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چکیده
یکی از مهم ترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا ،مستت یم و طتوالنی متت دتشته دار کترد
است ،پتیت قاچاق کاال و ارز می باشت که بر حوز هتا مختلت اجتمتا ی ،اقتصتاد  ،سیاستی و
فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است .در حال حاضر قاچاق کاال و ارز به یک معضل جتت و
تهتیت کننت در اقتصاد کشور تبتیل شت است ،به گونه ا که مبارز با آن ،از اولویت هتا قتوا
سه گانه می باشت .با تصویب قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392افت هتا جتیتت از
جهت پیشگیر و م ابله با پتیت زیانبار قاچاق کاال و ارز گشود شت ،لکن با این وجتود همتوار در
امر پیشگیر و م ابله با این پتیت با کاستی ها و آسیب ها جت مواجه هستیم .لذا م اله پتیش
رو به آسیب شناسی قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392می پردازد و یافته ها تح یت
حاکی از آن است که رویکرد بازدارنتگی کیفرگرا ،توسعه مصتادی قاچتاق ،تتت تناستب جترائم و
مجازا ها ،مغایر با بردی اصول حاکم بر جرائم اقتصاد  ،تعارض میان قتانون مبتارز بتا قاچتاق
کاال و ارز و قانون امور گمرکی در بردی موارد و  ، ...از بارزترین جلو ها آستیب هتا موجتود در
راستا پیشگیر و م ابله با قاچاق محسوب می شونت.
واژگان کلیدی :قاچاق ،کاال و ارز ،قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،سیاست جنایی.
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مقدمه
قاچاق کاال از جمله جرائم لیه نظات اقتصاد است و آثار زیانبار آن بر امر تولیتت ،تجتار  ،سترمایه
گذار  ،اشتغال و کاهش درآمت ها دولت بر کسی پوشیت نیست( .ولیتت  )280 ،1386 ،امتروز
بسط و گسترش کشورها موجب شت استت روابتط سیاستی ،اقتصتاد و فرهنگتی میتان کشتورها
افزایش یابت که این فزونی روابط پیامتها سوئی را در این پهنه بته دنبتال دارد( .احمتت ،1394 ،
 )3یکی از این پیامتها که در گستر اقتصاد توسعه یافته است و نفوذ مخربی را در حتوز تولیتت،
تجار دارجی ،سرمایه-گذار و اشتغال در پی داشته است و بایتت بتا اهتمتات بتا آن م ابلته کترد،
پتیت قاچاق می باشت .قاچاق کاال یکی از شیو ها داد و ستت می باشت کته شتکل گیتر آن بته
زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصاد حاکم بر این مناط باز می گردد .این شیو داد و ستت لیرغم
زیان ها اقتصاد برا کشور ،برا ساکنان مناط مرز اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که در اغلب
موارد به نوان تنها منشاء درآمت آنها انگاشته می شود( .صالحی )11 ،1400 ،به تعبیر قانونگتذار
در بنت ال ماد  1قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،قاچاق هر فعل یا ترک فعلتی استت کته موجتب
ن ض تشریفا قانونی مربوط به ورود و دروج کاال و ارز گردد ،و بتر استاس ایتن قتانون و یتا ستایر
قوانین ،قاچاق محسوب و برا آن مجازا تعیین شتت باشتت و در مبتاد ورود یتا هتر ن هته از
کشور حتی محل رضه آن در بازار دادلی کش شود .پتیت قاچتاق کتاال و ارز بته نتوان یکتی از
دهیرترین معضال بنیادین کشور ،پتیت ا چنت وجهی است که مبادر آن موجب کارشکنی در
نظات اقتصاد  ،اجتما ی و امنیت کشور می گردد .کاهش درآمتت هتا گمرکتی و مالیتاتی دولتت،
ادالل در نظات اقتصاد  ،تشکیل اقتصاد زیر زمینی ،فرار مالیاتی ،کاهش اشتغال ،هتر رفتتن منتاب
ارز و  ، ...از مهم ترین وارض ناشی از ارتکاب قاچاق می باشت که بررسی منشاء اصتلی آن را متی
طلبت( .دانشمنت )21 ،1394 ،ح ی ت این است که قاچاق ،معلول لتت هتا تیتت ا از جملته
زمینه ها انسانی ماننت ف ر و یا زمینه ها اجتما ی ماننت ادتالفا طب اتی می باشت ،لکن وجتود
دالءها و آسیب ها قانونی را می توان یکی از وامل اصلی قاچاق قلمتاد نمود؛ لذا رویارویی با این
پتیت از زمان ها پیشین در سیاست جنایی ایران دارا اهمیت وافر بتود استت( .شتعرا،1398 ،
 )77و از آنجا که قوانین و م ررا موجود در راستا پیشگیر و م ابله با قاچاق ،دیرینه و ناکارآمت
احساس می شت ،قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز در تاریخ  1392/10/3به تصویب مجلت شتورا
اسالمی رسیت ،تا گامی مؤثر در جهت مرتف سادتن دالءها و آسیب ها سیاست جنایی ایتران در
قبال قاچاق کاال و ارز باشت ،لکن حجم گسترد قاچاق در کشور ،از گذشته تا کنون ،بیانگر این مهم
است که ح ی تاً سیاست گذاران جنتایی در ایتن حتوز نتوانستته انتت رویکترد مناستبی در جهتت
پیشگیر و م ابله با پتیت شوت قاچاق اتخاذ کننت .همچنین دالءها و آسیب هایی در قانون مبارز
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با قاچاق کاال و ارز نمایانگر است که مانعی برا پیشگیر و م ابله با قاچتاق محستوب متی شتونت.
رویکرد بازدارنتگی کیفرگرا ،توسعه مصادی قاچاق ،تت تناسب جترائم و مجتازا هتا ،مغتایر بتا
بردی اصول حاکم بر جرائم اقتصاد  ،تعارض میان قانون مبارز با قاچتاق کتاال و ارز و قتانون امتور
گمرکی در بردی موارد و  ، ...از بارزترین جلو ها آستیب هتا موجتود در راستتا پیشتگیر و
م ابله با قاچاق محسوب می شونت .لذا در م اله پیش رو با روش توصتیفی تحلیلتی و بتا تأکیتت بتر
قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392به بررسی و دالءها و آسیب هتا موجتود در حتوز
جرت انگار و مجازا ها قاچاق پردادته دواهت شت.
 -1آسیب های موجود در جرم انگاری
قوانین غالب بر قاچاق کاال و ارز با پیشینه ا بیش از نه دهته ،از قتانون مترتکبین قاچتاق مصتوب
 1307گرفته تا قانون مجازا مرتکبین قاچاق مصوب  1312/12/29و تا آدرین قانون الزت اإلجترا
یعنی قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392/10/3با اصالحا بعتت و نیتز ستایر م تررا
مربوط ،در سیاست جنایی ت نینی کشور مبنا پیشتگیر و م ابلته بتا قاچتاق قترار گرفتته استت.
