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عضو هیات علمی دانشگاه آزاد چالوس

مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی (سال دوم)

دکتر اصغر عباسی ،فردین شهبازی ،نیما بهرامی

شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 961 -993

قاچاق کاال و ارز ،آثار و پیامدهای اقتصادی آن در ایران

دانشجوی دکتری حقوق کیفری واحد چالوس
دانشجوی دکتری حقوق کیفری واحد چالوس

چکیده :پدیده قاچاق کاال در اکثر کشورهای جهان با درجات متفاوتی همواره
موجب فساد در عرصه اقتصاد شده است .گستردگی مرزها و نیز مبادی و شیوه های
متنوع قاچاق ،مقابله با این پدیده را دشوار ساخته است .هرکشوری متناسب با نوع
قاچاقی که در مرزها و داخل آن اتفاق می افتد بنا به سیاست اقتصادی اقدام به اعمال
مجازات در چارچوبه خاصی می نماید .در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران در ادوار تاریخی مختلف متناسب با شیوه قاچاق کاال و ارز برخوردهای متفاوتی
کرده است .در این مقاله ضمن بررسی پیشینه تاریخی جرم قاچاق کاال و ارز به تبیین
مفاهیم و اصالحات اساسی پایه قاچاق کاال وارز و ضمانت اجراء های آن یک مقوله
تخدیش کننده درآمد مالیاتی و فساد اقتصادی پرداخته شده است .
کلید واژگان :قاچاق کاال و ارز ،قانونگذاری ،مجازاتها ،درآمد مالیاتی ،فساد اقتصادی
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مقدمه:
قاچاق به ﻃورکلی بهمﻌنای نقلوانتقال مخفیانه

وﻏیرقانونی هرشیﺀ(اشیا)

یاماده(مواد) با قصد اجتناﺏ

ازشناختهشدن،مصادرهشدن ویاپرداختنمالیاتاست.آنﭽه قاچاقمیشود ،ممﻜناست ﻏیرقانونی نباشد ،اما نقل وانتقالمخفیانه آن
جرم مﺤسوﺏ میشو د.
(مانند وقتی که مقادیرزیادیپولنقد برای پولشوییقاچاقمیشود یاکاالهایمشمولمالیاتیکهخارﺝازکشورخریداریمیشوند ،به
قصد پرداخت نﻜردنعوارﺽ آنازدیدمﺄمورانگمرﻙمخفی نگهداشــتهمیشــوند)(نیوتون)981 ،
قاچاقکاالبخشــیازاقتصادکشوراستکهباهدﻑ سودآوری ازسویعوامل تجارتﻏیرقانونیانجاممیشود .قاچاق به دلیل ماهیتپنهان
خوددرآمارهای رسمیکشورﺛبت نمیشود وبرایناساسوجودآنموجب پنهانماندن بخشیازعملﻜرد اقتصاد کشورخواهدشد .این
واقﻌیت میتواندکارکردسیاستهایتخصصی و توزیﻌیدولت رادرعملبامشﻜالت جدی مواجه سازد .قـاچـاقمیتوانـد بهعنـوان
واردات پنهـانی اجنـــاسازیــکحوزهبهحوزه دیگرتﻌریفشــود(.هنری دفلم )1009 ،علیرﻏم تﻌاریف مختلف از این موضوع
پیﭽیدگی و چند وجهی،تﺄﺛیرات قاچاق بیشمار و از نظر اقتصادی قابل مالحظه است.با توصیفه موصوﻑ این پدیده به عنوان یک
مﻌضل اجتماعی واقتصادی،سالهاست که ذهن مسئوالن اجرائی وکارشناسان اقتصادی کشورمان رابه خودمﻌطوﻑ ساخته است.
دراین میان در سال  9001هجری خورشیدی قوانین متﻌددی درراستای مبارزه وکنترل هرچه بیشتراین جرم مهم اقتصادی
وضع شده بااین وجودهمواره مشﻜالت متﻌددی چه ازمنظرخالءهاومشﻜالت قانونی وچه ازمنظراجرایی نمودن این قوانین مطرح
بوده است که این مﻌضالت درقانون اخیرالتصویب مبارزه باقاچاق کاالوارزتاحدودبسیاری مرتفع شده است
فصل اول
تعریف قاچاق
هرچندقاچاقیﻜیازموضوعاتجزائیاست و علی القاعده بایستی از نظر حقوقی و قانونی تﻌریف میگردید،
ولیمتﺄسفانهاینموضوعمانندبسیاریازموضوعات جزایی بدون تﻌریف ارائه و قانون فقط مصداقی را نام برده است .ما برای اینﻜه
بتوانیم تﻌریف مناسبی از قاچاق داشته باشیم ناچار باید ابﻌاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار دهیم.
