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Abstract
What is accepted as an accepted principle and evident in changing
behavior and change of lifeIt is necessary to change the behavior, change
the mind and the way of thinking of the owner of that behavior. But it is
clear that mere knowledge and awareness of the subject is not obligatory
And change is not treated, but to change behavior, knowledge and
knowledge must become believable And believes that it will be able to
create the necessary motivation for the behavior of properties.The study
of the relationship between smuggling of goods and economic issues is
very important, but we should not neglect the issue of smuggling from
other angles with the cultural and social approach.The phenomenon of
smuggling and importing from it, without supervision of the responsible
institutions, can have profound cultural, political and social
consequences, along with serious social consequences for society.When a
country's trade is healthy, legal and transparent, the government is able to
predict its future revenue through customs and commercial profits.It
enables the government, while not relying on oil revenues, to apply the
adopted commercial policies to improve the economic situation
accurately And fulfills its expected results.In this paper, we try to
consider solutions to the impacts of trafficking in human beings on ways
to deal with these effects.

keywords: Smuggling, Imposed effects, Fight against smuggling,
Fighting strategies.
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چکیده
در رابطه با حکم وضعي خريد و فروش کاالي قاچاق ،برخي از فقها قائلند به اينکه نهي در
معامالت ،مانند اين مورد ،اقتضاي بطالن آنها را ندارد؛ به اين دليل که درست است معامله قاچاق،
حرمت تکليفي دارد و شارع مي تواند نسبت به ارتکاب آن ،عقاب کند ،اما اين باعث نميشود که
معامله کاالي قاچاق و خريد و فروش آن باطل باشد ،بلکه طرفين معامله ،مالک ثمن و مثمن
ميشوند .البته در همين مورد ،عده اي از فقهاي ديگر ،قائلند به اين که مطلقا نهي در معامالت،
مقتضي فساد و بطالن است .بنابراين ،عالوه بر حرمت تکليفي خريد و فروش کاالي قاچاق ،حکم به
بطالن و فساد اين نوع معامالت دادهاند .معـامالت کـاالي قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـايت بندهاي
( )3( ،)2( ،)1ماده 191ق .م مشـکلي نداشـته ،چنانکه عنصر قصد و رضا ،معين بودن مورد معامله و
اهليت طرفين اصوالً موجود اســت ،مگر خالف آن ثابت شــود .اما با توجه به صــراحت بند ()4
ماده  ،191همچنين مـاده  343ق  .م ،قـاچـاق کـاال و ارز از جهـت موضــوع غيرقـابـل انتقـال بوده
و مشــروعيت ندارد .در جرمانگاري اين معامالت به دليل وضــعيت خاص مبيع و همچنين
آسيبهاي اجتماعي که به بار ميآورد ،باعث بطالن قرارداد ميشود .در اين مقاله سعي بر آن است
که عالوه بر بررسي فقهي و حقوقي ،صحت و بطالن معامالت قاچاق ،مورد بررسي قرار گيرد.
کلیدواژهها :قاچاق کاال ،معامالت قاچاق ،بطالن معامله قاچاق ،جرمانگاري قاچاق ،جرايم
قاچاق ،قاچاق ارز .
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مقدمه
اقتصاد در عصر جديد با پيچيدگيهايي روبرو شده است که يکي از اين پيچيدگيها معضلي به نام
«قاچاق کاال و ارز» ميباشد  .قاچاق يک واقعيت تلخ اجتماعي و يک معضل اقتصادي است که با
آسيبهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي همراه بوده و آثار زيانباري را ايجاد ميکند
(ساخت ايران؛ رسانه ملي و حمايت از کاالي ايراني.)1391 ،
در سال هاي اخير همواره موضوع قاچاق کاال و راهکارهاي مقابله با آن از جمله مهمترين چالشهاي
اقتصادي در برنامه اصلي اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولتها قرار گرفته است .اين موضوع
از سال هاي دور گريبانگير اقتصاد کشور است ،اما در ساليان اخير با توجه به تشديد مسائل و
مشکالت گسترده ضربه به توليد داخلي و ايجاد اشتغال براي نيروي کار فعال به خصوص اقشار
تحصيل کرده ،از اهميت بيشتري برخوردار شده است .چراکه ام روزه مشخص شده است که تا زماني
که سودآوري قاچاق کاال بيشتر از توليد و عرضه محصوالت توليد داخل است ،صرف مبارزه فيزيکي
با محصوالت قاچاق موجب بهبود اين مشکل نميگردد .حتي با فشار بيشتر و افزايش کنترل ،نظارت
و بازرسي ،محصوالت قاچاق با روش هاي ديگر در اختيار متقاضيان قرار داده ميشود و در نهايت
هزينه هاي مختلف مبارزه با قاچاق موجب کاهش بيشتر توليد داخل و به تبع آن کاهش اشتغال
نيروي کار ميشود (خالقي نژاد.)1391 ،
امروزه يکي از جنگ ها و مبارزاتي که بين مسلمين و کفار در جريان است ،جنگ اقتصادي است که
کفار سعي دارند با در دست گرفتن اقتصاد حکومتهاي اسالمي ،تسلط و واليت خود را بر آنها
تحميل کنند .بنابراين ،مي توان گفت کساني که با اطالع از اين مطلب ،کاالهاي قاچاق را مورد
خريد و فروش قرار ميدهند ،نوعي اعانت بر اثم و عدوان ميکنند .در رابطه با حکم وضعي خريد و
فروش کاالي قاچاق ،برخي از فقها قائلند به اين که نهي در معامالت ،مانند اين مورد ،اقتضاي بطالن
آنها را ندارد؛ به اين دليل که درست است معامله قاچاق ،حرمت تکليفي دارد و شارع ميتواند نسبت
به ارتکاب آن ،عقاب کند ،اما اين باعث نميشود که معامله کاالي قاچاق و خريد و فروش آن باطل
باشد ،بلکه طرفين معامله ،مالک ثمن و مثمن ميشوند .البته در همين مورد ،عدهاي از فقهاي ديگر،
قائلند به اينکه مطلقا نهي در معامالت ،مقتضي فساد و بطالن است .بنابراين ،عالوه بر حرمت
تکليفي خريد و فروش کاالي قاچاق ،حکم به بطالن و فساد اين نوع معامالت دادهاند (عابديان و
ارمک ،1391 ،ص .)13

3

در قوانين جمهوري اسالمي ايران ،قاچاق کاال و ارز جرم انگاري شده و مجازات هايي نوعاً تعزيري
همچون شالق ،حبس ،تعليق و جريمهي نقدي براي موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص
(قاچاق کاال و ارز) براي آن به تصويب رسيده است ،در شرع نوع جرم و مجازات تعزيري مشخص
نيست ،اما در اين قانون جرم و مجازات معين شده است .
فقه اسالمي ،عالوه بر احوال فردي ،ماهيتي اجتماعي دارد و ناظر بر حاکميت و ارادهي اجتماع
است .قراردادهاي مربوط به قاچاق کاال و ارز که باعث تزلزل بازار مسلمين ميشود ،نوعي ضرر به
اجتماع مسلمين و اقتصاد آن مي باشد که بنا بر آراء فقهاء ،امر به معروف و نهي از منکر در اين
زمينه الزم است.
بسياري از کساني که درگير پديده ي شوم قاچاق هستند از احکام تکليفي و وضعي و آثار سوء آن در
حوزههاي مختلف بياطالع يا کماطالع هستند و چه بسا به همين دليل به اين عمل مبادرت
مي ورزند و آن را شغلي مناسب براي خود و خانواده تلقي ميکنند .
اين پژوهش حکم تکليفي و وضعي معامالت قاچاق کاال و ارز را از ديدگاه فقه و حقوق اسالمي مورد
بررسي قرار ميدهد .

