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چکیده
امروزه در پرتو تحوالت حقوق کیفری ،عنصر رواني بهعنوان يکي از عناصر جرم در کنار
عنصر مادی پذيرفته شده است .لیکن قانونگذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام الزم را
در بیان دقیق عنصر رواني جرايم ندارد و اين امر گاه سبب بروز ديدگاههای متعارض در
خصوص عنصر رواني جرايم ميشود و اين موضوع در خصوص بزۀ قاچاق کاال و ارز نیز
صادق است .با توجه به تعريف قانوني اين بزه و مصاديق متعدد مصرح آن در قوانین
مختلف ،در زمینۀ عنصر رواني موردنیاز برای تحقق اين بزه در بین حقوقدانان و بعضاً رويۀ
قضايي ،اختالف نظرهای جدی ايجاد شده است .بر اين اساس ،برخي قائل به عمدی بودن
و در مقابل برخي قائل به مادی صرف بودن اين بزه هستند .در اين مقاله ضمن تبیین
داليل ديدگاههای يادشده ،در نهايت به نحو مستدل ديدگاه مختار نگارنده مبني بر عمدی
بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز تشريح شده است .اصل عمدی بودن بزه ،اصل استثنايي بودن
بزه با مسئولیت مطلق ،اصل برائت ،اصل تفسیر به نفع متهم ،اصل تناسب بین بزه و
مجازات ،و وحدت مالک از موارد مصرح عنصر رواني در قانون و  ...همگي بر عمدی بودن
بزۀ قاچاق کاال و ارز داللت دارند ،لیکن گاه رويکرد سیاست کیفری تقنیني و قضايي بر
نوعي تسامح در احراز عناصر عمد داللت دارد که اين امر ريشه در صدق عنوان بزۀ
اقتصادی بر جرايم و تخلفات قاچاق کاال و ارز دارد.
واژگان کلیدی :عمد ،عنصر رواني ،غیرعمد ،قاچاق ،مادی صرف.
 .1استاديار دانشگاه بینالمللي اهل بیت (ع)
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مقدمه
هرچند ارتکاب رفتار(2حسب مورد ،فعل يا ترک فعل) برای تحقق جرم شرریي ضرروری
است ،لیکن جرم زماني محقق ميشود که رفتار (بهعنوان بخشي از عنصر مادی) مقرارن برا
عنصر رواني3موردنظر قانونگذار باشد .در حقوق کیفری نوين اين اصل نهادينه شرده اسرت
که عنصر مادی جرم تا زماني که عنصر رواني همراه آن نباشد ،موجب مسرئولیت نميشرود4.
عنصر رواني که از آن به عنصر معنوی و يا اخالقري جررم نیرز تعبیرر ميشرود ،داللرت برر
ضرورت توجه به وضعیت رواني مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه (و نیز ديگر اجزای عنصرر
مادی) دارد .امروزه بسیاری از استادان حقوق ،قضات و وکال تمايز بین عنصر مادی و معنوی
را يکرري از اساسرريترين تمررايزات در قلمرررو حقرروق کیفررری ميداننررد کرره زمینرره را برررای
مفهومسازی و تحلیل مسئولیت کیفری فراهم ميسرازد و سرنب بنرای بحر در خصروص
مسئولیت کیفری است5.
توجه به وضعیت رواني مرتکب از دو بُعد است :نخست از حی عدم و وجود قصد ،و دوم
از جهت جهل و علم .از گذشرتههای دور برحسرب مللفرههای يادشرده ،جررايم بره عمرد و
غیرعمد تقسیم شده است .البته اين موضوع همواره مورد اجماع بوده کره صررفاً رفتراری در
حوزۀ حقوق کیفری موضوع بح است که انسان در ارتکاب آن رفتار دارای قصد بوده باشد
و از اين رو در تفکیک جرايم به عمد و غیرعمد ميبايست اين مالحظه را داشت که در هرر
دو رفتار ،ارادی و توأم با قصد است و امری که باعر تمرايز جررايم غیرعمردی از عمردی
ميشود ،فقدان قصد نتیجۀ مجرمانۀ محققشده است و ايرن درحرالي اسرت کره در جررايم
عمدی (مقید به نتیجه) اصوالً (و نه لزوماً) مرتکب ميبايست قصد تحقرق نتیجره را داشرته
باشد .لیکن در مواردی که رفتار شخص به نتیجۀ مجرمانره منتهري شرده اسرت ،در جررايم
غیرعمدی برای اينکه محمل اخالقي برای مجرازات مرتکرب وجرود داشرته باشرد ،تحقرق
2. Conduct
3. Mens Rea or Mental Element
 .4محمود نجیب ،حسني ،نظريۀ عمومي قصد جنايي ،مترجم :سید علي عباسنیای زارع( ،تهران :میزان ،چ  ،)1396 ،2ص .7
5. Robinson, Paul H, Structure and Function in Criminal Law, (Clarenden Press, Oxfordf, 1997), p.
16.
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مسئولیت منوط به بياحتیایي و يا بيمباالتي شده است.
البته برخي فرض وجود حقوق کیفری فاقد عنصر رواني را مطرح کردهاند کره برهموجب
آن ،صرف آسیب به ديگری جرم تلقي ميشود ،لیکن در چنین صورتي حقوق کیفرری فاقرد
کارکرد سرزنشگرايانه خواهد بود 6.امروزه شناسايي جرايم با مسرئولیت مطلرق7اسرتثنايي برر
ضرورت توجه بر وضعیت رواني مرتکب است .مسرئولیتي کره معمروالً در خصروص جررايم
خفیف و يا جرايم شغلي مطرح اسرت 8.جررمانگراری جررايم برا مسرئولیت مطلرق ريشره در
ضرورتهای اجتماعي دارد .توضیح آنکه پس از انقالب صنعتي ،پیچیدگيهرای مربروط بره
اثبات برخي از جرايم سبب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری گرديد و بهرهگیرری از جررايم برا
مسئولیت مطلق يکي از تدابیر اتخاذی در جهت حل معضل کارآمدی بوده است .اين جررايم
ريشه در تقدم مصلحت اجتماعي بر مصلحت فردی دارد و مالک جرمانگاری و مجرازات در
اين دسته از جرايم ،اضرار آنها نسبت به مصالحي است که اصرطالحاً «مصرلحت عمرومي»
نامیده ميشوند و از اين رو از اين جرايم گاه بره «جررايم علیره رفراه عمرومي»9نیرز تعبیرر
ميشود10.
بر اين اساس ،ميبايست بین دو مفهوم اعم و اخص از «جرم غیرعمرد» تفکیرک قائرل
شد .جرم غیرعمد در مفهوم اخص به جرايمي اشاره دارد که عمردی نبروده ،در عرین حرال،
ارتکاب آنها مستلزم احراز تقصیر (بياحتیایي يا بيمباالتي) است کره در ايرن معنرا ،جررايم
مادیِ صرف داخل در مفهوم جرم غیرعمد نیست ،اما جرايم غیرعمد در مفهوم اعم ،ناظر بره
جرايمي است که عمدی نباشد ولیکن ضرورتاً مقید به تقصیر نیست و بره تعبیرر ديگرر هرر
جرمي را که عمد نباشد شامل ميشود .در اين معنا ،عرالوه برر جررايم غیرعمرد بره مفهروم
اخص ،جرايم مادی صرف نیز داخل در مفهوم جرم غیرعمد هستند.
6. Herring, Jonathan, Criminal Law: the Basics, (Routledg, 2010), pp. 9 & 10.
7. Strict Liability Crimes
8. Ibid, p. 9.
9. Public Welfare Offences
 .10اسماعیل ،عبدالهي ،درسهايي از فلسفۀ کیفری :درآمدی بر مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام حقوقي ايران و انگلستان،
(تهران :خرسندی ،چ  ،)1389 ،1صص .253-247
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در تبیین و تعريف جرم ،عنصر مادی (در مقايسه با عنصر رواني) همواره جايگاه واالتری
برای قانونگذار داشته است و اين موضوع ريشه در تاريخ گذشتۀ حقوق کیفری دارد؛ آنگونه
که در مادۀ  2قانون مجازات اسالمي در مقام تبیین جرم هیچ اشارهای به عنصر رواني نشده
است .اين امر حتي در تعريف خاص از جرايم نیز قابل مالحظه است؛ آنگونه که در تعريرف
قاچاق کاال و ارز در بند «الف» مادۀ  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز مشاهده ميشرود
«قاچاق کاال و ارز :هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربروط بره
ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا سراير قروانین ،قاچراق محسروب و
برای آن مجازات تعیین شده باشد ،در مبادی ورودی يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضرۀ
آن در بازار داخلي کشف شود» .در اين تعريف از قاچاق (بهمانند تعريف جرم) هیچ اشرارهای
به عنصر رواني نشده است .بر اين پايه ،اين پرسش اساسي مطرح ميشود که عنصرر روانري
قاچاق کاال و ارز منطبق بر کداميک از جرايم عمدی ،غیرعمردی (بره مفهروم اخرص) و يرا
مادی صرف است؟ پاسخ به اين پرسش عالوه بر فايدۀ نظری ،در بُعرد کراربردی نیرز واجرد
اهمیت بسیار است؛ چراکه کثرت تعداد پروندههای قاچاق کاال و ارز از يک سو و پاسرخهای
افتراقي سختگیرانۀ قانونگذار از ديگر سو ،سبب ميشود کره عردم درک درسرت از عنصرر
رواني بزۀ قاچاق کاال و ارز11،مراجع رسیدگيکننده را از مسیر عادالنۀ رسیدگي خرارج نمايرد.
برای تسهیل در پاسخ به اين پرسش ميبايست ابتدا به بررسي عنصر رواني مصاديق مصرح
در قاچاق پرداخت.
 .1مصادیق مصرح عنصر روانی در بزۀ قاچاق کاال و ارز
آنگونه که پیش از اين اشاره شد ،قاچاق کاال و ارز در بند «الف» مادۀ  1قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز تعريف شده و مصاديق اين بزه در ضمن مرادۀ  113قرانون امرور گمرکري،
مادۀ  2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و  ...احصا شده است .مصراديق رفتارهرای مشرمول
عنوان بزۀ قاچاق کاال و ارز بسیار متعدد و متنوع است و برخي تعرداد آنهرا را در حردود 100

