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Iran's customs is one of the oldest organizations. This government organization is part 

of the Ministry of Economy and Finance, which plays a role in customs affairs and in its 

territory, as a representative of the government and in accordance with the law. It will 

be very necessary and vital to formulate a comprehensive and barrier law in accordance 

with the nature of commercial activities. This law, while facilitating customs and trade 

affairs, should include new and various mechanisms and mechanisms to prevent 

violations and crimes. Due to the global developments regarding customs and its 

developments in other countries, attention to these two issues is inevitable. In order to 

formulate a proportionate, transparent and accurate law, a criminal policy is needed 

first. There is a codified and in line with customs activities. In compiling this issue, the 

conditions of our country's domestic economy and customs should be considered, along 

with the global requirements regarding customs. It will add to the difficulty of 

formulating an effective criminal policy. In this study, the legislator's criminal policy 

from two angles Mechanisms and mechanisms to deal with customs offenses and 

violations have been examined. Finally, we see that in the category of criminology, the 

minimalist view of criminal law intervention prevails, and for coping, regulatory 

mechanisms, compensatory coercion prevail. 
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 ر قانون جدید امور گمرکیگفتمان سیاست جنایی قانون گذار د 

 1جعفر کوشا

 2اسماعیل افراسیابی

 3هوشنگ شامبیاتی

   4ارسالن کوشا

 5داریوش بابایی

 چکیده

کیید در ،  جزئ وزارت اقتصاد و دارایییی بیی ده،  یکی از سازمانهای بسیار قدیمی میباشد.این سازمان دولتی،  گمرک ایران

ت و براساس قان ن ایفای نقش می نماییید.با ج جیید بیید اییین جای ییاه بد عن ان نماینده دول،  ام ر گمرکی و در قلمرو آن

بسیار ضروری و حیاجی خ اهد ب د .این ،  ضرورت جدوین قان نی جامع و مانع و منطبق با طبع فعالیتهای ججاری،  خطیر

و متنیی د در باید از مکانیسم ها و ساز و کارهای ن ین  ،  قان ن در حالی کد باعث جسهیل ام ر گمرکی و ججاری می ردد

جهت جل گیری از جخلفات و جرایم ج سط افراد درون سازمان و برون آن برخ ردار باشد.با ج جد بد جح الت جهییانی 

ج جد بد این دو م ض د غیییر قابییل اجتنییاب اسییت.برای جییدوین ،  در خص ص گمرک و جح الت آن در سایر کش رها

نایی مدون و همس  بییا فعالیتهییای گمرکییی وجیی د دارد .در بدوا نیاز بد یک سیاست ج،  شفاف و دقیق،  قان نی متناسب 

در کنار الزامات جهانی راجع بد امر گمرک میید ن ییر ، جدوین این م ض د باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کش رمان

 بییر سییختی جییدوین،  قرار گیرد.استعداد باالی مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفتد ی جدید

یک سیاست جنایی م ثر خ اهد افزود.در این جحقیق سیاست جنایی قان ن ذار از دو زاوییید جییرگ ان ییاری و مکانیسییم 

، های مقابلد با جرایم و جخلفات گمرکی م رد بررسی قرار گرفتد است. در نهایت می بینیم کد در مق لیید جییرگ ان ییاری

 جبرانی واداری جف ق دارند.، ابلد نیز ساز و کاهای ن ارجیدیدگاه حداقلی مداخلد حق ق کیفری حاکم ب ده و برای مق
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 مقدمد:  

مهم رشد وج سعد اقتصادی می باشد بد همین دلیل در سیاسییت ذاری  ججارت بد عن ان نیروی محرکد، در جهان امروزه 

، رخ ردار است. با ج جد بد اینکد اقتصاد نقش مستقیم و بدون واسطد با زنییدگی مییردگ دارداقتصادی از جای اه باالیی ب

بسیییار ،  فلذا جدوین سیاست جنایی در رابطد با ح زه های اقتصادی و بیی ی ه جییرایم وجخلفییات ارجکییابی در اییین میییر

جأثیر متغییر های نا شناختد بر حساس و با همیت و جأثیر گذار می باشد. پیچیدگی ح زه اقتصاد و جخصصی ب دن آن و 

 آن بر سختی ودش اری این مسیر می افزاید.

در این قضا برای ایجاد و اجرای یک سیاست جنایی مدون و دقیق کد بت اند جأمین کننده اهداف کارکردهای میید ن ییر  

، اً اگییر مکانیسییم هییانیاز شدید بد انجاگ پ وهش ها و مطالعات علمی و عملی در این زمینیید وجیی د دارد. مسییلم،  باشد

غیییر منطبییق معق النیید جییدوین ، بدون لحاظ شرایط اقتصییادی، سازوکارها و وسایل مطروحد در سیاست جنایی،  ابزارها

وکاهش آنان نمی گردد بلکد باعث افزایش غیر قابل کنترل آنان نیییز خ اهیید   باعث کنترل جرایم وجخلفات  گردد.ند جنها

عمل باعث جش یق وس ق دادن افراد بد سمت جرگ می گییردد. بیید عنیی ان م ییال جمایی غیر مدبراند در    شد.یک ساست 

، ایجاد م انع جعرفد ای و غیر جعرفد ای در جهت حمایت از ج لیدات داخلی می باشد ولی اگر از حد معق ل فراجییر رود

اهیید شیید. خ د یکی از ع امل مهم ارجکاب جرگ قاچاق خ اهد ب د.حتی باعث افت کیفیت محص الت داخلی هییم خ  

س د را از فعالیات های ججاری کاهش داده و قیمییت کاالهییای داهلییی را افییزایش مییی ،  م انع جعرفد ای وغیر جعرفد ای

 دهد. افراد نیز جهت دریافت س د بیشتر اقداگ بد قاچاق کاال خ اهند نم د.

الیت های غیر قییان نی ججییاری ایجاد محدودیت وممن عیت را از مهمترین ع امل فع،  خیلی از ن رید پردازان اقتصادی 

می دانندو ججارت آزاد را بد عن ان راه خن ی کردن این ام ر ذکر می کنند. در ص رجیکد بییا یییک سیاسییت ذاری جقنینییی 

اقتصادی مدون و شفاف در جدوین ق انین اقتصادی روبد رو نباشیم. مسلماً این عمل باعث افزایش جییرایم و جخلفییات 

 قتصادی در قلمرو حق ق کیفری قرار می گیرد.  اقتصادی خ اهد شد.جرایم ا

حق ق کیفری اقتصادی کد شاخد ای از حق ق جزایی اختصاصییی اسییت. دربییاره ماهیییت و طبییق قضییایی وعنماصییر  

اختصاصی فعالیت های اقتصادی متقلباند وغیر مجاز اشخاص حقیقی وحق قی مصرح در قییان ن کیید بیید قصیید ثییروت 

بحییث و گفت یی  مییی کنیید ،   می واخالل در ن اگ اقتصادی کش ر ص رت می گییردداندوزی و صدمد زدن بد منافع عم

 . (38، 1386، )ولیدی

مییی ، عن انی بد ناگ حق ق کیفری اقتصادی مشخصات استعمال نشده و فقط در بررسییی قیی انین،  در ن اگ کیفری ایران 

امعد اعم از دولییت و ملییت زیییان وارد ج ان مصادیقی از جرایم اقتصادی را مالح د کرد و آثار جرگ اقتصادی بد کل ج

می گردد. جرایم و جخلفات گمرک نیییز جییزا جییرایم اقتصییادی   کرده باعث ناب دی ج لیدات داخلی و اقتصادی جامعد

جدابیر فنی و مدرن مرجکب ، س ا استفاده از ه ش، ب ده کد مرجکبین آنان ند یا ج سل بد خش نت و زور و بلکد با جقلب 

  می گردند . این جرگ

نقش گمرک بد عن ان دروازه ججارت خارجی کش ر در اجرای سیاست های ججاری اقتصادی از اهمیییت فیی ق العییاده  

ای برخ ردار ب ده وعملکرد مناسب در این زمیند جأثیر گذار در کل فعالیت های اقتصادی خ اهد بیی د جای ییاه گمییرک 

کش ر بد کاالهای سییرماید ای رمیی اد اولییید و واسییطد ای در جسهیل فعالیت های ج لیدی نیز با ج جد بد وابست ی ج لید  

وزارت اقتصاد و دارایی مییی باشیید بیید   وارداجی غیر قابل انکار خ اهد ب د عالوه بر این مراجب گمرک کد زیر مجم عد

بیید  عایدات و درآمدهای گمرک دولت و مجری سیاست های اقتصییادی آن،  مام ر وص ل حق ق،  عن ان نماینده دولت 

دقییت در ارزش گییذاری کاالهییا و ، قیم در قلمر و ام ر گمرکی خ اهد ب د. افزایش حجم واردات و جرانزیییت نح  مست
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 نقش بییی دلیلییی بییر حفیی ،  طبقد بندی صحیح آنها ج سط گمرک ون ارت دقیق درون سازمانی و برون سازمانی بر آن

کد درامدهای گمرک از ام ر گمرکی سالمت و بهداشت جامعد و درآمدهای دولت دارد . همین م ض د باعث گردیده  

 قرار داشتد باشد.   پس از درامدهای حاصل از نفت و مالیات در رده س ه

برخ رد کارکنان و جسهیالجی کیید ، حتی با ج جد بد اینکد گمرک نخستین مکان در ورود بد یک ش ر محس ب می ش د 

ز اهمیییت فیی ق العییاده ای در جهییت دیییدگاه اختصاص داده می شیی د ا  از س ی گمرک بد مسافران و مراجعد کنندگان

 مسافران و سایر ملل بد کش ر ما خ اهد داشت.

اهمیت گمرک غیرقابل انکار می باشد.کش ر ما دارای قدمت دیریند ججارت بین المللی و فرهنگ غنی و مستعد بییرای  

مهییم بییا جییدوین قیی انین صادرات محص الت ایرانی و جذب گردشکری است.سییلماً رونییق اییین ،  بازرگانی بین المللی

 گمرکی متناسب وایجاد زیر ساخت های م رد نیاز مسیر خ اهد شد . 

