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One of the most dangerous offenses that, due to its specific characteristics,
threatens the economic, social, and even political security of the society, is
the organized crime that, as the advancement of science and technology on
the global arena, manifests itself in new forms. Of the newest types of
organized crime that has roots in almost all countries, It would be referred to
organized smuggling. Organized smuggling includes drugs trafficking and
different kinds of goods and currencies. The criminal groups are using the
powerful tools and influence of official departments of the society and their
corruption, allocate themselves a very high volume of smuggling goods and
currencies. Legislator of the Islamic Republic of Iran with the approval of
the “Anti- Smuggling Goods and Currencies Act “ and the Islamic Penal
Code 1392, An important step was taken to deal with the perpetrators of
organized crime, especially smuggling of goods and currency. This Act does
not consider organizing as a factor in the crime of smuggling goods and
currency, but also has been identified as an independent crime under the
name of organized smuggling and coping with it.
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چکیده
از جمله خطرظاکتري جرايمي كه به سبب ويژگيهاي خاص خود ،امنيت اقتصادي،
اجتماعي و حتي سياسي جامعه را با تهديد مواجه مي سازد ،جرايم سازمانيافته است كه
همزمان با پيشرفت علم و ف آوري در عرصه جهاظي ،مااهر آن با اشكال ظوي خودظمايي
كرده است .از جديدتري اظواع جرايم سازمانيافته كه تقريباً در تمامي كشورها ريشه دواظده
مي توان به قاشاق سازمانيافته اشاره ظمود .قاشاق سازمانيافته شام) اظواع آن از مواد مخدر
تا اظواع كاال و ارز مي شود؛ گروههاي مجرماظه با استفاده از ابزارهايي قدرتمند و ظفوذ در
ارگانهاي رسمي جامعه و افساد آظها حجم بسيار بااليي از ميزان كاال و ارز قاشاق را به خود
اختصاص ميدهند .قاظونگذار جمهوري اسالمي ايران با تصويب قاظون مبارزه با قاشاق كاال
و ارز و قاظون مجازات اسالمي 1392جهت برخورد با مرتكبي جرايم سازمانيافته خصوصاً
قاشاق كاال و ارز گامي مهم برداشت .اي قاظون ،سازمانيافتگي را ظه به عنوان يک عام)
مشدده در جرم قاشاق كاال و ارز بلكه به عنوان يک جرم مستق) تحت عنوان قاشاق سازمان
يافته شناسايي و به مقابله با آن پرداخته است.
واژگان كلیدی :قاشاق كاال ،جرم اقتصادي ،جرايم سازمان يافته ،قاشاق سازمانيافته كاال

استاد داظشگاه شهيد بهشتي

(ره

كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي (ظويسنده مسوول
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مقدمه
در كشور ما بعد از استقرار مشروطيت ،قاظونگذار با جرماظگاري پديده قاشاق كاال و
پي بيني واكن هاي اجتماعي در قالب مجازات حبس و ضبط كاال و جريمه براي
مرتكبي قاشاق مصوب  1312كه در آن زمان قاظون ظسبتا جامعي بود ،مقابله با قاشاق
كاال را مورد اهتمام قرار داد .متعاقبا ظيز با تصويب و اجراي قاظون امور گمركي در سال
 1350اي سياست را براي كنترل ورود و خروج كاال از مبادي گمركي تعقيب و دظبال
كرد .بعد از به ثمر رسيدن اظقالب اسالمي و به دظبال مقابله اي امر خطير ،قاظون ظحوه
اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاشاق كاال و ارز مصوب  1374به تصويب رسيد .

مبارزه با قاشاق كاال از سال  1381به دستور مقام معام رهبري براي تشكي) ستاد
مستق) براي مبارزه با قاشاق كاال و ارز وارد مرحله جديدي شد .در اي بي با تصويب
قاظون امور گمركي در سال  1390و با وارد شدن مصاديق جديد قاشاق براي اولي بار
به اي قاظون ،امر مبارزه با قاشاق كاال و ارز وارد فص) جديدي شد ليك پراكندگي و
تعدد قواظي اي حوزه ماظع اظجام صحيح مقابله با قاشاق كاال و ارز بود .از اي رو ظهايتا
در سال  1392قاظون مبارزه با قاشاق كاالو ارز به تصويب مجلس شوراي اسالمي
رسيد .جرايم در اي قاظون به قسمتهاي مختلف كاالي مجاز ،كاالي مشروط ،كاالي
ياراظهاي ،كاالي ممنوع ،جرم قاشاق سازمان يافته ،قاشاق حرفهاي تفكيک شدهاظد كه
اي موضوع تا كنون سابقه ظداشته است .قاشاق سازمانيافته براي اولي بار در قاظون
مبارزه با قاشاق كاال و ارز وارد شده و فص) مجزايي را از اي قاظون به خود اختصاص
داده است.

ازآظجا كه قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز جديداً (سال 1392مورد تصويب قرار گرفته
و جرم قاشاق سازمانيافته را براي اولي بار به عنوان يک جرم مجزا از جرم قاشاق ،به
صورت مطلق شناخته ،به ظار ميرسد كه ميتوان اي جرم را مورد بررسي قرار داد .در
اي قاظون ظيز از مفاهيمي همچون سركردگي ،ارتكاب جرم توسط شخصيت حقوقي و
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تخفيف و تعليق جرم قاشاق سازمان يافته كاال صحبت به ميان آمده است كه علي رغم
آشنايي با اي
.1

مفاهيم ظياز است آنها ظيز مورد بررسي قرار گيرظد.

مفاهيم قاچاق کاال و سازمانيافتگي

بررسي مفهوم قاشاق كاال مستلزم بررسي دو مفهوم «قاشاق» و «كاال» است و بررسي
مفهوم سازمانيافتگي مستلزم بررسي تعاريف جرمشناسان از جرم سازمانيافته است؛
شراكه اي واژه از ابداعات جرمشناسان بوده و بايد داظست ايشان شه مفهومي را از
واژه جرم سازمانيافته مد ظار داشتهاظد.

1-1

قاچاق

قاشاق ،واژهاي تركي بوده و معاظي لغوي مختلفي براي آن ذكر شده است .در فرهنگ
لغت دهخدا واژه قاشاق به معناي برده ،ربوده و آظچه ورود آن به كشور و يا معامله آن
از طرف دولت ممنوع ميباشد ،آمده است(.دهخدا ،1339 ،ج 18 :28فرهنگ لغت
عميد ظيز براي اي واژه دو معنا به كار برده است -1:خريدوفروش كاالهايي كه معامله
آنها در اظحصار دولت يا ممنوع است -2 .وارد يا صادر كردن كاالهايي كه ورود و
صدور آنها ممنوع است(.عميد ،1360 ،ج15 :2
اداره حقوقي و تدوي قواظي قوه قضائيه در ظاريه شماره  7987مورخه  1373/12/8در
رابطه با تعريف قاشاق شني اظهار ظار كرده است :غير از آظچه در ماده يک قاظون
اصالح ماده يک قاظون مجازات مرتكبي قاشاق مصوب  1373/11/9آمده و كاالهاي
موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در برميگيرد تعريف ديگري
از قاشاق ظشده است و بهطور خالصه ،قاشاق عبارت است از وارد كردن يا صادر كردن
كاال برخالف قواظي و مقررات جاريه و يا اقدامي كه قاظوظاً در حكم قاشاق محسوب
شده است(.شهري و جهرمي4 :1375 ،
در حقوق ايران «قاشاق» دو مفهوم دارد؛ يكي مفهوم عام كه شام) هر ظوع عملي
ميشود كه ظقض تشريفات و مقررات حكومت در مبادي ورودي و خروجي كشور اعم
از مبادي ورودي و خروجي گمركي و جغرافيايي (حسب مورد محسوب شود؛ ديگري
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مفهوم خاص كه تنها شام) اعمالي ميشود كه مشتم) بر گذراظدن بوده و با شني
افعالي مقررات حكومت در مبادي ورودي و خروجي كشور ظقض ميشود( .ثالث
مويدي15 :1394 ،
2-1

کاال

در فرهنگ لغت معي معاظي مختلفي براي كاال ذكر شده است :اسباب خاظه ،لوازم
سراي ،مالالتجاره ،متاع ،مهرههاي شطرظج(.معي  691 :1385 ،اما كاال يا مال از ظار
حقوقي بايد داراي دو شرط اساسي باشد؛ ظخست اي كه مفيد باشد و ظيازي (مادي يا
معنوي را برآورد .دوم اي كه قاب) اختصاصيافت

