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 چکیده 

گیرانه این بزه رویکرد افتراقی سخت گذار درخصوص  قانون با توجه به اهمیت بزه قاچاق کاال و ارز،  
موارد،  از  برخی  در  لیکن  و  است  نموده  رویکرد درخصوص    اتخاذ  بزه  این  مصادیق  از  برخی 

کاال و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با   ۀ یافتتر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان گیرانه سخت 
یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط  شناسایی مفهوم قاچاق سازمان   درصدد تحلیلی  رویکرد توصیفی 

در قانون مبارزه با قاچاق   گذار قانون های فراروی مقابله با آن است.  برای مقابله با آن و چالش   گذار قانون 
کاال و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف   ۀ یافت لین بار مفهوم قاچاق سازمان کاال و ارز برای او 

انگاری مطلق این رفتار، . جرم کرد بینی  گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش دهی سخت پاسخ 
سازمان  اعضای  مجازات  هدایت تشدید  سازما ده،  گروه  اعضای  دیگر  نیز  و  سردسته  و  یافته، ن کننده 

دستگاه پیش  شناسایی  انقالب،  دادگاه  برای  رسیدگی  صالحیت  پیش بینی  و  خاص  بینی های کاشف 
 ۀاست. با وجود حجم گسترد   گذار قانون تدابیر افتراقی    ازجمله اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین  

اق کاال و ارز، عدم قاچاق ارتکابی در کشور به دالیلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچ
شاخصه  با  کاشفین  سازمان آشنایی  قاچاق  تشخیص  معیارهای  و  شتاب ها  و  مراجع یافته  زدگی 

های مکشوفه قاچاق کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کاال و ارز، در عمل بسیاری از پرونده رسیدگی 
 .شوند صورت عادی رسیدگی می ه ب 
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 مقدمه
سازمان جرایم  اهمیت  پدیده  گونهبهیافته  امروزه  این  که  است  سیاست    تنهانهای  برای  چالشی 

:  1396فرد،  شود )رضویها تلقی می چالشی برای مشروعیت دولت  جنایی کشورها که حتی بعضا  
عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات    ازجملهیافته به علل گوناگون و  جرایم سازمان  .(281

های مجرمانه و پایین یافته، گسترش موضوعات مجرمانه، باال بودن درآمد فعالیتمجرمان سازمان
های قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با این جرایم در حال  ها، خألارتکاب این فعالیت ۀبودن هزین

با جرایم سازمان  .(34:  1393گسترش هستند )خالقی و اختری،   از چالش مقابله  های  یافته یکی 
بایست همگام با تحوالت  نظام حقوق کیفری کشورها نیز می   رواینازویکم بوده و  قرن بیست  ۀعمد

ارتکاب جرایم سازمان به ترسیم یک سیاست کیفری »جامع« و  سریع در شگردهای  یافته، نسبت 
با این جرایم اقدام نماید )باوی و دیگران،  »اف ؛ امیری و محمدیان،  79:  1398تراقی« برای مقابله 

1397 :115). 
دست اکثر  باور  عمدهبه  بخش  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  یا  اندرکاران  وارداتی  قاچاق  از  ای 

ضعیت موجود حاکم در و  .(326:  1396پذیرد )اجتهادی،  یافته انجام می سازمان   ۀصادراتی به شیو
یک معضل و بیماری    عنوانبهیافته  های سازمانقاچاق توسط باندها و گروه  ۀبر اقتصاد ایران، پدید

اقتصاد ملی سایه افکنده و حیات و نظم ارگانیک کشور را در ابعاد مختلف مختل کرده    ۀجدی بر پیکر
سانی و مالی کشور صرف مبارزه ان  ۀ ( و مقادیر زیادی از سرمای100:  1397است )رضایی و دیگران،  

اگرچه در مورد تعداد باندهای قاچاق کاال در مناطق    .(75:  1398شود )رضایی،  با این پدیده می 
توان گفت که درآمد باالی باندها، سبب شده است  مختلف آمار و اطالعات دقیق وجود ندارد، اما می

طیف از  گوناگونی  افراد  دوکه  کارکنان  از  اعم  مختلف  و  های  واردکنندگان  رانندگان،  لت، 
.. به سمت عضویت و همکاری با این باندها سوق پیدا نمایند )رضایی و  . صادرکنندگان، اصناف و

 .(68: 1398دیگران، 
یافته قاچاق کاال و ارز به حدی است که مقام معظم رهبری بارها  اهمیت موضوع ارتکاب سازمان

اولویت قاچاق سازبر ضرورت  با  مقابله  کید  یافتهماندهی  قاچاقنموده  تأ با  »مبارزه جدی  ..  . اند. 
نیست؛ ما ها  این  برها و مانندهای جزئی و شامل این کوله.. این شامل آن قاچاق.بسیار مهم است؛

 1دهد.«گوییم[، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار میباندهای قاچاق و کارهای بزرگ ]را می 
دارند که »جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البّته آن کسانی که  همچنین ایشان در جایی دیگر بیان می 

 
1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162 
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می ما  نکنند!  گم  را  دعا  سوراخ  قاچاقند،  با  مبارزه  مبارزه  مسؤول  قاچاق  باندهای  با  بروید  گوییم 
 1کنید.«

اد هماهنگی در بین  تواند با ایجتشکیل گروه با هدف ارتکاب جرم یکی از عواملی است که می 
کارآمدی عدالت کیفری را به چالش بکشد.  قابلرا افزایش داده و در مها  آن   موفقیت  ۀمجرمین زمین

یافته و اتخاذ تدابیر متناسب با آن زمینه را برای  تواند با شناسایی جرم سازماننیز می  گذارقانون  متقابال  
ضمن   2ن راستا قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارتقای کارآمدی سیاست کیفری فراهم نماید. در همی

نهاد قاچاق سازمان را درخصوص    یافته،شناسایی  افتراقی ماهوی و شکلی خاصی  این جرم تدابیر 
های  سو و سیاستیافته از یکبینی نموده است. لیکن ابهامات موجود در مفهوم قاچاق سازمانپیش 

هایی در رسیدگی به جرم قاچاق  و ارز سبب بروز چالش  ( متعارض حاکم بر بزه قاچاق کاال)بعضا  
 شود.یافته شده است که در ادامه به این موضوعات پرداخته میسازمان

 یافتهمفهوم قاچاق سازمان .۱
همکاری در ارتکاب جرم از طریق معاونت و یا مشارکت در ارتکاب جرم موضوعی است که از 

ان کشورهای مختلف  گذارقانون اره مطرح بوده است و  حقوق کیفری هموۀ  های دور در حوزگذشته
نمودند. لیکن در پرتو مطالعات  گیرانه با آنان برخورد میسهل  گیرانه و بعضا  با رویکرد سخت  بعضا  
یافته« و یا »گروه  الذکر اصطالحاتی چون »جرم سازمانشناختی در کنار نهادهای حقوقی سابقجرم 

در کتاب    3بار ادوین ساترلند مجرمانه« نیز وارد ادبیات حقوق کیفری گردید. نخستینۀ  یافتسازمان
( با گسترش تبعات جرم  14:  1384یافته را مطرح نمود )معظمی،  جرم سازمان  4شناسی« »اصول جرم 

بینسازمان اسناد  به  ابتدا  مفهوم  این  دولتیافته،  قوانین  به  طریق  این  از  و  یافت.  المللی  راه  ها 
 (50: 1391؛ رضوانی و دریانورد، 64: 1379ابرندآبادی و دیگران، )نجفی

ارتکاب جرم است. در طول زمان مفهوم گروه مجرمانه سازمان در  برای همکاری  نهادی  یافته 
های  ای از سازمانیافته بین دو مفهوم متفاوت در نوسان بوده است: نخست، مجموعهجرم سازمان

اعض  یا  پایدار  سازمانغیرقانونی  که  ای  می سازماندهی  نحوبههایی  جرم  درگیر  دوم،  شده  و  باشند 
 Paoli andیابند. )در راستای کسب منفعت مادی ارتکاب می  ای از جرایم مهم که عمدتا  مجموعه

Beken, 2014: 14  اسالمی مجازات  قانون  در  اصوال    گذارقانون(  و  دارد  توجه  نخست  مفهوم    به 
 

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36091 

رود،  در جهت پرهیز از تکرار در هر موردی که واژه قانون بدون ذکر عنوان قانون مورد نظر بکار می  از این به بعد.  2
 با اصالحات و الحاقات بعدی است.  1392منظور قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

3. Edwin Hardin Sutherland 
4. Principles of Criminology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Criminology
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خاصی اشاره ندارد، لیکن    ۀتکاب است و از لحاظ ماهوی به عناوین مجرمانار  ۀیافتگی شیوسازمان
 تلفیقی از دو معیار مذکور را برگزیده است. گذارقانوندر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 