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تعریف لغوی
قاچاقازنظرلغویدارایمﻌانیخاصیاستودرفرهنﮓلغتهایزبانفارسیبهشرحزیرمﻌنیشدهاست فرهنﮓ لغت دهخدا :کلمه قاچاق
ترکی بوده ،و به مﻌنب ربوده (فرهنﮓ نظام می باشد) وآنﭽه ورود آن به کشور یا مﻌمله آن از ﻃرﻑ دولت ممنوع است ،متاع
قاچاق ،متاع ممنون ااورود یا ممنوع المﻌامله
تعریف اصطالحی
منظورازتﻌریفاصطالحیایناستآنﭽهکهعامهمردمازلفﻆقاچاقدرذهنوفﻜرشانتداعیمیشودواعمالورفتاریکهدرنزدآنانبهعنوانقاچاق
.

مصطلﺢگردیدهاستتﻌریفاصطالحیقاچاقگفتهمیشود.

امروزهدرنزدعامهمردمهرکاالومتاعیکهارائهآندرنزدمﺄموریندولتیاعمازمﺄمورویﮋهینگمرکییامﺄمورینانتظامییامﺄمورینایکهوﻇیفهخ
ا صومﺤدودی دارند موجب توقیف کاال و تﻌقیب صاحب آن می شود ،در نزد مردم قاچاق تلقی و اصطالحا به آن عمل قاچاق
گفته می شود و فرد مرتﻜب را قاچاقﭽی می گویند.
تعریف اداره حقوقی قوه قضاییه
ادارهحقوقیوتدوینقوانینقوهقضائیهکهمرجعرسمیاﻇهارنظرومشورتیدررابطهبابیانوتوضیﺢقوانینومقرراتاستدرنظریه 7187/7
یشماره  8/91/9070مورخهدررابطهباتﻌریفقاچاقچنیناﻇهارنظرکردهاست: :
ﻏیرازآنﭽهدرمادهیکقانونمرتﻜبینقاچاقمصوﺏ1/99/9070آمده و کاالهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورودرا
در بر می گیردتﻌریف دیگری از قاچاق نشده است و به زور خالصه ،قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارﺝ کردن کاال بر خالﻑ
قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانونا در حﻜم قاچاق است.
تعریف حقوقی:
الف -حمل و نقل کاال از نقطه ای به نقطه ای ( خواه دو نقطه مذبور داخل کشور باشد قاچاقی داخلی خواه یک نقطه در داخل و
یک نقطه در خارﺝ باشد که به آن قاچاق خارجی می گویند )برخالﻑ مقررات مربوط به حمل ونقل به ﻃوری که این این عمل
ناقض ممنوعیت یا مﺤدودیت می باشد که قانونا مقرر شده است .مثال ( ماده  03قانون مجازات مرتﻜبین قاچاق مصوﺏ ) 9091
ﺏ -خرید وفروش اجناس مذکور فوق ( ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوﺏ )9093ﺝ -قاچاق جنگی ( :
حقوق بین الملل مصرفی ) چیزی که مصرﻑ جنگی دارد و دولت بی ﻃرﻑ آن را در اختیاریﻜی از متخاصمین بگذارد مانند
اسلﺤه ومهمات .
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تعریف در اصالح گمرکی:
منظوراز قاچاق گریزاندن کاال ازمالیات و عوارﺽ به دولت است ویا قرار دادن کاال ازشمول مقررات دولتی ونقل و انتقال وخرید
وفروش آن به ﻃور ﻏیرمجازوممنوع است.در ذیل ماده  11قانون امور گمرکی مصوﺏ  9030و اصالحات تا پایان  9071قاچاق
راتﺤت  99بند آورده بود که این مبﺤث در قانون جدید امور گمرکی مصوﺏ  901درماده  990آن تغییر چهره یافت وبصورت
متنوعی شرح داده شد.با این حال در شرایط فﻌلی تﻌریف قاچاق ناﻇر به مبادی ورودی و خروجی ومرزهای جغرافیایی نمی
گردد .هرچند پیش از تصویب قانون جدید نیز به موجب بند 1ماده  91 1الﺤاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی
دولت مصوﺏ  9083وماده ی قانون نظام صنفی مصوﺏ  9081وماده  93قانون مبارزه با دخانیات مصوﺏ  9083نگهداری وتوزیع
کاالیی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسرکشور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کاال می باشد.
