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

 

 

 نیما بهرامی، فردین شهبازی، دکتر اصغر عباسی

 

 

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد چالوس 

 حقوق کیفری واحد چالوسدانشجوی دکتری 

 کیفری واحد چالوسدانشجوی دکتری حقوق 

 

 

پدیده قاچاق کاال در اکثر کشورهای جهان با درجات متفاوتی همواره  :چکیده

موجب فساد در عرصه اقتصاد شده است. گستردگی مرزها و نیز مبادی و شیوه های 

دشوار ساخته است. هرکشوری متناسب با نوع  متنوع قاچاق، مقابله با این پدیده را

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 

متفاوتی ایران در ادوار تاریخی مختلف متناسب با شیوه قاچاق کاال و ارز برخوردهای 

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 .

 اری،  مجازاتها، درآمد مالیاتی، فساد اقتصادیقاچاق کاال و ارز، قانونگذ :کلید واژگان
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 مقدمه:

 اجتناب قصد یاماده)مواد( با (اشیا)ءهرشی وغیرقانونی مخفیانه نقلوانتقال بهمعنای طورکلی به قاچاق

 آن وانتقالمخفیانه نقل اما، نباشد غیرقانونی ممكناست ،قاچاقمیشود ویاپرداختنمالیاتاست.آنچه مصادرهشدن،زشناختهشدنا

  .د میشو محسوب جرم

 بهند، یاکاالهایمشمولمالیاتیکهخارجازکشورخریداریمیشو پولشوییقاچاقمیشود برای مقادیرزیادیپولنقد که وقتی )مانند

 ( 981، وند()نیوتونــتهمیشــآنازدیدمأمورانگمركمخفی نگهداش نكردنعوارض پرداخت قصد

 ماهیتپنهان دلیل به تجارتغیرقانونیانجاممیشود. قاچاق ازسویعوامل سودآورییازاقتصادکشوراستکهباهدف ــاچاقکاالبخشق

 کشورخواهدشد. این اقتصاد بخشیازعملكرد پنهانماندن وبرایناساسوجودآنموجب نمیشود رسمیکشورثبت خوددرآمارهای

 وانـبهعن دـمیتواناقـاچـسازد. ق مواجه جدی رادرعملبامشكالت توزیعیدولت و میتواندکارکردسیاستهایتخصصی واقعیت

( علیرغم تعاریف مختلف از این موضوع 1009هنری دفلم، ود.)ــدیگرتعریفش کحوزهبهحوزهــاسازیـــانی اجنـپنه واردات

 یک عنوان به پدیده قاچاق بیشمار و از نظر اقتصادی قابل مالحظه است.با توصیفه موصوف اینتأثیرات پیچیدگی و چند وجهی،

است.  ساخته خودمعطوف رابه کشورمان اقتصادی وکارشناسان اجرائی مسئوالن ذهن که واقتصادی،سالهاست اجتماعی معضل

 اقتصادی مهم جرم بیشتراین هرچه وکنترل مبارزه درراستای متعددی قوانین خورشیدی هجری 9001میان در سال  دراین

 مطرح قوانین این نمودن ازمنظراجرایی وچه قانونی ازمنظرخالءهاومشكالت چه متعددی مشكالت وجودهمواره بااین شده وضع

 تاس شده مرتفع کاالوارزتاحدودبسیاری قباقاچا مبارزه اخیرالتصویب درقانون معضالت این که است بوده

 فصل اول

 تعریف قاچاق

و علی القاعده بایستی از نظر حقوقی و قانونی تعریف میگردید، ست ائیاجزتموضوعاازیكیقهرچندقاچا

ه و قانون فقط مصداقی را نام برده است. ما برای اینكه ئریازموضوعات جزایی بدون تعریف ارامانندبسیاعینموضوالیمتأسفانهو

 بتوانیم تعریف مناسبی از قاچاق داشته باشیم ناچار باید ابعاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار دهیم.
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 تعریف لغوی