تعریف مفاهیم اصلی (واژگانی)
قاچاق
در لغتنامه دهخدا در معناي قاچاق آمده است« :قاچاق (ترکي ص  ،اِ) برده ،ربوده( ،فرهنگ نظام)،
آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است .متاع قاچاق :متاع ممنوع الورود
يا ممنوع المعامله» ( ،1311ج ،11ص .)11294در فرهنگ عميد در مورد واژهي قاچاق آمده است:
«قاچاق :خريد و فروش کاالهايي که معاملۀ آنها در انحصار دولت يا ممنوع است ،وارد کردن يا
صادر کردن کاالهايي که ورود و صدور آنها ممنوع است( ،صفت) ويژگي کااليي که معاملۀ آن
ممنوع باشد» ( ،1331ج ،2ص .)953در فرهنگ معين در معناي قاچاق آمده است :خريد و فروش
اجناس به طور غيرقانوني (ج ،2ص. )211
کاال .ارز
معناي واژهي «کاال» در فرهنگ عميد به اين صورت آمده است :متاع ،مالالتجاره ،مال (،1331
ج ،1ص .)115در لغتنامه دهخدا :کاال ،کاالي ،رخت و رخوت ،اسباب ( ،1311ج ،21ص.)32
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ارز
معناي «ارز» در فرهنگ عميد به اين صورت آمده است( :اقتصاد) سند بانکي که ارزش آن به پول
خارجي معيّن شده باشد( .اقتصاد) پول خارجي که در داخل مملکت خريد و فروش شود (،1331
ج .)2در لغتنامهي دهخدا« :ارز ،بهاء (برهان) ،قيمت ،ارزش ( ،1311ج .)2در فرهنگ معين :بها،
قيمت ،ارزش .پول خارجي ،پول بيگانه  .ارزتهاتري که در قراردادهاي پاياپا مبناي محاسبه قرار مي
گيرد .يوزانس ارزي که پس از دريافت کاال حواله ميشود .ارزدولتي که دولت از طريق بانکهاي
مجاز و به نرخ دولتي ميفروشد .ارزدانشجويي که دولت به دانشجويان خارج از کشور براي ادامۀ
تحصيل ميدهد .ارزشناور که بهاي آن ثابت نيست و براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود.
ارزرقابتي که از سوي دولت در رقابت با بازار آزاد عرضه ميشود .صادراتي ارزي که از طريق فروش
کاالي صادراتي تأمين ميشود» (1ج ،آ-ي).

تعریف مفاهیم اصلی (اصطالحی)
قاچاق
قاچاق در اصطالح ،هرگونه فرار از نظارت گمرکي يا انجام فعاليت ناقض قانون خاص
محدودکننده گفته ميشود (جعفري لنگرودي ،1331،ص .)511پديده قاچاق کاال و يا تجارت
زيرزميني به نقل و انتقال کاال بدون پرداخت عوارض گمرکي و سود بازرگاني گفته ميشود ،اين
پديده يکي از دغدغه هايي است که کشورهاي در حال توسعه با آن درگيرند (شکيبائي و
احمدي ،1313،ص.)114
کاال
در اصطالح علم اقتصاد ،محصوالت و موادّ مختلفي که توسط توليدکننده ،به بازار عرضه شود و در
برابر دريافت پول ،يکي از نيازهاي انسان را تأمين و رفع کند ،کاال نام دارد .کاالهايي که در بازار
عرضه ميشوند ،و به فروش ميرسند تا توسط مصرفکنندگان خريداري شوند و به مصرف برسند،
کاالهاي مصرفي نام دارند .کاالهايي که توليدکنندگان ديگري براي توليد کاالهاي مختلف ديگر،
آنها را خريداري کنند و مورد استفاده قرار دهند ،کاالي واسطهاي ناميده ميشود .کاالهايي که
نيازهاي اوّليّه مصرفکنندگان را تأمين ميکند ،کاالهاي ضروري و کاالهايي که براي تأمين نيازهاي
کماهميتتر مصرف ميشود ،کاالهاي تجملّي ناميده ميشود (ويکيپديا ،کاال2119 ،م).
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ارز
ارز عموماً نوع پذيرفته شده اي از پول است که شامل سکه و اسکناس هاي کاغذي ميشود و توسط
دولت توزيع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد .ارز که به عنوان واسطه مبادله کاال و خدمات مورد
استفاده قرار ميگيرد ،پايه و زيربناي کسبوکارها به حساب ميآيد (دهقان2119 ،م).

بررسی حقوقی معامالت قاچاق کاال
موارد بطالن معاملهی قاچ اق از نگاه حقوقی
با مراجعه به قوانين موضوعه ميتوان گفت :مواردي که منجر به بطالن عقد ميشود ،عبارتند از :
فقدان قصد انشای طرفین
منظور از قصد با توجه به ماده  191و مواد بعدي از قانون مدني ،قصد انشاء يا اراده ايجاد عقد است.
هرچند قصد و رضا ،با هم در يکي از چهار بند ماده  191ق .م آمده است ،ولي نبايد اشتباه کرده و
آن دو را يکي پنداشت ،بلکه با توجه به مواد بعدي قانون مدني پي ميبريم که قصد با رضا متفاوت
است و فقدان هر کدام ،آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت .از نظر تفاوت ماهوي قصد رضا در
مراحل فعاليت رواني معاملهکننده ،بايد ذکر گردد که مرحله قصد يک مرحله بعد از مرحله رضا
ميباشد .تفکيک قصد و رضا در قانون مدني نيز به اين صورت ميباشد که قانونگذار با ذکر دو عنوان
«قصد طرفين و رضاي آنها» در بند يک ماده  191آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدي،
آثار و احکام متفاوت آنها را بيان داشته است .قانونگذار در ماده  191ق .م اثر خالقيت و سازندگي
عقد را براي قصد انشاء شناخته و در مواد بعدي نحوه ابراز آن را تعيين کرده است و در ماده 194
ق .م لزوم توافق قصد طرفين را به عنوان شرط صحت عقد بيان داشته و سپس در ماده  195اين
قانون ،عقد فاقد قصد را باطل اعالم کرده است .
فقدان اهلیت
آنچه در اين بخش به عنوان يکي از مواردي که منجر به بطالن معامله ميشود ،فقدان اهليت
استيفاء است .مطابق با ماده  211قانون مدني « :براي اينکه متعاملين ،اهل محسوب شوند ،بايد بالغ
و عاقل و رشيد باشند» .از اين ماده استفاده ميشود که اهليت داراي سه رکن است :بلوغ ،عقل و
رشد که در صورت فقدان هر يک از اين سه عنصر ،مطابق ماده 212ق.م فاقد اعتبار قانوني است.
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موارد عدم اهلیت منجر شونده به بطالن
عقل
کسي که در سن تمييز است ،ولي عقل ندارد ،مجنون خوانده ميشود و بايد گفت ،مجنون کسي
است که توانايي انديشيدن و استنتاج از جمع و ترکيب کردن معلومات را ندارد و به همين جهت
فاقد اراده است و اعمال او منشاء ارادي ندارد و به همين دليل وصف بطالن بر اعمال حقوقي که او
انجام ميدهد ،مترتب ميشود .طبق ماده 1213ق.م مجنون به دو گونه است ،دائمي و ادواري .
مجنون دائمي ،شخصي است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره اي براي افاقه او موجود
نيست .برعکس مجنون ادواري ،کسي است که جنون او استقرار ندارد و اينکه اعمال حقوقي او که
در دوره افاقه انجام ميدهد ،صحيح ميباشد .شخص مست و بيهوش و کسي که در اثر به کار بردن
مواد مخدر درك و تمييز خود را از دست داده ،مانند مجنون است.
صغیر غیر ممیز (بلوغ)
صغير غيرمميز کسي است که توان تمييز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسايي اشياي محيط
و اعمال شخصي نيست و ارزش اشياء را نميداند .مثال يک صغير غيرمميز ممکن است به راحتي
راضي شود يک قطعه از جواهر ارزشمند را با يک جعبه شکالت معاوضه کند .براي سن تمييز ،سن
خاصي به عنوان يک ضابطه قطعي مشخص نشده است .پس معامالت اشخاص مجنون و همچنين
صغير غير مميز به دليل عدم وجود عقل و قوه تمييز باطل ميباشد.
پس به طور کلي معامالت مجنون دائمي و صغير غير مميز باطل است ،حتي در تملکات بالعوض و
نسبت به مجنون ادواري هم فقط معامالتي که در حال افاقه انجام داده ،صحيح ميباشد ،آن هم اگر
حالت افاقه مسلم باشد (ماده  1213ق .م) .پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواري مسلم نباشد و
شک کنيم ،بايد معامله را باطل بدانيم.
فقدان شرایط مربوط به مورد معامله
براي صحيح بودن هر معامله الزم است مورد معامله داراي شرايطي باشد که فقدان يکي از آن
شرايط بطالن عقد را به همراه دارد .ماده  215ق .م ،اعالم ميکند « :مورد معامله بايد ماليت داشته و
متضمن منفعت عقاليي مشروع باشد» .همچنين ماده  211ق.م اضافه ميکند« :مورد معامله بايد
مبهم نباشد ،مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است» .
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با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط مي توان شرايط مورد معامله را از قرار زير دانست که فقدان
هر يک موجب بطالن عقد خواهد گرديد :ماليت داشتن ،عقاليي بودن منفعت آن ،مشروع بودن
منفعت ،مقدور التسليم بودن ،معلوم بودن ،معين بودن ،قابل انتقال بودن ،مملوك بودن ،موجود
بودن ،مشروع بودن عمل مورد معامله.
جهت نامشروع
جهت يا انگيزه تشکيل عقد گاهي با نظم عمومي تعارض پيدا ميکند .در اين صورت اعتبار
بخشيدن به ع مل حقوقي مزبور از سوي قانون که خود پاسدار نظم جامعه است ،در راستاي فراهم
کردن زمينه پيدايش اختالل در نظم است .مثال معتبر و الزم االجرا شناختن عقد بيع يک ساختمان
که انگيزه خريدار آن تاسيس قمارخانه يا مکان فساد در آن ساختمان باشد ،گونهاي کمک به
خريدار براي دستيابي به اين انگيزه غير قانوني و در نتيجه اقدامي بر ضد هدفي است که قانون براي
تامين آن وضع گرديده است ،اگرچه اجراي انگيزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است .به
همين دليل قانون مدني در ماده  ،211وجود انگيزه نامشروع را در طرف معامله در صورتي که بدان
تصريح شود ،سبب بطالن معامله اعالم کرده است.