به شخص يا ملت معي

باشد(.كاتوزيان 9 :1393 ،اغلب حقوقداظان در اينكه مال يا كاال به تمام اشيائي اطالق
ميشود كه داراي ارزش اقتصادي است ،ترديد ظدارظد (.كاتوزيان9 :1393 ،؛
ميرمحمدصادقي (الف 251 :1393 ،؛ شهيدي83 :1389 ،؛ صفايي127 :1389 ،
اختالف ظار در مورد محدوده ارزش اقتصادي است؛ برخي معتقدظد شيزي داراي
ارزش اقتصادي است كه هم از ظار عرف و هم از ظار شرع ،پرداخت پول يا كاالي
باارزش ديگر در مقاب) آن جايز شناخته شود؛ لذا مشروبات الكلي و آالت لهو مال
محسوب ظميشود(.ميرمحمدصادقي(الف (252 :1393 ،

قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب  1392در خصوص تعريف كاال به موجب بند
«ب» ماده ( 1شني بيان ميدارد« :كاال :هر شيء كه در عرف ارزش اقتصادي دارد ».بر
اي اساس شرط ارزش شرعي را داخ) در تعريف كاال ظميداظد .اگر شه قاظونگذار در
خصوص برخي جرائم ماظند سرقت ،ماليت شرعي را شرط ميداظد؛ با تعريفي كه قاظون
مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب  1392از واژه كاال ارائه ميدهد ،دامنه مفهوم كاال به
قدري موسع ميشود كه حتي شام) ارز ،پول رايج داخلي ،اسناد و اوراق بهادار و غيره
ظيز ميشود .اي در حالي است كه قاظون مذكور در ادامه و در بند «پ» ماده ( ، 1ارز را
تعريف ظموده؛ لذا واضح است كه ارز داخ) در مفهوم كاال ظيست.

قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب  1392از شهار قسم كاال ظام ميبرد و اقدام به
تعريف سه دسته از آظها ميظمايد .كاالي مجاز  ،مجاز مشروط  ،ياراظهاي و ممنوع  .اي
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تقسيمبندي از دو جهت حائز اهميت است؛ ظخست به جهت ضماظت اجرايي كه براي
قاشاق هريک از اقالم فوق تعيي
3-1

ميشود و دوم به جهت زمان و لحاه وقوع جرم .

جرم سازمانيافته

ظخستي بار جرم شناسان اصطالح جرم سازمانيافته را در آثار خود به كار بردظد كه
اي امر از توجه به شك)گيري گروههاي بزهكاري ظاشي ميشد كه در بط فعاليتهاي
خود به شك) ظسبتاً محسوسي ،داراي يک تشكيالت و سازماظدهي منام بودظد .به
عنوان مثال «ادوي ساترلند» براي ظخستي بار اي اصطالح را در كتاب خود تحت
عنوان «اصول جرم شناسي» مطرح ظمود؛ به عقيده وي «روابط بي بزهكاران با سازمان و
تشكيالتي مشخص ميشود كه ممك است اي سازمان حاص) جمع منافع يا حاص)
رويه و عملكرد عدهاي بزهكار باشد كه آظها را به تشك) هدايت كرده و لذا حول يک
عملكرد به توافق رسيدهاظد»(.معامي15 :1387 ،
تعريفهاي زيادي از جرم سازمانيافته ارائه شده كه با وجود تفاوتهايي كه دارظد ،از
حيث مفهوم مشترک هستند .تعريف مناسبي كه ميتواظد مشك) تشتّت را تا حدي بر
طرف كرده و در مرحله عم) به كار گرفته شود ،تعريفي است كه توسط سازمان پليس
جنايي بي المللي اينترپ) ارائه شده و همچني از كنواظسيون سازمان مل) متحد عليه
جرائم سازمانيافته و فراملي مصوب سال  2000مشهور به كنواظسيون پالرمو استنباط
ميشود  .بر اساس اي تعريف ،جرائم سازمانيافته به فعاليتهاي غير قاظوظي گروهي
مجرماظه با ساختار يكپارشه و متحد اطالق ميشود كه هدف اساسي آن از اي فعاليتها
به دستآوردن پول از اي

راه بوده و غالباً با ايجاد ترس و فساد ادامه حيات

ميدهد(.شمس ظاتري(130-109 :1383 ،

با توجه به تعريفهايي كه از جرم سازمانيافته ارائه شد ،به ظار ميرسد تعريف زير
تعريفي جامع است كه بر گرفته از تعاريف مختلف بوده و ميتواظد به عنوان معياري
مناسب براي مباحث بعدي مورد توجه قرار گيرد :جرم سازمانيافته عبارت از
فعاليتهاي غير قاظوظي و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص است كه با تباظي با هم و
براي تحصي) منافع مادي و قدرت ،به ارتكاب مستمر مجرماظه شديد ميپردازظد و براي
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رسيدن به هدف از هر ظوع ابزار مجرماظه ظيز استفاده ميكنند(.شمس ظاتري-13 :1380 ،
(25

يكي از اساتيد حقوق جزا (وان دن وينگارت57 :1998 ،

براي جرائم سازمانيافته

مصاديق شهارگاظهاي را برشمرده است -1:فساد اداري  -2 .تقلب و كالهبرداري -3 .
قاشاق -4 .پولشويي .
.2

قاچاق سازمان يافته کاال در ايران

اي موضوع در غالب دو عنوان پيشينه قاشاق سازمانيافته كاال و تعريف قاظوظي جرم
قاشاق سازمانيافته بيان خواهد شد.

 1-2پيشينه قاچاق سازمانيافته کاال
با توجه به اينكه جرائم سازمانيافته ازظار ماهوي و شكلي ،تحوالت تقنيني ،قضايي و
اجرايي شندي را در ظاام حقوق بي المل) و حقوق داخلي برخي كشورها سبب شده
است و با عنايت به اينكه كشور ما بهعنوان عضوي از جامعه جهاظي و عضو بنيانگذار
سازمان مل) متحد از اي

تحوالت جرمشناسي و حقوقي مبرا ظيست ،لذا بررسي

اي گوظه جرائم ازظار تقنيني و قضايي در حقوق موضوعه ايران بهعنوان منبع اصلي و
حقوق بي المللي بهعنوان منبع فراملي امري ضروري است.

 1-1-2قواظي حاكم در عرصه داخلي
در مجموعه مقررات قاشاق قب) از تصويب اصالحات و الحاقات قاظون مبارزه با مواد
مخدر مصوب  1389بحثي از سازمانيافتگي يافت ظميشود .البته به موجب مقررات
عام قاظون مجازات اسالمي مصوب (1370ماده « 45سردستگي دو يا شند ظفر در
ارتكاب جرم اعم از اي كه عم) آظها شركت در جرم يا معاوظت در جرم باشد از عل)
مشدده مجازات است» .به عقيده يكي از اساتيد در صورتيكه جرم مورد ظار ارتكاب
يابد با استفاده از اي ماده ميشود با رهبران باظدها و تشكيالت مجرماظه مقابله كرد.
(ميرمحمدصادقي ب 244 :1393 ،البته ايشان معتقدظد حتي شركت و معاوظت در جرم،
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از اي رو كه در هر دو مورد تشريک مساعي دو يا شند ظفر به ارتكاب يک عم)
مجرماظه مياظجامد ،مشابهاتي با بحث سازمانيافتگي دارد .ليك ظكته حائز اهميت در
خصوص مقررات قاشاق اي است كه مقررات شركت در قاشاق از همان سال  1312با
مقررات عمومي يک تفاوت بسيار مهم داشت و آن اي كه به موجب ماده ( 3قاظون
مجازات مرتكبي قاشاق ،جزاي ظقدي متضامناً از شركاي جرم اخذ ميشد در حالي كه
در قاظون مجازات عمومي مصوب  1304ظيز مجازات شركت در جرم ،مجازات فاع)
مستق) محسوب ميشد .جريمه ظقدي تضامني كه در حقيقت به ظوعي مسئوليت را
براي گروه مجرماظه تحمي) ظموده (اگر شه ظوعي تخفيف است شركت در اي جرم را
به جرائم سازمانيافته ظزديکتر ميسازد.

در سالهاي اخير ظيز سه قاظون در زمينه قاشاق به تصويب مجلس شوراي اسالمي
رسيده است كه توجه ويژهاي به مسئله سازمانيافتگي جرم ظموده است؛ ظخست قاظون
مبارزه با قاشاق اظسان مصوب  ،1383دوم قاظون مجازات قاشاق اسلحه و مهمات و
دارظدگان سالح و مهمات غيرمجاز مصوب  1390و سوم قاظون مبارزه با قاشاق كاال و
ارز مصوب  .1392از اي ميان قاظون اخيرالذكر به جهات مختلف از اهميت ويژهاي
برخوردار است .مهمتري بعد اهميت اي قاظون شايد ارائه يک تعريف مشخص از جرم
سازمانيافته بوده است؛ شرا كه تا قب) از اي قاظون تنها از قاشاق سازمانيافته يا جرائم
سازمانيافته سخ به ميان بود ولي تعريفي از آن ارائه ظميشد؛ حتي در قاظون مجازات
اسالمي مصوب  1392ظيز تنها به تعريف گروه مجرماظه اكتفا شده ولي ارتباط آن با
جرم سازمانيافته روش

ظيست.