فرهنگ لغت دهخدا: کلمه قاچاق  ستهایرمعنیشدحزسیبهشررفانبایزفرهنگلغتهاودرستامعانیخاصییداراینظرلغوقازقاچا

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

 عریف اصطالحیت

ققاچاانبهعنوننادآنزدرکهریفتالورعمادوایشومعیاتدنفكرشاوهنقدرذلفظقاچادمازمرنچهکهعامهآستایناصطالحیاتعریفرازمنظو

.  .دگفتهمیشوقصطالحیقاچااستتعریفهایددمصطلحگر

ظیفهخوکهایینرمییامأمونتظااینرینگمرکییامأموهیژرومأموازعمالتیدوینرمأمودنزآندرئهارامتاعیکهوهرکاالدمعامهمردنزوزهدرمرا

و اصطالحا به آن عمل قاچاق تلقی صومحدودی دارند موجب توقیف  کاال و تعقیب صاحب آن می شود، در نزد مردم قاچاق ا

 گفته می شود و فرد مرتكب را قاچاقچی می گویند.

 تعریف اداره حقوقی قوه قضاییه

 7/7187نظریه    درستراتامقرونیناتوضیحقونوبطهبابیادرراتیرمشوورنظرظهااسمیرئیهکهمرجعاقضهنینقواینقووتدوحقوقیاداره

ست: : دهانظرکررظهااچنینقبطهباتعریفقاچادرراخهرمو 9070/91/8ره  شمای

آمده و کاالهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورودرا 9070/99/1بمصوقمرتكبینقاچانیکقانودهمادرنچهازآغیر

دیگری از قاچاق نشده است و به زور خالصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کاال بر خالف در بر می گیردتعریف 

 قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانونا در حكم قاچاق است.

  تعریف حقوقی:

خواه یک نقطه در داخل و  داخلیقاچاقی  داخل کشور باشد مذبورخواه دو نقطه ) نقطه ای به نقطه ای  ازاال کنقل  حمل و -الف

به طوری که این این عمل مقررات مربوط به حمل ونقل برخالف چاق خارجی می گویند (آن قایک نقطه در خارج باشد که به 

 ( 9091قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب  03 ) ماده مقرر شده است. مثالقانونا ناقض ممنوعیت یا محدودیت می باشد که 

جنگی : ) قاچاق  -ج(9093مصوب فوق ) ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه خرید وفروش اجناس مذکور  -ب

گذارد مانند در اختیاریكی از متخاصمین برا  آنطرف چیزی که مصرف جنگی دارد و دولت بی حقوق بین الملل مصرفی ( 

 .اسلحه ومهمات 
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 تعریف در اصالح گمرکی:

مقررات دولتی ونقل و انتقال وخرید  ازشمولقاچاق گریزاندن کاال ازمالیات و عوارض به دولت است ویا قرار دادن کاال منظوراز 

قاچاق  9071و اصالحات تا پایان  9030امور گمرکی مصوب قانون  11غیرمجازوممنوع است.در ذیل ماده وفروش آن به طور 

 وبصورتآن تغییر چهره یافت  990درماده  901ن جدید امور گمرکی مصوب در قانواین مبحث  بند آورده بود که 99راتحت 

جغرافیایی نمی  ومرزهای  ورودی و خروجیدر شرایط فعلی تعریف قاچاق ناظر به مبادی متنوعی شرح داده شد.با این حال 

بخشی ازمقررات مالی الحاق موادی به قانون تنظیم  91 1 ماده 1نیز به موجب بندگردد. هرچند پیش از تصویب قانون جدید 

نگهداری وتوزیع  9083مصوب دخانیات  قانون مبارزه با 93وماده  9081صنفی مصوب  وماده ی قانون نظام 9083دولت مصوب 

  می باشد. جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کاالکشور که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کاالیی

