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نام خدابه

 نظريه شوراي نگهبان» الف«بررسي بند.1

و بايد توسط رئيس-الف«در اين بند آمده است كه نظر به اينكه اين اليحه در موارد عديده داراي ماهيت قضايي است

و با عنايت به نظريه تفسيري اين شورا مكرم قوه قضائيه تهيه مي مي درخصوص موردشد گرديد الزم است اقدام

.»داقل نظر ايشان نيز اخذ شودح

و جمع بندي نظرات در همين راستا مصوبه مذكور در جلسات متعددي در قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت

شد 26/9/1391مشورتي قوه قضائيه در تاريخ  قوه قضائيه نتيجه جلسات مشورتي. به مجلس شوراي اسالمي ارسال

م99خود را در قالب  و جزء تن مواد، تبصرهنظر مشخص درخصوص . هاي اين مصوبه به مجلس ارائه نمود ها، بندها

اوالً وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را در قوه قضائيه منحصر. محور اصلي اين نظرات بر دو موضوع استوار است

و ثانياً پيشنهاد حذف سازمان تعزيرات از مراجع داراي صالحيت در بررسي جرم قاچاق ارائه شده اين. است نموده

.هاي كارشناسي درحال بررسي است اكنون در كميته نظرات هم

 نظريه شوراي نگهبان»ب«بررسي بند.2

به»الف«بر مطلب مذكور در بند عالوه-ب«در اين بند آمده است كه و ابهامات ديگري نيز شرح زير، اين اليحه اشكاالت

:»دارد

ج كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار 17/02/1391لسه مورخ شايان توجه است كه موارد ذيل يكبار در

شد رأي» الف«با توجه به عدم وصول نظرات قوه قضائيه در خصوص بند. گرفت .گيري به جلسات آتي موكول
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شماره