 2-1-2قواظي حاكم در عرصه بي ¬المل)
در بحث قواظي حاكم در عرصه بي المللي بايد اي را بيان ظمود كه امروزه گروههاي
جنايتكار دامنه فعاليت خود را گسترش داده و براي تحصي) منافع هرشه بيشتر در
سرزمي كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند و از خألهاي موجود در سطح بي المللي
بهره ميبرظد .جامعه بي المللي متوجه اي امر و ضرورت همكاري دولتها براي مبارزه
با اي جنايات شده است .در اي زمينه «كنواظسيون مل) متحد عليه جرائم سازمانيافته
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فراملي» بهعنوان مهمتري سند فراملي مبارزه با جرائم سازمانيافته در تاريخ  15ظوامبر
 2000در پنجاه و پنجمي ظشست مجمع عمومي سازمان مل) متحد در ظيويورک توسط
 149كشور پذيرفته شد و تقريباً سه سال بعد در  29سپتامبر  2003بر اساس ماده (38
آن الزماالجرا شد .

در مت كنواظسيون پالرمو به اي جرائم اشاره شده است و از آظها ظام برده شده است1 :
 ارتكاب جنايت شديد (عم) مجرماظهاي كه به موجب حقوق داخلي ،مجازاتي بياز شهار سال حبس داشته و توسط گروه جنايي سازمانيافته ارتكاب يابد  2ي مشاركت
در يک گروه جنايي سازمانيافته  3ي پولشويي  4ي فساد مالي (ارتشاء  5ي مماظعت
(ايجاد ماظع در روظد و اجراي عدالت.

به عقيده برخي از اساتيد ،عدم ذكر ساير مصاديق در اي اسناد به منزله جرم ظبودن و
حتي كم اهميت بودن آظها ظيست( .سليمي 212-169 :1382 ،مضاف بر آن به ظار
ظگارظده ،قاشاق سازمانيافته كاال ميتواظد تحت شمول اي كنواظسيون قرار گيرد؛ شرا
كه طبق بند (الف ماده ( 2اي كنواظسيون گروه مجرماظه سازمانيافته با هدف ارتكاب
يک يا شند جرم يا تخلف شديد به صورت هماهنگ فعاليت ميكند .جرم شديد طبق
تعريف اي

كنواظسيون عم) مجرماظهاي است كه مجازات آن سلب آزادي به مدت

حداق) شهار سال يا مجازات هاي شديدتر باشد .از آظجا كه مجازات تعيي شده براي
قاشاق سازمانيافته كاال طبق مواد ( 28و ( 29قاظون مبارزه با قاشاق و ارز و به تبع آن
مواد ( 18و ( 22اي قاظون ،در برخي مواقع در حد جرم شديد موضوع ماده (2
كنواظسيون ميباشد ،ميتوان قاشاق سازمانيافته كاال را يكي از عناوي مجرماظه تحت
شمول اي

كنواظسيون داظست.

 2-2تعريف قانوني جرم قاچاق سازمانيافته
قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب  1392ماظند قاظون مبارزه با قاشاق اظسان
مصوب  1383بحث سازمانيافتگي جرم قاشاق كاال و ارز را ظه به عنوان يک عام)
مشدده بلكه به عنوان يک جرم مستق) شناسايي كرده است .بند (س ماده ( 1اي
قاظون مقرر ميدارد« :قاشاق سازمانيافته جرمي است كه با برظامهريزي و هدايت
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گروهي و تقسيم كار توسط يک گروه ظسبتاً منسجم متشك) از سه ظفر يا بيشتر كه براي
ارتكاب جرم قاشاق تشكي) يا پس از تشكي) هدف آن براي ارتكاب قاشاق منحرف
شده است صورت ميگيرد».
سببهاي تشديد مجازات ،كيفيات يا اوصافي است كه قاظونگذار تعيي كرده و دادرس
بهمحض احراز آن به حداكثر و يا بي

از حداكثر مجازات مقرر در قاظون براي همان

جرم حكم خواهد داد(.اردبيلي ،1393 ،ج 170 :3فقدان عوام) مشدده به معناي فقدان
يكي از عناصر متشكله جرم ظيست؛ به عبارت ديگر تفاوت شرايط و اوضاع و احوال
يک جرم كه بخشي از عنصر مادي جرم محسوب ميشود و عوام) مشدده اي است كه
فقدان مورد ظخست منجر به عدم تحقق جرم ميشود ولي فقدان دومي به معناي عدم
تحقق جرم ظيست .براي مثال« ،سمت و مأموريت دولتي» در جرم جع) مدارک اشتغال
به تحصي) يک عام) مشدده شخصي محسوب ميشود( .اردبيلي ،1393 ،ج173 :3
فقدان اي شرط به معناي عدم تحقق جرم جع) ظخواهد بود ولي در جرم اختالس يكي
از شرايط و اوضاع و احوال ظاظر به مرتكب جرم است و فقدان آن به معناي عدم تحقق
اي جرم خواهد بود ،اگرشه ممك است عم) مرتكب بر عنوان مجرماظه ديگري ظاير
سرقت منطبق باشد.

«تعدد مجرم با سبق تصميم» به عنوان يكي از عوام) مشدده عيني جرم مطرح شده
است( .اردبيلي ،1393 ،ج 171 :3ماده ( 3قاظون كيفر بزههاي مربوط به راهآه
مصوب  ،1320ماده ( 14قاظون مجازات قاشاق اسلحه و مهمات و دارظدگان سالح و
مهمات غيرمجاز مصوب  ،1390ماده ( 48قاظون تعزيرات حكومتي مصوب  1367و
ماده ( 4قاظون تشديد مجازات مرتكبي ارتشا ،اختالس و كالهبرداري مصوب 1367
از جمله مواردي است كه تعدد مجرم با سبق تصميم در آنها به عنوان يک عام)
مشدده مطرح شده است .در اي جرائم فقدان اي عام) ماظع تحقق جرم ظميشود اما در
خصوص قاشاق سازمانيافته كاال و ارز ،تشكي) باظد براي قاشاق اظسان و تشكي) باظد
براي جع) اسناد سجلي ،فقدان شرط تعدد مجرم با سبق تصميم (سازمانيافتگي ماظع
از تحقق جرم ميشود اگرشه ممك است عم) ارتكابي منطبق با جرمي ديگر ظاير
قاشاق ساده باشد.
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 .3عناصر تشکيلدهنده قاچاق سازمانيافته کاال
ويژگي «سازمانيافتگي» براي جرم قاشاق كاال و ارز يک عام) مشدده محسوب
ظميشود بلكه قاظونگذار ،قاشاق سازمانيافته كاال و ارز را جرم محسوب و براي آن
عناصر اختصاصي در ظار گرفته است؛ بنابراي ضرورت دارد ماظند هر جرم ديگري
عناصر و اركان تشكي)دهنده آن مشخص و ميان اي

عناصر كه شروط عمومي و

اختصاصي جرم قاشاق سازمانيافته كاال و ارز محسوب ميشود و ويژگيهايي كه براي
جرائم سازمانيافته بيان ميشود تفكيک قائ) شد .

 1-3عنصر قانوني قاچاق سازمانيافته کاال
برخي از حقوقداظان به درستي معتقدظد كه عنصر قاظوظي را ظبايد بهعنوان يک عنصر
مجزا مورد بررسي قرار داد(.ميرمحمدصادقي الف« 27 :1393 ،عنصر قاظوظي در واقع
پرتويي از اص) قاظوظي بودن جرم و مجازات و زيربناي عناصر مادي و رواظي است.
يعني بنا به تصريح قاظون است كه ما مي تواظيم رفتار يا حالت خاصي را به عنوان عنصر
مادي يا رواظي جرمي بشناسيم .پس رابطه بي عنصر قاظوظي و دو عنصر مادي و رواظي
يک رابطه طولي است ظه عرضي و بدي

ترتيب بحث از عنصر قاظوظي به صورت

مجزاي از عناصر مادي و رواظي موضوعيت ظدارد (».ميرمحمدصادقي الف28 :1393 ،
قاظون زاينده و خالق رك مادي و رواظي است .رك رواظي و مادي در بستر قاظون
هستند كه شك) مي¬گيرظد و قاظون در عرض اي دو رك ظيست و با عنصر مادي و

رواظي رابطه طولي دارظد(.صادق¬من  27 :1395 ،به همي دلي) اگر اركان تشكي)
دهنده جرم را تنها دو عنصر بداظيم درست¬تر است .