یا ترك فعلی که موجب نقض تشریفات  هرفعل قاچاق کاال وارزقانون مبارزه با قاچاق کاال وارز  9ماده  الفن حال برابر بند با ای

آن مجازات تعیین شده ا سایر قوانین قاچاق محسوب جزای قانون ی براساس اینورود و خروج کاال وارز گردد قانونی مربوط به 

 وحمل فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیزقاچاق می شود. وتوزیعاین نگهداری باشد. بنابر

 :حقوق ایرانپیشینه قانونگذاری در

دوره مظفرالدین شاه  وضع شد دردرزمان حكومت ساسانیان بر ایران قواعد وقوانین سختی برای کنترل اقتصاد وتجارت 

طوط صادر نمود.سپس کنترل فیزیكی بیشتردرخ رابه شكل امروزیدستور ایجاد تشكیالت گمرك خورشیدی  9180درسال

از واردات کاال شرایطی را ایجاد نمود که می توان به عنوان برای اخذ عوارضی  مرزی و عواملی چون تامین پاسگاههای مرزی

عنوان شود وتحت  بیشترمملوسبازرگانی نام برد. این محدودیت قانونی باعث شد عملی به نام تجارت غیر قانونی  محدودیتهای

کاالی قاچاق از راه زجمله کنترل ورود وخروج ا مبارزه با این تحطی درادوارمختلف تاریخیجهت قوانین درقاچاق مشخص گردد.

وقانون راجع  901ین قاچاق مصوب بعد قانون مجازات مرتكبخورشیدی ودر سالهای  هجری 9001تا 9003دریا درخالل سالهای 

قانون قاچاق کاال وارز ازجمله صویب که برخی ازاین قوانین بعد ازپیروزی انقالب قوانینی ت 9093اجناس ممنوعه مصوببه فروش 

 قاچاق کاال وارز اخیرا مورد بازنگری قرارگرفت. وقانون 9010در سال  9030و قانون امورگمرکی مصوب  9073مصوب 

 انواع قاچاق:

می توان انسان، مواد  دسته بندی کرد آنچه قاچاق می شودقاچاق می شود چیست؟ (می توان  آنچه قاچاق رابراین مبنا که )

 به چهار دسته تقسیم کرد: حال می توان انواع قاچاق را با ایندارو، ارز، وخیلی چیزهای دیگر باشد.، نفت، بنزین،مخدر، گازوییل 

 قاچاق کاال  -9

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 961-993، ص   1931  خرداد،  1جلد ، 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir  پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

633 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 
 

 قاچاق مواد مخدر -1

 قاچاق انسان -0

 قاچاق سوخت یا انرژی -3

 منحصرا محدود می شداق کاال قاچ 9001زات مرتكبین قاچاق مصوب در قانون مجاو در ابعاد دیگر

نیز به اقسام قاچاق ملحق  و  قاچاق کاالی انحصاری 9007ممنوع الورود.در سال  ق اموال موضوع عایدات دولت واشیاءبه قاچا

 یر به شرح ذیل نام برد:قبل از تصویب قانون اخکاال را  کلی از قاچاقسیم بندی تق 9091قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 

 دولتقاچاق اموال موضوع درآمد  -9

 قاچاق اموال ممنوع الصدور -1

 قاچاق اموال ممنوع الورود -0

 قاچاق کاالهای انحصاری -3

 اعمال درحكم قاچاق -3

  گردیده است که بهمبارزه قاچاق کاال وارز مواد دیگری به عنوان مصادیق ذکرقانون جدید 1درماده  سایرمصادیق قانونی قاچاق

 :شرح این مصادیق به ترتیب ذیل می باشد

صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات  مقرر در درهمان به کشوربه عنوان خروج موقت  رداندن کاالهای اظهار شدهبرگ -الف

 قطعی آن کاال

 خارجی ( عبوری ) ترانزیتی اضافه کردن کاال به مجموعه -ب

 اظهار کاال به گمرك با ارائه اسناد ویا مجوزهای جعلی -پ

 صادراتی برای،مشروط برشمول حقوقی وعوارض ویژه  تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه -ت

