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 «اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز »
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 مقدمه

قانون مبارزه با هاي ع نمودن ايرادات و ابهامات و خألاليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز با هدف مرتف

با اصالحات و الحاقاتي به تصويب مجلس شوراي اسالمي   29/2/1399، در تاريخ 1392قاچاق كاال و ارز مصوب 

دات و ابهاماتي را نسبت به مصوبه مذكور مطرح اكنون در سه مرحله ايرسيده است. شوراي محترم نگهبان تار

 5/5/1400و  24/1/1400و  5/8/1399هاي دات در مورخهانموده است. مجلس شوراي اسالمي نيز متعاقب اين اير

آورده است. با اين وجود شوراي محترم نگهبان عمل به اصالحاتي را در جهت رفع ايرادات شوراي محترم نگهبان

مصوبه ارسالي مجلس را همچنان در مواردي واجد ايراد و ابهام دانسته است. از همين رو كميسيون مربوطه در 

آورده است. در اين گزارش به عمل به لس شوراي اسالميراستاي رفع اين ايرادات، اصالحاتي را در مصوبه مج

 پردازيم.مي تبيين و بررسي اين ابهامات و ارزيابي پيشنهادهاي اصالحي كميسيون

  

 خصوص رفع ايرادات شوراي نگهبان )مرحله چهارم(بررسي مصوبه اصالحي كميسيون در

تخلف از ساير ضوابط » ؛مجلس شوراي اسالمي( مصوبه 17( مكرر؛ موضوع ماده )2ماده )« 5» مطابق تبصره .1

انون يا ارزي كه شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين ق

... محكوم  براي آن ذكر نشده است، صرفًا تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدي ساير قوانين ضمانت اجرايي

اس نظر شوراي محترم نگهبان در اين مقرره مشخص نيست كه آيا حكم مذكور شامل مواردي كه اسبر «.شودمي

داراي  ، لذاشود يا خيرمي علت وجود قوه قاهره بوده استارتكاب نداشته يا ارتكاب تخلف بهفرد علم و عمدي در 

 ابهام است.

حال شود با ايننمي القاعده شامل اين مواردليچه به لحاظ قواعد عام حقوقي حكم مندرج در اين تبصره عاگر

الذكر يا در انتهاي تبصره در انتهاي تبصره فوقازجمله  رسد از آنجا كه در مصوبه مجلس در برخي مواردمي نظربه

به قيود مزبور در شمول يا عدم شمول حكم ترتيب اثر داده شده است لذا در تفسير  همين ماده صراحتاً « 9»

 خصوص مورد بحث كه تصريحي در اين خصوص ندارد بنابراينت اين ابهام ايجاد شود كه دراس قضايي ممكن

رت دارد. با شود كه اين امر با اصول حقوقي مغايمي توان نتيجه گرفت كه حكم تبصره شامل موارد مزبور نيزمي

 د تصريح قرار گيرد. بصره مورد بحث نيز قيود مربوطه مورترسد الزم است در مي نظرعنايت به اين امر به
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صالح با استناد به قرائن شرط احراز علم و عمد در مراجع ذيبه»كه عبارت در گزارش اصالحي كميسيون پيشنهاد شده است 

خصوص الحاق اگرچه اين اصالح در .الحاق گردد «براي آن ذكر نشده است قوانين ضمانت اجراييساير » به بعد از عبارت «و امارات موجود،

بر اساس ايراد شوراي محترم نگهبان اصالحي « قوه قاهره» خصوص ذكر قيد، اما درباشدمي قيود علم و عمد رافع ايراد شوراي نگهبان

نامه داخلي مجلس با رعايت آيينشود پيشنهاد مي از همين رومورد ايراد قرار گيرد.  تواند مجدداً است كه از اين حيث مي نگرفتهصورت 

   در عبارت الحاقي مورد تصريح قرار گيرد.« عدم وجود علل قهريه )حادثه خارجي غير قابل پيشبيني و غير قابل دفع(» عبارت

باشد اين است كه بر ص، نكته اي كه الزم به توجه مينظر از بررسي ايراد شوراي نگهبان و اصالحيه كميسيون در اين خصوصرف

شود اين قيد بر اساس تصريح مقنن در يك مقرره قانوني استفاده مي« عمد» اساس قواعد عام قانون مجازات اسالمي در مواردي كه از قيد

