایفروش، حمل  ت،یدر ،18  ماد 4  تبصر

 یهمرا  دارد. به  بتارت  قاچاق را به  م رر برا همیاست که حتاقل جر ینشت ، بلکه صرفاً تخلف یتل 

نته تنهتا    ابتت، یارتکتاب    جرت است، چنانچه به صور  تجتار   شت  که در حالت  اد ادی  رفتارها

نتاشته و صترفاً تخلت  محستوب     زیبه دنبال نخواهت داشت، بلکه  نوان مجرمانه ن  مشتد ازا مج

کرد  استت،   نییمجازا  تع جرت قاچاق  ماد  قانونگذار برا نیکه در ا جاییو در آدر از آن شود یم

داشتته باشتت و    یآگتاه  تیت مرتکتب با  یعنی ؛رفتار اضافه شود« بودن   مت» الزت است که  بار  

را بتر استاس     فترد  تتوان  ینمت  گری. به  بار  دباشت یمشمول  نوان قاچاق م  که رفتار و تانتب

متاد  بته وجتود قصتت      نیا نتارد، مجازا  کرد. لذا  تت اشار  یکه نسبت به آن  لم و آگاه  رفتار

 (11 ،1393 پور، )توکل .باشت یاشکال م  مجرمانه، دارا
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 ممنوع یقاچاق کاال -2-2

 زیت ممنتوع و ن   مجتازا  قاچتاق کتاال    نیتی قانون مبارز  با قاچتاق کتاال و ارز نتاظر بتر تع     22  ماد

کته ارزش    ممنوع در موارد  اساس مجازا  قاچاق کاال نی. بر اباشت یحمل و فروش م ، نگهتار

 ونیت لیمعادل دو تا سه برابر، و چنانچه ارزش کتاال از د  م   ن ت  باشت جزا الیر ونیلیکاال تا د  م

که ارزش کتاال از   یمعادل سه تا پنج برابر، و در صورت  ن ت  باشت جزا الیر ونیلیم کصتیتا  الیر

معتادل    ن تت   و جتزا ستال   از شش ما  تا دو شیباشت حب  ب الیر اردیلیم کیتا  ونیلیم کصتی

 الیت ر اردیت لیم کیاز  شیممنوع ب  که ارزش قاچاق کاال یپنج تا هفت برابر ارزش کاال و در صورت

 معادل هفت تا د  برابر ارزش کاال دواهت بود.    ن ت  باشت دو سال تا پنج سال حب  و جزا

  ن تت   الت، جتزا قاچاق در چهار ح  که مشخص است قانونگذار با توجه به ارزش کاال طور همان

اقتتات وارد استت آن استت     نیکه بر ا  رادیکرد  است. لکن ا نییقاچاق تع  متناسب با ارزش کاال

 یم تایپ شیاست افزا شتریقاچاق ب  که ارزش کاال  در موارد  ن ت  نسبت جزا که نیا لیکه دل

 ینستب   ن تت   کته از مجتازا  جتزا    یهنگام  فریچرا که در قوا ت ح وق ک ست؛یمشخص ن کنت

متوارد   نیت در ا ی. به  بارتشود یدر نظر گرفته م  یمصاد یتمام  نسبت برا کی شود یاستفاد  م

  بترا  یلت یکترد  و دل  تایپ شیافزا  ن ت  جزا زانیارزش موضوع جرت، به همان نسبت م شیبا افزا

زش کتاال  ار شیبتا افتزا   کته  نیت با توجه به ا ینتارد. به  بارت یهیمجازا  توج نیینسبت تع شیافزا

متوارد وجتود    نیت نستبت در ا  زانیبه افزودن به م  ازین ابت،یمی  شیافزا ینسب  ن ت  جزا زانیم

 ققانون مبارز  با قاچاق کتاال و ارز، مرتکبتان قاچتا    22  به بنت ب و پ ماد تیبا  نا نینتارد. همچن

مجازا  حتاقل  ، بهمرتکب قاچاق کاال  کم ارزش شت  باشنت جزئی طور کاال  ممنو ه، هرچنت به