خود گروه    2  ۀدر بند الف ماد  1کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
میسازمان  ۀمجرمان تعریف  شکل  بدین  را  سازمانیافته  مجرمانه  »گروه  گروه  کند.  یعنی  یافته 
دورسازمان یک  برای  که  نفر  چند  یا  سه  از  متشکل  و    ۀ یافته  داشته  وجود  مشخص  طور بهزمانی 

با ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون،   تحصیل   منظوربههماهنگ 
 ایران نیز متعاقبا    گذارقانون کند.«  مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت می 

با قاچاق کاال و  قانون مبارزه  1  ز قانون مجازات اسالمی و بند س ماد  130 ز ماد 1 ز تبصر موجببه
ارتکاب    ۀمفاد این تعریف را با اندکی تغییر وارد نظام حقوقی ایران نمود. بزه قاچاق بر حسب شیو  2ارز 

قاچاق    گذارقانون قانون،    30 ۀباشد. البته در مادیافته مییافته( و سازمانبر دو نوع عادی )غیرسازمان
کار برده است و لیکن باید توجه داشت که قاچاق هیافته« بقاچاق »سازمان  قابل»انفرادی« را در م

 صورت انفرادی و یا با مشارکت و یا معاونت دیگران نیز رخ دهد.هیافته ممکن است بغیرسازمان
سازمان قاچاق  عنوان  صدق  سازمانبرای  گروه  تشکیل  صرف  قاچاق  یافته  ارتکاب  برای  یافته 

گروه برای تحقق جرم الزم است و صدر   کند و ضرورت ارتکاب قاچاق توسط اعضای کفایت نمی
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز تصریح بر ارتکاب و وقوع قاچاق کاال و ارز جهت    29و    28مواد  

توان نمی  یافته دارد. البته در اینجا باید متذکر گردید که از این گفته اوال  تحقق جرم قاچاق سازمان
یکی از شرایط تحقق    عنوانبهارتکاب قاچاق    چراکه افته نمود؛  ی حکم به مقید بودن قاچاق سازمان

باشد و نه نتیجه و با توجه به مصادیق متعدد قاچاق مذکور در  یافته از جهت رفتار می قاچاق سازمان
تواند  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حسب مورد این بزه می 2 ۀقانون امور گمرکی و ماد 113 ۀماد

مطلق و یا مقید باشد و ارتکاب هر یک از مصادیق آن )اعم از مطلق یا مقید( در کنار دیگر شرایط 

 
1The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (The Palermo  - 

Convention) 2000 

 به آن ملحق نشده است. زم به ذکر است که دولت ایران این کنوانسیون را امضاء کرده ولی تا به اکنون ال
ریزی و هدایت یافته: جرمی است که با برنامهقاچاق سازمانقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: » 1ماده   سبند ـ  2

سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا  گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا  منسجم متشکل از 
« البته باید توجه داشت که هر  گیرد. پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می

باشد، این عبارت را  یافته میچند در صدر تعریف به »جرم« اشاره شده است و لیکن با توجه معَرف که قاچاق سازمان
 ید حمل بر بزه قاچاق نمود. با
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برخی ارتکاب قاچاق    کند و ثانیا  یافته، برای تحقق جرم کفایت میمقرر در قانون برای قاچاق سازمان
اند که از دو رفتار تشکیل دادن گروه مجرمانه و ارتکاب  یافته را جرمی مرکب دانستهسازمانکاال و ارز  

زاده،  ؛ میرمحمدصادقی و عدومی84:  1397و دیگران،  مؤید    رفتار قاچاق تشکیل شده است. )ثالث
است؛  142:  1397 نقد جدی  دیدگاه محل  این  رفتار    ۀیافتگی شیوسازمان  چراکه (  نه  )و  ارتکاب 

یافته تعدد رفتارهای قاچاق ارتکابی شرط نیست  کب( است. همچنین برای تحقق قاچاق سازمانمرت 
 یافته وجود دارد.و با ارتکاب یک رفتار نیز امکان صدق قاچاق سازمان

یافته وجود  قانون برای تحقق عنوان قاچاق سازمان  1  ۀبا توجه به تعریف ارائه شده در بند س ماد
 شرایط زیر ضروری است: 

  ۀ قاچاق توسط گروهی از افراد حقیقی که حداقل سه نفر باشند ارتکاب یابد. با توجه به استفاد  اوال  
 موجب بهاز واژه »نفر« در صورت توجه مسؤولیت کیفری بزه قاچاق به شخص حقوقی    گذارقانون

  ۀ در محاسب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، این شخص  67  ۀقانون مجازات اسالمی و ماد  143  ۀماد
کنند ممکن است  تعداد مالک نخواهد بود. البته نقشی که هر یک از افراد در ارتکاب قاچاق ایفا می

 در قالب معاونت و یا مشارکت و یا تلفیقی از هر دو باشد. 
می  ثانیا   مجرمانقاچاق  گروه  توسط  گیرد.    ۀبایست  صورت  نسبی  انسجام  گونه دارای  که    آن 

و    227:  1393منسجم« دارای ابهام است. )الهام و برهانی،    اند مفهوم »نسبتا  ان بیان داشته دانحقوق
  خصوصبهمنسجم ممکن است، در قالب یک شخص حقوقی )  ( گروه نسبتا  190:  1396توجهی،  

آید که در راستای  شرکت تجاری( تجلی پیدا کند و لیکن ضرورتی به این امر وجود ندارد. به نظر می
نسبتا   تشکل  تبیین گروه  مفهوم »گروه  از  بتوان  ماد  1یافته«منسجم  بند پ  در  کنوانسیون    2  ۀمذکور 
شود که برای ارتکاب  یافته به گروهی اطالق میاین تعریف »گروه تشکل  موجببهپالرمو بهره برد.  

نقشطور  بهفوری جرم   دارای  ندارد که  لزومی  ]در عین حال[  و  باشد  نشده  تشکیل  های  تصادفی 
یافته باشد.«  شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود یا ساختار توسعهتعریف  

باشد، الزم نیست نقش اعضای گروه   تعریف جنبه سلبی دارد: تصادفی تشکیل نشده  این  عناصر 
اعضا جنبطور  به نیست عضویت  و الزم  باشد  تعریف شده  باشد.    ۀرسمی  داشته  و مستمر  دائمی 

کنوانسیون پالرمو،    ازجملهیافته،  ( در بیشتر تعاریف جرم سازمان 24و    23:  1398)حبیبی مجنده،  
: 1396یافته آمده است، )سلیمانی و دیگران،  مقوم جرم سازمان  عنوانبهاستمرار فعالیت مجرمانه  

یافته چنین تعریف قاچاق سازمان  ازجمله( لیکن در تعاریف ارائه شده در نظام حقوقی ایران و  13

 
1. Structured Group 
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 الزم نیست. شرطی 
یافته ضروری است که ایجاد گروه با هدف ارتکاب قاچاق  برای صدق عنوان قاچاق سازمان ثالثا  

البته   شود.  منحرف  قاچاق  جرم  ارتکاب  سمت  به  آن  هدف  گروه،  تشکیل  از  پس  اینکه  یا  و  بوده 
لکه ممکن  انحصاری گروه محدود در قاچاق کاال و ارز باشد، ب  ۀضرورتی ندارد که هدف و یا انگیز

مهم آن است که    ۀارتکاب جرایم دیگر و یا رفتارهای مشروع را نیز داشته باشد، نکت  ۀاست گروه انگیز
 یک انگیزه مؤثر در تشکیل و یا استمرار حیات گروه باشد.  عنوانبهارتکاب قاچاق 

می  رابعا   عبارت قاچاق  به  توجه  با  گیرد.  صورت  مجرمانه  گروه  توسط  های  پردازیبایست 
داند که یافته می در صورتی قاچاق را سازمان  گذارقانونیافته،  در تعریف قاچاق سازمان  گذارانونق

قانون   67  ۀبه مانند ماد  گذارقانون..« گیرد. در اینجا  . .. صورت .منسجم   جرم »... توسط گروه نسبتا  
دارد »اگر  بیان میانتساب بزه قاچاق به شخص حقوقی که  درخصوص    مبارزه با قاچاق کاال و ارز

داند. لیکن با این تفاوت ..«، جرم را منتسب به گروه می .قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد
به شرایط انتساب    67  ۀمادهرچند  انتساب بزه قاچاق کاال و ارز به اشخاص حقوقی  درخصوص    که

قانون مجازات اسالمی   143  ۀتوان شرایط مقرر در ماداشاره ندارد و لیکن با رجوع به عمومات، می
یافته  انتساب جرم قاچاق به گروه سازمان  ۀلیکن نحو  .(95:  1399را جاری دانست )رستمی غازانی،  