 .11در اين مقاله بهرهگیری از «بزۀ قاچاق کاال و ارز» به جهت شمول اين عنوان بر مصاديق جرم و تخلف قاچاق کاال و ارز بوده است.

عنصر رواني بزۀ قاچاق کاال و ارز

97 

رفتار دانستهاند12که گاه در ضمن بیان اين مصاديق ،قانونگذار اشارهای به عنصر روانري برزۀ
قاچاق کاال و ارز نیز دارد13.در اينجا شايان ذکر است که بهموجب مادۀ  44قرانون مبرارزه برا
قاچاق کاال و ارز مصاديق قاچاق در پنج مورد (قاچراق کراال و ارز سرازمانيافته و حرفرهای،
قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حربس و يرا انفصرال از خردمات دولتري)
مشمول عنوان جرم بوده و ديگر موارد مشمول عنوان تخلرف اسرت 14.هرچنرد گراه در مقرام
تفکیک جرم از تخلف به تمايز اين دو از حی عنصر رواني و عردم شررط عنصرر روانري در
تخلف اشاره ميشود ،ولي الاقل در خصوص بزۀ قاچاق کاال و ارز اين معیرار تفکیرک قابرل
پذيرش نیست و آنگونه که برخي گفتهاند اين تفکیک در حدود تفکیرک صرالحیت مراجرع
قضايي از شعب سازمان تعزيررات حکرومتي کراربرد دارد15و از جهرت عنصرر روانري اصروالً
تفاوتي میان مصاديق جرم و تخلف قاچاق کاال و ارز وجود نردارد .در خصروص نحروۀ بیران
عنصر رواني بزۀ قاچاق ،بعضاً قانونگذار بهصراحت عنصر رواني موردنیاز بررای ارتکراب برزۀ
قاچاق را در متن قانون تصريح کرده و در مواردی به صورت ضمني به آن اشاره نموده است.
بهموجب مادۀ  113قانون امور گمرکي «موارد زير قاچاق گمرکي محسروب ميشرود... :
بر خارج نکردن وسايل نقلیه و يا کاالی ورود موقرت ،ورود موقرت بررای پرردازش ،عبرور
خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکي و عدم تحويرل کراالی عبرور داخلري
شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج يا عردم تحويرل بره گمررک و يرا
ترخیص قطعي ،عمدی نباشد ... .چر وسايل نقلیه و کااليي که صدور قطعري آن ممنروع يرا
مشروط است و به عنوان خروج موقت يا کرانبری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلرت
 .12شهرام ،ابراهیمي و مصطفي ،دانش« ،تحلیل شکلي و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز» ،دوفصلنامۀ مطالعات حقوق کیفری
و جرمشناسي ،ش  ،)1398( 2ص .284
 .13برای مط العه در خصوص مصاديق رفتارهای مشمول عنوان بزۀ قاچاق کاال و ارز ،ر.ک .امیرمحمد ،پرهامفر ،پیشگیری وضعي از
قاچاق گمرکي در سیاست جنايي ايران با رويکرد به اسناد بینالمللي ،رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسي ،دانشگاه تهران،
1393؛ عبداهلل ،احمدی ،حقوق کیفری قاچاق کاال و ارز( ،تهران :میزان ،چ )1394 ،1؛ سید عبدالمجید ،اجتهادی ،بزهانگاری در
حوزۀ قاچاق کاال و ارز ،مباني و جلوهها ،رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسي دانشگاه شهید بهشتي1396 ،؛ رضا ،گلي،
تحلیل مصاديق تخلفات گمرکي و قاچاق کاال( ،تهران :مسیر دانشگاه ،چ .)1398 ،1
 .14امید ،رستمي غازاني ،آيین دادرسي تعزيرات حکومتي( ،تهران :میزان ،چ  ،)1396 ،1صص . 61-52
 .15سید عبدالمجید ،اجتهادی ،بزهانگاری در حوزۀ قاچاق کاال و ارز ،مباني و جلوهها ،رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسي ،دانشگاه
شهید بهشتي ،1396 ،ص . 38
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مقرر به قلمرو گمرکي وارد نگردد .موارد قوۀ قهريه (فورس ماژور) و مواردی کره عردم ورود
کاال عمدی نیست از اين حکم مستثني است .»... .در مصاديق يادشده رفتار مرتکرب بررای
تحقق بزۀ قاچاق به صورت ترک فعل (مسبوق به فعلِ آوردن کاال به داخل کشرور) اسرت و
به تصريح قانون درصورتي که عدم ايفای تکلیف از سوی مرتکب عمردی نباشرد (و هرچنرد
مرتکب در عدم ايفای تعهد خود مرتکب تقصیر شده باشد) ،از شمول بزۀ قاچاق خارج اسرت
و به تعبیر ديگر تحقق بزۀ قاچاق منوط به آن است که رفتار مرتکب به شکل عمدی صورت
گیرد .همچنین در تبصرۀ  2مادۀ  97قانون امور گمرکي در خصوص وسايل نقلیهای کره بره
صورت موقت وارد کشور ميشوند ،آمده است که «وسیلۀ نقلیره در صرورت عردم خرروج در
مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق ميشود» درحالي که در بند «ب» مرادۀ
 113قانون امور گمرکي ،خارج نکردن وسايل نقلیۀ موقت منوط به عمردی برودن مشرمول
عنوان بزۀ قاچاق دانسته شده است .همرین رفترار در تبصررۀ  2مرادۀ  97در صرورت وجرود
سوءنیت مشمول مقررات قاچاق است و از اينجا ميتوان متوجره شرد درصرورتي کره رفترار
مرتکب غیرعمدی نباشد (يا عمدی باشد) ،مرتکب دارای سوءنیت است و درواقع قانونگرذار
سوءنیت را در مفهوم معادل عمد بهکار برده است.
همچنین بهموجب بند «ب» مادۀ  101قرانون امرور گمرکري «در صرورتي کره کراالی
موضوع کرانبری (کابوتاژ) ،کاالی ممنوعالصدور يا مجاز مشرروط باشرد ،مشرمول مقرررات
قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین يا پیگیرری انجرام تعهرد
اکتفاء ميشود .»... .در اين بند نیز يکي از مصاديق قاچاق موضوع بند «چ» مادۀ  113قانون
امور گمرکي به صورت خاص ذکر شده است و در صورت عدم عمد (عردم سروءنیت) ،رفترار
مرتکب مشمول عنوان بزۀ قاچاق نبوده ،صرفاً مشمول عنوان تخلف گمرکي ميشود ،لریکن
نکتۀ مهم در بند «ب» مادۀ  101آن است که اصل بر عمدی بودن عدم ايفای تعهد است و
خالف آن نیاز به اثبات دارد .در واقع ،همراسرتا برا سیاسرت کیفرری افتراقري سرختگیرانۀ
قانونگذار بار اثبات فقدان عمد برعهدۀ مرتکب است.
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز قانونگذار حکم به ضبط وسیلۀ نقلیه و يا مصادرۀ
محل نگهداری مورد استفاده در حمل و نگهداری قاچاق کاال و ارز و  ...را منروط بره علرم و
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ایالع و يا عمد مالک دانسته است که اين موارد عبارتاند از:
ضبط وسیلۀ نقلیۀ مورد استفاده در بزۀ حمل قاچاق کاالی موضوع مادۀ  18قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز .بهموجب تبصرۀ  4مادۀ  20قانون يادشده «درصورتي کره وسریلۀ نقلیره
متعلق به شخصي غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائني از قبیل سابقۀ مرتکب ثابت شود با
علم و ایالع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است ،وسریلۀ نقلیره ضربط
ميشود .» ...