آثار بطالن معامله قاچاق از نظر حقوقی
در حکم هیچ بودن عقد باطل
اينکه عقد باطل در ديد حقوق و به اعتبار اثري که در روابط اجتماعي به جاي ميگذارد در حکم
هيچ است ،پديده اي است که در واقع هيچ تغييري در حقوق و تکاليف طرفين عقد به وجود
نميآورد .قانون مدني به اين وصف عقد باطل تصريح ميکند و ميگويد« :بيع فاسد ،اثري در تملک
ندارد .ماده  315و ماده  311هم بيان ميدارد که «هرگاه کسي به بيع فاسد ،مالي را قبض کند ،بايد
آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ،ضامن عين و منافع آن خواهد بود» .پس
خريدار در چنين حالتي در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد «ضمان
قهري» است و نه مسؤوليت قراردادي .با وجود اين ،گاه در قوانين احکامي ديده ميشود که نشانه
وجود پارهاي آثار جنبي بر عقد باطل است .براي مثال در بند  2ماده 312ق.م «ضمان درك» از آثار
بيع صحيح قلمداد شده است ،در حالي که خريد و فروش مالي که به ديگران تعلق دارد ،بيعي است
باطل.
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بطالن ،نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد است
بطالن ،نتيجه فساد در ارکان اصلي عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعي است ،به همين جهت
نيز ،از آغاز آن را بياعتبار ميکند ،هرچند که بطالن مدتها پس از آن اعالم شود .بايد فرق
گذاشت بين موردي که موجب و سبب فساد در عقدي بعد از انعقاد ايجاد ميشود .مثل اينکه همسر
زن مسلمان بعد از نکاح کافر شود که در اين صورت عقد منفسخ ميشود و نه باطل .بايد توجه
داشت که در خيلي موارد انفساخ و بطالن به جاي يکديگر به کار برده شدهاند که بايد با تفسير
دقيق نظر قانونگذار را فهميد ( مثل مواردي در اجاره که منظور از بطالن در اجاره در واقع انفساخ
بوده است).
غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطالن عقد
فسادي که در ارکان عقد باعث بطالن آن ميشود ،قابل جبران نيست و دو طرف نميتوانند به
تراضي آن را اصالح کنند .بيگمان آنان مي توانند عقد جديد ببندند و همان مضمون را در ترکيبي
نافذ مورد تراضي قرار دهند ،ولي اين عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازهاي است که گذشته را
اصالح نميکند .براي مثال چند تن گندم به جاي جو به اشتباه فروخته ميشود ،پس از رسيدن
کاال به مقصد ،دو طرف به اشتباه خود پي ميبرند ،ولي به مصلحت ميبينند که گندم را بازنگردانند
و معامله را نسبت به آن بپذيرند ،به طور مسلم چنين اختياري را دارند ،ليکن تراضي آنان عقد فاسد
پيشين را اصالح نميکند و تمليک از زمان توافق تازه انجام ميشود .حتي طرفي هم که از عقد
فاسد زيان ميبرد ،نمي تواند با رضايت خود عقد را نسبت به گذشته صحيح تلقي کند ،چون عقدي
به وجود نيامده است.
بطالن ،نتیجه تجاوز قهری از قوانین است
بطالن نتيجه قهري تجاوز از قوانين است و نيازي به حکم دادگاه ندارد .اما از سوي ديگر چون فرض
مي شود که صورتي از عقد فراهم آمده است و براي اثبات خالف ظاهر است که «بطالن» عنوان
مي شود ،ناچار بايستي دادگاه بطالن عقد را اعالم کند و به اختالف پا يان دهد .تحليل مرحله ثبوت
و اثبات بطالن جمع بين اين دو وضع به ظاهر متضاد را روشن ميکند .به اين معني که در عالم
ثبوت ،معاملهاي باطل مي باشد ،ولي براي تحقق اين ادعا در مرحله اثبات بايد امر در دادگاه مطرح
شود و حکمي که دادگاه ميدهد ،اعالم بطالن عقد ميباشد و از زمان ظهوريت و ايجاب و قبول آثار
دارد و نه از زمان بيان حکم و ميگوييم که در عالم ثبوت نوعا باطل است ،ولي نياز به حکم بطالن
دارد .براي اثبات و حکمي هم که صادر ميشود حکم اعالمي ميباشد و نه حکم تأسيسي .
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اثر بطالن نسبت به طرفین عقد
احراز بطالن عقد نشان مي دهد که تنها صورتي از آن در رابطه طرفين به وجود آمده .بنابراين ،عقد
باطل نه تنها در آينده اثر نميکند ،در گذشته نيز نفوذ نميکند و همه چيز به حال نخستين
بازميگردد.