 متی  ها جرائم و مجازا  انیامر بر دالف اصل تناسب م نیمحکوت دواهنت شت که اشش ما  حب  

بته   نیقتوان  یدر موارد  کته بردت   نیشت  است. همچن نییمتناسب تع و نا نیسنگ یو مجازات باشت

و  تتت   نیوانقت  نیت مردت از ا یآگاه را ممنوع کرد ، با توجه به نا ییموقت ورود و صتور کاال ر صو

مواجه دواهتت   شتر یب رادای با ها مجازا  لیقب نای ا مال ها، آنان در دادگا  فر یک تیرف  مسئول

 (13 ،1393 پور، )توکل .بود

 کاالی قاچاق مخلوط با دیگری -2-3

قاچتاق موضتوع     که کاال یدر صورتکه  چاق کاال و ارز م رر داشته استقانون مبارز  با قا 19  ماد

وجود نتاشته باشت تمات کاال ضبط و  کیمخلوط شود و امکان تفک گرید  قانون با کاال نیا 18  ماد

حاصل  ازقاچاق  ریغ  به نسبت کاال یقانون  ها  نهیهز ریمذکور و سا  ماد  ها  مهیپ  از کسر جر
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و  1312قاچاق مصتوب   نیقانون مجازا  مرتکب 46  موجب ماد به .شود یفروش به مالک مسترد م

نستخ شتت  استت(،     1392)که به موجب قانون مبارز  با قاچاق کتاال و ارز مصتوب     حا  بعتاصال

و  شتت  ینبود، کل کاال به نف  دولتت ضتبط مت    سریآن م ریقاچاق از غ  کاال کیچنانچه امکان تفک

  شتورا  رادا یت مذکور بته جهتت رفت  ا     ماد در .تگردی یقاچاق محاسبه م  به نسبت کاال مهیجر

 ریمتعل ته و ستا   مته یبا شرع م تس اسالت، م رر شت  است که چنانچته جر  ر یمغا ثینگهبان از ح

 ریت غ  بمانت، به نسبت کاال یاز محل حاصل فروش برداشت شود و کماکان مبلغ یقانون ها  نهیهز

که  کنت یم تایپ تیموضو   در موارد اد م نیاست اصوالً ا یهیبه مالک آن مسترد شود. بت قاچاق

 (78، 1394 ،یگل ، )ن ت .قاچاق باشت  از کاال شتریب اریمخلوط شت  بس قاچاق ریغ  درصت کاال

 18  قاچاق موضتوع متاد    قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز در دصوص مخلوط کردن کاال 19  ماد

 حاًیآن وجتود نتتارد، صتر    کیت و امکتان تفک  باشتت  یکه قاچاق نم ییبا کاال ممنوع ریغ  کاال یعنی

مخلتوط   گرید ییبا کاال 18  قاچاق موضوع ماد  شر  که اگر کاال نیرر کرد  است، بترا م   یتکل

و پت  از   گردد یآن وجود نتاشته باشت، تمات کاال ضبط م کی( و امکان تفکقاچاق ریغ  )کاال شود

از  قاچتاق  ریت غ  به نسبت کتاال  یقانون ها  نهیهز ریسا زیمذکور و ن  موضوع ماد ها  مهیکسر جر

 طقتانون صتراحتاً بته مخلتو     نیا 19  ماد در که جالذا از آن شود، یوش، به مالک مسترد محاصل فر

اشار  شتت    قاچاق ریغ  با کاال ا  ارانهیمجاز، مجاز مشروط و   کاال یعنی ممنوع ریغ  شتن کاال

 نیت ممنوع مخلوط شود، قانون ستاکت استت و در ا    با کاال ممنوع ریغ  که کاال  است، در موارد

  کاالبه نف  متهم،  ریموارد با تفس نیدر ا تیکه با رست می نظر وجود نتارد و به ا  م رر  دصوص