آالت و ادوات مورد استفاده در کاالی ممنوع قاچاق و يا جهت تسرهیل ارتکراب قاچراق
کاالی ممنوع .بهموجب تبصرۀ  3مادۀ  22قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« :آالت و ادواتري
که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق يا تسهیل ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع مورد
استفاده قرار ميگیرد ،ضبط ميشود .مواردی که استفادهکننده مالک نبوده و مالک عامداً آن
را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد ،مشمول حکم اين تبصره نميباشد».
ضبط وسیلۀ نقلیه مورد استفاده در قاچاق کاالی ممنوع بهموجب مادۀ  23قانون مبرارزه
با قاچاق کاال و ارز ...« .بر با استناد به داليل يا قرائن از جمله سابقۀ مرتکرب و يرا مالرک
وسیلۀ نقلیه در امر قاچاق ،ثابت شود که مالک وسیلۀ نقلیه عامداً ،آن را جهت استفاده بررای
حمل کاالی قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است».
مصادرۀ محل نگهداری کاالی قاچاق ِممنوع بهموجب مادۀ  24قانون مبرارزه برا قاچراق
کاال و ارز« .محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتي که متعلق به مرتکب بوده و يرا
توسط مالک عامداً جهت نگهداری کاالی قاچاق در اختیار ديگری قرار گرفته باشد .» ...
در برخي از مصاديق ديگر مالحظه ميشود که قانون عبارتهايي را بهکار برده است که
ميتوان با تفسیر آن به عنصر رواني بزۀ قاچاق کاال و ارز دست يافرت .برهموجب بنرد «ج»
مادۀ  2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« :اظهار کاالی وارداتي برا نرام يرا عالمرت تجراری
ايراني بدون أخذ مجوز قانوني از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه» قاچاق محسوب ميشود .با
توجه به اينکه تحقق بزۀ قاچاق کاال منوط است بره اينکره رفترار مرتکرب تروأم برا «قصرد
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متقلبانه» باشد ،صرفنظر از ابهام موجود در عبارت يادشده16،ميتوان گفت کره ايرن عبرارت
بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کاالی موضوع اين بند داللت دارد.
در خصوص مصاديق مشدد قاچاق مشمول مادۀ  30قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز
ترديدی در عمدی بودن آنها وجود ندارد« .در صورتي که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به صورت
انفرادی و يا سازمانيافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمي ايران يا با علرم بره مرلثر
بودن آن صورت گیرد و منجر به اخالل گسترده در نظرام اقتصرادی کشرور شرود ،موضروع
مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  1369/9/19ميگرردد ...
» .اين ماده به «قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمي ايران» و «علم بره مرلثر برودن آن»
اشاره دارد که الزمۀ آن تحقق عمدی بزۀ قاچاق موردنظر در آن است.
 .2عنصر روانی بزۀ قاچاق کاال و ارز در دکترین حقوقی
برخالف موارد يادشده در قسمت پیش ،در بسیاری از موارد ،قانونگرذار در ضرمن بیران
مصاديق رفتارهای مشمول عنوان بزۀ قاچاق کاال و ارز به عنصر رواني اشارهای نکرده است.
در اين خصوص ،برخي بر اين ديدگاه هستند که قانونگذار از تصويب اولین قانون در حروزۀ
قاچاق کاال و ارز تاکنون تمايلي به بیان رکن رواني در بزۀ قاچاق نداشته است17.برا توجره بره
مطالبي که در مقدمه بیان گرديد ،عدم ذکر عنصر رواني رويۀ غالب قانونگذار است و اشکال
مطروحه صرفاً ناظر به بزۀ قاچاق کاال و ارز نیست .در خصوص عنصر رواني بزۀ قاچاق کراال
و ارز در موارد سکوت قانون ،حقوقدانان دو ديدگاه کلي دارند که در ادامه بره آنهرا پرداختره
ميشود .الزم به ذکر است که حقوق دانان در پرداختن به اين موضوع گاه بره بیران ديردگاه
کلي در خصوص بزۀ قاچاق پرداختهاند که بديهي است در صورت تعارض با موارد مصرح در
قانون ،اين ديدگاهها از جهت اين تعارض نیز ميتوانند محل نقد باشند.
 .1 .2قاچاق کاال و ارز بهعنوان بزۀ مادی صرف

 .16ابهام عبارت «قصد متقلبانه» در اين است که منظور از آن از يک سو ،ممکن است قصد تقلب نسبت به مأموران گمرک و از ديگر
سو ،قصد تقلب نسبت به مصرفکنندۀ آن کاال باشد.
 .17شهرام ،ابراهیمي و مصطفي ،دانش ،پیشین ،صص  295و .296
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برخي حقوقدانان از حی عنصر رواني برزۀ قاچراق کراال را در زمررۀ بزههرای «مرادی
صرف» دانسته و بیان داشتهاند که در بزههای مادی صرف ،نیازی به اثبات سوءنیت مرتکب
نیست18.بزههای مادی صرف به بزههايي اشاره دارد که در آنهرا امکران محکومیرت شرخص
بدون نیاز به اثبات عمد ،آگاهي ،بيمباالتي يا غفلت وجرود دارد19.در بزههرای مرادی صررف
برخالف اصول کلي حقوق کیفری نیازی به تعلق عنصر رواني بر يک يا چند مورد از اجرزای
عنصر مادی بزه وجود ندارد20.
بر بزۀ قاچاق کاال و ارز آثار سوء متعدد اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي ،مانند کاهش میزان
تولید داخلي ،کاهش میزان اشتغال ،کاهش درآمدهای دولت و در مقابل ،افزايش هزينههرای
آن ،اخالل در نظام اقتصادی کشور ،تضعیف فرهنب کار ،گسترش فاصلۀ یبقات اجتماعي و
مخایره در بهداشت عمومي جامعه مترتب است21که اين آثار سوء مريتوانرد زمینرهای بررای
یرح مسئولیت کیفری مطلق با اتکا به مصلحت عمومي باشد .در تأيید مادیِ صررف برودن
بزۀ قاچاق ميتوان به رويۀ عملي برخي از مراجع رسیدگيکننده اشراره نمرود کره بره دفراع
متهمان در خصوص عدم آگاهي از قاچاق بودن کاال توجهي نکررده ،خرود را فرارز از احرراز
قصد و سوءنیت خراص متهمران ميداننرد22.در ايرن راسرتا برخري از حقوقدانران برا توجیره
ضرورت پذيرش «جرايم اقتصادی با مسئولیت مطلق» و با انتقراد از قانونگرذار بررای عردم
اتخاذ چنرین رويکرردی در اغلرب جررايم اقتصرادی ،قاچراق را از مروارد اسرتثنايي پرذيرش
«مسئولیت مطلق» دانستهاند23.
برخي ديگر از حقوقدانان نیز ضمن بیان بزۀ قاچاق بهعنوان بزۀ مادی صرف ،بیانهرای
 .18غالمحسین ،الهام و همکاران« ،چالشهای تعريف جرم قاچاق در نظام حقوقي ايران» ،فصلنامۀ ديدگاههای حقوق قضايي ،ش 68
( ،)1393ص . 65
19
. Ashworth, Andrew & Jeremy Horder, Principles of Criminal Law, (Oxford University Press,
2013), p. 185 .