 کاالهای جایگزین

  11/8/9010( قانون امورگمرکی مصوب 911)ده ورود کاالی موضوع بند )ر( ما -ث
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می شده است که ازجمله آنان  در ایران برای مبارزه با پدید قاچاق قوانین متنوعی وضعرابطه باقاچاق مستندات قانونی درسایر 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود 

 کنترل    کاالقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی -9

 راجه به قاچاق کاال وارزاعمال تعزیرات حكومتی  قانون نحوه -1

 ضرورن ممنوعیت ورود برخی کاالهای غیرقانو -0

 ن تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولتقانو -3

 07/99/9083مالی دولت مصوب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات  -3

 قانون امورگمرکی -1

 قانون ایجاد مناظق آزاد -7

 قانون اصالح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -8

 قانون اصالح بعضی قانون کیفر مرتكبین قاچاق -1

 قانون ممنوعیت ورود برخی کاالهای غیرضرور -90

 ورود اجناس ممنوع الورودی ازیرقانون جلوگ -99

 راجع به قانون کاال وارزقانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی  -91

 نهایت قانون مبارزه با قاچاق کاال وارزو در  -90

 :اهم نوآوری های جدید قاچاق کاال وارز

کاالهای  تفكیکمرتبط با آن ، می توان به تعیین وتعریف قاچاق سازمان یافته و جرایمازمهمترین نوآوری قانون اخیرا تصویب 

، تفكیک وتقسیم جرایم 03و98درمواد وتفكیک مجازات آنها  قاچاق به کاالهای ممنوعه ،کاالهای مجاز،کاالهای مجاز مشروط

،تفكیک صالحیت رسیدگی )  جرایم مرتبط وقاچاق کاالهای مجاز ومجاز مشروطای ، قاچاق کاال و ارزسازمان یافته و حرفه
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راء مراجع صالح به آ ( ودر نهایت قابل تجدید نظر دانستن 33ودادگاه انقالب ماده  و دادسرا 33تعزیرات حكومتی ماده  سازمان

 رسیدگی است.

          گفتار دوم  

 :اجراء مبارزه با قاچاق  

صریح مجازاتی را پیش بینی کرد.  تدرفصل سوم برا ی هر دسته از قاچاق بصور 9011جدید قاچاق کاال وارز مصوب در قانون 

مجازات  تكمیلی وتبعی را تعیین نكرده وقانون ساکت است. بنابر  علیرغم تصریح به  مجازات موصوف به عنوان مجازات اصلی،

وبرای  فاسخ و منسوخ هم نبودهو ارز یک قانون خاص وقانون مجازات اسالمی یک قانون عام است ، کاالقواعد اصولی قانون قاچاق 

 اعمال مجازات تكمیلی وتبعی از مقررات قانون مجازات اسالمی پیروی می کند.

 مجازات اصلی

 9011قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  98ماه  قاچاق کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

 جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال: کاالی مجاز -الف 

 جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال: کاالی مجاز مشروط -ب 

 برابر ارزش کاال جریمه نقدی معادل دو تا چهار: کاالی یارانه ای -پ 

 جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن: ارز –ت 

( این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امكان تفكیک وجود نداشته 98در صورتی که کاالی قاچاق موضوع ماده )( 91)ماده 

کاال ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کاالی غیر قاچاق از حاصل باشد تمام 

 .فروش به مالک مسترد می شود

( این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح 98وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده )( 10)ماده 

 :دزیر ضبط می گرد

 ( ریال یا بیشتر باشد900.000.000وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مكشوفه یكصد میلیون ) - الف 

( ریال یا بیشتر 000.000.000وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مكشوفه سیصد میلیون ) -ب 

 باشد
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( ریال 100.000.000و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مكشوفه نهصد میلیون ) وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی -پ