 کرد. یمجاز مشروط تل   ممنوع را کاال

 قاچاقمورد استفاده در حمل  هینقل لیضبط وسا -2-4

. در ردگیت  یمورد توجته قترار مت    ممنوع ریممنوع و غ  است که در کاال یدو مفهوم  یوقتضبط و 

که موضوع حمل بود  است بر استاس   ییبا توجه به ارزش کاال هین ل لیاز وسا  قاچاق شمار مئجرا

شت ، لکن قانونگذار م رر کرد  است که  یم رر  مستث نیاز ا گرید یضبط گردد و برد تیم ررا  با

در قاچتاق   کلتی  طتور  بمانتت. بته    یت صرفاً در توق  ن ت  وصول جزا نیبه جهت تضم هین ل هلیوس

از د   شیقاچتاق بت    ارزش کتاال  تیت کته با  میمواجته هستت   هین ل لهیممنوع تنها با ضبط وس  کاال

 هیت ن ل هلیکته وست    متعل  به شخص مرتکب باشت و در موارد زین هین ل هلیباشت، و وس الیر ونیلیم

  مرتکب بترا  که نیبا  لم به ا ایصاحب دودرو آگا  باشت و  تیبا ایبه شخص مرتکب نباشت،  متعل 

را در تصرف مرتکب قاچاق قترار دهتت. الزت    هین ل هلیوس کنت، یقاچاق از آن استفاد  م  ل کاالحم
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آن   یقاچاقِ ممنوع مشمول ضبط نگردد، توق  کاال حامل  که دودرو یبه ذکر است که در صورت

 زانیت کته ارزش کتاال بته م    یدر صتورت  ممنوع ریغ  در قاچاق کاال نیمهر  نخواهت بود. همچن زین

)نصتربا   . گتردد  یضتبط مت   هیت ن ل هلیقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز باشتت، وست   20  ر در مادم ر

 الیت ر ونیت لیم کصتت یسبک تتا   هین ل لیکه ارزش کاال در وسا  لذا در موارد (57، 1400 ، اریمه

و  ییهوا نیسنگ مهین هین ل لیوسا ال،یر ونیلیم صتیتا س ینیزم نیسنگ مهین هین ل لیباشت، و وسا

 هیت ن ل لیباشت، و وسا الیر اردیلیم کیتا  ینیزم نیسنگ هین ل لیوسا ال،یر ونیلیتا نهصت م ییایدر

 هلیوست  چنانچته و  گتردد  یضتبط مت   هین له لیباشت، وس الیر اردیلیتا سه م ییایو در ییهوا نیسنگ

کاال و ارز تحتت  قانون مبارز  با قاچاق  20  ماد 4  مرتکب باشت، مهاب  با تبصر ریمتعل  به غ هین ل

چنانچته   ،ا  ارانته یمجتاز، مجتاز مشتروط و      در قاچاق کاالهتا  نی. همچنگردد یضبط م یهیشرا

 یتا زمان ت،یمان  یکننت  مکل  است که دودرو را توق یتگیدودرو مشمول ضبط نباشت، مرج  رس

 وصول گردد. مهیصادر شود و از محل فروش آن، جر یقهع  که رأ

 و هتا  متبهم و از گتذرگا     هتا  شکل قاچاق به روش نتری فزون که جاناز آ است که حیبه توض الزت

 نیشتتر یو م ررا  موضو ه ب نیلذا اقتضا دارد قوان شود، یمانجات دادل کشور  یرسم رغی مرزها 

 زیت قاچتاق و ن  نیکننتتگان و مترتکب   وارد ،یاصتل  ن املی برابر در را ها مجازا  نتری توجه و سخت

 نیت داشتته باشتنت؛ لکتن متأستفانه در ا     شونت یم اریبس تیصاحب مناف  و  وانحو  نیکه بت د افرا

مواد آن از  بردی به توجه با بلکه انت، نشت  بردوردار شتر یاز مجازا  ب یاصل نیقانون نه تنها  امل

 ا بتر  هتا  مجتازا   نیدشتوارتر  گتردد  یقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز، مشاهت  مت  20  جمله ماد