در جهت ایجاد ن م ونسق در ام ر گمرکی و در قلمرو گمرکی و در جهییت کییارکرد نهییایی ،  ق انین ومقررات گمرکی 

 جد بد اینکد مییرجکبین جییرایم با ج، کنترل و مقابلد با جرایم و جخلفات گمرکی جدوین می گردند وج د خالهای قان نی

مییی ، و جخلفات گمرکی از استعداد باالیی در جهت جقلب برخ دار ب ده و از وسایل مدرن و جدید اسییتفاده مییی کننیید

 ج اند باعث افزایش این م ارد گردد.

بییاالیی باید در دو مق لد جرگ ان اری و پاسخ هییای از دقییت و ترافییت ،  سیاست جنایی در جدوین قان ن ام ر گمرکی 

 همس  باشد.    برخ ردار ب ده و با جح الت گمرکی و حتی دست ر العمل های سازمان جهانی گمرک 

جسهیل ججارت و بهب د فضییای کسییب و کییار را از ، جح الت ق انین و مقررات گمرکی در حال حاضر ح ل دو مح ر 

یعنی در عین حییالی کیید امیی ر ،  ست یک طرف و مقابلد وجل گیری از جرایم و جخلفات گمرکی از س ی دی ر است ار ا

جکن ل ژی و ن ارجی ، گمرکی با شتریفات سریع و ساده انجاگ گردد ولی باید با پیش بینی جدابیر و مکانیسم های انسانی

 س ا استفاده افراد س د ج  جل گیری گردد.   از

ی ج انیید بیید یییک سییازمان م گمرک ، در جدوین ق انین و مقررات گمرکی، درساید یک سیاست جنایی متناسب و مدرن 

 مشتری مدار(روزآمد و دانش مح ر جبدیل گردد.)پاسخ   ، مقتدر، قان ن مدار،  ه شمند،  چابک

گمییرک یکییی از سییازمان هییای کهیین بیی ده و پیشیییند دیرینیید ای دارد. مخص صییاً در زمییان ، در ایییران قییدیم االیییاگ 

، احمدی)کش ر دفتر های گمرکی وج د داشییتد اسییت  حق ق گمرکی متداول ب ده و در مرزهای،  هخامنشینان بعد از آن

ولی قان ن مدرن و مشخصی جحییت عنیی ان قییان ن امیی ر ،  (. دراین سازمان علی رغم دریافت حق ق گمرکی40،  1390

 گمرکی وج د نداشتد است.  

ه کد جییا ماده جدوین گردید جحت عن ان قان ن ام ر گمرک در شصت   1350/ 3/ 30اولین قان ن مدون در اریان در م رخ   

مییاده  397آیییین نامیید ای بییا ،  بعضی از م اد ان نیز نسخ شده بد علت نقص این قان ن و پاسخ   نب دن آن  1376سال  

برای اجرای آن جدوین گردیده جنها مقایسد کمی م اد قان ن وآیین نامد آن م ئد مطلب ف ق خ اهد بیی د. جحیی الجی کیید 

کش رهای را وادار می کرد کد بییرای حضیی ر ،   رت می گرفت در جهان و باالخص در گمرکات کش رهای مختلف ص

در بازار باید در ام ر گمرکی الزاماً مقرراجی هماهنگ با سایر کش رها داشییتد باشییند. اجییالس سییاالند سییازمان جهییانی 

 گمرک نیزدر این خص ص بیان م ثر ب ده است.  

 1390/ 8/ 22در میی رخ ، و بیید روز کییردن آندر همین راستا و در جهت همس  کردن گمرک کش ر با جح الت جهانی   

نیز آئییین  1391/ 12/ 6ماده جدوین کردیده. در م رخ  165قان ن ام ر گمرکی جدید ج سط مجلس ش رای اسالمی و در 

 ماده بد جص یب هیأت وزیران رسید.  221نامد اجرایی آن در 
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حفاتییت از صییالحیت و بهداشییت ، یکاهش جرایم و جخلفات گمرک ، قان ن جدید در جهت حمایت از صنایع داخلی 

دریافییت و وصیی ل ،  سیاست گذاری خارجی دولییت   مشارکت ،  حفاتت از محیط زیست ،  حف  سالمت گمرک ،  جامعد

 درآمدهای دولت و م ارد دی ر گامهای م ثری برداشتد است.  

 ده و بحث اصلی آن راجعمفاهیم اساسی و پاید ای م رد نیاز در فهم مطالب بد نح  کامل ذکر گردی،  در این پایان نامد 

بد دو مق لد جرگ ان اری جرایم و جخلفات گمرکی از یک س  و مکانیسم هییای مقابلیید و کنتییرل آنییان از سیی ی دی ییر 

 پاید های اساسی سیاست جنایی قان ن ذار خ اهند ب د.،  مسلماً این م ض د  خ اهد ب د

جهت پیشیی یری و ممانعییت از جییرایم و جخلفییات ججهیز کردن گمرکات کش ر بد فن آوریها وجکن ل ژیهای ن ین در   

گمرک حتی مکلف بیید اسییتفاده از اییین ، در ساید قان ن ایجاد شده است ،  گمرکی  ن ارت نسبتاً ق ی بر ام رات گمرکی

 م ارد گردیده کد سهم بسزایی در رسیدن بد اهداف کالن و خاص خ اهند داشت.

فصل س گ مبانی جییرگ ، فصل دوگ: مفاهیم و مبانی ن ری جحقیق، تفصل می باشد کد فصل اول کلیا  پایان نامد در پنج 

مکانیسم های مقابلد با جرایم جخلفییات گمرمییی و   فصل چهارگ،  ان اد و کارکردهای جرایم و جخلفات گمرکی،  ان اری

 درفصل پنجم نتیجد گیری و پیشنهاد مطرح شده است. 

 بیان مسألد جحقیق: 

ی جرین ن د سازمان هایی است کد با هر نییامی و هییر دوره ای نماینییده اقتییدار جردیدی نیست کد گمرک یکی از قدیم 

اقتصادی و جأمین کننده درامد مالیاجی آنها جهت جأمین نیازهییای عمیی می بییرای جامعیید از   حاکمت حک متی در مسائل

کشیی ر  جییاریخی گمییرک و ججییارت در طرف حک مت شناختد می ش د. از س ی دگر چنین بد ن ر می رسد کد س ابق

ق انین و مقررات مرب ط بد جل گیری از قاچاق گمییرک در هییر جییای کیید گمییرک و   ایران بد یک اندازه ب ده و بالطبع

حقیی ق   نقش گمرک بد لحاظ دریافییت   قرار گرفتد است. در نتیجد  ججارت وج د داشتد وضع گردیده است م رد ج جد

 گمرک   بزرگ  نیز بسیار جعیین کننده است و سهم  ججارت خارجی  ع ارض گمرکی در آزادی یا ن ارت و یا محدودیت 

را در عتای اقتصادی کش ر ایران نمیت ان نادیده گرفت. لذا وج د ق انین و مقررات گمرکی شفاف و پییر محتیی ا قطعییاً 

 ب ده و م جبات پی شری از جرگ در این ح زه وسیع را فراهم خ اهد نم د .  راه شا

قرار گرفت در اییین قییان ن جییا سییال  م رد جص یب  1350/ 3/ 30 ی در م رخدر خص ص ام ر گمرک   اولین قان ن مدون 

ماده آئین نامد اجرایی آن بیی د. پییس  397قان ن اصل قان ن و  50اخرین اصالحات ص رت گرفت کد مشتمل بر    1376

. مباحث گمرکی مطابق این قان ن قدیمی کد با جح الت اقتصییادی هم یی ن نبیی ده اجییرا مییی شیید،  بد همان جرجیب قبل

مسییتلزگ رعایییت دو اصییل ، جح الجی کد در سطح جهانی در خص ص جعیین یک ن اگ مطل ب گمرکی ص رت گرفییت 

مسلماً سازمان گمرک کد در هییر کشیی ری بیید ،  جسهیل در امر ججارت و دی ری اعمال و مبارزه با جخلفات،  است: یکی

آن بیید شییمار مییی رود بییدون  ی و بازرگییانیم ابد یک از ع امل اصلی و اجرایی برنامد ها و سیاست های کالن اقتصاد

بد سختی می ش د انت ار جحقییق برنامیید ، برخ داری از یک گمرک فعال و با ان یزه و دارای امکانات مناسب و روز آمد

 های کالن ج سعد را داشت.  

 در رده س گ قرار دارد. ،  درآمدهای گمرک پس از درآمد و حاصل از فروش نفت و مالیات، در کش ر ما 

ما با سایر مراجع جهانی و بییین المللییی و جسییهیل امیی ر گمرکییی و   با ج جد بد این ام ر و در جهت هماهن ی گمرک  

اقداگ بیید جییدوین قییان نی جدییید گردییید اییین قییان ن در میی رخ ،  مقابلد با جرایم و جخلفات گمرکی بد نح  فنی ون ین

ماده می باشد  165رای ن هبان رسید کد مشتمل بر بد جأئید ش    ج سط مجلس جص یب و آذر ماه همان سال  1390/ 8/ 22

 ماده بد جص یب هیأت وزیران رسید.  221و در   1391/ 12/ 6 آیین نامد اجرای آن نیز در م رخ
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مقایسد این دو قان ن م ید آن است کد قان ن جدید با استانداردهای گمرکی بین المللی و در جهت جسهیل در ججارت  

یش جعدد م اد آن در این راستا ب ده است. از لحاظ بحث جییرایم و جخلفییات نیییز در قییان ن منطبق جر ب ده و حتی افزا

منسجم جر جامع جری پرداختد شده است.سیاست جنایی قان ن ذار نیز در جهت مقابلیید بییا اییین ،  جدید بد نح  دقیق جر

 یی می باشد.ن ارجی و ضمانت اجرا،  جکن ل ژی، جرایم و جخلفات از ره ذر و مکانیسم های انسانی

 

 :فرضیات جحقیق

جحت جأثیر فرایند جهانی شدن اقتصاد و بدنبال آن روز آمد کردن ق انین و مقررات گمرکی بد من  ر جییدوین سیاسییت 

قان ن ذار از پاسخ های کیفییری ،  جنایی متضمن پیش یری و مبارزه با جرایم گمرکی با ج جد بد دوران ج سعد اقتصادی

 فرضید های این جحقیق بد قرار ذیل است:  متناسب غافل نمانده است  

مداخلیید ملییی حقیی قی ،  فرضید اصلی:سیاست جنایی قان ن ذار در قان ن جدید ام ر گمرکی در ح زه جرگ ان اری  -1

 جزایی ب ده است.  