 یا بیشتر باشد

 د( ریال یا بیشتر باش9.000.000.000وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مكشوفه یک میلیارد ) -ت

( ریال یا 0.000.000.000کاالی قاچاق مكشوفه سه میلیارد )وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش  -ث

 بیشتر باشد

در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که محكوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ حكم ( 9-)تبصره

 لک مسترد می گردد. قطعی، جریمه نقدی مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به ما

در صورتی که ارتكاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش کاال در ( 1-)تبصره 

 مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

ارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وز( 0-)تبصره 

 رسد

در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتكب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتكب ثابت شود ( 3-)تبصره

می شود و در غیر این صورت وسیله با علم و اطالع مالک برای ارتكاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط 

 .نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتكب اضافه می گردد

در صورتی که وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از (3-)تبصره

و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع آوری و  سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی

 فروش اموال تملیكی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

شخیص اولیه دستگاه کاشف ( این قانون، برابر ت98در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مكشوفه موضوع ماده ) -19ماده

( ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنكاف، 90.000.000معادل ده میلیون )

مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی 

ز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به تحویل می شود و ار

 متهم ابالغ می گردد.

صاحب کاال و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حكومتی شهرستان محل کشف به این  -9تبصره 

  طعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حكومتی، باید عین کاال نگهداری شود.تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تكلیف ق
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مرتكب قاچاق موضوع این ماده در صورت تكرار برای مرتبه سوم و باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدی  -1تبصره 

 ( این قانون محكوم می گردد98موضوع ماده )

 وجهی تحت عنوان حق الكشف یا پاداش تعلق نمی گیرد. به کشفیات موضوع این ماده -0تبصره 

 :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 

 ( مجازات می شود13( و )10شرح زیر و مواد )

( ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی ممنوع 90.000.000میلیون )در صورتی که ارزش کاال تا ده -الف

 قاچاق

سه  ریال باشد به جزای نقدی معادل( 900000000)( تا یكصد میلیون90.000.000در صورتی که ارزش کاال از ده میلیون ) -ب

 تا پنج برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق

ریال باشد به بیش از شش  (900000000000) ( تا یک میلیارد900.000.000از یكصد میلیون ) در صورتی که ارزش کاال-پ

 ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق

به جزای نقدی  ( ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و9.000.000.000در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ) -ت

 معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 

فقط شامل مشروبات الكلی تولید شده در  9087/ 8/ 11اصالحی مصوب  ( قانون مجازات اسالمی701حكم ماده ) -9تبصره 

 .داخل کشور است

 شود.وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع، ضبط می -1تبصره 

اتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتكاب قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار آالت و ادو -0تبصره

شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول گیرد، ضبط میمی

 باشد.حكم این تبصره نمی

فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آالت و وسایل قمار و آثار  -اموال تاریخی  مشروبات الكلی، -3تبصره

 سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی ممنوع است. 
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( 13محل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالكیت مرتكب باشد، در صورتی که مشمول حكم مندرج در ماده ) -3تبصره

شود و در صورتی که محكوم علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حكم قطعی، جریمه نقدی را قانون نشود، توقیف و یا پلمب می این

 شود.نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می

یله نقلیه مورد استفاده در قاچاق گردد وس(11)در مواردی که کاالی قاچاق مكشوفه مشمول شرایط بندهای )پ( و )ت( ماده 

 شود، ضبط میمزبور،در صورت وجود هریک از شرایط زیر کاالی

 وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد -الف

ه نقلیه مالک وسیل با استناد به دالیل یا قرائن از جمله سابقه مرتكب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که -ب

 عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق در اختیار مرتكب قرار داده است.