بطالن مطلق و بطالن نسبی
در حقوق مدني بطالن عقد ،مطلق است و به دشواري ميتوان تصور موردي را کرد که عقد بين دو
طرف نافذ و در برابر ديگران باطل باشد يا برعکس ،بين دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث
معتبر .با وجود اين ،گاه به طور استثنائي به موردي برخورد ميکنيم که عقد نافذ بين دو طرف در
برابر طلبکاران قابل استناد نيست ،زيرا قانونگذار ميخواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران
جلوگيري کند ،ولي در حقوق تجارت که از حقوق اروپايي متاثر شده است ،موارد گوناگوني ديده
ميشود که در آنها بطالن نسبي است و تنها در رابطه ويژهاي ميتواند مورد استناد قرار گيرد .مثال
در ماده  41ق.ت (اليحه اصالحي) در مورد شرکت سهامي عام ميگويد که« :انتقال سهام با نام بايد
در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وکيل او يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در
دفتر مزبور امضاء کند  »...و در پايان آمده است« :هرگونه انتقالي که بدون رعايت شرايط فوق به
عمل آيد ،از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است» .از خواندن اين متن بيدرنگ اين فکر به
ذهن مي رسد که عقد در رابطه بين دو طرف اعتبار دارد ،ولي اين اعتبار چگونه بايد اجرا شود و به
آن عمل شود که مسائل مربوط به حقوق تجارت ميباشد .
نتیجه آنکه از نظر حقوقی:
معـامالت کـاالي قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـايت بندهاي ( )3( ،)2( ،)1ماده 191ق.م مشـکلي
نداشـته ،چنانکه عنصر قصد و رضا ،معين بودن مورد معامله و اهليت طرفين اصوالً موجود اســت،
مگر خالف آن ثابت شــود .اما با توجه به صــراحت بند ( )4ماده  ،191همچنين مـاده  343ق.م،
به نظر ميرسد کـاالي ق ـاچـاق و ارز از جهـت موضــوع غيرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعيت
ندارد .در جرم انگاري اين معامالت به دليل وضــعيت خاص مبيع و همچنين آسيبهاي اجتماعي
که به بار ميآورد ،باعث بطالن قرارداد ميشود.
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بـا توجـه بـه تعريف قـانون مبـارزه با قاچاق؛ ماده 1بند «ث» ،بر خي کاالها که ذاتاً نامشـروع و
ممنوع هسـتند ،در اينگونه موارد هيچ شکي در مورد بطالن وجود ندارد و بحـث مصـــرفکننده و
خريدار با حســـن نيت و يا آگاه از عدم مشـــروعيت مطرح نميباشد .در ماده  22قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز مجازات راجع به اينگونه کاالها سـنگين تر از مجازاتي است که براي قاچاق ساير
کاالها و ارز در نظر گرفته شده است و مجازات حبس به همراه دارد (مهاجر و حسينيان،1391 ،
ص.)41
علتشناسی و مبنای اقتصادی جرمانگاری قاچاق
در گرايش به قاچاق کاال ،عوامل مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،اداري ،حقوقي ،سياسي و فرهنگي
سهم دارند .باال بودن مأخذ حقوق ورودي بسياري از کاالها و محدوديتها و ممنوعيتهايي که براي
واردات اعمال ميشود ،دليل اصلي قاچاق است .شفاف نبودن و بيثباتي و تغييرات پيدرپي مقررات
بازرگاني و سياست هاي اقتصادي نادرست يا کوتاه مدت و فصلي يا حتي روزانه ،شرايطي نامطمئن و
غيرقابل پيشبيني ايجاد ميکند که فعاليتهاي سرمايهگذاري قانوني را کاهش و گرايش به
سوداگري و قاچاق را افزايش ميدهد .مطلوبيت نسبي ،کيفيت بهتر و قيمت پائينتر برخي کاالهاي
خارجي ،تبليغات و گرايش مردم به مصرف اين کاالها ،تحريمهاي اقتصادي ،گستردگي مرزهاي
کشور و مصلحتانديشي هاي مسئولين در مناطق مرزي براي تسکين درد بيکاري و دهها عامل
ساختاري ،رفتاري و زمينهاي را مي توان برشمرد که در قاچاق کاال موثرند .قاچاق کاال در فرايند
آموزش درون خانوادهها و گروه هم ساالن به افراد آموخته ميشود ،جوانان ميبينند که با وجود تورم
و گراني و بيکاري ،چگونه عده اي در کمترين فرصت ،ثروتمند و با تحسين و احترام روبهرو ميشوند
(موسايي و احمدزاده  ،1339 ،ص.)43
در بيان مبناي جرمانگاري قاچاق در حقوق ايران ميتوان گفت :اقتصاد ايران براي پشتيباني از
صنايع نوپا ،متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولي ،ايجاد درآمد بيشتر
براي دولت ،توجه به هدف هاي ملي و دفاعي استراتژيک و اثر گذاشتن بر موازنه تجاري و ايجاد
موازنه مثبت و افزايش ذخاير ارزي و براي دستيابي به اهدافي مانند رشد اقتصادي ،کاهش نرخ
بيکاري ،کاهش نرخ تورم و تعديل تراز پرداختها ،موافق بکار بستن سياستهاي تجاري انقباضي
چون وضع تعرفه و افزايش مأخذ حقوق ورودي ،ايجاد محدوديت مقداري در واردات کاال و به کار
گرفتن ابزارهاي غير تعرفهاي مانند اعمال قوانين و مقررات محدودکننده واردات ميباشد و در اين
راستا گاه خروج از چارچوب تعيين شده را جرم انگاري نموده و با «مجازات» پاسخ ميدهد.
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در حالي که با افزايش موانع تجاري مانند افزايش مأخذ تعرفه کاالهاي وارداتي هزينه واردات رسمي
باال ميرود و به د نبال آن انگيزه براي تجارت غير قانوني و قاچاق با هدف حداکثرسازي سود و
پاسخگويي به تقاضاي داخلي ،تقويت ميشود (اميرحاجلو.)1393،
مهمترين هدف جرمانگاري قاچاق کاال را مي توان حمايت از درآمد دولت و توليد داخلي دانست،
اگرچه قانونگذار ايران ،پاسداري از اصول اخالقي و ارزش هاي جامعه اسالمي و تامين امنيت عمومي
و صيانت از بهداشت جامعه را نيز مد نظر داشته است .واردات غيرمجاز کاال ،توازن در تراز بازرگاني
خارجي کشور را برهم مي زند ،زيرا دولت در برنامهريزيهاي خود با در نظر گرفتن موضوعاتي مانند :
سپردههاي ارزي ،درآمدهاي ارزي ساليانه ،نيازهاي وارداتي کشور و… براي ايجاد توازن در تراز
بازرگاني و پرداخت بدهيهاي خارجي و تامين درآمدهاي عمومي ،بستههايي از سياستهاي تجاري
را در پيش ميگيرد که براساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معين ميشود.
قاچاق کاال که حجم و ارزش آن دقيقاً مشخص نيست ،برنامهريزيهاي اقتصادي را برهم ميريزد و
تحقق اهداف اقتصادي دولت را ناممکن ميگرداند و موجب کسري بودجه و اختالل در اجراي
برنامه هاي عمراني و ايجاد رکود در صنايع داخلي کشور و کاهش توليدات داخلي و افزايش بيکاري
ميشود .از طرف ديگر ،کاالهاي قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد ميشود ،ممکن است شامل
کاالهايي باشد که مخالف با نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي کشور
باشد و يا سالمت و بهداشت و امنيت مردم را تهديد کند (ميراحمديان ،1333،ص.)1333

مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز
زماني که قاچاق کاال به صورت حرفه اي و سازمان يافته ،يا توسط يکي از مأمورين و کارمندان دولت
انجام شود ،براي آنها انفصال از خدمت دولتي و يا حبس در نظر گرفته ميشود .پرونده اين اشخاص
براي بررسي و رسيدگي در صالحيت دادگاه انقالب و دادسرا قرار دارد .به غير از مورد ذکر شده،
ساير پروندههاي قاچاق کاال و ارز در صالحيت تعزيرات حکومتي قرار دارد .اين سازمان مسئول
رسيدگي به تخلفات اقتصادي و صنفي ميباشد و به جرم قاچاق کاال و ارز نيز رسيدگي ميکند .اگر
پرونده قاچاق داراي چندين متهم باشد و به اتهام يکي از آنها در مرجع قضايي رسيدگي شود،
اتهامات ساير متهمان نيز در همان مرجع مورد بررسي و رسيدگي قرار ميگيرد (ماده 44قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز).
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مصادیق قاچاق کاال در قانون
مصاديق قاچاق کاال طبق ماده 2قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  :1392۹11۹13عالوه بر
مصاديقي که در قانون امور گمرکي مصوب  1391۹13۹22ذکر شده است ،موارد زير نيز قاچاق
محسوب ميشود:
الف .برنگرداندن کاالي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا کران بري به کشور در مهلت مقرر
در صورت ممنوع با مشروط بودن صادرات قطعي آن کاال .
ب .اضافه کردن کاال به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض محمولههاي عبوري در
داخل کشور؛ يا کاهش محمولههاي عبوري در داخل کشور .
پ .اظهار کاال به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي .
ت .ورود کاالي موضوع بند (ر) ماده ( )122قانون امور گمرکي مصوب .1391۹13۹22
ج .اظهار کاالي وا رداتي با نام يا عالمت تجاري ايراني بدون أخذ مجوز قانوني از مراجع ذيربط با
قصد متقلبانه.
چ .واردات کاال و ثبت سفارش کاال در سامانه جامع تجارت توسط شرکت ترخيص کاال و
ترخيص کار به صورت تجاري با استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط
براي کاالهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيالت همراه مسافر ،تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در
صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاري به تشخيص گمرك.
ح .خروج کاالهاي وارداتي تجميع شده مسافري و کاالهاي مشمول تسهيالت مرزنشيني و
ملواني از استانهاي مرزي ،بدون رعايت تشريفات قانون.
خ .ورود ،خروج ،خريد ،فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت ،بدون
مجوزهاي الزم از بانک مرکزي.
د .عرضه کاال به استناد حوالههاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و با ساير
دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله.
ر .هرگونه اقدا م به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع
ذيصالح با استناد به قرائن و امارات موجود.
ز .ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر.
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مصادیق قاچاق ارز در قانون
در سال  ،1391با احصاء برخي از مصاديق قاچاق ارز در کميسيون اقتصادي مجلس مواردي مورد
اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از :


انجام هر عملي در کشور که عرفاً معاملهي ارز محسوب ميشود ،از قبيل خريد ،فروش
و حواله توسط اشخاصي غير از صرافي ،بانک يا مؤسسه مالي اعتباري داراي مجوز از
بانک مرکزي در صورتيکه طرف معامله صرافي ،بانک يا مؤسسه مالي اعتباري داخلي
داراي مجوز مذکور نباشد ( معامالتي که در حدود ضوابط بانک مرکزي توسط
اشخاصي نظير واردکنندگان و صادرکنندگان صورت ميگيرد ،از شمول اين بند خارج
است).