 فرضید فرعی: فرض این جحقیق این است کد در ح زه پاسخ ها غلبد با پاسخ اداری ون ارجی است. -2

 

  :اهداف جحقیق

اهمیت ونقش گمرک بد عن ان مرزبان اقتصادی کش ر وس مین سازمان درآمد زای کش ر بر کسی پ شیده نیست. ن ییر  

بد اهمیت روز افزون اقتصاد جهانی و گسترش بازارهای رقابتی در عرصد بین المللی و همچنین کمرنگ شدن مرزهای 

ی اقتصادی جهان و با اذعان بد اینکد جای اه گمرک در در سازمانها  اقتصادی و اجتناب ناپذیر ب دن حض ر کش ر ایران

 راستای برنامد ها یکالن اقتصادی کش ر برای پی ستان بد سازمان ججارت جهانی نقش فعال وگسترده ایی دارد. 

مهمترین مرجع جهید و ارائد امار واطالعات دقیق از میزان مبییادالت ججییارت خییارجی کشیی ر بیید   عالوه بر این گمرک  

برنامد ریزی و سیاست گذاریهای اقتصادی است و این نکتد نیز حائز اهمیت است کد گمرک حلقیید ای از یییک من  ر  

زنجیر بد هم پی ستد است کد انجاگ جغییرات اصالحی ساختار منطبق با نیازهای روز در ق انین م ج د ب ی ه در قیی انین 

جرانزیت داخلی و جرانزیت خییارجی ، ورود م قت  ،صادرات قطعی،  مشتمل بر واردات قطعی  ام ر گمرکی کد جأسیسات

 می نماید. را مدیرت

بییا جأکییید بییر قییان ن ، هدف از طرح این پایان نامد با رویکرد پیش یری از جرایم در ق این ام ر گمرکییی،  بدین جرجیب  

 پاسخ ها و پیش یری پیرام ن جرایم ام ر گمرکی می باشد.، جدید ام ر گمرکی از حیث جرگ ان اری

 شناسایی جهات گیری وخط سیر قان ن ذار در جن یم و نهایی کردن قان ن جدید ام ر گمرکی .  -الف

 استخراج منابع الهاگ بخش قان ن جدید ام ر گمرکی.   -ب

 غالب. سنجش کارآمدن ساز و کارهای پیش بینی شده در راستای جحقق واجرای کردن گفتمان -ج

 ت گیری قان ن سابق و پیشند آن. مقایسد گفتمان غالب قان ن جدید با جه -د

 

 بیان ضرورجهای انجاگ جحقیق: 

خ اهد ج انست یکییی  قان ن ام ر گمرکی کد روانسازی و شفاف سازی ام ر مح لد را در دست ر کار دارد قطعاً  اصالح 

دور نماییید یعنییی از پدیده هایی کد در اقتصاد امروز دنیا مسیر ججارت بین المللی را نح ی جغییر داده و از اهییداف آن  

اقتصاد فراملی و ، قاچاق کاال را مهار نماید. لذا از قاچاق کاال بد عن ان یک بیماری یاد می ش د کد عالوه بر اقتصاد ملی
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قرار داده است.حذف ق انین و مقررات پیچیده و دست و پا گیر عالوه بر جسییهیل   منطقد ای را نیزبد شدت م رد جهدید

رت گردیده کد این امر ند جنها در رقابت پذیر شدن ججارت ایران در عرصد جهانی بی جأثیر ججارت منجر بد جسریع ججا

نمی باشد بلکد سدی ع یم در مقابل وق د جرایم گمرکی خ اهد ب د جا کن ن ق انین و مقررات متعدد و پراکنده ای در 

فاده قرار گرفتد است کد فراخیی ر خص ص م ض د یاد شده )ام ر گمرکی( در کش ر ایران جص یب گردیده و م رد است

 مقتضات زمانی و مکانی گر چد ج انستد است نیازهای م ج د را بص رت هر چند ناقص مرجفع نماید ولی در مجمیی د

( نارسییایی هییای 1351/ 1/ 20و    1350/ 3  / 30مص ب  )ماده قان ن و آئین نامد اجرایی قان ن ام ر گمرک پیشین    457در  

عضاً خ د ایجاد کننده و زمیند ساز جرایم گمرکی چد در خص ص قاچاق کاال و چیید در فراوان بد چشم می خ رد کد ب

زمیند جعل و استفاده از اسناد مجه ل گمرکی و غیره ب ده است بعد از انقالب نیز ق انین و مقررات پراکنده ای کد هییر 

گر چد در این حیی زه در راسییتای  می باشند وضع گردیده است  کداگ نیز بد نح ی از انحاا با بحث ام ر گمرکی مرجبط

پیش یری از جرایم در دومح ر پیش یری اجتماعی ووض عی اقداگ گردیده اسییت ولییی اییین هییدف ارزشییمند محقییق 

ج فیقات محدودی باشد بن ر می رسد نت انستد ج اب  ی سیل ع م روشها و متدهای جدید جییرائم  ن ردیده و اگر هم

درصیید  8میلیارد دالر در سال کد منجر بیید کییاهش  3دهنده قاچاق کاال بد میزان  ام ر گمرکی باشد کما اینکد آمار جکاگ

ج لیدات صنعتی می گردد م ید آسیب های جبران ناپذیر و پیامدهای منفی جرایم ام ر گمرکی بط ر عاگ می باشد کیید 

یییدی از اقتصییاد کشیی ر ق انین مدوند مناسب در این ح زه مهییم و کل  عمالً می ج ان گفت نقص و خالا و بعضاً فقدان

باعث ته ر وبروز جرائم ام ر گمرکی در سطح وسیعی گردیده است کد می طلبد با جدوین ق انین شفاف و قابل پیش 

بینی و بهره گیری از کلید ابزارهای م ج د و نیز جطبیق با ق انین و مقررات کش رهای پیشرفتد منجملد کن انسی ن ساده 

ق اعد هماهنییگ مبییدا ، گات 7 م افقنامد ماده، قان ن گمرکی جامعد اقتصادی اروپا،  کردن روید های گمرکی  و هماهنگ

قان ن حمل ونقل و عب ر حمل دریایی وین برای کاالی دیپلماجیک و سییایر کن انسییی ن ،  مص ب سازمان جهانی گمرک 

ره کافی را برده جییا اساجید و متخصص ام ر گمرکی و ام ر حق قی وی ه در بحث جرگ شناسی به  های مرجبط از ن رات

 ضمن پیش ری در این م ض د شاهد مشکالت عدیده و ضربد ایی بر پیکر اقتصادی کشیی ر نباشیییم .مضییافاً بیید اینکیید

جح الت و افزایش حجم ججارت جهانی در سالهای اخیر و رشد فزاینده جهان ردی بکارگیری ش ید های مدرن کنترل 

حسابرسی بعد از جرخیص را اجتنییاب ناپییذیر نمیی ده و ،  ادی واجفاقیبازرسیهای اسن،  های گمرکی شامل مدیریت خطر

ازطرف ج سعد ججارت الکترونیکی بخص ص در ارسال اطالعات ما نیز پرداخییت وجیی ه گمرکییی و جییاگیزینی جبییادل 

اطالعات الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاد نم ده است در مقل ه جرانزیت جحیی الت منطقیید ای وفروپاشییی شیی روی 

ای را بد جمه ری اسالمی داده است کد برای استفاده مطلب از این وضعیت نیازمندی کش ر را بیید   بق م قعیت وی هسا

مقررات جامع وجسهیالت الزگ در این زمیند دو چندان می نماید. ضمن آنکد گسترش اسییتفاده از کییانتینر در جابجییایی 

حمل می باشد. کمییا اینکیید در اییین حیی زه نیییز در حییال   کاال نیازمند وج د مقررات گمرکی مناسب با این شی ه حمل

حاضر جرایم فراوانی بد دلیل نقص وخالا فعلی گمرک بیید همییراه مطالعیید عمیییق و اصیی لی در زمینیید جییرگ شناسییی 

پیش یری در این بخش مهم وکلیدی اقتصاد بد عن ان یک ضرورت قلمداد می گردد. بیید گ نیید ای کیید جمییامی قیی انین 

کد خ د از مشتقات جرگ شناسی کاربردی اسییت قییرار   کی را در روشهای و اص ل پیش ری از جرگام ر گمر  ومقررات

داده بط ر دقیق م اضع کش ر ایران در این عرصد جبین و جعریف گییردد جییا شییاید دسییت انییدرکاران اییین حیی زه مهییم 

جحقق اهداف عالییید و مترقییی  با جص یب ق انین م ثر و پیش یراند گامی را در جهت ،  اقتصادی در م ارد خالا و نقصان

و بالندگی اقتصادی است بر دارند .قییان ن جدییید   کد همانا بد حداقل رسیدن جرایم ام ر گمرکی بد همراه رشد ج سعد

گمرکی با شرایط روز کش ر جسهیل در امر خص صییی  جطبیق مقررات،  ام ر گمرکی با هدف نارساییهای مقررات پیشین
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 استفاده از روشییهای کنتییرل گمرکییی و جسییهیل در اجییرای جشییریفات،  ای بین المللیهماهن ی یا کن انسی ن ه،  سازی

گمرکی وایجاد جسییهیالت   کاهش جشریفات  –گمرکی و با جکید با رویکردهای هماهن ی با مقررات و روید های جهانی

، ل کییانتینریحمل نق، م انع جرانزیتی  رفع،  44بستر سازی برای اعمال جصدی بخش خص صی در راستای اجرایی اصل  

پ شش هالا های ق انین ام ر گمرکی م ج د خ اهد ج انسییت جییا حییدود   و جل گیری از قاچاق گمرکی و بط ر کامل

 و حتی جخلفات ام ر گمرکی را مهیا نماید .  زیادی زمیند پیش یری از جرایم

 

 ( جحقیق )س ابق مطالعاجی  پیشیند

مرکی جا کن ن م رد ج جد و اهتماگ واقییع ن ردیییده اسییت و احیانییاً گفتمان سیاست جنایی قان ن ذار در ق انین ام ر گ  

بص رت پراکنده مطالعاجی در زمیند جرایم ام ر گمرکی ب ی ه قاچاق کاال ص رت پذیرفتیید کیید انهییم نت انسیید بصیی رت 

 ه هییای قان ن جدید ام ر گمرکی کد ن ید بخش اعمال شییی  جامع و کامل اجماگ پذیرد. مضافاً بد اینکد ضرورت مطالعد

