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  چکیده

. از ها ستتردید گام نخست در رفع و مبارزه با پدیده قاچاق کاال شناسایی عوامل آنبی

جمله عوامل تأثیرگذار در قاچاق کاال وجود مفرهاي قانونی براي مرتکبین قاچاق اســت 

بـا توجـه بـه اینکـه کیفیـت و نحوه اجراي قوانین مبـارزه بـا قاچاق کاال نقش مؤثر در        

هاي مجرمانه قاچاق دارد و یا نبود قوانین صریح و تحدید فعالیتگیري، تداوم و یا شکل

تواند عوامل قاچاق را در حاشـــیه امنیت قرار داده و اي از موارد مییا فقد قوانین در پاره

ــی قوانین موجود و پی بردن به انگیزه ارتکـاب قاچاق را تقویت نماید، می  توان با بررسـ

ها با شــرایط موجود زمینه مبارزه را بیش از ي آنســازنواقص آن با بازنگري و متناســب

توان با امعان نظر به تحقیقات به عمل آمده و نگرش به قوانین گذشــته فراهم نمود. می

و مقررات کشــورهاي پیشــرو و موفق با امر مبارزه با قاچاق کاال و الگوبرداري از اقدامات 

ها در ســیســتم حقوقی خود کان آنبازدارنده و مبارزاتی ثمربخش آنها و اعمال تا حد ام

بسـترهاي قانونی روشـنی را براي مبارزه با پدیده مخرب قاچاق در کشور فراهم نمود. با   

ــگردهاي تازه ــده آنچه که توجه به ترفندها و شـ اي که در انجام قاچاق به کار گرفته شـ

د و مسـلم اسـت سـاختارهاي سازمانی و مقررات موجود از کارایی الزم برخوردار نیستن   

ها امري ضـــروري اســـت. به طور مثال امروزه در اکثر ســـازي آنبازنگري و متناســـب

ــت اما در    ــرفته تعقیب مالی وجوه قاچاق مقدم به کنترل کیفی کاالس ــورهاي پیش کش

 شویی به عنوان یکها معطوف به کنترل فیزیکی اسـت، با اجراي قانون پول ایران تالش

ــل از خرید و فروش کاالهاي قاچاق قانون کنترلی غیرفیزیکی، نقل و انت قال وجوه حاصـ

یافته با مشــکل جدي روبرو شــده و مبارزه با قاچاق از حالت فیزیکی به کنترل ســازمان

                                                           
  الملل. دانشجوي دکتري حقوق بین1
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ــیار پیچیده ــتار مالی تبدیل شـــده و مقابله و فرار از آن کار بسـ اي خواهدبود. این نوشـ

زه با قاچاق کاال و درصـدد آن است که ضمن نشان دادن ساختارها و نواقص قوانین مبار 

تأثیر آن بر افزایش بزه قاچاق کاال، راهبردها و راهکارهاي حقوقی و قضایی ثمربخشی را 

  نیز ارائه نماید.

ــت جنایی، مجازات اخالل واژگان کلیدي:  ــیاس ــادي، س گران، ، حقوق جرایم اقتص

   کننده،هاي شاکی، مراجع رسیدگیهاي کاشف، اعالم جرم، سازمانگمرکی، سازمان

  

  بیان مسئله

هاي مالی به بـه قـاچاق کاال و به طور کلی جرایمی که داراي انگیزه   امروزه بحـث راجع 

گیرد به عنوان یکی از معضالت طریق نامشـروع و براي بدسـت آوردن ثروت صورت می  

اقتصادي و اجتماعی اذهان عمومی است که توجه دولتمردان و مقام معظم رهبري را به 

است. مساله قاچاق کاال در کشور ما عالوه بر آثار سوء اقتصادي آن  خود معطوف داشـته 

ــادي و اجتماعی در حوزه ــکل اقتصـ المللی اي، ملی و بینهاي منطقهبه عنوان یک مشـ

هاي مطرح اســـت و به عنوان عامل بازدارنده توســـعه، موجبات اختالل در اجراي برنامه

ــادي، اجتمـاعی و فرهنگی دولـت را فراهم نمو   ــد و رکود  اقتصـ ده و بـاعث کاهش رشـ

نظران و کارشناسان امور اقتصادي، اقتصـادي خواهد شـد. بدین لحاظ اسـت که صاحب   

ــعه و تکامل فعالیت  ــاد زیر زمینی بازدارنده توسـ هاي دولت رواج قـاچاق را نوعی اقتصـ

ــب با پدیده قاچاق را    معرفی می نمـاینـد و اتخاذ تدابیري براي کنترل و برخورد مناسـ

دانند. بنابراین در هر کشور با توجه به اوضاع و احوال ناپذیر میروري و اجتنابامري ضـ 

ــادي و اجتمـاعی که دارد، تدابیر و قواعدي به منظور کنترل و برخورد با قاچاق و   اقتصـ

ــی در امر واردات و   مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیت ــخاص ــادي اش هاي اقتص

شود. اما آنچه که در زند اتخاذ میو عایدات دولت لطمه میصادرات اموالی که به درآمد 

ــتی مدنظر قرار گیرد، اتخاذ     ــازوکارهاي قانونی بایسـ مقـابلـه بـا این جرایم از طریق سـ

سـیاســت کیفري معقول اســت که انجام این امر مسـلم و بنیادین طبق اصــل یکصــد و   

هاي قوه ئولیتپنجاه و شــشــم قانون اســاســی جمهوري اســالمی یکی از تکالیف و مســ

قضـائیه است. اما اتخاذ سیاست کیفري معقول زمانی مثمر ثمر است که قوانین کیفري  
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الذکر و تدقیق در این موضوع ما از ساختار مناسب برخوردار باشند. با عنایت به نکته مار

ــت  که بازنگري مقررات کیفري موجود در زمینه مبارزه با قاچاق که غالباً به علت گذشـ

ــویب آنزمان مد ها کارایی چندانی گذرد و در این زمان اجراي آنها میید از تاریخ تصـ

ندارد، الزم اسـت با تشریک مساعی و عزم ملی با برطرف کردن معایب قانونی، سیاست  

ریزي نمود. نگارنده رجاء واثق دارد که با کیفري کارساز در خصوص جرایم اقتصادي پی

ساختارهاي موجود قوانین مرتبط در مبارزه با قاچاق  تهیه این نوشتار و تحلیل و تشریح

کاال به یاري ایزد منان بتواند تا حد امکان و توان مشــکالت و نارســایی قوانین حاضــر را 