ولیت کیفری ئمشخص نیست. در این خصوص یکی از راهکارهای محتمل آن است که با قیاس با مس
اعضای گروه به نام  اشخاص حقوقی، در صورتی جرم را منتسب به گروه مجرمانه دانست که یکی از  

یا در راستای منافع گروه مرتکب بزه قاچاق کاال و یا ارز شود. معیار دیگری که به نظر معیار بهتری  
ماد در  شده  ارائه  معیار  به  توجه  با  که  است  آن  اسالمی  130  ۀاست،  مجازات  درخصوص    قانون 

اعضای گروه واقع شده و    بزه قاچاق توسط یکی از  بایست اوال  گروه مجرمانه، می  ۀمجازات سردست 
باید در راستای اهداف گروه باشد و در چنین حالتی می  ثانیا   توان گفت که قاچاق  ارتکاب قاچاق 

 یافته ارتکاب یافته است. توسط گروه سازمان
نسبتا    خامسا   گروه  یک  توسط  باید  قاچاق  بزه  اینکه  بر  آن   عالوه  ارتکاب  شود،  واقع  منسجم 

»برنمی  با  توأم  و  امهبایست  باشد  گروهی  کار«  »تقسیم  و  »هدایت«  از    رواینازریزی«،  یکی  اگر 
ریزی، هدایت و تقسیم کار گروهی مرتکب بزه قاچاق  برنامهچهارچوب  اعضای گروه در خارج از  

ریزی و یافته نخواهد بود و همچنین اگر شخصی به تنهایی برنامهشود، مورد مشمول قاچاق سازمان
اچاق را بر عهده داشته باشد و در راستای دستیابی به هدف خود از کمک و  هدایت ارتکاب بزه ق

مساعدت )آگاهانه و یا ناآگاهانه( دیگران نیز بهره ببرد؛ مانند آنکه شخص الف چند نفر را اجیر نماید  
د  ای را اجیر نمایکه در قالب کولبر کاال را از مسیر غیرمجاز وارد قلمرو گمرکی نموده و آنگاه راننده



 فردیرحمان و  یغازان یرستم ه /افتیسازمان  ارز و کاال قاچاق قبال در یافتراق یفر یک استیس

 

۱۴۵ 

این کاالها در فروشگاه   نهایت  در  داده و  انتقال  ایران  از شهرهای مرکزی  به یکی  را  این کاالها  که 
اشخاص متعددی در ارتکاب  هرچند  متعلق به شخص الف برای خرید عموم عرضه شود، در اینجا  

ریزی«،  کنند و لیکن »برنامهبزه قاچاق آن هم بر اساس یک برنامه، هدایت و تقسیم کار فعالیت می
 منسجم( است.  »هدایت« و »تقسیم کار« منتسب به شخص الف )و نه یک گروه نسبتا  

 یافته تدابیر افتراقی مقابله با قاچاق کاال و ارز سازمان. 2
تدابیر افتراقی را از حیث ماهوی و شکلی برای    گذارقانون یافته  در راستای مقابله با قاچاق سازمان

نخست، مطلق    ۀدر وهل  گذارقانونبینی نموده است. از حیث سیاست کیفری ماهوی  این بزه پیش 
 ۀنظر از نوع کاال و یا ارز و میزان آن( جرم تلقی نموده است و در وهلیافته را )صرف قاچاق سازمان

بینی نموده است. از حیث سیاست  یافته پیش و ارز سازماندوم مجازات شدیدتری را برای قاچاق کاال 
بینی قانون(، پیش   44  ۀبینی صالحیت رسیدگی به جرم در دادگاه انقالب )مادکیفری شکلی نیز پیش

بینی تکالیف ویژه برای ضابطین و  قانون(، پیش  39  ۀصالحیت برای ضابطین و کاشفین ویژه )ماد 
 یافته است.تدابیر خاص مقابله با قاچاق سازمان  ازجملهقانون(    48  و  38کننده )مواد  مراجع رسیدگی

 یافتهانگاری قاچاق سازمانجرم .2-۱
مصادیق جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده و    تفکیکبهقانون اقدام    44  ۀدر ماد  گذارقانون

یافته  ال و ارز سازمانداند که یکی از این موارد قاچاق کاقاچاق را در پنج حالت مشمول عنوان جرم می
مجمع تشخیص مصلحت    24/04/1386مورخ    ۀاست. ضرورت تفکیک جرم از تخلف در مصوب 

بینی شده بود پیش   23/12/1367قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  درخصوص    نظام 
ین ای را برای تعیظرف مدت حداکثر یک سال، الیحه  قضائیهآن، »رؤسای قوای مجریه و    موجببهکه  

ارائه   اسالمی  شورای  مجلس  به  و  تهیه  تخلفات  از  جرایم  تفکیک  با  حکومتی  تعزیرات  تکلیف 
تا به اکنون عملیاتی نشده است، لیکن تفکیک جرم از تخلف در  هرچند  نمایند.«   تکلیف مذکور 

 توان اقدامی در این راستا تبیین نمود.مذکور را می  44 ۀماد
بزه قاچاق درخصوص  زدایی و قضازدایی سبب شده است کهگیری از ظرفیت نهادهای جرم بهره 

قاچاق   و  باشد  آن  بودن  تخلف  بر  و    عنوانبهاصل  باشد  داشته  توجیه  به  نیاز  مجرمانه  رفتار  یک 
میسازمان قاچاق یافتگی  موارد  مطلق  اساس  این  بر  باشد.  موضوع  این  برای  مناسبی  توجیه  تواند 
از نوع کاالی  یافته، صرف سازمان موضوع قاچاق )کاالی ممنوع، کاالی مجاز مشروط، کاالی  نظر 

شود. البته در اینجا الزم به ذکر است که  ای، کاالی مجاز و یا ارز( و ارزش آن جرم تلقی می یارانه
، مصادیق جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر تفکیک شده است و لیکن جز در موارد  44  ۀدر مادهرچند  

ها( تفاوت خاصی بین این دو  کننده و نوع و میزان مجازاترسیدگی استثنایی )مانند صالحیت مرجع  
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احکام تخلف قاچاق را به مانند جرم قاچاق دانسته و این رویکرد    گذارقانون   وجود ندارد و اصوال  
عدم ارتباط با موضوع این مقاله از توضیح بیشتر آن    جهت بهمحل نقد جدی است که    گذارقانون

 شود. اجتناب می
 یافتهشدید مجازات قاچاق سازمانت .2-2

یک جرم مستقل    عنوانبهکیفیت مشدده جرم و گاه    عنوانبه  یافتگی در حقوق کیفری بعضا  سازمان
می میدرخصوص    شود.محسوب  نخست  مادحالت  به  که    130  ۀتوان  اسالمی  مجازات  قانون 

فرد  درخصوص    (لبته صرفا  یافته را سبب تشدید مجازات )اارتکاب جرم توسط گروه مجرمانه سازمان
ماد یا  و  گروه  مهمات    14  ۀسردسته  و  سالح  دارندگان  و  مهمات  و  اسلحه  قاچاق  مجازات  قانون 

یافته را سبب تشدید مجازات مرتکبین دانسته است، اشاره  صورت سازمانهغیرمجاز که ارتکاب جرم ب
نیز می درخصوص    نمود. اخیر  الف مادحالت  بند  به جرم موضوع  قاچاق    2  ۀتوان  با  مبارزه  قانون 

قانون مذکور    1  ۀارتکاب رفتارهای موضوع ماد  منظوربهانسان مبنی بر تشکیل یا اداره دسته یا گروه  
 اشاره نمود. 

یافتگی را نه سازمان  گذارقانونیافته برخی بر این نظر هستند که  در خصوص جرم قاچاق سازمان
بلکه    عنوانبه قاچاق،  بزه  برای  مشدده  عامل  است.    عنوانبهیک  کرده  شناسایی  مستقل  جرم  یک 

و دیگران، مؤید    ؛ ثالث139:  1397زاده،  میرمحمدصادقی و عدومی  ؛133:  1397فرد،  )رحمانی
( پذیرش این دیدگاه با نصوص متعدد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مانند  97:  1397

نوع خاصی از بزه قاچاق مطرح   عنوانبه( که قاچاق کاال و ارز را  48و   44،  39،  30،  29  ، 28مواد 
یافته سبب  کنند در تعارض است و عالوه بر این قائل شدن هویت مستقل برای جرم قاچاق سازمانمی 
ده گیرانه وضع شبا رویکرد افتراقی سخت  شود که احکام مختصه بزه قاچاق کاال و ارز که عمدتا  می 

یافته حاکم نباشد و این جرم برخالف دیگر مصادیق قاچاق مشمول است، بر جرم قاچاق سازمان
به قیاس    چراکهنیست؛    گذارقانوناین امر مطلوب و مراد    عمومات سیاست کیفری باشد که قطعا  