ورود يا خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز.



هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي
غيرمجاز به شرط احراز در مراجع ذيصالح با استناد به قرائن و امارات موجود بهعنوان
قاچاق ارز محسوب شود.



معامله فردايي ارز اعم از آنکه توسط صرافي يا غير آن انجام شود (معامله فردايي
معاملههايي است که تحويل ارز و ريال به روز يا روزهاي آينده موکول شده ،ولي منجر
به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها
تسويه تفاوت قيمت ارز است).



انجام کارگزاري خدمات ارزي در داخل کشور براي اشخاص خارج از کشور بدون
داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانک مرکزي (کارگزار شخصي است که مابهازاي
ارز معامله شده را در کشور دريافت ميکند).



ثبت نکردن معامالت ارزي در سامانهي ارزي يا ثبت ناقص يا خالف واقع اطالعات
مربوط به معامالت مذکور در اين سامانه توسط صرافي ،بانک يا مؤسسه مالي -اعتباري
داراي مجوز از بانک مرکزي .



ارائه ندادن فاکتور معتبر يا ارائهي فاکتور خالف واقع يا داراي اطالعات ناقص به
مشتري توسط صرافي ،بانک يا مؤسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي .



عرضه ،حمل يا نگهداري ارز فاقد فاکتور معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير
از صرافي ،بانک يا مؤسسهي مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي (موارد کمتر از
سقف تعييني توسط بانک مرکزي براي ورود ارز از کشور از شمول اين بند خارج
است).
14

بررسی فقهی
حکم تکلیفی
در پاسخهايي که مراجع عظام تقليد در رابطه با حرمت قاچاق بيان کردهاند ،به چنـد دليل استناد
شده است که در سه دليل خالصه ميشود.

قاچاق خالف قانون است و خالف قانون ،خالف حفظ نظم و خالف نظم ،جايز نيست.
در فتواي برخي از مراجع تقليد ،به صراحت آمـده اسـت که خالف قانون ،در هيچ موردي از جمله
قاچاق جايز نيست ،زيرا قانون ،نظام و محور هر جامعهاي را تشکيل ميدهد و اعمال خالف قانون
همانند قاچاق باعث مي شود ايـن نظام و محور از هم بگسلد و در نتيجه منجر به از بـين رفـتن
نظـم عمـومي و اجتمـاعي شود .از همين روست که فقها اين علت را مد نظر قرار دادهاند و در
حکومـت اسـالمي توجه فراواني به قانون کردهاند؛ تا جايي که هر آنچه که در مقام مخالفت با قانون
باشـد را مجوز شرعي ندادهاند.

فتوای برخی از مراجع در این مورد
امام خميني در پاسخ به سوالي درباره اجناسي که بهطور قاچاق از خارج وارد ميشود و در بازار به
فروش ميرسد و يا به کشورهاي ديگر صادر ميگردد ،ميفرمايد :اگر دولت اسالمي مقرراتي در آن
دارد ،بايد مراعات شود و به همين دليل ،در پاسخ به انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به
کشورهاي خارجي از راه هاي غيرقانوني ،اين نوع کسب را خالف مقرّرات دولت اسالمي عنوان کرده
و آن را شرعاً ممنوع ميداند (امام خميني1424،ق ،ج ،2ص ،)211زيرا ايشان مخالفت با قوانين
نظام جمهوري اسالمي را جايز نميدانند (امام خميني1424،ق ،ج ،2ص.)992
از اين رو ،امام خميني معتقدند فروش اجناس قاچاق بايد با مجوز مقررات دولت اسالمي باشد .
چنانچه رهبر معظم انقالب ،آيتاهلل خامنهاي نيز در اين زمينه مخالفت با قوانين نظام جمهوري
اسالمي را جايز نميدانند (امام خامنهاي1424،ق ،ج ،2ص )1933و معتقدند قاچاق مواد مصرفي
مثل پارچه ،لباس و ارز و غيره از جمهوري اسالمي به کشورهاي خليج فارس ،چون خالف قانون
است ،جايز نيست (امام خامنهاي1424،ق ،ج،2ص.)333
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آيتا هلل سيد محمدرضا گلپايگاني نيز معتقد است نظر به اين که دولت اسالمي از قاچاق فروشي نهي
کرده ،بايد قاچاق فروشي نکرد و از مقرّرات دولت متابعت نمود (گلپايگاني1413 ،ق،ج ،2ص،)12
زيرا مجوز شرعي ندارد (گلپايگاني1413 ،ق ،ج ،5ص.)312
آيتاهلل محمد فاضللنکراني نيز وا رد کردن و خريد و فروش اجناس قاچاق را که مخالف مقررات
جمهوري اسالمي ايران باشد ،حرام ميدانند (فاضل لنکراني1425 ،ق ،ج ،1ص.)219
آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي نيز معتقد است قاچاق کاال برخالف دستور شرع است و بايد از آن به
شدّت پرهيز کرد .همچنين اگر موجب ضرر و زيان جامعه شود و به اقتصاد کشور اسالمي لطمه وارد
کند ،جايز نيست .از اين رو ،کمک به قاچاقچيان در امر قاچاق را جايز ندانسته و گرفتن رشوه در اين
زمينه را گناه مضاعف مي داند و امر به معروف و نهي از منکر را در اين زمينه امري الزم عنوان
ميکند (مکارم شيرازي1411 ،ق).
آيت اهلل سيدعلي سيستاني نيز در پاسخ به حکم خريد و فروش کاالي قاچاق معتقد است نبايد از
مقررات تخلف شود (پايگاه آيتاهلل سيدعلي سيستاني ،بخش استفتائات) و آيتاهلل لطفاهلل صافي
گلپايگاني هم عمل مذکور را جايز نميداند (پايگاه آيتاهلل لطفاهلل صافي گلپايگاني ،بخش
استفتائات).

رعايت قوانين ،مصداق وفاي به عهد است و وفاي به عهد الزم است.
يکي ديگر از ادله حرمت قاچاق ،رعايت قوانين اسـت .از ايـن جهـت کـه رعايـت قوانين ،مصداق
وفاي به عهد است .مسلمانان پيمان بستهاند در کشورهايي کـه زنـدگي ميکنند ،مقررات آن کشور
را رعايت کنند تا حکومت نيز حـافظ حقـوق آنهـا باشـد و خالف قانون از جمله قاچاق ،خالف عهد
و پيماني است که با حکومت بستهاند.
البته مي توان در اين دليل اشکال کرد که در اين باره هيچ تعهدي که الزم الوفاء باشـد ،بين
مسلمانان و حکومتي که در آن زندگي ميکنند ،وجود ندارد ،زيرا هيچ يک از شـرايط يک تعهد،
مانند عقد بيع وجود ندارد تا فردي نسبت بـه يـک فـرد ديگـر و يـا حکومـت متعهد باشد.
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بنابراين ،نمي توان اين دليل را جزء ادلۀ حرمـت قاچـاق قـرار داد .البتـه نظـر آيت اهلل سيستاني،
خالف اين است ،چراکه ايشان در پاسخ ب ه سؤالي در رابطه با آنچه کـه گاهي در وسايل نقليه ،مثل
اتومبيل ،قطار ،هواپيما و کشتي مينويسند (مثل سيگار کشيدن ممنوع) رعايت آن الزم است يا
خير ،فرمودهاند« :اگر آنچه نوشـته شـده بـه منزلـۀ شـرط ضمني در استفاده از آن وسيله باشد يا
قانون حکومت باشد که ملتزم به رعايـت آن شـده ،بايد رعايت کنند و تخلف جايز نيست»
(سيستاني1413 ،ق ،ص .)111-115

