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 مقدمه
ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا  معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشمجویان حقموق آمموزش     های تئوریک دانشگاه حدودی متفاوت است، با آنچه در کالس

 همای درسمی همم بمه شمکلی      که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس شود میداده 

صمورت تئموری و بمدون     است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسن به س،االت بمه 

به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملمی قبمل    .کند تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

التحصیالن وقتی وارد مرحله کار  از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

هما   وند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگماه ش می

مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضمائی بما ورود بمه میمدان کمار و فعالیمت بمر همی          

تردیمد تنهما منبمع آمموزش عملمی وکالمت، قضماوت و         بمی  .التحصیل حقوقی پوشیده نیست فارغ

هما و جلسمات رسمیدگی، هممین رویمه قضمائی        بعد از حضور عملی در دادگماه  طورکلی حقوق، به

نظرهای کسمانی کمه همر     ها و اختالف باشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسن می

اطالعات کاربردی و  تواند میصورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند  روز به

 .ه قرار دهدعملی را در اختیار خوانند

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنمد هسمتند؛ امما همی       اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایمن   تواند بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی

حمال   حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقموق اسمت کمه دائمم در    

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعمه   باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب تغییر و تحول می

از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هرکدام به طریقمی نسمبت بمه     .حقوقدانان تمام خواهد شد

کننمد کمه    بخشی به مطالب و موضوعات راجمع بمه رویمه قضمائی اقمدام ممی       آوری و انسجام جمع

ات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفمه فرهنگمی خمود در نظمر     انتشار

فمرد بما     صمورت ممنظم و منحصمربه    بندی مطالب رویمه قضمائی بمه    دارد نسبت به تدوین و جمع

صمورت کماربردی و بما دسترسمی      های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بمه  ویژگی

ها هرکمدام   ای از کتاب در راستای تأمین این هدف مجموعه .م نمایدآسان به مطالب هر دعوا اقدا

 :شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد «ها در رویه دادگاه ...دعوای»تحت عنوان کلی 

 آراء وحدت رویه؛ .1

 آرای اصراری؛ .2

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان .1



 

 

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .1

 های مشورتی؛ نظریه .2

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .2

 .نمونه دادخواست و معرفی دعوا .8

صمورت منسمجم و    در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص همر دعموا بمه   

متمرین  منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضمائی در ک 

با توجه به تعمدد بسمیار آراء    .زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند

آن بوده از مموارد متفماوت    ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر دادگاه

ثمل آراء  ؛ م آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شمود و همچنمین در سمایر مموارد    

کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیمت   عالی دیوانآراء  وحدت رویه،

 .کنندگان عزیز قرار گیرد این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 :های کتاب مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .2

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .1

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .5

 .دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان .1

مطالب حقموقی موجمود    انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر« گروه پژوهشی»

همای   نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شمدن مجموعمه در چما    

لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننمدگان عزیمز از همر صمنف ضممن       .بعدی استفاده نماید

طریمق  کتبمی یما از   ) صمورت  ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بمه 

 .ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند

  

 مدیر مسئول انتشارات 

ششیک هزار و سیصد و نود و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرائممعرفی 

 قاچاق کاال و ارز

 فصل اول



 

 



 

 

 جرایم قاچاق کاال و ارزمعرفی 
به دلیل مشکالت عدیده اقتصادی و قوانین مربوطه به واردات کاال ، امروزه قاچاق کاال بمه  

به جهت فقمدان تعریمف قمانونی راجمع بمه       .یکی از معضالت اجتماعی تبدیل شده است 

هما و مقاممات صمالح بمر اسماس مصمادیق        قاچاق و واگذاری تشخیص آن به قضات دادگاه

 .باشد های خاص خود برخوردار می در قانون ، رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگیمندرج 

ترین وجمه آن اقتصمادی اسمت کمه      ای چند وجهی است که مهم پدیده قاچاق کاال پدیده

گیمری اقتصماد زیرزمینمی، کماهش تولیمد       سبب خروج اقتصاد از مسیر سمالم آن و شمکل  

بدین ترتیمب عمالوه بمر     گذاری خواهد شد ناخالص ملی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه

کشمور   یهمای زیمادی را بمر پیکمر اقتصماد      تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد و هزینه

 .کند تحمیل می

و اصمطالحات گمرکمی    در دو قانون به شرح ذیل اصطالحات مربوط به قاچماق کماال و ارز  