 گیرانه باشد. یافته باید تابع سیاست کیفری افتراقی سختاولویت قاچاق سازمان
سو ناظر به هر یک از اعضای گروه  رزه با قاچاق کاال و ارز تشدید مجازات از یکدر قانون مبا

یافته و از سوی دیگر ناظر به اشخاصی است که نقش سازماندهی، هدایت و سردستگی را بر  سازمان
یافته کاالی ممنوع مرتکب عالوه بر مجازات  قاچاق سازماندرخصوص    عهده دارند. بر این اساس

قانون، حسب ارزش کاالی موضوع قاچاق به »نود و یک روز تا شش ماه حبس«،    22  ۀمقرر در ماد
  ۀ »بیش از شش ماه تا دو سال حبس« و یا به »حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای پ و ت ماد

  شود. بر این اساس در حالی که در مورد کاالهای ممنوع تا ده میلیون ریال اصوال  « محکومی می 22
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بینی نشده مشروبات الکلی( مجازات حبس برای آن پیشدرخصوص  22 ۀماد  1 ۀتبصر)به استثنای 
یافته، مجازات حبس نیز لحاظ شده است و در صورتی که سازمان  نحوبهاست، در صورت ارتکاب  

ارزش کاالی قاچاق ممنوع بیش از ده میلیون ریال باشد، حسب مورد مرتکب به حداکثر مجازات  
 شود. پ و ت )یعنی دو و یا پنج سال حبس( محکوم می حبس مقرر در بندهای 

ای و یا ارز( در صورت در مورد قاچاق کاالهای غیرممنوع )کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه
مادسازمان  نحوبهارتکاب   مشمول  مورد  می   29  ۀیافته  کاالها  درخصوص    شود.قانون  این  قاچاق 

  ۀاز مجازات حبس بهره نگرفته و اکتفا به ضبط کاال و ارز موضوع قاچاق و جریم  اصوال    گذارقانون
های مقرر در مذکور مرتکب عالوه بر مجازات  ۀحکم ماد  موجببهنقدی نسبی نموده است و لیکن  

قانون، حسب ارزش کاال و یا ارز موضوع قاچاق به »نود و یک روز تا شش ماه حبس«،   18  ۀماد
ا دو سال حبس«، »دو سال تا پنج سال حبس« و یا »پنج سال حبس« محکوم  »بیش از شش ماه ت

 گذار قانونشود آن است که در برخی از موارد  مطرح می  29و    28شود. ابهامی که در مقایسه مواد  می 
است   دانسته  ممنوع  کاالی  قاچاق  برای  مقرر  مجازت  تابع  را  غیرممنوع  کاالهای  قاچاق  مجازات 

قانون( سؤالی که در این خصوص مطرح    27و برخی از موارد مذکور در ماده    26،  25)مانند مواد  
موارد  می  این  ارتکاب  که  است  آن  کدام سازمان  نحوبهشود  تابع  مواد  یافته  از  قانون    29و    28یک 
 نحو بهارتکاب این موارد  درخصوص    تواند این باشد کهدر این خصوص یک دیدگاه می  1شود؟می 

خألسازمان ارتکاب  یافته  نتیجه  در  و  دارد  وجود  بهآن  قانونی  تشدید سازمان  نحوها  موجب  یافته 
برای موارد اخف از این موارد ارتکاب   گذارقانونشود، لیکن اشکال این دیدگاه در این است که نمی

درخصوص    بینی نموده و مجازات را تشدید نموده است و به قیاس اولویتیافته را پیشسازمان  نحوبه
تواند این باشد که با توجه به ماهیت غیرممنوع ن موارد امکان تشدید وجود دارد. دیدگاه دیگر می ای

ماد مرتکب، شخص    29  ۀاین کاالها، ظاهر  نفع  به  تفسیر  نه    18ۀ  ماد  موجببهو  و  22)و   )29  
 مجازات شود.

  صرفا    آن است که آیا تشدید مجازات  29و    28مواد  درخصوص    یکی دیگر از ابهامات موجود

 
ممنوع بوده و در نتیجه تابع احکام مقرر برای   باشند که این موارد اساسا  البته در این خصوص برخی بر این نظر می  .1

باشد،  قانون می 27و  26، 25قاچاق کاالی ممنوع هستند. در صورت پذیرش این دیدگاه که البته برخالف ظاهر مواد 
 ۀ یافنه موضوع مشمول ماد حداقل در خصوص موضوع بحث حاضر ابهام برطرف شده و حالت ارتکاب به نحو سازمان 

های مقرر در مطلق بزه   07/1394/ 12مورخ    1923/94/7  ۀ شمار  ۀاره کل حقوقی قوه قضاییه در نظری شود. ادمی  28
 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به جهت ممنوع بودن در صالحیت دادگاه انقالب دانسته است.  26و  25مواد 
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دیگر اعضای  درخصوص    مرتکب رفتار قاچاق بشود و یا تشدید  ناظر به عضوی است که خود شخصا  
»مرتکب« استفاده کرده و ظهور    ۀاز واژ  گذارقانون ،  29و    28شود؟ در مواد  یافته نیز میگروه سازمان

اند که چه بسا ممکن است تنها یک  این واژه بر مرتکب قاچاق دارد و برخی بر این اساس بیان داشته
 ، (88:  1397و دیگران،  مؤید    های موضوع این مواد محکوم شود )ثالثنفر )مرتکب( به مجازات

می گروه سازمانلیکن  که عضو  دانست  شخصی  را  مرتکب  مرتکب  افتهی بایست  گروه  که  ای شده 
برداشت هر عضو گروه صرف قاچاق سازمان این  اساس  بر  و  در  یافته شده است  نقشی که  از  نظر 

درخصوص    شود. لیکنارتکاب رفتار قاچاق دارد )فاعل، شریک و یا معاون( مرتکب محسوب می
سازمان قاچاق  ارتکاب  در  که  سردکسانی  یا  و  هدایت  سازماندهی،  نقش  دارند،  یافته،  ستگی 

تری را اتخاذ نموده و بر حسب نوع  گیرانهقانون، رویکرد سخت  29و    28مواد    ۀدر تبصر  گذارقانون
درخصوص  کاال و ارزش آن حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در بندهای الف و ب مواد مذکور را 

تی حقوق جزا در اثبات مقرر کرده است. این سیاست با توجه به ناتوانی و ناکارآمدی ترتیبات سنها  آن 
)بیابانی،  ها  آن   های مقتضی نسبت بهرهبران گروه و اعمال مجازات  ویژه بهولیت کیفری اعضا و  ئمس

 تواند سیاستی درست و منطقی باشد. (، می69: 1387
ماد است،  درخصوص    که  29ۀ  در  غیرممنوع  می  گذارقانونکاالی  به  تصریح  مرتکب  نماید 

مادمجازات در  مقرر  این مجازاتمحکوم می  18  ۀهای  در وهلشود که  نقدی   ۀنخست جریم  ۀها 
موارد  ۀ  در عمد  گذارقانوننسبی است که بر حسب نوع کاال و رفتار مرتکب میزان آن متفاوت است و  

بینی نموده است که اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی میزان آن را در قالب حداقل و حداکثر پیش 
اجرای  یافته نیز به قوت خود باقی است. ضمانتقاچاق سازماندرخصوص    حداکثربین حداقل و  

از   گذارقانون  ۀ ضبط کاال و ارز موضوع قاچاق است و استفاد  18  ۀبینی شده در صدر ماددیگر پیش 
گذار درخصوص  قانون  28  ۀباشد. در ماد« از این جهت می18  ۀهای موضوع مادعبارت »مجازات

« به  ممنوع  مادکاالی  در  مندرج  نقدی  می 22  ۀجزای  اشاره  مرجع  «  اختیار  نیز  اینجا  در  که  کند 
به قوت خود باقی است    22  ۀکننده در تعیین جزای نقدی بین حداقل و حداکثر مندرج در ماد رسیدگی 

کند  به ضبط کاالی ممنوع اشاره نمی  گذارقانون و لیکن اشکالی که در اینجا وجود دارد آن است که  
  نحو بهدر صورتی ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع  چراکهاست؛  گذارقانون شی از سهو در بیان  که این نا
  نحو بهشود و همچنین در صورتی ارتکاب قاچاق کاالی غیرممنوع  یافته موجب ضبط کاال میسازمان
کاالی ممنوع موضوع قاچاق درخصوص    شود، به قیاس اولویتیافته نیز موجب ضبط کاال میسازمان

 215  ۀیافته باید حکم ضبط جاری شود. عالوه بر این، اجرای احکام عمومی مقرر در مادمانساز
 انجامد.مشابهی می  تقریبا    ۀقانون آیین دادرسی کیفری نیز به نتیج  148  ۀ قانون مجازات اسالمی و ماد
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قاچاق  قانون مبارزه با    67  ۀقانون مجازات اسالمی و ماد   143  ۀماد  موجببهدر مواردی نیز که  
است،   حقوقی  شخص  به  منتسب  ارتکابی  قاچاق  بزه  ارز،  و  درخصوص  قانون کاال  قاچاق  گذار 