 2-3عنصر مادي قاچاق سازمانيافته کاال
سازمانيافتگي در جرم قاشاق كاال و ارز يک عام) مشدده ظيست؛ بلكه قاظونگذار
جرمي مستق) به ظام جرم قاشاق كاال و ارز سازمانيافته را در قاظون مبارزه با قاشاق كاال
و ارز ايجاد كرده است .بر اي اساس ،جرم قاشاق سازمانيافته كاال و ارز ظيز ماظند
تمامي جرائم ظيازمند رك

مادي است.
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عنصر مادي جرم در حقيقت رفتاري است كه قاظونگذار در شرايط و اوضاع و احوال
خاصي آن را ممنوع داظسته است؛ البته ممك است قاظونگذار تحقق جرم را منوط به
رسيدن رفتار مزبور به ظتيجه خاصي كرده باشد .بر اي اساس عنصر مادي جرم در سه
بخ

قاب) بررسي است :ظخست رفتار فيزيكي كه بخ

اصلي عنصر مادي جرم يا

رفتار مادي جرم به معناي خاص كلمه بوده و بسته به ظوع جرم فع) يا ترک فع) است.
دوم شرايط و اوضاع و احوال كه وجود يا فقدان آن از ظار قاظون شرط تحقق جرم
ميباشد؛ سوم ظتيجه حاصله از رفتار مرتكب(.ميرمحمد صادقي الف59 :1393 ،
فارق بي معاون و مباشر جرم ،اسناد رفتار فيزيكي يا عدم اسناد آن بوده ،شركاي جرم
تنها در رفتار فيزيكي جرم با يكديگر همكاري ميكنند؛ لذا موضوع شركا و معاوظي
جرم را در بحث رفتار فيزيكي جرم عنوان خواهيم ظمود .بحث شروع به جرم ظيز در
قسمت ظتيجه مجرماظه بيان خواهد شد؛ شراكه با وجود همه اختالفاتي كه در زمينه
شروع به جرم و اي كه شه عملي شروع به جرم محسوب ميشود ميان علماي حقوق
جزا ديده ميشود ،تقريباً اي مسئله مورد توافق است كه شروع به جرم ظياز به رك
ظتيجه ظدارد(ميرمحمد صادقي الف 59 :1393 ،و اگر در جرائم مقيد به ظتيجه رفتار
فيزيكي با تمام شرايط قاظوظي الزم محقق شده ولي به هر دلي) ظتيجه مجرماظه به دست
ظيامده باشد همي

مقدار براي تحقق شروعِ به آن جرم كافي است.

 1-2-3رفتار فيزيكي
از جمع بند (س ماده ( 1قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز و مواد ( 28و ( 29اي
قاظون (اگرشه در مقام بيان مجازات اي جرم بوده ولي عالوه بر آن تبيي كننده قسمتي
از رفتار فيزيكي اي

جرم ظيز ميباشد مشخص ميشود رفتار فيزيكي جرم قاشاق

سازمانيافته از دو جزء تشكي) ميشود؛ ظخست ،تشكي) دادن گروه مجرماظه و دوم
ارتكاب جرم قاشاق .بر اي

اساس جرم قاشاق سازمانيافته يک جرم مركب است.

تحقق جرم مركب ظيز منوط به تحقق دستكم دو فع) متفاوت است(.اردبيلي،1393 ،
ج 309 :1؛ گلدوزيان(33 :1393 ،
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 1-1-2-3تشكي) دادن مجرماظه
در فرهنگ فارسي معي ذي) لغت تشكي) ،معناي شك) دادن به شيزي و سازمان دادن
آمده است؛ به موجب تبصره ( 1ماده ( 130قاظون مجازات اسالمي  ،1392تشكي)دادن
گروه مجرماظه يكي از مواردي است كه به فرد ،عنوان سردسته ميدهد .با عنايت به
اينكه بند (س ماده ( 1قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز  1392در مقام بيان تعريف
جرم سازمانيافته بوده و ظه سردسته و اينكه مجازات سردسته بهطور مستق) در
تبصرههاي مواد ( 28و ( 29اي قاظون بيان شده است ،به ظار ميرسد تشكي) در اينجا
به معناي مضيق سردسته به كار ظرفته و مفهومي عام دارد كه هر ظوع مساعدت و
همكاري را در برميگيرد(.ميرمحمد صادقي الف 224 :1393 ،شراكه اگر مفهوم
«تشكي)» در اي بند معناي مضيق سردسته بود ،ذكر مجازات جداگاظه براي سردسته ،به
اي

دلي) كه تعريف قاشاق سازمانيافته تنها سردستهها را در برميگرفت ،بيمعنا

ميشد .بر اي

اساس تشكي) در اي

ماده اعم از «تأسيس» و «عضويت» در گروه

مجرماظه است.

به لحا ماهيت رفتار فيزيكي« ،تأسيس» گروه مجرماظه فع) مادي مثبت است .فعلي كه
به لحا

دوام رفتار مادي «آظي» محسوب ميشود .جرم آظي به فع) يا ترک فع)

مجرماظهاي اطالق ميشود كه تحقق آن دفعتاً يا در فاصله زماظي كوتاه اظجام
ميگيرد(.اردبيلي ،1393 ،ج 307 :1گاه آثار اي ظوع از جرائم در طول زمان استمرار
دارد ،هماظند فع) «تأسيس» كه اگرشه در يک لحاه رخ ميدهد ولي آثار اي تأسيس
(گروه تأسيس شده در طول زمان استمرار دارد .اي

ظوع از جرائم آظي را جرم

استمراريافته يا جرم مستمر دائم ظيز ميظامند؛ ليك در ميان حقوقداظاظي كه از ظامهاي
اخير براي بيان اي جرائم استفاده ميكنند ،اي مسئله كامالً پذيرفته شده كه اي جرائم
از مصاديق جرائم آظي محسوب ميشوظد(.اردبيلي ،1393 ،ج(238 :1

«عضويت» در گروه مجرماظه ،به لحا ماهيت رفتار فيزيكي ظه فع) محسوب ميشود و
ظه ترک فع)؛ بلكه يک حالت است .قاظونگذار تحقق جرم را هميشه منوط به صدور
فع) خاصي ظميداظد ،گاه عنصر مادي جرم حالتي است كه عارض شخص ميشود .اي
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حالت گاه حالتي اجتماعي ظاشي از شيوه زظدگي ماظند ولگردي است و گاه وضع كسي
است كه در يكي از جمعيتهاي مجرماظه فقط «عضويت» دارد( .اردبيلي ،1393 ،ج:1
 306بر اي اساس به لحا

دوام رفتار مادي ظميتوان آن را آظي يا مستمر داظست

شراكه اي دو صفت فع) يا ترک فع)اظد .درهرصورت به ظار ميرسد حالت به لحا
احكامي به جرائم آظي و مستمر از حيث مرور زمان ،تأثير قاظون جديد ،صالحيت
محاكم و اعتبار امر مختوم تابع احكام جرائم مستمر باشد.

ظكته حائز اهميت ديگر در خصوص «تشكي)» اي

است كه تشكي) گاه به معني

«تأسيس اوليه» وگاه به معني «تأسيس ثاظويه»است؛ به اي معنا كه گاه سردستههاي گروه
مجرماظه از ابتدا اقدام به تأسيس يک گروه مجرماظه با اهداف مجرماظه ميكنند ،گاه در
ابتدا هدف از تأسيس گروه ،مقاصد خالف قاظون كيفري ظيست ولي در ادامه هدف
گروه را به سمت اهداف و اعمال مجرماظه تغيير ميدهند .دستهي اخير ظيز درواقع
«تشكي)دهنده» به معناي خاص محسوب ميشوظد .به لحا

ماهيت رفتار مادي ظيز

رفتار اي دسته فع) محسوب ميشود و ظه ترک فع) .قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز
و تبصره ( 1ماده ( 130قاظون مجازات اسالمي با قرينه عبارت «يا پس از تشكي)،»...
مفهوم تشكي) را در هر دو قسم آن بيان كرده است .اگر عضويت به لحا ماهيت رفتار
مادي فع) محسوب ميشد در حالت «تأسيس ثاظويه» با عنايت به اي كه اعضا فعلي
مرتكب ظميشدظد بلكه عم) آظها ترک فع) (ترک گروه مجرماظه بود لذا مجرم شناخته
ظميشدظد؛ ليك با «حالت» داظست عضويت ،اي وضع هر زمان كه بر شخصي عارض
شد با فرض ساير شرايط ،مجرم محسوب ميشود و اي وضع در حالت اخير از زمان
تغيير اهداف و اعمال توسط تشكي)دهندگان بر اعضا عارض ميشود.

