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 مقدمه

اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز با هدف مرتفع نمودن ايردات و ابهامات و خالء هاي قانون مبارزه با قاچاق 

با اصالحات و الحاقات به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است.   29/2/1399در تاريخ  1392و ارز مصوب  كاال

شوراي محترم نگهبان در خصوص مصوبه مذكور ايرادات متعددي را مطرح نموده است. كميسيون اقتصادي در راستاي 

عنايت به متعدد بودن ايرادات و پيشنهادات اصالحي،  رفع ايردات مزبور پيشنهادات و اصالحاتي را به عمل آورده است. با

در اين گزارش به بررسي مواردي پرداخته مي شود كه به نظر مي رسد ايرادات كماكان باقي بوده و از اين حيث الزم 

 است مجدداً اين موارد در كميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. 

 

 شوراي نگهبان بررسي مصوبه كميسيون در خصوص رفع ايرادات 

چنانچه اشاره گرديد حسب تعدد ايرادات و پيشنهادات اصالحي در خصوص مصوبه مورد بحث، در ادامه به بررسي 

مواردي پرداخته مي شود كه به نظر مي رسد ابهام و يا ايراد همچنان باقي بوده ويا مصوبه اصالحي از جهت ديگر داراي 

 نظر مي رسد مصوبه كميسيون مي تواند رافع ايرادات شوراي محترم نگهبان باشد. ايراد باشد از اينرو در ساير موارد به 

 مسيرهاي غيرمجازيا از تشريفات قانوني ورود يا خروج ارز از كشور بدون رعايت »( مصوبه مجلس، 17مطابق ماده ) .1

قاچاق ارز محسوب  ،مسيرهاي غيرمجازيا از  تشريفات قانونيهرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت  و همچنين

در مصوبه مذكور « مسيرهاي غيرمجاز»و « تشريفات قانوني»هاي عبارتشوراي محترم نگهبان در نظر خود «. مي شود

 دانسته است.  ابهامرا واجد 

توسط  در توضيح ابهام مذكور بايد گفت كه؛ در مصوبه فوق اوالً مشخص نيست اين تشريفات بايد توسط مجلس و يا

آئين نامه تعيين شود. ثانياً مشخص نشده است كه مرزهاي غير مجاز چه مواردي است و توسط چه نهادي بايد تعيين 

به شوراي پول و اعتبار گردد. به منظور رفع اين ابهام در گزارش كميسيون عبارت هاي مزبور حذف شده و در عوض 

بط مزبور را تعيين نمايد مشخص شده است. اگر چه علي الظاهر بايد ضواكه در حدود اختيارات قانوني عنوان نهادي 

 ابهام شوراي محترم نگهبان با اصالح مزبور رفع گريده است اما به نظر مي رسد اين اصالح از جهت تفويض اختيار
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و همچنين  1كه عدم رعايت آنها مي تواند موجب تحقق جرم قاچاق ارز باشد مغاير اصل سي و ششم  قانون اساسي تعيين ضوابطي

 باشد.  2مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي

ورود توسط  عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز»مصوبه مجلس؛  17ماده « ح»مطابق بند  .2

به «. شده است از مصاديق قاچاق ارز دانسته اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي -مالي اشخاصي غير از صرافي، بانک يا مؤسسه

اضر و پيش از حاز جهت عدم تعيين تکليف نسبت به ميزان ارزي كه در حال موجب ايرادات شوراي محترم نگهبان؛ مفاد اين مصوبه 

 . مفاد اين مصوبه، در اختيار مردم است ابهام داردتصويب اين قانون بدون رعايت 

االجرا شدن اين قانون در مالکان ارز در خصوص ارزهايي كه قبل از الزم»؛ ابهام مذكور با تصريح به اينکه؛ اگرچه در گزارش كميسيون

حساب معتبر موضوع  مركزي و فاقد صورتاند و مازاد بر ميزان معافيتِ ارز قابل حمل و نگهداري اعالمي از سوي بانک اختيار داشته

، تعيين «قدام كنندا( اين ماده 3( اين ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطالعات در سامانه مذكور در تبصره )2تبصره )

ده است اما به نظر ش تکليف شده است و به اين ترتيب عمال قلمروي اجرائي قانون ناظر به موارد بعد از الزم االجرا شدن اين قانون

عات آنها رسد عبارت اصالحي از اين حيث كه مشخص نيست آيا ضمانت اجراي عدم ثبت اطالعات اين است كه ارزهايي كه اطالمي

 ثبت نشده مشمول مجازات قاچاق ارز مي باشند يا خير داراي ابهام و ايراد مي باشد. 

