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 مقدمه

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از:  عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، 

و فساد مالی و اخالقی، مختل شدن توليد  برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوري زیاد

کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداري، عدم مدیریت صحيح دولت بر امور اقتصادي و 

اجتماعی خطرپذیري رقابت تجاري سالم، تأثير منفی بر کارکرد سياستهاي تجاري و اقتصادي 

به یک سياست  و معضالت فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که براي رسيدن

نگري و شناسایی و بررسی دقيق علل و عوامل  جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نياز به جامع

ستی شناسایی، ارزیابی و تحليل نشود و برپایه آن سياست ربه د بوده که اگر موجد قاچاق کاال

هاي  ینهجنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هز

 هنگفت موفقيتی بدست نياید. 

قاچاق کاال از جمله جرائم عليه نظام اقتصادي می باشد و آثار زیان باري بر امر توليد، 

تجارت، سرمایه گذاري، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همين دليل براي کنترل و 

تخاذ نمود .در قانون مقابله با این پدیده باید تدابير خاص و واکنش هاي کيفري مخصوصی ا

کشور ما قانونگذار با جرم انگاري، پدیده قاچاق مجازات هاي خاصی را در قالب حبس و 

ضبط کاال و جریمه سنگين براي مرتکبين قاچاق مورد اهتمام و قانونگذاري قرار داده است 

ردات .آن چيزي که قاچاق کاال را در سالهاي اخير به یک معزل اقتصادي تبدیل کرده است وا

غير رسمی و قاچاق کاالهاي مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههاي غير قانونی و غير 

مجاز توسط باندهاي قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهاي اخير آسيب هاي 

مبارزه با "شدیدي بر نظام اقتصادي کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون 

مورد بررسی و تحليل قرار گيرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله  1392 "کاال و ارز قاچاق

را تشریح نموده و به معرفی سياست جنایی و تقنينی قانونگذار به صورت عمقی و دقيق  

بپردازیم. ما در این پژوهش به دنبال آن هستيم که با نگاهی رویکردي به پدیده ي قاچاق کاال 

رتو نظام تقنينی و سياست جنایی پرداخته و در رابطه با مبارزه قاچاق کاال به نتيجه و ارز در پ
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خاصی در رابطه با سياست گذاري ملی پرداخته و نقاط ضعف و قوت قوانين مربوط به قاچاق 

 کاال و ارز را مورد موشکافی، تحليل و بررسی قرار دهيم .

سالهاي اخير و افزایش ميزان ارتباطات و با توجه به گسترش روند جهانی شدن به ویژه در 

وابستگی هاي متقابل کشورها صحبت از خود کفایی اقتصادي براي کشورها امري بيهوده و 

پرهزینه است . ورود و خروج غير قانونی کاال از کشور زیان هاي اقتصادي گسترده اي به 

با قاچاق کاال ضرورت اقتصاد ملی وارد می سازد که براي جلوگيري از این صدمات مبارزه 

دارد عوامل بسياري در بروز و گسترش  پدیده ي قاچاق کاال دخالت دارند که باید به دقت 

شناسایی و بررسی شوند تا بتوان به برنامه اي جامع و فراگير براي مبارزه با قاچاق کاال و 

این  حمایت منطقی از اقتصاد و توليد ملی دست یافت پس به قطع می توان گفت که در

خصوص ميزان نياز به چنين موضوعی خيلی ضروري و مهم است و باید دید که قانونگذار در 

 رابطه با جلوگيري و پيشگيري از جرم قاچاق کاال و ارز چه تدابيري را پيش بينی نموده است ؟

از سوي دیگر نهاد هاي گوناگونی در امر مبارزه با قاچاق کاال و کشف محموله هاي قاچاق 

دارند که همدلی، همسویی و هماهنگی ميان آنها و پيروي از خط مشی واحد می تواند  دخالت

 به مبارزه جدي با ورود و خروج غير قانونی کاال سرو سامان بدهد.
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 "کاري که پنهانی و با تردستی انجام شود  "ترکی و از لحاظ لغوي به معناي اي قاچاق واژه

می باشد . در ترمينولوژي حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به 

 کار می رود:

قاچاق  "اي به نقطه )خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشدحمل ونقل کاال از نقطه

می  "قاچاق خارجه  "رانقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن خواه یک "داخلی

گویند( برخالف مقررات مربوط به حمل ونقل به طوریکه این عمل ناقص ممنوعيت یا 

 1محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است .

 . تعریف قانونی قاچاق1-1

 . تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی1-1-1

کليه اجناسی که  "را چنين تعریف نموده است :  "قاچاق  "( قانون فوق 11لف از ماده )بند ا

ماه الی یکسال  6بر خالف مقررات این قانون وارد مملکت می شود و مرتکبين به حبس از 

 "محکوم خواهند شد.

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی براي دولت است که مقرر شده: تجارت 

ان در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن  و وارد کردن کليه محصوالت طبيعی خارجی ایر

و یا صنعتی خارجی به ایران به استثناي موارد معينه ، مشروط به شرط حتمی صدور محصوالت 

طبيعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده  و دولت مجاز استحق 

دار شودبه شرط معينه و در خواهد مستقيماً عهدهجی که خود نمیوارد کردن محصوالت خار

صالح قانونی تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذي

 2، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاري واگذار نماید.