می باشد نیز بر ان یزه جحقیق در این ح زه می افزاید. در این خصیی ص مییی جیی ان   مدرن وپیشرفتد در مقررات مرب طد

گفت از کتب قاچاق کاال و ارز مختار فیروز جانی و جرگ قاچاق )قاچاق کاال و انسان( عبدالد احمدی وکتییاب قاچییاق 

ی دکتر محمد صالح ولیدی و قان ن ام ر گمرکی و آیین نامیید اجرایییی کاال وارز علیرضا آقازاده و حق ق کیفری اقتصاد

آن کد جالیف رضا بنایی می باشد ناگ برد.در این میان در این میان در کتب یاد شده هیچکداگ اثییراپ پیشیی یراند قیی انین 

فیروز جانی بییدلیل   ام ر گمرکی از حیث حرایم مرجبط م رد کنکاش قرار ن رفتد بلکد در کتاب قاچاق کاال وارز مختار

قاچاق کاال پرداختیید شییده ومصییادیق علمییی ان و  اشتغال م لف در گمرکات کش ر جقریباً بص رت عملیاجی بد م ض د

روید های م رد امتناا در مراجع رسیدگی کننده سازمان های کاشف و شاکی م رد بررسی قرار گرفتد وابعاد حق قی آن 

دی لحاظ گردیده است و در دو کتاب دی ر یعنی قاچییاق کییاال و ارز علیرضییا از حیث آیین دادرسی کیفری نیز جا حدو

اقتصادی را بییا ن ییرش حقیی ق   ولیدی بحث های مرب ط بد جرایم  آقازاده و حق ق کیفری اقتصادی دکتر محمد صالح

 جزایی اختصاصی م رد جفحص قرار داده است.

رشتد جحریر درآمده اسییت کیید جقریبییاً هیچکییداگ م ییید   ضمن بررسیهای مح لد در ح زه گمرک پایان نامد هایی نیزبد 

، در ق انین ام ر گمرکییی نمیباشییند در پایییان نامیید ای بییا عنیی ان گمییرک  جحقیق وجفحص در راستای پیش یری از جرگ

سیاستهای حمایتی و نقش آن در اقتصادی کش ر کد جألیف محمد جهان یر می باشد این پیاگ را القاا می نماییید کیید بیید 

عمالً بدون بستد حمایتی سییایر دسییت اه هییا پایییدار ،  تصل ب دن گمرک بد سایر سازمان ها و م سسات اقتصادیدلیل م

 نمی ماند و از حیث پیش ری بط ر کلی بح ی بد میان نیامده است.

 در پایان نامد دی ر جحت عن ان قاچاق کاالی گمرکی ونح ه رسیدگی بد پرونده های گمرکی ایران جالیف مجتبی سییید 

شاکی و رسیدگی کننده پرداختد شده است.و روییید ،  کباری بد نح ه رسیدگی بد پرونده متشکلد در سازمان های کاشف

های عملی آنها م رد بررسی قرار گرفتد و از لحاظ سبک و سیاق ن ارش بد کتاب قاچاق کاال و ارز مختار فیروز جانی 

 شباهت های زیادی دارد.

بررسی ابعاد قاچاق کاال و ارائد راهکارهایی جهت هدایت آن بد مسیرهای اقتصاد رسمی   در پایان نامد ای جخت عن ان 

در کش ر جألیف علیرضا مقدسی بد ارائد راهکارهایی جهت قرار گرفتن پدیده قاچاق کاال در مسیر اقتصاد رسمی کش ر 

ر پایان نامد ای بیید عنیی ان شناسییایی گردیده کد البتد قان ن جدید هن ز م قعیت بحث و بررسی پیدا نکرده است.د  اقداگ

گمرکی در افزایش ج سعد فعالیت های جرنزیتی ایران جألیف مهدی نداف نقییش اجتنییاب ناپییذیر   نقش ق انین ومقررات
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 جرانزیت کاال و ق انین مرجبط با آن بیان شده ولی در خص ص اینکد اییین قیی انین چیید میییزان در جلیی گیری از جییرایم

 د میان نیامده است و بد همین جرجیب در سایر پایان نامد های استخراج شده مشتمل بر:مرب طد م ثر است سخنی ب

 محمد آریا . بررسی علل کاهش در امدهای گمرکی نسبت بد کالهای وارده کش ر در سالهای اخیر جألیف -1

رک جییالیف حمییید بررسی جطبیقی سیستم دستی )سنتی( و سیستم آسی ک دا )ن ین( در فرایند جرخیص کاال از گمیی   -2

 رضا حقیق.

 مکانیزگ های بهب د در سیستم اجرایی گمرک جالیف ناصر خلیلی. -3

الد طاهر پ ر هیچکییداگ  جعیین ارزش گمرک کاال طبق قرارداد بروکس و م ازین قان نی گمرک ایران جألیف حشمت   -4

اج نم د کد اییین حیی زه نیی  بیی ده و بییاب حتی اشاره ای هم بد م ض د پایان نامد حاضر ننم ده اند و لذا می ج ان استنت

ورود بد آن جهت انجاگ پ وهش شایستد و در خ ر کامالً باز می باشد واز طرفی با ج جد بد ضرورت بررسی و مطالعیید 

پیرام ن نقاط ضعف ق انین ومقررات پیشین ام ر گمرکی و نقاط م بت قان ن جدید استفاده از فیین آوری هییای جدییید 

 جحقیق علمی و دقیقی ص رت پذیرد . ن پایان نامدالزگ است در خص ص ای

 

 روش جحقیق 

 ص رت خ اهد گرفت.    اسنادی،  روش جحقیق در پایان نانمد حاضر بد روش کتابخاند ای 

 

 ابرزار گرداوری داده ها

رسمی و معتبییر سایت های  ،  اسناد بین المللی و مجم عد ق انین ایران ونیز از منابع اینترنتی،  از کتابها و مقاالت فارسی 

جهت بررسی مع ییالت اجرایییی قیی انین امیی ر گمرکییی   گمرکی ونیزاسناد معتبر و مرجبط استفاده ونیز بد ادارت گمرک 

 پیشین وفعلی مراجعد خ اهد شد.

 

 ساماندهی جحقیق 

کیید جییامع و مییانع وجیی د دارد ،  نیاز بد یک چهار چ ب دقیق،  درجهت دستیابی بد نتایج مفید و مناسب در هر جحقیق 

فرضیات یا رد آنان کمک نماید. مسیر جحقیق و پروژه در حصیی ل اییین اهییداف بسیییار میی ثر   اثبات  محقق را در جهت 

خ اهد ب د. با ج جد بد م ض د این جحقیق کد گفتمان سیاست جنایی قان ن ذار در قان ن ام ر گمرکی ب ده و علی رغم 

 پالن و چهارچ ب مناسبی جدوین ش د.،  رسعی شده است با راهنمایی اساجید بزرگ ا،  کمب د منابع

 

   کد بد شرح ذیل است:  فصل می باشد  یک مقدمد و  چهاراین جحقیق در 

روش جحقیق و ابزار جحقیق ب ده کد چهارچ ب ،  س االت و فرضیات جحقیق،  کد شامل مباحث بیان مسألدمقدمات:    -1

 ندون شده است. سایر فص ل بر اساس این فصل

اهیم واصطالحات مرجبط با گمرک و سیاست جنییایی کیید میی رد نیییاز و مبنییای در این فصل مف  ,ت  کلیا  :  اولفصل    -2

 سایر فص ل است ذکر شده است .

ان اد وکارکردهای جرایم جخلفات گمرکی در این فصل بیید نحیی  مشییروح ومفصییل ،  : مبانی جرگ ان اریدوگفصل    -3

  ایج و کارکردها ذکر وم رد بررسی قرار گرفتد است .نت،  شرایط، ارکان، جرایم وجخلفات گمرکی از لحاظ مبانی
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در این فصل نیزبد ص رت مستند متدل و در چهار چ ب قان ن ام ر ،  گ: مقابلد با جرایم وجخلفات گمرکیس  فصل    -4

 جکن ل ژی ون ارجی م رد بحث و بررسی قرار گرفتد است.، مکانیسم های انسانی،  گمرکی

نتییایج ذکییر کیید ، در نهایت از مباحث مطروحد و در جهت س االت و فرضیییات،  هادفصل پنجم: نتیجد گیری وپیشن  -5

 حاصل سایر مطالب در سایر فص ل می باشد. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گمرک و مفاهیم ان: :بخش اول1-1

 :جعریف گمرک و نقش ان  1-1-1

برگرفتد از واژه ی ، آمده Duane , customsواژه ی گمرک کد معادلد آن در زبان های ان لیسی و فرانسد بد جرجیب  

:   1387،  است. و آن بد حق قی است کد بد مال التجاره جعلق می گیرد )بهروز  summerو یا ی نانی    coercionالجین  

1). 