 شود.در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتكب اضافه می -تبصره 

  

وده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کاالی محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتكب ب - 13ماده

گردد، (ریال باشد، مصادره می9.000.000.000قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کاال بیش از یک میلیارد )

قدار نسبت مشروط به اینكه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به م

گیرد و چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ پنج برابر قیمت کاالی قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می

مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محكومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتكاب، به کیفیت مذکور مصادره 

مرتكب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده  گردد. در صورتی کهمی

 شود. به جزای نقدی وی افزوده می

 مجازات تکمیلی:

درجرایم تعزیری  دادگاه می تواند 11زات اسالمی مصوب قانون مجا 11و ارز در ماده  بنا به تعزیری بودن مجازاتهای قاچاق کاال

سازمان تعزیرات سوالی که مطرح می شود این است اعمال کند و  را 11یک یا چند مورد از مجازاتهای ذیل ماده  1تا  9درجه 

تعزیری مشمول درجات مجازات تكمیلی در اعمال راجع به قاچاق کاال و ارز چنانچه مجازات  حكومتی واجد وجود دادگاه نیست

بودن این سازمان و دادرسی  با عنایت به شبه قضایی ؟ میم مجازات اصلی اعمال کندبه عنوان تتجازات ها را می تواند این م باشد

قانون  10اقدامات ذیل ماده  مجازات تكمیلی مختار است. ر اعمالمثبت داد واین نهاد دکه صورت می گیرد می توان پاسخ 

 تكمیلی به حساب آورد.یک مجازات  را می توان 11قاچاق کاال و ارز مصوب 
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 مجازات تبعی:

قانون مجازات اسالمی نبوده  13محكومیت ناشی از قاچاق کاال وارز مشمول هیچ یک از مواد مجازات تبعی مندرج در ماده 

 ات تبعی دانسته بنابراین حداکثر حبسیرا مشمول مجاز 3 درجه به بند ) ب ( این ماده اشاره کرد حبس تااستثناء آن می توان 

 است. لذا نمی توان مجازات تبعی 3درجه سال می باشد ومشمول مجازات  3ذکر شد.  11بصورت  در قانون قاچاق کاال و ارز

 را درمجازاتهای ناشی از قاچاق کاال و ارز اعمال کرد.

 قاچاق پنهان آشکار:

و خروج غیر قانونی کاال  دربرگیرنده ورودقاچاق کاالبه دو دسته قاچاق پنهان وقاچاق آشكاردسته بندی شده است قاچاق پنهان 

ها غیر قانونی وممنوع است است که خرید وفروش آن ی کاالهایی از مرزهای کشور است اینگونه قاچاق بیشتر پوشش دهنده

نوشیدنی های الكلی و رسانه های فرهنگی مبتذل در این دسته جای  روان گردان ، ،داروهایقاچاق کاالهایی مانند مواد مخدر

 افته استی گسترشنیزچند سال گذشته باتوجه به شرایط ناپایدار اقتصادی قاچاق پنهان به سوی کاالهای قانونی  . درمی گیرند

قاچاق آشكار گونه ای از قاچاق است که . ال از مرزهای سیاسی کشور را برمی گیردیكی هرگونه کاخروج فیزد وقاچاق پنهان ورو

جاری، وبا دستكاری مستندات به کشور وارد می شود این روش در واقع پنهان  روالوبا پیروی از درآن کاال از ورودی های قانونی 

 .از دید بازرسان است قاچاق آشكار برای کاالهایی که ورود و خروج انها قانونی است بكار می رود کاالی قاچاقسازی 

معموال از سند سازی وپایین اوردن در قاچاق آشكارهدف اصلی اینگونه قاچاق فراوانی حقوق و تعرفه های پرداختی گمرکی است 

گوناگونی کاالها و افزایش گرایش به قاچاق روشهای بسیار  بدلیلارزش کاال در گمرك استفاده می شود در چند سال گذشته 

 آشكار بكار گرفته شده است. وگاه پیچیده ای برای قاچاقگوناگون 

 شیوه دسته بندی شده است: 3بطور کلی قاچاق آشکار به 

مستندات را بازسازی یا دستكاری  دراین روش وارد کننده به گونه ای ی وارد شده (اهش نشان دادن کاالکم زنی ) کم ارز -الف

