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مقررات گمركی در هر كشوري از لحاظ نظارت بر ورود و خروج كاال و دریافت حقوق و : چکیده 

عوارض گمركی به عنوان یکی از منابع درآمد دولتها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادي 

كاالهاي ممنوعه، از مقررات گمركی به لحاظ سود اقتصادي بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن 

تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائًا الزمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمركی  پیدا 

نمود.در این مقاله سعی شده است با بررسی و تشریح  مقررات و مواد قانونی در قانون امور گمركی، 

یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان  سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمركی با

یکی از مصادیق بزهکاري اقتصادي مورد كنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله عالوه بر مشخص شدل 

مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهاي كنشی و واكنشی به این جرایم ، 

یاست مذكور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در جایگاه یافته هاي جرم شناسی در تدوین س

استفاده از ابزارهاي پیشگیرانه و سركوبگرانه روشن گردد.تا بدین وسیله عالوه بر معرفی سیاست جنایی 

 ایران در رابطه با جرایم قاچاق گمركی ، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد .

 بزه كاري اقتصاديجرائم، : مقرات گمركی، سیاست، دولت، کلیدی کلمات

 

 مقدمه

می تواند سیاست جنایی محاكم را در برخورد با این پدیده مخرب اقتصادي، تبیین و روشن سازد .   قاچاق گمركی  شناخت جرایم

و  جرم قاچاق كاالي گمركیدر قانون امور كمركیضمن توجه به هریک از مفاهیم قاچاق و عناصر آن ، به بررسی مقاله در این 
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همچنین رویکرد قانونگذار نسبت به این جرایم با توجه به تحوالت روز جهان در عرصه اقتصاد و قوانین و مقررات سازمان جهانی 

 .شودمی گمرک و همچنین تشریح مهمترین مصادیق قاچاق گمركی كه بیشتر در رویه هاي ، ورود قطعی ،حادث میگردد پرداخته 

 معنا و مفهوم قاچاق -1

آمده است. در قوانین و مقررات موضوعه ایران به دلیل تنوع   اق واژه اي تركی است و به معناي گریزاندن و فرار دادنلفظ قاچ

مصادیق جرم قاچاق در ابعاد گوناگون و مواردي كه در حکم قاچاق است تعریف صریح و واضحی از آن نشده و قانون گذار صرفاً به 

ین صاحب نظران این رشته در مواضع مختلف مبادرت به تعریف جرم قاچاق نمودهاند كه ذكر مصادیق آن پرداخته است. بنابرا

تعریف . اغلب عاري از اشکال نبوده و فاقد جامعیت )دربرگیرنده تمام مصادیق( و مانعیت )خارج كننده مصادیق غیر( می باشند

ز كشور به ترتیب غیر مجاز )بدون ورود یا خروج به یا از حقوقی )جزایی( قاچاق كاال: وارد كردن كاال به كشور یا خارج كردن كاال ا

قلمرو خاص گمركی و انجام تشریفات كاما گمركی كمطبق بر رویه اظهار شده( قاچاق گمركی محسوب می گردد، مگر آن كه 

وع یا غیر مجاز یا كاالي مزبور )ورودي یا خروجی به ترتیب غیر مجاز( در روز وقوع عمل ارتکابی براي ورود یا صدور  كاال ممن

 نیز بخشوده باشد. ع پیمان ارزي و عوارضمشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض )در واردات( و تودی

 عناصر جرم قاچاق-2

 عنصر قانونی2-1

تعریفی كه قانون قبل از ورود به تشریح عناصر جرم قاچاق ؛ ضمن توجه به تعریفی كه از این جرم به عمل آمده ، الزم است 

هر رفتاري اعم از  قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد 2ماده . مجازات اسالمی از جرم ) به طور نوعی ( نموده است ذكر نماییم

پس هر عمل یا ترک عملی جرم محسوب .فعل یا ترک فعل كه در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود

مجازات خاص قانونی ناشی از نقض حقوق كیفري شده باشد در غیر این صورت انتساب وصف مجرمانه به آن : می شود كه مقید به 

خالف قانون است . ) اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن ( . و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده 

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر  : ه استقانون مدنی آمد 4و در ماده .است جرم محسوب نمی شود

قانون مجازات اسالمی نیزمقرر می 01ماده  .ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده  در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب  دارد :

است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی 
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یا از جهاتی محکوم كرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی 

(  061اصل ) بنابراین مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. 