 . قانون مجازات مرتکبین قاچاق1-2

                                                           
1
مقدم، اکبر، کالبدشکافی پدیده قاچاق کاال در کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سياسی، دانشکده امام محمد باقر 

79-80، ص 1385)ع( 
2
16، ص 1385 چاپ اول،  شناسی قاچاق کاال در ایران، تهران، انتشارات فارابی،حسن بهرامی و بهروز قاسمی، آسيب 
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بندي این جرم در دو تعریف جرم قاچاق و با تقسيم( قانون بدون 1-5گذار در موارد )قانون

الورود و کاالي الصدور و ممنوعاموال ممنوع -2اموال موضوع درآمد دولت -1گروه عمده   

انحصاري، مبادرات به تعيين مجازات براي مباشر مستقيم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع 

ز قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و مقصود ا "به جرم قاچاق را چنين تعریف نموده است: 

یا صادر کردن آن یا خرید و فروش یا حمل ونقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است 

الورود است به خاک ایران در هر نقطه از در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشياي ممنوع

و یا تسليم آن است الصدور مملکت که اشياي مزبور کشف شود و خارج کردن اشياي ممنوع

به متصدي حمل ونقل و یا هر شخص دیگري براي خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگري 

 براي خارج کردن از مملکت.

 . تعریف قاچاق براساس قانون امور گمرکی1-3

( آن 1( بند مواردي از قاچاق را احصاء و در بند)11( قانون امور گمرکی در )29ماده )

نماید که نسبت به سایر بندها اهميت خاصی دارد و مقرر می کند : وارد میمبادرت به تعریفی 

کردن کاال به کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتيب غير مجاز مگر آنکه کاالي مزبور 

در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غير مجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود 

در  –این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادي  بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

مقابل ترک فعل که به وسيله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوي که در این عمل وارد 

یا خارج کردن خود پيکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده 

 3متقبالنه. وسيله انواع عملياتباشد یا مرکب یعنی به

 . تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی1-4

 اداره حقوقی وزارت دادگستري قاچاق را چنين تعریف می نماید:

                                                           
3
وطن پور، عليرضا، قاچاق کاال و تأثير آن بر امنيت ملی جمهوري اسالمی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد اطالعات 

19، ص 1385استراتژیک دانشگاه امام حسين )ع(، 
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غير از آنچه در ماده یک قانون اصالح ماده یک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 

ر الورود را در بالصدور و ممنوعآمده و کاالهاي موضوع درآمددولت و ممنوع 9/11/1373

می گيرد، تعریف دیگري از قاچاق نشده است و به طور خالصه ، قاچاق عبارتست از وارد 

کردن یا صادر کردن کاال بر خالف قوانين و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم 

 ."قاچاق محسوب شده است

 ت : تعریف قاچاق براساس کنوانسيون؟

که شامل گذراندن مخفيانه کاال به هر طریقی  عبارتست از تقلب گمرکی "قاچاق "اصطالح 

از مرزهاي گمرکی می باشد که بدان وسيله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت 

ها ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجراي ممنوعيتتمام یا بخشی از ماليات

افعی مغایر با قانون امور هاي موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منومحدودیت

 گمرکی به دست آورد.

 عناصر تعریف عبارتند از :

تقلب گمرک که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به  -1

 نقض قانون امور گمرکی است.

( قانون امور 29( ماده )1گذرانيدن مخفيانه کاال از مرزهاي گمرکی، تعریفی که در بند ) -2

 گمرکی آمده است.

 فرار از تمام یا بخشی از ماليات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کاال. -3

 نقض مقررات قانونی ممنوعيت ها یا محدودیت ها. -4

 کسب منافعی مغایر با قانون امور گمرکی، نظير استردادهاي متقبالنه.-5

 . انواع قاچاق از نظر تعریف1-5

دسته بندي می شود، قاچاق را ميتوان به قاچاق داخلی و خارجی قاچاق به عناوین مختلف 

ها مبدا ومقصد محموله قاچاق را در نظر گرفته و چنانچه این بنديتقسيم نمود. در این تقسيم

-دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غير این صورت قاچاق خارجی محسوب می
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، قاچاق را ميتوان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کاال

عوارض بلدي تقسيم نمود. صدور و ورود کاالهاي مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و 

-حمل ونقل کاال در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي قاچاق و عوارض بلدي ناميده می

قابل تقسيم به قاچاق کاالهاي  شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کاالهاي قاچاق؛، این جرم

ممنوعه و قاچاق کاالهاي مجاز و یا غير مجاز تقسيم می شود. اینک به شرح انواع قاچاق می 

 4پردازیم.

 . قاچاق ارز1-5-1

ارز : در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهاي خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کليه 

هاي معتبر در سطح بازارهاي جهانی را که وسایل پولی پرداخت هاي خارجی می باشد . پول 

معموالً نوسانات کمتري از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند، مانندمارمولک آلمان، دالر 

 آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب  6به استناد ماده 

حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين می کند، خرید  مجمع تشخيص مصلحت نظام:

وفروش حمل یا حواله ارز غير مجاز براي خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. 

خود  16همچنين آیين نامه اجراي قانون واگذاري معامالت ارزي به بانک ملی ایران، در ماده 

رار داده داست. مطابق مقررات این ماده ، بانک هاي موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم ق

مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قيد تاریخ ثبت نمایند. 

مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه 

ایند. هر مبلغ ارز که بيشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در خود به مامورین گمرک مرزي ارائه نم

گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهينامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختالف به گمرک ارائه 

 شود و مسافر تعقيب خواهد شد.نشود قاچاق محسوب می

                                                           
4
18، ص 1377چاپ چهارم، دي ماه ، گمرکی و ترخيص کاال، انتشارات بازرگانیبنایی، رضا، آشنایی با مقررات 