  ها را آشکار نماید.  مورد بررسی و نقاط ضعف آن

ــیفی     روش تحقیق: تحلیلی و به لحاظ روش  -این تحقیق بـه لحـاط هـدف توصـ

ــت که با ــتنباطی اس ــتناد به قوانین موجود به تبیین  اس ــتفاده از متون حقوقی و اس اس

و سایر  1392استناد به قانون مبارزه با قاچاق کاال مصوب سال . مسـئله خواهد پرداخت 

تن از متخصصان حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اخذ  10قوانین مرتبط و همفکري با 

  مورد تاکید بوده است.  مشاوره از آنان در خصوص استنباط از قوانین 

  

  مبانی نظري

  سیاست جنائی دولت جمهوري اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق کاال

ــاف کیفري و غیرکیفري مورد بحث و بررســـی   قوانین حـاکم بر مبارزه با قاچاق کاال با اوصـ

ــت جنائی دولت    ــیاس ــت که با س ــت ولی پیش از پرداختن به این مقوله مقدمتاً الزم اس اس

اسـالمی در خصـوص قاچاق کاال آشـنا شـویم چرا که تشریح این موضوع، موجب      جمهوري

  هاي قانونی و لزوم تحول و بازنگري در قوانین و مقررات وجود خواهد شد.شناخت نقیصه

براي پی بردن به سـیاسـت جنائی قانونگذار ایرانی الزم است که امعان نظر و تدقیق   

ــلحت نظام تحت ع  ــخیص مصـ ــوبه مجمع تشـ نوان قانون نحوه اعمال تعزیرات در مصـ

صــورت گیرد. موضوع سیاست  12/2/1374حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصـوب  

جنایی مصـوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال قاچاق کاال از الفاظ و اصطالحات  

هاي سیاست جنائی ها اشـاره و سـپس به مولفه  متعدد ترکیب یافته که به هر یک از آن

  شود.ار در قبال قاچاق کاال پرداخت میقانونگذ
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  . تعاریف واژگان 1

این واژه به اصول اداره کشور در شئون مختلف تعبیر شده است و الف) سـیاست:  

  )1377(جعفري لنگرودي، در قدیم به معنی مجازات کردن نیز آمده است

ویند گدر اصطالح ادبی اصول کلی مربوط به قوانین جزایی را ب) سیاست جنائی: 

  اما در اصطالح حقوقی تعاریف گوناگونی از آن ارائه گردیده است.

اصـطالح سیاست جنائی اولین بار توسط کالنیشبرد و فوئرباخ آلمانی در پایان سده  

ید: گوهیجدهم میالدي به کار گرفته شــده کالنیشــبرد در تعریف ســیاســت جنائی می 

سب تواند به حناتی که قانونگذار میسیاست جنائی عبارت است از شناخت ابزارها و امکا

مقرارت خـاص حکومـت متبوعه خود به منظور جلوگیري از ارتکاب جرایم و حمایت از   

  حقوق طبیعی شهروندان بیابد.

ی اندیشــگوید: ســیاســت جنائی عبارت اســت از تدبیر و چارهباره میفوئرباخ در این

ی معرفت شـناختی پدیده  حکومت قانونمند. کریسـتین الزرژ سـیاسـت جنائی را بررسـ    

داند که به منظور مبارزه مجرمـانـه و تحلیـل و درك این پـدیده و ابزارها و امکاناتی می    

شــود و عالوه بر آن عقیده بر علیه رفتارهاي کژمدارانه و بزهکارانه به اجرا گذاشــته می

ه هاي عقیدتی نیز دارد کسیاست جنائی استراتژي حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخاب

بینانه به مسـائلی است که امور پیشگیري و سرکوبی پدیده  هدف از آن پاسـخگوي واقع 

  )1375کنند(.الزرژ،مجرمانه در معناي وسیع آن مطرح می

در ایران نیز مفهوم موسـع سـیاسـت جنائی موردنظر مقنن بوده و در اصل یکصد و    

ازات مجرمین، پنجاه و شـشـم قانون اسـاسـی آورده است: کشف جرم، امر تعقیب و مج    

  پیشگیري از وقوع جرم و اصالح بزهکاران به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است.

  

  ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرجعی اسـت که بر اسـاس اصـول یکصـد و دهم، یکصدو یازدهم، یکصدو دوازدهم و     

یکصـدو هفتادو هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران وظایف حل معضالت نظام که  

ــت پس از ارجاع از طریق مقام رهبري و رفع اختالف در     از طریق عـادي قـابـل رفع نیسـ

اســالمی را خالف موازین شرعی و یا مواردي که شـوراي نگهبان مصـوبه مجلس شـوراي    
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قانون اسـاسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمین  

  نکند و نیز در اموري که رهبري جهت مشاوره به آنان ارجاع می دهد به عهده دارد.

  د) قاچاق

امل معناي از قاچاق تعاریف و تعابیر گوناگون ارائه شــده اســت که این تعاریف شــ  

  شود.لغوي و اصطالح حقوقی می

ــ قاچاق ریشه از کلمه قاچماق (ترکی) به معناي فراري ) معناي لغوي قاچاق: 1دـ

دارد و در لغت به معناي کار بر خالف قانون که پنهانی انجام شود و یا متاعی که معامله 

ه ن کسی که بیا ورود آن به کشـور ممنوع باشـد به کار رفته است. قاچاقچی نیزبه عنوا  

الورود را بدون کسب اجازه از شود که امتعه ممنوعپردازد، به فردي اطالق میقاچاق می

  )1383م،هراباي سبزه( دولت و پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کند.

ــ قاچاق یعنی وارد کردن یا صادر کردن متقلبانه کاالي مشمول ) اصـطالح حقوقی:  2دـ

ــادرات بدون  ــود بازرگانی یا عوارض دولتی یا تودیع پیمان ارزي در مورد ص حقوق گمرکی یا س

پرداخـت یـا تودیع این حقوق مـالی دولـت؛ خواه کـاالي مزبور هنگـام ورود و یـا خروج مجــاز        

کاالي ممنوعه  3«آمیز یا خدعه 2و نقل متقلبانه  باشــد یا مجاز مشــروط یا غیرمجاز؛ یا حملمی

 4یـا انحصـــاري؛ و یـا هر گونه اقدام ناقض شـــرط یا محدودیت قانونی خاص مقرره بر آن کاال.  