 ماده
 پيشنهاد مركز ايراد شورا مصوبه مجلس

--

نظر به اينكه اين اليحه در موارد)الف

م و بايد قضايي اهيتعديده داراي است

توسط رئيس مكرم قوه قضائيه تهيه 

و با عنايت به نظريه تفسيري اين مي شد

مي درخصوص موردشورا  گرديد اقدام

 الزم است حداقل نظر ايشان نيز اخذ شود

 در حال بررسي است

--

،»الف«بر مطلب مذكور در بند عالوه)ب

و ابهامات ديگري نيز اين اليحه اشكاالت

:شرح زير دارد به

:شرح ذيل اصالحات پيشنهادي به

19 

هر كس مرتكب قاچاق كاالي ممنوع گردد-)19(ماده

يا كاالي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا 

به بفروشد، عالوه ماه تا دوسال6بر ضبط كاال

و تا  حبس، جزاي نقدي معادل ده برابر ارزش كاال

ميهفتادوچهار ضربه شالق مح در. شود كوم

 كه ارزش كاالي ممنوع قاچاق بيش از يكصد صورتي

ريال باشد وسايل نقليه مورد)100,000,000( ميليون

 گردد استفاده ضبط مي

كه ميزان مجازات بدون)19(اطالق ماده

و اهميت جرم  درنظر گرفتن ميزان، نوع

 تعيين گرديده، مغاير قانون اساسي است

ب قاچاق كاالي ممنوع گردد يا هر كس مرتك-)19(ده ما

 كاالي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد،

و اهميتباكاال بر ضبط عالوه و نوع كاال توجه به ميزان

ده تااز پنجماه تا دو سال حبس، جزاي نقدي6بهجرم

و تا هفتادوچهار ضربه شالق محكوم برابر ارزش كاال

ار در صورتي. شود مي زش كاالي ممنوع قاچاق بيش از كه

ريال باشد وسايل نقليه)100,000,000( ميليون يكصد

گردد مورد استفاده ضبط مي

25 

و ارز در صورتي كه ارتكاب قاچاق سازمان يافته كاال

و يا با  به قصد مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران

و منجر به اخالل  علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد

ودر نظام گسترده توليد داخلي، ارزي، بازرگاني

االرض شناختهفي مفسدمرتكب تجارت قانوني شود، 

و عالوه مي آن شود بر مصادره اموال به مجازات

 گردد مطابق قانون مجازات اسالمي محكوم مي

از اين حيث كه مشخص نيست)25(ماده

آيا منظور از اخالل گسترده، مجموع 

توليد داخلي، موارد مذكور يعني نظام

و تجارت قانوني است يا  ارزي، بازرگاني

از: صورت مجزا ابهام دارد هريك به پس

 رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

در صورتي كه ارتكاب قاچاق سازمان يافته-)25(ماده

و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران  كاال

و بهو يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد منجر

ازدر اخالل گسترده توليد داخلي، ارزي،هاي نظامهريك

و  مفسدمرتكب تجارت قانوني شود،يا بازرگاني

مي في و عالوه االرض شناخته به شود بر مصادره اموال

مجازات آن مطابق قانون مجازات اسالمي محكوم 

گردد مي

32 

هاي موجب اين قانون، حفاظت گمركبه-)32(ماده

ر زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي كشو

و كاالهاي موجود ايران براي حفاظت اماكن گمركي

و امور اجرا ي مبارزه با قاچاق در محدودهيدر آنها

و مأموران آن در حدود وظايف، آن اماكن، تشكيل

ميقضايي ضابط خاص  شوند محسوب

درخصوص اينكه مأموران)32(در ماده

تلقي شوند، حفاظت گمرك ضابط خاص

الزم است شرط وثاقت مذكور در قانون 

دادرسي كيفري مراعات شود واالينيآ

 خالف موازين شرع است

هاي كشور موجب اين قانون، حفاظت گمركبه-)32(ماده

زيرنظر رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران براي 

و امور  و كاالهاي موجود در آنها حفاظت اماكن گمركي

اماكن با اخذ زه با قاچاق در محدوده آن اجرايي مبار

و مأموران آنمجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل

آ در حدود وظايف ينيو با شرايط مذكور در قانون

 شوند ضابط خاص قضايي محسوب ميدادرسي كيفري

36 

اتهام، مشمول-)36(ماده»2«تبصره»ب«بند

و حرفه و كااله جرائم سازمان يافته اي ممنوع اي

 باشد

)36(ماده»2«تبصره»ب«اطالق بند

و كاالهاي درخصوص جرائم حرفه اي

و ممنوع بدون در نظر گرفتن ميزان، تعداد

زمان تكرار جرم، مغاير قانون اساسي 

است

اتهام، مشمول جرائم-)36(ماده»2«تبصره»ب«بند

مشروط، كاالهاي ممنوع باشديااي حرفه،سازمان يافته

به آنكه ميزان ارزش كاالي قاچاق در مجموع بيش از

ميليون ريال باشد 500

32 

هاي رئيس حفاظت گمرك-)32(ماده»1«تبصره

رئيس كل گمرك جمهوري اسالميبه حكمكشور 

ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي منصوب 

 شود مي

بايد براساس)32(ماده»1«در تبصره

ساله پنجمن برنامه پنجقانو) 233(ماده 

توسعه جمهوري اسالمي ايران اصالح 

 شود واال اشكال دارد

به پيشنهادهاي كشور رئيس حفاظت گمرك-»1« تبصره

رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران پس از تأييد

و با حكم ستاد كل نيروهاي فرمانده نيروي انتظامي 

 شود منصوب ميمسلح
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 پيشنهاد مركز ايراد شورا مصوبه مجلس