قوانینی که هر یک دارا محاسن و معایبی در تعیین نوع کاالهتا موضتوع آن و مرجت رستیتگی
کننت به جرائم مربوطه و نحو اقتات در هر مورد می باشت .در این راستا قانون مبارز با قاچاق کتاال
و ارز مصوب  1392/10/3به نوان قانون ات در رسیتگی به مصادی قاچاق کتاال و ارز ،کته محتور
آن مجمو ه ا از کاالهاست که بر هر یک از آنها نظات ح وقی داصی حاکم است ،که بتتون شتک
نمی توان همه آنها را از یک منظر پیشگیرانه و م ابله ا مورد توجه سیاست گتذار یکستان قترار
داد؛ لذا توسعه مصادی قاچاق ،وجود احکات متعتد بر انواع کاال ،ویژگی مرتکبان ،صتالحیت مراجت
رسیتگی کننت  ،میزان مجازا و  ...در این قانون هموار با آسیب هایی مواجه استت کته بته شتر
آنها پردادته دواهت شت.
 -1-1توسعه مصادیق قاچاق
به موجب بنت ال ماد  1قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،قاچاق کاال و ارز هر فعل یتا تترک فعلتی
است که موجب ن ض تشریفا قانونی مربوط به ورود و دروج کاال و ارز گردد و بر اساس این قانون
و یا سایر قوانین ،قاچاق محسوب و برا آن مجازا تعیین شت باشت ،در مباد ورود یا هر ن هه
از کشور حتی محل رضه آن در بازار دادلی کش شود.
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همان طور که پیتاست ،قانونگذار بر آن بود است که در ماد  1این قانون تعریفی از قاچتاق کتاال و
ارز پتیت آورد ،لکن از آنجا که شمار از رفتارها ناقض قتانونی کته در قتوانین مختلت بتا ن تض
تشریفا گمرکی واق می شود ،جنبه مجرمانه نتاشته و از نظر قانونگذار تخل قلمتتاد متی شتود،
قانونگذار ناگزیر پ از ذکر بار « هر فعل یا ترک فعلی است که موجب ن ض تشتریفا قتانونی
مربوط به ورود و دروج کاال و ارز گردد» تصریح داشته است که ایتن رفتتار بایتت « بتر استاس ایتن
قانون یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برا آن مجازا تعیتین شتت باشتت»( .بهتر منتت،1396 ،
 )147لذا با توجه به ماد  2قانون مجازا اسالمی مصوب  1392هر رفتار ا تم از فعتل یتا تترک
فعل که در قانون برا آن مجازا تعیین شت است جرت محسوب می شود ،که با توجه به این کته
در تعری قاچاق در قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز از تعری جرت استتفاد شتت استت ،ناچتار بتا
تشخیص مصادی قاچاق کاال و ارز که در سایر قوانین جرت انگار شت است ،می تتوان نستبت بته
احراز قاچاق مبادر ورزیت .لذا اقتضا دارد که در زمان رسیتگی به جرائم قاچاق یتا تخلت موضتوع
این قانون ،صرفاً مصادی ذکر شت در قوانین موضو ه مالک مل قرار گیرد و صرف وارد کتردن یتا
دارج کردن کاال و ارز یا اقتات به آن با ن ض تشریفا گمرکی به تنهایی برا قاچاق محسوب شتن
رفتار کفایت نمی کنت و بایت الزاماً به قاچاق بودن آن رفتار در قوانین تصریح شتت باشتت( .ذاکتر ،
)41 ،1394
 -2-1احکام خاص حاکم بر انواع کاال
به طور کلی قاچاق از حیث نوع کاال را می توان به کاال ممنوع و کاال غیر ممنوع ت سیم نمتود و
کاال غیر ممنوع نیز ،به کاال مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ا ت سیم می شود؛ که الو بر تعری
هر کتات از آنها در قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،احکات متفاوتی از جهت تعیین مجازا و مرجت
رسیتگی کننت بر آنها حاکم است .در دصوص کاال ممنوع تعریفی که از آن ارائه شت است حائز
اهمیت است ،زیرا تا قبل از تصویب قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،در م ررا صادرا و واردا و
حتی در قانون امور گمرکی تعاری دیگر از کاال ممنوع ارائه شت بود که با یک تفستیر موست ،
قیت شرع نیز در آن ذکر شت بود .به موجب بنت ث ماد  1قانون مبارز با قاچاق کتاال و ارز ،کتاال
ممنوع یعنی کاالیی که صتور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
مهاب با نظریه مشورتی شمار  7/93/696مورخ  1393/03/26ادار ح وقی قتو قضتاییه ،تعریت
کاال ممنوع و مصادی آن همان است که در فصل چهارت قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،به ویژ
تبصر  4ماد  22آن ا الت شت است و در مواقعی که ورود یا دروج بعضی از محصوال کشتاورز
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به طور م هعی ،با تصمیما ادار م اما ذیربط ممنوع ا الت می شود ،موضوع از مصادی کتاال
ممنوع نیست .لذا به نظر می رست که م صود قانونگذار از تعری کاال ممنوع ،موارد را شامل می
شود که به موجب متون قانونی ممنوع ا الت شت باشت .بنابراین چنانچه در بردی موارد بته موجتب
بردی از بخشنامه ها دولتی یا مصوبا دولتی ماننت سازمان گمرک و یتا وزار صتنعت ،معتتن و
تجار  ،پار ا از کاال ها بنابر مصالحی ممنوع ا الت شود ،از شمول م ررا حاکم بر کاال ممنوع
دارج هستنت و تنها کاالیی ممنوع است که به موجب قانون ممنوع ا الت شت باشت و این صترفاً بته
جهتی است که قانونگذار مجازا به مراتب شتیتتر برا آنها در نظر گرفته است.
 -3-1گستردگی قاچاق با شمول اسناد خالف واقع
به موجب بنت ز ماد  1قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،اسناد دالف واق اسناد استت کته در آن
دصوصیا کاال ذکر شت از حیث نوع ،جن  ،تعتاد و وزن با کاال اظهار یا کش شتت تهبیت
ننمایت و یا جعلی باشت .بر اساس بنت ماد  113قانون امتور گمرکتی استناد دتالف واقت چنتین
تعری شت است ... « :استناد کته در آن دصوصتیا کتاالیی ذکتر شتت باشتت کته بتا جتن و
دصوصیا کاال اظهار شت تهبی ننمایت یا جعلی باشت».