به « عمد» با توجه به اين امر ذكر واژهباشد بنابراين مي« علم» و« قصد» متضمن دو عنصر 1392( قانون مجازات اسالمي 144در ماده )

بنابراين حذف سازد. در كنار هم صحيح نيست و مراجع قضايي را با ابهام مواجه مي« عمد» و« علم» كند و ذكر واژگانكفايت ميتنهايي 

 نامه داخلي مورد پيشنهاد است.با رعايت آيين« علم»عبارت 

افرادي  دانستن مجرم ؛( مصوبه مجلس شوراي اسالمي17( مكرر؛ موضوع ماده )2ماده ) «9» تبصره مطابق نظر شوراي محترم نگهبان در .2

 پنجم و هشتاد سي و ششم و اصول مغاير ،ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي بازنگردانند اعتبار و پول شوراي تعييني ضوابط مطابقكه 

 دادگاه طريق از تنها بايد آن اجراي و مجازات به اساسي، حكم قانون سي و ششم اصل اساس بر شده است. توضيح آنكه شناخته اساسي قانون

 اصل اساس از سوي ديگر بر و صورت گيرد قوانين مصوب مجلس بايد بر اساس مجازات و جرم تعيين كه آنجا از لذا باشد قانون موجب به و صالح

 و پول شوراي نظير ديگري نهاد به واگذاري قابل صالحيت اين نتيجه در بوده، شخص به قائم نمايندگي، سمت نيز اساسي قانون هشتاد و پنجم

انگاري سيون مربوطه حكم مربوط به جرميكم باشد. به منظور رفع اين ايراد در گزارشنيست و از اين حيث مقرره مذكور داراي ايراد مي اعتبار

  است.بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي حذف گرديده 

مقررات اين تبصره اعمال »تا « در صورتي كه بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات» عبارت« 9»در همين راستا در انتهاي تبصره 

ارز حاصل از صادرات  بازنگرداندن اگر چه اين حذف در خصوص. كه مرتبط با موضوع بازنگرداندن ارز بوده است نيز حذف گرديده است« شودنمي

كه در تبصره براي آن حكم  عدم رفع تعهد ارزيبا توجه به اصالح عبارت صدر تبصره صحيح است اما با توجه به اينكه عبارت مذكور شامل موضوع 

در متن شود بنابراين پيشنهاد مينگهبان قرار گيرد.  تواند مورد ايراد شوراي محترممي باشد لذا حذف كلي آن مجدداً است نيز مي شدهمبسوطي ذكر 

 حذف شود و بقيه متن ابقاء گردد. « به چرخه اقتصادي كشور بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات» انتهاي تبصره صرفاً عبارت

قبل از صدور رأي بدوي و حداكثر  ...( قانون: چنانچه مدعي مالكيت كاالي توقيفي، 56(، موضوع اصالح ماده )47ماده )« 2»تبصره بر اساس  .۳

، اسناد مثبته توليد كاال در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كاال تحصيل شده است را به مرجع ظرف بيست روز پس از توقيف كاال

 شود.مي ارائه دهد پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كاال به مالك مسترد رسيدگي

اين جهت كه حكم مواردي را كه اثبات مالكيت پس از صدور رأي بدوي صورت گرفته  س نظر شوراي محترم نگهبان مقرره فوق ازبر اسا

بدوي و »جايگزين عبارت « قطعي»واژه به منظور رفع اين ايراد در گزارش كميسيون مربوطه . باشدداراي ابهام مي است را بيان نكرده است،

 باشد. رسد رافع ايراد شوراي محترم نگهبان ميگرديده است كه به نظر مي« پس از توقيف كاالحداكثر ظرف بيست روز 

 

 بنديجمع

در راستاي رفع ابهامات مرحله چهارم شوراي محترم نگهبان به اليحه اصالح قانون قاچاق كاال و ارز، كميسيون محترم اقتصادي مجلس شوراي 

دات و مصوبه نهايي كميسيون مربوطه در اين گزارش اعمل آورده است. با عنايت به بررسي ايرمصوبه مجلس بهاسالمي پيشنهادات و اصالحاتي را در 

 تواند رافع ايرادات شوراي محترم نگهبان باشد.  عمل آمده توسط كميسيون با رعايت موارد مندرج در اين گزارش ميرسد اصالحات بهبه نظر مي
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ارجاع به 

 كميسيون
 شماره ماده موافق مخالف

    
 «5»تبصره  1۷

    
 «9»تبصره  1۷
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 نظر كارشناسياظهار متن اصالحي
ارجاع به 