با این حال برابر بند الف ماده  9قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز قاچاق کاال وارز هرفﻌل یا ترﻙ فﻌلی که موجب نقض تشریفات
قانونی مربوط به ورود و خروﺝ کاال وارز گردد براساس این قانون یا سایر قوانین قاچاق مﺤسوﺏ جزای آن مجازات تﻌیین شده
باشد .بنابراین نگهداری وتوزیع وحمل فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیزقاچاق می شود.
پیشینه قانونگذاری درحقوق ایران:
درزمان حﻜومت ساسانیان بر ایران قواعد وقوانین سختی برای کنترل اقتصاد وتجارت وضع شد در دوره مظفرالدین شاه
درسال 9180خورشیدی دستور ایجاد تشﻜیالت گمرﻙ رابه شﻜل امروزی صادر نمود.سپس کنترل فیزیﻜی بیشتردرخطوط
مرزی و عواملی چون تامین پاسگاههای مرزی برای اخذ عوارضی از واردات کاال شرایطی را ایجاد نمود که می توان به عنوان
مﺤدودیتهای بازرگانی نام برد .این مﺤدودیت قانونی باعث شد عملی به نام تجارت ﻏیر قانونی بیشترمملوس شود وتﺤت عنوان
قاچاق مشخص گردد.قوانین درجهت مبارزه با این تﺤطی درادوارمختلف تاریخی ازجمله کنترل ورود وخروﺝ کاالی قاچاق از راه
دریا درخالل سالهای  9003تا 9001هجری خورشیدی ودر سالهای بﻌد قانون مجازات مرتﻜبین قاچاق مصوﺏ  901وقانون راجع
به فروش اجناس ممنوعه مصوﺏ 9093تصویب که برخی ازاین قوانین بﻌد ازپیروزی انقالﺏ قوانینی ازجمله قانون قاچاق کاال وارز
مصوﺏ  9073و قانون امورگمرکی مصوﺏ  9030در سال  9010وقانون قاچاق کاال وارز اخیرا مورد بازنگری قرارگرفت.
انواع قاچاق:
قاچاق رابراین مبنا که ( آنﭽه قاچاق می شود چیست؟ )می توان دسته بندی کرد آنﭽه قاچاق می شود می توان انسان ،مواد
مخدر ،گازوییل  ،نفت ،بنزین،دارو ،ارز ،وخیلی چیزهای دیگر باشد.با این حال می توان انواع قاچاق را به چهار دسته تقسیم کرد:
 -9قاچاق کاال
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 -1قاچاق مواد مخدر
 -0قاچاق انسان
 -3قاچاق سوخت یا انرژی
و در ابﻌاد دیگردر قانون مجازات مرتﻜبین قاچاق مصوﺏ  9001قاچاق کاال منﺤصرا مﺤدود می شد
به قاچاق اموال موضوع عایدات دولت واشیاء ممنوع الورود.در سال  9007قاچاق کاالی انﺤصاری نیز به اقسام قاچاق ملﺤق و
قانون مجازات مرتﻜبین قاچاق مصوﺏ  9091تقسیم بندی کلی از قاچاق کاال را قبل از تصویب قانون اخیر به شرح ذیل نام برد:
 -9قاچاق اموال موضوع درآمد دولت
 -1قاچاق اموال ممنوع الصدور
 -0قاچاق اموال ممنوع الورود
 -3قاچاق کاالهای انﺤصاری
 -3اعمال درحﻜم قاچاق
سایرمصادیق قانونی قاچاق درماده 1قانون جدید مبارزه قاچاق کاال وارز مواد دیگری به عنوان مصادیق ذکرگردیده است که به
شرح این مصادیق به ترتیب ذیل می باشد:
الف -برگرداندن کاالهای اﻇهار شده به عنوان خروﺝ موقت به کشور درهمان مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات
قطﻌی آن کاال
ﺏ -اضافه کردن کاال به مجموعه عبوری ( ترانزیتی ) خارجی
پ -اﻇهار کاال به گمرﻙ با ارائه اسناد ویا مجوزهای جﻌلی
ت -تﻌویض کاالی صادراتی دارای پروانه ،مشروط برشمول حقوقی وعوارﺽ ویﮋه صادراتی برای
کاالهای جایگزین
ث -ورود کاالی موضوع بند (ر) ماده ( )911قانون امورگمرکی مصوﺏ 9010/8/11
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سایر مستندات قانونی دررابطه باقاچاق در ایران برای مبارزه با پدید قاچاق قوانین متنوعی وضع شده است که ازجمله آنان می
توان به موارد زیر اشاره نمود :
-9قانون الﺤاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل کاال
 -1قانون نﺤوه اعمال تﻌزیرات حﻜومتی راجه به قاچاق کاال وارز
 -0قانون ممنوعیت ورود برخی کاالهای ﻏیرضرور
 -3قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت
 -3قانون الﺤاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوﺏ 9083/99/07
 -1قانون امورگمرکی
 -7قانون ایجاد مناﻇق آزاد
 -8قانون اصالح چگونگی اداره مناﻃق آزاد تجاری
 -1قانون اصالح بﻌضی قانون کیفر مرتﻜبین قاچاق
 -90قانون ممنوعیت ورود برخی کاالهای ﻏیرضرور
 -99قانون جلوگیری ازورود اجناس ممنوع الورود
 -91قانون تفسیر قانون نﺤوه اعمال تﻌزیرات حﻜومتی راجع به قانون کاال وارز
 -90و در نهایت قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز
اهم نوآوری های جدید قاچاق کاال وارز:
ازمهمترین نوآوری قانون اخیرا تصویب می توان به تﻌیین وتﻌریف قاچاق سازمان یافته و جرایم مرتبط با آن ،تفﻜیک کاالهای
قاچاق به کاالهای ممنوعه ،کاالهای مجاز،کاالهای مجاز مشروط وتفﻜیک مجازات آنها درمواد 98و ،03تفﻜیک وتقسیم جرایم
قاچاق کاال و ارزسازمان یافته و حرفه ای ،جرایم مرتبط وقاچاق کاالهای مجاز ومجاز مشروط ،تفﻜیک صالحیت رسیدگی (
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سازمان تﻌزیرات حﻜومتی ماده  33و دادسرا ودادگاه انقالﺏ ماده  ) 33ودر نهایت قابل تجدید نظر دانستن آراء مراجع صالﺢ به
رسیدگی است.
گفتار دوم
اجراء مبارزه با قاچاق:
در قانون جدید قاچاق کاال وارز مصوﺏ  9011درفصل سوم برا ی هر دسته از قاچاق بصورت صریﺢ مجازاتی را پیش بینی کرد.
علیرﻏم تصریﺢ به مجازات موصوﻑ به عنوان مجازات اصلی ،مجازات تﻜمیلی وتبﻌی را تﻌیین نﻜرده وقانون ساکت است .بنابر
قواعد اصولی قانون قاچاق کاال و ارز یک قانون خاص وقانون مجازات اسالمی یک قانون عام است ،فاسخ و منسوخ هم نبوده وبرای
اعمال مجازات تﻜمیلی وتبﻌی از مقررات قانون مجازات اسالمی پیروی می کند.
مجازات اصلی
قاچاق کاالهای مجاز ،مجاز مشروط ،یارانه ای و ارز ماه  98قانون قاچاق کاال و ارز مصوﺏ 9011
الف  -کاالی مجاز :جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال
ﺏ  -کاالی مجاز مشروط :جریمه نقدی مﻌادل یک تا سه برابر ارزش کاال
پ  -کاالی یارانه ای :جریمه نقدی مﻌادل دو تا چهار برابر ارزش کاال
ت – ارز :جریمه نقدی ارز ورودی ،یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی ،دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
(ماده  )91در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده ( ) 98این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امﻜان تفﻜیک وجود نداشته
باشد تمام کاال ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کاالی ﻏیر قاچاق از حاصل
فروش به مالک مسترد می شود.
(ماده  )10وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده ( )98این قانون ،اعم از زمینی ،دریایی و هوایی به شرح
زیر ضبط می گردد:
الف  -وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مﻜشوفه یﻜصد میلیون ( )900.000.000ریال یا بیشتر باشد
ﺏ  -وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مﻜشوفه سیصد میلیون ( )000.000.000ریال یا بیشتر
باشد
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پ -وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مﻜشوفه نهصد میلیون ( )100.000.000ریال
یا بیشتر باشد
ت -وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مﻜشوفه یک میلیارد ( )9.000.000.000ریال یا بیشتر باشد
ث -وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مﻜشوفه سه میلیارد ( )0.000.000.000ریال یا
بیشتر باشد
(تبصره )9-در ﻏیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که مﺤﻜوم علیه ﻇرﻑ دو ماه از تاریخ ابالغ حﻜم
قطﻌی ،جریمه نقدی مورد حﻜم را نپردازد از مﺤل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.