با توجه به تناقض بنت ز ماد  1قانون مذکور با بنت قانون ادیرالتذکر ،چنانچته تعریت متذکور در
قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مناط مل قرار گیرد ،موت پرونت ها مربوط بته ادتتالف تعرفته
که دسار مالی دولت را به دنبال داشته باشت و بر اساس ماد  144قانون امور گمرکتی رستیتگی
به آنها در صالحیت کمسیون رسیتگی به ادتالفا گمرکی باشت ،تحت نوان قاچاق شتنادته متی
شود و بسیار از تجار یا وارد کننتگان را می توان تحت نوان قاچاقچی تحت تع یب قرار داد.
 -4-1عدم بازگشت کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت
به موجب بنت ال ماد  2قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز برنگردانتن کاال اظهار شتت بته نتوان
دروج موقت یا کران بر به کشور در مهلت م رر در صور ممنوع یا مشروط بودن صادرا قهعی
آن کاال قاچاق محسوب می گردد .مهاب با بنت چ ماد  113قتانون امتور گمرکتی ،وستایل ن لیته و
کاالیی که صتور قهعی آن ممنوع یا مشروط است و به نوان دروج موقت یتا کتران بر (کابوتتا))
اظهار شت باشت و ظرف مهلت معین به قلمرو گمرکی دادل نگردد ،قاچاق قلمتاد می گتردد .لکتن
موارد قو قهریه و فورس ما)ور و موارد که تت ورود کاال مت نیست ،از این حکم مستثنی می
باشنت .تت اشار به مستثنی بودن موارد قو قهریه و غیر مت که در بنت ال ماد متذکور متورد
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توجه قرار نگرفته است ،به نظر می رست لت اصلی آن به جهت تتت امکتان دسترستی بته دالیتل
مت ن جهت احراز قو قهریه و تت مت باشت ،زیرا کاال در دارج از قلمرو گمرکی استت .لکتن اگتر
صاحب کاال بتوانت دالیل قو قهریه یا تت مت را در برنگردانتن کاال به قلمرو گمرکی اثبا نمایتت
(مثالً با أدذ تأدیه از م اما کشور دارجی که به تأییت کنستولگر ایتران نیتز برستت) ،متی توانتت
متنظر مرج رسیتگی کننت در اتخاذ تصمیم و صتور حکم م تضتی قترار گیترد( .ن تت و گلتی،
)35 ،1394
 -5-1اظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد جعلی
به موجب بنت پ ماد  2قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،اظهار کاال به گمترک بتا ارائته استناد و یتا
مجوزها جعلی قاچاق محسوب می شود .الزت به ذکر است از آنجا که در کاالها بور دارجی،
شرکت ها حمل و ن ل بین المللی ،کانتینر پلمپ شت را تحویل گرفته و صترفاً بتر استاس استناد
ابراز از سو صاحبان کاال و مؤسسا حمل ،اقتات به اظهار کاال بور دتارجی متی نماینتت و
بتون این که هیچ گونه ن شی در تهیه اسناد و یا کاال بور دارجی داشتته باشتنت ،چنانچته در
ارزیابی ها گمرک مشخص شود اسناد جعلی و یا غیر واقعی است ،به استناد بنتت متذکور شترکت
ها حمل و ن ل بین المللی به نوان مرتکب قاچاق قابل تع یب بود و این در حالی استت کته در
قانون امور گمرکی امکان تح قاچاق کاال بور دارجی در مباد ورود با این فرض منتفتی
شنادته شت است.
 -6-1اظهار کاال به گمرک با عالمت تجاری ایرانی
به موجب بنت ج ماد  2قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،اظهتار کتاال وارداتتی بتا نتات یتا المتت
تجار ایرانی بتون أدذ مجوز قانونی از مراج ذیربط با قصت مت لبانه قاچاق محسوب می شود .بنت
مذکور کاالیی را که وارد کردن آن ممنو یتی نتارد ،لکن به این دلیل کته بتردالف واقت از نتات یتا
المت تجار ایرانی استفاد کرد است و به این نحو می توانت موجبا فریب دریتتاران و مصترف
کننتگان را فراهم کنت ،قاچاق محسوب کرد است .به بار دیگر قانونگذار با این جرت انگتار بته
دنبال ایجاد ست برا وارد کردن کاال بی کیفیت دارجی ،به نات کاالها ایرانی بود است .لکتن
از آنجا که نات و یا المت تجار ایرانی بسیار گسترد بود  ،و چه بستا متأموران گمترک در هنگتات
بررسی اظهارنامه ملتفت آن نشونت ،به ویژ در دصوص المتت هتا تجتار ایرانتی( .بهتر منتت،
 )151 ،1396بنابراین الزت است که تمهیتاتی انتیشیت شود تا تمات مأموران گمرک ،با نات یا الئم
تجار ایرانی آشنایی پیتا کننت و حتی اإلمکان اطال اتی به صور بانکی در ادتیارشان قرار بگیرد.
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نکته دیگر آن که احراز قصت مت لبانه که در بنت مذکور بیان شت است ،مشخص نیست کته تعیتین
آن با چه مرجعی است ،لکن قتر متی ن در زمان رسیتگی به پرونت ها مذکور ،مراجت رستیتگی
کننت صالحیت تشخیص احراز قصت مت لبانه را دواهنت داشت و الزت به ذکر است که تا زمانی کته
هر یک از شرایط سه گانه بنت مذکور مح نشود ،موضوع از شمول قاچاق دارج دواهت بود( .ن ت
و گلی)43 ،1394 ،
 -7-1ابهام در عنصر روانی
یکی از مهم ترین موضو ا مرتبط با قاچاق کاال و ارز که هموار نامعلوت بود است ،چگونگی رکتن
روانی قاچاق کاال و ارز می باشت .سیر ت نینی قاچاق مبین آن است که قانونگتذار در تالقتی بتا ایتن
مهم ،هموار حکم به سکو برگزیت است که همین امر موجب ایجاد رویه ها مغایر شتت استت؛
لذا در قانون مجازا مرتکبین قاچاق مصوب  1307الو بر این که تعریفی از قاچتاق ارائته نشتت
بود ،به تشریح وضعیت رکن معنو نیز اشار ا نشت بود ،و با توجه به اصالحا متعتد که سال
ها در قانون مذکور دل گردیت ،قانونگذار همچنان وجوب اشار به تبیتین رکتن معنتو قاچتاق را
الزامی نپنتاشت .در قانون امور گمرکی مصوب  1351نیز ،در ماد  ،29قانونگذار به تبیین مصتادی
قاچاق پردادته بود و همچنان اقتضاء تبیین رکن معنتو قاچتاق ضترور احستاس نشتت بتود؛ و
همچنین قانون نحوۀ ا مال تعزیرا حکومتی مصوب .1374
با تصویب قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392لیرغم این که قانونگذار در بنت ال متاد
 1به تعری قاچاق پردادته است ،لکن همچنتان تصتریح بته وضتعیت رکتن روانتی نشتت استت و
قانونگذار بر دالف تعاری ناوین و مصادی مجرمانه در این قانون ،در دصوص رکن روانتی قاچتاق
کاال و ارز سکو ادتیار کرد است .این در حالی است که در دصوص نوان حمل کاال قاچاق در
ماد  64قانون مزبور ،لم و اطالع مرتکب از قاچاق بودن محموله را شرط تح جرت دانستته بتود.