عمل قاچاق ،قاچاقچي را در معرض ضرر مالي و جاني قرار ميدهـد کـه مـورد نهي شارع واقع شده است.
در فعل قاچاق ،خوف ضرر جاني و مالي وجود دارد .از سوي ديگـر ،هـر کـاري کـه در آن خوف
ضرر باشد ،شرعاً جايز نيست .دليل عمده اين حکم ،قاعده «نفي ضرر» است .ايـن قاعـده از نظر
متن و سند ،مورد اتفاق ميباشد (سيستاني ،1339 ،ص11؛ انصاري ،بيتـا ،ج ،2ص.)532
قواعد فقهی مورد استفاده در حکم تکلیفی قاچاق
آنچه به عنوان ادله حرمت ثانويه قاچاق از لسان فقها و قواعد فقهي مي توان استناد کرد شامل قاعده
الضرر ،قاعده غرور ،قاعده مصلحت ،قاعده نفي سبيل ،قاعده افساد في االرض ،قاعده سوق
المسلمين ،قاعده اعانت بر اثم و عدوان و قاعده نفي رعايت قوانين نظام اسالمي است .
قاعده الضرر
براساس قاعده الضرر ،واردات قا چاق با منافع ملي در تضاد است ،زيرا قاچاق ،به منافع ملي ضرر
ميرساند و از اينرو مشمول کسب حرام بوده و درآمد ناشي از آن نيز حرام است.
قاعده غرور
قاعده ديگر بر حرمت قاچاق ،قاعده غرور است که حرمت قاچاق از باب حرمت مقدمه حرام است.
مقدمه حرام گاهي سبب فعل حرام ميشود و گاهي شرط و زمينه فعل حرام را فراهم ميکند .
قاچاق نيز در صورت اول ،مقدّميت و به تبع ،حرمت آن محرز است.
قاعده مصلحت
قاعده ديگر بر حرمت قاچاق ،قاعده اهم و مهم يا قاعده مصلحت است .امام خميني معتقدند گاه
مسائل عالي حکومت مثل حفظ نظام اسالمي ،عدا لت اجتماعي ،حفظ کيان کشور اسالمي ،حفظ
جان مؤمنان و وحدت مسلمانان ،اقتضاي آن را دارد که حاکم به تناسب زمان و مکان ،پا را فراتر
نهاده ،حکمي ديگر صادر کند که اين ،همان احکام حکومتي است که گاه بر احکام اوليه و ثانويه
مقدم است (امام خميني ،1319 ،ج ،21ص.)93،34
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بنابراين ،چون قاچاق برخالف مصالح عمومي نظام و جامعه اسالمي ماست ،جايز نيست ،ولي هر
زماني که اين ممنوعيت برداشته شد ،اصل آزادي در انجام معامالت ،سر جاي خودش باقي است.
قاعده نفی سبیل
قاعده ديگري که بر حرمت ثانوي قاچاق داللت دارد ،قاعده نفي سبيل است .بيترديد يکي از
پيامدهاي بيشمار شيوع قاچاق ،تسلط کاالهاي خارجي بر بازاري است که بايستي در اختيار
توليدکنندگان مسلمان جامعه اسالمي باشد .در فقه اسالمي هر آنچه که موجب وابستگي به
بيگانگان و غير مسلمانان و تسلط آنها بر جامه اسالمي گردد ،بايد ريشهکن شود .از اين مسئله تحت
عنوان «قاعده نفي سبيل» که از آيه شريفه قرآن کريم مأخوذ است ،ياد شده است .بر اساس اين
قاعده خداوند در قوانين و شريعت اسالم هيچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمين را باز نگذارده
است .ادله گوناگوني براي اين قاعده ذکر شده است .يکي از مهمترين اين ادله ،آيه شريفه «و لن
يجعل اهلل للکافرين علي المومنين سبيال (نساء »)141 ،ميباشد (بجنوردي1419 ،ق ،ج ،1ص
.)219-135
قاعده افساد فیاالرض
قاعده ديگر بر حرمت قاچاق ،قاعده افساد فياالرض است .افساد در واقع به فساد و تباهي کشاندن
جامعه است .لذا ،اغلب فقها ،افساد في االرض را معادل محاربه با خدا دانسته و حکم آن را مرگ
ميدانند .طبق مالكهايي که در افساد فياالرض مانند ايجاد خوف و هراس ،ناامني ،برهم زدن نظم
اجتماعي ،ايجاد تنگنا و مضيقه در حيات اقتصادي و اجتماعي و سد راه معيشت مردم وجود دارد،
قاچاق کاال نيز از مصاديق بارز افساد في االرض شمرده شده است ،زيرا نابودکننده اقتصاد سالم و پويا
است (نوايي ،1391،ص.)32
قاعده سوق المسلمین
قاعده ديگر پيرامون حرمت قاچاق ،سوق المسلمين است که براساس آن ،قاچاق ،بازار مسلمين را
دچار چالش بيثباتي و بينظمي ميکند .هدف اين قاعده آن است که بازار مسلمين حفظ گردد و
هرچه به نظام معامالت آنها صدمه بزند ،غير قابل پذيرش ميباشد .بنابراين ،قاچاق کاال يا ارز  ،باعث
به هم خوردن بازار مسلمين شده و تعادلش را به هم ميزند .لذا ممکن است ادعا شود معامالتي که
منجر به قاچاق کاال يا ارز ميشود ،باطل و بياثر است (يزداني ،1391 ،ص.)1
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قاعده اعانت بر اثم
قاعده ديگر بر حرمت قاچاق ،قاعده اعانت بر اثم و عدوان است که اين نوع کسب ،مصداق روشن
کمک به گناه و تجاوز به حقوق عمومي است که اين گونه همکاري حرام بوده و اجماع فقهاي عظام
در موارد بسياري براساس اين قاعده فتوا دادهاند (موسوي بجنوردي1419 ،ق ،ج ،5ص.)314
قاعده رعایت قوانین نظام اسالمی
آخرين قاعده دال بر حرمت قاچاق ،قاعده نفي رعايت قوانين نظام اسالمي است .بر اين اساس،
قاچاق برخالف قوانين کشور و نظام اسالمي است (امام خميني1424 ،ق ،ج ،2ص )991و رعايت
قوانين ،مصداق وفاي به عهد است .مسلمانان پيمان بستهاند در کشورهايي که زندگي ميکنند،
مقررات آن کشور را رعايت کنند تا حکومت نيز حافظ حقوق آنها باشد و عمل قاچاق ،خالف عهد و
پيماني است که با حکومت بستهاند.
حکم وضعی
با توجه به فتواي برخي از فقها ،نهي و حرمتي که براي اين نوع معامالت بيان شده ،موجب فساد و
بطالن اين معامالت نيز ميشود يا اينکه اين نوع نهي ها ،فقط جنبه تکليفي دارند و فساد و بطالن
معامله قاچاقي را به دنبال ندارند؟
اقتضای نهی در معامالت ـ منع از قاچاق کاال و معاملة آن
در اصول فقه ،محققين بحثي را تحت عنوان «ان النهي عن المعامله هل يقتضي فساده ام ال»
(آخوند خراساني1423 ،ق،ص )131آوردهاند .به عبارت ديگر ،هرگاه شارع و يا قانونگذار از معاملهاي
نهي کند ،آيا اين نهي به معناي بطالن و فساد آن معامله است يا خير؟ در اين بحث بين محققين
اختالف نظر و ديدگاههاي مختلفي وجود دارد.
دیدگاه اول :فساد معامله به صورت مطلق
اين نظر را «صاحب حدائق» به «شيخ طوسي» در «مبسوط» و جمعي از اصحاب نسبت ميدهد
(بحراني1415 ،ق ،ج ،11ص .)111عالوه بر اين« ،نراقي» در «مستند الشيعۀ» (نراقي1415 ،ق،
ج ،4ص )111و «مقدس اردبيلي» در «شرح ارشاد» (مقدس اردبيلي1411 ،ق ،ج ،3ص ،)131قائل
به اين نظر هستند .برخي هم مانند «محقق نائيني» ،معتقدند که نهي از معامله با شرايطي باعث
فساد آن معامله است (نائيني1411 ،ق ،ص .)411اگر اين مبنا در نهي از معامالت مورد پذيرش
قرار گيرد ،از آنجا که با ادله مختلف از قاچاق کاال و معامالت و قراردادهايي که در راستاي آن
صورت مي گيرد ،نهي شده است ،بايد اين نوع از معامالت را محکوم به بطالن و فساد دانست.
19