 پردازیم: می ها آنتعریف و تعیین شده است که به اختصار به 

 1110اصطالحات در قانون امور گمرکی مصوب  :گفتار اول 

 و قاچاق کاال و ارز در این قانون به شرح ذیل می باشد: گمرکی اصطالحات اهم

 قمانون  ایمن  مقمررات  بمر اسماس   کمه  اسمت  شمفاهی  یما  کتبی ای بیانیه :کاال اظهار (الف

 ممورد  اطالعمات  و کند می مشخص کاال درباره را خود نظر مورد گمرکی رویه اظهارکننده،

 .دهد می ارائه را گمرکی مقررات اجرای برای نیاز

 ایمن  مقمررات  برابمر  را کماال  کمه  اسمت  او قانونی نماینده یا کاال صاحب :اظهارکننده (ب

 بمه  وی قانونی نماینده یا کاال صاحب الکترونیکی اظهار در .کند می اظهار گمرک به قانون

 عنموان  به مذکور گواهی صدور مجاز مراکز از شده تأیید( دیجیتالی) رقومی گواهی استناد

 .شود می شناخته اظهارکننده قانونی نماینده یا کاال صاحب

 کلی فهرست نقل، و حمل شرکت آن موجب به که است سندی :اجمالی اظهارنامه (پ

 از نقلیمه  وسمیله  خمروج  یما  و ورود هنگمام  را شود بارگیری یا و تخلیه باید که محموالتی

 .نماید می اعالم کشور
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 آهمن،  راه همای ایسمتگاه  هما، فرودگماه  هما،  اسمکله  بارانمدازها،  انبارهما،  :گمرکی اماکن (ت

 و انباشمتن  بمرای  و اسمت  گممرک  نظمارت  تحمت  که است مکانی یا محل هر و ها محوطه

 توانمد  ممی  امماکن  این .شود می استفاده گمرکی تشریفات انجام منظور  به کاالها نگهداری

 .باشد عمومی های سردخانه و اختصاصی انبارهای گمرکی، انبارهای

 .است مربوط گمرکی تشریفات انجام از پس گمرکی اماکن از کاال خروج :ترخیص (ث

 پمس ( فورواردر و کریر) نقل و حمل شرکت آن موجب به که است سندی :ترخیصیه (ج

 گممرک  بمه  را کماال  گیرنمده  توسمط  گمرکی تشریفات انجام بودن بالمانع هویت، احراز از

 .نماید می اعالم

 .شود می انجام گمرکی مقررات اجرای در که است عملیاتی کلیه :گمرکی تشریفات (چ

 اجمرای  بمرای  کمه  اسمت  معتبمری  ناممه  بیممه  و بانکی نامه ضمانت نقد، وجه :تضمین (ح

 .شود می سپرده گمرک نزد گمرکی مقررات در مندرج الزامات

 عدم یا انجام برای گمرک برابر در را شخص که الکترونیکی یا کتبی الزام قبول :تعهد (خ

 .کند می ملزم عملی انجام

 اضمافه  بمه  کاال گمرکی ارزش( 4۴) درصد چهار معادل گمرکی حقوق :ورودی حقوق (د

 موجمب  بمه  کمه  وجموهی  عمالوه  بمه  گردد می تعیین وزیران هیئت توسط که بازرگانی سود

 شمامل  ولمی  گیرد می تعلق کاال قطعی واردات به و است آن وصول مسئول گمرک قانون،

 .شود نمی خدمات انجام های هزینه

 و تخلیه بدون مذکور اماکن از کاال خروج و گمرکی اماکن به کاال ورود :یکسره حمل (ذ

 .است قانون این مقررات رعایت با اماکن این در تحویل

 توسمط  مربوطمه  اسمناد  ضممیمه  بمه  شمده  امضماء  اظهارناممه  کمه  زممانی  :اظهار روز (ر

 ثبمت  دفتمر  شمماره  و شمود  ممی  ارائمه  گممرک  به ایرایانه یا دستی صورت  به اظهارکننده

 .یابد می اختصاص آن به اظهارنامه

 المدولی  بمین  المللی بین سازمان :(گمرکی همکاری شورای) گمرک جهانی سازمان (ز

 دسمامبر  70 بما  مطمابق  شمسمی  هجمری  7913/  3/  14 ممورخ  کنوانسیون بر اساس که