این ماد م رر می داشت « :هر شخصی که با لم و اطالع ،مرتکب جترت حمتل کتاال یتا ارز قاچتاق
شود و نتوانت ارسال کننت و یا صاحب اصلی آن را تعیین نمایتت ،تالو بتر ضتبط کتاال یتا ارز ،بته
مجازا ها م رر در مورد مالک کاال و ارز نیز محکوت می شود» .جالتب تتر آن کته ایتن متاد بته
موجب ماد  11قانون اصال مواد از قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  1394/7/22مجلت
شورا اسالمی نسخ گردیت و هیچ ماد ا جایگزین آن نشتت و رکتن روانتی نتوان حمتل کتاال
قاچاق در تاریکی بیشتر فرو رفت .بنابراین تا کنون در قوانین مرتبط با قاچاق کتاال و ارز در نظتات
ح وقی ما به رکن روانی قاچاق کاال به معنا ادص ،وارد و دارج کردن کاال ،اشار ا نشت استت،
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در ین حال قانونگذار در مورد حمل کاال قاچاق و بعضی از جرایم مرتبط با قاچاق کاال ماننت بنتت
ب و چ ماد  113قانون امور گمرکی مصوب  1390تصریح به رکن روانی را الزت دانسته استت .لتذا
می توان نتیجه گرفت که قانونگذار از تصویب اولین قانون در این حوز تتا کنتون ،دواهتان تعریت
رکن روانی در جرایم قاچاق کاال و ارز نبود و این اقتات و اراد و دال بر دیتگا ستخت گیرانته و
تمایل و به ماد ِ صرف شنادتن این جرائم بود است و از سو دیگر رویه قضتایی ادوار مختلت
نیز ،از دیتگا واحت پیرو نکرد است و جهت گیر ها متفاوتی را در ایتن بتار ا متال کترد
است( .ابراهیمی و دانش)292 ،1398 ،
 -2آسیب های موجود در حوزه مجازات ها
قاچاق کاال پتیت ا است که از مبتأ تشکیل نظات ها اقتصتاد و رغبتت دولتت هتا بته تنظتیم،
کنترل و نظار بر اقتصاد مهر شت و با افزونی متادله دولت هتا در ایتن امتر ،رشتت پیتتا کترد و
ت ریباً از اوایل قرن بیستم در نظات ها ح وقی متعتد ،مورد توجته سیاستت گتذاران جنتایی قترار
گرفت .به تتریج دولت ها لیه این پتیت جبهه گرفته و به طری ه ها گوناگون در صتد رویتارویی
با آن برآمت انت .به طور کلی در پیشگیر و م ابله با قاچاق دو رویکرد حاکم است؛ رویکرد اول کته
در کشورها توسعه یافته حاکم است ،قاچاق را تحت نوان یک پتیت اقتصاد شنادته و با ارائته
راهکارها اقتصاد و اجتما ی به پیشگیر و م ابله با آن پردادته و رویکرد دوت که در کشورها
فاقت نظات اقتصاد منسجم و کمتر توسعه یافته حاکم است ،بتا یتک رویکترد امنیتتی و حفتاظتی،
تمرکز دود را بر کنترل و حفاظت از مرزها و ت ویت سیستم ها گمرکتی و وضت قتوانین متعتتد
گذاشته است .در این کشورها نسبت به قاچاق کاال و ارز یک دیتگا امنیتی وجتود دارد و بتا وضت
قوانین کیفر سخت گیرانه ،به پیشگیر و م ابله با قاچاق کاال و ارز می پردازنت .با توجه به قتانون
مبارز با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392آشکار است که نظات ح وقی کشتور متا ،از رویکترد دوت در
مبارز با قاچاق کاال و ارز استفاد کرد است و در واق در کارزار با این پتیت  ،یک رویکرد واکتنش
محور رضه کرد است .این رویکرد ،با تصویب قتانون مبتارز بتا قاچتاق کتاال و ارز مصتوب 1392
بسیار از رفتارها پیوسته با این پتیت اقتصاد را جرت انگار کترد و بته گونته هتا متفتاو
کیفر ،ا م از ضبط کاال ،ضبط دودرو حامل ،جزا ن تت  ،حتب  ،شتالق ،ا تتات و مجتازا هتا
تکمیلی ،متوسل شت است که به نظر می رست این کیفرگرایی قانونگذار ،مبتنی بر قبح ستادتگی و
قرارداد در دصوص جرت قاچاق کاال و ارز می باشت .لذا به نظر متی رستت کته ایتن جترت انگتار
بسیط و کیفرگرایی قانونگذار موجب شت است تا این پتیت  ،نه به نوان یک رفتار اقتصاد  ،بلکته
به نوان جرت در فرآینتها تالت کیفر ظاهر شود و این سیاست کته مبتنتی بتر پتیش فترض
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بزهکار دشمن ارائه شت است ،ممکن است در مل به ضت دود تبتیل شود و در نتیجه دولت موف
به کنترل قاچاق کاال و ارز نشود( .ابراهیمی و دانش)282 ،1398 ،
 -1-2قاچاق کاالهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای
ماد  18قانون مبارز با قاچاق کتاال و ارز در م تات تبیتین مجتازا قاچتاق کاالهتا مجتاز ،مجتاز
مشروط ،یارانه ا و قاچاق ارز می باشت ،که الو بر ضبط کاال ،مجازا جزا ن تت متناستب بتا
نوع کاال در نظر گرفته شت است .بر این اساس مجازا قاچاق کاال مجتاز کته تنهتا ستبب ن تض
تشریفا گمرکی می شود ،جزا ن ت یک تا دو برابر ارزش کاالست؛ مجازا کاال مجاز مشروط
که الو بر ن ض تشریفا گمرکی ،مجوزها الزت أدذ نشت است ،جزا ن ت معادل یک تا سته
برابر ارزش کاالست؛ و مجازا کاال یارانه ا که اصوالً با نیازها متوت متردت ارتبتاط پیتتا متی
کنت ،جزا ن ت دو تا چهار برابر ارزش کاال م رر شت است .در دصوص قاچاق ارز نیتز تالو بتر
ضبط ارز قاچاق ،چنانچه قاچاق به نحو وارد کردن باشت ،جریمه ن ت یک تا دو برابتر بهتا ریتالی
آن و چنانچه قاچاق به نحو دارج کردن باشت ،با توجه به آسیب بیشتر آن بر پیکر نظتات اقتصتاد ،
جزا ن ت دو تا چهار برابر أدذ دواهت شت .الزت به توضیح است که با توجته بته تمتایز قاچتاق از
حمل و نگهتار کاال قاچاق ،به موجب تبصتر  1متاد  ،18بتر دتالف اصتول حتاکم بتر جترائم
اقتصاد  ،حمل و نگهتار کاال قاچاق ،دارا مجازا قاچتاق متی باشتت .از طترف دیگتر نیتز در
تبصر مذکور رضه و فروش کاال قاچاق جرت انگار شت است ،غافل از این که رضته و فتروش
کاال قاچاق ،مستلزت نگهتار آن نیز می شود و به بار دیگر مشتمول مجتازا هتا م ترر در
ماد  18دواهت شت و نیاز به جرت انگار ثانو نتاشته است .نکته حائز اهمیت دیگتر آن کته در