قانون، شخص حقوقی عالوه    67  ۀماد  موجببهبینی نموده است.  یافته رویکرد افتراقی پیش سازمان
نقدی مقرر برای شخص حقیقی، به مجازات   ۀ بر جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر حداکثر جریم

اول ارتکاب قاچاق توسط اشخاص حقوقی و   ۀشود و این مجازات در همان مرتبانحالل محکوم می
 ِاعمال است. قابلو ارزش آن  نظر از موضوع قاچاقصرف 

 ضوابط خاص در ِاعمال نهادهای ارفاقی. 2-3
یافته و غیر  مطلق بزه قاچاق )اعم از سازمان  قانون، جزای نقدی در  71  ۀماد  موجببه پیش از این  

یافته )و همچنین  و شالق نیز در قاچاق سازمان  آن( قابلیت تخفیف و تعلیق را نداشت. مجازات حبس
مذکور،    ۀتعلیق نبود و بر اساس مفهوم مخالف مادقابلای(  در قاچاق کاالهای ممنوعه و قاچاق حرفه

های مقرر قیقی و حقوقی مشمول استثنائات و محدودیتهای مقرر برای اشخاص حدیگر مجازات
برای تخفیف و تعلیق مجازات نبوده و مطابق عمومات قابلیت تخفیف و یا تعلیق را داشت. لیکن با  

ماد به  سال    63  ۀتوجه  قاچاق  1400اصالحی  )اعم  قاچاق  موارد  تمامی  در  کنونی  شرایط  در   ،
مجازات )و دیگر نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب،    یافته و غیر آن( امکان تعلیق اجرایسازمان

 تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده( وجود ندارد.
و  71اصالحی به موضوع تخفیف مجازات، ضوابط مقرر در مواد   63 ۀماد ۀ با توجه به عدم اشار

صورت  هتخفیف مجازات به قوت خود باقی است. بر این اساس جزای نقدی ب درخصوص    قانون  72
قانون    72  ۀمطلق قابلیت تخفیف را ندارد، استثنایی که در این خصوص وجود دارد موارد مقرر در ماد

این ماده حالتی است که شخص مرتکب قاچاق، در   موجببهکور  است. یکی از موارد استثنای مذ
کند، که  های قاچاق را فراهم میمراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات دستگیری سرشبکه

کننده، ضمن ضبط کاال و یا ارز قاچاق، مرتکب از  صورت بنا به تشخیص مرجع رسیدگی  در این
مبارزه مجازات قانون  در  مقرر  تخفیف   های  او  مجازات  در  اینکه  یا  و  معاف  ارز  و  کاال  قاچاق  با 

  گذار قانونتوان از تدابیر خاص  های قاچاق« را میبه »سرشبکه  72  ۀشود. اشاره مادمتناسب داده می
یافته مرتکب قاچاق، در جهت کشف و اثبات این جرم  جلب همکاری اعضای گروه سازمان  منظوربه

 دانست.
 ه انقالب صالحیت دادگا .2-۴

ای، قاچاق  یافته و حرفهقانون »رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز سازمان  44  ۀماد  موجببه
کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا 
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پرونده است. سایر  انقالب  دادگاه  در و  آن  به  و رسیدگی  تخلف محسوب  ارز،  و  قاچاق کاال  های 
آید آن است که قاچاق کاال و  از این ماده برمی آنچه ..« .زمان تعزیرات حکومتی است.صالحیت سا

(  19: 1396تخلف و در صالحیت شعب تعزیرات حکومتی است )اجتهادی و صفاری،  ارز ابتدائا  
سبب صدق عنوان جرم بر رفتار مرتکب و   44ۀ گانه مذکور در مادو لیکن صدق یکی از عناوین پنج

شود. بر این  یک مرجع اختصاصی می  عنوانبهیجاد صالحیت رسیدگی برای دادگاه انقالب  آن ا  تبعبه
یافته کاال و ارز از دو سو  بینی صالحیت دادگاه انقالب برای رسیدگی به قاچاق سازماناساس پیش

سو صالحیت عام شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به بزه قاچاق کاال و  باشد. از یکمتمایز می
( در رسیدگی 2و  1های کیفری و از سوی دیگر صالحیت عام مراجع عمومی دادگستری )دادگاهارز 

 به جرایم با تخصیص مواجه شده است. 
 دستگاه کاشف عنوانبهبینی وزارت اطالعات  پیش .2-۵

مرجع   39  ۀماد  موجببه هماهنگی  با  موظفند  انتظامی  نیروی  و  اطالعات  »وزارت  قانون 
خو  صالح ذی شبکهقضایی،  کاشف،  دستگاه  اعالم  بر  بنا  یا  گروهد  اصلی،  سازمانهای  یافته  های 

را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.«  ها  آن  هایقاچاق کاال و ارز و دارایی 
ضابط خاص    عنوانبهقانون آیین دادرسی کیفری امکان شناسایی وزارت اطالعات    29  ۀبه استناد ماد

ضابطان    ۀان وزارت اطالعات را در زمرمأمورمهم آن است که خود این ماده    ۀدارد، لیکن نکت  وجود
در قوانین دیگر  ها  آن  بینی اختیار ضابطان برایدهد، بلکه این امر را موکول به پیشخاص قرار نمی

به    ماال  نیز اج  1398اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب    ۀنامآیین  18  ۀنماید. در مادمی 
ضابط تلقی شدن وزارت اطالعات تصریح شده است. بر این اساس برخی بر این نظر هستند که  

ان وزارت اطالعات  مأمورقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اختیارات ضابطان به    39  ۀماد  موجببه
امیر حاجیلو،   و  افتراقی در  383:  1397محول شده است )فتحی  امر راهبردی  این  با ( و  مواجهه 

 یافته است. قاچاق سازمان
ان وزارت اطالعات در  مأموربایست توجه داشت که مستندی برای ضابط تلقی شدن  لیکن می

قوانینی که در این زمینه وجود داشت،   ترینمهمیافته وجود ندارد و یکی از  مواجهه با قاچاق سازمان
ساله پنجم توسعه جمهوری  ن برنامه پنجقانو  205  ۀماد  موجببهتکلیف مقرر برای وزارت اطالعات  

آن وزارت اطالعات موظف بود »... اقدامات   موجببه( بوده است که  1390ـ    1394ران )یاسالمی ا
.. در مقام ضابط  .ت اقتصادی،یو مقابله با فساد و اختالل در امن ی ریشگی.. ب ـ پ.ر را انجام دهد: ی ز

این ماده در برخی از مصادیق قاچاق  چهارچوب    ..« بر این اساس وزارت اطالعات در.دادگستری 
ضابط عمل نماید و در این موارد از اختیارات ضابطان دادگستری    عنوانبهتوانست  کاال و ارز نیز می
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نیز برخوردار بوده است. لیکن با انقضای مهلت اجرای این قانون و اجرایی شدن قانون برنامه ششم،  
قانون مبارزه با قاچاق   39  ۀفاقد اعتبار است. بنابراین در اجرای مادالذکر در شرایط کنونی  مستند سابق
توان ضابط تلقی نمود و لیکن در حدود قلمرو ماده که ان وزارت اطالعات را نمیمأمورکاال و ارز،  

های  یافته است با توجه به اینکه یکی از وظایف وزارت اطالعات شناسایی گروهناظر به قاچاق سازمان
باشد، با توجه به شمول تعریف »دستگاه کاشف« مقرر در بند ص فته قاچاق کاال و ارز مییاسازمان

آنکه  یافته دستگاه کاشف دانست، بیتوان این وزارتخانه را در حدود قاچاق سازمانقانون، می 1 ۀماد
های  اهوزارت اطالعات را نیز باید در کنار دستگ   این استدالل آن است که اوال    ۀ ضابط باشد. نتیج

ماد در  مذکور  دستگاه  36  ۀکاشف  جزو  مصادیق قانون  دیگر،  بیان  به  و  نمود  تلقی  کاشف  های 
به استثنای    قانون دانست و ثانیا    36  ۀهای کاشف را نباید منحصر در مصادیق مذکور در ماددستگاه

ماد در  مقرر  برای  نمی   39  ۀاختیارات  دیگری  اختیار  وزارت  مأمورتوان  با ان  مواجهه  در  اطالعات 
یافته قاچاق کاال و  های سازمانیافته قائل بود که این اختیارات شامل »شناسایی گروهقاچاق سازمان

باشد. بر این  ها« و »تشکیل پرونده« و »تکمیل تحقیقات« میهای این گروهارز«، »شناسایی دارایی
دستگی اختیار  مانند  ضابطان  مختص  اختیارات  از  برخی  برای  اساس  مشهود،  جرایم  در  متهم  ری 