مقررات قانوني هم از مواردي است که از قاچاق کاال و حمل و معامله آن نهي کرده است و
مجازات هاي سنگين کيفري در آن وضع شده است .به عنوان نمونه ،ماده 12قانون نظام صنفي
کشور ،مصوب سال  1312مقرر نموده است« :عرضه و فروش کاالي قاچاق ،حمل و نقل ،نگهداري،
عرضه و فروش کاالي قاچاق تو سط واحدهاي صنفي ،ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات
تکرار در طول هر سال به شرح زير جريمه ميگردد .». . .
دیدگاه دوم :عدم فساد به صورت مطلق
اين ديدگاه ،نظر بيشتر فقهاي متأخر است (بحراني1415 ،ق ،ج ،11ص .)111اين فقها قائلند،
نه تنها نهي در معامالت موجب فساد آنها نميشود ،بلکه حتي اين نواهي ،دليل صحت آنها است،
زيرا اگر چيزي امکان تحقق نداشته باشد ،تعلق نهي به آن محال و لغو است ،چون اين تکليف،
تکليف به امري است که از عهده مکلف خارج است .جناب «عالمه حلي» در «تذکرة الفقهاء» در
باب شرط مالک بودن و يا واليت داشت ن بايع نسبت به کاال ،در پاسخ کساني که به بيع فضولي
اشکال ميگيرند و روايت نبوي «ال تَبِعْ ما لَيس عِندَكَ» را دليل ميآورند ،ميگويند« :النهي في
المعامالت ال يتقضي الفساد» ،نهي در معامالت مقتضي فساد نيست (حلي1414 ،ق ،ج ،11ص-15
 .)14آيت اهلل خويي در رابطه با عدم فساد در صورت نهي از معامله ،در باب فروش سالح به
دشمنان دين ،قائل به اين است که اين نهي از جهت مبغوض بودن خود معامله است .پس فقط
حرمت تکليفي دارد و بر فساد معامله داللت نميکند (موسوي خويي1411 ،ق ،ج ،1ص.)133
بنابراين ،با توجه به اين نظر و ادله اي که براي اثبات آن بيان شد ،اگر اين مبنا مورد قبول واقع
شود ،نهي اي که از قاچاق و معامالت آن شده است ،باعث فساد و بطالن معامالت و قراردادهاي
مربوط به قاچاق نمي شود ،بلکه نهي از اين نوع معامالت ،بنا بر رأي برخي از فقها ،مانند محقق
خويي ،اصالً به خود معامله تعلق ندارد ،بلکه به چيزي که همراه آن معامله است ،مانند تقويت کفار
در فروش سالح به اعداي دين ،تعلق دارد که نتيجه آن ،عدم فساد و بطالن معامالت اينچنيني
است.
دیدگاه سوم :تفصیل بین نهی مولوی و نهی ارشادی
اگر نهي در معامله ،ارشادي يعني غير تحريمي باشد و مولوي نباشد ،مثل «التبع ما ليس عندك»
که ارشاد به شرط بودن و يا جزء بودن چيزي در معامله است ،موجب فساد معامله ميشود
(طباطبايي يزدي1421 ،ق ،ج ،1ص13؛ امام خميني ،1331 ،ج ،2ص .)153-113
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اکنون اين سؤال پيش ميآيد که نهي اي که درباره قاچاق و معامالت قاچاق از طريق ادله حرمت
تکليفي ثابت شد ،از چه نوع نهي هايي است؟ آيا نهي ،مولوي است و فقط موجب حرمت و معصيت
ميشود و يا ارشادي است و موجب بطالن معامالت ميگردد؟
آنچه از احکام مربوط به قاچاق و نيز قوانين مربوط به آن برميآيد ،اين است که اين احکام و قوانين
فقط جنبه تحريمي و مولوي دارند و جنبۀ ارشادي در آنها وجود ندارد .در اثبات اين نظر ميتوان
داليلي را ذکر کرد:
 .1قوانين و احکامي که درباره خالف قانون و ممنوع بودن قاچاق کاال وجود دارد ،بر مالک نشدن
قاچاقچي و يا خريدار ،داللت نمي کند ،مگر درباره کاالهاي ممنوع التجاره .
 .2اين که کاالهاي قاچاقي را از باب تعزير ،از قاچاقچي ضبط و توقيف ميکنند ،خود دليل بر اين
است که فروشنده و خريدار ،مالک کاال شدهاند ،ولي به سبب اينکه کارشان حرام و خالف قانون
بوده ،مستوجب تعزيرند .در غير اين صورت بايد در اين موارد هم اين کاالها جزء کاالهاي مجهول
المالک باشند که در اختيار حاکم اسالمي قرار بگيرند .
 .3اينکه فقها معامالتي را بين فروشندگان و مصرفکنندگان صحيح ميدانند ،دليل بر اين است
که کاالهاي قاچاق که در بازار به وسيله فروشنده و مصرفکننده خريد و فروش ميشوند ،کاالي
مجهول المالک نيستند (فرهنگدلير ،1393 ،ص .)235-231امام خميني در اين باره ميفرمايد:
«فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسالمي باشد و چنانچه دولت ،مزاحمتي ندارد و در بازار
فروخته ميشود ،مانعي ندارد» (امام خميني1422 ،ق ،ج ،2ص .)31همچنين آيت اهلل گلپايگاني
ميفرمايد « :مخالفت با قوانين حکومتي فقط حرمت تکليفي دارد ،ولي حکم وضعي ندارد»
(گلپايگاني1413 ،ق ،ج ،2ص.)15
در نتیجه:
پس از اين که ثابت شد نهي در معامالت در جايي که مولوي تحريمي است ،موجب فساد نمي شود و
همچنين ثابت شد که احکام و قوانين حکومتي نيز در اينجا از باب نهي مولوي تحريمي است،
بنابراين ،صحت معامالتي که قاچاقچي اصلي يا واسطهاي انجام ميدهد ،ثابت ميشود ،به ويژه بر
روي کاالهاي مجاز التجارة .پس اين افراد ،مالک آن کاال و بهاي آن ميشوند ،هرچند معامالتي که
انجام داده اند از لحاظ شرعي و قانوني حرام بوده و مستحق عقاب هستند.
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اصل اولیه در معامالت
در فقه اسالمي با توجه به عمومات و اطالقات مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» (بقره )215 ،و «تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ» (نساء )29 ،و  ، . . .اعتقاد بر اين است که اصل اوليه در معامالت ،صحت است .البته اصل
فساد با توجه به قاعده استصحاب ،بر معامالت حاکم است ،يعني صرفنظر از عمومات و اطالقات،
هرگاه معامله اي منعقد شد و دليلي بر صحت آن وجود نداشت ،حکم به فساد آن ميشود ،ولي با
مالحظه به عمومات و اطالقات ،اصل اوليه همان اصل صحت است (موسوي خويي1411 ،ق ،ج،3
ص .)315مبناي قانوني اصل صحت ،ماده  223قانون مدني است که مقرر ميدارد« :هر معامله که
واقع شده باشد ،محمول بر صحت است ،مگر اين که فساد آن معلوم شود» .زيربناي تحليلي اين
اصل ،روش عرفي و عقاليي است که نوعاً در برخورد با ادعاي بيدليل فساد معامله در موارد مسلم
بودن اقدام طرفين به تشکيل معامله ،معمول مي دارند که عبارت از حکم به صحت معامله است
(شهيدي ،1333 ،ص .)115بنابراين ،اصل اوليه در مورد معامالتي که براي به ثمر رسيدن قاچاق
کاال و يا ارز رخ مي دهد ،صحت است ،ولي با اين وجود ،به نظر مي رسد که صحت اين دسته از
قراردادها با موانعي مواجه است و مي توان به کمک برخي از قواعد ثانويه ،حکم به بطالن اين دسته
از قراردادها صادر نمود .از جمله روايات« ،قاعده سوق» و «قاعده ال ضرر» ميباشد که در ادامه ،هر
يک از اين موانع به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
روایات لزوم حفظ سوق المسلمین
در برخي روايات ،اشخاص از ائمه(ع) سؤاالتي ميپرسيدند و ايشان ضمن پاسخ به سؤال ،تعليلي
براي فتواي خود بيان کردهاند .ادعا ا ين است که با توجه به تعليل وارده در روايات اين باب ،هر
چيزي که باعث به هم خوردن نظم بازار مسلمين شود ،ممنوع است و بايد حکم به بطالن آن صادر
نمود .در موثقه «علي بن ابراهيم» از امام صادق(ع) سؤال شده است ،اگر چنانچه کااليي را در دست
شخصي ديدم ،ميتوانم شهادت دهم که آن کاال مال وي است ،در حاليکه امکان دارد آن کاال مال
شخص ديگري باشد؟ امام صادق(ع) مي پرسد آيا خريد آن کاال بر تو حالل است؟ سائل پاسخ
ميدهد :آري .امام ميپرسد چطور مي تواني آن کاال را از وي بخري و بعد قسم بخوري که اين کاال
مال من است ،در حاليکه ممکن است آن کاال از آن فروشنده نباشد و مال کس ديگري باشد ،ولي
نميتواني شهادت دهي که آن کاال مال وي است .در ادامه ،امام(ع) ميفرمايند :اگر اين کار صحيح
نباشد ،بازاري براي مسلمانان باقي نميماند (حر عاملي1419 ،ق ،ج ،21ص.)293
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در نتیجه:
قاعدة سوق المسلمين ،از جمله قواعد فقهي اي است که داراي منفعت بسياري در زندگي ميباشد و
برخي از احکام فقهي بر آن استوار است .اين قاعده ،به اين معناست که بازار مسلمين ،نشانهاي است
که حيوان موجود در آن بازار ،با روش شرعي ذبح گرديده و مذکي ميباشد .هدف اين قاعده ،آن
است که بازا ر مسلمانان حفظ گردد و هرچه به نظام معامالت آنان ،صدمه بزند ،غيرقابل پذيرش
ميباشد .بنابراين ،بدون ترديد ،قاچاق کاال و يا ارز ،باعث بههم خوردن نظم بازار مسلمين شده و
تعادلش را به هم ميزند .لذا ممکن است ادعا شود معامالتي که منجر به قاچاق کاال و ارز ميشود،
باطل و بياثر است (يزداني ،1391 ،ص.)1
قاعده ال ضرر
بدون ترديد يکي از قواعد بنيادين در نظام اجتماعي ،منع اضرار به ديگران است .هيچ جامعهاي
نمي تواند ضرر رساندن به ديگران را مباح بداند .ضرورت اين موضوع به حدي است که مدلول اين
قاعده ،جزء مستقالت عقليه محسوب ميشود (محقق داماد1419 ،ق ،ج ،1ص )131و از قواعد
معروفي است که در فقه اسالمي مورد بحث و بررسي دقيق قرار گرفته است .عالوه بر اينکه قاعده
نفي ضرر ،از مستندات عقليه شمرده شده است .از اين جهت ،حتي اگر مستندات نقلي هم وجود
نداشت ،به حکم عقل ،اضرار به ديگران ،مورد نهي شارع مقدس و قانونگذار قرار ميگرفت .از بين
آيات قرآن کريم ،ميتوان به آياتي چون «الَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ» (بقره،)233 ،
« نبايد مادري به فرزندش ضرر برساند و نيز نبايد پدري به فرزندش زيان بزند»؛ «الَ تُمْسِکُوهُنَّ
ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ» (بقره « ،)231،نگه نداريد آنها ـ زنان ـ را تا ضرر وارد آوريد بر آنها به خاطر آزار
رساندن به آنها»  ،و نيز آياتي ديگر استدالل کرد که در آنها اضرار به ديگري ،ممنوع شده است
(سبحاني1415 ،ق ،ج ،2ص.)12
روايات متعددي در متون اسالمي در خصوص منع اضرار به ديگري وارد شده است ،به گونهاي
که در آن ادعاي تواتر بين اهل سنت و شيعه شده است (موسوي بجنوردي1419 ،ق ،ج،1
ص .)133از برجسته ترين آن روايات ،روايت معروفي است که در قضيه «سمرة بن جندب» وارد
شده است که در ذيل اين روايت ،رسول مکرم اسالم(ص) ميفرمايند« :اذهب فاقلعها و ارم بها اليه
فانه ال ضرر و ال ضرار في األسالم» (کليني1411 ،ق ،ج ،5ص« ،)293برو و آن ـ درخت خرماـ را از
جا بکن و نزد او بينداز ،زيرا ضرر و ضراري در اسالم وجود ندارد».

