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الئحهٔٔخدمتانهٔؤمکافاتٔگریزی ٔ
ماده اول -کسانیکه در امور گریزی و کشفیات آن (اعم از مامور وغیره) خدمت کرده اطالع و اخبار مال قاچاق را
مینمایند یا در دستگیری و گرفتار کردن مال گریزی فعالیت میکنند به ترتیب مواد آتی نائل مکافات میگردند.
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ماده  -:۲راپورت دهنده :آنهائیکه از بودن و موجودیت یک قسم مال گریزی در یک موضوع یا در یک حدود اطالع
حاصل نموده و راپورت آنرا بمراجع مربوطه میدهند در صورتیکه اینچنین اطالعات واثق و نتیجه بخش ظاهر میشود
بشخص اطالع دهنده ( )۲۵فیصد از تمام قیمت اموال گرفتار شده بقسم مکافات تادیه میگردد.

ماده  -:۳آنهائیکه برعالوه دادن اطالع بمراجع مربوطه ،در گرفتاری و کشفیات مال گریزی یا ممنوعی به مامورین
گمرکی و گریزی متفقا ً داخل اقدامات شده در دستیابی مال گریزی اشتراک مساعی مینمایند ،در صورتیکه اطالع و اقدام
همچه اشخاص منتج نتیجه شده اموال قاچاق دستگیر میشود خدمتانه این چنین اشخاص ( )۴۰فیصد از تمام قیمت اموال
بدست آمده تادیه خواهد شد.

ماده  -:۴دستگیر کننده گان و آورنده گان مال گریزی که شخصا ً اموال گریزی را در ارض راه یا دیگر مواضع کشف و
گرفتار کرده بال واسطه امداد مامورین گریزی اموال قاچاق را خودشان آورده بدوائر و مراجع مربوطه تسلیم میدهند ()۸۰
فیصد از تمام قیمت اموال تسلیم داده شده خدمتانه خواهند گرفت.

ماده  -:۵مامورین و افراد خدمت کننده در امور گریزی و قاچاق.
الف :مامورین گمرکی که در عین اجرای وظیفه به کشف مال گریزی و قاچاق موفق شده و آنرا ظاهر میکنند ( )۵۰فیصد
از تمام قیمت اموال ظاهر شده خدمتانه حق آنها خواهد بود.
ب :مامورین و هیئت های مقرر گریزی که باثر اطالع مخبر ،برای کشفیات و گرفتاری اموال قاچاق بمواضع و محل
هائیکه امکان موجودیت مال گ ریزی و قاچاق است اعزام میشوند و در نتیجه موفق به کشفیات و دستیابی مال گریزی شده
اموال را گرفتار مینمایند در حالیکه گرفتاری اموال بشرکت و اتفاق اطالع دهنده که در ماده ( )۳تصریح شده بعمل آمده
باشد مامورین مذکور ازین چنین اموال فصیه ( )۴۰خدمتانه خواهند داشت و اال در صورت غیر آن که مامورین به محض

اطالع مخبر بدون شمولیت و معاونت اطالع دهنده در گرفتاری اموال فعالیت نمایند در آن حال از اموال دستگیر شده فی
صد ( )۵۵خدمتانه آنها خواهد بود.
تبصره :خدمتانه مستحصله ،بین اشخاص گرفتار کننده گریزی تقسیم و بجز رئیس هیئت که مساوی دو نفر حصه خواهد
داشت سائر نفری بحصه متساوی خواهند بود.
ماده  -۶خدمتانه و مکافاتیکه در مواد  ۵ ،۴ ،۳ ،۲برای اشخاص تعین گردیده از جمله قیمت اموال گرفتار شده پس از
وضع محصوالت معینه گمرکی یا مصارفیکه در آن مال شده است محسوب است.
ماده  -۷اشخاص حصه های خدمتانه و مکافاتی خود را اگر بصورت جنس خواسته باشند بگیرند هم ممکن است ولی
اموال ممنوعی ازین قاعده مستثنی بوده و هم شخص حصه گیرنده ،محصوالت گمرکی حصه خود را نقداً تادیه خواهد
کرد.
ماده  :۸در باره اموال دستگیر شده ،برای اینکه حصه های خدمتانه و مکافاتی اشخاص ،زود تر بایشان برسد گمرکاة و
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مراجع مربوطه مکلف اند اموال را در اولین لیالمیکه در هر گمرک اوقات آن معین است باصول معموله لیالم کرده
خدمتانه اشخاص را تادیه نماید.

ماده  ۲۰ -۹فیصد پول مازاد حاصله از مدرک گریزی را وزارة تجارت میتواند برای تقسیمات بمامورین شعبه ثابت
گریزی و بشعبه اطالعات آن یا برای تادیه حصه خدمتانه گرفتاری اموال ممنوعی اختصاص داده و به ترتیبیکه خود
وزارت لزوم بیند صرف کند.

ماده  -۱۰عوایدیکه از مدرک جرایم نقدی معینه در مواد جزائیه اصولنامه گریزی و قاچاق حاصل می شود وزارت
تجارت صالحیت دارد عواید مذکوره را بصندوق علیحده ذخیره نموده و آنرا برای ضروریاتیکه جهة توسعه و پیشرفت
اقدامات راجعه بجلوگیری گریزی یا در سایر اموریکه صالح و مفید بداند برعالوه منظوری بودجه ساالنه خود با تحصیل
منظوری مقام صدارت عظماء صرف نماید.