 2-1-2-3ارتكاب جرم قاشاق ،شركت و معاوظت در جرم
ارتكاب جرم قاشاق يعني ارتكاب يكي از رفتارهايي كه در ماده ( 2قاظون مبارزه با
قاشاق كاال و ارز مصوب ( ،1392بهاستثناي خريد و فروش ارز بند (د و (ذ اي ماده
كه در تعريف عام قاشاق جايي ظدارظد و ماده ( 113قاظون امور گمركي مصوب 1390
و همچني برخي قواظي و مقررات خاص آمده است .اي رفتارها گاه فع) (ماظند اظهار
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كاال با استفاده از اسناد جعلي  ،گاه ترک فع) ماظند برظگرداظدن كاالي اظهارشده به
عنوان خروج موقت در مهلت مقرر( ،گاه آظي(ماظند اضافهكردن كاال به محموله عبوري
تراظزيتي(خارجي و گاه مستمر(ماظند هرگوظه اقدام به خارجكردن كاال از كشور است.

بنا به عقيده برخي از حقوقداظان كيفري ،سازمانيافتگي و تشكي) گروه مجرماظه
سازمانيافته يكي از صورتهاي همكاري و مشاركت جنايي و يک وصف مجرماظه
است(.اردبيلي ،1393 ،ج 77 :2اما قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب  ،1392ظه
از اي رويه پيروي كرده و ظه از رويه سازمانيافتگي به عنوان يک عام) مشدده ،بلكه
اي قاظون جرم قاشاق سازمانيافته را به عنوان يک جرم مستق) شناسايي كرده است .بر
اي مبنا شركت در جرم مذكور در ماده ( 125قاظون مجازات اسالمي مصوب 1392
در خصوص اي

جرم ظيز متصور است.

جرم قاشاق سازمانيافته جرمي مركب است كه از دو جزء تشكي) گروه مجرماظه (يا
عضويت در آن و ارتكاب جرم قاشاق تشكي) ميشود .شركت در جرم در اي گوظه
جرائم (جرائم مركب ميتواظد به اي شك) باشد كه هر يک از شركتكنندگان به يكي
از اي دو جزء مبادرت كند؛ يعني برخي از اعضاي گروه تنها عضويت در گروه داشته
باشند و تنها يكي از اعضا مبادرت به جرم قاشاق ظمايد كه در اي حالت تمامي اعضا
شريک در جرم قاشاق سازمانيافته محسوب ميشوظد( .اردبيلي ،1393 ،ج82 :2
يكي از راهكارهاي مبارزه با جرائم سازمانيافته جرماظگاري «عضويت» در گروههاي
سازمانيافته است ،بهظحويكه فيظفسه و بدون توجه به هر جرم احتمالي ديگر آن فرد
عضو جرم محسوب شده باشد .اي در حالي است كه اي گوظه جرماظگاري در ايران
تنها در موارد مربوط به امنيت كشور ديده ميشود ولي در ساير كشورها ظاير آلمان
عضويت در گروههاي مجرماظه از جرائم عليه ظام عمومي تلقي ميشود و تنها شام)
جرائم امنيتي ظميشود(.عباسي 143 :1389 ،در مورد جرم قاشاق سازمانيافته ظيز
همانطور كه مشخص شد ارتكاب حداق) يک فقره جرم قاشاق ضرورت دارد و صرف
عضويت در گروهي كه با هدف قاشاق تشكي) ميشود براي مجازات كفايت ظميكند
مگر اينكه يكي از اعضا مرتكب جزء دوم اي جرم يعني قاشاق ظيز بشود .اي ضعف
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قاظونگذاري با عنايت به اينكه قاشاق سازمانيافته يک جرم مستق) محسوب ميشود و
ظهتنها يک عام) مشدده ،با استفاده از وصف شروع به جرم قاب) جبران است .با عنايت
به آظچه گفته شد ،شون اعضاي گروه درواقع يک جزء از رفتار اي جرم را مرتكب
ميشوظد درصورتيكه تنها يكي از اعضا مرتكب قاشاق شود ،ديگر اعضا صرف ظار از
اي كه مرتكب قاشاق بشوظد يا خير ،قاب) مجازات بهاظدازه فاع) مستق) ميباشند و اي
مسئله تا حدي از ايراد مطروحه ميكاهد .

كشورهاي مختلف براي جلوگيري از تعارض مسئوليت كيفري اعضاي گروه با اص)
شخصي بودن مسئوليت كيفري و همچني مبارزه بهتر با گروههاي مجرماظه ،عضويت
در اي

گروهها را صرفظار از ارتكاب جرمي خاص جرماظگاري مستق)

كردهاظد(.ميرمحمدصادقي ب 235 :1393 ،به ظار ميرسد قاظون مبارزه با قاشاق كاال و
ارز مصوب  ،1392براي رفع اي مشك) به مفهوم شركت در جرم تمسک كرده و با دو
جزئيكردن قاشاق سازمانيافته ،اعضا را به علت ارتكاب بخشي از رفتار فيزيكي
(تشكي) گروه شريک مرتكب قاشاق قرار داده و به خاطر اظجام اي بخ

از عنصر

مادي جرم ،داراي مسئوليت كيفري قلمداد كرده است .اي در حالي است كه به علت
آظي و تک جزئي بودن رفتار مادي غالب مصاديق جرم قاشاق ،فرض مشاركت در اي
جرم بسيار دشوار بود.

ظكته قاب) طرح ديگر در خصوص مشاركت در جرم قاشاق سازمانيافته اي است كه
عضويت در گروه ،بخشي از رفتار مادي جرم قاشاق ميباشد و با ارتكاب يک جرم
قاشاق ،اعضاي ديگر هم شريک محسوب ميشوظد؛ اي به اي معنا ظيست كه جرم
قاشاق سازمانيافته همواره بهصورت مشاركت محقق ميشود .عليرغم كافي بودن
اظجام تنها بخشي از رفتار مادي جرم به وسيله شريک ،وي بايد ساير اركان جرم ظاير
مباشرت در جرم را محقق سازد؛ يعني تمام شرايط و اوضاع و احوال را دارا باشد .ميان
رفتار او و ظتيجه جرم در صورت شرطيت ،رابطه عليت برقرار باشد و رك رواظي جرم
را ظاير يک فاع) مستق) داشته باشد .لذا ممك است تمام اعضاي گروه بهجز عضوي
كه مرتكب جرم قاشاق شده است ،به علت فقدان يكي از شرايط و اوضاع و احوال
جرم (ماظند فقدان رابطه عليت بي

رفتار وي و جرم شريک محسوب ظشوظد ولي
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عضوي كه مرتكب جرم شده مشمول مجازاتهاي قاشاق سازمانيافته شود(.ميرمحمد
صادقي ب224 :1393 ،؛ ميرمحمدصادقي ج456 :1393 ،
در بيان معاوظت در قاشاق سازمانياقته ،اگرشه مفهوم «عضويت» ،هر ظوع همكاري از
قبي) آظچه در ماده ( 126قاظون مجازات اسالمي مصوب  1392آمده را در برميگيرد،
ليك ميتوان معاوظت در جرم قاشاق سازمانيافته را ظيز تصور ظمود .همانطور كه گفته
شد اگرشه براي تحقق شركت در جرم الزم ظيست همه اعضا مرتكب قاشاق شوظد،
ولي الزم است كه تمام شرايط و اوضاع و احوال جرم را دارا باشند؛ لذا در صورت
فقدان اي موارد و جمع ساير شرايط معاوظت ،ميتوان اي افراد را به عنوان معاون در
جرم محكوم كرد( .ميرمحمدصادقي ج 456 :1393 ،جز اي مورد فرض اينكه شخصي
بدون عضويت در گروه مجرماظه افرادي را تحريک به ارتكاب جرم قاشاق سازمانيافته
ظمايد دور از ذه

ظيست.

 2-2-3شرايط و اوضاع و احوال
ارتكاب رفتار مادي جرم قاشاق سازمانيافته به تنهايي براي مسئوليت كيفري مرتكبان
آن كفايت ظميكند بلكه قاظون ،شرايطي را براي تحقق اي

جرم الزم داظسته است:

الف گروه بودن
بر اساس بند (س ماده ( 1قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب 1392يكي از
شرايط تحقق جرم قاشاق سازمانيافته« ،گروه بودن» افرادي است كه براي ارتكاب جرم
گرد هم جمع شدهاظد .فارق بي شراكت در جرم و سازمانيافتگي در بي حقوقداظاظي
كه هر دو را وصف مجرماظه ميداظند همي ويژگي است؛ (اردبيلي ،1393 ،ج77 :2
يعني الزم ظيست به شركاي جرم ،اطالق گروه شود ولي در جرم سازمانيافته اعضا بايد
يک گروه باشند.