40 

ا-)40(ماده و دادگاه انقالب هر كدام ز شعب دادسرا

و شعب تجديدنظر آنها اسالمي، تعزيرات حكومتي

و ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي

رأي نهايي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع 

و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز  جرم يا تخلف

صورت بيشتري داشته باشد كه در اينمهلتبه 

يكمورد حسب بار با تأييد مقام مافوق براي

مي مهلت در. شود هاي فوق تمديد تخلف از اين امر

مرتبه اول موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه

و در صورت تكرار مطابق قانون نظارت مي گردد

مي 17/7/1390بر رفتار قضات مصوب شود عمل

كه امكان فراهم نمودن مقدمات در صورتي

ور رأي نهايي نباشد الزام الزم جهت صد

و  قاضي به صدور رأي در مدت مقرر

تبع آن محكوميت انتظامي وي به اين به

.علت، خالف موازين شرع است

از-)40(ماده و دادگاه انقالب هر كدام شعب دادسرا

و شعب تجديدنظر آنها ظرف اسالمي، تعزيرات حكومتي

و يك رأي نهايي ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي

را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف 

بيشتريزمانو علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به 

مرجع حسب مورد صورت داشته باشد كه در اين

به رسيدگي صورت كننده موظف است علت تأخير را

عدم ارسال اين. مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد

گرددمي3انتظامي تا درجه گزارش موجب محكوميت

44 

بر قضايي منظور اعمال نظارت عاليهبه-)44(ماده

هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، پرونده

هايهرئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پروند

و از قاچاق كاال ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس

9تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه 

ميقضايي  شوند با ابالغ رئيس قوه قضائيه منصوب

اين حيث كه مشخص نيست آيا رئيس از

يائقوه قضا يه ملزم به صدور ابالغ است

پس از رفع ابهام. خير؟ ابهام دارد

 اظهارنظر خواهد شد

بر قضايي منظور اعمال نظارت عاليهبه-)44(ماده

رئيس هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، پرونده

هاي قاچاق كاالهشعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پروند

ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزيرو

موافقتباقضايي9دادگستري از بين قضات داراي پايه 

 شوند ابالغ رئيس قوه قضائيه منصوب ميو

47 

به-)47(ماده به متهميني كه منظور رد اتهام قاچاق

مياسناد مثبته گم ده ركي استناد كنند، مكلفند ظرف

 كننده، طرح پرونده در مرجع رسيدگيروز از زمان 

اين مهلت با عذر موجه. را ارائه نماينداصل آن سند

كننده حداكثر يك بار به تشخيص مرجع رسيدگي

كه. ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است به اسنادي

ي داده ها ارائه شود ترتيب اثر خارج از اين مهلت

 شود نمي

و- تبصره و تصوير مصدق اسناد رونوشت

مدارك مندرج در اين ماده قابل استناد در مراجع

كننده نيست رسيدگي

كه)47(اطالق تبصره ماده در مواردي

و  امكان دسترسي به اصل سند نيست

رونوشت يا تصوير مصدق قابل خدشه 

 نباشد، خالف موازين شرع است

به-)47(ماده منظور رد اتهام قاچاق به اسناد متهميني كه

كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان مثبته گمركي استناد مي

رااسناد مذكور كننده، طرح پرونده در مرجع رسيدگي

اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع. ارائه نمايند

كننده حداكثر يكبار ديگر به مدت ده روز قابل رسيدگي

ها ارائه شود به اسنادي كه خارج از اين مهلت.تمديد است

 شود ترتيب اثري داده نمي

حذف شود- تبصره

49 

و حكم-)49(ماده در موارد صدور رأي برائت متهم

و ارز مستحق  و ارز، صاحب كاال به استرداد كاال

بهاي كاال به قيمت بازار داخلي در زمان دريافت 

و يا ارز واريزي به حساب بان ك مركزيفروش

 است

در صورت وجود عين، پرداخت بهاي كاال

 اشكال دارد

به-)49(ماده و حكم در موارد صدور رأي برائت متهم

و ارز  و ارز، صاحب كاال در صورت وجود استرداد كاال

و در غير اين  مستحقصورت عين، مستحق دريافت آن

و دريافت بهاي كاال به قيمت بازار داخلي در زمان فروش

 ارز واريزي به حساب بانك مركزي استيا 

54 

و يا ارز قاچاق، در صورتي-)54(ماده كه كشف كاال

همراه با درگيري مسلحانه مرتكبين قاچاق با انواع 

و آتش با سالح گرم و زا با مأمورين كاشف باشد

با عمليات مأمورين كاشف، مرتكبين دستگير شوند 

بهقضايي حكم مرجع سازمان نفع وسايل نقليه

و ارز كاشف براي استفاده در مبارزه با قاچاق كاال

شود ضبط مي

در)54(ماده بايد با همان قيود مذكور

ر آن اصالحيو نظا)19(ماده»2«تبصره 

 گردد واال اشكال دارد

و يا ارز قاچاق همراه در صورتي-)54(ماده كه كشف كاال

سب وا درگيري مسلحانه مرتكبين قاچاق با انواع الح گرم

و با عمليات مأمورين  آتش زا با مأمورين كاشف باشد

كه وسيله در صورتي. كاشف مرتكبين دستگيرشوند

با استنادو يا نقليه متعلق به مرتكبان قاچاق باشد

با مرتكببه قرائني از قبيل سابقه معلوم شود كه

و اطالع مالك جهت ارتكاب جرم قاچاق در اختيار علم

حكم مرجع قضايي به نفعبات،گرفته شده اس
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 پيشنهاد مركز ايراد شورا مصوبه مجلس