  )1382،احمدي، عبداهللا (

  هاي سیاست جنائی قانونگذار در قبال قاچاق کاال. مولفه2

  عبارتند از:مثلث سیاست جنائی قانونگذار در قبال قاچاق کاال 

  الف) اسالمی بودن سیاست جنائی قانونگذار

ــاس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن  ــالمی ایران بر اسـ از آنجا که حکومت اسـ

داند و مطابق اصل چهارم گذاري شـده و حاکمیت مطلق را از آن خداوند متعال می پایه

                                                           
2. Fraudulently  
3. by stealth 

ــود به بندهاي یازده4 و  30/3/1350. وب 12، قانون امور گمرکی مص، ص 29ماده گانه در این باره مراجعه ش

) 24/2/59نـامـه اجراي همـان قـانون و ماده واحده (    ائین 371، 174همـان قـانون و نیز مواد    39و  38مواد 

و ماده واحده  29/12/1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصــوب   45شــوراي انقالب و تبصــره ذیل ماده  

  .27/12/1315اصالحی آن مصوب 
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ا ی رفع گردد، لذقانون اسـاسـی کلیه قوانین و مقررات بایسـتی بر اسـاس موازین اسالم    

قانون مبارزه با قاچاق کاال نیز از این امر مســتثنی نموده و مطابق با اصــول شــرعی و   

موازین اسـالمی تدوین یافته و به تصـویب رسیده است در غیر این صورت خود به خود   

از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. البته این اسالمی بودن مبتنی بر احکام ثانویه اسالمی 

  شود.ال در مستناد از احکام ااولیه تنافر و تضادي با آن مالحظه نمیاست و ا

  ب) مصلحتی بودن سیاست جنائی قانونگذار 

ــته و گاهی ایجاب می  ــلحت در مواقع لزوم بر قانون ارجحیت داش اي از کند پارهمص

ــالم    امور ممنوعـه، مجـاز گردد و حتی برخالف قانون عملی ارتکاب یابد که در فقه اسـ

  نوان ضروریات پنجگانه مطرح است.تحت ع

دهند که در صــورت دین، جان، عقل، نســل و مال را ضــروریات پنجگانه تشــکیل می 

تزاحم بین مصــالح اســالم و فرد و جامعه، رعایت مصــلحت دین اســالم در اولویت قرار    

 گیرد و چنانچه مصـلحت فرد با جامعه در تضـاد قرار گیرد مصلحت جامعه مقدم است  می

  )1379 علی،(امیري 

باشـــد. در فقه اســـالم حاکی از این امر می» الضـــرورات تبیح المحظورات«عبارت 

همانطور که از نام مجمع تشــخیص مصــلحت نظام جمهوري اســالمی ایران پیداســت،  

فلسـفه وجودش به منظور صـیانت از نظام که خارج از مصالح دین مبین اسالم و منافع   

وبات آن هم از این اصل به دور نبوده و همواره به باشـد لذا مص فرد و جامعه نیسـت، می 

این امر مهم توجه دارد. پدیده قاچاق کاال جدا از آثار ســـوء اقتصـــادي باعث تضـــعیف 

امنیت ملی و ضریب کنترل دولت بر شئونات کشور و نیز گسترش فساد و به نوعی رانت 

ات رنگ شدن تعلقکمشود مضافاً اینکه از بعد اجتماعی و فرهنگی موجبات اقتصادي می

گرایی، عدم پایبندي به مصـرف تولیدات داخلی خواهد شد به همین دلیل  ملی، مصـرف 

قانونگذار نظر ویژه به این امر داشــته و تالش نموده اســت تا با رعایت اصــول و قواعد    

اسالمی مصالح دین و فرد و جامعه را تأمین نماید. مجازات مجرمان قاچاق کاال هیچگاه 

فسه در نمصـلحت قانونگذار نبوده و فلسفه وجودي تعزیر و انتخاب نوع تعزیر فی بدور از 

اسـالم به همین انگیزه اسـت و همواره مقنن قوانین مصـوب را با در نظر گرفتن مصالح    

شود که مصلحت دین و حفظ منافع اجتماعی تدوین نموده اسـت. بنابراین مالحظه می 
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  انون مبارزه با قاچاق کاال داشته است.نقش مؤثر و اصولی در تدوین و تصویب ق

  ج) اصولی بودن مبارزه با قاچاق کاال در سیاست جنائی قانونگذار

عاري بودن جامعه از قاچاق کاال بال شک از اهداف غایی قانونگذار جمهوري اسالمی 

ایران در تصــویب اینگونه قوانین اســت، موقعیت اســتراتژي جمهوري اســالمی ایران در 

داشـتن بنادر متعدد و طول مرزي گسـترده با همسایگانی چون کشور عراق و   منطقه و 

گرایی، پاکســـتان و ورود کاالهاي خارجی که از پیامدهاي آن گســـترش فرهنگ تجمل

کاهش امنیت عمومی، کاهش درآمدهاي دولت و افزایش کســري بودجه، کاهش ســطح 

اي و اصولی مبارزه ریشهتولید ناخالص ملی، کاهش اشـتغال و ... است، موجب شده که  

با قاچاق کاال یکی از اهداف عمده و ثابت قانونگذار قرار گیرد. این ســیاســت در راستاي 

ــول و ارزش ــالح دین و تأمین منافع فرد و جامعه بوده و مکمل اصـ ــالم و مصـ هاي اسـ

  سیاست مصلحتی و اسالمی بودن مقنن است.

