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بسمٔهللأالرحمنٔالرحیم ٔ
الئحهٔٔانسدادٔاموالٔگریزی ٔ
اول -مال گریزی و قاچاق در هرجا و موردیکه دستگیر می گردد .اصل مال ضبط گردیده با عاملین و ذرایع حمل و نقل
آن بر طبق مواد آتی رفتار می شود:
تبصره در قاچاق اموال ممنوعی هم محسوب است:
 -۲مال گریزی اگر به بار گیر مواشی حمل شده و دستگیر می شود بارگیر خواه از صاحب مال باشد یا کرایه کش مال با
بارگیر ضبط می گردد.
 -۳مالیکه حامل آن موتر باشد و دستگیر گردد ،در صورت اطالع مالک موتر از قضیه ،تصریحات ماده ( )۸تطبیق و در
احوال غیر آن موتر حامل مال گریزی از ضبطی معاف بوده بر وجه ذیل معامله می شود ،اگر ثابت می شود که مالک
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موتر از تمهید گریزی اطالع نداشته موتر ران عامل قضیه شده است برای موتر ران مقررات ماده ( )۹تطبیق واال محقق
می گردد که نه مالک موتر ونه موتر ران از واقعه واقفیت داشته اند و عملیات فقط و فقط منحصر به صاحب مال بوده در
آن صورت تنها مال مکشوفه ضبط و صاحب مال بر طبق ماده ( )۵جزاء می بیند.

 -۴اگر مال گریزی درخانه ،دکان ،یا سرای تجارتی کشف و دستگیر میشود اصلی مال ضبط و درباره صاحب مال
تصریحات ماده ( )۵تطبیق گردیده با معاونین او و سرای دار حسب مواد ( )۶و ( )۱۵معامله می شود.

 -۵صاحبان اموال گریزی که مرتکب به اعمال گریزی گردیده و اموال شان دستگیر می شود در صورتیکه ارتکاب و
محکومیت شان برای دقعه اول باشد به ضبطی اصل مال و تادیه دو چند محصوالت معینه گمرکی محکوم و برای دفعات
ثانی بر عالوه ضبطی مال و تادیه دو چند محصوالت معینه گمرکی ،مستلزم جزای حبس میعادی از ( )۶مال تا سه سال
نیز خواهند بود.

بتبصره :به نسبت نوعیت ارتکاب و اهمیت معامله ممکن است در باره اینچنین اشخاص بیک وقت یعنی بهمان دفعه اول
هر دو جزای مصرحه در ماده فوق را عملی نمود.
 -۶کسانیکه با مرتکبین گریزی همکاری داشته و شرکت شان در عمل قاچاق ثابت می گردد ،اینچنین اشخاص ذی مدخل
محسوب و نظر (باهمیت معامله) از یک ماه تا  ۶ماه حبس یا از یکصد الی ششصد افغانی بجریمه نقدی محکوم خواهد
شد.
 -۷کرایه کشان مواشی که دانسته اموال گریزی را حمل می نمایند مجازات آنها برای دفعه اول از ( )۶ماه تا یک سال
حبس یا بمقابل آن تادیه از ( )۶صد الی ( )۱۲۰۰افغانی جزای نقدی و برای دفعات ثانی از یک سال تا دو سال حبس یا
بمقابل آن از  -۱۲صد الی  -۲۴۰۰افغانی جزای نقدی خواهد بود.

تبصرهٔ :
در کرایه کشان مواشی ،گادی ران و گادی هم شامل است.
 -۸مالکین موتر که موتر شان حامل اموال گریزی بوده و ثابت میگردد که خود آنها هم از قضیه اطالع داشته اند برای
دفعه اول اصل موتر حامل گریزی ضبط و مالک آن به حبس از شش ماه تا یک سال یا به عوض حبس بتادیه مناصفه
قیمت موتر و برای دفعات ثانی به حبس از یک سال تا دو سال با بمقابل آن بتادیه یک چند قیمت موتر جریمه نقدی
محکوم اند.
 -۹دریورانیکه اموال گریزی را با داشتن اطالع در موتر خود حمل و نقل میکنند بدفعه اول از  ۶ماه تا یک سال حبس یا
بمقابل آن از  ۶صد الی  ۱۲صد افغانی جریمه نقدی و بدفعات ثانی از یک سال تا دو سال حبس یا به عوض آن از ۱۲
صد الی  ۲۴۰۰افغانی به جزای نقدی محکوم خواهند شد.
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 -۱۰در آن چنان موردیکه صاحب مال دسیسه کار کرده مال گریزی را در بین کدام رقم مال دیگر یا مال تغییر رقم را در
بین محم والت خود شامل میکند و کرایه کش از آن اطالع ندارد مسئولیت متوجه صاحب مال بوده و در باره اصل مال و
جزای صاحب آن مقررات ماده ( )۵تطبیق و کرایه کش معاف شناخته می شود.

تبصرهٔ :

نظر به اهمیت جرم ،به مجازات همچه اشخاص ممکن است جزای ارتکاب کرایه کش و یا موترران را مصرحه در مواد
( )۷و ( )۹هم عالوه کرد.

 -۱۱اگر در یک موتر شخصی در ضمن دیگر محموالتیکه در موتر است یک مقدار مال گریزی یا ممنوعی را آورده و
آن ظاهر میگردد ،چنین اموال تا (پنجصد افغانی) اگر قیمت آن بالغ شود آن ضبط و صاحب مال یک چند محصول همان
مال مکشوفه را جریمه نقدی خواهد داد و اال اضافه از پنجصد افغانی باشد در آن حال تصریحات ماده ( )۵درباره مرتکب
تطبیقات خواهد شد.