و  صیبترا  تشتخ   ار یت مع کته  نایت  از ظرف نروض  شت  است؛ ص هین ل لیوسا نیو مالکراننتگان 

 ایت  یکشتت  کیت ماد  چنانچته   نیارائه نشت  است، وف  مفاد ا نیسبک و سنگ هین ل لیوسا کیتفک

دتودرو    کیت  یعنت یتومان ) ونیلیم صتیصرفاً حامل کاال  قاچاق با ارزش س کریغول پ ما یهواپ

دتودرو ستوار     کیت اگتر   ایدواهت آمت و  به ضبط دولت در مایهواپ ای یشت( باشت، کوک سوار  ل

( باشتت دتودرو   لیت موبا ید   تتد گوشت   یعنیتومان ) ونیلیسبک حامل کاال  قاچاق با ارزش د  م

نه تنها موجتب بردتورد    ینیقوان نیوص  اجرا  چن نیمورد نظر به نف  دولت ضبط دواهت شت. با ا

را دچتار مشتکل    نیو مصرف کننتتگان و حتامل   تارانی ، بلکه صرفاً درقاچاق نشت یاصل نیبا مرتکب

 (56، 1394 ،یگلو   )ن ت .کنت یم
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 قاچاق سازمان یافته -2-5

استت کته بتا     یجرم افتهیقاچاق سازمان  ،ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 1  ماد سبه موجب بنت 

 ایت گرو  نستبتاً منستجم متشتکل از سته نفتر       کیکار توسط  میو ت س یگروه تیو هتا  زیر برنامه

 اقارتکتاب جترت قاچت     هتف آن بترا  ل،یپ  از تشک ای لیارتکاب جرت قاچاق، تشک  که برا شتریب

 بنتت   پنجم قانون مبارز  با قاچتاق کتاال و ارز بته دستته     فصل .ردیگ یمنحرف شت  است صور  م

  متاد  سکترد  استت. بتر استاس بنتت       تایت ارتکاب و مرتکب آن ادتصاص پ و یقاچاق با توجه به ش

 (1398 ،ذبحی)پردادته است.  افتهی قاچاق سازمان یعنیاز قاچاق  ینو  یمذکور، قانونگذار به معرف

طتور کته مالحظته     شت  است. همان  یتعر 1392 یمدر قانون مجازا  اسال زین افتهیجرت سازمان 

  ذکر شت  استت، دارا  یکه در قانون مجازا  اسالم یفیبا تعر افتهن یسازماقاچاق   یتعر شود یم

 .باشت یم  ادیمهاب ت ز

 میت ست  افتته ی و ستازمان   از ح وقتانان قاچاق را به دو نوع قاچاق  اد یبه ذکر است که برد الزت

کرد  و قاچاق  یمعرف ا  ارانهیمجاز، مجاز مشروط و   را همان قاچاق کاال  اد  قاچاق و انت کرد 

 یدر حتال  نیت او  داننت یقانون مذکور م 1  ماد شو  سنت را مشمول قاچاق موضوع ب افتهیسازمان 

ن ا توجه به اوصتاف جترت قاچتاق ستازما    ب رایباشت، ز حیصح توانت ینم بنت  میت س نیاست که چن

باشت و بتا توجته    ا  ارانهیممنوع، مجاز، مجاز مشروط و   کاال توانت یم زیجرت ن نیموضوع ا افته،ی

بتود. لتذا    واهتت متفتاو  د  زیت مجازا  آن ن زانیحسب مورد م افته،ی به موضوع جرت قاچاق سازمان

ممنتوع بته نحتو      که قاچتاق کاالهتا   یقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز، در صورت 28  مهاب  با ماد

موضوع بنت   ، چنانچه کاال22  موضوع ماد  ن ت جزا  بر مرتکب  الو  ابت،یارتکاب  افتهی سازمان

موضتوع بنتت     که کاال یروز تا شش ما  حب  و در صورت کی و نود به  الو ه بآن ماد  باشت،  ال 

