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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

 طرح اصالح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مقدمه (دالیل توجیهی):

مقام معظم رهبری می فرمایند «بنده به مسئولین گفتهام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید 
و آن جنس کالن قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم 
همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتیکه جنس 
خارجی وارد شد -چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسّفانه 
خیلی هم زیاد است- تولید داخلی میخوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش میآید که امروز 
هست: جوان ما بیکار می شود، اشتغال ما کم می شود، رکود بر کشور حاکم می شود، وضع زندگی و معیشت 
مردم دشوار می شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمی شود حل کرد، اینها را خودمان 

باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهدهی خود ما است.» 

مستند به جزء (ب) ماده(۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۶۹ مبارزه با قاچاق، به 
عنوان یکی از وظایف قانونی ناجا مورد حکم قرار گرفته و این نیرو بر اساس قوانین و مقررات جاری با این 
پدیده شوم و مخرب اقتصادی در مرزها، مبادی ورودی و خروجی و در تمام مناطق کشور مبارزه می نماید. 
در این راستا پلیس تخصصی (مبارزه با جرائم اقتصادی) در ناجا تشکیل شده است تا به طور ویزه به این مهم 
رسیدگی نماید. لذا از آنجایی که همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که ورود انبوه کاالهای 
قاچاق از طریق مرزها و مبادی رسمی و غیررسمی به اشتغال و  تولید کشور در سالهای اخیر ضربات سنگینی 
وارد نموده است و در این خصوص تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و در شرفیابیها و جلسات عمومی و 
خصوص با مستولین ناجا و سایر نیروهای مسلح در مبارزه بی امان با کاالی قاچاق مورد ابالغ قرار گرفته 
است تا کاالی قاچاق مکشوفه در دریا و خشکی به آتش کشیده شود، ضرورت دارد به منظور اجرای تدابیر 
معظم له، قوانین و مقررات مربوط در حوزه های شناسایی، کشف،  توقیف و ضبط و معدوم نمودن کاالهای 
قاچاق و همچنین سیر مراحل اداری و قضایی آن مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد تا مأمورین بالفاصله بعد 
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از کشف، کاالهایی که به تولید و اشتغال کشور لطمه می زند را برابر ضوابط مقرر منهدم نمایند، لذا پیش 
نویس طرح اصالح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق تدابیر و فرامین 

فرماندهی کلی قوا به شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسالمی می گردد:

 

 

 

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - علی علیزاده مراغه - الهویردی دهقانی - عباس جهانگیرزاده - قاسم ساعدی 
- کیومرث سرمدی واله - علیرضا سلیمی - بهزاد علیزاده دهلران - علیرضا زندیان - پروین صالحی 
مبارکه - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدعلی یزدی خواه - احمدحسین فالحی همدان - سیدکاظم 
دلخوش اباتری - فرهاد بشیری - صدیف بدری - جعفر قادری - فاطمه رحمانی - روح اله نجابت - 
کیوان مرادیان کوچکسرائی - رسول فرخی میکال - مجید نصیرائی - رحیم زارع - علی اکبر بسطامی - 
علی اکبر علیزاده برمی - علیرضا عباسی - مجتبی توانگر - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین - پرویز 
اوسطی - حسن همتی - محمدصالح جوکار - علی خضریان - الیاس نادران - سمیه محمودی - سیدجواد 
حسینی کیا - محمدتقی نقدعلی - جعفر راستی - غالمحسین کرمی - هاجر چنارانی - علی اصغر 

عنابستانی - محمدرضا رضائی کوچی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

طرح اصالح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ماده ۱- ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی بهشرح ذیل 
اصالح میشود:

«ماده ۵۳-دستگاههای کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی موظفند پس از کشف کاال یا ارز قاچاق اعم 
از کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانهای و ارز و ارجاع مراتب به دادگاه صالح یا سازمان تعزیرات حکومتی 
و صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح، با حضور نماینده دادستان استان و یا نماینده سازمان تعزیرات 

حکومتی کاالها و ارز مذکور را آتش زده و معدوم نمایند.

تبصره۱- درصورتی که قاچاق کاال یا ارز موضوع این ماده توسط مرتکبین حرفهای و یا مرتکبین با سابقه 
محکومیت به قاچاق کاال یا ارز انجام شده باشد، پس از صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح، دستگاههای 
کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی با نظارت معاون دادستان و یا سازمان تعزیرات حکومتی د رهمان 
محل کشف اقدام به آتش زدن و معدوم نمودن کاال یا ارز قاچاق نموده و مجازات مرتکبین تشدید میشود. 

تبصره۲- آتش زدن و معدوم نمودن کاال یا ارز قاچاق با حضور مرتکبین جرم و با حضور نمایندگان اصناف 
مختلف و مرتبط با آن کاال انجام میشود. عدم حضور اشخاص مذکور مانع اجرای حکم این ماده نیست.»