(تبصره  )1-در صورتی که ارتﻜاﺏ جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تﻜرار شود و ارزش کاال در
مجموع مﻌادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.
(تبصره )0-مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وز ارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیﺄت وزیران می
رسد
(تبصره )3-در صورتی که وسیله نقلیه متﻌلق به شخصی ﻏیر از مرتﻜب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتﻜب ﺛابت شود
با علم و اﻃالع مالک برای ارتﻜاﺏ قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است ،وسیله نقلیه ضبط می شود و در ﻏیر این صورت وسیله
نقلیه به مالک مسترد و مﻌادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتﻜب اضافه می گردد.
(تبصره )3-در صورتی که وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ،عین وسیله نقلیه به نهاد مﺄذون از
سوی ولی فقیه تﺤویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مﺄذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیﻜی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساﺏ نهاد مﺄذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
ماده -19در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مﻜشوفه موضوع ماده ( )98این قانون ،برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف
مﻌادل ده میلیون ( ) 90.000.000ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنﻜاﻑ،
مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد ،کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیﻜی
تﺤویل می شود و ار ز مﻜشوفه به حساﺏ مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به
متهم ابالغ می گردد.
تبصره  -9صاحب کاال و یا ارز می تواند ﻇرﻑ ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تﻌزیرات حﻜومتی شهرستان مﺤل کشف به این
تصمیم اعتراﺽ نماید .تا تﻌیین تﻜلیف قطﻌی قاچاق از سوی سازمان تﻌزیرات حﻜومتی ،باید عین کاال نگهداری شود.
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تبصره  -1مرتﻜب قاچاق موضوع این ماده در صورت تﻜرار برای مرتبه سوم و باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدی
موضوع ماده ( )98این قانون مﺤﻜوم می گردد
تبصره  -0به کشفیات موضوع این ماده وجهی تﺤت عنوان حق الﻜشف یا پاداش تﻌلق نمی گیرد.
قاچاق کاالهای ممنوع:
هرکس مرتﻜب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد ،عالوه بر ضبط کاال به
شرح زیر و مواد ( )10و ( )13مجازات می شود
الف-در صورتی که ارزش کاال تا ده میلیون ( ) 90.000.000ریال باشد ،به جزای نقدی مﻌادل دو تا سه برابر ارزش کاالی ممنوع
قاچاق
ﺏ -در صورتی که ارزش کاال از ده میلیون ( )90.000.000تا یﻜصد میلیون( )900000000ریال باشد به جزای نقدی مﻌادل سه
تا پنج برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
پ-در صورتی که ارزش کاال از یﻜصد میلیون ( )900.000.000تا یک میلیارد ( )900000000000ریال باشد به بیش از شش
ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی مﻌادل پنج تا هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
ت -در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ( )9.000.000.000ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی
مﻌادل هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق
تبصره  -9حﻜم ماده ( )701قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوﺏ  9087 /8 /11فقط شامل مشروبات الﻜلی تولید شده در
داخل کشور است.
تبصره -1وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع ،ضبط میشود.
تبصره -0آالت و ادو اتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتﻜاﺏ قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار
میگیرد ،ضبط می شود .مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتﻜب قرار نداده باشد ،مشمول
حﻜم این تبصره نمیباشد.
تبصره -3مشروبات الﻜلی ،اموال تاریخی  -فرهنگی ،تجهیزات دریافت از ماهواره به ﻃور ﻏیر مجاز ،آالت و وسایل قمار و آﺛار
سمﻌی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است.
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تبصره -3مﺤل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالﻜیت مرتﻜب باشد ،در صورتی که مشمول حﻜم مندرﺝ در ماده ()13
این قانون نشود ،توقیف و یا پلمب می شود و در صورتی که مﺤﻜوم علیه ﻇرﻑ دوماه از تاریخ صدور حﻜم قطﻌی ،جریمه نقدی را
نپردازد ،حسب مورد از مﺤل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
در مواردی که کاالی قاچاق مﻜشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده ()11گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق
کاالی مزبور،در صورت وجود هریک از شرایط زیر ،ضبط میشود
الف -وسیله نقلیه مورد استفاده ،متﻌلق به شخص مرتﻜب قاچاق باشد
ﺏ -با استناد به دالیل یا قرائن از جمله سابقه مرتﻜب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ،ﺛابت شود که مالک وسیله نقلیه
عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق در اختیار مرتﻜب قرار داده است.
