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  : عنوان نظریه
قانون مجازات اسالمی در  29قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ماده  60تعامل ماده 

 خصوص مدت حبس بدل از جزاي نقدي

 10002:   شماره نظریه

 10/11/94:     تاریخ 

 اسالمیمجازات قانون قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ، حبس بدل از جزاي نقدي: کلید واژگان

 27/10/94: تاریخ 7471/604/94: شماره اصفهاناداره کل تعزیرات حکومتی استان : مرجع استعالم کننده

  :سوال
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز حاکم است یا مطابق مقررات ماده  60مدت حبس بدل از جزاي نقدي، ماده حداکثر در خصوص 

  ؟شود قانون مجازات اسالمی عمل می 29
 

 

 دیدگاه اول

 :با عنایت به اینکه

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خروج موضوعی دارد؛ چرا که در  60قانون مجازات اسالمی نسبت به ماده  29صدر ماده  - 
 باشد؛ مورد جزاي نقدي توأم با حبس می

در قانون مبارزه با قاچاق کاال و  لکن ناظر به موردي است که جزاي نقدي توأم با حبس باشدقانون مجازات اسالمی  29ماده  - 
 ؛اي مجازات حبس داریم یافته و حرفه در مورد قاچاق کاالهاي ممنوع یا سازمان صرفاًارز، 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز حصري است و فقط در موارد مندرج در ماده مذکور، امکان رجوع  63مصادیق مندرج در ماده  - 
 مجازات اسالمی وجود دارد؛قانون به مقررات 

ضرورتی براي  بنابراین،قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره آن با محاکم قضایی است  60اجراي قسمت اخیر ماده  - 
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 باشد؛ در این خصوص نمیگیري  تصمیم

زِ موضوع صالحیت سازمان قانون مجازات اسالمی در خصوص تخلفات قاچاق کاال و ار 29لذا، با توجه به اینکه مقررات ماده 
تعزیرات حکومتی خروج موضوعی دارد، امکان رجوع به قانون مذکور براي محاسبه مدت زمان جزاي نقدي بدل از حبس وجود 

 .ندارد

 

 دومدیدگاه 

 :با عنایت به اینکه

بنابراین، . یک قانون عام است به عنوانبر قانون مجازات اسالمی  مرجحو  بودهقانون خاص  ،قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز - 
و در موارد  باشند می قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاص و مقررات قانون مجازات اسالمی، عام  60حکم مقرر در ماده 

ز قانون مبارزه با قاچاق کاال و ار  60ماده ، لذا. مغایرت با احکام عام مقرر در قانون مجازات اسالمی، حکم خاص ارجحیت دارد
 در مورد تخلفات قاچاق کاال و ارز قانون اخیر را 29که بعد از قانون مجازات اسالمی تصویب گردیده است ماده  از این جهت

 کند؛ می  نسخ جزئی

فات مقررات قانون مجازات اسالمی به عنوان یک قانون عام، در مواردي که قانونگذار آثار  و احکام جرایم تعزیري را بر تخل - 
 تخلفات، حکمی خاص مقرر شده باشد؛ داده،  نیز حاکمیت دارد مگر اینکه در قوانین مرتبط باتسري 

مدت تبدیل جزاي نقدي به حبس، از این جهت که حداکثر ، مقررات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص بنا به مراتب
 .الرعایه است باشد الزم ون مزبور قانون خاص میقان
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عام  بوده و قانون مجازات اسالمی، قانون با عنایت به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قانون خاص :کمیسیوننظریه 
حکم خاص  ،لذا .در صورت تعارض قانون عام و قانون خاص، اجراي مقررات قانون خاص بر قانون عام مقدم است ،باشد می

باشد و در  االجرا می قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي الزم  60مقرر در ماده 
قانون مجازات  29لکن، حکم مقرر در صدر ماده . قانون مجازات اسالمی وجاهت قانونی ندارد 29این مورد، رجوع به ماده 

قانون مبارزه با قاچاق  60نقدي بدل از حبس، با توجه به سکوت ماده اسالمی مبنی بر زمان شروع به اجراي حکم تبدیل جزاي 
 .باشد الرعایه می هاي مالی الزم قانون نحوه اجراي محکومیت 27کاال و ارز و تجویز تبصره ماده 


