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 بررسی قاچاق کاال در ایران و قانون مبارزه با آن

 

 بهمن فتاحی

 

 کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 

 

قاچاق کاال یکی از چند مولفه مهم فساد اقتصادی است.بطور  چکیده:

کلی قاچاق کاال عبارت از ورود یا خروج پنهانی کاال از مبادی رسمی  و یا 

ناظر به مبادی  قاچاقتعریف عوارض  دولتی .غیررسمی بدون پرداخت 

ماده  ۲گردد زیرا بموجب بند ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی

دولت  مقررات مالیقانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  ۲۲

 ۲۱و ماده  ۲۸۳۲قانون نظام صنفی مصوب  ۲۲و ماده  ۲۸۳۱مصوب 

نگهداری و توزیع کاالیی که  ۲۸۳۱قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب 

شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات  بدون مجوز وارد

گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کاالی مربوط به قاچاق کاال می

شود. قاچاق کاال فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می

شود. مثل عدم پرداخت صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی

 مالیات بر ارزش افزودهقانون  ۲۱در تبصره ماده مالیات کاالی داخلی 

که مقنن کاالی داخلی بدون پرداخت مالیات را کاالی  ۲۸۳۲مصوب 

است. پایین بودن کیفیت کاالهای داخلی و ناتوانی در قاچاق تلقی نموده

رقابت با کاالهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کاال در 

 شود.ایران شناخته می

 ایرانقاچاق کاال ، قانون مبارزه،  :واژه های کلیدی
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 مقدمه:

قانون الحاق موادی  ۲۲ماده  ۲گردد زیرا بموجب بند ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی قاچاقتعریف 

قانون  ۲۱و ماده  ۲۸۳۲قانون نظام صنفی مصوب  ۲۲و ماده  ۲۸۳۱دولت مصوب  مقررات مالیبه قانون تنظیم بخشی از 

د شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و نگهداری و توزیع کاالیی که بدون مجوز وار ۲۸۳۱مبارزه ملی به دخانیات مصوب 

گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کاالی فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز مشمول مقررات مربوط به قاچاق کاال می

 شود.قاچاق محسوب می

قانون  ۲۱شود. مثل عدم پرداخت مالیات کاالی داخلی در تبصره ماده قاچاق کاال صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی

است. تبصره که مقنن کاالی داخلی بدون پرداخت مالیات را کاالی قاچاق تلقی نموده ۲۸۳۲مصوب  مالیات بر ارزش افزوده

گردد، عالوه بر جرائم متعلق  قانون عرضهکاالهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این »مذکور اشعار داشته: 

فعل و انفعاالت و «. شودو سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کاالی قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می

توان شود را میانجام می قانوننی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری تحرکات مخفیانه و غیرقانو

 قاچاق محسوب کرد.

ی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کاال در پایین بودن کیفیت کاالهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کاالهای خارج

برابر رشد داشته است. به  ۲۲حدود  ۲۸۱۸منتهی به سال  ٔ  قاچاق کاال در ایران در طول سه دهه شود.ایران شناخته می

میلیارد دالر  ۲۲حجم قاچاق کاال در ایران  ۲۸۱۲، در سال ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رئیس اهلل حقیقیحبیب ٔ  گفته

میلیون دالر کاالی قاچاق از  ۸۲۲میلیارد و  ۲است. در این سال برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی این کشور بوده 

 ۸۳حدود  ۲۸۱۸بران در ایران در سال اند. تعداد کولهبری به صورت قاچاق وارد کشور شدهمعبر غیراصلی تحت عنوان کوله ۲۲

  هزار نفر تخمین زده شده است.

  تعزیرات حکومتی:به گزارش رئیس سازمان  ۲۸۱۱قاچاق کاال در ایران در سال 

  میلیارد دالر ۲۱تا  ۲۲در مجموع حدود 

  میلیارد دالر ۸گوشی موبایل 

  میلیارد دالر ۲/۳البسه و پارچه 

  میلیارد دالر ۲لوازم خانگی 

  میلیارد دالر ۲/۲لوازم آرایشی 

 هشتاد هزار قلم کاال و تجهیزات پزشکی 
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صورت جدی خطر قاچاق کاال به دولت ایرانانجام شد،  مجلس شورای اسالمییک تحقیق و تفحص دوساله که در  بنا بر نتیجه

به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است و در آن از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواسته شده است تا برای 

. هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این گزارش ابراز کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد

 به این مناطق و میزان التفاوت میزان واردات کاالو ویژه اقتصادی در مورد مابه مناطق آزادکرده است که الزم است مرکز امور 

دهد که کاالهای مصرف شده در منطقه به عالوه صادرات مجدد پاسخگو باشد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می

کنند. افزون بر اینها هیئت ویژه برداری میفروشی گسترده بهرههای عمده قاچاق کاال در مسیر خود از یک نیروی خردهشبکه

درصد  ۱۲های مرزی تا حدود خصوص در استانسازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کاال به مجلس فاش ساخته است که

حاصل بوده و عمالً نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بدون نتیجه قابل معطوف به موارد خرد و بی

  شود.توجهی مستهلک می

 قانون مبارزه با قاچاق

 توان به موارد زیر اشاره نمود:است که از جمله آنان میقوانین متنوعی وضع شده قاچاق مبارزه با پدیدهدر کشور ایران برای 

  المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کاالهاکنوانسیون بینبه  دولت جمهوری اسالمی ایرانقانون الحاق 

  راجع به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتیقانون نحوه اعمال 

 قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیر ضرور 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 ۲۳/۲۲/۲۸۳۱خشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم ب 

 قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی 

  گمرکیقانون امور 

  جمهوری اسالمی ایرانقانون اصالح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی 

 بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق قانون اصالح 

 سازی تشریفات ورود و خروج کاال و خدمات از کشورقانون یکسان 

 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 

 قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیر ضرور 

 السهم کاشفین اجناس قاچاققانون حق 

  الورودممنوعقانون جلوگیری اجناس 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
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 قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 

  قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲قانون اصالح ماده 

 اققاچ 

 تقلب 

 مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق : )تفکیک صالحیت به اعتبار تخلف و جرم( 

و حرفه ای، قاچاق  رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته» قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ۱۱مطابق با ماده 

کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. سایر 

پرونده های قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده 

اشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این ای، متهمان متعدد د

 «مراجع رسیدگی می شود

 بنابراین حدود صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب عبارت است از :

 یا غیر 22 باشد یا ماده 18 مادهجرایم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه ای، خواه موضوع قاچاق مشمول      -۲

 و تبصره ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کاالیی را ممنوع مرده باشند( 22 قاچاق کاالهای ممنوع )ماده     -۲

 قاچاق هر نوع کاال و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.     -۸

 مجازات مالی جزای نقدی.     -۱

  ضبط وجوه حاصله از قاچاق کاالی ممنوع.     -۱

ضبط آالت و ادواتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده      -۲

 قرار می گیرد.

قاچاق کاال و ارز اعم از اینکه منصرف از تخلفات و مصادیق و تعریف بعمل آمده آن، سایر جرایم در حوزه و قلمرو و جرم     -۳

 ولی به طریق سازمان یافته و یا توسط قاچاقچی حرفه ای محقق شده باشد.۲۲باشند یا  18 مشمول ماده
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 حدود صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی به قرار زیر می باشد :

 فعل ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.     -۲

 از خدمات دولتی باشد.فعل ارتکابی فاقد مجازات انفصال     -۲

 مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی.    -۸

 مرتکب قاچاقچی حرفه ای نباشد.    -۱

 مرتکب از اعضاء گروه سازمان یافته برای ارتکاب جرم یا بعداً تغییر هدف به سمت آن داده نباشد.    -۱

 مرتکب مامور دولت نباشد.    -۲

 ( باشد.۲۳مجاز، مشروط مجاز، یارانه ای و ارز )ماده  موضوع قاچاق کاالی    -۳

آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد،  50 نکته : به استناد ماده

علیه قابل تجدیدنظر  قطعی است. در سایر موارد آراء شعب بدوی ظرف یست روز از تاریخ ابالغ )واقعی( با درخواست محکوم

  خواهی است.

آراء صادر از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت  2 نکته : مطابق تبصره

 اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

 

 

 اموال ناشی از قاچاق :

کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم زمینی،  های کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه ودستگاه

( این ۱۲دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کاالی ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده )

تحویل سازمان جمع قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، 

آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی 

 (۱۸است. )ماده 

در کلیه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کاالی مزبور به نهاد 

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

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

 (۱۸ماده  1 )تبصره
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وال تملیکی موظف است در مورد کاالهای سریع الفساد، سریع االشتغال، احشام و طیور و یا سازمان جمع آوری و فروش ام

کاالهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، 

 (۱۸ده ما 2 بالفاصله کاال را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.) تبصره

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس 

 (۱۸ماده  3 از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. )تبصره

سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از  دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از

قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید 

 (۱۸ماده  4 ( این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود. )تبصره۲شده در تبصره )

تهم و حکم به استرداد کاال، صاحب کاال در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در در موارد صدور رأی قطعی برائت م

غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کاال به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً 

ین ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً می باشد. حکم ا جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم االداء

 (۱۱جایز نیست، نمی گردد. )ماده 

در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن 

 (۱۱مسترد می شود. )تبصره ماده 

ابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کلیه ضو

که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز 

ان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می توسط سازم ( این قانون،۲۸از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده )

 (۱۱شود. )ماده 

درباره آن دسته از کاالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه 

ربوط موظف است در فروش قرار دارد مانند کاالهای قاچاق بالصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد م

 (۱۱اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید. )تبصره ماده 

صدور یا معدوم کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه است و کاالهای قاچاق ممنوع 

به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر  ( که فروش آن در کشور۱۱و همچنین آن بخش از کاالهای موضوع ماده )

  (۱۲آیین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. )ماده 
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 نتیجه گیری:

انجام  قانونفعل و انفعاالت و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری 

توان قاچاق محسوب کرد.پایین بودن کیفیت کاالهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کاالهای خارجی به عنوان شود را میمی

 شود.مییکی از عوامل دخیل در قاچاق کاال در ایران شناخته 

 

 نابعم

 ایران قاچاق،روزنامه کاالهای تصرف در ایران آباد؛بازار بید بیژن صحرائیان،دکتر مهدی دکتر-

 . جمهوری ریاست وارز کاال قاچاق با مبارزه ستاد ،(  ۲۸۳۳)  درایران، اقتصاد قاچاق حجم برآورد -

 مجلس پژوهشیهای ،مرکز« ایران در کاال قاچاق پدیده بررسی»  پژوهشی ظرح گزارش خالصه( ۲۸۳۱)  راد اهلل سیف -

 . ۳۳۱۲ مسلسل شماره اسالمی شورای

 ۲۲/۲۲/۲۸۱۸. رادیو فردا. ««دو برابر بودجه عمرانی کل کشور بود ۱۲حجم قاچاق کاال در سال -

  ۲۲۲۱ /۲۲/۲۲، همشهری آنالین،مناطق آزاد، سر پل واردات قاچاق به کشور -

 .گاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزوب -
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