تبصره -در ﻏیر موارد فوق ،وسیله نقلیه به مالک مسترد و مﻌادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتﻜب اضافه میشود.
ماده - 13مﺤل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متﻌلق به مرتﻜب ب وده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کاالی
قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش از یک میلیارد ()9.000.000.000ریال باشد ،مصادره میگردد،
مشروط به اینﻜه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد ،که در این صورت ملک به مقدار نسبت
پنج برابر قیمت کاالی قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک ،مورد مصادره قرار می گیرد و چنانﭽه ارزش کاال کمتر از مبلغ
مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و مﺤﻜومیت قطﻌی یابد در مرتبه سوم ارتﻜاﺏ ،به کیفیت مذکور مصادره
میگردد .در صورتی که مرتﻜب بدون اﻃالع مالک از آن مﺤل استفاده کند ،از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده
به جزای نقدی وی افزوده میشود.
مجازات تکمیلی:
بنا به تﻌزیری بودن مجازاتهای قاچاق کاال و ارز در ماده  11قانون مجازات اسالمی مصوﺏ  11دادگاه می تواند درجرایم تﻌزیری
درجه  9تا  1یک یا چند مورد از مجازاتهای ذیل ماده  11را اعمال کند و سوالی که مطرح می شود این است سازمان تﻌزیرات
حﻜومتی واجد وجود دادگاه نیست در اعمال راجع به قاچاق کاال و ارز چنانﭽه مجازات تﻌزیری مشمول درجات مجازات تﻜمیلی
باشد می تواند این مجازات ها را به عنوان تتمیم مجازات اصلی اعمال کند ؟ با عنایت به شبه قضایی بودن این سازمان و دادرسی
که صورت می گیرد می توان پاسخ مثبت داد واین نهاد در اعمال مجازات تﻜمیلی مختار است .اقدامات ذیل ماده  10قانون
قاچاق کاال و ارز مصوﺏ  11را می توان یک مجازات تﻜمیلی به حساﺏ آورد.
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مجازات تبعی:
مﺤﻜومیت ناشی از قاچاق کاال وارز مشمول هیچ یک از مواد مجازات تبﻌی مندرﺝ در ماده  13قانون مجازات اسالمی نبوده
استثناء آن می توان به بند ( ﺏ ) این ماده اشاره کرد حبس تا درجه  3را مشمول مجازات تبﻌی دانسته بنابراین حداکثر حبسی
در قانون قاچاق کاال و ارز بصورت  11ذکر شد 3 .سال می باشد ومشمول مجازات درجه  3است .لذا نمی توان مجازات تبﻌی
را درمجازاتهای ناشی از قاچاق کاال و ارز اعمال کرد.
قاچاق پنهان آشکار:
قاچاق کاالبه دو دسته قاچاق پنهان وقاچاق آشﻜاردسته بندی شده است قاچاق پنهان دربرگیرنده ورود و خروﺝ ﻏیر قانونی کاال
از مرزهای کشور است اینگونه قاچاق بیشتر پوشش دهنده ی کاالهایی است که خرید وفروش آنها ﻏیر قانونی وممنوع است
قاچاق کاالهایی مانند مواد مخدر،داروهای روان گردان  ،نوشیدنی های الﻜلی و رسانه های فرهنگی مبتذل در این دسته جای
می گیرند .در چند سال گذشته باتوجه به شرایط ناپایدار اقتصادی قاچاق پنهان به سوی کاالهای قانونی نیزگسترش یافته است
قاچاق پنهان ورود وخروﺝ فیزیﻜی هرگونه کاال از مرزهای سیاسی کشور را برمی گیرد .قاچاق آشﻜار گونه ای از قاچاق است که
درآن کاال از ورودی های قانونی وبا پیروی از روال جاری ،وبا دستﻜاری مستندات به کشور وارد می شود این روش در واقع پنهان
سازی کاالی قاچاق از دید بازرسان است قاچاق آشﻜار برای کاالهایی که ورود و خروﺝ انها قانونی است بﻜار می رود.
هدﻑ اصلی اینگونه قاچاق فراوانی حقوق و تﻌرفه های پرداختی گمرکی است در قاچاق آشﻜارمﻌموال از سند سازی وپایین اوردن
ارزش کاال در گمرﻙ استفاده می شود در چند سال گذشته بدلیل گوناگونی کاالها و افزایش گرایش به قاچاق روشهای بسیار
گوناگون وگاه پیﭽیده ای برای قاچاق آشﻜار بﻜار گرفته شده است.