  

  کاال . ساختارهاي قانونی حاکم بر مبارزه با قاچاق3

الزم اســـت که قوانین و مقررات جاري از بعد ماهوي و شـــکلی (آیین دادرســـی) مورد 

بررسـی و تدقیق قرار گیرند. در این راستا مطالب مطروحه ذیل دو عنوان قوانین ماهوي  

حاکم بر قاچاق (ساختار ماهیتی) و قوانین شکلی در ارتباط با با قاچاق (ساختار شکلی) 

  گردد.تقسیم می

  نین و مقررات ماهوي حاکم بر مبارزه با قاچاق کاال (ساختار ماهیتی)ـ قوا

ــود که    ــاره ش ــت به این نکته اش پیش از ورود به مباحث ماهوي بزه قاچاق الزم اس

ــکلی در تعریف جرم می 5قـاچاق کاال یک جرم و همانطور که گري بکر   گوید یک هنجار شـ

 شودچاق کاال فرار از تعرفه انجام میدر فضـاي قواعد رسمی کشور است و چون در موضوع قا 

اح (مد افتد بر اسـاس تعریف ایشـان قاچاق یک جرم اقتصـادي است.   پس یک جرم اتفاق می

این امر هر چند یک موضــوع بدیهی اســت لیکن تأمل در ســیســتم حقوقی  ) 1388مجید، 

ــت به    ــته اس ــی دوگانه به این پدیده داش ــت که قانونگذار ایرانی نگرش ایران حاکی از آن اس

                                                           
5. Gary Becker 
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نحوي که در شــرایطی این پدیده عنوان مجرمانه داشــته و مجازاتی بر آن اعمال شــده لیکن 

  اکتفا شده جدول ذیل بیانگر این موضوع است. گاه این وصف زایل شده و فقط به ضبط کاال

  

  مجازات مرتکبین قاچاق در سالهاي مختلف

  سال

  نوع مجازات

  رویکرد
ضبط 

  کاال
  شالق  حبس  جریمه

  کیفري  -  +  +  +  1307

  کیفري  -  +  +  +  1312

  کیفري  -  +  +  +  1353

  کیفري  +  +  +  +  1373

1374
  

  اگر بهاي کاالي قاچاق

  کمتر باشدده میلیون ریال یا 
  اداري  -  -  -  +

اگر بهاي کاالي قاچاق بیشتر از 

  ده میلیون ریال باشد
  اداري  -  -  +  +

  

ــال   ــت که تا قبل از سـ مرتکبین قاچاق  1374اطالعـات جدول فوق مبین آن اسـ

اند. با تصــویب قانون مشــمول انواع مجازات اعم از ضــبط، جریمه، حبس و شــالق بوده

ــال  نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع جنبه کیفري  1374به قاچاق کاال و ارز در سـ

اند بر این اخت مجازات مالی محکوم شـــدهجرم کـاهش یـافته و مرتکبین قاچاق تنها به پرد  

ــاس به نظر می ــال اس ــد پس از س قانونگذار رویکرد جدیدي را در مبارزه با قاچاق  1374رس

هاي گذشته اعمال نموده و بیشتر از طریق مقابله اداري درصدد مبارزه با کاال نسـبت به سال 

ین توضیح مختصربه موضوعات الوصف با امع )1388مداح مجید،  .(قاچاق کاال برآمده اسـت 

و مبـاحـث مطروحـه در خصـــوص قواعـد و مقررات مـاهوي حـاکم بر مبارزه با قاچاق کاال       

  پردازیم.می
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  الف) عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کاال

ه از شده ک بزه قاچاق کاال مانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادي و معنوي تشکیل

آن به عناصـر عمومی تعبیر شـده هر چند که برخی از صـاحبنظران در کنار این عناصر    

عمومی معتقد به برخی از عناصـر اختصـاصـی از جمله عنصــر مالی و عنصر شرطی در    

الوصـف به اختصار به بررسی عناصر  مع )1382،اهللا احمدي، عبد(باشـند  تحقق قاچاق می

  پردازیم.دهنده این جرم میعمومی تشکیل

  ) عنصر قانونی بزه قاچاق کاال1الف ـ

ــر قـانونی جرم قـاچـاق در حقوق ایران تـاکنون بـه موجـب قوانین مختلف و        عنصـ

و متعددي به منصــه ظهور درآمده اســت. مقررات راجع به قاچاق کاال به صــورت جامع 

به موجب قانون مرتکبین قاچاق وضع گردید اما با  1312امروزي آن اولین بار در سـال  

هاي قاچاق از آن زمان تاکنون بارها قوانین توجه به گسـترش و دگرگونی روشها و شیوه 

توسط  1374مربوطه دچار تحوالت و اصـالحات متعددي شـده که آخرین آن در سـال    

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  مجمع تشـخیص مصلحت نظام با تصویب 

ــرقانون اخیر توأم با قانون مجازات مرتکبین  قاچاق کاال و ارز ظهور نمود. در حال حاضـ

ترین عناصر قانونی جرم قاچاق به عنوان مهمترین و اصلی 29/12/1312قاچاق مصـوب  

ــوب می ــونـد. البته قوانین و مقررات دیگري نیز در برخی موارد د محسـ رباره جرایم شـ

اند که باید این قوانین را هم خاصـی از قاچاق و یا نحوه ارتکاب آن سخن به میان آورده 

به عنوان عناصـــر قانونی تکمیلی جرم قاچاق لحاظ نمود اما از آنجایی که این قوانین به 

پردازند، در اهمیت بعدي قرار دارند از جمله قانون هاي خاصــی از قاچاق میبیان پدیده

ــاد ــال رات و واردات، قانون امور گمرص ــبزه(و ... 1382کی و قانون بودجه س ، اي بهرامس

1383(   

    ) عنصر مادي بزه قاچاق کاال2الف ـ 

عنصر مادي بزه قاچاق ممکن است مثبت (فعل) یا منفی (ترك فعل) باشد. در اکثر 

ــت زدن متهم به اقدام یا عملیاتی   ــت یعنی دس ــر مادي این جرم مثبت اس جرایم عنص

ــمول حق دولت  همچون بیرون بردن کاالي تجاري از گمرك یا خارج کردن کاالي مشـ

ــر ماد ــورت ترك فعل به ترتیب غیرمجاز . با این حال گاهی عنصـ ي جرم قاچاق به صـ
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باشـد مانند خارج کردن یا وارد نکردن کاالیی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا  می

مشــروط باشــد ظرف مهلت مقرر از کشــور یا به کشــور که به عنوان ترانزیت خارجی یا 

  7یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد. 6ورود موقت یا کابوتاژ

  عنوي بزه قاچاق کاال) عنصر م3الف ـ 

بینی رفتار مجرمانه در قانون و عنصـــر مادي عالوه بر عنصـــر قانونی مبتنی بر پیش

جرم شــامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشــی شــده باشــد. در 

واقع باید میان عمل و شــخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادي موجود باشــد. گاهی در 