20
. Dressler, Joshua, Understanding Criminal Law, (Lexis Nexis, 2015), p. 141.
 .21الهمراد ،سیف ،قاچاق کاال در ايران( ،تهران :خرسندی ،چ  ،)1387 ،1صص .116-81
 .22سید عبدالمجید ،اجتهادی ،بررسي جرايم و مجازاتهای قاچاق کاال و ارز و شیوۀ رسیدگي به آن در حقوق کیفری ايران ،پاياننامۀ
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران ،1380 :ص .64
 .23توران ،توسليزاده ،پیشگیری از جرايم اقتصادی( ،تهران :جنگل ،چ  ،)1392 ،1صص  221و .222
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متناقضي دارند .توضیح آنکه اينان دو مفهوم از جرايم مادی صرف ارائه دادهاند کره مطرابق
مفهوم نخست ،در جرايم مادی صرف برای تحقق جرم نیازی به عنصر روانري (چره عمرد و
چه غیرعمد) وجود ندارد و مطابق برداشت دوم ،جرم مادی صرف آن است که تفراوتي برین
ارتکاب آن به صورت عمدی و غیرعمدی وجود ندارد و به هر حال ،شخص مرتکب مجازات
ميشود .تفاوت اين دو ديدگاه در اين است که در صورت اثبات فقدان اراده در ارتکاب جررم
(يا قصد رفتار) مطابق ديدگاه دوم ،مرتکرب مجرازات نميشرود و لریکن برر اسراس ديردگاه
نخست در اين حالت نیز مرتکب قابل مجازات است« .با پرذيرش نظرر دوم در تبیرین جررم
مادی صرف ،جرم قاچاق کاال با اسناد يا اظهار خالف واقع ،جرم عمدی بوده و ايرن جررم را
ميتوان با توجه به داليل زير جرم مادی صرف و بينیاز از اثبات عنصرر روانري مرتکرب آن
دانست 24.» ...اين عبارت تناقضآمیز است؛ نويسندۀ يادشده برا اتخراذ مفهروم دوم از جررايم
مادی صرف بیان ميدارد که بزۀ قاچاق کاال با ارائۀ اسناد يا اظهار خالف واقع جرمي عمدی
است!25در ادامه نويسندۀ يادشده داليل خود را برای مادی صرف بودن قاچاق کراال از یريرق
ارائۀ اسناد يا اظهار خالف واقع بیان ميدارد که « ...اين جرم را ميتوان با توجه بره داليرل
زير جرم مادی صرف و بينیاز از اثبات عنصر رواني مرتکب آن دانست1 :رر در هیچکردام از
مواد قانوني ناظر به اين جرم مانند بنردهای (الرف)( ،ب)( ،ج)( ،چ)( ،ح)( ،ر) و (ز) مرادۀ  2از
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مواد  94 ،93و بندهای (الرف) ،تبصررۀ بنرد (ب) ،بنردهای
(پ)( ،ث)( ،ج)( ،ح) و (خ) از مادۀ  113قانون امور گمرکي ،به عمردی يرا غیرعمردی برودن
جرم هیچگونه اشارهای نشده است .»... .ظاهراً نظر اين نويسنده بر اينست که ارتکاب قاچاق
کاال و يا ارز اعم از اينکه به صورت عمدی و يا غیرعمدی باشد ،بزهانگاری شده است.
الزم به ذکر است که نويسندۀ نامبرده عالوه بر دلیل پیشگفته ،دو دلیل ديگر را نیرز در
جهت اثبات مادی صرف بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز (از یريق ارائۀ اسناد و يا اظهار غیرواقع)
ارائه داده است :نخست آنکه در مواد قانوني بر ارائۀ اسناد يا اظهار تأکیرد شرده اسرت و دوم
 .24سید محمدمهدی ،ساداتي« ،قاچاق کاال از یريق ارائۀ اسناد يا اظهار خالف واقع در حقوق کیفری ايران» ،دوفصلنامۀ دانشنامۀ
حقوق اقتصادی ،ش  ،)1395( 10ص .106
 .25شايد منظور نويسندۀ يادشده از «عمدی» بودن در اينجا «ارادی» بودن باشد؛ چراکه در اين صورت تناقض بریرف خواهد شد و
عبارتهای نويسندۀ نیز در ادامه در تأيید نظر نگارنده است.
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آنکه بهموجب تبصرۀ  2مرادۀ  39قرانون امرور گمرکري «صراحب کراال مسرلولیت صرحت
مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمي به گمرک را برعهده دارد» .منطوق اين مراده ،مفیرد آن
است که صاحب کاال مسئول عواقب ناشي از اظهار خالف ميباشد26.البته در پاسرخ ميتروان
استدالل نمود که اوالً آنگونه که در مقدمۀ اين مقاله نیز اشاره شرده ،در بیران جررم رويرۀ
غالب قانونگذار بر بیان عنصر مادی است و معموالً در تعريف جرم ،قانونگذار توجه کمتری
به عنصر رواني دارد ،لیکن صرف اين امر داللتي بر عدم نیاز به عنصر روانري نردارد .از ايرن
رو ،تأکید قانونگذار در خصوص عنصر مادی داللتي بر عدم نیاز به عنصر رواني ندارد .ثانیراً
مسئولیت صاحب کاال بهموجب تبصرۀ  2مرادۀ  39قرانون امرور گمرکري يکري از مصراديق
مسئولیت کیفری ناشي از رفتار ديگری موضوع قسمت نخسرت مرادۀ  142قرانون مجرازات
اسالمي است که بهموجب آن رفتار ارتکابي از سوی نماينردۀ قرانوني صراحب کراال موجرب
انتساب مسئولیت به صاحب کاال نیز ميشود ولیکن بايد توجه داشت که در ايرن مروارد نیرز
توجه مسئولیت کیفری به صاحب کاال منوط به ارتکاب رفتار از سوی نماينده با عنصر رواني
الزم است و در نتیجه ،از حکم تبصرۀ  2مادۀ  39قانون امور گمرکي نميتوان بررای توجیره
مادی صرف بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز بهره برد.
برخي ديگر از حقوقدانان نیز بیان داشتهاند که «جرم قاچاق کاال و ارز از جملره جررايم
مادی صرف است و نیاز به احراز سوءنیت مرتکب ندارد و همین قدر که مرتکرب برا علرم و
ایالع از اينکه کاال را بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني وارد کشرور نمروده اسرت يرا از
کشور خارج کرده ،احراز ميگردد و اين جرم نیاز به سوءنیت خاص نیز نردارد»27.ايرن عبرارت
نیز متناقض است و درحالي که ابتدا بیان ميشود که برزۀ قاچراق کراال و ارز مرادیِ صررف
است ،در ادامه بر علم و ایالع مرتکب بر اينکه رفتار او بررخالف ضروابط و مقرررات اسرت
تأکید ميشود و قسمت اخیر داللتي جز بر عمدی بودن ندارد و ظراهراً مرادی صررف برودن
جرم به معنای فقدان سوءنیت تعبیر شده است! البته همرین نويسرنده در جرای ديگرری برر
عمدی بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز نظر ميدهد« :جرم قاچاق کاال و ارز ازجمله جرايم عمدی
 .26همان ،صص  106و .107
 .27محمدرضا ،ساکي ،حقوق کیفری اقتصادی( ،تهران :جنگل ،چ  ،)1396 ،4ص .57
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است که احراز سوءنیت مرتکب صرفاً با علم و ایالع از اينکه کاال بردون رعايرت ضروابط و
مقررات قانوني وارد کشرور شرده اسرت يرا از کشرور خرارج گرديرده ،احرراز ميگرردد ...
صرفنظر از بیانهايي که گاه متناقض است ،در توجیه مادی صرف بودن بزۀ قاچاق کراال و
ارز ميتوان به داليلي چون اهمیرت ايرن برزه برهعنوان يکري از مصراديق برزۀ اقتصرادی،
پیچیدگي و دشواری اثبات عنصر رواني ،فقدان مرجع تعقیرب در پرونردههای مطروحره نرزد
شعب تعزيرات حکومتي برای اثبات عنصر رواني اشاره نمود.