سازمان كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق

صورت خودرو به مالك غير ايندر. شود ضبط مي

و معادل ارزش آن به جرائم نقدي مرتكب يا مسترد

شود مرتكبان افزوده مي

55 

هاي كه محكومين به جريمه در صورتي-)55(ماده

ظ رف بيست روز از تاريخ نقدي مقرر در اين قانون

هاي مقرر اقدام ابالغ حكم قطعي به پرداخت جريمه

و هاي سپرده ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه شده

و شده محكوم يا فروش اموال شناسايي عليه أخذ

و چنانچه اموالي مابقي به مالك مسترد مي شود

و  و يا كمتر از ميزان جريمه باشد شناسايي نشود

م ورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدي مذكور جريمه

دادرسي كيفري به حبس تبديل مطابق قانون آيين

هر صورت حبس بدل از جزاي نقديدر. شود مي

 نبايد از پانزده سال بيشتر باشد

كه)55(اطالق ماده نسبت به مواردي

تبديل جزاي نقدي به حبس بدون حكم 

 قاضي باشد، خالف موازين شرع است

هاي نقدي كه محكومين به جريمه در صورتي-)55(ماده

مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ حكم 

هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه قطعي به پرداخت جريمه

و يا فروش اموال هاي سپرده نقدي از محل وثيقه شده

و مابقي به مالك مسترد شده محكوم شناسايي عليه أخذ

و چنانچه مي از شود و يا كمتر اموالي شناسايي نشود

و جريمه مورد حكم، وصول نشود،  ميزان جريمه باشد

 دادرسي كيفري جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آيين

و يا حسب مورد با حكم قاضي دادگاه صادركننده حكم

به حبس تبديلشعبه بدوي صادركننده رأي تعزيرات

نقدر. شود مي دي نبايد از هر صورت حبس بدل از جزاي

 پانزده سال بيشتر باشد

55 

جزاي نقدي مازاد بر حبس-)55(ماده»2«تبصره

ميتبديلي،  و دين محسوب در صورتشود

عليه، حتي پس از اتمامي اموالي از محكوميشناسا

 گردد حبس وصول مي

تبديل جزاي)55(ماده»2«در تبصره

 نقدي به دين اشكال دارد

ن-»2«تبصره قدي مازاد بر حبس تبديلي، در جزاي

عليه، حتي پس از اتمامي اموالي از محكوميصورت شناسا

 گردد حبس وصول مي

59 

كاال يا هر شخصي كه مرتكب جرم حمل-)59(ماده

و نتواند ارسال ارز قاچاق و يا صاحب شود كننده

به بر ضبط كاال يا ارز، اصلي آن را تعيين نمايد، عالوه

مق مجازات و ارز نيزدرررهاي مورد مالك كاال

 شود محكوم مي

و عمد ذكر)59(در ماده بايد قيود علم

 گردند واال اشكال دارد

كاال يا ارز هر شخصي كه مرتكب جرم حمل-)59(ماده

و نتواند ارسال قاچاق را شود و يا صاحب اصلي آن كننده

هاي به مجازاتبر ضبط كاال يا ارز، تعيين نمايد، عالوه

ميدر مقرر و ارز نيز محكوم مگر، شودمورد مالك كاال

و اماراتي ثابت كند، علم آنكه حامل بتواند با ارائه قرائن

و عمدي براي ارتكاب جرم نداشته است

3

ريزي، منظور سياستگذاري، برنامهبه-)3(ماده

و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري  هماهنگي

ازو مبارزه با قاچاق كاال  و ارز، ستادي متشكل

و وزيران دادگستري، اطالعات، امور اقتصادي

و تجارت،  دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن

و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، راه

و  و آموزش پزشكي يا معاونان ذيربط آنان درمان

و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي

و جلس شوراي اسالمي به انتخابمقضايي حقوقي

و رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي،  مجلس

و فروش اموال تمليكي، صداوسيماي جمع آوري

جمهوري اسالمي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس 

كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي ستاد

و  جمهوري اسالمي ايران، رؤساي كل بانك مركزي

ا يران، رئيس مؤسسه گمرك جمهوري اسالمي

و تحقيقات صنعتي، رئيس و استاندارد اتاق بازرگاني

قانون 127الزم است اصل)3(در ماده 

 اساسي مراعات گردد

ريزي، هماهنگي منظور سياستگذاري، برنامهبه-)3(ماده

بايو نظارت در حوزه امور اجرا و مبارزه ي، پيشگيري

و ارز، ستادي متشكل از وزيران دادگستر ي، قاچاق كاال

و دارايي، كشور، امور خارجه،  اطالعات، امور اقتصادي

و شهرسازي، جهاد و تجارت، راه  صنعت، معدن

و آموزش پزشكي يا كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان

و دو نفر از نمايندگان عضو  معاونان ذيربط آنان

و كميسيون و حقوقي مجلس قضايي هاي اقتصادي

و رؤ هاي ساي سازمانشوراي اسالمي به انتخاب مجلس

و فروش اموال تمليكي، تعزيرات حكومتي، جمع آوري

صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، بازرسي كل كشور، 

كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي رئيس ستاد

و  جمهوري اسالمي ايران، رؤساي كل بانك مركزي

گمرك جمهوري اسالمي ايران، رئيس مؤسسه استاندارد 

وت صنعتي، رئيسو تحقيقا و صنايع اتاق بازرگاني

و نماينده تام به معادن ايران االختيار رئيس قوه قضائيه



�

شماره

 ماده
 پيشنهاد مركز ايراد شورا مصوبه مجلس

و نماينده تام و معادن ايران االختيار رئيس قوه صنايع

و  قضائيه به نام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال

وي ارز با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه

تصميمات اين ستاد پس از امضاي. گردد تشكيل مي

و يا نماينده ويژه وي در موضوعات رئي س جمهور

و ارز براي تمامي دستگاه هاي مرتبط با قاچاق كاال

هاي مرتبط با امر كليه دستگاه.االجراستي الزمياجرا

و ارز ازجمله دستگاه قضا ي،يمبارزه با قاچاق كاال

و ساير دستگاه و انتظامي هاي عضو نيروهاي نظامي

د اختيارات اين ستاد، ستاد وظيفه دارند در حدو

 همكاري كامل را با آن داشته باشند

و ارز با رياست نام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال

مي رئيس . گردد جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل

يا تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس و جمهور

وهفتم اصل يكصدوبيستمطابق نماينده ويژه وي

و ارزقانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق كاال

.االجراستي الزميهاي اجرا براي تمامي دستگاه

و ارز كليه دستگاه هاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق كاال

ويازجمله دستگاه قضا و انتظامي ي، نيروهاي نظامي

در ساير دستگاه حدود هاي عضو ستاد وظيفه دارند

 اختيارات اين ستاد، همكاري كامل را با آن داشته باشند
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قانون) 702(حكم ماده-)19(ماده»1«تبصره

 مجازات اسالمي فقط شامل مشروبات الكلي توليد

 شده در داخل كشور است

شماره مذكور)19(ماده»1«در تبصره

 براساس قانون جديد اصالح گردد

قانون مجازات) 702(م مادهحك-)19(ماده»1«تبصره

شده در داخل اسالمي فقط شامل مشروبات الكلي توليد

 كشور است


