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« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسرکشور »

باسالم و احترام
      نظر به اینکه بهموجب ماده ٤٧ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مصوب ١٣٩٢)، گمرک موظف است ظرف ده روز از 
تاریخ دریافت استعالم، پاسخ شعبه رسیدگیکننده به پروندههای قاچاق کاال را اعالم نماید و مطابق ماده ٤٥ آن قانون، مراجع 
رسیدگیکننده نیز مکلفند ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند مگر اینکه نیاز به زمان 
بیشتری باشد و از طرفی به استناد ماده ٥٣ قانون فوقاالشاره، دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و 
کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه که در اجرای آن قانون، توقیف میشوند را بالفاصله پس از کشف، تحویل سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند و فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی میباشد، مگر اینکه مشمول 

تبصره ٢ ماده اخیرالذکر باشد که الزم است پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده بالفاصله براساس مقررات مربوط 
به فروش برسد؛ لذا با توجه به مراتب فوق و به منظور تعیین تکلیف فوری پروندههای قاچاق و کاالهای مکشوفه، ضمن تاکید 
مجدد در ارسال پاسخ مراجع رسیدگیکننده در چهارچوب مقررات ظرف مهلت مقرر، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ظرف حداکثر 

ده روز از تاریخ صدور این بخشنامه، فهرست پروندههای قاچاق کاال (کاشف گمرک) که بیش از یک ماه از از زمان تحویل 

پرونده به مرجع رسیدگیکننده گذشته و منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است را به تفکیک مراجع قضایی و شعب 

تعزیرات به همراه مشخصات پرونده در قالب فرم پیوست (word) جهت پیگیری و اقدامات مقتضی به این مرکز اعالم نمایند.

  

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت پیرو مذاکره جهت استحضار.