»28.

 .2 .2بزۀ قاچاق کاال و ارز بهعنوان بزۀ عمدی

در مقابل برخي از حقوقدانان نیز بهصراحت بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز تصريح
نمودهاند .مطابق اين ديدگاه ،بزۀ قاچاق کاال و ارز در زمرۀ بزههای عمدى است و بزۀ قاچاق
غیرعمدى وجود ندارد و قابل تصور نیست؛ چراکه قاچاق به معناى گريزاندن آمده و در ايرن
کلمه ،پنهانى بودن و سوءنیت نهفته است29.برخي از حقوقدانان نیز ضمن تأکیرد برر عمردی
بودن بزۀ قاچاق ،اثبات فقدان عنصر رواني را برعهدۀ مرتکب ميدانند« .علم حامرل ،عنصرر
معنوی محسوب ميگردد مگر اينکه اثبات شود حامل علم و ایالع نداشته و وظیفرۀ اثبرات
اين امر نیز با خود حامل است»30.همراستا با اين ديدگاه برخي ديگر از حقوقدانان نیز چنرین
بیان داشتهاند« :دکترين در مورد برخي ديگر از جرايم ،که جرايم مادی صرف خوانده شدهاند
 ...اثبات عنصر رواني را ضروری نميداند :مانند جرم قاچاق  . ...حال در اين دسته از جررايم
آيا امکان اثبات خالف برای مرتکب وجود دارد يا مادی صرف برودنِ يرک جررم از امرارات
غیرقابل رد بهحساب ميآيد؟ بهنظر ميرسد در اين مروارد مرتکرب ميتوانرد فقردان علرم و
آگاهي يا عدم وجود قصد مجرمانه را اثبات نمايد31.» ..در واقرع ،برهموجب ايرن ديردگاه برزۀ
 .28محمدرضا ،ساکي ،جرايم قاچاق کاال و ارز از ديدگاه علوم جنايي و حقوق کیفری( ،تهران :مجد ،چ  ،)1390 ،1ص .63
 .29سید عبدالمجید ،اجتهادی ،بررسي جرايم و مجازاتهای قاچاق کاال و ارز و شیوۀ رسیدگي به آن در حقوق کیفری ايران ،پیشین،
ص 36؛
همان ،بزهانگاری در حوزۀ قاچاق کاال و ارز ،مباني و جلوهها ،پیشین ،صص  182و 183؛ علي ،صفاری و همکاران ،بزۀ قاچاق
کاال و ارز در مقررات موضوعه( ،تهران :روزنامه رسمي ،چ  ،)1397 ،1ص .17
 .30همان.
 .31غالمحسین ،الهام و محسن برهاني ،درآمدی بر حقوق جزای عمومي (جرم و مجرم) ،ج ( ،1تهران :میزان ،چ  ،)1397 ،4ص .215
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قاچاق عمدی محسوب شده ،لیکن در فرض اثبات عنصر مادی جرم ،فرض برر آنسرت کره
مرتکب در ارتکاب رفتار خود دارای عنصر رواني عمد است ،مگر آنکره خرالف آن را اثبرات
کند.
 .3عنصر روانی بزۀ قاچاق کاال و ارز از منظر رویۀ قضایی
ديوان عالي کشور در رأی وحدت رويۀ شمارۀ  684مورخ  4بهمرن  1384برزۀ قاچراق را
عمدی دانسته است .بهموجب اين رأی «در خصوص بزۀ قاچراق برهموجب قرانون مجرازات
مرتکبین قاچاق ،هر کس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت باشد مرتکرب قاچراق شرود
قابل تعقیب جزايي است ،لیکن چنانچه عمل ارتکابي مرتکب واجرد جنبرۀ تجراری نبروده و
کاالی مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصررف شخصري باشرد و در مبرادی
ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظاير آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشرد و
مرتکب عالم به قاچاق بودن کاال نباشد ،مورد فاقد جنبۀ جزايي است» .علم به موضروع برزه
يکي از ارکان بزۀ عمدی است که فقدان آن بهموجب اين رأی وحردت رويره موجرب عردم
تحقق بزۀ قاچاق کاال و ارز ميشود .در اين راستا برخي از حقوقدانان نیز بیان داشتهاند کره
«به هر حال خريد کاال32توسط مصرفکنندهای که هیچ ایالعي از قاچاق برودن آن نردارد و
کاال را با فاکتور و با قیمت متعارف خريداری ميکند ،قاچاق به حساب نميآيد»33.
ادارۀ کل حقوقي قوۀ قضائیه در نظريۀ مشورتي شرمارۀ  7/94/152مرورخ  24فرروردين
 1394در خصوص عنصر رواني حمل کاالی قاچاق بیان ميدارد که «صرفنظر از ايرن کره
موارد مذکور در مادۀ  18قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( 1392/10/3مانند قاچراق
کاال و ارز ،حمل و نگهداری) از مصاديق تخلفات موضوع مادۀ  44قانون فوقالذکر محسوب
ميگردد که رسیدگي به آنها در صالحیت شعب تعزيرات حکومتي است ،مجازات حامل کاال
و ارز قاچاق که فاقد علم و ایالع از وجود اشیای مذکور در نزد خود ميباشد ،فاقرد وجاهرت
قانوني است زيرا مرتکب «تخلف حمل» نیز همانند مرتکب «جرم حمل» بايد عالم بر رفترار
 .32البته جز در موارد استثنايي ،مانند خريد غیرمجاز مقرر در بند «خ» مادۀ  2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،خريد کاالی قاچاق
بزهانگاری نشده ،است مگر آنکه از حی مواردی مانند حمل يا نگهداری آن را مشمول بزۀ قاچاق دانست.
 .33عباس ،زراعت ،حقوق کیفری اقتصادی( ،تهران :جنگل ،چ  ،)1395 ،1ص .172
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خود (حمل کاال و ارز قاچاق) باشد .بديهي است که در شررايط متعرارف ،فررض برر علرم و
ایالع افراد از رفتار خود (و از جمله حمل کاال و ارز قاچاق) است و لکن چنانچه خالف ايرن
فرض با توجه به شرايط حاکم و داليل و قرائن موجود به اثبات برسد ،برائت حامل از تخلف
انتسررابي ،دارای توجیرره حقرروقي خواهررد بررود» .همررین ادارۀ کررل در بنررد  3نظريررۀ شررمارۀ
 7/97/1455مورخ  19تیر  1398به نحو کليتر بیان ميدارد« :مستفاد از مواد  2و  63قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392و مادۀ  144قانون مجازات اسالمي مصروب 1392
«قاچاق» اعم از تخلفات يا جرايم قاچاق ،عمدی محسوب ميشود و عالوه بر علرم مرتکرب
به موضوع تخلف يا جرم ،بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد ،و لکن در جرايم
و تخلفات مربوط به قاچاق ،علياالصول نیاز به وجود سوءنیت خاص مجرمانه نميباشد».
دفتر امور حقوقي سازمان تعزيرات حکومتي نیز در نظريۀ مشورتي شرمارۀ 95/210/602
مورخ  7ارديبهشت  1395به تفص یل به موضوع عنصرر روانري برزۀ قاچراق پرداختره و آن را
عمدی دانسته است ...« :جرايم و تخلفات قاچاق کاال و ارز از سنخ جرايم و تخلفات عمردی
است و از اين رو مطابق مادۀ  144قانون مجازات اسالمي «در تحقق جرايم عمدی عالوه بر
علم مرتکب به موضوع جرم ،بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد  .»...با نسرخ
مادۀ  64قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،موضوع عنصر رواني حمل کاالی قاچراق مطرابق
عمومات تعیین ميشود .لذا درصورتي که حامل کاالی قاچاق نسبت به موضروع جررم و يرا
تخلف جهل داشته باشد ،جرم (يا تخلف) حمل کاالی قاچاق محقرق نميگرردد» .برا وجرود
ديدگاههای پیش گفته دال بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز ،در بررسري صرورتگرفته از
آرای صادره از مراجع رسیدگيکننده بهمانند ديدگاههای حقوقدانران اخرتالف نظرر در ايرن
زمینه مشهود است34.
در اينجا الزم به ذکر است که در بررسي فرايند تصويب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در شورای نگهبان در خصوص مادۀ  15اليحۀ قانون مبارزه با قاچراق کراال و ارز (مرادۀ 18
فعلي) از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي ،دو ديردگاه وجرود داشرت.
مطابق یرفداران مغايرت ،ازآنجايي که در اين ماده برای قاچراق مجرازات قررار داده شرده
 .34شهرام ،ابراهیمي و مصطفي ،دانش ،پیشین ،صص  295و .296