تبصر  4ماد  ،18دریت ،فروش ،حمل یا نگهتار کاالها موضوع قاچاق به صور تجار قاچتاق
تل ی نشت  ،بلکه صرفاً تخلفی است که حتاقل جریمه م رر برا قاچاق را به همرا دارد .به بتارتی
رفتارها یاد شت که در حالت اد جرت است ،چنانچه به صور تجتار ارتکتاب یابتت ،نته تنهتا
مجازا مشتد به دنبال نخواهت داشت ،بلکه نوان مجرمانه نیز نتاشته و صترفاً تخلت محستوب
می شود و در آدر از آنجایی که در این ماد قانونگذار برا جرت قاچاق مجازا تعیین کرد استت،
الزت است که بار « مت بودن» رفتار اضافه شود؛ یعنی مرتکتب بایتت آگتاهی داشتته باشتت و
بتانت که رفتار و مشمول نوان قاچاق می باشت .به بار دیگر نمتی تتوان فترد را بتر استاس
رفتار که نسبت به آن لم و آگاهی نتارد ،مجازا کرد .لذا تت اشار این متاد بته وجتود قصتت
مجرمانه ،دارا اشکال می باشت( .توکل پور)11 ،1393 ،
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 -2-2قاچاق کاالی ممنوع
ماد  22قانون مبارز با قاچتاق کتاال و ارز نتاظر بتر تعیتین مجتازا قاچتاق کتاال ممنتوع و نیتز
نگهتار  ،حمل و فروش می باشت .بر این اساس مجازا قاچاق کاال ممنوع در موارد کته ارزش
کاال تا د میلیون ریال باشت جزا ن ت معادل دو تا سه برابر ،و چنانچه ارزش کتاال از د میلیتون
ریال تا یکصت میلیون ریال باشت جزا ن ت معادل سه تا پنج برابر ،و در صورتی که ارزش کتاال از
یکصت میلیون تا یک میلیارد ریال باشت حب بیش از شش ما تا دو ستال و جتزا ن تت معتادل
پنج تا هفت برابر ارزش کاال و در صورتی که ارزش قاچاق کاال ممنوع بیش از یک میلیتارد ریتال
باشت دو سال تا پنج سال حب و جزا ن ت معادل هفت تا د برابر ارزش کاال دواهت بود.
همان طور که مشخص است قانونگذار با توجه به ارزش کاال قاچاق در چهار حالت ،جتزا ن تت
متناسب با ارزش کاال قاچاق تعیین کرد است .لکن ایراد که بر این اقتتات وارد استت آن استت
که دلیل این که نسبت جزا ن ت در موارد که ارزش کاال قاچاق بیشتر است افزایش پیتا می
کنت مشخص نیست؛ چرا که در قوا ت ح وق کیفر هنگامی کته از مجتازا جتزا ن تت نستبی
استفاد می شود یک نسبت برا تمامی مصادی در نظر گرفته می شود .به بارتی در ایتن متوارد
با افزایش ارزش موضوع جرت ،به همان نسبت میزان جزا ن ت افزایش پیتا کترد و دلیلتی بترا
افزایش نسبت تعیین مجازا توجیهی نتارد .به بارتی با توجه به ایتن کته بتا افتزایش ارزش کتاال
میزان جزا ن ت نسبی افزایش می یابت ،نیاز به افزودن به میزان نستبت در ایتن متوارد وجتود
نتارد .همچنین با نایت به بنت ب و پ ماد  22قانون مبارز با قاچاق کتاال و ارز ،مرتکبتان قاچتاق
کاال ممنو ه ،هرچنت به طور جزئی مرتکب قاچاق کاال کم ارزش شت باشنت ،به مجازا حتاقل
شش ما حب محکوت دواهنت شت که این امر بر دالف اصل تناسب میان جرائم و مجازا ها متی
باشت و مجازاتی سنگین و نا متناسب تعیین شت است .همچنین در موارد کته بردتی قتوانین بته
صور موقت ورود و صتور کاالیی را ممنوع کرد  ،با توجه به نا آگاهی مردت از ایتن قتوانین و تتت
رف مسئولیت کیفر آنان در دادگا ها ،ا مال این قبیل مجازا ها با ایراد بیشتر مواجه دواهتت
بود( .توکل پور)13 ،1393 ،
 -3-2کاالی قاچاق مخلوط با دیگری
ماد  19قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز م رر داشته است که در صورتی که کاال قاچتاق موضتوع
ماد  18این قانون با کاال دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نتاشته باشت تمات کاال ضبط و
پ از کسر جریمه ها ماد مذکور و سایر هزینه ها قانونی به نسبت کاال غیر قاچاق از حاصل
10

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره ،2ایپپی  ،3اتبستان 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

فروش به مالک مسترد میشود .به موجب ماد  46قانون مجازا مرتکبین قاچاق مصتوب  1312و
اصالحا بعت (که به موجب قانون مبارز با قاچاق کتاال و ارز مصتوب  1392نستخ شتت استت)،
چنانچه امکان تفکیک کاال قاچاق از غیر آن میسر نبود ،کل کاال به نف دولتت ضتبط متی شتت و
جریمه به نسبت کاال قاچاق محاسبه می گردیت .در ماد مذکور بته جهتت رفت ایترادا شتورا
نگهبان از حیث مغایر با شرع م تس اسالت ،م رر شت است که چنانچته جریمته متعل ته و ستایر
هزینه ها قانونی از محل حاصل فروش برداشت شود و کماکان مبلغی بمانت ،به نسبت کاال غیتر
قاچاق به مالک آن مسترد شود .بتیهی است اصوالً این ماد در موارد موضو یت پیتا می کنت که
درصت کاال غیر قاچاق مخلوط شت بسیار بیشتر از کاال قاچاق باشت( .ن ت  ،گلی)78 ،1394 ،
ماد  19قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز در دصوص مخلوط کردن کاال قاچاق موضتوع متاد 18
یعنی کاال غیر ممنوع با کاالیی که قاچاق نمی باشتت و امکتان تفکیتک آن وجتود نتتارد ،صتریحاً
تکلی را م رر کرد است ،بتین شر که اگر کاال قاچاق موضوع ماد  18با کاالیی دیگر مخلتوط
شود (کاال غیر قاچاق) و امکان تفکیک آن وجود نتاشته باشت ،تمات کاال ضبط می گردد و پت از
کسر جریمه ها موضوع ماد مذکور و نیز سایر هزینه ها قانونی به نسبت کتاال غیتر قاچتاق از
حاصل فروش ،به مالک مسترد می شود ،لذا از آنجا که در ماد  19این قتانون صتراحتاً بته مخلتوط
شتن کاال غیر ممنوع یعنی کاال مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ا با کاال غیر قاچاق اشار شتت
است ،در موارد که کاال غیر ممنوع با کاال ممنوع مخلوط شود ،قانون ستاکت استت و در ایتن
دصوص م رر ا وجود نتارد و به نظر می رست که بایت در این موارد با تفسیر به نف متهم ،کاال
ممنوع را کاال مجاز مشروط تل ی کرد.