 محکوت دواهتت شتت و در دصتوص بنتت     زیاز شش ما  تا دو سال حب  ن شیآن ماد  باشت، به ب ب

مذکور محکوت دواهتت    ها ، مرتکب به حتاکثر مجازا  حب  منترج در بنت22ماد    و  پ  ها

را  افتته ی ستازمان گترو    یسردستتگ  ایت و  تیهتا ،یکه ن ش سازمانته  شت. لکن در دصوص افراد

محکتوت   28ماد   بو  ال   ها م رر در بنت ها ا  مجاز حتاکثر به مورد حسب انت، بر هت  داشته

 نیمجترم  ریبا سا  چون مجازا  حب ، حتاکثر نتارد، مجازا  و پدواهنت شت و در دصوص بنت 

 (155 ،1396 ،یوس  ونت) برابر دواهت بود.

مجتاز، مجتاز     کته موضتوع آن کاالهتا     در متوارد  افتته ی رتکاب جرت قاچاق سازماندصوص ا در

قتانون مبتارز  بتا     18  موضوع متاد  ها  مجازا  بر ارز باشت، قانونگذار  الو  ایو  ا  ارانهیمشروط، 
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 ینت بی شیرا پ یحب  متفاوت ها  ارز موضوع جرت، مجازا  ایقاچاق کاال و ارز، بسته به ارزش کاال 

مجتازا    نیتی در تع  ریثأارز تت  ایت دالف جرت قاچاق ساد  که ارزش کتاال   بر یاست. به  بارتکرد  

 نیتی ارز و نتوع آن در تع  ایت ممنتوع ارزش کتاال     هماننت قاچاق کاال افتهی نتارد، در قاچاق سازمان

 باشتت  الیت ر ونیت لیم کصتت یمجاز مشتروط تتا    ایمجاز   مجازا  مؤثر است. لذا چنانچه ارزش کاال

از مبلت  متذکور    شیکه ارزش کاال بت  یروز تا شش ما  حب  و در صورت کیا  مرتکب نود و مجاز

ارز  ایت  ا  ارانهی  از شش ما  تا دو سال حب  دواهت بود. در دصوص کاال شیب  باشت، مجازا  و

باشت مجتازا  مرتکتب دو تتا پتنج ستال حتب  و در        الیر ونیلیم کصتی تا هاچنانچه ارزش آن ز،ین

بنتت   نیت از مبل  مذکور باشت، مجازا  او حتتاکثر مجتازا  متذکور در ا    شیارزش کاال ب که یصورت

کته   یرا بر هت  داشته باشتنت، همتان حکمت    یکه ن ش سازمانته  و در دصوص افراد .دواهت بود

 (168 ،1396 منتت،  )بهتر   .ممنوع م رر است، حتاکم دواهتت بتود     کاال افتهی قاچاق سازمان  برا

شتنادتن جترت    تیبته رستم   افتته، ن یررا  مربوطه در دصوص قاچاق سازمابه م  ن با توجهبنابرای

و  یفیوظتا  ینت بی شیمهتاب  بتا موضتوع و حجتم قاچتاق، پت       یفردهت ینظات ک نییتع افته،ی سازمان

قتانون   نیا ها  کاش  در قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز، از مشخصه ها  سازمان  برا یاراتیادت

 (260، 1391 م،ی)پور ابراه .باشت یم

 حرفه ایقاچاق  -2-6

 شیاست که بت  یشخص  ا حرفه یقاچاقچ ،ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 1  ماد شبه موجب بنت 

 باشت. الیر ونیلیاز د  م شیارز قاچاق در هر مرتبه ب ای کاال ارزش و شود قاچاق مرتکب بار از سه

 خیاراز قتانون مبتارز  بتا قاچتاق کتاال و ارز کته در تت         طتر  اصتال  متواد     متذکور در اجترا   بنت

  شورا تییمورد تأ 22/07/1394 خیو در تار تیرس یاسالم  مجل  شورا بیبه تصو 04/05/1394

 شتت  بتود:    یت تعر نیچنت   ا حرفه ینگهبان قرار گرفت، اصال  شت  است. در متن ساب ، قاچاقچ