107 

عنصر رواني بزۀ قاچاق کاال و ارز

است ،قید عمدی بودن رفتار بايد به آن اضافه گردد؛ يعني مرتکب بداند که رفترار او قاچراق
محسوب ميشود .به عبارت ديگر ،نميتوان فرد را بر اساس رفتاری که نسبت به آن علرم و
آگاهي ندارد ،مجازات کرد .از اين رو ،ازآنجا که اين ماده به وجرود قصرد مجرمانرۀ مرتکرب
اشارهای نکرده ،دارای اشکال است35.در مقابل ،یرفداران عدم مغايرت نیز درمجمروع قائرل
به عمدی بودن اين بزه بودند و لیکن فيالجمله علم مرتکرب را مفرروض ميدانسرتند و در
نتیجه از ديدگاه اين گروه « عدم تصريح اين ماده به وجود قصد مجرمانه با اشرکالي مواجره
نیست»36.
 .4استداللها برای عمدی بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز
بيشک قائل شدن به هريک از ديدگاههای يادشده در خصوص عمدی و يا مادی صرف
بودن بزۀ قاچاق کاال و ارز ،تأثیر بسیار مهمي در قلمرو اين نوع از بزه دارد .پرذيرش ديردگاه
نخست به کاهش قلمرو اين بزه ،و در مقابل ،پذيرش ديدگاه دوم به توسعۀ قلمرو آن منتهي
خواهد شد .نگارنده اين سطور را نظر بر اين است که بزۀ قاچاق کاال و ارز در زمرۀ بزههرای
عمدی است و پذيرش ديدگاه مادی صرف ميتواند آثار نرامطلوب بسریاری برهدنبال داشرته
باشد و از اين رو در ادامه به بیان استداللها مبني بر عمدی بودن اين بزه پرداخته ميشود.
 .1 .4عمدی بودن بزۀ قاچاق در کنوانسیونهای بینالمللی

عمدی بودن بزۀ قاچاق کاال از تعاريف ارائهشرده در کنوانسریون بینالمللري کمکهرای
متقابل اداری برهمنظور پیشرگیری ،تجسرس و جلروگیری از تخلفرات گمرکري37مشرهور بره
کنوانسیون نايروبي که ايران در سال  1376به آن ملحق شده ،قابل استنباط است .در مادۀ 1
اين کنوانسیون ،اصطالحات به اين شرح تعريرف شرده اسرت ...« :ب ر اصرطالح «تخلرف
 .35محمدهادی ،توکلپور و مصطفي ،مسعوديان ،قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مصوب  )1392در پرتو نظريات شورای نگهبان،
(تهران :پژوهشکدۀ شورای نگهبان ،چ  ،)1393 ،1ص .70
 .36همان.
37
. International Conventionon Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and
Repression of Customs Offences 1977

برای آشنايي با اين کنوانسیون ،ر.ک .غالمرضا ،صفاری یاهری ،کنوانسیونهای بینالمللي گمرکي مهمترين ابزارهای قانوني
سازمان جهاني گمرک( ،تهران :دانشگاه علوم اقتصادی ،چ .)1390 ،1
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گمرکي» عبارت از هر نوع نقض و يا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکي اسرت .پ ر
اصطالح «تقلب گمرکي» عبارت از تخلف گمرکي است که بردان وسریله شخصري موجرب
اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از مالیاتهرا و عروارض مربروط بره ورود يرا
صدور شده يا اجرای ممنوعیتها و محدوديتهای موضروع قرانون امرور گمرکري را ناديرده
گرفته و يا منافعي مغاير با قانون امور گمرکي بدست آورد .تر اصطالح «قاچاق» عبرارت از
تقلب گمرکي است که شامل گذراندن مخفیانۀ کراال بره هرر یريقري از مرزهرای گمرکري
ميباشد» .با توجه به تعريف ارائهشده از قاچاق در اين بند و با عنايت به اينکه قاچراق شرقي
از تقلب گمرکي است و در تقلب گمرکي از سوی مرتکب اغفال صرورت ميگیررد ،ميتروان
نتیجه گرفت که قاچاق رفتاری عمدی است؛ چراکه الزمۀ اغفال عمد است.
همچنین در مادۀ 39ر 3کنوانسیون تجديدنظرشدۀ کیوتو در مورد ساده و هماهنبسازی
تشريفات گمرکي38که ايران نیز بهموجب قانون الحاق دولت جمهوری اسالمي ايران بره ايرن
کنوانسیون در مورد ساده و هماهنبسازی تشرريفات گمرکري مصروب  1389پیوسرته ،بره
صورت ضمني بر عمدی بودن قاچاق اينچنین تأکید شده است« :گمررک در صرورت برروز
اشتباهات ،چنانچه از غیرعمدی بودن و عدم نیت ارتکاب تقلب يرا غفلرت فراحش ایمینران
حاصل کند نبايد به اعمال مجازات و جريمرههای سرنگین مبرادرت نمايرد .چنانچره جهرت
جلوگیری از اشتباهات ،اعمال مجازات ضروری تشخیص داده شود ،میزان آن از حد ضرورت
نبايد تجاوز کند» .رويکرد اين ماده بر حداقلي بودن اِعمال مجازات و جريمه و نیز منطبق با
اصل حداقلي بودن حقوق کیفری است و هرچنرد در فروضري دولتهرا را مجراز بره اِعمرال
مجازات در موارد غیرعمدی نموده ،لیکن اين امر منوط به ضرورت شده است .بر اين اساس،
ايفای تعهدات بینالمللي ايران مستلزم آن است که بزهانگاری قاچاق کاال و ارز محردود بره
مصاديق عمدی باشد و توسعۀ بزهانگاری به غیر مروارد عمردی و ازجملره مرادی صررف در
تعارض با تعهدات بینالمللي ايران است.
 .2 .4اصل عمدی بودن بزه