 نشان داده شود.برای کاال  و ارزش کمتریواقعیت باشد می کند که مشخصات کاال متفاوت از

فراینده های گمرك بكار آغازین  : این عمل معموال در مرحله های جازنی ) استفاده از مشخصه های نادرست در شرح کاال (  -ب

 آن است.موارد ، یكی ازروی جعبه و لوازم برقی  برده می شود برای نمونه ، نوشتن مشخصات ، قظعات خودرو

باالتر گمرکی کاالها را در رده ی : برای جلوگیری از پرداخت حقوق و تعرفه های  نادرست ( هم زنی ) استفاده از ظبقه بندی -ج

 (.9010) سلیمی فرد و همكاران . کاالهایی که عوارض کمتری به آن تعلق می گیرد شرح می دهند
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 گرانی قیمت در بازار سیاه :

رسمی بین نرخ مبادله  بازار مبادالت خارجی ومحدودیتهای تجارت آزاد، افزایش فاصله یكی از نتایج مهم کنترل های شدید

خود را در فاکتور کمتراز قیمت واقعی خود وارداتی  وبارزه با آن است. این فاصله یكمحرك جذاب برای تاجران است تاکاالهای

شده به عنوان سود اضافی تشخیص داده می شود  از مبادالت بازار سیاه حاصل سپس درآمد ثبت نشده که ارزش گذاری کنند.

ها باالتر از  واگر نرخ تعرفهکنندگان کاال نرخ های تعرفه و گرانی قیمت بازارهای سیاه را باهم مقایسه می کند  همچنین وارد

ی برند. این کار وارد باالتر مذکر شده  قیمت کاالهای وارداتی را ازمیزان واقعیگرانی قیمتها در بازارسیاه باشد وارد کنندگان 

  سیاه انجام می گیردت مازاد با قیمت باالتر در بازارنكند. واین مبادال مبادله کاالها را در بازارهای رسمیکننده را قادرمی سازد تا 

 درآمدهای مالیاتی :.

درآمدی در بیشتر کشورهای  به عنوان یكی از منابع برجستهبا وجود درآمدهای حاصل از مایع اقتصادی، درآمدهای مالیاتی 

ادی دولت دارد. برای مثال در مالیاتی وساختار اقتص ستدولت کسب می شود بستگی به سیامختلف درآمد مالیاتی که ازسوی 

 مانند مالیات بر درآمد ومنفعت (. ) وف می کنندعطمالیاتهای مستقیم م توجه خود را بهمد که کشورهای پر درآ یحال

. درحقیقت تجارت می شود کم درآمد برمالیاتهای غیرمستقیمی تمرکز دارند که شامل مالیات برتجارتهای بین المللی کشورهای

در کشورهای توسعه یافته شده به مالیات مستقیم به ویژه  باعث افزایش اتكای دولت آزاد و حذف موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای 

بر برای مالیاتهای غیرمستقیم مانند مالیات مالیاتی اعمال شده  دولتی واجرایی است، این بدان دلیل است که هزینه های

به  ربیشتبنابراین کشورهای پیشرفته برعكس کشورهای توسعه نیافته مالیاتهای مستقیم است،پایین تر از تجارتهای بین المللی

مالیات غیر مستقیم متكی هستند  ه بیشتر بهکبا وجود این، بدلیل اتحاد کشورهای کم درآمد  این نوع مالیات روی می آورند.

