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 : عنوان نظریه
قانونی در  موجهمثبته و به عنوان سند  ي خارجیماهیت حقوقی فاکتور خرید کاال

 تخلفات قاچاق کاال

 10004:   شماره نظریه

 17/01/95:     تاریخ 

 سند مثبته، قاچاق کاال، فاکتور خرید کاال: کلید واژگان

 21/11/94: تاریخ 2998/628/94: شماره سان شمالیخرااداره کل تعزیرات حکومتی استان : مرجع استعالم کننده

 :سوال
تواند به عنوان یک سند موجه قانونی براي رفع ظن قاچاق، مورد پذیرش مرجع رسیدگی  آیا فاکتور خرید کاالي خارجی  می

 کننده قرار گیرد؟
 

 دیدگاه اول

 :با عنایت به اینکه

عم از اینکه این مدارك رسمی و صادره از مراجع قانونی باشد یا شعبه مکلف است به مدارك ارائه شده رسیدگی نماید ا -
 عادي؛

را بعد از مدارك  را به طور مطلق به کار برده است و قید مثبته "مدارك"قانون مبارزه با قاچاق، قانونگذار لفظ  47در ماده  -
 ؛باشد می مفید همین معنی "مدارك،"بعد از لفظ  "اسناد ابرازي“همچنین، قید . ذکر نکرده است

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز باشد  2قانون امور گمرکی و بند ژ ماده  117چنانچه مدارك مثبته صرفاً موارد مندرج در ماده  -
 قانون اخیر مطابقت نمی نماید؛ 47با مفاده ماده 

ي اجرایی شود هنگامی که شناسه قانون مبارزه با قاچاق در مورد شناسه کاال و شناسه رهگیر 13در صورتی که مقررات ماده  -
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کاال در سامانه وارد گردد مشخص می شود که کاال از مبادي رسمی وارد گردیده است یا خیر ؟ که در این حالت شعبه باید کد 
 کاال را به گمرك جهت بررسی اعالم نماید؛

  نکه بار اثبات بر عهده متهم باشد؛ای باید با تحقیق جرم یا تخلف را اثبات نماید نه کننده مرجع رسیدگی ،در حقوق کیفري -

. فاکتوري که بر اساس مقررات سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تنظیم گردیده است باید مورد بررسی قرار گیرد -
 را به کلیه خریداران ارائه نماید؛از طرف دیگر، فروشنده نمی تواند برگ سبز 

کاال ارائه نماید یا به نحوي داللت داشته باشد و این دلیل خارج از موارد ذکر شده در چنانچه متهم دلیلی مبنی بر ورود قانونی  -
 ه مکلف است بررسی و رسیدگی نماید؛قانون امور گمرکی باشد شعب 117قانون مبارزه با قاچاق و ماده  2بند ژ ماده 

عنوان یک  سوب نمی شود ولی می تواند بهمحمندرج در قانون رك مثبته امد مصداقِهرچند  کاالي خارجی لذا، فاکتور خرید
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی شود فاکتوري  13همچنین، اگر مقررات ماده . مدرك قابل بررسی، مورد قبول واقع شود

در نتیجه، اگر با توجه . که تمام مشخصات کاال در آن درج شده باشد و در سامانه نیز مشاهده شود می تواند مورد قبول قرار گیرد
 مشخص گردید که کاال قاچاق نمی باشد شعبه نباید به صرف اینکه مدارك ارائه شده جزء  اسناد مثبته گمرکی به شناسه کاال

 .قاچاق صادر نماید ارتکاب نمی باشد حکم به

 دومدیدگاه 

 :با عنایت به اینکه

 شده است؛ اسناد مثبته آن چیزي است که در قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز احصا -

قانون گمرکی و شرح وظایف گمرك مغایرت دارد  117قانون مبارزه با قاچاق با ماده  47پذیرش اطالق مدارك موضوع ماده  -
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و گمرك قانوناً وظیفه بررسی اسناد مثبته گمرگی مورد ادعا را دارد زیرا گمرگ متولی صدور این اسناد است ولی مرجع صدور 
ینکه داللت به ا ر خرید قابلیت بررسی توسط گمرك را ندارد و ارسال آن امر بیهوده اي است مگرلذا، فاکتو. فاکتور نمی باشد
 اظهارنامه نماید؛

کسی که سند را ارائه می کند ادعاي وي چیست؟ اگر متهم ادعا نماید کاالي مورد نظر قاچاق نمی باشد  باید مالحظه شود -
ي قانوناً توان اثبات  این ادعا را ندارد ولی اگر ادعا کند که من مرتکب قاچاق نشده ام این فاکتور فاکتور قابل بررسی فاکتور عاد

 تساب به شخص ثالث قابل بررسی است؛است لذا ادعاي ان

 باشد؛قانون گمرکی می  117وع ماده قانون مبارزه با قاچاق منصرف به همان مدارك موض 47مدارك مندرج در ماده  -

 صرفاً در جهت شناسایی ید ماقبل قابل قبول است؛ فاکتور خرید -

قانون مبارزه با  2مرکی و بند ژ ماده قانون امور گ 117بته موضوع ماده بنا به مراتب، با توجه به اینکه فاکتور خرید از اسناد مث
واند جهت شناسایی ید ماقبل مورد بررسی ت گردد قابلیت بررسی توسط گمرك را ندارد ولی می قاچاق کاال و ارز محسوب نمی

 .واقع شود

 :نظریه کمیسیون

اسناد مثبته  ارائه شده از سوي متهم از مصادیقکاالي خارجی با عنایت به اینکه در پرونده هاي قاچاق کاال و ارز فاکتور خرید 
امور گمرکی نمی باشد لذا، شعبه تکلیفی به قانون  117قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  و ماده  2بند ژ ماده  گمرکی موضوع 

چه در مقام اثبات ید ماقبل باشد از سوي مرجع رسیدگی کننده قابل بررسی نندارد لکن، چنابعنوان سند مثبته  پذیرش آن 
 .است