که در  ؛تعتد جرت قاچاق شود ایاز سه بار مرتکب تکرار و  شیاست که ب یشخص  ا هحرف یقاچاقچ

شتبهه کترد     جادیا « ا قاچاق حرفه » یاستفاد  شت  بود، در تل « مجرت »متن ساب  چون از وا(  

  هتا  از پرونتت   یقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز م رر شت  است که بردت  44  بود. چرا که در ماد

 تیکته از جهتت صتالح    نتشتو  یمت  لیتشتک « تخل  » یو برد« جرت قاچاق » نوان  تحتقاچاق 

، قاچتاق بنتت و اطتالق    نیجرت در ا  . لذا با حذف وا(باشت یم متفاو  ها پرونت  یتگیمحاکم به رس

 تیت مرتفت  گرد  باشت، یم ییمراج  قضا تیاست که در صالح  بنت ناظر بر موارد نیشائبه که ا نیا

و  الیت ر ونیت لیارزش د  ممتشتکله بتا     ها به پرونت   ا-حرفه یقاچاقچ  تسر تلکن به جهت  ت
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 .اضتافه شتت  استت   « باشتت  الیر ونیلیاز د  م شی... در هر مرتبه ب » بار    کمتر از آن، در انتها

 (31، 1394،یگلو   )ن ت

از سته   شیبت  یچنانچه شخص باشت، یم  ا حرفه یقاچاقچ  یتوجه به بنت مذکور که ناظر بر تعر با

باشتت،   الیت ر ونیت لیاز د  م شیارز قاچتاق در هتر مرتبته بت     ایت بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال 

ارز قاچتاق، بته    ایصور  مرتکب  الو  بر ضبط کاال و  نی. در اشود یمحسوب م  ا حرفه یقاچاقچ

محکتوت دواهتت شتت، و در دصتوص       ریت و تا هفتاد و چهار ضربه شتالق تعز   ن ت  جزا تاکثرح

 الیت ر اردیت لیم کیت ارز، چنانچه ارزش کتاال و ارز تتا    و  ا ارانهیمجاز، مجاز مشروط و   قاچاق کاال

باشتت، بته    الیت ر اردیلیم کیاز  شیب هاروز تا شش ما  حب  و چنانچه ارزش آن کیباشت، به نود و 

  ممنتوع  تالو    . لکن در دصوص قاچاق کاالهاشود یاز شش ما  تا دو سال حب  محکوت م شیب

 نیت قانون، حسب مورد به نص  حتتاکثر حتب  م ترر در ا    نیا 22  منترج در ماد  ها مجازا  بر

متاد     در تبصتر « متاد   نیا »ماد  محکوت دواهت شت. الزت به ذکر است که منظور م نن از  بار  

  ها مجازا  رای، ز22  ماد  است نه ماد نیبا قاچاق کاال و ارز، حب  م رر در هم ارز قانون مب 32

شتت  استت قابتل ا متال      ینت یب-شیکه پ  صرفاً در مواردم رر شت  است،  22  که در ماد یحبس

 گتر ید  ا اضتافه شتود کته در متاد       گریمجازا  حب  د تیبا ها، مجازا  آن بر هستنت. لذا  الو 

مشتخص    تاً یتبصتر ، دق  نیت قانون مذکور ذکر شت  است و بهتر است که در اصال  ا 32  ماد یعنی

 منتت،  )بهتر   .ذکتر شتت  استت    32  متاد  بنتت  است که در ب یشود که منظور همان مجازا  حبس

1396، 170) 

 ضراأل یافساد ف ایقاچاق با مجازات محارب  -2-7

که احراز شود مرتکب جترائم قاچتاق    یدر صورت ،ون مبارز  با قاچاق کاال و ارزقان 31  به موجب ماد

  بترا  میمستت   ریت غ ای میجرائم را به نحو مست  نیو سود حاصل از ا تیکاال و ارز با  لم و  مت،  وا