بطور کلی قاچاق آشکار به  3شیوه دسته بندی شده است:
الف -کم زنی ( کم ارزش نشان دادن کاالهای وارد شده ) دراین روش وارد کننده به گونه ای مستندات را بازسازی یا دستﻜاری
می کند که مشخصات کاال متفاوت ازواقﻌیت باشد و ارزش کمتری برای کاال نشان داده شود.
ﺏ -جازنی ( استفاده از مشخصه های نادرست در شرح کاال )  :این عمل مﻌموال در مرحله های آﻏازین فراینده های گمرﻙ بﻜار
برده می شود برای نمونه  ،نوشتن مشخصات  ،قظﻌات خودرو روی جﻌبه و لوازم برقی  ،یﻜی ازموارد آن است.
ﺝ -هم زنی ( استفاده از ﻇبقه بندی نادرست )  :برای جلوگیری از پرداخت حقوق و تﻌرفه های باالتر گمرکی کاالها را در رده ی
کاالهایی که عوارﺽ کمتری به آن تﻌلق می گیرد شرح می دهند ( .سلیمی فرد و همﻜاران .)9010
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گرانی قیمت در بازار سیاه :
یﻜی از نتایج مهم کنترل های شدید بازار مبادالت خارجی ومﺤدودیتهای تجارت آزاد ،افزایش فاصله بین نرخ مبادله رسمی
وبارزه با آن است .این فاصله یﻜمﺤرﻙ جذاﺏ برای تاجران است تاکاالهای وارداتی خود را در فاکتور کمتراز قیمت واقﻌی خود
ارزش گذاری کنند .سپس درآمد ﺛبت نشده که از مبادالت بازار سیاه حاصل شده به عنوان سود اضافی تشخیص داده می شود
همﭽنین وارد کنندگان کاال نرخ های تﻌرفه و گرانی قیمت بازارهای سیاه را باهم مقایسه می کند واگر نرخ تﻌرفه ها باالتر از
گرانی قیمتها در بازارسیاه باشد وارد کنندگان قیمت کاالهای وارداتی را ازمیزان واقﻌی ذکر شده باالتر می برند .این کار وارد
کننده را قادرمی سازد تا کاالها را در بازارهای رسمی مبادله نﻜند .واین مبادالت مازاد با قیمت باالتر در بازارسیاه انجام می گیرد
.درآمدهای مالیاتی :
با وجود درآمدهای حاصل از مایع اقتصادی ،درآمدهای مالیاتی به عنوان یﻜی از منابع برجسته درآمدی در بیشتر کشورهای
مختلف درآمد مالیاتی که ازسوی دولت کسب می شود بستگی به سیاست مالیاتی وساختار اقتصادی دولت دارد .برای مثال در
حالی که کشورهای پر درآمد توجه خود را به مالیاتهای مستقیم مﻌطوﻑ می کنند ( مانند مالیات بر درآمد ومنفﻌت ).
کشورهای کم درآمد برمالیاتهای ﻏیرمستقیمی تمرکز دارند که شامل مالیات برتجارتهای بین المللی می شود .درحقیقت تجارت
آزاد و حذﻑ موانع تﻌرفه ای وﻏیر تﻌرفه ای باعث افزایش اتﻜای دولت به مالیات مستقیم به ویﮋه در کشورهای توسﻌه یافته شده
است ،این بدان دلیل است که هزینه های دولتی واجرایی مالیاتی اعمال شده برای مالیاتهای ﻏیرمستقیم مانند مالیات بر
تجارتهای بین المللی پایین تر ازمالیاتهای مستقیم است،بنابراین کشورهای پیشرفته برعﻜس کشورهای توسﻌه نیافته بیشتر به
این نوع مالیات روی می آورند .با وجود این ،بدلیل اتﺤاد کشورهای کم درآمد که بیشتر به مالیات ﻏیر مستقیم متﻜی هستند
اجرای ضﻌیف تر قانون انگیزه های انجام فﻌالیتهای ﻏیرقانونی و تجارت خارجی را افزایش می دهد .قاچاقﭽیان با فرار از وﻇایف
قانونی وتﻌرفه های یک بار اضافی را بر بودجه دولت تﺤمیل می کنند .به ﻃورﻃبیﻌی این فﻌالیتها توانایی دولت را برای تهیه
کاالهای مورد نیاز جامﻌه کاهش می دهد و مشﻜل کسری بودجه را بدتر می کند .بنابراین ما انتظار داریم که افزایش میزان
قاچاق کاال باعث کاهش درآمد مالیاتی حاصل از تجارت خارجی دردولت مرکزی شود.