 -۱۲تاجر و مامورین گمرکی و یا سرحدی در موردیکه بین خود ها اتفاق کرده بطور ساخته گی مال را از راه گمرکی و
یا دیگر وسایل گذشتانده یا به تغیر رقم و تخفیف وزن وغیره و عملیاتیکه آن عمداً باعث ضیاع محصول گمرکی می شود
اقدام نمایند این چنین عملیات گریزی شناخته شده و مال مذکوره گریزی محسوب است.
در چنین موارد در باره تاجر مقررات (ماده  )۵عملی و راجع بمامور مرتکب مجازات ذیل تطبیق می شود:
الف :جریمه نقدی به اندازه سه چندان مبلغیکه خساره به محصول گمرکی رسانیده و طرد میعادی و یا دائمی (نظر به
اهمیت جرم) از مالزمت دوائر رسمی.

ب :جزای حبس از ششماه الی سه سال ،یا بمقابل آن از  ۶صد الی  ۳۶صد افغانی جزای نقدی.

تبصرهٔ :
نسبت باهمیت ارتکاب و خساره که به حکومت رسیده ممکن است مامور مجرم در یک وقت بهر دو جزای مصرحه در
حصه الف و ب محکوم گردد.
 -۱۳اگر ظاهر گردد که شخص (اعم از تاجر یا دکاندار وغیره) عامل و ذریعه وسعت و پیشرفت عملیات تجارت گریزی
گردیده یا میگردد برای همچه اشخاص ممکن است مجازاتی را از قبیل سلب حقوق تجارت برای یک موعد معین یا نفی
بلد در یک میعاد معین ،از شهر یا عالقه بشهر و عالقه دیگر ،یا حبس میعادی تطبیق نمود.
 -۱۴خریدار ها یعنی کسانیکه از طبقه تجار و دکاندار هستند مکلف اند اموالی را که از تاجر ناشناس خریداری میکنند در
صورتیکه آن اموال از جنس وارداتی خارجه باشد قبل از خرید مال تذکره گمرکی آنرا از نزد تاجر فروشنده مالحظه و
خواهند بود.
تبصرهٔ ٔ:
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نمره و تاریخ و اسم گمرک آنرا ثبت گرفته و سپس بخرید آن اقدام کنند و اال در موقع کشف ،اینچنین اشخاص مشتبه

تاجر و دکاندار خرید کننده ،بر عالوه گرفتن ثبت نومره و تاریخ تذکره باید مالی را که خریده است مقدار جنس و تاریخ
خرید را نیز در ظهر همان تذکره که نزد صاحب مال می باشد بنویسد.

 -۱۵سرایداران بالعموم بمراقبت در باب داخله سرای های متعلقه شان که از نوع گریزی نباشد مکلف اند در صورت
غفلت چنین سرایداران بجریمه نقدی محکوم و در حال داشتن اطالع و اغماض و ندادن راپورت بدائرۀ مربوطه گمرکی
جزای آنها مساوی به آنهائی خواهد بود که محکومیت شان بمأده ( )۶تصریح شده است.

 -۱۶هیچ تاجر یا دکانداری مجاز نیست باینکه مال التجاره خود را در خانه خود گدام یا نگهداشت نماید جز در دکان ها و
سرای های تجارتی در صورت تخلف اشخاص خالف ورزنده مشتبه خواهند بود.

تبصرهٔ :
الف :اشیاء و اموال داخلی که بمقصد فروش و صرفیات داخله است شامل مقررات این ماده نمی باشد.
ب :کسانیکه تجارت یا کار دکان خود را بخانه های شخصی خود کدام نوع مجبوریتی دارند بنمایند باید قبالً از مجبوریت
خود ها در مرکز بوزارت تجارت و در والیات بنائب الحکومه گیها و حکومات اعلی اطالع نموده باشند.

 -۱۷استعمال چاپ و داغ و سرغچ و یا امضاء و مهر مامورین رسمی دوائر گمرکی بصورت تقلیدی و جعلی جزای
خیانت داشته شخص مرتکب (نظر باهمیت جرم) به حبس از  ۵سال تا ده سال و بتادیه از یکهزار الی  ۲۰هزار افغانی
جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
 -۱۸محاکمات جرایم معینه درین اصولنامه و تطبیقات آنها بمراجع آتی تعلق دارد:
الف :در مرکز ،بوزارت تجارت در انجمن مدیران وزارت.
ب :در والیات و حکومات اعلی بمجالس مشوره والیات منسوبه.

تبصرهٔ :
جرائمی که محکومیت مرتکبین آن تا ( )۶ماه حبس و ( )۶۰۰افغانی جزای نقدی قرار داده می شود در مرکز به تصویب
انجمن وزارت تجارت و منظوری وزیر و در والیات و حکومات اعلی به تصویب مجالس مشوره و منظوری نائب
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الحکومه ها و حکام اعلی قابل االجراء و در صورت اضافه از آن منوط بمنظوری مقام صدارت عظمی است.

والیات و حکومات اعلی تصاویب و فیصله های را که اجرای آن داخل صالحیت مجالس مشوره است بعد االجراء فقط
اطالع آن را بوزارت تجارت میدهند.