 ،گلدوزیان، ایرج(  .باشــدبه علت فقدان قصــد مجرمانه مجازات متصــور نمیجرایم عمدي 

با این وجود در جرم قاچاق کاال وجود عنصــر معنوي همیشــه مفروض اســت لذا ) 1381

ــت این جرم همچون   ــروري نیسـ ــر روانی یا معنوي ضـ در این جرم اثبات وجود عنصـ

ــدور  جرایمی چون پـارك اتومبیل در جاي توقف ممنوع و یا عبور  از چراغ قرمز و یا صـ

نشدنی است که نیازي به اثبات عمد یا خطاي جزایی ندارد. بنابراین تالش چک پرداخت

  باشد.تأثیر و غیرمسموع میدر اثبات عدم سوءنیت براي معافیت از مجازات بی

  ب) مقررات حاکم بر تعدد و تکرار جرم

ــت که مقررات خاص تعدد    و تکرار در آن قابل توجه قـاچـاق کاال از جمله جرایمی اسـ

  پردازیم.باشد که به بررسی هر یک از این موارد میمی

  ) تعدد جرم1ب ـ

ــده این تعدد گاه از نوع مادي و در پرونده هاي قاچاق کاال تعدد به کرات مالحظه ش

ــت. در تعدد مادي، مجرم مرتکب چند فعل یا ترك فعل مجرمانه  گاه از نوع معنوي اسـ

ه قبل از ارتکاب جرم بعدي محکومیت یافته و حکم در مورد وي اجرا شود بدون اینکمی

به طور مثال کسی که خودرویی را سرقت ) 1381(شکري رضا و سیروس، قادر (شده باشد. 

نماید. تعدد معنوي به مفهوم اینکه یک کرده و با آن اقدام به ارتکاب بزه قاچاق کاال می

فعل مشـمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود در جرایم قاچاق نیزمتصور است به  

                                                           
6. Cabotage  

  .30/3/1350قانون امور گمرکی مصوب  29ماده  7بند  .7
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مجازات متهم طور مثال قانونگذار در صـورتی که حامل و مالک کاالي قاچاق یکی باشد  

  8را منحصر به حکم صادره براي مالک کاالي قاچاق دانسته است.

  ) تکرار جرم2ب ـ

سـیاست کیفري قانونگذار در بحث تکرار جرم متهافت بوده به نحوي که در مقطعی  

ــوع را      قـانونگـذار تکرار جرم قـاچــاق را در میزان مجـازات مؤثر و در مقطعی این موضـ

مجازات  29/12/1312ازات مرتکبین قاچاق مصوب مسـکوت گذاشـته اسـت. قانون مج   

ــوفه تعیین نموده و به مراجع  عاملین این جرم را حداکثرتا پنج برابر بهاء کاالهاي مکشـ

ــاس دفعات تکرار جرم و امکانات و مراتب   ــیدگی کننده این اختیار را داده که بر اس رس

در قانون نحوه اعمال جرم مجـازات متخلفین را تعیین نمـایـد. بـا این وجود قـانونگذار      

ــرفاً دو برابر کاالهاي   تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کاال و ارز مجازات عاملین را صـ

  مکشوفه تعیین نموده است.

  

  ج) قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق 

  ارتکاب بزه قاچاق ممکن است در یکی از سه عنوان مباشرت شرکت و یا معاونت باشد.  

  اال) مباشرت در قاچاق ک1ج ـ

مباشـرت در بزه قاچاق منحصـر به مباشـر مادي است به عبارت دیگر مجرم قاچاق    

ــکیل   ــاً اعمال مادي تش ــخص ــر به دهنده جرم را انجام میکاال ش دهد خواه اینکه مباش

تنهایی مصـمم به ارتکاب جرم شده باشد یا اینکه تحت تأثیر شخص دیگري مبادرت به  

  ارتکاب جرم نموده باشد.

  در قاچاق کاال) شرکت 2ج ـ

نامند به ها را شرکاء جرم میچنانچه جرم قاچاق مسـتند به عمل چند نفر باشـد آن  

ها در عملیات اجرایی مستقیماً نقش داشته باشند. در جرایم قاچاق شـرط آنکه همه آن 

باشد. به طور مثال افرادي که سـازمان یافته ارتکاب این بزه معموالً به نحو مشارکتی می 

                                                           
ــره . 8 ــوب ، آئین18ماده  2تبص نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مص

 هیأت وزیران. 1379
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گذاري در این کار نموده و موجبات خرید کاالهاي خرید قاچاق توســط ســرمایهاقدام به 

هاي عوامل دیگر شـــده و اشـــخاصـــی که این اقالم قاچاق را بارگیري نموده و به محل

قانون  3دهند همگی شـرکاي جرم محسـوب شده که براساس ماده   موردنظر انتقال می

قانون مذکور  1حبس مقرر در ماده مجازات مرتکبین قاچاق هر یک از شـــرکاء به کیفر 

محکوم و دادگاه ســهم هر یک را از کل جزاي نقدي مقرر تعیین و آنان را متضــامناً به  

  پرداخت آن محکوم می نماید.

  ) معاونت در قاچاق کاال3ج ـ 

قانون مجازات مرتکبین قاچاق عالوه بر مرتکب مادي جرم، معاون جرم قاچاق را نیز 

ن داند اما با ایی و همانند مرتکب و مباشـر جرم مستوجب کیفر می به عنوان بزهکار تلق

نکته قابل تأمل که میزان مجازات معاون دقیقاً تعیین شده این امر برخالف سایر جرایم 

 باشد. باکننده در میزان مجازات اعمالی معاون موسع میاسـت که اختیار مقام رسیدگی 

کیفري مجازات معاون کمتر از مباشــر جرم این حال به رغم آنکه طبق اصــول و موازین 

ــد لیکن قـانون مرقوم در میزان مجـازات حبس اعمالی براي معاون آن را برابر    می بـاشـ

مباشر دانسته است که البته در ادامه در بخش مربوط به نواقص ساختاري قوانین حاکم 

  بر مبارزه با قاچاق کاال به ایرادات وارد بر این مبحث خواهیم پرداخت.