همانطور كه يكي از اساتيد حقوق جزا ذي) ماده ( 287قاظون مجازات اسالمي مصوب
 1392بيان ميدارد« :عليرغم عدم تصريح به لزوم متشكّ) بودن آن (گروه به ظار
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ميرسد كه مقن در ماده ( 287قيام مسلحاظه را برخاسته از يک فعاليت متشك) و
ظااممند ميداظد؛ زيرا اگر شني ظبود دليلي براي اشاره كردن به گروه و عدم اشاره به
فرد در ماده مورد بحث وجود ظداشت( ».ميرمحمدصادقي ج66 :1393 ،
ب اظسجام ظسبي
يكي از شروط ديگري كه قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب  ،1392براي تحقق
جرم قاشاق سازمانيافته بيان ميدارد ،شرط «اظسجام ظسبي» گروه مجرماظه است .ميان
اي شرط و شرط پي گفته ،رابطهي ظزديكي وجود دارد؛ بهاي معنا كه ويژگيهايي كه
براي گروه مجرماظه بيان شد بايد شنان درجهاي باشد كه عرف آن را منسجم (هماهنگ،
منام و مستحكم بداظد؛ يعني زماظيكه گفته ميشود اعضا بايد با برظامهريزي عم)
كنند ،سردسته داشته باشند و ميان آنها ظوعي تقسيم كار ديده شود تا گروه تشكي)
شود .برظامهريزي ،هدايتگري و تقسيم كار بايد داراي ظام خاصي بوده و از استحكام
الزم برخوردار باشد .شراكه هر رفتاري كه دو يا شند ظفر اظجام ميدهند از برظامهريزي
و تقسيم كار و هدايتگري حداقلي برخوردار است؛ اما در خصوص يک گروه مجرماظه
اي برظامهريزي و تقسيم كار و هدايتگري حداقلي كفايت ظميكند بلكه افزون بر آن
بايد اظسجامي بي اي

ويژگيها ظيز وجود داشته باشد.

ج رابطه سببيت بي جزء اول و دوم عنصر مادي جرم
الزم است بي عضويت فرد در گروه مجرماظه و ارتكاب جرم قاشاق رابطه سببيت مؤثر
وجود داشته باشد؛ يعني عضو مرتكب قاشاق به عنوان عضو گروه و به اي دلي) كه در
تقسيم كار گروهي ،وظيفه ارتكاب قاشاق به وي محول شده مرتكب قاشاق شود .بدي
ترتيب اگر يكي از اعضا بدون اي كه ارتكاب قاشاق را بر عهده داشته باشد و بدون
استفاده از همكاري و مساعدت گروه يا به عبارت ديگر صرف ظار از اينكه عضو گروه
است مرتكب قاشاق شود ،ظميتوان قاشاق وي را سازمانيافته به شمار آورد.

بر مبناي همي شرط ،ارتكاب جزء دوم رفتار مادي قاشاق سازمانيافته (يعني ارتكاب
قاشاق بايد ظاشي از همكاري و مساعدت اعضاي گروه كه مرتكب قاشاق ظشدهاظد
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باشد .لذا فقدان اي شرط ممك است منتهي به اي ظتيجه شود كه مثالً اگر فردي در
تقسيم كار ،اظجام جرم قاشاق را بر عهده داشته باشد ولي ارتكاب قاشاق ظاشي از
همكاري و مساعدت مؤثر و مستقيم ساير اعضا (به معناي برقراري رابطهي سببيت
ظبوده و بهطور كام) حاص) فعاليت و مهارت مرتكب باشد ،اگرشه مرتكب به ظار
ميرسد به جرم قاشاق سازمانيافته محكوم خواهد شد اما ساير اعضا ظهايتاً در صورت
وجود ساير شرايط به معاوظت در اي

جرم محكوم خواهند شد.

د موضوع فعاليت گروه
تشكي) گروه اصوالً خطرظاک ظبوده و ممنوع ظشده است؛ بلكه هرگاه موضوع فعاليت
گروه ارتكاب جرم باشد و اراده اعضا بر ظقض اوامر و ظواهي قاظون كيفري قرار بگيرد،
قاظونگذار را به مقابله با آن ميكشاظد .بهموجب بند (س ماده ( 1قاظون مبارزه با
قاشاق كاال و ارز مصوب  ،1392موضوع فعاليت گروه بايد ارتكاب اعمالي باشد كه
قاظوظاً قاشاق محسوب ميشود.

مسئله مطرح در خصوص جرم قاشاق سازمانيافته اي است كه آيا موضوع فعاليت
گروه منحصراً بايد ارتكاب جرم قاشاق باشد يا خير؟ درصورتيكه گروه در كنار اهداف
ظامشروع ،اهداف مشروعي ظيز داشته باشد ،آيا مرتكبي

قاشاق به عنوان قاشاق

سازمانيافته يا قاشاق ساده قاب) مجازات ميباشند؟
به ظار ميرسد همي كه يكي از موضوعات فعاليت گروه مجرماظه اظجام جرم قاشاق
باشد براي تحقق اي شرط كفايت ميكند و الزم ظيست موضوع فعاليت گروه منحصراً
ارتكاب جرم قاشاق باشد و حتي درصورتيكه موضوع فعاليت گروه هر ظوع عم)
مجرماظهاي باشد ،صرف تحقق جرم قاشاق منجر به تحقق اي شرط ظيز خواهد شد؛
شراكه اوالً قاظونگذار تفاوتي ميان اي

حاالت مختلف قائ) ظشده ،حال آظكه در

خصوص اشخاص حقوقي ماده ( 22قاظون مجازات اسالمي صراحتاً در خصوص
اعمال مجازات مصادره اموال و اظحالل براي اشخاص حقوقي قيد اظحصار را بيان ظموده
و اعمال اي مجازاتها را منوط به اي ظموده كه موضوع شخصيت حقوقي منحصراً
ارتكاب جرم باشد؛ لذا اگر شخص حقوقي موضوعات مشروعي را ظيز در كنار
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موضوعات ظامشروع در فعاليتهاي خود دخي) داشته باشد مجازاتهاي مذكور در
خصوص وي اعمال ظخواهد شد .ثاظياً شه بسا موضوعات مجاز و غيرمجاز در كنار هم
براي گروه سود مالي به دظبال داشته باشد(سليمي 34 :1391 ،و اساساً امكان ظدارد كه
صرف اظجام قاشاق براي اعضاي يک گروه سودآور باشد بلكه گروه بايد بتواظد از طرق
مجاز به فروش كاال يا ارز قاشاق بپردازد.

ه شرايط ظاظر به عم) عضو مرتكب قاشاق
آظچه تاكنون از شرايط و اوضاع و احوال جرم بيان شد شرايطي بود كه به جزء اول
رفتار مادي يعني تشكي) گروه مربوط ميشد؛ اما همانطور كه گفته شد جرم قاشاق
سازمانيافته جزء ديگري ظيز دارد كه ظياز ظيست تمام اعضا مرتكب آن شوظد ،بلكه تنها
اظجام آن توسط يک ظفر كفايت ميكند .در اي خصوص ،تمام شرايطي كه براي تحقق
يک قاشاق ساده الزم است بايد در رفتار فردي كه مرتكب قاشاق ميشود متجلي شود.
اگرشه شركاي جرم هر يک بخشي از رفتار مادي جرم را محقق ميسازظد اما الزم است
تمام شرايط و اوضاع و احوال را دارا باشند؛ در غير اي

صورت شريک محسوب

ظخواهند شد.

