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 مقدمه

و برخورد با پديده قاچاق كاال و كارآمد در مقابله و تدوين قانوني جامع و ارز با هدف تهيه اليحه قاچاق كاال

و فرهنگي به همراه دارد در تاريخ  تقديم مجلس شوراي 22/3/1390و ارز كه آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي

د. اسالمي گرديده است و ارسال آن به شوراي محترم نگهبان، 11/11/1390ر تاريخ پس از تصويب اين اليحه

در ايراداتي از و هايايراد. خصوص اين اليحه مطرح گرديد سوي شوراي نگهبان مزبور در كميسيون مربوطه

و متن اصالحي به شوراي نگهبان  در نهايت در صحن علني مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار گرفت

در12ايراداتي را در قالبا مجدداًاين شور. ارسال گرديد است كه در اين كردهخصوص اين اليحه مطرح بند

مي هايه پيشنهادئو اراهاگزارش به بررسي اين ايراد . پردازيم اصالحي

 اصالحي هايو پيشنهادهابررسي ايراد

و راه:شورا هايايراد»1«براساس بند.1 و اندازي سامانه ايجاد )3(هوشمند جديد موضوع ماده هاي الكترونيكي

. وپنجم قانون اساسي شناخته شده است از حيث عدم تأمين بار مالي، مغاير اصل هفتاد)2(مكرر

ميبه:پيشنهاد اصالحي كه)74(شود در ماده منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد كليه: اليحه تصريح شود

و هزينه هزينه ا هاي برنامه هاي اجراي اين قانون هاي عضو ستاد، در راستاي مأموريت جرايي دستگاههاي

و ارز از محل درآمدهاي موضوع اين ماده تأمين مي . شود مبارزه با قاچاق كاال

مي)9( ماده»ب« بند تبصره:شوراهاي ايراد»2«موجب بندبه.2 العاده ويژه رئيس ميزان فوق«: دارد كه مقرر

در فوق%)80(ادل هشتاد درصدو اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي مع العاده ويژه مستمر قضات

مي)8(تا)1(هاي گروه  معلومآننيتأمقيطركه آنجاازو دانسته شدهيمال بار مستلزم»گردد قضايي تعيين

.ه استشد شناختهياساس قانون پنجمو هفتاد اصلريمغا است، نشده

ميمنظور رفع ايراد فوق پيشنبه:پيشنهاد اصالحي كه)74(شود در ماده هاد كليه: اليحه تصريح شود

و هزينه هزينه هاي عضو ستاد، در راستاي مأموريت هاي اجرايي دستگاه هاي برنامه هاي اجراي اين قانون

و ارز از محل درآمدهاي موضوع اين ماده تأمين مي .شود مبارزه با قاچاق كاال

به)9(ماده»چ«بند: شورا هايايراد»3«موجب بندبه.3 در اليحه كه تشكيل كارگروه نظارتي منظور تسريع

و ارز در دادستاني كل كشور را يكي از وظايف قوه قضائيه دانسته است، اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كاال

.هشتم قانون اساسي شناخته شده استو وپنجاه اصل يكصد»1«خالف بند 

مي منظور رفع ايرادبه:پيشنهاد اصالحي به» با موافقت رئيس قوه قضائيه«شود عبارت فوق پيشنهاد

.الحاق گردد)9(ماده»چ«بند انتهاي

به)54(و همچنين اطالق ماده)19(ماده»3«اطالق تبصره: شورا هايايراد»4«بند براساس.4 ، نسبت

و عمد نداشت مواردي كه استفاده علم و مالك نسبت به عمل، ه باشد، خالف موازين شرع كننده مالك نباشد

:است
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:اصالحي هايپيشنهاد

مي)19(ماده»3«تبصره خصوصدر)الف و مالك عامداً مواردي كه استفاده«عبارت شود پيشنهاد آن را در اختيار كننده مالك نبوده

.الحاق گردد به انتهاي تبصره مزبور.»باشد مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي

مدر)ب مي)54(اده خصوص در اختيار مرتكب قرار داده استآن كه مالك عامداً«عبارت: شود پيشنهاد به»را جهت ارتكاب قاچاق

.در ماده مزبور اضافه شود»از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود«بعد از عبارت

و)2(مكرر)19(در مادهو نيز)1(مكرر)19(ماده»ب«در بند: شورا هاي ايراد»4«اساس بندبر.5 ، مجرد اطالع ملك كافي دانسته نشده

و مكرر واجد ايراد)19(، مبنياً بر اشكال ماده)19(ماده»5«همچنين تبصره. اال اشكال شرعي داردمقرر شده وجود عمد هم الزم است

.دانسته شده است

:اصالحي هايپيشنهاد

مي،)1(مكرر)19(ماده»ب«بند خصوصدر) الف در متن بند مزبور»مالك وسيله نقليه«به بعد از عبارت»عامداً«شود واژه پيشنهاد

.اضافه گردد

مي،)2(مكرر)19(ماده خصوصدر)ب :شود عبارت صدر ماده به نحو ذيل اصالح گردد پيشنهاد

ع در صورتيمحل نگهداري كاالي قاچاق ممنوع« و يا توسط مالك در امداًكه متعلق به مرتكب بوده جهت نگهداري كاالي قاچاق

مي) 1,000,000,000(و ارزش كاال بيش از يك ميليارداختيار ديگري قرار گرفته باشد .»گردد ريال باشد، مصادره