  قوانین و مقررات شکلی حاکم بر مبارزه با قاچاق کاال (ساختار شکلی)

ــیدگی به پرونده  ــریفات حاکم در رسـ هاي قاچاق کاال مورد در این مبحـث مقررات و تشـ

گیرند، این سـاختار و تشـریفات منصرف از هر نوع عنوان مجرمانه قاچاق   بررسـی قرار می 

. گیردقضایی و اداري مورد مالحظه قرار میبوده و نحوه رسـیدگی در مراجع قضایی، شبه  

در مقوله مقررات شـکلی یا آئین دادرسی چند مؤلفه باید مدنظر قرار گیرند که عبارتند از  

کننده،اصدار آراء و کننده با قاچاق، مراجع رسیدگیهاي مبارزههاي شاکی، سازمانسازمان

  پردازیم.االجرا بودن آنها، که به بررسی هر یک از آنها میالزم

  

  هاي شاکیالف) سازمان

هایی هستند که به موجب قوانین مربوطه به عنوان شاکی، هاي شـاکی، سازمان سـازمان 

ــکایت و تعیین جزاي نقدي علیه متهمان به قاچاق کاال و ارز می ــند. مأمور اعالم ش باش
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ــازمـان  نوان هاي قاچاق کاال گمرکات به عهـا متنوع بوده لیکن در غـالب پرونده  این سـ

ی هایگردد ولی با این وجود طبق قوانین حاکم، ادارات و سازمانسازمان شاکی تلقی می

 توانند به عنوانهمچون دخانیات، شیالت، بانک مرکزي، سازمان میراث فرهنگی نیز می

هاي متشـکله باشند.  شـاکی اقدام به طرح دعوا در مراجع قضـایی نموده و پیگیر پرونده  

ــیـدگی م   ــایی بـه پرونـده  بنـابراین رسـ ــکایت راجع قضـ هاي قاچاق منوط به اعالم شـ

هاي شاکی بوده مگر آنکه یا اعالم و اخبار ضابطین دادگستري و یا اظهار و اقرار سازمان

ــد. نکته  ــایی منعکس باش ــت که آیا  اي که مطرح میمتهم در پرونده قض ــود این اس ش

یا خیر، در پاسخ باید  سازمان شاکی همچون گمرك می تواند از شکایت صرف نظر کند

باشد و یا به طور مطلق این پذیر نمیگفت گذشت یا صرف نظر کردن در هر مورد امکان

نامه اجرایی قانون امور گمرکی؛ آئین 279پذیر نیسـت، به موجب تبصره ماده  امر امکان

در صورت طرح دعوي یا شکایت در مراجع دادگستري اگر نتیجه دعوي بر حسب دالیل 

ــود گمرك می و مـدار  ــخیص داده نشـ ــویب ك موجود بـه نفع گمرك تشـ تواند با تصـ

کمیســیونی مرکب از دادســتان محل یا معاون قضــایی او و رئیس گمرك و رئیس امور  

حقوقی قضـایی یا مشـاور حقوقی از تعقیب دعوي منصـرف و شــکایت را مسترد نماید.    

مان شاکی همچون شـود که اعالم گذشـت یا صـرفنظر کردن ســاز   بنابراین مالحظه می

نی این بیگمرك منوط به تشـخیص کمیسـیونی که عمدتاً قضایی بوده و آن هم با پیش  

  باشد.  موضوع که نتیجه دعوي به نفع گمرك نخواهد بود امکانپذیر می

  

  هاي قاچاق:ب) ادله اثباتی در پرونده

ی را ایفا قاچاق کاال از جمله جرایمی اسـت که در رفع ظن یا احراز آن اسناد نقش مهم 

کنند. این اســناد که تحت عنوان اســناد مثبت گمرکی تلقی شــده در ردیف اســناد  می

باشــند و ارائه و تطبیق آن با کاالهاي مظنون به قاچاق موجبات برائت متهم رســمی می

ــد. به موجب ماده     نامه اجرایی قانون امور گمرکی این آئین 280بـه قـاچـاق خواهد شـ

ورود گمرکی، پته مســافرتی، قبض ســپرده، قبض خرید کاال از  اســناد عبارتند از پروانه

گمرك، پتـه عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه کاالي مرجوعی،  

پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت . مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد 
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ه بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف با مشخصات کاال از هر حیث تطبیق نماید و فاصل

  کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ــاکی در طرح عادي عالوه بر آنکه   ــازمان ش ــت گمرکات به عنوان س الزم به ذکر اس

ن نماید، به ذکر قرائنبود اســناد مثبته گمرکی را به عنوان یکی از دالیل قاچاق ذکر می

ــاز خودرو یا حمل  و امارات منعکس در ک ــف محموله از جمله قرار دادن کاال در جاس ش

کاال از مســیرهاي فرعی و عدم توجه به دســتور ضــابطین در توقف خودرو ... نیز اشــاره 

کنند نماید. علت آن اســت که متهمان به قاچاق در دفاعیات خود چنین اســتناد میمی

ــور بوده   ــی از محموله وارده به کش ــوفه بخش ــناد مثبته  که محموله مکش که داراي اس

ــت که البته در بحث گمرکی بوده و نمی توان براي هر محموله مجزا برگ گمرکی داشـ

  نواقص و ایرادات قانونی به این موضوع هم خواهیم پرداخت.

  

  هاي قاچاقکننده به پروندهج) مراجع رسیدگی

ــه مرجع به پرونده ــیدگی میسـ مراجع در کنند که گاهی برخی از این هاي قاچاق رسـ

  پردازیم.ها میطول هم هستند و گاهی در عرض هم که به بررسی هر یک از آن

  ) مراجع اداري1ج ـ 

مجمع تشخیص  1374قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب  2بر اساس ماده 

اي مأمور وصــول درآمد دولت در مواردي که بهاي کاالي قاچاق ده همصــلحت نظام ادار

کمتر باشد فقط به ضبط آن اکتفا و در مواردي که ارزش کاالي مکشوفه  میلیون ریال یا

ــبط کاال و پرداخت جریمه معادل دو برابر  ــد، متهم به ضـ باالتر از ده میلیون ریال باشـ

کاالي قاچاق مکشوفه محکوم که اگر در مرحله اداري حاضر به پرداخت جریمه باشد از 

ــ  ــوع به مرجع قض ــرف نظر واال موض ایی جهت تعقیب کیفري متهم اعالم تعقیب وي ص

  شود.می

  ) مراجع شبه قضایی2ج ـ 

نامه آئین 8ي اعمال تعزیرات حکومتی و ماده قانون نحوه 4ماده  2به موجب ذیل تبصـــره 

ــیدگی به پرونده ــایی براي رس هاي قاچاق وجود اجرایی قانون مذکور در مناطقی که محاکم قض