گرفتد شده است. بییرای اولییین بییار رومییی هییا واژه دییی ان   در بیشتر زبان های اروپایی واژه ی گمرک از زبان فارسی 

 .(2گفتد اند و هن ز هم در ایتالیا چنین می گ یند )همان منبع:   دی اداره گرفتد و بد کمرگ دو گانفارسی را بد معن

دفتری ب ده کد در آن ناگ پرداخت کنندگان مالیات و دریافت کنندگان وتایف را مییی ن شییتند ،  دی ان در زمان ساسانی 

 .(14:  1387،  )بهار مست 

 مللی از زبان ش رای همکاری گمرکی بد شرح زیر آمده است:بین ال جعریف گمرک بد عن ان یک اصطالح
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گمرک یعنی سازمانی دولتی کد بد وی ه مسئ ل اجرای ق انین مرب ط بد ورود و صدور کاال یا وصیی لی درآمییدهای   -1

و ع ارض ورود و صدور کاال می باشد.این اصطالح بد هر یک از قسییمت هییای سییازمان گمییرک یییا   حاصلد ازحق ق

 (.15، همان منبعلی یا پیرو آن نیز گفتد می ش د)ادارات اص

 اگر بخ اهیم گمرک را بد عن ان یک سازمان جعریف کنیم: -2

ورودی و صیییییییدوری و   اجرای قان ن گمرک و وص ل حق قی و ع ارض  » گمرک سازمانی دولتی است کد مسئ ل

 (17: 1389،  جرانزیت و صادرات کاال است« )بنایی، همچنین مسئ ل واردات

 ر جعریفی دی ر سازمان جهانی گمرک را بد شرح ذیل جعریف کرده اند: د

گمرک است کد در  عن ان غیر رسمی سازمان بین المللی جخصصی w. c. oسازمان جهانی گمرک با عن ان اختصاری  

ولییت گمرکی بین د میالدی با عن ان» ش رای همکاری گمرکی« و برای هماهن ی و ارائد همکاری های فنی  1952سال  

 (.1391، 41،  )یاسائی  سازمان جشکیل گردیده است های عض  این 

ضمن اینکد دست اه وص لی نیز می باشد بد عن ان اهرگ کنترل های اقتصاد ،  گمرک ایران سازمانی است مبتنی بر هدف 

صلی گمرک متناسب بییا بین المللی خارجی حاکمیت دولت را اعمال می نماید. کد نقش های آن در ساختار سازمانی ف

 جدول ذیل نمایش داده می ش د:

 
 

 نقش سازمان جهانی گمرک:  :  1-1-2
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نقش گمرک و هدف از جشکیل این سازمان جهاجی جخصصی در ام ر ،  مقدسد کن انسی ن ش رای همکاری گمرکی  در 

 گمرکی م ارد زیر بیان شده است:

 مرکی دولتهای عض .و یکن اختی در سیستم های گ  باال بردن درجد هماهن ی -

 و بررسی در مشکالجی کد مانع بهب د و جدوین فن ن و ق انین گمرکی ساده و هماهنگ است. مطالعد -

 بهب د وضع اقتصادی دولت های عض  بد وسیلد همکاری بین آنها در ججارت بین المللی.   -

امعیت الزگ برخ ردار ب ده است کیید اهداف بر شمرده در مقدمد کن انسی ن ش رای همکاری گمرکی بد گ ند ای از ج 

قییان ن   جعرفد های گمرکییی گرفتیید جییا پیشیینهاد  ش را جا کن ن را پ شش داده است. از جدوین و اصالح  جمامی اقدامات

از آمیی زش کارکنییان گمییرک ،  استانداردهایروید هییای گمرکییی  گمرکی یکسان برای کش رهای عض  در قالب جص یب 

از جییرویج ، یکن اختی در ارائد خدمات گمرکی گمرکات کش رهای هم مرز عض    کش رهای عض  جا ایجاد هماهن ی و

ن هییم بییا آنرگ افزار مشترک آن گرفتد جا استفاده گمرکات کش رهای عض  از اصطالحات گمرکی   و  و بکارگیری رایاند

دی ییر جییا   از هماهن ی و همکاری با سازمان های بین المللی جخصصی ججییاری،  معانی و من  ر مشترک مص ب ش را

بد گ ند ای کد نیییازی بیید اصییالح کن انسییی ن بییا ، جدوین و جص یب کن انسی ن های دی ری در ام ر گمرکی و ججاری

 (45: 1391،  )یاسائی وج د بیش ازنیم قرن فعالیت وج د نداشتد باشد

 جاریخچد  گمرک    -1-1-3

 جاریخچد گمرک در جهان    -1-1-3-1 

اولین جمدن های بشری  جا  کن ن  جحت عن ان  های مختلف مسئ ل دریافت  مالیییات از جملد سازمان هایی کد از       

سازمانی است کد امروزه بد ناگ گمرک  معییروف   ،  از کاالها و جعیین ن د ومقدار کاالهای ورودی و خروجی ب ده است 

 شده است.  

سییازمان گمییرک در ی نییان وبیید عصییر قدیمی جرین اطالعات م ج د درباره ی سازمان گمرک  بد اطالعات درباره      

هرمرد )حماسد سرای بزرگ ی نان( باز می گردد. در آن دوران مالیات ساده ای بر ججییارت وضییع  مییی شیید کیید اییین 

مالیات ها از دو لحاظ با ع ارض وضع شده در دوران  بعد  متفاوت ب دند نخست اینکد این مالیتهییا بییر اسییاس ارزش 

کد این مالیات ها بد ص رت داوطلباند و جخمینی پرداخت می شد. یعنی بد طیی ر معمیی ل کاال جعیین نمی شدند.دوگ  این

مالیات ها بد شکل هدایایی از س ی بازرگانان خارجی بد بزرگییانی کیید ججییارت در منطقیید آنهییا صیی رت مییی گرفییت 

 ( .   3، 1387،  پرداخت می شد    ) بهروز

در  دوران امپراطیی ری ،  سال پیش از میییالد  2500مدارک  م ج د در    در منبعی دی ر ذکر گردیده کد براسا اسناد و     

عن ان پسییت  ،  فراعند در مصری سازمانی جخت وتایف گمرک وج د داشت در فهرست  کارکنان دولتی امپراط ر مصر

را بد مندرج  است کد وتیفد ثبت کاالهای وارداجی و صادراجی و نیز وتایف مشابد مدیران کن نی گمرک  ،  مدیر کاروان

عهده داشت و حق ق گمرکی را وص ل  می نم ده اسییت.وج د انبارهییا ودفییاجر گمرکییی در بنییدر »جییب«  کیید اکنیی ن  

 ( . 22، 1387، دلیل این مدعا است ) صادق، ل کس ر نامیده می ش د

 انین ق انین مرب ط بد جلیی گیری از قاچییاق اسییت کیید در قیی ،  از دی ر س ابق جاریخی بدست آمده در م رد گمرک      

بد ق انین مان  شهرت یافت.این ق انین کد در فاصلد بین دو قرن قبل از میالدجییا دوقییرن بعیید از ،  باستانی هند یافت شد

میالن جدوین گردیده در م رد قاچاق و جقلبات ججاری قابل اجرا ب ده است.بد عن ان م ال می ج ان بیید میی رد زیراشییاره 

 کرد:  
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برابر مبلغ  حق ق گمرکی کد خ دداری نمیی د   8کند بد پرداخت جریمد ای معادل   » هر کس از یک دفتر گمرک اتهار

 ( .74، 1392، محک گ می ش د )اب طالبی نجف آبادی،  است 

پیشیند هر گ ند جشکیالت فراملی گمرکی اعم از سییازمان هییا و اجحادییید هییای بییین ،  بعضی دی ر از صاحب ن ران    

ادید هانزه در قرن دهم میالد می دانند هانزه ناگ فرساده بازرگانان آلمییانی جبییار بیید المللی گمرکی را از ججربد م بت اجح

دربار امپراط ر بریتانیا ب ده ابتدا ) هانزه ناگ اجحادید ای از ججار آلمانی جبار شد کد بد مدت سد قرن ) قرن ده جییا دوازده  

اشتند.بعد از این دوران با ج جد بد نقش ججار در رونق م رد حمایت امپراط ر بریتانیا قرار د،  میالدی( بد م جب پیمانی

اجحییادی بییرای حمایییت از ، جعدادی از شهرهای اروپایی بد م جب پیمانی در دربار امراپ ری بریتانیییا،  و آباداجی شهرها

ری حق ق ججار جشکیل دادند وجشکیالجی بد ناگ » ک نت ره « کد محل پی یری منییافع فییردی و ججییاری بازرگانییان و داو

سبب شک فایی برای شهرهای ، جأسیس کردند. این پیمان یا اجحادید در قرن چهارده و پانزده میالدی،  اختالفات آنها ب د

  (.41، 1391،  از س ی دی ر گردید ) یاسائی، عض  پیمان از یک س  و بازرگانان فعال در این شهر ها

 : مبانی جرگ ان اری 2-1 

را طرح و سپس مفه گ جرگ ان اری بد نح  مسب ط م رد بررسی قرار می گیییرد جنهییا   در این قسمت ابتدا معنای مبانی 

 در صدد ذکر مفاهیم پاید ای و اساس برای فهم بهتر این فصل ب ده و این دو مفه گ را ذکر خ اهیم کرد .

 

 : مبانی :2-1-1

 (1370، 1385، مضامین ر اعضاو انداگ اورده است )معین،  مبانی بد معنای : شالده ها 

، اصییل، اساس و شال ده را در معنای ان بد کار برده اند همچنان کد با ابتداا،  مبانی جمع مبنا بد معنای جای است . بنیاد

 ( .214-236، 1377، بنیان و پاید نیز آنرا جعریف کرده اند )دهخدا، اول

ق اعد در جامعیید دارنیید .مبنییای حقیی قی  پاید و دلیل نیرویی است کد آن،  حق قدانان گفتد اند کد مراد از مبنای حق ق 

پاسخی بد این پرسش است کد چد عاملی جحمیل قان ن را بر هم ان ج جید می کند و چرا باید از قییان ن پیییروی کییرد 

 ( .30، 1371، )جعفری لن رودی

، ان ییاری  من  ر ما از مبانی جییرگ،  ( در این قسمت 114،  1389،  مبانی حق قی سر چشمد ق اعد حق قی اند )گل پرور 

جحلیل ریشد های ج سل بد کیفر و ضمانت اجرا ها می باشد. پاسخی بد این پرسش کد چرا دولییت وجامعیید حییق دارد 

 عملی را منع و با جهدید کیفری الزاگ آور کند ؟کداگ اندیشد ها باعث ج جید مشروعیت این م ض د خ اند شد. 