( قانون مجازات اسالمی متحدا حاوي دو قاعده است كه پدیده هاي حقوقی )  01( قانون مدنی ماده )  4قانون اساسی ، ماده )

 . امل می شوندمدنی یا كیفري ( را ش

 عنصر مادی-2-2

و یا ترک فعل   عنصر مادي پیکره جرم را تشکیل و همانطوریکه در قانون آمده است ممکن است از نوع فعل عمل مثبت خارجی

باشد . غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم ، آن است كه یک اقدام خالف قانون كیفري بعمل آید . زمانی 

مسولیت كیفري متوجه كسی می شود كه او مرتکب فعل یا یا ترک فعل ناقض قانون كیفري شده باشد كه مستوجب مجازات 

ند ؛ نظیر سرقت ، بیرون بردن كاالي تجاري از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و فعل یا ترک فعل مصادیقی دار.باشد

عوارض متعلقه یا اینکه ترک فعلی باشد مانند ندادن غذا به زندانی یا عدم معالجه بیمار توسط پزشک ، یا وجود كاالي اظهار نشده 

داري مشروبات الکلیبعضی از جرایم كه محتاج تعمق وسیله مباشر ضمن كاالي اظهار شده یا اهانت و فحاشی ) فعل كالمی ( یا نگه

است در یک لحظه اتفاق نمی افتد بلکه مباشر تا رسیدن به مرحله عنصر مادي یک سلسله امور معرفه النفس و مقدماتی و اجرایی 

  .می پیمایند

 عنصر معنوی-2-3

مجرم عمدا یا در نتیجه بی » یر كرد و عبارت است از این كه عنصر معنوي را تقصیر مرتکب مجرم در ارتکاب جرم می توان تعب

احتیاطی یا بی مبادالتی ، مرتکب عملی شود كه طبق قانون ، ممنوع است یا از انجام عملی كه قانون او را مکلف ساخته است ، 

ثانیا عمل  . د ، مستحضر باشدپس براي تحقق عنصر معنوي، اوال باید مجرم از قانونی كه خالف آن رفتار می كن.«  امتناع كند

و معنوي   مجرمانه را با آزادي اراده بدون تحمیل یک عنصر خارجی ) مادي یا غیر مادي ( انجام دهد ، ثالثا دو عنصر ؛ مادي

ا . بر اساس مقررات قانونی كیفري میزان مجازات متناسب ب  بایستی همزمان تحقق یابند و غالبا منجر به صدمه یا خسارتی گردند

چنانچه ارتکاب عمل خطاكارانه ؛ آگاهانه و بدون علت . درجه تقصیر متهم یا خطاي كیفري او و خسارات و صدمات وارده است

موجه با معافیت قانونی باشد ؛ سوءنیت یا خطاكاري قاصدانه )تقصیر كیفري ( با سوء نیت تحقق می یابد و اگر عمل ارتکابی از روي 

مان عنصر معنوي ) اراده انجام عمل بدون خواست نتیجه غیر قانونی آن ( صورت پذیرفته است ) غفلت یا بی احتیاطی باشد ه
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خطاي غیر عمدي ( . مثال تاجري تعداد یکصد كارتن پانزده طاقه اي پارچه تترون و ابریشمی خارجی را صرفا یکهزار طاقه پارچه 

با توجه به اینکه در داخل هر كارتن تعدادپنج طاقه پارچه ابریشمی . تترون اظهار و از اظهار پانصد طاقه ابریشمی خوداري می كند

قرار و اظهار نشده است ؛ این شیوه بسته بندي و اظهار ؛ حکایت از وجود سوءنیت اظهاركننده داشته به دلیل عنصر مادي اظهار با 

كه مستلزم قانون گمركی  001تحقق بزه قاچاق به استناد ماده  است وعنصر معنوي )سوءنیت ( و ایراد زیان مالی به خزانه دولت 

به پارچه هاي ابریشمی و عدم است شمول حقوق گمركی و سود بازرگانی ، اجتماع عناصر سه گانه عمومی و عناصر اختصاصی 