به  کنند عالوه بر آنهاي قاچاق رسیدگی میی به پروندهنداشـته باشد. سازمان تعزیرات حکومت 
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نامه مرقوم در صــورتی که مراجع قضــایی، ظرف مهلت مقرر در اصــالحی آئین 10موجب ماده 

قانون (یک ماه از تاریخ وصـول پرونده) مبادرت به صـدور حکم ننمایند ســازمان شاکی مؤظف   

  ماید.است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نن

  ) مراجع قضایی3ج ـ 

ــوب  5در ماده  ــکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مصـ که عیناً در  1373قانون تشـ

 1381قانون اصـالح قانون تشـکیل دادگاههاي عمومی و انقالب (قانون دادسرا) مصوب   

ــیدگی می  ــده یکی از جرایم که در محاکم انقالب رس ــود جرایم قاچاق کاال تاکید ش ش

باشند ین بدان معنی نیست که تنها این نوع محاکم صالح به رسیدگی میباشد البته امی

ــاس ماده  ــیدگی به پرونده  2چرا که براس ــتورالعمل نحوه رس هاي قاچاق کاال و ارز دس

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز  4ماده  1موضـوع تبصره  

ب تشکیل نشده است دادگاههاي عمومی هایی که دادگاه انقالها و بخشدر شـهرسـتآن  

ــوعی بـه پرونده  ــیدگی خواهند نمود. بنابراین با خروج موضـ هاي قاچاق کاال و ارز رسـ

هاي قاچاق در دادگاه انقالب سـایر محاکم مســتقر در شهرستانها و  رسـیدگی به پرونده 

  ها رسیدگی خواهند نمود.ها به این نوع پروندهبخش

    خصوص قاچاق کاال د) قطعیت احکام صادره در

 11االجرا است این موضوع در ماده احکام صـادره در خصـوص قاچاق کاال قطعی و الزم  

 1هاي قاچاق کاال تصریح شده مضافاً اینکه تبصره دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده

هاي موضوع این قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اشـاره دارد بر اینکه پرونده  4ماده 

باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت ن تابع تشـریفات آئین دادرسـی و تجدیدنظر نمی  قانو

ــمـاره   ــادره در قاچاق را قطعی و   10/4/80مورخ  114اداري نیز در رأي شـ احکـام صـ

  غیرقابل تجدیدنظر دانسته است.

  

  یک روند دادرسی عادالنه نبود. 3

همانطور که در سـاختار قوانین حاکم بر مبارزه با قاچاق اشاره گردید در موارد متعدد از  

ــیدگی به پرونده ــده که رسـ ــاره شـ هاي قاچاق خارج از قوانین مبارزه با قاچاق کاال اشـ
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  9تشریفات آئین دادرسی است.

ــی که    ــریفات آئین دادرسـ ــوع و عدم توجه به تشـ ــاره قـانونگذار به این موضـ اشـ

ــمین ــی احترام به حقوق  کننده محاکمه عادالنه میتض ــاس ــد مغایر با معیارهاي اس باش

هاي قضـایی قاچاق کاال  انسـان اسـت. اینکه محاکم مجاب شـدند ظرف یکماه به پرونده   

رســیدگی کنند و یا آنکه آراي صــادره قطعی اســت نه منطبق با روند دادرســی عادالنه 

ــد. برخورد با  اســـت و نه آنکه مانع از ارتکاب بزه قاچاق و ایجاد جنبه ارعابی خواهد شـ

قاچاق کاال و مجازات مرتکبان این جرایم صــرفاً با شــدت عمل و برخوردهاي خشــن نه 

ــت و نه آنکه این اقدامات از نظر موازین حقوقی و    موجبـات توفیقـات در امر مبارزه اسـ

ایر ز مانند سباشد به هر شکل متهمان قاچاق کاال نیپذیر میاصـول قانون اساسی توجیه 

شهروندان و متهمان باید از تضمینات یک دادرسی عادالنه برخوردار باشند همچنان که 

ــار قرار تـأمین پرونـده   ــت موقت و قرار وثیقه به هیچ وجه انحصـ هاي قاچاق به بازداشـ

باشد.و در موارد عدیده موجبات منطبق با اصـول آئین دادرسـی و حقوق شهروندي نمی  

قاچاق کاال حتی در موارد غیرمهم خواهد شد الزم است که در این  بازداشت متهمان به

اي هخصـوص بازنگري الزم صورت گرفته و این جرم نیز مانند سایر جرایم داراي تأمین 

  متعدد از جمله کفالت باشد.  

  

  اي بودن رسیدگی. یک درجه4

 چند که اي اســت . هرایراد و نقص دیگر بر ســاختار قانونی، بحث رســیدگی یک مرحله

این سـیاسـت در راسـتاي شـدت عمل در برخورد با متهمان قاچاق کاال است. اما فرض     

اینکه مقام قضـایی در رسـیدگی دچار اشـتباه شـده و سـازمان شاکی در راستاي حفظ      

ــد، جــاي تــأمــل خواهــد بود. امروزه حق   ــتــه بــاشـ حقوق دولتی حق اعتراض نــداشـ

در حالی که این حق از متهمان این  خواهی از حقوق شهروندان هر جامعه استپژوهش

 هاي قاچاق کاالپرونده و همچنین شاکیان سلب شده است. این نوع رسیدگی به پرونده

                                                           
هاي دســتوالعمل نحوه رســیدگی به پرونده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 4ماده  1تبصــره . 9

 قاچاق کاال و ارز.
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آمیز و دور از بینی شـده، روشی مخاطره ها پیشکه بعضـاً مجازات سـنگین نیز براي آن  

ه مصـلحت و برخالف معیارهاي دادرسـی عادالنه اسـت. امروزه در عمل مشاهده شده ک   

هاي قاچاق با توسل به طرق مختلف و به دست آوردن اسناد و مدارك محکومان پرونده

باشــد، اقدام به اعاده دادرســی از طریق دیوانعالی کشــور که صــحت آن محل تردید می

نموده و عمالً نیز فلسفه قطعی بودن احکام مورد تشکیک واقع شده است پس چه بهتر 

ــریعتر به ر ــیدگی یک درجهکه قانونگذار هر چه س ــتاي حفظ س اي پایان داده و در راس

  بینی نماید.حقوق شاکی و متهم حق تجدیدنظرخواهی را در آراي اصداري پیش

  