38
. The International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures
)(Kyoto Convention as amended) (1999
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جرم عمدی زيانبار صدمهای سرزنشآمیز را بههمراه ميآورد و به همین دلیل در کانون
و مرکز منظومۀ جرايم کیفری قرار ميگیرد .اين امر دو اصل مهم را برقرار ميسازد« :اصرل
عمدی بودن جرايم» و «اصل زيانبار بودن آنها» .بر اين پايره ،عردم پیرروی از يکري از دو
اصل ،دوری از کانون جرايم يعني جرم عمدی زيانبار را نتیجه ميدهد و لذا قانونگذاران در
مقام جرم انگاری جرايم غیرعمدی با جرايمي که مستلزم صردمۀ بالفعرل نیسرتند بره جهرت
اينکه برخالف دو اصل پیشگفته است و از نقطرۀ کرانوني جررم فاصرله دارد ،بايرد داليرل
قانعکنندهای برای وارد کردن آنها به حوزۀ جرايم کیفری ارائه کنند؛ چراکه جرمانگاری آنهرا
خالف اصل است39.
يکي از اصول حقوق کیفری اين است که افراد تنها در صرورتي مشرمول مجازاتهرای
کیفری ميشوند که فرصت ایاعت از قانون را داشته باشند و با وجود اين فرصت ،نافرمراني
کرده باشند .اِعمال مجازات ،تنها در مرورد اشخاصري صرحیح اسرت کره تصرمیم گرفتهانرد
نافرماني کنند40.مطابق رويکرد سنتي در جرايم و تخلفات اصل بر عمدی برودن آنهرا اسرت،
مگر آنکه خالف آن ثابت شود« .جرايمي که در قوانین کیفرری پیشبینري شردهاند ،اصروالً
عمدیاند ،هرچند واژهای که بیانگر عمدی بودن است در آن ذکر نشده باشرد»«41.در تعريرف
جرايم عمدی و تعیین مجازات برای آنها الزم نیست که در هر مورد مقنن کلمۀ عمد را هرم
به کار ببرد .درست است که در بعضي از جرايم مثل قتل عمرد ،مقرنن از ذکرر کلمرۀ عمرد
خودداری ننموده ،ولي هدف مقنن وجه تمايز اين قتل از قتل غیرعمد بوده است .بره همرین
جهت هم معموالً در تعريف جرايم ...از به کار بردن کلمۀ عمد خودداری کررده اسرت .عردم
قید کلمۀ عمد نميتواند اين جرايم را از عمدی بودن خارج نمايد زيررا عمرد يکري از ارکران
تشکیلدهندۀ جرم است .اعمال غیرعمدی انسان علياالصول قابل تعقیب و مجازات نیستند

 .39محمدخلیل ،صالحي ،عنصر مادی جرم ،رسالۀ دکترای حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه شهید بهشتي ،1386 ،صص  125و 126؛
حسین ،میرمحمدصادقي و راضیه ،صابری« ،تقارن زماني عناصر مادی و معنوی جرم :ماهیت و رويکردها» ،فصلنامۀ ديدگاههای
حقوق قضايي ،ش  ،)1397( 84صص  227و .228
 .40توماس ،موراوتز ،فلسفۀ حقوق :مباني و کارکردها ،مترجم :بهروز جندقي( ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چ  ،)1387 ،1ص .189
 .41حسن ،پوربافراني« ،جرمهای مادی» در :امیرحسن نیازپور (زير نظر) ،دانشنامۀ علوم جنايي اقتصادی( ،تهران :میزان ،چ ،)1396 ،1
ص .301
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مگر آنکه مقنن صراحتاً آنها را ولو ،بدون عمد هم جرم شناخته باشد»42.در جهت مطابقت برا
اصل درصورتي که به فرض ترديدی در خصوص عمدی و يا مادی صرف بودن برزۀ قاچراق
کاال و ارز وجود داشته باشد ،ميبايست عنصر رواني ايرن برزه را مطرابق برا اصرل ،عمردی
دانست و در اين راستا تمسک به اصول بنیادين حقوق کیفری مانند اصل برائت و قاعدۀ دراء
نیز همین نتیجه را بهدنبال خواهد داشت.
 .3 .4استثنایی بودن بزۀ مادی صرف

در هر دو نظام حقوقي نوشته و کامنال مسئولیت کیفری مطلق امری اسرتثنايي اسرت و
از اين رو ،جز در موارد تصريح قانونگذار نميتوان قانون را به نحوی تفسیر کرد که حاصرل
آن مسئولیت جزايي در عین فقدان تقصیر يا سوءنیت باشرد؛ چراکره فررض ايرن اسرت کره
قانونگذار نميخواهد با حذف تقصیر يا سوءنیت يکري از ارکران اساسري تحقرق مسرئولیت
جزايي را ناديده بگیرد و از اين راه تغییرری در سراختار نظرام حقروقي ايجراد کنرد43.در امرور
استثنايي ميبايست تفسیر مضیق بهعمل آيد؛ بهخصوص در مورد بحر حاضرر کره تفسریر
مضیق همراستای با اصل تفسیر به نفع متهم است .تشخیص مصاديق بزههای مادی نیاز به
تصريح قانونگذار و يا قراين قوی دارد و به صرف سکوت قانون در خصوص عنصرر روانري
يک بزه نميتوان آن را م ادی صرف تلقي نمود و حتي برخي بر اين نظرنرد کره اساسراً برزۀ
مادی صرف به مفهوم بزهای که برای تحقق آنها وجرود عنصرر روانري ضررورت نردارد ،در
حقوق ايران وجود ندارد44.عالوه بر اين ،توسعۀ قلمررو حقروق کیفرری از یريرق بزهانگراری
رفتارهای مادی صرف برخالف اصل حداقلي بودن حقوق کیفری است.
 .4 .4وحدت مالک از حکم موارد مصرح

آن گونه که پیش از اين اشاره شد ،در برخي از موارد خاص به عنصر روانري برزۀ قاچراق
تصريح شده است و تمامي موارد مصرح داللت بر عمدی بودن بزۀ قاچراق دارد .عرالوه برر
اينکه سکوت قانون نميتواند داللتي بر مادی صرف بودنِ مصاديق غیرمصرح باشد ،از حی
 .42مرتضي ،محسني ،دورۀ حقوق جزای عمومي ،ج ( ،2تهران :گنج دانش ،چ  ،)1382 ،2صص  210و . 211
 .43جلیل ،امیدی ،تفسیر قانون در حقوق جزا( ،تهران :جاودانه ،چ  ،)1389 ،1ص .178
 .44منصور ،رحمدل ،بار اثبات در امور کیفری( ،تهران :سمت ،چ  ،)1393 ،3ص .122
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اصول قانوننويسي بعید است که قانونگذار در ضمن يک مادۀ قانوني چنرد مصرداق رفترار
عمدی و مادی صرف را بزهانگاری نمايد .در اين راستا ديروان عرالي کشرور در رأی وحردت
رويۀ شمارۀ  10مورخ  21مهر  1355در خصوص جرمري کره در برخري از مصراديق آن بره
عمدی بودن عنصر رواني اشاره شده بود ولریکن در خصروص برخري ديگرر از مصراديق آن
قانون ساکت بود ،حکم به عمدی بودن تمام مصاديق داد45.بر اين اساس ميتروان برا توجره
به تصريح عنصر رواني در خصوص برخي از مصاديق بزۀ قاچاق و سکوت قرانون در مقابرل
برخي ديگر از مصاديق ،با وحدت مالک مصاديق اخیر را نیز عمدی دانست.
تالي فاسد پذيرش امکان تحقق بزۀ قاچاق به صرورتي غیرر از عمرد (در مروارد سرکوت
قانون در خصوص عنصر رواني) آن است که سبب خدشه در «تناسب مراهوی» و «تناسرب
ترتیبي»46بزه و مجازات ميشود؛ چراکه از نظر قانونگذار اصوالً تفاوتي برین مجرازات مروارد
مصرح عمدی بزۀ قاچاق و ديگر مصاديق وجود نردارد و در ايرن صرورت مجرازات بزههرای
غیرعمدی نیز بهمانند بزههای عمدی است که بعضاً حتي ممکن است به محکومیت مرتکب
به مجازاتهای بسیار شديد منجر شود.
 .5 .4سیاست کیفری افتراقی سختگیرانۀ قانونگذار