و  مأمور نیست  متصور  اطالعات  وزارت  گونهان  تبصر  آن  می   41  ۀماد  1  ۀکه  مقرر  »در قانون  دارد 
دستگاه که  کشف  مواردی  از  پس  موظفند  باشند،  دادگستری  ضابطین  اختیارات  فاقد  کاشف  های 

  صالحذیابطین یا مراجع  جلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضبالفاصله با تنظیم صورت 
قانون برای وزارت اطالعات، نقش این   39 ۀ اطالع دهند.« البته با توجه به میزان اختیار مقرر در ماد

 های کاشف است. وزارتخانه بیش از اختیار مقرر برای دیگر دستگاه
 بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای ضابطان و کاشفان پیش .2-۶

بر این اساس   یافته، کشف این جرایم به اختیارات ویژه نیاز دارد.ازمانپیچیدگی جرایم س   جهتبه
 مأمور قانون هر گاه در زمان کشف جرم قاچاق، دستگاه کاشف یا دستگاه اجرایی    38  ۀماد  موجببه

وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم 
یافته واقع شده است، مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای ازمانس  نحوبهقاچاق  

دادگاه  به صالحیت رسیدگی  توجه  با  بنابراین  نمایند.  اعالم  قضایی  مقام  به  قانونی  اقدامات  انجام 
 بایست پرونده را برای رسیدگی های کاشف مییافته دستگاهانقالب برای رسیدگی به قاچاق سازمان

البته بدیهی است که مرجع قضایی   و  نمایند  ارسال  تعزیرات حکومتی(  نه  به دادسرای مربوطه )و 
یت از دیدگاه دستگاه کاشف نداشته و پس از بررسی، ممکن است قرار عدم صالحیت  تبعبهتکلیفی 

 به شایستگی شعب تعزیرات حکومتی صادر نماید. 
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مرحل در  که  است  معیاره  ۀ البته ضروری  جرم،  شاخصکشف  و  تا سازمان ا  تبیین شود  هایی 
صورت   در  پروند  رو روبهکاشف  یک  تشکیل  برای  را  خود  توان  معیارها،  این  با  قاچاق    ۀ شدن 

این راستا در مادسازمان در  تمثیل »وسایل و تجهیزات مورد   38  ۀیافته متمرکز کند.  از باب  قانون 
ای برای احراز قاچاق  اماره   عنوانبهاستفاده در ارتکاب جرم« و »حجم و یا ارزش کاالی مکشوفه«  

شعبسازمان است.  شده  مطرح  در  11  ۀیافته  نیز  کشور  عالی   ۀ شماررأی    دیوان 
ک  13/03/1393مورخ    9309970907100314 قبیل کمیت  از  نوع کاال،  قرائنی  االی مکشوفه، 

یافته  نفر را موجب صدق قاچاق سازمان  4الی    3محل پنهان کردن و نگهداری کاال و تعلق کاالها به  
دانسته و در نتیجه قرار عدم صالحیت صادره از سوی داسرا به شایستگی تعزیرات حکومتی را رد  

قاچا  1نمود. کاالی  که  فردی  وضعیت  مانند  مواردی  این  بر  و  عالوه  است  شده  کشف  وی  نزد  ق 
تواند مد نظر گیری فرد حامل کاالی قاچاق با سایر افراد بر اساس نوع تجهیزات میچگونگی ارتباط

 (128: 1396قرار گیرد. )کاله مال همدانی، 
بینی تکلیف قانون پیش   48  ۀماد  موجببهیافته  قاچاق سازمان  ۀ یکی دیگر از تدابیر افتراقی در حوز

قیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی است که البته در چند مورد شناسایی و تو
ممنوع، حرفه کاالی  )قاچاق  نیز  پروندهدیگر  یا  و  از  ای  بیش  قاچاق مکشوفه  کاالی  ارزش  با  های 
بینی شده است. بر این اساس مرجع رسیدگی )در خصوص  یکصد میلیون ریال( این تکلیف پیش

فته دادسرای عمومی و انقالب و دادگاه انقالب( تکلیف به شناسایی و توقیف اموال  یاقاچاق سازمان
توقیف نیز بسته به نوع کاال و ارزش آن معادل حداکثر  قابلمتهمین در طول رسیدگی دارد و میزان اموال  

گروه یافته و امکاناتی که  قاچاق سازمان  ۀجزای نقدی مقرر در قانون است. با توجه به ماهیت پیچید
تواند بستری  ها(، این مقرره میخوابیافته برای خنثی نمودن تدابیر کیفری دارد )مانند زندانسازمان

 یافته باشد. برای افزایش ضریب وصول جزای نقدی در قاچاق سازمان
  50  ۀماد  ۀتبصر  موجببههرچند  یافته آن است که  یکی دیگر از تدابیر افتراقی جرم قاچاق سازمان

  های با ارزش کمتر از دو میلیاردپروندهدرخصوص    انون آرای برائت صادره از مراجع قضاییق  1مکرر  
ریال قطعی بوده و از سوی دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه  

دادستان    مأمور یا  و  دولت  درآمدهای  لیکنقابلوصول  و  نیست  های  پروندهدرخصوص    اعتراض 
ای، کاالی ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی( قابلیت یافته )و نیز حرفهچاق سازمانقا

 تجدیدنظرخواهی یا اعتراض وجود دارد.

 
1. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3778 
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که   ذکر است  به  اینجا الزم  »  51  ۀماد  موجببهدر  مواردی که شرایط و ضوابط  قانون  در کلیه 
.« با توجه شوددادرسی کیفری رفتار میمطابق قانون آیین  بینی نشده است،  دادرسی در این قانون پیش

تبصر مانند  نیز در مواردی  آیین دادرسی کیفری  قانون  در  اینکه  آزادی    48  ۀماد  ۀبه  در  )محدودیت 
یافته  ای برای جرایم سازمان)امکان جلب پیش از احضار( مقررات ویژه   180  ۀ انتخاب وکیل( و ماد

یافته کاال و ارز نیز جاری است که موضوع قاچاق سازماندرخصوص    د بینی شده است، این موارپیش 
ماد اخیر  از احضار در قسمت  پیش  ب  1400اصالحی سال    63  ۀامکان جلب  صورت خاص ه نیز 

یافته )و نیز در قاچاق سازماندرخصوص    اخیرالذکر  ۀماد  موجببهتصریح شده است. عالوه بر این  
صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد و این در حالی است که  برخی موارد استثنایی دیگر( امکان  

از تبصر قرار  41  ۀماد  2  ۀمستنبط  در حالت  قابل ی  تأمین   قانون شدیدترین  قاچاق  اتهام  برای  ِاعمال 
 عادی قرار وثیقه است. 

 یافته های مقابله با قاچاق کاال و ارز سازمانچالش .3
گسترد حجم  وجود  ارتکابی   ۀبا  تد  1قاچاق  پیشو  افتراقی  به ابیر  رسیدگی  برای  شده  بینی 

هایی که تحت این عنوان رسیدگی  یافته، با این حال در عمل تعداد پروندههای قاچاق سازمانپرونده
شود، بسیار محدود است و این در حالی است که میزان قاچاق وارداتی و صادراتی به کشور به می 

یافتگی قابلیت ارتکاب ندارد. در اچاق بدون سازمانوضوح حکایت از این دارد که این حجم از ق
 شود.یافته پرداخته میهای قاچاق سازمانهای رسیدگی به پروندهادامه به اهم چالش

 ابهام در مفهوم قاچاق کاال و ارز  .3-۱
»قاچاق« در نظام حقوقی ایران دارای معانی مختلف است و در کاربردهای متنوع »موسع«  ۀواژ

کار رفته است. قاچاق در مفهوم مضیق، معادل قاچاق گمرکی )یا همان قاچاق کاال و  هو »مضیق« ب
قاچاق غیرگمرکی یا قاچاق کاالی ممنوعه    قابل( و در م51:  1393یا ارز( است )الهام و دیگران،  

قوانین و مقررات نشان از آن دارد که قلمرو مفهومی شمول   ۀمالحظ  .(100:  1385)احمدی،    است
فهم درست از مفهوم قاچاق    رواینازبسیار گسترده است،    قاچاق بسیار متنوع و در عین حال بعضا  

  تواند نقش مهمی در تحلیل درست قوانین و مقررات داشته در کاربردهای مختلف آن توسط قانون می 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز اصطالح »قاچاق کاال و ارز«   1  ۀدر بند الف ماد  گذارقانونباشد.  