 3-2-3ظتيجه مجرماظه
جرم به اعتبار ظتيجه رفتار مادي به مطلق و مقيد تقسيم ميشود .جرم مطلق جرمي است
كه قطع ظار از ظتيجه زيانبار احتمالي ،كام) به شمار ميآيد و در برابر جرم مقيد قرار
ميگيرد(.اردبيلي ،1393 ،ج 312 :1اگرشه تحصي) منافع مادي و مالي از ويژگيهاي
مهم جرائم سازمانيافته به شمار آمده است؛(سليمي 61 :1391 ،ليك قاظون مبارزه با
قاشاق كاال و ارز ،جرم قاشاق سازمانيافته را از زمره جرائم مطلق به حساب آورده كه
ظياز به حصول ظتيجه خاصي ظدارد .بهاي ترتيب يكي از اساتيد حقوق جزا معتقد است
«شروع به جرم» در اي جرائم به دشواري قاب) تصور است و شهبسا ظتوان براي اي
جرائم شروعي تصور كرد( .سليمي 331 :1391 ،با توجه به اي كه رفتار مادي جرم
قاشاق سازمانيافته از دو جزء تشكي) ميشود ،اگرشه اي جرم يک جرم مطلق است
ولي تصور شروع به اي

جرم مركب شندان دشوار ظيست.
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همانطور كه گفته شد ،يكي از راهكارهاي مبارزه با جرائم سازمانيافته جرماظگاري
«عضويت» در گروههاي سازمانيافته است ،بهظحويكه فيظفسه و بدون توجه به هر
جرم احتمالي ديگر آن فرد عضو جرم محسوب شده باشد .اي

در حالي است كه

اي گوظه جرماظگاري در ايران تنها در موارد مربوط به امنيت كشور ديده ميشود ولي در
ساير كشورها ظاير آلمان عضويت در گروههاي مجرماظه از جرائم عليه ظام عمومي
تلقي ميشود و تنها شام) جرائم امنيتي ظميشود(.عباسي 143 :1389 ،در مورد جرم
قاشاق سازمانيافته ظيز همانطور كه مشخص شد ارتكاب حداق) يک فقره جرم قاشاق
ضرورت دارد و صرف عضويت در گروهي كه با هدف قاشاق تشكي) ميشود براي
مجازات كفايت ظميكند مگر اينكه يكي از اعضا مرتكب جزء دوم اي

جرم يعني

قاشاق ظيز بشود .اي ضعف قاظونگذاري با عنايت به اينكه قاشاق سازمانيافته يک
جرم مستق) محسوب ميشود و ظهتنها يک عام) مشدده ،با استفاده از وصف شروع به
جرم قاب) جبران است.

برخالف جرم قاشاق ساده كه به علت آظي و تک جزئي بودن تصور شروع به جرم در
آن بسيار دشوار است ،در قاشاق سازمانيافته تشكي) يک گروه مجرماظه و يا عضويت
در آنكه به معناي ارتكاب جزئي از رفتار مادي اي جرم ميباشد ،ميتواظد منجر به
تحقق شروع به جرم شود .اي در حالي است كه اگر سازمانيافتگي تنها يک عام)
مشدده محسوب ميشد براي تحقق شروع به جرم صرف تشكي) گروه و عضويت در
آن ظميتواظست شروع به اجرا تلقي شود بلكه مرتكب بهظوعي بايد وارد عمليات مادي
جرم قاشاق ميشد ،ورودي كه در اغلب موارد به معناي تمام كردن جرم قاشاق ظيز بود.

 3-3عنصر رواني قاچاق سازمانيافته کاال
«عمد» عنصر رواظي جرائم عمدي و «تقصير» عنصر رواظي جرائم غيرعمدي و مبتني بر
تقصير است .جرم قاشاق سازمانيافته از زمره جرائم عمدي به شمار ميآيد كه لزوماً
براي تحقق آن احراز «عمد» مرتكب ضرورت دارد .يكي از اساتيد حقوق عمد را به
معناي «قصد» اظگاشته و براي آن دو جزء معرفي ميكند؛ ظخست آگاهي مرتكب به
حكم و موضوع و دوم اراده يا اختيار مرتكب در اظجام كاري كه قاظونگذار آن را جايز
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ظداظسته است(.اردبيلي ،1393 ،ج  342-340 :1ليك به ظار ميرسد قاظون مجازات
اسالمي مصوب  ،1392تقسيمبندي دقيقتري از عنصر رواظي جرم در تحقق ارائه
ميدهد .ماده ( 144اي قاظون مقرر داشته است« :جرائم عمدي عالوه بر علم مرتكب
به موضوع جرم ،بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرماظه احراز گردد .در جرائمي كه
وقوع آنها بر اساس قاظون منوط به وقوع ظتيجه است ،قصد ظتيجه يا علم به وقوع آن
ظيز بايد احراز گردد».
قصد در عبارت «قصد فع)» متفاوت از عبارت «قصد ظتيجه» بوده و به عبارت ديگر
قصد در اي دو عبارت به يک معنا به كار ظرفته است كه در ادامه توضيح داده خواهد
شد .عالوه بر اي دو ،علم مرتكب به موضوع جرم يعني علم به تکتک اجزاء عنصر
مادي ظيز در تحقق جرائم عمدي شرط است.

 1-3-3قصد ارتكاب رفتار مجرماظه
قصد فع) يا سوءظيت عام به معناي ارادهي خودآگاه فرد در ارتكاب عم) مجرماظه(يا
رفتار مادي جرم است(.ميرمحمد صادقي الف 106 :1393 ،با اي توضيح كه رفتار
مجرماظه از سوي يک اظسان مكلّف صادر شود؛ (خويي ،1422 ،ج 3 :2اظساظي كه
بالغ(در برابر صغير و كسي كه به رشد جزايي ظرسيده  ،عاق)(در برابر مجنون و مست
و مختار است .بر اي مبنا مشاهده ميشود كه قصد در اينجا با آظچه تحت عنوان ظيت و
هدف مجرماظه بيان ميشود متفاوت است .بر مبناي اي

شرط در جرم قاشاق

سازمانيافته كاال و ارز ،ظهتنها عضوي كه مرتكب قاشاق ميشود (جزء اول رفتار مادي
بلكه حداق) سه ظفر از اعضا و تشكي)دهندگان گروه مجرماظه بايد داراي شرايط تكليف
باشند .در غير اي صورت حتي مرتكب قاشاق ظيز در صورت دارا بودن اي شرط ،به
جرم قاشاق ساده محكوم خواهد شد ظه سازمانيافته؛ شراكه «ساير افراد همچون ابزاري
در دست وي بودهاظد»(ميرمحمدصادقي الف 224 :1393 ،و گروهي درواقع شك)
ظگرفته است.

 2-3-3علم به موضوع جرم
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زماظي كه يک رفتار از سوي اظسان مكلّف صادر ميشود ،رفتار ارتكابي يک رفتار
عالماظه است .افزون بر آن اعضاي گروه بايد ظسبت به تمام اوضاع و احوال جرم آگاهي
داشته باشند؛ به اي ترتيب كه بداظند در يک گروه ظسبتاً منسجم متشك) از حداق) سه
ظفر عضويت دارظد و همچني ظسبت به موضوع فعاليت گروه يعني قاشاق ،علم داشته
باشند .فقدان هر يک از اي موارد ،موجب ميشود كه فرد عضو همچون ابزاري در
اختيار ساير اعضا قرار گيرد و لذا مرتكب جرم قاشاق سازمانيافته ظشود .بر اساس
آظچه گفته شد هرگاه علم به موضوع در كمتر از سه ظفر از اعضا احراز شود ،اعضايي
كه علم به موضوع هم داشتهاظد مرتكب قاشاق سازمانيافته ظشدهاظد ،شراكه در اي
حالت وجود گروه متصور ظخواهد بود و ساير اعضا ،ابزاري در دست آنها محسوب
ميشوظد.

مح) بحث «اشتباه» به عنوان يكي از عوام) شخصي رافع مسئوليت كيفري ،معموالً
همي قسمت از رك رواظي جرم است« .اشتباه» دو قسم دارد؛ ظخست اشتباه حكمي و
دوم اشتباه موضوعي(.اردبيلي ،1393 ،ج 185 :2اشتباه موضوعي ،دقيقاً ظقطه مقاب) علم
به موضوع است؛ بنابراي اگر شخصي بهطور صادقاظه گمان كند كه موضوع فعاليت
اعضا ،موضوعي غير از قاشاق بوده يا تعداد اعضا كمتر از سه ظفر است و يا از اظسجام
ظسبي گروه بياطالع بوده ،قاب) مجازات تحت عنوان قاشاق سازمانيافته ظيست.

 3-3-3قصد ظتيجه
ماده ( 144قاظون مجازات اسالمي مصوب  ،1392مقرر ميدارد« :در جرائمي كه وقوع
آظها بر اساس قاظون منوط به وقوع ظتيجه است ،قصد ظتيجه يا علم به وقوع آن بايد
محرز شود ».اگرشه اي عبارت به معناي اي ظيست كه در جرائم مطلق ،قصد ظتيجه
هيچگاه ظياز ظيست ،ليك در جرائم اخير ،قاظونگذار بايد صراحتاً ،داشت قصد خاصي
را شرط تحقق جرم بداظد .مثالً در جرم موضوع ماده ( 698قاظون مجازات اسالمي
مصوب  ،1375قصد اضرار به غير و تشوي
بوده؛ اگرشه جرم منوط به تحقق اي

اذهان عمومي صراحتاً شرط تحقق جرم

ظتيجه ظيست.
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قاشاق سازمانيافته ظيز ماظند همهي جرائم اقتصادي با هدف كسب سود و تحصي) منابع
مالي ميباشند .به اي مناور يكي از ابزارهاي اي گروهها تطهير عوايد حاص) از جرم
براي استفاده راحت از آن است(.معامي 38 :1384 ،با اي حال قاظونگذار رسيدن به
اي ظتيجه يعني كسب سود را ظه ظتيجه جرم محسوب كرده و ظه تالش براي رسيدن به
آن را سوءظيت خاص اي جرم داظسته است .البته قسمت اخير بند «س» ماده ( 1قاظون
مبارزه با قاشاق كاال و ارز بيان داشته است« :گروه  ...براي ارتكاب جرم قاشاق ،تشكي)
يا پس از تشكي) ،هدف آن براي ارتكاب جرم قاشاق منحرف شده »...اي عبارت ظشان
ميدهد هدف ارتكاب جرم قاشاق ،يكي از سوءظيتهاي خاص اي

جرم به شمار

ميآيد .عدم شرطيت اي سوءظيت خاص ظيز تغييري را در جرم قاشاق سازمانيافته
ايجاد ظميكند؛ شراكه همانطور كه گفته شد موضوع فعاليت گروه در جرم قاشاق
سازمانيافته ،جرم قاشاق ساده است و بر اي اساس مرتكبي اي جرم بايد علم به
وجود اي

موضوع به عنوان موضوعات فعاليت گروه داشته و آن را خواسته باشند.