 ایت داد   تصتاص معانت بتا نظتات اد    ها  گرو  تیو ت و یمل تیامن هیو اقتات  ل سمیترور یمال نیتأم

 ایت قانون حستب متورد بته مجتازا  محتارب       نیم رر در ا  ها  نمود  است،  الو  بر مجازا  نهیهز

 .گردد یمحکوت م رضاأل یمفست ف

ستال  بته قصتت ادافته متردت       تنیکشت  ا ی مل در تیبرا  تح   جرت محاربه، فرد با ینظر شر  از

 در. کرد محسوب محاربه را محارب ها  از گرو  یمال تیماصرف ح توان یشرکت داشته باشت و نم

شخص، معاونت در محاربه محسوب شت  و مجازا  آن با فرد محارب متفاو  استت.   نیا رفتار واق ،

 نیمتاد  دتالف متواز    نیت را محارب محسوب کترد ، ا  یشخص نیمزبور چن  ماد که جااز آن نیبنابرا
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 کیت در ف ته استت و هتر     یمختلفت  نی نتاو  یو بغ رضألا یمحاربه، افساد ف نیاست. همچن یشر 

 یکت یکه ممکن استت   یاشار  نشت  است، در حال یماد  به مجازا  باغ نیدارد. در ا یمجازا  داص

محسوب شتود. هتر چنتت اگتر      یماد  مورد اشار  قرار گرفته، باغ نینظات که در ا انتمع ها  از گرو 

ن تش متؤثر  در اهتتاف آنتان      کترد  و  یکمک مال رضاأل یمفست ف ای محارب ها  فرد  به گرو 

حاصتل از   تیت کته فترد  وا   یدر حتالت  یاست، ولت  رضی األمفست ف ایباشت، در حکم محارب داشته 

او را بته مجتازا     تتوان  یصرف کنت، نم یگرو  باغ یمال ها  نهیهز نیتأم برا قاچاق کاال و ارز را 

محکتوت کترد کته     یو  را به مجازا  بتاغ  توان یمحکوت کرد و صرفاً م رضاأل یمفست ف ایمحارب 

 ایت  ا تات هااز سال  استفاد  نکرد  باشنت، مجازا  آن یاست. مثالً اگر افراد باغ یدارا  مجازا  داص

 ایت اطالق مجازا  محارب  رو نی. از استین رضاأل یچهارگانه محاربه و افساد ف ها  ازا ازمج یکی

 نیدتالف متواز   شتود،  یشتامل مت   زیرا ن یماد  که مجازا  باغ نیمورد اشار  در ا رضِاأل یمفست ف

 (39-43 ،1395 ،کریمی و صالحی) است. یشر 
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 یریگ جهینت

 کترد   دار متت  دتشته   یو طتوالن  میکشور را آشکارا، مستت   تیکه امن یمیجرا نیتر از مهم یکی

 کننتت   تیو تهت  جت لهأمس کیقاچاق به صور    تیگذشته پت انیسال ی. طباشت یم قاچاق است،

  هتا  بته اهتتاف برنامته    تنیرست  یاز جمله موان  اصل زیدر اقتصاد کشور درآمت  و در حال حاضر ن

اچاق کتاال و ارز،  و مبارز  با ق  ریشگیجهت پ نی. به همباشت یکشور م یو اجتما   تصادتوسعه اق

از  یاست یو س یفرهنگت  ،یاجتما   ها حوز  ریو سا یکه در سهح اقتصاد مل یبا توجه به آثار مخرب

شور مهر  است، و مبتارز  بتا آن   ک یاصل  ها دغتغه یکیامروز  به  نوان  گذارد، یم  جا دود به

چنتت قاچتاق متتأثر از  وامتل      استت کته هتر    نیت ا تیت . واقعباشت یم گانه سه  قوا  ها تیاولو زا

و  یقتانون   ها لکن وجود ضع  باشت، ی... م و یاجتما  ،یفرهنگ ،یاسیهمچون  وامل س یگوناگون

از  یکت ی ز،یو م ابله با قاچاق کاال و ارز ن  ریشگیدر پ ییجنا استیس کردیموجود در رو  ها بیآس