 
برآوردهای و اطالعات   ۀستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مرجع تخصصی تهیه و ارائقانون،    16  ۀبه موجب ماد  .1

،  25به ترتیب  1396الی  1392های برای سال  باشد که مطابق برآورد این مرجع حجم برآورد قاچاقو آمار قاچاق می 
 (https://epe.ir/News/18618) میلیارد دالر بوده است. 12.9و   12.6 ،15.5، 19.8
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های موجود در تعریف بر ابهام موجود در تعریف قاچاق کاال  را تعریف نموده است و لیکن تعارض
 و ارز افزوده است. 

  و منحصرا    قاچاق کاال و ارز، صراحتا    باشند که مطابق تعریف قانونی، عنوانبرخی بر این نظر می
شود و بر این اساس با وجود اینکه رفتارهایی مانند  وارد و یا خارج ساختن کاال و ارز را شامل می

حمل و نگهداری کاالی قاچاق هم ممکن است به مانند قاچاق مجازات داشته باشند و لیکن احکام  
و    30:  1396؛ اجتهادی،  158و    157،  1396نظر،  مند بگجاری نخواهد بود )بهره ها  آن  قاچاق بر

برخی دیگر بر این    قابل البته در م  .(42:  1399نیاز و جعفری،  ؛ ثروتی بی77:  1397؛ خالقی،  31
قاچاق صرفا   تعریف  فعلی  در شرایط  مرزهای    نظر هستند که  و  ورودی و خروجی  مبادی  به  ناظر 

مل کاالی فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز  گردد، بلکه نگهداری و توزیع و حجغرافیایی نمی
این ابهام و آثار مهم مترتب بر آن سبب شده    . (1:  1397شود )صفاری و دیگران،  قاچاق محسوب می

عمومی دیوان عالی کشور در چند مورد سعی در تبیین قلمرو بزه قاچاق کاال و ارز   هیئت  است که
ه به این موضوع ورود نمود و تفسیر  رویوحدترأی    عمومی دیوان عالی کشور در چند  هیئت  نماید.

در اساس  این  بر  داد.  ارائه  قاچاق  از    05/05/1395مورخ    751  ۀشمار  ۀرویوحدترأی    مضیقی 
در ادامه  در  و  ماهواره  از  دریافت  تجهیزات  مورخ   809  ۀ شمار  ۀرویوحدترأی    نگهداری 

نگهداری مشروبات الکلی قاچاق خارج از عنوان قاچاق دانسته شد. توسعه و تبعیت  17/01/1400
شد که ارتکاب رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش  از مفهوم اخص از قاچاق سبب می

امر در تعارض   قانون خارج شود و این 29و  28یافته از شمول مواد سازمان  نحوبهکاال و ارز قاچاق  
باشد. باالخص که در با روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مقابله با بزه قاچاق می

  درصدددر نهایت ها آن یافته صرف ورود کاال به کشور غایت مرتکبین نیست وبحث قاچاق سازمان
این طریق هستند   از  مالی  به دیگران و کسب منفعت  این کاالها  مانند    روایناز و  انتقال  رفتارهایی 

 .. جزو لوازم عرفی واردات غیرفانونی کاال به کشور هستند. .حمل، نگهداری و 
اصالحی تمامی    63  ۀسو در مادقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از یک  1400سال    ۀدر اصالحی

)به جز موارد  قانون  این  به جرایم و تخلفات موضوع  قواعد عمومی مربوط  خاص مقرر(    احکام و 
مذکور بسیاری از    ۀماد  5  ۀمطابق قانون مجازات اسالمی دانسته شده است و عالوه بر این در تبصر

جرایم و تخلفات موضوع این قانون )به استثنای یک    ۀهای قاچاق در مورد هماحکام، آثار و مجازات
مفهوم قاچاق به  صوص  درخ  این امر آن است که ابهام   ۀدانسته شده است و نتیج  االجرا الزم مورد(  

و   جرایم  دیگر  بر  قاچاق  احکام  موارد  از  بسیاری  در  چون  در عمل  لیکن  و  است  باقی  خود  قوت 
نیز تابع سیاست کیفری مقرر برای  ها  آن  تخلفات مقرر در قانون مذکور جاری است، در نتیجه اصوال  
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 موجب به  چراکه ؛  موضوع بحث حاضر ابهام به قوت خود باقی استدرخصوص    قاچاق هستند. لیکن 
یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد سازمان  نحوبهتنهایی،  در صورتی که قاچاق به  63  ۀماد  4  ۀتبصر

که دیگر جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به    شود و لیکن در صورتیاین قانون عمل می  29و    28
دیگر   گرفتن  نظر  در  با  یا  و  قانون    جرایمتنهایی  این  تخلفات  قاچاق(    ازجمله)و  یا    نحوبهبزه 

یافته به حداکثر مجازات مقرر برای  یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمانسازمان
شوند و در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف  رفتار ارتکابی خود محکوم می

و   28های مقرر در مواد  به تفاوت مجازات  گردد. با توجهمجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می
یافته،  برای ارتکاب جرم یا تخلف در حالت سازمان  63  ۀماد  4  ۀهای مقرر در تبصربا مجازات  29

بسته به اینکه رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش کاال و یا ارز قاچاق مشمول عنوان 
 متفاوت خواهد بود.قاچاق دانسته شود یا نه، مستند قانونی آن 

 های قاچاق زدگی در رسیدگی به پروندهشتاب. 3-2
نیاز به دقت  ها  آن   جرایم پیچیده و حساس بوده و تعیین تکلیف پیرامون  ازجملهجرایم اقتصادی  

توجیه نیست، قابل سو رسیدگی فوری  ها، از یک، در رسیدگی به این پروندهرواین ازو تیزبینی دارد؛  
والنی بودن رسیدگی که اقتضای یک رسیدگی عادالنه و دقیق است، خود فرصتی  در همان حال، ط

:  1390پور،  کند )مهدویرا برای انواع اقدامات نفوذگرانه از سوی مرتکبان جرایم اقتصادی فراهم می 
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سرعت   گذارقانون   تأکید  یکی از موضوعات بسیار مورد   .(256

دگی و صدور حکم است. برخی از تکالیف مرتبط با اصل لزوم سرعت در رسیدگی در قانون  در رسی
برای صدور تعیین مهلت یک ماهه  از:  ارز عبارتند  با قاچاق کاال و  (، 45  ۀنهایی )مادرأی    مبارزه 

برای صدور  پرونده رأی    تعیین مهلت یک ماهه  در   ۀ صاحب و صاحب متواری )مادهای بیغیابی 
ماد  (، عدول43 انتهایی  )قسمت  ذاتی  استثنا44  ۀاز صالحیت  پرونده  ی(،  از  صریح  قاچاق  های 

آیین دادرسی مدنی )تبصر  28  ۀِاعمال تکلیف موضوع ماد ( و عدم امکان پذیرش  44  ۀماد  ۀقانون 
 ۀ اعتراض و رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری )تبصر

 (.50 ۀماد 2
هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز »   45  ۀماد  موجببه

تجدیدنظر شعب  و  حکومتی  تعزیرات  باید  ها  آن  اسالمی،  پرونده  تحویل  زمان  از  ماه  یک  ظرف 
نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل  رأی    رسیدگی و

کننده شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی
مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش  صورت  به   را   تأخیرموظف است علت  
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انتظا محکومیت  میموجب  سه  درجه  تا  تکلیف  گرددمی  است:  تکلیف  دو  متضمن  ماده  این   ».
رأی   باشد. در این ماده منظور از صدوردر مهلت یک ماه میرأی    نخست ناظر به رسیدگی و صدور

مقتضی نهایی در همان مرحله از دادرسی است. تکلیف دوم ناظر به مواردی است  رأی    نهایی، صدور
کننده مکلف  فراهم نشود که در این صورت مرجع رسیدگی رأی    رکه در مهلت مذکور امکان صدو

از مقام مافوق، مقام  صورت  به  را  تأخیراست علت   نماید و منظور  به مقام مافوق گزارش  مکتوب 
بزه قاچاق کاال  درخصوص    مافوق اداری است. تعارض و تزاحم موجود بین رسیدگی توأم با سرعت

یافته از دیگر سو های کشف بزه قاچاق کاال و ارز سازماناری ها و دشوسو و پیچیدگی و ارز از یک
 یافته بسیار کم باشد. های قاچاق سازمانسبب شده است که در عمل تعداد پرونده

پرونده از  محدودی  بسیار  تعداد  عمل  دستگاهدر  توسط  متشکله  عنوان های  کاشف  های 
عدم تحقق عناصر مربوط،    لحاظبهجع قضایی  مرا   یافته دارد و لیکن در این موارد نیز عمدتا  سازمان

یافته بودن قاچاق داشته و با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را کثرت کار و... نظر بر غیرسازمان
؛ امیری و محمدیان،  327و  326: 1396دارند )اجتهادی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می

به حکم مقرر در قسمت اخ  .(126:  1397 توجه  تبصربا  این موارد شعب   44  ۀماد  ۀیر  در  قانون، 
باشند و حق اختالف در صالحیت با مراجع قضایی  دگی می یلف به رسک م  یومتک رات ح ی سازمان تعز