زیانها اجتماعی _ اقتصادی قاچاق کاالها :
قاچاق کاال بر مدیریت منابع مالی و بخشهای تجاری و دولتی بشرح زیر تﺄﺛیرگذاراست :
 -9قاچاق کاال باعث می شود که بیشتر درآمد مالیاتی مورد نیاز دولت تلف شود:
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برﻃبق تﺤقیقات pcigحدودا به  10درصد ازکاالهای وارداتی نیز مالیات و عوارﺽ گمرکی تﻌلق نمی گیرد که بیشتر شامل
شامل کاالهایی است که به منظور صادرات مجدد در نظرگرفته شده اند،
ولی این کاالها به دلیل اینﻜه در فروشگاههای داخلی به فروش می رسند دوباره صادر نمی شوند.
اگرفرﺽ را براین بگذاریم که کاالهای فروخته شده دربازار ،به صورت ﻏیرقانونی به فروش می رسند.
 -1قاچاق کاال باعث نابودی ﻃرح های مالی وتخصیص منابع می شود  :دولت می تواند با استفاده ازاین درآمدهای مالیاتی از
انﻌقاد قراردادهای جدید برای گرفتن وام درجهت جبران این کسری بودجه برآید جدا از ادعاهای که مورد پرداخت اقساط بودجه
ای وجود دارد ،صدور اوراق قرضه دولتی دو برابر درخواست بخشهای خصوصی برای اخذ وام نشانگر افزایش هزینه های مقروضه
بخشهای خصوصی است.
 -0قاچاق کاال صنایع را مجبوربه بستن فروشگاهها می کند به دلیل این فﻌالیت ﻏیرقانونی صدها صنایع داخلی یا فﻌلیتهای خود
را کاهش داده اند ویا به کلی متوقف کرده اند صنایع پارچه ومنسوجات داخلی به کار مشغول اند زیرا کارخانه ها دیگر توان
رقابت با کاالهای منسوجاتی را که بصورت ﻏیرقانونی وبدون پرداخت عوارﺽ و مالیات اضافه وارد می شوند ،ندارند.
 -3قاچاق کاال راههای امرا مﻌاش مردم را از بین می برد و فرصتهای شغلی را نابود میﻜند :بسته شدن صنایع نساجی باعث
کاهش سطﺢ اشتغال می شود.
همﭽنین ورود کاالهای ارزان قیمت باعث بیﻜاری تﻌد ادی ازاصناﻑ مختلف شده است .قاچاق کاال باعث تخریب فﻜری مصرﻑ
کنندگان می شود:
شگ فت انگیزاست که مصرﻑ کنندگان این کاالهای قاچاق نیز گله وشﻜایتی ندارند زیرا آنها از کاالهای ارزان قیمت ( ولی نه الزاما
با کیفیت بهتر ) سود می برند وارزیابی که دولت دراﺛر تﻌطیلی کارخانه جات ویا کاهش میزان فﻌالیت این بخشها و قاچاق کاال
متصل می شود ،چشم پوشی می کنند.

نتیجه گیری :
سالیان سال است که بخشی از کاالهای درحال توسﻌه از ﻃریق قاچاق تﺄمین می شود و متﺄسفانه قاچاق بﻌنوان یک افت
خطرناﻙ در سد راه پویایی اقتصاد وسالمت تجارت درتمام کشورهای جهان مطرح است وهرکشور به فراخور وضﻌیت اقتصادی با
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آن مقابله می کند دراین مقاله ضمن آشنایی با تﻌریف قاچاق وپیشینه قانونگذاری در حقوق ایران وبررسی انواع قاچاق تشریﺢ
مجازاتهای آن را مط رح نموده ودرخاتمه مواردی را بﻌنوان پیشنهاد در جهت پیشگیری از وقوع قاچاق کاال و ارز ذکر می نماید:

پیشنهادات:
 -9تقویت مرزها ازﻃریق استفاده موﺛرتراز اخبار واﻃالعات
 -1برنامه هایی در جهت هرچه حفاﻇتی کردن مرزها از ورود افراد و کاالهای ناخواسته قبل از
رسیدن به داخل کشور جلوگیری می شود
 -0دولت دربرخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فﻜر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد
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