نتيجهگيري
جرم قاشاق سازمانيافته يک جرم مستق) در قاظون مبارزه با قاشاق كاال و ارز مصوب
 1392محسوب ميشود و ظه يک عام) مشدده؛ شرا كه اوالً در تعريف بند (س ماده
( 1اي قاظون در تعريف آن آمده است« :جرمي است كه »...و ثاظياً براي تحقق آن اركان
و عناصر اختصاصي ظاير تشكي) گروه مجرماظه در ظار گرفته شده در حالي كه اگر تنها
يک عام) مشدده محسوب ميشد بايد فقط مجازات مرتكب آن در شرايط و اوضاع و
احوال معيني افزاي

مييافت ظه اي كه رفتار مادي متفاوتي از رفتار مادي جرم قاشاق

داشته باشد.

استقالل جرم قاشاق سازمانيافته آثاري در پي دارد؛ ظخست اي

كه ماظند هر جرم

ديگري مشاركت و معاوظت در آن به طور مستق) متصوّر خواهد بود به اي معنا كه در
جرم قاشاق سازمانيافته ،مشاركت لزومي ظدارد كه در افعال و ترک افعالي باشد كه
قاشاق محسوب ميشود؛ بلكه با توجه به دو جزئي بودن اي

جرم ،اعضاي گروه
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مجرماظه به دلي) ارتكاب جزء ظخست رفتار مادي يعني تشكي) گروه مجرماظه كه مطابق
مطالب پيشگفته هر ظوع همكاري و مساعدت را در برميگيرد در صورت وجود ساير
شرايط ،شريک در جرم محسوب ميشوظد .اهميت وجود جرم قاشاق سازمانيافته
زماظي افزاي

مييابد كه تصور مشاركت در جرم قاشاق ساده به علت تک جزئي بودن

اغلب رفتارهايي كه قاشاق محسوب ميشود ظاير اظهار خالف واقع ورود و خروج و
غيره دشوار بوده و معموالً افرادي كه ظق

تأمي

كننده مالي و هماهنگسازي را

داشتهاظد به علت عدم مداخله در رفتار مادي جرم قاشاق ساده ظهايتاً معاون در جرم
محسوب ميشدظد.

دوم اي

كه شروع به جرم قاشاق سازمانيافته به معناي شروع به عمليات اجرايي

قاشاق سازمانيافته است و ظه شروع به عمليات اجرايي قاشاق ساده ،تفاوت در اي
است كه جرم قاشاق ساده هماظطور كه گفته شد جرمي تک جزئي بوده و بر اساس
ظاريه عيني شروع به جرم كه مرتكب بايد حتماً وارد عمليات مادي جرم شود ،شروع
به جرم و جرم تام معموالً در يک زمان محقق ميشود؛ اما در جرم قاشاق سازمانيافته
شروع به جرم حتي زماظي كه شروع به عمليات اجرايي قاشاق ظشده و تنها جزء اول
اي

جرم يعني تشكي) گروه مجرماظه براي ارتكاب قاشاق تحقق يافته متصور است.
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 .6شيهري ،غالمرضيا؛ جهرميي ،سيروش ( ، 1375ظارييات اداره حقيوقي قيوه قضيائيه در
زمينه مسائ) كيفري (جلد دوم  ،شاپ اول ،تهران :روزظامه رسمي كشور.

 .7شهيدي ،مهدي ( ، 1389تعهدات ،تهران :مجمع علمي و فرهنگي مجد.

 .8صفايي ،سيدحسي ( ، 1389قواعد عمومي قراردادها ،تهران :بنياد حقوقي ميزان.

 .9عباسييي ،اصييلي ( ، 1389قيياظون مجييازات آلمييان ،تهييران :مجمييع علمييي و فرهنگييي
مجد.

 .10عميد ،حس ( ، 1360فرهنگ عميد(ج دوم  ،شاپ سوم ،تهران :اميركبير.
 .11كاتوزيان ،ظاصر ( ، 1393اموال و مالكيت ،تهران :بنياد حقوقي ميزان.

 .12گليدوزيان ،اييرج( ، 1393محشياي قياظون مجيازات اسيالمي ،تهيران :مجميع علميي و
فرهنگي مجد.
 .13معامييي ،شييهال ( ، 1387جييرم سييازمانيافتييه و راهكارهيياي مقابلييه بييا آن ،تهييران:
اظتشارات دادگستر ،شاپ دوم.

 .14معامييي ،شييهال ( ، 1384جييرم سييازمانيافتييه و راهكارهيياي مقابلييه بييا آن ،تهييران:
اظتشارات دادگستر.
 .15معي  ،محمد( ، 1382فرهنگ معي (جلد سوم  ،شاپ اول ،تهران :زري .
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 .16معي  ،محمد ( 1385فرهنگ معي  ،تهران :اظتشارات گلي.

 .17موسييوي خييويي ،سيييد ابوالقاسييم ( 1422ه ق  ،مبيياظي تكملييه المنهيياج (جلييد دوم  ،قييم:
موسسه احياء آثار االمام الخويي (ره .
 .18الف ميير محمدصيادقي ،حسيي ( ، 1393جيرائم علييه اميوال و مالكييت ،تهيران :بنيياد
حقوقي ميزان.

 .19ب ميرمحمدصييادقي ،حسييي ( ، 1393حقييوق جييزاي بييي المليي) (مجموعييه مقيياالت ،
تهران :بنياد حقوقي ميزان.
 .20ج ميرمحمدصييادقي ،حسييي ( ، 1393جييرائم عليييه امنيييت و آسيياي

عمييومي ،تهييران:

بنياد حقوقي ميزان.

 .21ظجفييي ابرظييدآبادي ،علييي حسييي ( ، 1380مبيياحثي در علييوم جنييايي ،تقريييرات درس
جييرم شناسييي (بزهكيياري مييزم  ،پيشييگيري زودرس و جييرايم سييازمان يافته (،تييدوي
كننييدگان :زينييالي ،امييير حمييزه؛ شيياملو احمييدي ،محمييد حسييي  ،تهييران :داظشييكده حقييوق
داظشگاه شهيد بهشتي ،ويراست هفتم.
مقاالت و پایا نامهها و تقریرات

 .22ثالييث مويييدي ،احمييد علي(تابسييتان  ، 1394ويژگييي سييازمان يييافتگي در جييرم
قاشاق كاال و ارز با تاكيد بير حقيوق اييران ،پاييان ظاميه كارشناسيي ارشيد ،داظشيكده حقيوق
داظشگاه شهيد بهشتي.
 .23سييليمي ،صييادق(پاييز  ، 1382جنايييات سييازمان يافتييه فراملييي در كنواظسيييون پييالرمو
و آثييار آن ،مجلييه حقييوقي ظشييريه دفتيير خييدمات بييي المللييي جمهييوري اسييالمي ايييران،
شماره .29

 .24شييمس ظيياتري ،محمييد ابراهيم(تابسييتان  ، 1383جييرائم سييازمان يافتييه ،مجلييه فق يه و
حقوق ،شماره .1
 .25شييمس ظيياتري ،محمييد ابييراهيم ،بررسييي سياسييت كيفييري ايييران در قبييال جييرائم
سييازمانيافتييه بييا رويكييرد بييه حقييوق جييزاي بييي المللييي ،رسيياله دكتييري ،تهييران ،داظشييگاه
تربيت مدرس ،زمستان .1380

 .26صييادقميين  ،جعفيير( ، 1394-1395تقريييرات درس جييزاي عمييومي  ،1داظشييكده
حقوق داظشگاه امام صادق عليهالسالم .
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