یافته در صالحیت شعب تعزیرات  شود که چه بسا رسیدگی به قاچاق سازمانرا ندارند و نتیجه آن می
سؤال   این  اینجا  در  و  گیرد  قرار  میحکومتی  شعبمطرح  تکلیف  موارد  این  در  که  تعزیرات    ۀشود 

  ۀ مشورتی شمار   ۀ یافته چیست؟ در این خصوص نظریقاچاق سازمان  ۀحکومتی در مواجهه با پروند
دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی بر این است که   15/09/1395مورخ  4788/210/95

از مقررات   گذارقانونلوازم آن است، در مواردی که  ... بر اساس قاعده ِاذن در شیء مستلزم ِاذن در  »
باشد و در صالحیت ذاتی عدول نموده است، اعطاء صالحیت مستلزم تجویز اختیارات آن نیز می

صورتی که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی اتهام منتسب به متهم،  
که مجازات  تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به اینمستلزم حبس باشد این امر نافی صالحیت شعبه  

قانونی   نمیقابلمقرر  پرونده تجزیه  در  رسیدگیباشد  مرجع  حبس،  مجازات  مستلزم  کننده های 
چشمنمی حبس  مجازات  ِاعمال  از  نماید.تواند  تعزیرات  پوشی  سازمان  حقوقی  امور  )دفتر   »

صورت کلی  هان صدور مجازات حبس و ب( این نظریه از جهت اعطای امک123:  1397حکومتی،  
یافته(  قاچاق سازمان  ازجملهامکان رسیدگی شعب تعزیرات به مصادیق جرم قاچاق کاال و ارز )و  

تواند محل نقد جدی باشد و در این موارد متعاقب قرار عدم صالحیت صادره از مراجع قضایی می 
االتباع دانست و در این  کومتی الزم چه بسا بتوان تشخیص مراجع قضایی را برای شعب تعزیرات ح 
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  یافته بودن قاچاق گذاشته و بر این مبنا بایست بنا را بر غیرسازمانموارد شعب تعزیرات حکومتی می
نتیجرأی   البته  که  نمایند  نادیده  ۀصادر  است  ممکن  نیز  دیدگاه  سازماناین  وصف  یافتگی انگاری 

 قاچاق باشد. 
 یافتهنقدی اشخاص مرتبط در قاچاق سازمانابهام در میزان جزای . 3-3

صورت مشارکت و یا  هیافته ممکن است بماهیت رفتارهای ارتکابی توسط اعضای گروه سازمان
مجازات مرتکبین قاچاق  درخصوص  مهمی که ۀمعاونت در ارتکاب بزه قاچاق کاال و ارز باشد. نکت

قانون، در صورت تشکیل گروه   29و    28ظاهر مواد  یافته وجود دارد آن است که با توجه به  سازمان
صرف  اساس  مجرمانه،  بر  یک  هر  معاونت(  یا  و  )مشارکت  مرتکبین  از  یک  هر  نقش  از  نظر 

میزان درخصوص    مبهمی که وجود دارد   ۀشوند و لیکن نکتهای مقرر در این مواد محکوم می مجازات
قانون، مرتکب    29و    28مواد    موجببه؟  باشدیافته میجزای نقدی هر یک از اعضای گروه سازمان

شود و ظاهر  نیز محکوم می  22و    18یافته حسب مورد به جزای نقدی مقرر در مواد  قاچاق سازمان
یافته به جزای  در قاچاق سازمانها آن نظر از نقشاین مواد بر این است که هر یک از مرتکبین صرف 

است که در عمل هر یک از مرتکبین بر اساس    این برداشت آن  ۀ شود. نتیجنقدی مقرر محکوم می
ارزش کل کاال و ارز موضوع قاچاق محکوم شوند که با توجه به امکان تبدیل جزای نقدی به حبس  

 های نامتناسب را فراهم نماید. اعمال مجازات ۀتواند زمینسال می 15حداکثر تا 
د  66  ۀماد  موجببه مشارکت  برای  مقرر  نقدی  جزای  بحث  در  مرجع قانون  قاچاق،  بزه  ر 

نماید.  کننده سهم هر یک را شرکا را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم میرسیدگی 
نظر به تسهیم جزای نقدی نسبی    اخیر نیز دارای ابهامات بسیاری است ولی اجماال    ۀمقررهرچند  

افته نیز اتخاذ نمود و آن یقاچاق سازماندرخصوص    مقرر بین شرکا دارد. شاید بتوان این سیاست را
به جزای    66  ۀ شان در قالب شرکت باشد را بر اساس مادیافته که نقشدسته از اعضای گروه سازمان

اعضایی که  درخصوص    نقدی محکوم نمود که البته در این حالت دیگر امکان اعمال جزای نقدی
 اند وجود نخواهد داشت. نقش معاونت را ایفا نموده

 نتیجه 
ب توجه  مقایس  ۀه شیوع گسترد با  و  در کشور  ارز  و  میزان   ۀقاچاق کاال  با  ارتکابی  قاچاق  حجم 

صادرات و واردات قانونی کاال و آثار اقتصادی و غیراقتصادی سوء این پدیده، تردیدی در ضرورت  
بزه    ۀمقابل این  با  شیو  عنوانبهافتراقی  به  بزه  این  ارتکاب  لیکن  و  ندارد  وجود  اقتصادی  بزه   ۀیک 

یافته با جرایم دیگر نظیر  د. آمیختگی قاچاق سازمانها بیافزایاین آسیب  ۀتواند بر دامنیافته میسازمان
ضرورت  پولشویی(  )مانند  مالی  جرایم  و  ارتشاء(  و  رشاء  )مانند  اداری  فساد  با  مرتبط  جرایم 
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این جرم را مضاعف میپاسخ به  افتراقی  این راستا  دهی  در  در    گذارقانون نماید.  بار  برای نخستین 
ارز،   و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  سازمانقانون  قاچاق  و  مفهوم  نمود  ایران  تقنینی  ادبیات  وارد  را  یافته 

 قانون مذکور آن را تعریف نمود. 1 ۀبند س ماد موجببه
 ۀ بینی سازوکارهای افتراقی در حوزدر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با پیش  گذارهرچند قانون

متناسب در  سعی  ماهوی  و  شکلی  کیفری  کیفسیاست  سیاست  قاچاق  سازی  ماهیت  با  ری 
سیاست کیفری    ۀیافته داشته است و لیکن در عمل این سیاست کیفری تفنینی چندان در عرص سازمان

است.   نداشته  نمود  قضایی  و  حدود  آنچه  اجرایی  برآورد  در   25الی    12از  قاچاق  دالری  میلیارد 
برمیسال کشور  در  اخیر  بخش  های  حداقل  که  است  این  ایقابلآید  از  قاچاق  توجهی    نحوبهن 

صورت  هلنجی که به ظاهر بشود و چه بسا مصادیقی مانند قاچاق کولبری و تهیافته واقع میسازمان
می  صورت  مرزنشینان  توسط  یک  انفرادی  از  بخشی  واقع  در  آن    فرایندگیرد،  در  که  باشد  پیچیده 

که در عمل تشکیل پرونده  یافته قاچاق باشند و این در حالی است های سازمانمرزنشینان اجیر گروه 
دهد. این امر ریشه در عوامل  یافته بسیار به ندرت رخ میو رسیدگی به آن تحت عنوان قاچاق سازمان

سازمان قاچاق  مفهوم  درست  تبیین  عدم  چون  دستگاهمتعددی  برای  مراجع  یافته  و  کاشف  های 
یافته در قانون، عدم اهتمام  کننده، عدم تبیین کافی قرائن موجب ظن ارتکاب قاچاق سازمانرسیدگی 

رسیدگی دستگاه مراجع  و  کاشف  پروندههای  پنهان  ابعاد  شناسایی  برای  و  کننده  قاچاق  های 
های زمانی محدودیت  جهتبههای قاچاق  کننده در رسیدگی به پروندهزدگی مراجع رسیدگیشتاب

ابهامات متعدد در قانون مبارزه با قاچاق باشد. عالوه بر مشکالت مذکور، وجود  مقرر در قانون می 
یافته کاال و ارز افزوده است. در  کاال و ارز نیز بر ناکارآمدی سیاست کیفری مقابله با قاچاق سازمان

این راستا ضرورت اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز باالخص در مواردی مانند رفع ابهام از 
شمول آن بر رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش    قلمرو مفهومی قاچاق کاال و ارز و

تعیین    ۀیافته، نحوهای قاچاق کاال و ارز سازمان آفرینی وزارت اطالعات در پرونده..، حدود نقش.و
 . یافته و... وجود دارد جزای نقدی مرتکبین در قاچاق سازمان
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