 

 : مفه گ جرگ ان اری:2-1-2

اغلب ک جاه وخشن و با انتقاگ ج یی شخص همراه ب ده است. واکیینش ،  در ج امع باستانیواکنش علید پدیده مجرمان  

 ( .33، ، در چنین ج امعی بد این دلیل خشن جر است کد وحدت گروه مهمتر از عض  گروه جلقی شده است)پیکا

ب د .کیید بعیید از آن  ابتدا جأسیس حق قی قصاص پذیرفتد شده، در این ن اگ حق قی برای جل گیری از انتقاگ خص صی 

جبدیل بد پرداخت غرامت و دید شده در مجم د بد جز پاره ای میی ارد و مجازاجهییا خفیییف و ضییمانت اجییرای آن بیید 

 ( .27، ص رت جریمد نقدی و جبران خسارت ب ده است )میالنی

باشتاب بیشییتری بیی ده همراه  1930می داند کد از ادهد   19ریم ند گسن آغاز جریان جرگ ان اری را از میاند های قرن  

 است. بد ن ر وی ج سعد این جریان م ل د سد عامل است:  



 

 

3560 

 

 

کی
مر

 گ
ور

 ام
ید

جد
ن 

انو
ر ق

ر د
ذا

 گ
ون

 قان
یی

جنا
ت 

اس
سی

ن 
ما

گفت
 

 

تهیی ر ، ضرورت ارضای ن ین کیفری ناشی از ج سعد ایدئ ل ژیک و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مانند انف رماجیییک 

خش نت علید ،   اد پرستیپیدده های غیر انسانی ن  ته ر کد قربانیان آنها باید جحت حمایت دولت قرار می یرند مانند ن

م ل شهر سازی کد مقررات دولتی متعییددی را بییا خیی د بیید همییراه ، ختند دختران و ... ج سعد ب روکراجیک دولت ،  زنان

بد بعیید بیید طیی ر جییدی سیییر  1960است این مفه گ کد حق ق کش رهای اروپایی و آفریقایی از حدود سالهای ،  آورده

 ( .55، ، کرده است )شمعیشناخت و جح ل و جکامل خ د را بررسی  

خروجییی یییک رفتییار از ،  ناتر بد جرگ ان اری و کیفر گذاری است جییرگ ان ییاری،  اولین گاگ در قان ن گذاری جزایی 

رسمی و ورود آن بد قلمرو غیر مجازات است. جرگ ان اری م جب جعدی و جحدییید   -قلمرو جحمل و جسامح اجتماعی

همیی اره هزینیید هییایی را بییر ، سلب حق ق و آزادیهای اجتمییاعی و فییردی، حق ق و ازادیهای ضرری و اجتماعی است 

امییری ، در کنییار هزینیید هییای اقتصییادی آن، جامعد و اعضای آن جحمیل می کند. هزیند های اجتماعی عییدالت کیفییری

 .1محص ص و ملم س است 

اوطلبانیید و غیییر حضیی ری اص الً بد نح  د،  با ج جد بد طبیعت حق ق جزا و خاصیت های ابزار اجرای عدالت کیفری 

محاکمد وکیفر گریزانند. البتد شی ه ونح ه اجرای عدالت کیفری هم در گذر ،  قابل اجرا نمی باشد. افراد مجرگ از جعقیب 

زمان بر این بینش و طرز جلقی م ثر ب ده است.بد عن ان م ال اجرای مجازاجها بد نح  علمی جا س ا مصرف زایییی ابییزار 

 خشن قلمداد نم دن چهره ی عدالت کیفری در جامعد داشتد است.   جأثیر بسیار زیادی در

جعییارض آمیییز و پییر ،  چنییان مییبهم،  نهاد و ابزار پر مخاطره است .مفه گ عدالت در ام ر کیفری،  دانش،  عدالت کیفری 

جناقض است کد مباسب جر آن است از عدالت های کیفری بد جای عدالت کیفری سخن گفتیید شیی د.چنین عییدالتی بیید 

اقتصییادی ، فرهنییگ، قالمی، سیاسی واقتصادی است. م لفد های زمانی، فرهن ی وب می، عصر و جفسلی، دت اعتباریش

سیاسی و ... در فهم و درک گ ند های مختلف عدالت در ام ر کیفری جأثیر گذارند و گییاه انییرا در دو طیییف متعییارض 

 (.9ص ، عدل و تلم بد ن سان در می آورند )همان منبع

اسباب سلب حق ق و آزادیهای برخی شهروندان فییراهم شییده و پییس از ،  بد نسبی و اعتباری ب ده این مفه گ  با ج جد 

مالی و غیره قرار می گیرند. با ج جیید بیید اییین خاصیییت و وجیی د ، روحی، دادرس در معرض مجازاجهای مختلف بدنی

د اصل را بر حداقل ج سییل بیید آن قییرار داده بای،  در مق لد عدالت کیفری و ب ی ه جرگ ان اری،  خطر و هزیند های زیاد

نت اند و در واقع گردد و بنابد ضرورت بد جرگ ان اری و محدود کییردن از اییین ،  جنها در زمانی کد سایر ابزار ومکانیسم

 مت سل ش یم .، طریق

و از مداخلیید بییی در جحدید آزادی شهروندان بد حداقل اکتفا کرده  ،  ن اگ جزایی مبتنی بر دم کراسی و حاکمیت قان ن 

م رد و بی اندازه در حریم خص صی و ح زه های عم می پرهیز می کنیید از اییین رو بسیییاری جحقیییق ن ییاگ سیاسییی 

دم کراجیک او البتد بد استفاده حداقلی دولت از ابزارهای حق ق جزا یا جرگ ان اری کمیتد و جرگ زدایییی از رفتارهییای 

ای محک گ کردن و مجازات افراد هم اره باید دالیل قائع کننده ای از س ی غیر ضروری دانستد اند . بد بعارت دی ر بر

 ( .229، 92، دولت وج د داشتد باشد )محمد شمعی

ج رگ ق انین کیفری در دو زمیند جرگ ان اری ومجازات ها در قرون اخیر باعث طرح دیدگاههای مختلف حق قییدانان و 

 مخالف صریح با آن گردیده است.  

رگ کیفری » جص یب بدون ضرورت مقررات کیفری و قط ر نم دن بی حساب و کتییاب مجم عیید قیی انین من  ر از ج   

 ( .59ص ، 1381، جزایی است )کی مرپ کالنتری

 
 7ص ، اصل حداقل حق ق، غالمی -1
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مسلماً زمانی کد قان ن جزایی از عملکرد قان نی اش فراجییر مییی رود وخطیی ط واضییحی بییین قییان ن جزایییی و رفتییار 

 می افتد .  ج رگ کیفری اجفاق، اشخاصی وج د ندارد

از زبانهای گذشتد استفاده سنجیده وگزینش از ضییمانت اجراهییای کیفییری از طییرف حق قییدانان ج صییید شییده اسییت  

 (.74ص ، 1379)الورنس شرمن 

بلکد باید در استعمال وسایلی کد ،  منشیک  در روح الق انین می ن یسد: » مردگ را از راههای افراطی نباید هدایت نم د 

میاند روی و اعتدال را پیش کنید ...« بد باور وی فساد یک جامعد بر دو ،  آنان در اختیار ما گذاشتد است برای راهنمایی  

ق انین را مراعات نمیکند کد این درد چاره پذیر است و درگیر انکیید قیی انین جیی ده را ،  قسم است: یکی م قعی کد ج ده

 (.201ص ، 1349،  مان است )شارل منتسکی  زیرا ناشیاز خ د در، فساد می کند کد این درد درمان ندارد

از حق ق ، کسی نباید برای کنترل رفتاری کد می ج اند ب سیلد سایر رشتد های حق قی بد شکل م ثری جحت ن م درآید

 (.224ص ، 1374،  جزا استفاده کند )کریست فرکالر کس ن

چرا کیید جییرگ ،  جنایی قلمداد می ج اند  قان ن ذاران حق ق کیفری از مهمترین اجزا وم ض عات سیاست ،  در این گذر 

دقییت و ،  ان اری رفتارهای جدید و افزایش مجازات ها در این ح زه انجاگ مییی شیی د.اگر اییین عمییل بییدون ضییرافت 

 دارای آثار مضرت بار شدیدی می باشد کد جا حدت ها قابل کنترل با بر طرف کردن نمی باشد .، وس اس انجاگ گردد

 (www. Aftab.ir)عن ان مجرماند در مجم عد ق انین جزایی ایران  2000یک ادعا بیش از  در حق ق ایران نیز بنابر 

غیییر مجرمانیید هسییتند ، گشانیده دروازه بزهکاری بر روی کسانی است کد بی جهت اقداگ بد اعمالی کد در واقییع اخیییر

 (138، 1388،  سارا آقایی،  یدست زده اند و بر حسب مجرماند دریافت نم ده و منصرف جلقی شده اند. )حسن دادیار

باییید بیید عنیی ان ، مجازات بد علت آثار روحی یییا جسییمی کیید دارد،  در حالی کد بر خالف آنچد جلقی وجص ر می ردد 

جعییدد ،  آخرین راه حل م رد استفاده قرار گیرد. البتد در حق ق جزای ایران دالیلییی ماننیید منییابع مختلییف قان ن ییذاری

ج د افراد غیر متخصص در قان ن ذاری باعث افزایش عناوین وج صیف های مجرمانیید و،  نهادهای مختلف قان ن ذاری

 گردیده است .  

اعمالی را از حیطیید آزاد رفتییاری بیید ، فرایندی است کد حک مت با ابتناا واجکاا بر قدرت بال منازغ خ د،  جرگ ان اری 

فضای ازاد رفتاری را جن تر و قلمرو ، ن هر عملیقلمرو کنترل دولتی قهر آمیز منتقل می کند و بدین سان با جرگ شناخت

آشکار طنین فلسفد سیاسی دارد و پای مباحث سیاسییی را بیید میییان مییی ،  کنترل دولتی را فراختد می کند.چنین ن رشی

 (  172، 1392، کشد و ربط ونسبت آزادیهای فردی و قدرت حک متی را می کاهد )فرح.....

فرآیندی است کیید ب سیییلد آن رفتارهییای ،  لقی کردن قان نی یک فعل یا جرک فعلجرگ ان اری یا جرگ ج،  با این وصف 

، مشم ل قان ن جزا می گردد هر قدر دامند این قیی انین جحییت فشییار افکییار عمیی می،  جدیدی بد م جب ق انین کیفری

 (.76، 1377، گسترده جر می شد و مجرمین بیشتری را نیز بد وج د می آورد)نجف ایراند ابادی

ج سط ،  جرگ ان اری با در ن رگرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعد و با جکید بر مبنای ن ری م رد قب ل خ داین   

 (11-12، 1384،  قان ن ذار ص رت می گیرد )آقا بابایی

 

 : جرایم و جخلفات گمرکی  2-2

عات و جح الت وسایل و رشد و ج سعد فعالیت های اقتصادی و ججاری در سالهای های اخیر همراه با فن آوری اطال 

ابزار عالقد بر اینکد زمیند های آسایش و آرامش افراد را فراهم نم ده و باعث گردیده کیید بهییر وشییهای مختلییف و بییا 

افعال متن د ض ابط و مقررات قان نی م رد جعرض قرار گرفتد و درجهت جلب منافع مادی ب ی ه و سایر اهداف افییراد 
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 ابط مقرر قان نی کد در قان ن ام ر گمرکی در جهت صادر یییا وارد کییردن کییاال ذکییر مرجکب از جمکین بد شرایط و ض

شاند خالی نمایند. این ض ابط در جهت ن م بخشیدن بد روند گمرکییی و حمایییت از حقیی ق دولییت و افییراد ،  گردیده

ن نی را رعایییت نمییی کد با این اوصاف افراد متخطی با س ا نیت یا بد اشتباه این چهار چ ب قییا،  جدوین گردیده است 

 کنند .  