از اوان دوران قانونگذاری جديد ،قانونگذار همواره برر اتخراذ رويکررد سرختگیرانه در
قبال بزۀ قاچاق کاال و ارز تأکید داشته و اين رويکرد به مرور تشديد نیز شده اسرت و قرانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نمود کامرل اتخراذ يرک سیاسرت کیفرری افتراقري سرختگیرانه
است47.اين رويکرد سختگیرانه از هر دو حی حقوق شکلي و ماهوی قابرل مالحظره اسرت.
 .45اسماعیل ،عبدالهي ،پیشین ،صص  318و  .319در نظام حقوقي انگلیس نیز در موردی مشابه ،مجلس اعیان در پروندۀ Sweet v

 Parsleyسکوت قانون در خصوص عنصر رواني برخي از مصاديق يک جرم را با وجود تصريح به عمدی بودن مصاديق ديگر،
برای مادی صرف تلقي کردن مصاديق مسکوت کافي ندانسته است ( Elliott, Catherine & Frances Quinn, Criminal
.)Law, Pearson (Education Limited, 2016), p. 45.
 .46تناسب بین بزه و مجازات دارای دو جنبۀ ماهوی و ترتیبي است« .جنبۀ ترتیبي ،مجازات معینشده برای جرم خاصي را با مجازات
معینشده برای جرايم مختلف با درجۀ مختلفي از قابلیت سرزنش مقايسه ميکند [ ...در مقابل] جنبۀ ماهوی تناسب به اين نکته
ميپردازد که آيا عمل انجاميافته به قدری شديد است که چنین پاسخي را از یرف دولت ايجاب کند  .» ...منصور ،رحمدل،
تناسب جرم و مجازات( ،تهران :سمت ،چ  ،)1396 ،4ص .51
 .47ر.ک .محمدجواد ،فتحي و فضلاله ،امیر حاجیلو« ،جلوههای دادرسي افتراقي قاچاق کاال (در پرتو اصول دادرسي منصفانه)»،
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البته ممکن است در راستای همین رويکرد افتراقي سختگیرانه استدالل شود که بزۀ قاچاق
کاال و ارز مادی صرف است ،لیکن از سوی ديگر ميتوان استدالل نمرود کره آثرار کیفرری
مترتب بر بزۀ قاچاق کاال و ارز (ماننرد پیشبینري مجازاتهرای حربس در خصروص قاچراق
کاالی ممنوع ،حداکثر حبس بدل از جزای نقدی به مدت  15سال) داللت بر عمردی برودن
اين بزه دارد .در نظام حقوقي ايران هرچند در مرواردی در جررايم غیرعمردی (و نره مرادی
صرف) بعضاً مجازات حبس پیشبیني شده ولیکن پیشبیني حبسهای یوالنيمردت بررای
يک بزۀ مادیِ صرف قطعاً برخالف عردالت اسرت .يکري از معیارهرای شناسرايي مصراديق
بزه های مادی صرف ،میزان کمِ مجازات مقرر برای آنها اسرت (و برر ايرن اسراس در نظرام
حقوقي ايران از جرايم خالفي بهعنوان جرايم مادی صرف ياد ميشد) و اين درحرالي اسرت
که پاسخدهي کیفری به بزۀ قاچاق کاال و ارز توأم با سختگیری و شدت عمل است.
نتیجه
الزمۀ پذيرش بزۀ قاچاق کاال و ارز بهعنوان يک بزۀ عمدی آن است که در جهت اثبات
اين بزه ،اجزای عمد بر مرجع رسیدگيکننده احراز شود .بر ايرن اسراس ،مطرابق مرادۀ 144
قانون مجازات اسالمي :اوالً مرتکب ميبايست علم به موضوع داشته باشد .اين علم در وهلۀ
اول ناظر به وجود موضوع است و در وهلۀ دوم علم بره وصرف موضروع اسرت .بنرابراين در
صورت احراز فقدان علم مرتکب به هريک از دو مورد يادشده ،بزۀ قاچاق کراال و ارز محقرق
نميشود .ثانیاً مرتکب قصد ارتکاب رفتار را داشته باشد .با توجه به اينکه رفترار مروردنظر در
بزۀ قاچاق کاال و ارز حسب مصاديق مختلف آن ،ممکن است به صورت فعل يا تررک فعرل
باشد ،تفاوتي در اين خصوص وجود ندارد .ثالثاً با توجه به اينکه بزۀ قاچاق حسب مورد بزهای
مطلق و يا مقید است ،در نتیجه در فروضي که بزۀ قاچاق مقید به نتیجه است ،قصد تحقرق
نتیجه و يا علم به تحقق نتیجه نیز ميبايست احراز گردد.
عنصر رواني بزه برخالف عنصر مرادی ریيتپرذير نیسرت و از یريرق حرواس پنجگانره
امکان احراز آن از سوی مرجع رسیدگيکننده وجود ندارد و اين مرجع بر پايۀ تحلیل ذهنري
دوفصلنامۀ مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسي ،ش )1397( 2؛ ابراهیمي و دانش ،پیشین.
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ایالعات موجود در خصوص عنصر مادی جرم به برداشتي از عنصرر روانري مرتکرب دسرت
مييابد .البته درصورتي که مرتکب ایالعاتي را در خصوص وضرعیت روانري خرود در زمران
ارتکاب بزه ارائه نمايد ،مرجع رسیدگيکننده ميتواند از اين یريق نیز در جهت احراز عنصرر
رواني بزه برآيد .نتیجه آنکه مرجع رسیدگيکننده بر اساس انطبراق رفترار مرتکرب برا رفترار
انسان متعارف به درکي از عنصر رواني او دست مييابد و بديهي است کره ايرن حرق بررای
متهم وجود دارد که تفاوت وضعیت ذهني خود را در زمان ارتکاب رفتار با يک انسان متعارف
ثابت نمايد و اين بدان معناست که بار اثبات در اين موارد برعهدۀ مرتهم قررار گیررد .بررای
نمونه در بسیاری از مصاديق بزۀ قاچاق کاال ،مانند وارد و يا خرارج کرردن کراال از مجراری
غیرمجاز (بند «الف» مادۀ  113قانون امور گمرکي) ،اينکه شخص موقرع ورود يرا خرروج از
قلمرو گمرکي کشور کااليي را به صورت غیرمجاز وارد يا خارج نموده است ،از حی عنصرر
مادی برای ارتکاب بزۀ قاچاق کفايت مينمايد ،ولي در خصوص عنصر روانري برا توجره بره
اينکه فرض بر اين است که انسانها از کاالهای همراه خود آگاهي دارند ،اگر مرتکب مدعي
فقدان عنصر رواني باشد ،با توجه به اينکه قول او برخالف ظاهر است ،او ميبايست ادعرای
خود را ثابت نمايد و البته اين امر به معنای مرادی صررف برودن برزۀ قاچراق نیسرت ،بلکره
دگرگوني بار اثبات به جهت ادعای خالف ظاهر اوست.
بزۀ قاچاق کاال و ارز در زمرۀ بزههای اقتصادی ،و رويکرد کالن در مقابله برا بزهکراری
اقتصادی مبتني بر سختگیری است و در جهت اتخاذ سیاست کیفری کارآمد ،قانونگذار در
خصوص بزۀ قاچاق رويکرد افتراقي اتخاذ نموده است .موضوعي که گاه در ضمن مباح بره
نمونههايي از آن اشاره شد .بر اين اساس در بزۀ قاچاق موضوع بند «ب» مرادۀ  101قرانون
امور گمرکي اصل بر سوءنیت مرتکب است و در صورت اثبات خرالف آن ،رفترار مرتکرب از
شمول بزۀ قاچاق خارج ميشود و يا در مواردی قانونگذار در جهرت تسرهیل در اثبرات برزۀ
صرف اتکا به قراين (مانند تبصرۀ  4مادۀ  20و مادۀ  23قانون مبارزه با قاچاق کراال و ارز) را
برای احراز عنصر رواني کافي دانسته و اين نشران از رويکررد افتراقري قانونگرذار در احرراز
عنصر رواني بزۀ قاچاق کاال و ارز است .اين رويکردهای افتراقي نیرز در عمردی برودن برزۀ
قاچاق ترديدی ايجاد نميکند ،هرچند ميتواند احراز آن را برای مرجع رسیدگيکننده تسهیل
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