قاچاق وجه  يا مرتکبين ساير ضوابط ارزي تعييني توسط بانک مركزيمتخلفين از » ؛مصوبه مجلس 17ماده  « 5» تبصرهمطابق  .3

قانون محکوم  ( اين۶9هاي موضوع ماده )چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميترايج ايران به جريمه نقدي معادل يک

شامل موارد  توسط بانک مركزي از اين جهت كه« ساير ضوابط ارزي»اطالق تعيين به موجب نظر شوراي محترم نگهبان؛  .«شوندمي

اعتبار در حدود  ضوابطي را كه شوراي پول و". به منظوررفع ابهام مزبور كميسيون، عبارت شود يا خير ابهام داردتقنيني نيز مي

اي شوراي پول و اعتبار تي بررا جايگزين عبارت مذكور نموده است. صرف نظر از اينکه آيا چنين اختيارا "اختيارات قانوني تعيين نموده

صل از صادرات اشخاصي كه ارز حااقدام "مشخص شده يا نه؛ نکته حائز اهميت آن است كه در گزارش كميسيون در ذيل اين تبصره؛ 

عالوه بر بين و مرتک "جرم تلقي شده استخود را طبق ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار، به چرخه اقتصادي كشور برنگردانند، 

. شوندوم ميمحک 1392 /۰2  /۰1 مصوب  –( قانون مجازات اسالمي 19اي نقدي معادل بهاي ريالي آن، به حبس درجه شش ماده )جز

ور را به شوراي پول و به نظر مي رسد الحاق عبارت مزبور به تبصره، از اين حيث كه در مقام جرم انگاري يک رفتار؛ تعيين ضوابط مزب

 هشتاد و پنجم قانون اساسي مي باشد. و ل سي و ششم ومغاير مغاير اصاعتبار واگذار نموده 

هاي موضوع اين انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كاال»مصوبه مجلس:  28ماده « 1»مطابق تبصره  .4

ا ساير قوانين يبا اصالحات و الحاقات بعدي  134۶ /5  /25 ها و مراتع مصوب برداري از جنگلماده كه طبق قانون حفاظت و بهره

ها و نگلجهاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان نشينان يا دهکدهمرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل

 «. مي شودمراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده قاچاق محسوب 

                                                                                       

 باشدحكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون  .1

لی در موارد سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، و .2

صورت این قوانین در مدتی که  ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این

 مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
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هاي نشينان يا دهکدهحکم مذكور از اين جهت كه آيا شامل مصرف شخصي روستايي جنگل»ان: به موجب نظر شوراي محترم نگهب

به منظور رفع اين ابهام در گزارش كميسيون عبارت «. شود يا خير ابهام داردهاي داراي وضعيت مشابه نيز ميمجاور يا انتقال به محيط

هاي مجاور داراي وضعيت هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيطدهنشينان يا دهکحکم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل»

ه است. اگرچه در ظاهر ايراد شوراي محترم نگهبان رفع گريده است اما با توجه به اطالق به انتهاي تبصره الحاق شد «شود.مشابه نمي

رسد سياق تبصره اصالحي به نحوي نگارش كه شامل كليه اقدامات مندرج در صدر تبصره مي باشد، به نظر مي  "حکم مذكور"عبارت 

يافته كه نوعي تناقض در مفاد تبصره را نشان مي هد. در واقع حکم عرضه يا خريد و فروش چوب و هيزمي كه براي مصرف شخصي 

اقدامات در اختيار روستائيان قرار دارد طبق مفاد صدر تبصره مشمول قاچاق است در حاليکه به موجب عبارت الحاقي به تبصره اين 

 عنوان مجرمانه ندارد كه اين امر باعث اختالف در آراء مراجع قضائي مي گردد.

 

 گيرينتيجه

در راستاي رفع ايردات شوراي محترم نگهبان به اليحه اصالح قانون قاچاق كاال و ارز كميسيون محترم اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 

ورده است. با عنايت به متعدد بودن ايرادات و پيشنهادات اصالحي، در اين پيشنهادات و اصالحاتي را در مصوبه مجلس به عمل آ

گزارش ايرادات و ابهاماتي مورد بررسي قرار گرفت كه به نظر مي رسد همچنان ابهام يا ايراد در آنها باقي بوده و از اين حيث الزم است 

نرو در ساير مواردي كه در اين گزارش به آنها پرداخته نشده است مجدداً اين موارد در كميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گيرند. از اي

 به نظر مي رسد مصوبه كميسيون مي تواند رافع ايرادات شوراي محترم نگهبان باشد.  

 (28ماده )« 1»( و تبصره 17ماده )« 5»( تبصره 17ماده )« ح»بند (، 17داخلي مجلس مواد ) نامهشود با رعايت آيينلذا پيشنهاد مي

 اصالح موارد مندرج در اين گزارش مجدداً به كميسيون ارجاع گردد.جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