قان ن ذار )یا لحاظ ض ابطی را متعاقباً ذکر می گردد( اعمال وافعال ضد قییان ن افییراد را در دو ،  در قان ن ام ر گمرکی 

( در بخش هشتم ذکر نمیی ده اسییت . 118الی    113( و قاچاق گمرکی )م اد  112الی    102فصل جخلفات گمرکی )م اد  

 هم در دو قسمت جرگ و جخلف و بد نح  جداگاند بد آن خ اهیم پرداخت.بر همین اساس قان نی ما  

 ورود م قت :  

روید گمرکی است کد بر اساس انکاالهای معینی می ج انند جحت شرایط م قتی بد قلمرو گمرکی وارد ش ند این کییاال  

 50ری در آن ایجاد گردد )مییاده خارج گردند بدون اینکد جغیی،  باید ترف مهلت معینی کد گمرک ایران جعیین می نماید

 قان ن ام ر گمرکی(  

 (64،  برای م رد م قت جضمین الزگ بد ص رت سپرده نقدی یا ضمانت نامد بانکی نیاز است )منبع پیشین 

  

 

 کاالهایی را کد می ج ان ورود م قت کرد

 شرح کاال ردیف

 کاالها بد من  ر عرضد در نمایش اه 1

عکسبرداری ه ایی پس از م افقت وزارت دفاد و پشییتیبانی نیروهییای دست اههای فیلمبرداری و 2

 مسلح

 فنی ومهندسی و نقشد برداری،  جربیتی، آم زشی، دست اههای مطالعات علمی 3

 استخراج واکتشاف، راهسازی حفاری، الیروبی،  اسکلد سازی،  دست اهها برای سد سازی 4

 جأسیسات صنعتی ون ایر آنهادست اهها برای نصب و س ار کردن کارخاند ها و 5

 دست اهها برای جعمیر ماشین آالت ودست اهها 6

 وسایل نقلید س اری وه اپیمایی شخصی اشخاص غیر مقیم ایران برای استفاده شخصی 7

 وسایل و ل ازگ امدادی بد من  ر کمک های بشر دوستاند 8

 تروف و لفاف های اماده برای بستد بندی کاالی صادراجی 9

ه اپیما برای ام ر خدماجی از قبیل سمپاشی و مسافری داگ هییایی کیید بییرای جعلیییق م قییت وارد  10

 کش ر می ش ند
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   مکانیسم های مقابلد با جرایم و جخلفات گمرکی:

، آداب و رسیی گ،  مقدسییات  درکی است کد در قبال جخطییی و ججییاوز علییید  های قابلاز دل ن رانی    سرشار،  جاریخ بشر

 (.16، 1387،  صادقی)وهنجارهای جامعد ابزار شده است   عرف

بیید ، بلکد جقریباً برای جماگ کش رهای جهییان، ند جنها برای کش ر ما، اقتصادی و فغساد مع الت ناشی از جرایم،  امروزه 

 ،اییین م ضیی د،  قرن بیسییتم  از اواسط  درآمده است . هر چند،  ص رت مانعی بزرگ در مسیر ج سعد و عدالت اقتصادی

جییأثیر بسییزائی بییر جنبیید هییای ،  نهاد . امییا جهییانی شییدن  یقد سفید پا بد عرصد  بد مجرمین  ابتدا با ن رید ساجرلند راجع

ن ینی از بزهکاری ته ر و ج سعد یافتد اسییت . اییین اشییکال از   اشکال،  داشتد وجحت جأثیر این پدیده  اقتصادی م ض د

امنیییت وج سییعد پایییدار ،  جهدیدی م ثر و جدی برای صلح،  اشدبزهکاری کد بزهکاری اقتصادی نیزاز مصادیق ان می ب

 ( .1، 1388، وحدی ن اد)جامعد بشری بد شمار می آید 

در سراسییر ،  شکل جدیییدی از پدیییده مجرمانیید،  گمرکی نیز یکی از شاحد های مهم ان است   کد جرگ  جرایم اقتصادی 

یقد سییفیدی  جرایم بد ویزه، خطرناک   گ نی از جرایمبد شمار می رود کد در قالب شکل های گ نا  جهان از جملد ایران

پیامدهای زیان بار و ناگ اری برای ن اگ اقتصادی وججارت بد   و جرگ سازمان یافتد گسترش پیدا کرده است .این جرایم

 وهم در سییطح  مبارزه فراگیری را هم در سطح ملی،  اقتصادی و بد جبع ان جرائم گمرکی  از این رو جرائم  همراه دارد ؛

 پیش یری های اجتماعی و وضعی بر اسییتفاده  . در این میان اجخاذ جدابیر پیش یراند کنشی از جملد  می طلبد،  بین المللی

سازی و اگاهی   شفاف،  کیفری مقدگ است . مجم عد ق اعد رفتاری  اجراهای  بد خص ص ضمانت ،  از ابزارهای واکنشی

از جییدابیر ،  هییا  گمییرک   اوری هییای نیی ین وجخصصییی نمیی دناستفاده از فن  وبد ویزه  گزارش های فساد،  سازی عم می

 های کش ر بد سمت شفاف زیرا چنانچد گمرک   بزهکاری محس ب می ش د ؛  پیچیده  با این شکل  پیش یرنده در مبارزه

خشییکانده شییده و  جرایم وجخلفییات  خ دبخ د ریشد بسیاری از،  نمایند  سازی عملیات گمرکی منطبق بر قان ن حرکت 

 از بین خ اهد رفت . ، استافده ها  جخلفات و س ا بخش عمده ای از
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 نتیجد گیری   -4-1

سازمانی دولتی و جابع وزارت اقتصاد ودارایی اسییت کیید نقییش کلیییدی و حساسییی در ،  گمرک جمه ری اسالمی ایران

، جرانزیییت ،  کییاالاعمال حاکمیت دولت در اجرای قان ن ام ر گمرکی و سایر ق انین و مقررات راجع بد ورود و خروج  

بیید وضیی ح م ییید ، کد قان ن ذار جعیین نم ده، وص ل درامدها و عایدات آن دارد.وتایف و اختیارات انحصاری گمرک 

این جای اه خطیر میباشد.در عین حالی کد گمرک نماینده دولت جهت اجرای سیاستهای اقتصییادی و مییالی آن بیی ده و 

، بهداشییتی، تت از منافع جامعد را از طریق صیانت از سالمت اقتصادیوتیفد باسداری از مرزهای ملی اقتصادی و حفا

وتیفیید گمییرک را از ،  اجتماعی و فرهن ی را برعهده دارد .از س ی دی ر اهمیت ججارت خارجی در جهت منافع ملییی

نت ار میییرود بییا با در ن ر گرفتن جح الت منطقد ای و بین المللی ا، جامین درآمد برای دولت فراجر برده و از این سازمان

سیاستهای ججاری را بد م قع اجییرا ب ییذارد.حمایتهای ،  اجخاذ جمهیداجی مناسب و هم اگ با جح الت جهانی و منطقد ای

برقییراری جسییهیالت ،  جسهیل ورود میی اد اولییید و کاالهییای سییرماید ای،  معق الند و منطقی از صنایع و ج لیدات داخلی

تی و کمک بد جحقق اهداف ج سعد اقتصادی و اجتماعی و فرهن ی کشیی ر ضروری برای افزایش حجم صادرات غیر نف

از جملد مام ریتهایی است کد در حیطد مسی لیتهای یک گمرک کارآمد قرار دارد .شرایط حاکم بییر بییر عرصیید ججییاری 

عدیده چالشها و فرصت های  ،  جهان امروز و لزوگ مبارزه با جرایم و جخلفات خاص و عاگ گمرکی در اشکال گ ناگ ن

ای را فراروی گمرک قرار داده است .بروز این چالشها و فرصتها وضعیت حساسی را برای سازمان گمرک ایجاد نم ده  

 کد ضرورت ججهیز این سازمان را در جهت مقابلد و کنترل این م ارد اجتناب نابذیر مینماید.  

عنیی ان یییک دسییت اه اجرایییی متیی لی   حساس و بی بدیل گمرک بد،  ایجاد ن م و نسق در خص ص این وتایف خطیر

متناسب و دقیق خ اهد ب د .قییان ن ،  مستلزگ جدوین و جقنین ق انین مرجبط،  سیاستهای اقتصادی دولت در قلمرو گمرکی

، ن یسی هنر قان ن ذار در جدوین ق انین برای سایر افراد جامعد و خ دش میباشد .مسلما در جیید وییین قیی انین مختلییف

مدون و دقیق کد ق انین در چهاچ ب آن قرار داشییتد باشییند الزگ و ضییروری میباشیید. اگییر   وج د یک سیاست جنایی

منطبییق بییا ن ییاگ حقیی قی و اصیی ل ، جامین کننده منافع هم ییان،  م رد نیاز،  صریح،  روشن،  کامل،  بخ اهیم قان نی جامع

 باید بدوا سیاست جنایی مشخصی را جدوین و جهید نماییم.،  حق قی داشتد باشیم

وضییع و جییدوین سیاسییت جنییایی در اییین زمینیید ، جد بد وتایف خاص و انحصاری گمرک و سیاستهای اقتصادیبا ج  

الزامات و م ازین خاص خ د را خ اهد داشت .جا بت انیید وتییایف و اختیییارات گمییرک و الزامییات آنییرا رعایییت و از 

 س استفاده وجخلفات افراد جل گیری نماید. 