بی احتیاطی یا بی اما چنانچه عمل مرتکب توأم با خطاي غیر عمدي )  . احراز شرط ورود ترخیص محرز و مُسَلَّم می باشد

مثال هر دو نوع كاال پارچه تترون و ابریشمی از لحاظ تعرفه و احراز شرط به طور صحیح اظهار ، اما ارزش واقعی ،  مبادالتی ( باشد

در هر  . كاال كمتر اظهار شده باشد ، در این صورت عمل مرتکب تخلف گمركی محسوب و مطابق مقررات گمركی رفتار خواهد شد

 ات ذهنی تهدید كننده حقوق افراد و یا امنیت آنها نبوده حقوق كیفري هم مجازاتی براي آنها لحاظ نداردحال تفکر

تا فکر مجرمانه در قابلیت عمل قرار نگیرد ، قانون كیفري موجبی براي دخالت در اختیار ندارد .اجتماع عناصر عمومی سه   بنابراین

معنوي ( با عناصر یا عنصر اختصاصی دوگانه ) عایدي بودن كاالو شرطیت  ،نصر ) مادي معنوي ( و تقارن ع، مادي  ،گانه ) قانونی 

  . آن ( منجر به تحقق جرم قاچاق خواهد شد

 سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی -3

 :تفکر ارتکاب جرم-3-1

هرگونه تجلی خارجی است و در این مرحله نطفه ارتکاب جرم در دایره ذهنیات و تفکرات مباشر ) بعدي( محدود است و فاقد 

خطري متوجه جامعه نیست . بنابراین سیستم هاي قضایی در این مرحله كه مرحله مجرد قصد ارتکاب جرم است ، مسئولیت و 

مجازاتی متوجه فرد نمی دانند، مانند اینکه شخص تصمیم بگیرد كاالیی كه در داخل گمرک دارد ؛ بدون اظهار و بدون پرداخت 

  . تعلقه آن را از گمرک خارج نمایدحقوق قانونی م

مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد حتی شروع به 

 .هم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست  جرم
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 تهیه مقدمات ارتکاب جرم  --3-2

عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد . اما تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم و 

این مرحله بر خالف مرحله قبلی از دایره تصورات ذهنی خارج و داراي اعمالی خارجی و ظهور است ولی مقدار عملیات ارتکابی 

ارتکاب جرم فرد باشد ، مثال شخصی چندین عدل فروش نفیس  ابهام آمیز بوده و فی النفسه نمی تواند به طور كامل مبین قصد

دستباف را داخل وسیله نقلیه قرار و بسمت فرودگاه حمل می نماید كامال معلوم نیست كه مرتکبد قصد خروج غیر قانون آنها از 

 .ل تعقیب كیفري و مجازات قرار دادكشور داردیا نگهداري در انبار یا معامله فرش ها ، لذا تا این مرحله هم نمی توان مرتکب را قاب

 خروج از مرحله تهیه مقدمات-3-3

مرتکب عملیات و اقداماتی را انجام می دهد كه ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته چنانچه بوسیله موانع خارجی كه اراده فاعل در  

د ، موضوع خارج از صحنه تهیه مقدمات بوده در آنها مدخلیت ندارد ، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جرم مورد نظر فاعل واقع نشو

از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوي كاالي تجاري از گمرک   این مرحله قانون حضور پیدا می كند . مانند اینکه مسافر وارده

قضایی ) ارتکاب بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق متعلقه نماید كه در درب خروج توسط مامورین گمرک دستگیر و كاال به انبار 

شروع به جرم قاچاق ( اعاده داده شوداین مقدار امور ارتکابی یعنی قصد ارتکاب جرم قاچاق و حمل چمدان حاوي كاالي تجاري 

گمرک نشده ؛ ارتباط كامال مستقیم با وقوع جرم قاچاق دارد كه بعلت مداخله عامل خارجی خارج از مدخلیت مسافر ، موضوع 

 .شخیص داده می شودشروع به جرم قاچاق ت

 جرم انجام یافته یا جرم تمام-3-4

هنگامی كه متهم اقدامات مجرمانه اي خارج از مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم انجام دهد و از نظر حقوق جزا كلیه عناصر  