مي)19(ماده»5«خصوص تبصرهدر)ج .گردد، با توجه به پيشنهاد اصالحي در بند قبل ايراد اين تبصره مرتفع

به)48(ماده»4«در تبصره:شورا مقرر شده استايهراداي»4«بنددر.6 در اشاره شده كه چنين ماده» مكرر)48(ماده«، اي

.مصوبه وجود ندارد؛ موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد

ميبه:پيشنهاد اصالحي الي» مكرر)48(ماده«رسد عبارت نظر و به جاي به اشتباه در متن حه ذكر شده كه بايد حذف شود

.درج شود»»1«تبصره«آن واژه 

فروش كاالي قاچاق، نسبت به مواردي كه قانوناً)49(شوراي نگهبان اطالق قسمت اخير ماده»7« موجب ايراد مندرج در بندبه.7

.جايز نبوده است، واجداشكال شرعي دانسته است

)49(به انتهاي ماده»گردد جايز نيست، نمي ماده شامل كاالهايي كه فروش آنها قانوناًحكم اين«عبارت:پيشنهاد اصالحي

.الحاق شود

، در مواردي كه اثبات شود اراده طرف در تلف مدخليت نداشته)53(شوراي نگهبان اطالق ماده»8« موجب ايراد مندرج در بندبه.8

.شده است قانون اساسي شناخته سوماصل»14«است، مغاير بند

ارز مشمول اين ماده نمي«عبارت:پيشنهاد اصالحي و در تلف كاال از اراده مرتكب )53(به انتهاي ماده»شود موارد خارج

.الحاق شود

به:مقرر داشته است»9« شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند.9 ، اشكال سابق اين)55(عمل آمده در ماده عليرغم اصالح

د .رخصوص احكام صادره توسط تعزيرات حكومتي،كماكان به قوت خود باقي استشورا

به: پيشنهاد اصالحي :الحاق شود)55( عنوان تبصره به ماده عبارت ذيل

 دادگاهاز شعبييا شعبهبهها پرونده حبسبه نقدي جزاي تبديلدر حكومتي تعزيرات شعباز صادره احكام مورددر«

 تصميم مقرراتوفقتا گرددمي ارجاع شوند،مي داده تخصيص امر اينبه رسيدگي براييهئقضاوهق رئيس توسطكه صالحه

.»نمايند اتخاذ مقتضي

نوع پيگيري ستاد مشخص)56(از آنجا كه در ماده:مقرر داشته است»10« شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند.10

رفع نيست، اين ماده ابهام دارد شدو پس از .آن اظهارنظر خواهد

و بازنويسي شودبه)56(براي رفع ايراد شوراي محترم نگهبان الزم است ماده:پيشنهاد اصالحي :ترتيب زير اصالح
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مي« در ستاد و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، خصوص پرونده تواند هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون

و رسيدگي .»كننده بنمايد به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، نزد مراجع رسيدگي تقاضاي تعقيب

در بند. 11 در ايراد مندرج مد)64( از آنجا كه در ماده: مقرر داشته است»11« شوراي محترم نگهبان ، روشن نيست چه مديراني

خو نظر است ماده مزبور و پس از رفع ابهام اظهارنظر شدابهام دارد .اهد

مي)64(ماده:پيشنهاد اصالحي و نيازي به تعيين مجازات براي مديران در مقام تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي باشد

به زيرا،ستشخص حقوقي ني و همچنين اين افراد اگر عنوان مباشر جرم ارتكابي شناخته شوند مطابق ساير مواد قانوني اين اليحه

مسقانون مجازات اسالمي جدي ميئد داراي و قابل مجازات و ايناز.باشند وليت هستند رو جهت رفع ايراد شوراي محترم نگهبان

و ضوابط قانون و اطالع مديرانن،ابر مباشر عالوه«نويسي الزم است عبارت همچنين رعايت اصول شخص حقوقي را در صورت علم

بهااز عمل مباشر به ن، مي مجازاتطور مستقل آن. كند قاچاق محكوم و ارز تأسيسو يا فعاليت چنانچه شخص حقوقي براي قاچاق كاال

و مفاد ماده صرفاً»پس از تأسيس براي ارتكاب قاچاق منحرف شود به بيان حكم تعيين مجازات براي شخص در اين ماده حذف شود

.حقوقي اختصاص پيدا نمايد

در ماده»اصرار«از آنجا كه روشن نيست منظور از واژه: رر داشته استمق»12« شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند.12

شد)74( .، اصرار در مقابل نظر كدام مرجع است، ابهام دارد لذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد

در»اصرار«واژه:پيشنهاد اصالحي مي)74(خصوص ماده در اصالحيه مجلس شواري اسالمي وبا، خارج از متن اليحه شد

مي صرفاً .باشد جهت توضيح بوده است لذا حذف آن مورد پيشنهاد

 گيري نتيجه

مي به با اين. استشوراي محترم نگهبان هايو مصوبات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي رافع ايرادهارسد پيشنهاد نظر

ميبه»11«خصوص ايراد مندرج در بند حال در د نظر ميرسد پيشنهاد ارائه شده تواند رافع ايراد شورار مصوبه كميسيون اگرچه

مي،باشد و اشكاالتي اما اين پيشنهاد ه شده در اين گزارشئرو پيشنهاد ارا ايناز. فهم مفاد ماده ايجاد نمايدرا تواند ابهام

به مناسب)64(خصوص ماده در مي تر .رسد نظر