قاچاقچیان با فرار از وظایف  تجارت خارجی را افزایش می دهد. وانجام فعالیتهای غیرقانونی اجرای ضعیف تر قانون انگیزه های 

 به طورطبیعی این فعالیتها توانایی دولت را برای تهیهاضافی را بر بودجه دولت تحمیل می کنند.  ربا قانونی وتعرفه های یک

داریم که افزایش میزان  کاالهای مورد نیاز جامعه کاهش می دهد و مشكل کسری بودجه را بدتر می کند. بنابراین ما انتظار

 مرکزی شود. دولتراز تجارت خارجی دقاچاق کاال باعث کاهش درآمد مالیاتی حاصل 

 اقتصادی قاچاق کاالها : _زیانها اجتماعی 

 :ت منابع مالی و بخشهای تجاری و دولتی بشرح زیر تأثیرگذاراست قاچاق کاال بر مدیری

 قاچاق کاال باعث می شود که بیشتر درآمد مالیاتی مورد نیاز دولت تلف شود: -9
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نمی گیرد که بیشتر شامل  و عوارض گمرکی تعلقدرصد ازکاالهای وارداتی نیز مالیات  10حدودا به pcig  برطبق تحقیقات

 مجدد در نظرگرفته شده اند،شامل کاالهایی است که به منظور صادرات 

 دوباره صادر نمی شوند.ولی این کاالها به دلیل اینكه در فروشگاههای داخلی به فروش می رسند 

 ی رسند.م م که کاالهای فروخته شده دربازار، به صورت غیرقانونی به فروشذاریاگرفرض را براین بگ

این درآمدهای مالیاتی از از می تواند با استفادهطرح های مالی وتخصیص منابع می شود : دولت قاچاق کاال باعث نابودی  -1

بودجه برآید جدا از ادعاهای که مورد پرداخت اقساط  جبران این کسری بودجهانعقاد قراردادهای جدید برای گرفتن وام درجهت 

درخواست بخشهای خصوصی برای اخذ وام نشانگر افزایش هزینه های مقروضه دو برابر  ای وجود دارد، صدور اوراق قرضه دولتی

 خصوصی است. بخشهای

صنایع داخلی یا فعلیتهای خود  ی صدهافروشگاهها می کند به دلیل این فعالیت غیرقانونمجبوربه بستن  قاچاق کاال صنایع را -0

را کارخانه ها دیگر توان ومنسوجات داخلی به کار مشغول اند زی صنایع پارچهرا کاهش داده اند ویا به کلی متوقف کرده اند 

 دارند.که بصورت غیرقانونی وبدون پرداخت عوارض و مالیات اضافه وارد می شوند، ن کاالهای منسوجاتی را رقابت با

نساجی باعث  بسته شدن صنایعراههای امرا معاش مردم را از بین می برد و فرصتهای شغلی را نابود میكند:  قاچاق کاال -3

 کاهش سطح اشتغال می شود.

ادی ازاصناف مختلف شده است. قاچاق کاال باعث تخریب فكری مصرف تعد بیكاریین ورود کاالهای ارزان قیمت باعث همچن

 کنندگان می شود:

کاالهای ارزان قیمت ) ولی نه الزاما  فت انگیزاست که مصرف کنندگان این کاالهای قاچاق نیز گله وشكایتی ندارند زیرا آنها ازشگ

کارخانه جات ویا کاهش میزان فعالیت این بخشها و قاچاق کاال  وارزیابی که دولت دراثر تعطیلیبا کیفیت بهتر ( سود می برند 

 کنند. پوشی می متصل می شود، چشم

 

 جه گیری :نتی

افت قاچاق بعنوان یک  سالیان سال است که بخشی از کاالهای درحال توسعه از طریق قاچاق  تأمین می شود و متأسفانه

وهرکشور به فراخور وضعیت اقتصادی با مطرح است  خطرناك در سد راه پویایی اقتصاد وسالمت تجارت درتمام کشورهای جهان
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وبررسی انواع قاچاق تشریح با تعریف قاچاق وپیشینه قانونگذاری در حقوق ایران  می کند دراین مقاله ضمن آشناییآن مقابله 

 :ذکر می نماید رح نموده ودرخاتمه مواردی را بعنوان پیشنهاد در جهت پیشگیری از وقوع قاچاق کاال و ارزمط مجازاتهای آن را
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