ه متهم به نتیجه مورد نظر تشکیل دهنده جرم ) قانونی ، مادي ، معنوي ( تحقق پیدا كرده باشد ، جرم را انجام یافته می دانند خوا

مثال هرگونه .  نایل آمده باشد ، خواه خیر ) بعضی جرایم ( اما در همه موارد ، حصول مورد نتیجه مورد نظر مجرم الزم نیست

اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت هاي ملی اگر چه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه 

یا فردي كه مبادرت به . ي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردبرا

جعل اسکناس نموده و هنوز آنها را به مصرف نرسانیده یا نفعی از آن نبرده است یعنی در این گونه جرایم نیز سکته قلبی و جعل 
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براي جرم انجام  –اسکناس و اقدام به خارج كردن میراث فرهنگی یاثروتهاي ملی بدون نتیجه اي كه مجرم در نظر داشته است 

  . یافته ، كافی دانسته شده است

 قاچاق نمای سیر تکاملی جرایم  -3-5

قوق جزا وقتی كلیه عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا كرد ، جرم انجام یافته است . منتها بعضی اوقات سوءنیت ح از لحاظ

غیر عامل جرم ، مطلق است یعنی معرفت و آگاهی او به نامشروعیت عمل خویش و در بعضی موارد سوءنیت مقید یا قصد اضرار به 

است یعنی شناسایی عامل جرم به خسارتی كه عمل ارتکابی او موجب غیر می شود ، مانند اظهار كردن كاالي ممنوع الورود یا 

غیرمجاز تحت عنوان كاالي مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر ، یا به قتل رسانیدن دیگریکه در آن سوء نیت مقید به حصول قصد 

ین گونه موارد مقنن حصول نتیجه مجرمان را جزو عناصر تشکیل دهنده جرم شناخته است مجرمان عامل جرم است كه در ا

بنابراین چنانچه واردكننده اي كاالي متعلقه را از راه هاي غیر مجاز )هوایی، دریایی، زمینی ( به كشور وارد اما نهایتا كاال را طبق 

ول به نتیجه مجرمانه ، از شمول قاچاق خارج است . اما در قانون امور گمركی تحویل گمرک دهد به دلیل عدم حص 22ماده 

جرایمی نظیر ، سکه تقلبی ، جعل اسناد ، الزم نیست كه جاعل سکه هاي تقلبی را به مصرف رسانیده یا از سند مجعول استفاده 

ر داشته باشد ( براي آنکه كرده باشد فقط اجتماع و پیدایش اركان ساختن سکه تقلبی و جعل ) بدون اینکه نتیجه مجرمان در نظ

عنصر مادي ممکن است مثبت یا منفی باشد ، در اكثر جرایم عنصر مادي مثبت است ، یعنی   بگویم جرم انجام یافته ، كافی است .

دست زدن متهم به اقدام یا عملیاتی ، مانند بیرون بردن كاالي تجاري از گمرک ، وارد كردن یا خارج كردن كاالي مشمول حق 

گاهی  . به ترتیب غیر مجاز ، شکستن مهر گمرک ، جعل ، فرار از زندان از این مصادیق می باشد« حق عینی یا حق مالی »   دولت

عنصر مادي جرم بصورت ترک فعل ) انجام ندادن عمل مورد نظر قانونگذاري است ( مثال هر یک از روسایا مدیران یا مسئولین 

( كه از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف غیر قانونی یا كالهبرداري یا جرایم  812سازمان ها و موسسات مذكور در ماده )

( در سازمان یا موسسات تحت اداره یا  نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع 611( و ) 811موضوع مواد )

ماه  6بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفعال موقت از عنصر مادي ( عالوه  –صالحیتدار قضایی یا اداري اعالم ننماید ) ترک فعل 

 تا دو سال محکوم خواهد شد . 