  هاي قاچاق کاال. وجود مفرهاي قانونی در رسیدگی به پرونده5

نقص یا نقد یا ابهام قوانین در مقررات حاکم بر قاچاق کاال سبب شده است که برخی از 

مرتکبـان قاچاق از مجازات رهایی یافته و یا عدالت کیفري به نحو قابل تأملی   عوامـل و 

  گردد.به چالش کشانده شود که به پاره اي از این موارد اشاره می

ــب مجازاتهاي اعمالی در قاچاق کاال:  قانونگذار در بندهاي الف الف) عدم تناس

لــت کیفري را بــه نحو قــانون نحوه اعمــال تعزیرات حکومتی اجراي عــدا 2و ب مــاده 

محسـوس نادیده گرفته است شخصی که ارزش کاالي وي ده میلیون ریال است جریمه  

شود ولی اگر یک ریال مازاد ده میلیون ریال باشد عالوه بر ضبط کاالي مکشوفه به نمی

ــود و یا آنکه اگر متهم داراي تمکن مالی پرداخت دو برابر ارزش کاال نیز محکوم می شـ

شود چرا که در مرحله اداري جریمه را چ عنوان به مراجع قضایی معرفی نمیباشد به هی

ــورت متهم در اجراي ذیل بند ب ماده   ــت. در غیر این صـ قانون  2پرداخـت نموده اسـ

مذکور جهت تعقیب کیفري و وصول جریمه و اعمال مجازات حبس که مشخص نیست 

گردد. نکته دیگر می شــود به مرجع قضــایی معرفیحبس تحت چه شــرایطی اعمال می

الورود نباشـد و کاالیی باشد که فقط مشمول جزاي نقدي  آنکه اگر کاالي قاچاق ممنوع

شود پس و ضـبط کاال گردد در آن صـورت معاون جرم در مورد این کاالها مجازات نمی  

اگر مجازات مباشـر منحصـر به جزاي نقدي باشد همچون قاچاق کاالهاي مجاز یا مجاز   

  بري از مسئولیت خواهد بود.صورت معاون  مشروط در آن
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ب) تفاســیر متهافت از قوانین در راســتاي گریز از مجازات و ضــبط کاالي 

در مواردي مصــوبات هیأت عمومی دیوان عالی کشــور تحت عنوان رأي وحدت قاچاق: 

رویه موجبات گریز قانونی براي مرتکبان قاچاق را فراهم نموده به طور مثال رأي وحدت 

هیأت عمومی دیوان کشور که بر اساس این رأي چنانچه  4/11/1384-684ه شماره روی

عمل ارتکابی مرتکبین قاچاق واجد جنبه تجاري نبوده و کاالي مکشـوفه در حد مصرف  

 وفور باشدشـخصی باشد و در مبادي ورودي کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به  

ــدار این رأي با  و مرتکـب عالم به قاچاق بودن کاال نبا  ــت. اصـ ــد مورد فاقد جزایی اسـ شـ

هاي نه چندان اسـاسی موجبات خدشه به آراي صادره از محاکم قضایی را فراهم  اسـتدالل 

ــتناد به این رأي در مراجع عالی   ــیاري از احکام محاکم با اس ــده که بس نموده و موجب ش

ــاختار  ــناد مثبت گمرکی که به آن در بحث س ــاره  نقض گردد. و یا در بحث اس قوانین اش

رفت، بسـیاري از قاچاقچیان کاال با اسـتدالالتی همچون تجزیه کاالي داراي سند مثبته و   

ها عدم ارائه این سند از طرف فروشنده به خریدار و یا استفاده مجدد از این سند در گلوگاه

و مبادي ورودي براي کاالهایی که ســابقاً ترخیص شــده و به مقصــد رســیده اســت زمینه 

ق قاچاق در پوشش این اسناد را فراهم می نمایند، که الزم است در این موارد مقامات تحق

قضـایی در صـورت ضـرورت ارائه این اسـناد مثبته و ادعاي تعلق آن به کاالهاي مکشوفه     

به ســوابق و باالخص برگ  مراتب را از گمرکات اســتعالم تا ســازمان شــاکی با مراجعه  

اظهارنامه صـحت با سقم این ادعا را احراز نماید . این در حالی است که در موارد عدیده  

مشـاهده شده به صرف ارائه این اسناد در مراجع قضایی یا شبه قضایی با پذیرش آن به  

  گردد. عنوان سند مثبته گمرکی اقدام به اصدار رأي برائت می

اتب مرقوم و ایرادات متعدد وارد در بحث ساختار قوانین مبارزه به هرحال نظر به مر

ارد باشد جا دبا قاچاق کاال که اشـاره به سـایر موارد به دلیل گسـتردگی امکانپذیر نمی   

ــته، قانونی جامع و   ــه دهه گذشـ ــاحبان امر با بهره گرفتن از تجربیات سـ متولیان و صـ

ــونگر را در زمینه مبارزه با قاچاق کاال همه ــت به مجلس سـ ــتین فرصـ تهیه و در نخسـ

شـوراي اسـالمی تقدیم نمایند باشد که تصویب و اجراي آن زمینه مؤثري در پیشگیري   

  و برخورد با سوادگران اقتصادي را فراهم نماید.
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  گیرينتیجه

بایست از منظر حقوقی این می 1392در قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصـوب  

  د: نکات را رعایت نمو

ــ عناصر جرم به خوبی تعریف شود تا در رسیدگی هاي قضایی مشکلی پیش روي ــ

  رسیدگی کنندگان ایجاد نشود؛

ــ مراجع رســیدگی به پرونده  ها به خوبی ها اعم از دادگاه انقالب و یا ســایر دادگاهــ

  تعریف شوند و محدوده و صالحیت رسیدگی هر کدام دقیقا تعریف شود؛

ــ سـاختار قوانین به گ  اي تنظیم شوند که مفرهاي قانونی را سد کرده و مجرم ونهــ

  ها سوء استفاده کند؛نتواند از این خالء

هاي کاشــف دقیقا تعریف شــده و وظایف آنها به دقت تا رســیدگی به ــــ ســازمان 

  ها روشن باشد؛پرونده

ــ ضـرورت ارائه اسـناد محکم و مثبته در مراجع قضایی به خوبی تبیین شده تا با    ــ

  اسناد مجرمین قاچاق کاال و ارز نتوانند از این مفر غیر قانونی سوء استفاه نمایند؛جعل 
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