 -4-2ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق
ضبط و توقی دو مفهومی است که در کاال ممنوع و غیر ممنوع مورد توجته قترار متی گیترد .در
جرائم قاچاق شمار از وسایل ن لیه با توجه به ارزش کاالیی که موضوع حمل بود است بر استاس
م ررا بایت ضبط گردد و بردی دیگر از این م رر مستثی شت  ،لکن قانونگذار م رر کرد است که
وسیله ن لیه به جهت تضمین وصول جزا ن ت صرفاً در توقیت بمانتت .بته طتور کلتی در قاچتاق
کاال ممنوع تنها با ضبط وسیله ن لیه مواجته هستتیم کته بایتت ارزش کتاال قاچتاق بتیش از د
میلیون ریال باشت ،و وسیله ن لیه نیز متعل به شخص مرتکب باشت و در موارد کته وستیله ن لیته
متعل به شخص مرتکب نباشت ،یا بایت صاحب دودرو آگا باشت و یا با لم به این که مرتکب بترا
حمل کاال قاچاق از آن استفاد می کنت ،وسیله ن لیه را در تصرف مرتکب قاچاق قترار دهتت .الزت
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به ذکر است که در صورتی که دودرو حامل کاال قاچاقِ ممنوع مشمول ضبط نگردد ،توقی آن
نیز مهر نخواهت بود .همچنین در قاچاق کاال غیر ممنوع در صتورتی کته ارزش کتاال بته میتزان
م رر در ماد  20قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز باشتت ،وستیله ن لیته ضتبط متی گتردد( .نصتربا
مهیار  )57 ،1400 ،لذا در موارد که ارزش کاال در وسایل ن لیه سبک تتا یکصتت میلیتون ریتال
باشت ،و وسایل ن لیه نیمه سنگین زمینی تا سیصت میلیون ریال ،وسایل ن لیه نیمه سنگین هوایی و
دریایی تا نهصت میلیون ریال ،وسایل ن لیه سنگین زمینی تا یک میلیارد ریال باشت ،و وسایل ن لیته
سنگین هوایی و دریایی تا سه میلیارد ریال باشت ،وسیله ن لیه ضتبط متی گتردد و چنانچته وستیله
ن لیه متعل به غیر مرتکب باشت ،مهاب با تبصر  4ماد  20قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز تحتت
شرایهی ضبط می گردد .همچنین در قاچاق کاالهتا مجتاز ،مجتاز مشتروط و یارانته ا  ،چنانچته
دودرو مشمول ضبط نباشت ،مرج رسیتگی کننت مکل است که دودرو را توقی نمایت ،تا زمانی
که رأ قهعی صادر شود و از محل فروش آن ،جریمه وصول گردد.
الزت به توضیح است که از آنجا که فزون ترین شکل قاچاق به روش هتا متبهم و از گتذرگا هتا و
مرزها غیر رسمی دادل کشور انجات می شود ،لذا اقتضا دارد قوانین و م ررا موضو ه بیشتترین
توجه و سخت ترین مجازا ها را در برابر املین اصتلی ،وارد کننتتگان و مترتکبین قاچتاق و نیتز
افراد که بتین نحو صاحب مناف و وایت بسیار می شونت داشتته باشتنت؛ لکتن متأستفانه در ایتن
قانون نه تنها املین اصلی از مجازا بیشتر بردوردار نشت انت ،بلکه با توجه به بردی مواد آن از
جمله ماد  20قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،مشاهت متی گتردد دشتوارترین مجتازا هتا بترا
راننتگان و مالکین وسایل ن لیه وض شت است؛ صرف نظر از ایتن کته معیتار بترا تشتخیص و
تفکیک وسایل ن لیه سبک و سنگین ارائه نشت است ،وف مفاد این ماد چنانچته یتک کشتتی یتا
هواپیما غول پیکر صرفاً حامل کاال قاچاق با ارزش سیصت میلیون تومان (یعنتی یتک دتودرو
سوار لوک ) باشت ،کشتی یا هواپیما به ضبط دولت در دواهت آمت و یا اگتر یتک دتودرو ستوار
سبک حامل کاال قاچاق با ارزش د میلیون تومان (یعنی د تتد گوشتی موبایتل) باشتت دتودرو
مورد نظر به نف دولت ضبط دواهت شت .با این وص اجرا چنین قوانینی نه تنها موجتب بردتورد
با مرتکبین اصلی قاچاق نشت  ،بلکه صرفاً دریتاران و مصرف کننتتگان و حتاملین را دچتار مشتکل
می کنت( .ن ت و گلی)56 ،1394 ،
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 -5-2قاچاق سازمان یافته
به موجب بنت س ماد  1قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،قاچاق سازمان یافته جرمی استت کته بتا
برنامهریز و هتایت گروهی و ت سیم کار توسط یک گرو نستبتاً منستجم متشتکل از سته نفتر یتا
بیشتر که برا ارتکاب جرت قاچاق ،تشکیل یا پ از تشکیل ،هتف آن بترا ارتکتاب جترت قاچتاق
منحرف شت است صور میگیرد .فصل پنجم قانون مبارز با قاچتاق کتاال و ارز بته دستته بنتت
قاچاق با توجه به شیو ارتکاب و مرتکب آن ادتصاص پیتتا کترد استت .بتر استاس بنتت س متاد
مذکور ،قانونگذار به معرفی نو ی از قاچاق یعنی قاچاق سازمان یافته پردادته است( .ذبحی)1398 ،
جرت سازمان یافته نیز در قانون مجازا اسالمی  1392تعری شت است .همان طتور کته مالحظته
می شود تعری قاچاق سازمان یافته با تعریفی که در قانون مجازا اسالمی ذکر شت استت ،دارا
مهاب ت زیاد می باشت.