23

صرفنظر از اختالفات شديدي که بين فقها بر واژهشناسي اين قاعده و الفاظ بهکار رفته در آن
وجود دارد ،برخي مدلول آن را حکم حکومتي ميدانند (امام خميني ،بيتا ،ج ،1ص )55و برخي آن
را نهي از اضرار به غير ميشمارند (اصفهاني1411،ق ،ص )12و برخي نفي حکم ضرري (انصاري،
بيتا ،ج ،2ص )534و گروهي نفي حکم ضرري به لسان نفي موضوع (آخوند خراساني1423 ،ق،
ص )433و برخي عدم امضاي حکم ضرري (مکارم شيرازي1411،ق ،ص )19و گروهي لزوم تدارك
ضرر ميدانند (نراقي1411 ،ق ،ص ،)43ولي همگي به اين نکته مشترك ملتزم هستند که ضرر
رساندن در اسالم ،مشروعيت ندارد و عدم مشروعيت ،هم شامل مرحله قانونگذاري و هم شامل
مرحله اجراي قانون ميشود (محقق داماد1419 ،ق ،ج ،1ص .)151بنابر نظر برخي از فقها ،اين
قاعده بر احکام اوليه حکومت دارد (موسوي بجنوردي1419 ،ق ،ج ،1ص .)193اين قاعده ميتواند
در موارد ضرر شخصي ،بهعنوان دليل ثانوي ،دايره احکام اوليه را محدود سازد ،بلکه ميتواند حاکي
از يک خط مشي کلي در تشريع احکام اوليه باشد .بنابراين ،دو نتيجۀ کلي از آن گرفته ميشود:
 .1احکام الهي ،اعم از وضعي و تکليفي ،مبتني بر نفي ضرر بر مردم ،وضع گرديدهاند.
 .2چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعي در موارد خاصي موجب زيان گردد ،آن قوانين متفرع
ميشوند (محقق داماد1419 ،ق ،ج ،1ص.)151
در نتیجه:
حال در مسأله قاچاق و معامالت مربوط به آن مي دانيم که ورود کاالهاي قاچاق به بازار داخلي،
باعث ضرر به نظام اقتصادي کشور شده و شيرازه توليد داخلي کشور را از بين ميبرد .بنابراين،
صحت معامالت و اقداماتي که در مسير قاچاق کاال قرار دارد را شايد بتوان با قاعده ال ضرر مرتفع
نمود و حکم به بطالن آن داد.
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نتیجهگیری
در رابطه با حکم وضعي خريد و فروش کاالي قاچاق ،برخي از فقها قائلند به اينکه نهي در
معامالت ،مانند اين مورد ،اقتضاي بطالن آنها را ندارد ،به اين دليل که درست است معامله قاچاق،
حرمت تکليفي دارد و شارع مي تواند نسبت به ارتکاب آن ،عقاب کند ،اما اين باعث نميشود که
معامله کاالي قاچاق و خريد و فروش آن باطل باشد ،بلکه طرفين معامله ،مالک ثمن و مثمن
ميشوند .البته در همين مورد ،عده اي از فقهاي ديگر ،قائلند به اين که مطلقا نهي در معامالت،
مقتضي فساد و بطالن است .بنابراين ،عالوه بر حرمت تکليفي خريد و فروش کاالي قاچاق ،حکم به
بطالن و فساد اين نوع معامالت دادهاند.
معـامالت کـاالي قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـايت بندهاي ( )3( ،)2( ،)1ماده191ق.م مشـکلي
نداشـ ته ،چنانکه عنصر قصد و رضا ،معين بودن مورد معامله و اهليت طرفين اصوالً موجود اســت،
مگر خالف آن ثابت شــود .اما با توجه به صــراحت بند ( )4ماده  191همچنين مـاده  343ق.م،
قـاچـاق کـاال و ارز از جهـت موضــوع غيرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعيت ندارد .در جرمانگاري
اين معامالت به دليل وضــعيت خاص مبيع و همچنين آسيبهاي اجتماعي که به بار مي آورد،
باعث بطالن قرار داده ميشود.
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