ماده ۲- ماده (۵۴) قانون بهشرح ذیل اصالح میشود:

«ماده ۵۴- در صورتی که دستگاههای کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی، کاالهای ممنوع قاچاق را 
کشف نمایند، پس از اخذ دستور قاضی رسیدگی کننده به جرم، با نظارت معاون دادستان و یا سازمان تعزیرات 
حکومتی د رهمان محل کشف اقدام به آتش زدن و معدوم نمودن کاالی ممنوع قاچاق نموده و مجازات 

مرتکبین تشدید میشود.»

ماده ۳- ماده (۵۵) قانون بهشرح ذیل اصالح میشود:

«ماده ۵۵- وسیله نقلیه که در قاچاق کاال یا ارز مورد استفاده قرار میگیرد، توسط ضابطین قضائی و مأمورین 
اجرائی توقیف میشود و مرجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص ضبط یا عدم ضبط آن 
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حکم حسب مورد مقتضی صادر مینماید. همچنین اماکن و محلهای نگهداری کاال و ارز قاچاق با دستور مقام 
قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی پلمپ و درخصوص آن پس از رسیدگی پرونده حکم مقتضی صادر 

می شود..»

ماده ۴- ماده (۵۶) قانون بهشرح ذیل اصالح میشود:

«ماده ۵۶- سازمانها و دستگاههای مبارزه با قاچاق کاال و ارز موظفند بالفاصله پس از قطعی شدن حکم، نسبت 
به اجرای حکم مبنی بر آتش زدن و معدوم نمودن کاالی قاچاق اقدام نمایند. 

تبصره۱- درصورتی که کاالهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای سریع الفساد باشد، پس از اخذ نظر 
کارشناسی، چنانچه مواد مذکور فاسد یا مضر به سالمت مردم باشد، در حکم کاالی ممنوع محسوب شده و 
مطابق ماده (۵۴) عمل می شود و در صورتی که  جزء کاالی ممنوع نباشد با دستور مقام قضائی خارج از 

نوبت مطابق ماده (۵۳) قانون به پرونده رسیدگی می شود.

تبصره۲- دستگاههای کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی موظفند قبل از آتش زدن و معدوم نمودن 
کاالهای ممنوع قاچاق، ارزش تقریبی آنها را با اخذ نظر کارشناسی محاسبه و رونوشتی از آن را برای تعیین 

مجازات به مراجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند. 

تبصره۳- آیین نامه اجرائی مواد (۵۳) تا (۵۶) این قانون توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ظرف 
مدت سه ماده پس از الزم االجراء شدن حکم این ماده تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. »
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ☐ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ██

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ██

سوم: از نظر قانون برنامه؛
ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 

(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: 

ـ در ماده ۳ این طرح، جزء ۴ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری  در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: ۱ 
رعایت نشده است. 

در ماده ۳ طرح، عبارت «درخصوص ضبط یا عدم ضبط آن حکم حسب مورد مقتضی صادر مینماید» باید به «درخصوص 
ضبط یا عدم ضبط آن حسب مورد حکم مقتضی صادر مینماید» اصالح شود. 

۲ ـ در ماده ۲ این طرح، اصالح ماده ۵۴ قانون مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری و رعایت اصول قانون 
گذاری و قانون نویسی است. وجود ماده ۵۴ قانون اصلی بسیار مفید و الزم است و حذف آن براساس اصل ۳۷ قانون اساسی 

آسیبزا میباشد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱. در ماده (۵۳) اضافه کردن «مأموران اجرائی» به متن قانون، 
ظاهراً فاقد وجه است و کلی بودن آن موجب ابهام خواهد شد. 

۲. مناسب است استثنا شدن وسایل نقلیه در ماده (۵۳) نیز ذکر شود. 

۳. در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۳) طرح به تشدید مجازات مرتکبین حرفهای اشاره شده که این مسأله مربوط به فصل نهم 
نمیباشد و حکم مجازات قاچاقچیان حرفهای در ماده (۳۲) همین قانون ذکر شده است. همچنین ضابطه شناسایی «مرتکبین 

با سابقه» مبهم است. 

۴. در تبصره (۲) ماده (۵۳) طرح «حضور نمایندگان اصناف مختلف و مرتبط با آن کاال» از حیث تعداد و نحوه حضور مبهم 
است. 

۵. در ماده (۵۵) روشن نیست که آیا حکم به عدم ضبط همان معدوم کردن و آتش زدن است یا خیر. 

۶. در ماده (۵۴) قانون فعلی بحث رأی برائت متهم مطرح شده است که مطابق طرح حاضر، این حکم حذف میشود که 
موجب سکوت و اجمال قانون خواهد شد. 

۷. حکم صدر ماده (۵۶) مشابه ماده (۵۳) و فاقد منفعت قانونگذاری است. 

۸. معدوم کردن احشام و طیور، مواد خوراکی و فرآوردههای نفتی و قابل اشتعال مخالف ضوابط زیست محیطی است که در 
قانون فعلی احکام مربوط به این موارد کامالً مشخص شده است. 
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۹. اصوالً به نظر میرسد تغییر احکام فعلی قانون در طرح حاضر ظاهراً فاقد منفعت خاص است و موجب بازدارندگی بیشتر 
جرم نیز نمیشود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱- ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارای ۴ تبصره است که به موجب ماده ۱ طرح مذکور دو تبصره آن حذف شده 

و الزم است در ماده ۱ طرح به حذف این تبصره ها اشاره شود.