الزت به ذکر است که بردی از ح وقتانان قاچاق را به دو نوع قاچاق اد و ستازمان یافتته ت ستیم
کرد انت و قاچاق اد را همان قاچاق کاال مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ا معرفی کرد و قاچاق
سازمان یافته را مشمول قاچاق موضوع بنت س و ش ماد  1قانون مذکور می داننت و ایتن در حتالی
است که چنین ت سیم بنت نمی توانت صحیح باشت ،زیرا با توجه به اوصتاف جترت قاچتاق ستازمان
یافته ،موضوع این جرت نیز می توانت کاال ممنوع ،مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ا باشت و بتا توجته
به موضوع جرت قاچاق سازمان یافته ،حسب مورد میزان مجازا آن نیتز متفتاو دواهتت بتود .لتذا
مهاب با ماد  28قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،در صورتی که قاچتاق کاالهتا ممنتوع بته نحتو
سازمان یافته ارتکاب یابت ،مرتکب الو بر جزا ن ت موضوع ماد  ،22چنانچه کاال موضوع بنت
ال آن ماد باشت ،به الو به نود و یک روز تا شش ما حب و در صورتی که کاال موضتوع بنتت
ب آن ماد باشت ،به بیش از شش ما تا دو سال حب نیز محکوت دواهتت شتت و در دصتوص بنتت
ها پ و ماد  ،22مرتکب به حتاکثر مجازا حب منترج در بنت ها مذکور محکوت دواهتت
شت .لکن در دصوص افراد که ن ش سازمانتهی ،هتایت و یتا سردستتگی گترو ستازمان یافتته را
بر هت داشته انت ،حسب مورد به حتاکثر مجازا ها م رر در بنت ها ال و ب ماد  28محکتوت
دواهنت شت و در دصوص بنت پ چون مجازا حب  ،حتاکثر نتارد ،مجازا و با سایر مجترمین
برابر دواهت بود( .یوس ونت)155 ،1396 ،
در دصوص ارتکاب جرت قاچاق سازمان یافتته در متوارد کته موضتوع آن کاالهتا مجتاز ،مجتاز
مشروط ،یارانه ا و یا ارز باشت ،قانونگذار الو بر مجازا ها موضوع متاد  18قتانون مبتارز بتا
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قاچاق کاال و ارز ،بسته به ارزش کاال یا ارز موضوع جرت ،مجازا ها حب متفاوتی را پیش بینتی
کرد است .به بارتی بر دالف جرت قاچاق ساد که ارزش کتاال یتا ارز تتأثیر در تعیتین مجتازا
نتارد ،در قاچاق سازمان یافته هماننت قاچاق کاال ممنتوع ارزش کتاال یتا ارز و نتوع آن در تعیتین
مجازا مؤثر است .لذا چنانچه ارزش کاال مجاز یا مجاز مشتروط تتا یکصتت میلیتون ریتال باشتت
مجازا مرتکب نود و یک روز تا شش ما حب و در صورتی که ارزش کاال بتیش از مبلت متذکور
باشت ،مجازا و بیش از شش ما تا دو سال حب دواهت بود .در دصوص کاال یارانه ا یتا ارز
نیز ،چنانچه ارزش آنها تا یکصت میلیون ریال باشت مجتازا مرتکتب دو تتا پتنج ستال حتب و در
صورتی که ارزش کاال بیش از مبل مذکور باشت ،مجازا او حتتاکثر مجتازا متذکور در ایتن بنتت
دواهت بود .و در دصوص افراد که ن ش سازمانتهی را بر هت داشته باشتنت ،همتان حکمتی کته
برا قاچاق سازمان یافته کاال ممنوع م رر است ،حتاکم دواهتت بتود( .بهتر منتت)168 ،1396 ،
بنابراین با توجه به م ررا مربوطه در دصوص قاچاق سازمان یافتته ،بته رستمیت شتنادتن جترت
سازمان یافته ،تعیین نظات کیفردهتی مهتاب بتا موضتوع و حجتم قاچتاق ،پتیش بینتی وظتایفی و
ادتیاراتی برا سازمان ها کاش در قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،از مشخصه ها این قتانون
می باشت( .پور ابراهیم)260 ،1391 ،
 -6-2قاچاق حرفه ای
به موجب بنت ش ماد  1قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،قاچاقچی حرفها شخصی است که بتیش
از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از د میلیون ریال باشت.
بنت متذکور در اجترا طتر اصتال متواد از قتانون مبتارز بتا قاچتاق کتاال و ارز کته در تتاریخ
 1394/05/04به تصویب مجل شورا اسالمی رسیت و در تاریخ  1394/07/22مورد تأییت شورا
نگهبان قرار گرفت ،اصال شت است .در متن ساب  ،قاچاقچی حرفه ا چنتین تعریت شتت بتود:
قاچاقچی حرفه ا شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعتد جرت قاچاق شود؛ که در
متن ساب چون از وا) « مجرت» استفاد شت بود ،در تل ی « قاچاق حرفه ا » ایجاد شتبهه کترد
بود .چرا که در ماد  44قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز م رر شت است که بردتی از پرونتت هتا
قاچاق تحت نوان « جرت قاچاق» و بردی « تخل » تشتکیل متی شتونت کته از جهتت صتالحیت
محاکم به رسیتگی پرونت ها متفاو می باشت .لذا با حذف وا) جرت در این بنتت و اطتالق قاچتاق،
این شائبه که این بنت ناظر بر موارد است که در صالحیت مراج قضایی می باشت ،مرتفت گردیتت
لکن به جهت تت تسر قاچاقچی حرفه-ا به پرونت ها متشتکله بتا ارزش د میلیتون ریتال و
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کمتر از آن ،در انتها بار «  ...در هر مرتبه بیش از د میلیون ریال باشتت» اضتافه شتت استت.
