
شماره سریال:           974٦902 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/5819٦9شماره:
1400/05/05تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۶/۱۰۹/۶۶۷
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با سالم و احترام،
     با عنایت به اینکه درخصوص برخی پروندههای قاچاق فرآوردههای نفتی، در مواردی شعب ویژه تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی 
به جهت تأخیر و تعلل کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد در ارسال پاسخ استعالم و فقدان نمونه شاهد و عدم امکان بررسی 
ادعاهای صاحببین محموله، آراء (برائت / منع تعقیب) صادر نمودهاند که واجد ایرادات اساسی بوده و لزوم درخواست اعاده دادرسی 
وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی دیگر از جمله ماده50 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از آراء موصوف به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پروندههای قاچاق فرآوردههای نفتی مشاهده میگردد؛ لذا برهمین اساس و به 
جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت به موجب نامه شماره 22٦٦1٦ مورخ 1400/2/22 (تصویر پیوست) با معاونت محترم 
امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مکاتبه گردید و  متعاقباً موضوع در کارگروه حقوقی و قضایی 
ستاد مذکور، مورد بررسی قرار گرفت که به پیوست تصویر نامه شماره 00/201٦52/ص مورخ 1400/4/27 رئیس کارگروه حقوقی و 
قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز منضمّ به مصوبات اولین جلسه کارگروه حقوقی و قضایی سال 1400 به ویژه ردیفهای 
1و2 آن به شرح ذیل ارسال میگرد تا چنانچه پروندهای با این مضمون در آن گمرک تشکیل شده است، اقدامات الزم و قانونی از حیث 
درخواست اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و یا اجرای ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

بعمل آورند.
امکان اعمال درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد پرونده های متشکله قاچاق  

فرآورده های نفتی وجود دارد.
مقرر گردید مراجع رسیدگی کننده تا بیش از اعالم نظر کارگروه تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی اقدام به صدور رای ننموده و  
کارگروه تعیین ماهیت مکلفند نسبت به اعالم نظر پیرامون ماهیت فرآوردههای نفتی ظرف ٣0 روز اقدام نمایند. چنانجه ظرف 

مهلت مقرر کارگروه اعالم نظر ننماید، مراجع قضایی مطابق مقررات درمورد پرونده رای مقتضی صادرمینماید.
 

  

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، در راستای اجرای بند 1 نامه شماره 90٦2٦ مورخ 99/8/12 آن معاونت و نیز نامه شماره 

91/149475 مورخ 99/10/1 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.