مجرم عمدا یا در نتیجه بی » عنصر معنوي را تقصیر مرتکب مجرم در ارتکاب جرم می توان تعبیر كرد و عبارت است از این كه 

یا از انجام عملی كه قانون او را مکلف ساخته است ، احتیاطی یا بی مبادالتی ، مرتکب عملی شود كه طبق قانون ، ممنوع است 

پس براي تحقق عنصر معنوي، اوال باید مجرم از قانونی كه خالف آن رفتار می كند ، مستحضر باشد .ثانیا عمل «.امتناع كند
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ر ؛ مادي و معنوي مجرمانه را با آزادي اراده بدون تحمیل یک عنصر خارجی ) مادي یا غیر مادي ( انجام دهد ، ثالثا دو عنص

بایستی همزمان تحقق یابند و غالبا منجر به صدمه یا خسارتی گردند. بر اساس مقررات قانونی كیفري میزان مجازات متناسب با 

درجه تقصیر متهم یا خطاي كیفري او و خسارات و صدمات وارده .چنانچه ارتکاب عمل خطاكارانه ؛ آگاهانه و بدون علت موجه با 

ی باشد ؛ سوءنیت یا خطاكاري قاصدانه )تقصیر كیفري ( با سوء نیت تحقق می یابد و اگر عمل ارتکابی از روي غفلت معفیت قانون

)یا بی احتیاطی باشد همان عنصر معنوي ) اراده انجام عمل بدون خواست نتیجه غیر قانونی آن ( صورت پذیرفته است ) خطاي 

اجري تعداد یکصد كارتن پانزده طاقه اي پارچه تترون و ابریشمی خارجی را صرفا مثال ت« من یعمل سوء یجربه » غیر عمدي ( . 

 یکهزار طاقه پارچه تترون اظهار و از اظهار پانصد طاقه ابریشمی خوداري می كند .

اظهار ؛ با توجه به اینکه در داخل هر كارتن تعدادپنج طاقه پارچه ابریشمی قرار و اظهار نشده است ؛ این شیوه بسته بندي و 

حکایت از وجود سوءنیت اظهاركننده داشته به دلیل عنصر مادي اظهار با عنصر معنوي )سوءنیت ( و ایراد زیان مالی به خزانه دولت 

شمول حقوق –اجتماع عناصر سه گانه عمومی و عناصر اختصاصی  –قانون گمركی  21( ماده 6، تحقق بزه قاچاق به استناد بند )

 محرز و مُسَلَّم می باشد .  –ی به پارچه هاي ابریشمی و عدم احراز شرط ورود ترخیص گمركی و سود بازرگان

مثال هر دو نوع كاال پارچه تترون و  –اما چنانچه عمل مرتکب توأم با خطاي غیر عمدي ) بی احتیاطی یا بی مبادالتی ( باشد 

واقعی كاال كمتر اظهار شده باشد ، در این صورت عمل ابریشمی از لحاظ تعرفه و احراز شرط به طور صحیح اظهار ، اما ارزش 

 مرتکب تخلف گمركی محسوب و مطابق مقررات گمركی رفتار خواهد شد . 

 در هر حال تفکرات ذهنی تهدید كننده حقوق افراد و یا امنیت آنها نبوده حقوق كیفري هم مجازاتی براي آنها لحاظ ندارد .

 گیرینتیجه 

قانون امور گمركی و یا  001نظیر ماده ، تعریف در عناوین كیفري  یا بر اساس ماهیت جرم است یا بیان مصادیق آن یک به یک 

از طریق استخراج عناصر عمومی و اختصاصی جرم . بنا براین ، بیان مصادیق در جرم قاچاق كاال اوالً نبایستی بر مبناي تکیه بر 

ثانی، ابهام در مفهوم مصداق هم، دل و در گرو مفهوم عنوانِ جرم قاچاق كاال دارد كه بایستی رعایت غلبگی موارد داشته باشد در 

تا فکر مجرمانه در قابلیت عمل قرار نگیرد ، قانون كیفري موجبی براي دخالت در اختیار ندارد .اجتماع عناصر عمومی ) گردد . 

نه مطلوب شده باشد ، خواه خیر ، غالبا موجب تحقق جرم است و اجتماع قانونی ، مادي ،سوءنیت ( خواه منجر به نتیجه مجرما
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عناصر عمومی سه گانه ) قانونی ، مادي ،معنوي ( و تقارن عنصر ) مادي، معنوي ( با عناصر یا عنصر اختصاصی دوگانه ) عایدي 

 بودن كاال ، شرطیت آن ( منجر به تحقق جرم قاچاق خواهد شد . 
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