(ن ت و گلی)31 ،1394،
با توجه به بنت مذکور که ناظر بر تعری قاچاقچی حرفه ا می باشت ،چنانچه شخصی بتیش از سته
بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یتا ارز قاچتاق در هتر مرتبته بتیش از د میلیتون ریتال باشتت،
قاچاقچی حرفه ا محسوب می شود .در این صور مرتکب الو بر ضبط کاال و یا ارز قاچتاق ،بته
حتاکثر جزا ن ت و تا هفتاد و چهار ضربه شتالق تعزیتر محکتوت دواهتت شتت ،و در دصتوص
قاچاق کاال مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ا و ارز ،چنانچه ارزش کتاال و ارز تتا یتک میلیتارد ریتال
باشت ،به نود و یک روز تا شش ما حب و چنانچه ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریتال باشتت ،بته
بیش از شش ما تا دو سال حب محکوت می شود .لکن در دصوص قاچاق کاالها ممنتوع تالو
بر مجازا ها منترج در ماد  22این قانون ،حسب مورد به نص حتتاکثر حتب م ترر در ایتن
ماد محکوت دواهت شت .الزت به ذکر است که منظور م نن از بار « این متاد » در تبصتر متاد
 32قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،حب م رر در همین ماد است نه ماد  ،22زیرا مجازا ها
حبسی که در ماد  22م رر شت است ،صرفاً در موارد که پیش-بینتی شتت استت قابتل ا متال
هستنت .لذا الو بر آن مجازا ها ،بایت مجازا حب دیگر اضتافه شتود کته در متاد ا دیگتر
یعنی ماد  32قانون مذکور ذکر شت است و بهتر است که در اصال ایتن تبصتر  ،دقی تاً مشتخص
شود که منظور همان مجازا حبسی است که در بنتت ب متاد  32ذکتر شتت استت( .بهتر منتت،
)170 ،1396
 -7-2قاچاق با مجازات محارب یا افساد فی األرض
به موجب ماد  31قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ،در صورتی که احراز شود مرتکب جترائم قاچتاق
کاال و ارز با لم و مت ،وایت و سود حاصل از این جرائم را به نحو مست یم یا غیتر مستت یم بترا
تأمین مالی تروریسم و اقتات لیه امنیت ملی و ت ویت گرو ها معانت بتا نظتات ادتصتاص داد یتا
هزینه نمود است ،الو بر مجازا ها م رر در این قانون حستب متورد بته مجتازا محتارب یتا
مفست فی األرض محکوت میگردد.
از نظر شر ی برا تح جرت محاربه ،فرد بایت در ملیا کشتیتن ستال بته قصتت ادافته متردت
شرکت داشته باشت و نمی توان صرف حمایت مالی از گرو ها محارب را محاربه محسوب کرد .در
واق  ،رفتار این شخص ،معاونت در محاربه محسوب شت و مجازا آن با فرد محارب متفاو استت.
بنابراین از آنجا که ماد مزبور چنین شخصی را محارب محسوب کترد  ،ایتن متاد دتالف متوازین
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شر ی است .همچنین محاربه ،افساد فی األرض و بغی نتاوین مختلفتی در ف ته استت و هتر یتک
مجازا داصی دارد .در این ماد به مجازا باغی اشار نشت است ،در حالی که ممکن استت یکتی
از گرو ها معانت نظات که در این ماد مورد اشار قرار گرفته ،باغی محسوب شتود .هتر چنتت اگتر
فرد به گرو ها محارب یا مفست فی األرض کمک مالی کترد و ن تش متؤثر در اهتتاف آنتان
داشته باشت ،در حکم محارب یا مفست فی األرض است ،ولتی در حتالتی کته فترد وایتت حاصتل از
قاچاق کاال و ارز را برا تأمین هزینه ها مالی گرو باغی صرف کنت ،نمی تتوان او را بته مجتازا
محارب یا مفست فی األرض محکوت کرد و صرفاً می توان و را به مجازا بتاغی محکتوت کترد کته
دارا مجازا داصی است .مثالً اگر افراد باغی از سال استفاد نکرد باشنت ،مجازا آنها ا تات یتا
یکی ازمجازا ها چهارگانه محاربه و افساد فی األرض نیست .از این رو اطالق مجازا محارب یتا
مفست فی األرضِ مورد اشار در این ماد که مجازا باغی را نیز شتامل متی شتود ،دتالف متوازین
شر ی است( .کریمی و صالحی)39-43 ،1395 ،
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نتیجه گیری
یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا ،مستت یم و طتوالنی متت دتشته دار کترد
است ،قاچاق می باشت .طی سالیان گذشته پتیت قاچاق به صور یک مسأله جت و تهتیت کننتت
در اقتصاد کشور درآمت و در حال حاضر نیز از جمله موان اصلی رستیتن بته اهتتاف برنامته هتا
توسعه اقتصاد و اجتما ی کشور می باشت .به همین جهت پیشگیر و مبارز با قاچاق کتاال و ارز،
با توجه به آثار مخربی که در سهح اقتصاد ملی و سایر حوز ها اجتما ی ،فرهنگتی و سیاستی از
دود به جا می گذارد ،امروز به نوان یکی دغتغه ها اصلی کشور مهر است ،و مبتارز بتا آن
از اولویت ها قوا سه گانه می باشت .واقعیتت ایتن استت کته هتر چنتت قاچتاق متتأثر از وامتل
گوناگونی همچون وامل سیاسی ،فرهنگی ،اجتما ی و  ...می باشت ،لکن وجود ضع ها قتانونی و
آسیب ها موجود در رویکرد سیاست جنایی در پیشگیر و م ابله با قاچاق کاال و ارز نیز ،یکتی از
مهم ترین وامل ارتکاب این بز می باشت .حجم گستترد قاچتاق در کشتور ،از گذشتته تتا کنتون،
بیانگر این مهم است که ح ی تاً سیاست گذاران جنایی در این حوز نتوانسته انت رویکترد مناستبی
در جهت پیشگیر و م ابله با این پتیت شوت اتخاذ کننت؛ لذا به منظتور رفت ایتن ن صتان ،قتانون
مبارز با قاچاق کاال و ارز با همکار قوا مجریه و م ننه تصویب و اصالحا گسترد ا را در این
حوز ایجاد کرد .چنانچه منصفانه به این قانون نگا کنیم ،نکا قو و نوآور ها چشتمگیر از
جمله -1 :ارائه تعری مشخص از قاچاق و ذکر مصادی آن؛  -2تشکیل ستاد الی متشکل از تالی
ترین م اما مرتبط با قاچاق؛  -3ورود ادبیا پیشگیر و اتخاذ تتابیر پیشگیرانه؛  -4پتیش بینتی
جرائم قاچاق سازمان یافته و حرفه ا ؛  -5طب ه بنت مجازا ها بر اساس نوع کتاال؛  -6احصتاء و
دسته بنت جرائم مرتبط با قاچاق؛ را در برداشته است .لیرغم نوآور ها مذکور ،ایراداتی نیز بر
قانون مزبور وارد است؛ ایراداتی از جمله -1 :وجود رویکرد بازدارنتتگیِ کیفرگترا بتا توجته بته تتت
صرفه جویی در جرت انگتار  ،کیفرگرایتی مفترط ،ممنو یتت ا متال نهادهتا ارفتاقی؛  -2توستعه
مصادی قاچاق؛  -3تت تناسب جرائم و مجازا ها؛  -4تت انهباق بتا بردتی از کنوانستیون هتا و
سازمان ها بین المللی؛  -5مغایر با بردی اصول کلی حتاکم بتر جترائم اقتصتاد ؛  -6تعتارض
میان قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز و قانون امور گمرکی در بردی موارد .لذا شایسته است کته بتا
بررسی مجتد قانون مبارز با قاچاق کاال و ارز ایرادا و ن ایص مزبتور متورد بتازبینی قترار گیترد و
اقتات م تضی به مل آیت.
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Pathology of Iran's criminal policy towards smuggling of goods and
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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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