مبتنی بر دو اصل جسهیل ججییارت و امیی ر گمرکییی و مقابلیید بییا ،  لی و جهانیخطی و مشی گمرک در عرصد های داخ

جشییریفات ، جرایم و جخلفات گمرکی قرار دارد. در همین راستا باید ق انینی مص ب گردد کد در عین حالی کد روید ها

نتییرل جییرایم و و آداب گمرکی را ساده و سهل نماید در عین حال دربردارنده مکانیسم های مناسب و نیی ین بییرذای ک 

جخلفات گمرکی و ججاری نیز باشد.رعایت این دو م ض د باید ج اگ با ترافت و دقت خاصی ص رت ب یییرد .هرگ نیید 

افراط و یا جفریط در این خص ص باعث رک د ام ر گمرکی و افزایش جییرایم و جخلفییات خ اهیید شیید.یعنی در عییین 

 راد نیز بد ارجکاب جرگ شده و نتیجد معک س ب یریم.حالی کد آنان را کنترل نمیکنیم چد بسا باعث جش یق اف

سیاست جنایی در جهت کنترل جرایم و جخلفات گمرکی و مقابلد با آنها در قان ن ام ر گمرکی اقداگ بد جییرگ ان ییاری 

در قان ن نم ده است .در این جحقیق نیییز متعاقییب ذکییر مفییاهیم اساسییی و ،  این م ارد و ذکر مکانیسم های مقابلد با آن

مبانی و کارکردهای آنها بد همراه مکانیسم هییای مقابلیید بییا ،  بد نح  مبس ط ان اد جرایم وگ جخلفات گمرکی،  م رد نیاز
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آنان ذکر شده است.در قان ن ام ر گمرکی سال ن د ما شاهد جح الت زیادی در این خص ص هستیم کد باره ای از آنان 

 عبارجند از :

ریف آنان  در ماده اول  قان ن ام ر گمرکی  بد نح  مبسیی ط  کیید باعییث فهییم ذکر مفاهیم و اصطالحات گمرکی و جع1

 بهتر قان ن می ردد.

 در جهت مشخص نم دن جاثر سازمانی آن. ، :جعریف گمرک در ماده دوگ قان ن و جبیین جای اه و نقش آن2

انحصییاری گمییرک در در ماده س گ قییان ن وتییایف و اختیییارات ، :برای شناخت بهتر گمرک و جشریح چهارچ ب آن3

 بیست و دو  بند  ذکر گردیده است.  

کد باعث کییاهش حضیی ر فیزیکییی ،  :الزاگ گمرک در بد کارگیری فناوری اطالعات و ارجباطات در انجاگ وتایف خ د4

 و جبصره آن(9فعاالن اقتصادی و جق یت سیستم اتهار از راه دور خ اهد شد. )ماده  

 ( 127الی  122 اد  :حمایت از سالمت و بهداشت جامعد )م5

 (105و جبصره دوگ ماده  111:حف  حق ق افراد در مقابل مراجع رسمی گمرکی )جبصره ماده  6

:استناندارد سازی و جسهیل در جشریفات  و روید های گمرکی .جخصیص منابع مالی م رد نیاز جهت ججهیز گمرک بیید 7

 یکس ری و جق یت زیر ساخت ها. .وسایل و امکانات بیشرفتد ی کنترل و ن ارت ن یر دست اههای ا

در ، در قان ن قبلی دولت هیچ حق اصالح یا جغییر نداشت ولی درآیین نامد این  قییان ن جدییید،  :انعطاف بذیری قان ن8

 م اردی دولت حق دخالت دارد.

 اجرایی قان ن( آیین نامد 185:الزاگ گمرک بد مهیا کردن جمهیدات مبارزه با ب لش یی و همکاری با مراجع ذیربط.)ماده  9

 :بیش بینی مکانیسم های ن ارجی درون سازمانی و برون سازمانی .10

:حسایرسی دقیق و ذکر مکانیسم های آن حتی بعد  از جییرخیص کییاال در جهییت جلیی گیری از س اسییتفاده افییراد و 11

 دریافت حق ق گمرکی.

 ین دقیق آمار.:الزاگ گمرک بد شناخت م انع این ن اگ و برنامد ریزی برای آن و جعی12

 :الزاگ گمرک بد آم زش جخصصی  کارکنان خ د .13

:کشف جخلفات وجقصیرات اداری ج سط گمرک.در این راستا گمرک بیید عنیی ان ودر جای ییاه ضییابط قییرار دارد کیید 14

 مکلف است این جقصیرات و جخلفت مام رین خ د را در ح زه کاری مرب طد کشف و اطالد دهد.

 المللی و هم  ن شده با جح الت گمرک در جهان و سایر کش رها.:گسترش ارجباطات بین 15

 :کنترل دقیق و در عین حال سهل بر ورود و خروج کاال .16

 و واگذاری برخی از ام ر بد بخش های خص صی و جعاونی. 44:اعطای اختیار بد گمرک در اجرای سیاستهای اصل  17

 مراجع عالی و بدوی آن. ،  یین کامل وتایف:ذکر دقیق مراجع رسیدگی بد اختالفات گمرکی و جب18

 :ج سعد گردش ری از طریق جسهیل فرایندهای  گمرکی.19

 :گسترش کاال و جش یق امر صادرات.20

 جشخیص و وص ل ع ارض و حق ق گمرکی در جهت جامین منافع و درآمد دولت.،  :ارزیابی21

ان ن قبل کد خیلی مجمل وبییدون جفکیییک ذکییر برخالف ق،  :جفکیک جرایم و جخلفات گمرکی در دو فصل جداگاند22

 شده ب دند.

 در ح زه فرضیات جحقیق نیز با لحاظ جح الت مذک ر در ف ق نتایج ذیل اخذ گردیده است :
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عمدی ب ده و برای احراز آنان باید سیی نیت و علییم ، الف:جرایم مذک ر درفصل دوگ از بخش هشتم قان ن ام ر گمرکی

د عملیاجی  در این خص ص اگر غیرعمدی باشد از حیی زه جییرگ گمرکییی خییارج و شخص مرجکب اثبات گردد.هرگ ن

 جخلف محس ب میش د. قان ن ذار در جرگ ان اری این جرایم س ئ نیت و حص ل نتیجد را شرط دانستد است.

ا ب:در مق لد جخلفات گمرکی بحث ضرر و زیان دولت مطرح ب ده و حتی مالک جعیین جریمد نیز همین مبنا میباشیید.ب

 این وجد قابل ج جید خ اهد ی د.، ج جد بد جای اه گمرک در و.ص ل عایدات دولت 

معتقد بد مداخلد حداقلی حق ق جزا ییی ده ،  ج:قان ن ذار در این قان ن در ح زه جرگ ان اری جرایم و جخلفات گمرکی

هییا و بسییترهای ورود بیید اییین ن ارجی و ن ین سعی بر آن دارد کد زمینیید ،  است.با ج جد بد ایجاد مکانیسم های انسانی

حقیی ق کیفییری بیید نحیی  مضیییق و محییدود ، ح زه ها را مسدودیا بسیارسخت کند .در نهایت اگر م مر ثمر واقع نشیید

مداخلد نماید. مسلما اجرای ساز و کارهای کیفری و مداخلد حداک ری حق ق جزا میت اند نافی و متعییارض بییا هییدف 

قان ن ییذار ،  و سایر مکانیسم ها کارآ نباشییند،  دی کد نیاز ضروری وج د داردجسهیل ام رات گمرکی باشد.فقط در م ار

وارد جرگ ان اری این ام ر نم ده است.حتی نسبت م اد جخلفات گمرکی با جرایم خاص گمرکی م ییید اییین م ضیی د 

م ده است.محدود ان اد جرایم را جحت عن ان قاچاق ذکر ن  113ان اد جخلفات و جنها ماده    112الی    102می باشد .م اد  

 حکایت از اثبات این فرضید خ اهد داشت.، کردن این جرایم بد علم و عمد مرجکب نیز

د:با ج جد  بد فرضید ف ق و اینکد قان ن گمرکی در جهت ایجاد ن م در  امیی رات گمرکییی میباشیید .فلییذا باسییخ هییای 

در جخلفات و حتی در قاچاق گمرکییی م ییید  اداری و ن ارجی بر باسخ های کیفری غلبد دارند.در یافت جریمد،  جبرانی

این م ض د است.مسلما مکانیسم های ن ارجی و جبرانی مذک ر ج سط قان ن ذار در عین حالی کیید حقیی ق گمرکییی را 

از اثرات منفی باسخهای کیفری هم برخ ردار نمیباشد.طبع ام ر گمرکی هم ایجاب مینماید کیید سییاز و ،  وص ل مینماید

 اقل باشد.کارهای کیفری در حد

قان ن ذار حتی در قان ن ام ر گمرکی ضمانت اجرا و مجازاجهای کیفری جرگ قاچاق را ذکر ننم ده و با ج جد بیید مییاده 

 آنرا بد قان ن مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارجاد داده است . 118
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 منابع و مأخذ

 

 

 ( .1، 1388)وحدی ن اد، 

 (.16، 1387)صادقی،  

حت فشار افکار عم می، گسترده جر می شد و مجرمین بیشتری را نیز بد وج د می آورد)نجییف ایرانیید ابییادی، ق انین ج

1377 ،76.) 

این جرگ ان اری با در ن رگرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعد و با جکید بر مبنای ن ری م رد قب ل خ د، ج سط  

 (11-12، 1384قان ن ذار ص رت می گیرد )آقا بابایی،  

، 1392پای مباحث سیاسی را بد میان می کشد و ربط ونسبت آزادیهای فردی و قدرت حک متی را می کاهد )فرح.....،  

172) 

 (138، 1388بر حسب مجرماند دریافت نم ده و منصرف جلقی شده اند. )حسن دادیاری، سارا آقایی، 

 (.201، ص 1349زیرا ناشیاز خ د درمان است )شارل منتسکی ،  

نباید برای کنترل رفتاری کد می ج اند ب سیلد سایر رشتد های حق قی بد شکل م ثری جحت ن م درآید، از حق ق کسی  

 (.224، ص 1374جزا استفاده کند )کریست فرکالر کس ن،  

، 1387وج د انبارها ودفاجر گمرکی در بندر »جب«  کد اکن ن  ل کس ر نامیده می ش د، دلیل این مدعا اسییت ) صییادق،  

22) . 

 3،  1387س ی بازرگانان خارجی بد بزرگانی کد ججارت در منطقد آنها ص رت می گرفت پرداخت می شد    ) بهروز،  

  . ) 

دی ان در زمان ساسانی، دفتری ب ده کد در آن ناگ پرداخت کنندگان مالیات و دریافت کنندگان وتییایف را مییی ن شییتند 

 (.14:  1387)بهار مست،  

 ( .38، 1386ی کش ر ص رت می گردد، بحث و گفت   می کند )ولیدی، اخالل در ن اگ اقتصاد

 

 

 

 