کنتون،     قاچتاق در کشتور، از گذشتته تتا    . حجم گستترد باشت یبز  م نی وامل ارتکاب ا نیرت مهم

 یمناستب  کترد یرو انت حوز  نتوانسته نیدر ا ییجنا گذاران استیس  تاًیمهم است که ح  نیا انگریب

ن صتان، قتانون    نیت شوت اتخاذ کننت؛ لذا به منظتور رفت  ا    تیپت نیو م ابله با ا  ریشگیدر جهت پ

 نیرا در ا  ا و اصالحا  گسترد  بیو م ننه تصو هیمجر  قوا  با قاچاق کاال و ارز با همکار ز مبار

از   ریچشتمگ   ها  نکا  قو  و نوآور م،یقانون نگا  کن نیکرد. چنانچه منصفانه به ا جادیحوز  ا

 ی تال متشکل از  یستاد  ال لیتشک -2آن؛   یمشخص از قاچاق و ذکر مصاد  یتعر هارائ -1جمله: 

 ینت یب شیپت  -4 رانه؛یشگیپ ریو اتخاذ تتاب  ریشگیپ ا یبورود اد -3م اما  مرتبط با قاچاق؛  نیتر

 و احصتاء  -6 کتاال؛  نوع اساس بر ها مجازا   بنت طب ه -5 ؛ ا و حرفه افتهن یقاچاق سازما مئجرا

بر  زین یراداتیا ور،مذک  ها  نوآور رغمیداشته است.  لمرتبط با قاچاق؛ را در بر مئجرا  بنت دسته

بتا توجته بته  تتت      فرگترا یک یِبازدارنتتگ  کردیوجود رو -1از جمله:  یراداتیقانون مزبور وارد است؛ ا

 هتوستع  -2 ؛یارفتاق   ا متال نهادهتا   تیت مفترط، ممنو   یتی فرگرایک ، انگتار  در جرت ییجو صرفه

و  هتا  ونیاز کنوانست  یبردت  بتا  انهباق  تت -4 ها؛ و مجازا  مئ تت تناسب جرا -3قاچاق؛   یمصاد

تعتارض    -6 ؛ اقتصتاد  مئحتاکم بتر جترا    یاصول کل یبا برد ر یمغا -5 ؛یالملل نیب  ها سازمان

است کته بتا    ستهیشالذا موارد.  یدر برد یقانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز و قانون امور گمرک انیم

و  ردیت قترار گ  ینیمتورد بتازب   رمزبتو  صیو ن ا رادا یمجتد قانون مبارز  با قاچاق کاال و ارز ا یبررس

 .تیآ  مل به یاقتات م تض
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Pathology of Iran's criminal policy towards smuggling of goods and 

currency Emphasizing the Law on Combating Commodity and Currency 

Smuggling adopted in 2013 
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Abstract 

One of the most important crimes that have obviously, directly and for a long 

time damaged the security of the country is the phenomenon of smuggling 

goods and currency, which has also had a negative impact on various social, 

economic, political and cultural spheres of the country. At present, smuggling 

of goods and currency has become a serious and threatening problem in the 

country's economy, so that combating it is one of the priorities of the three 

powers. With the approval of the Law on Combating Commodity and Currency 

Smuggling adopted in 1392, new horizons were opened to prevent and deal with 

the harmful phenomenon of smuggling of goods and currency, but nevertheless, 

there are always serious shortcomings and harms in preventing and combating 

this phenomenon. we are faced. Therefore, the present article deals with the 

pathology of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling 

adopted in 1392, and the research findings indicate that the criminal deterrence 

approach, development of cases of trafficking, disproportion between crimes 

and punishments, contradict some principles governing economic crimes , The 

conflict between the law against combating smuggling of goods and currency 

and the law of customs affairs in some cases, etc., are among the most obvious 

manifestations of the existing damage in order to prevent and combat 

smuggling. 

keywords: Smuggling, goods and currency, anti-trafficking law, criminal 

policy. 
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