۲- مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارای تبصره است که در طرح مذکور حذف شده الزم است در مواد ۲ و ۳ 
طرح به حذف تبصره ها اشاره شود.

۳- به موجب ماده ۴ طرح ۳ تبصره به ماده ۵۶ قانون الحاق شده که الزم است در ماده ۴ طرح به آن اشاره شود.

۴- مجازات نمودن مرتکبین قاچاق به موجب فصول سوم چهارم و پنجم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش بینی شده است و 
در برخی موارد نیز تشدید کیفر در نظر گرفته شده است. 

۵- الزم به ذکر است که الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز آماده طرح در صحن مجلس است که موانع و چالشهای 
این حوزه را برطرف نموده است.

۶- تشدید مجازات مرتکبین قاچاق حرفه ای که در ماده ۱ طرح بیان شده به موجب ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش 
بینی شده است.

۷- تشدید مجازات مرتکبین قاچاق کاالی ممنوع که در ماده ۲ طرح بیان شده با ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مغایرت 
پیدا می کند. زیرا به موجب ماده ۲۲ قانون برای قاچاق کاالی ممنوع تشدید کیفر در نظر گرفته نشده و صرفا در خصوص مرتکبین 

قاچاق حرفه ای کاالی ممنوع به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشدید مجازت پیش بینی شده است.

۸- حکم ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که مقرراتی را در خصوص صدور رای قطعی برائت متهم پیش بینی کرده در 
طرح مذکور حذف شده که الزم است همچنان باقی بماند. البته همانگونه که در الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان 

شده عبارت ماده (۵۴) قانون حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست نمی گردد حذف شود.

ب- سوابق قانونی

قوانین مرتبط/متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مصوب: 
۱۳۹۲/۱۰/۰۳

بخش های قانون: فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۳**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۳-تبصره ۱**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۳-تبصره 
۲**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۳-تبصره ۳**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۳-تبصره ۴**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۴**فصل 
اول-فصل نهم-ماده ۵۴-تبصره**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۵**فصل اول-فصل نهم-ماده ۵۵-تبصره**فصل اول-فصل نهم-

ماده ۵۶

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۷ /۰۴ /۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۲/۱۸ مصوب: ۱۳۶۹/۰۴/۲۷

بخش های قانون: ماده ۴**ماده ۴-ردیف۱**ماده ۴-ردیف۲**ماده ۴-ردیف۲-تبصره**ماده ۴-ردیف۳**ماده ۴-
ردیف۴**ماده ۴-ردیف۴-تبصره ۱**ماده ۴-ردیف۴-تبصره ۲**ماده ۴-ردیف۴-تبصره ۳**ماده ۴-ردیف۵**ماده ۴-
ردیف۶**ماده ۴-ردیف۷**ماده ۴-ردیف۸**ماده ۴-ردیف۸-الف **ماده ۴-ردیف۸-ب**ماده ۴-ردیف۸-ج**ماده ۴-
ردیف۸-د**ماده ۴-ردیف۸-ه**ماده ۴-ردیف۸-و**ماده ۴-ردیف۸-ز**ماده ۴-ردیف۸-ح**ماده ۴-ردیف۸-ط**ماده ۴-
ردیف۹**ماده ۴-ردیف۱۰**ماده ۴-ردیف۱۱**ماده ۴-ردیف۱۲**ماده ۴-ردیف۱۲-تبصره ۱**ماده ۴-ردیف۱۲-تبصره 
۲**ماده ۴-ردیف۱۲-تبصره ۳**ماده ۴-ردیف۱۳**ماده ۴-ردیف۱۴**ماده ۴-ردیف۱۵**ماده ۴-ردیف۱۵-تبصره**ماده 
۴-ردیف۱۶**ماده ۴-ردیف۱۷**ماده ۴-ردیف۱۸**ماده ۴-ردیف۱۹**ماده ۴-ردیف۲۰**ماده ۴-ردیف۲۱**ماده ۴-

ردیف۲۲**ماده ۴-ردیف۲۳**ماده ۴-ردیف۲۴**ماده ۴-ردیف۲۵**ماده ۴-ردیف۲۶**ماده ۴-ردیف۲۶-تبصره

عنوان قانون: سیاست های کلی اشتغال مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۹۰ مقام معظم رهبری -- منقح ۱۳۹۷/۴/۱۳ مصوب: ۱۳۹۰/۰۴/۲۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۱ مقام معظم رهبری -- منقح 
۱۳۹۷/۱/۲۹ مصوب: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۹/۱۰ مصوب: 
۱۳۶۷/۱۲/۲۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون امور گمرکی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مصوب: ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب: ۱۳۸۱/۰۱/۱۸

بخش های قانون: تمام متن
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