 كميسيون
 موافق مخالف

مصوبه كميسيون براي رفع 

 ايرادات شوراي نگهبان

شماره 

 ماده

( عبارت 5در تبصره )ـ 

احراز علم و  شرط به»

عمد در مراجع 

استناد به  با صالحيذ

و  قرائن و امارات موجود

در صورت عدم وجود 

)حادثه  علل قهريه

قابل خارجي غير

قابل بيني و غيرپيش

ه بعد از ب« دفع(

 نيقوان ريسا»عبارت

آن  يبرا ييضمانت اجرا

الحاق « ذكر نشده است

 .شوديم

با « علم»حذف عبارت ـ 

نامه داخلي رعايت آيين

 مورد پيشنهاد است.

اصالح در خصوص الحاق قيود علم و عمد رافع ايراد چه اين اگر

« قوه قاهره» باشد اما در خصوص ذكر قيدمي شوراي نگهبان

بر اساس ايراد شوراي محترم نگهبان اصالحي صورت نگرفته 

 مورد ايراد قرار گيرد. تواند مجدداًاست كه از اين حيث مي

قهريه جود علل عدم و» شود عبارتاز همين رو پيشنهاد مي

در عبارت « قابل دفع(بيني و غيرقابل پيش)حادثه خارجي غير

 الحاقي مورد تصريح قرار گيرد.

بر اساس قواعد عام قانون مجازات اسالمي در مواردي كه 

شود اين قيد بر در يك مقرره قانوني استفاده مي« عمد» از قيد

 1392( قانون مجازات اسالمي 144اساس تصريح مقنن در ماده )

باشد بنابراين با توجه به اين مي« علم» و« قصد» متضمن دو عنصر

« علم» كند و ذكر واژگانبه تنهايي كفايت مي« عمد» امر ذكر واژه

در كنار هم صحيح نيست و مراجع قضايي را با ابهام « عمد» و

نامه با رعايت آيين« علم»سازد. بنابراين حذف عبارت مواجه مي

 است.داخلي مورد پيشنهاد 

     

مصوبه، موضوع الحاق  17در ماده 

 مكرر( به قانون: 2ماده )

شرط به»( عبارت 5در تبصره ) .1

احراز علم و عمد در مراجع 

با استناد به قرائن و  صالحيذ

به بعد از عبارت « امارات موجود،

 يضمانت اجرائ نيقوان ريسا»

الحاق « آن ذكر نشده است يبرا

 .شوديم

1۷ 

كه عدم  يدر صورت

با  ،يرفع تعهد ارز

 مرجع صيتشخ

علت قوه به يدگيرس

 يقاهره )حادثه خارج

و  ينيبشيپل رقابيغ

دفع( باشد،  رقابليغ

تبصره  نيمقررات ا

 .شودياعمال نم

چه اين حذف در خصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات اگر

با توجه به اصالح عبارت صدر تبصره صحيح است اما با توجه 

اينكه عبارت مذكور شامل موضوع عدم رفع تعهد ارزي كه به 

باشد در تبصره براي آن حكم مبسوطي ذكر شده است نيز مي

تواند مورد ايراد شوراي محترم  مي لذا حذف كلي آن مجدداً

شود در متن انتهاي نگهبان قرار گيرد. بنابراين پيشنهاد مي

صادرات به  بازنگرداندن ارز حاصل از » تبصره صرفاً عبارت

 حذف شود و بقيه متن ابقاء گردد.« چرخه اقتصادي كشور

     

مصوبه، موضوع الحاق  17در ماده 

در : مكرر( به قانون  2ماده )

كه  ياشخاص»( عبارت 9تبصره )

تا « ارز حاصل از صادرات خود را

( قانون مجازات 19ماده )»

 1/2/1392مصوب  ياسالم

عبارت  زيو ن« .شونديمحكوم م

كه بازنگرداندن ارز  يدر صورت»

مقررات »تا « حاصل از صادرات

« .شوديتبصره اعمال نم نيا

 .شوديحذف م

1۷ 

  
 

 
  

، موضوع اصالح ۴۷در ماده 

( قانون، در تبصره 56ماده )

جايگزين « قطعي»( واژه 2)

بدوي و حداكثر ظرف »عبارت 

« بيست روز پس از توقيف كاال

مهلت ظرف »شود و عبارت مي

 .گرددحذف مي« مذكور
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