
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

  نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محكومان قاچاق كاال و ارزآيين

 1رييس قوه قضاييه 51/20/5931مصوب 

 

صوب ۳۷ در اجراي ماده -۱ماده  سي به پايگاه محكومان قاچاق نامه نحوه و ، آيين1۷۳۱ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز م ستر سطح د

  :كاال و ارز به شرح مواد آتي است

  :باشدنامه به شرح زير ميهاي اختصاري به كاررفته در اين آيينواژه ـ۲ماده 

 .پايگاه اطالعات محكومان قاچاق كاال و ارز الف( پايگاه:

 .قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي ها و اطالعات مربوط به آن در قوهسامانه ثبت پرونده ب( سامانه:

 .محكومان جرائم قاچاق كاال و ارز ج( محكومان:

 .نمايندشعب دادسرا، دادگاه و تعزيرات حكومتي كه به جرائم قاچاق كاال و ارز رسيدگي يا احكام صادره را اجراء مي د( شعب:

 .هاي قطعي مربوط به جرائم قاچاق كاال و ارزمحكوميت ( محكوميت:ـه

  :بايست مطابق شرايط زير انجام شودها ميانتقال اطالعات از سامانهـ ۳اده م

  .( پس از ثبت احكام قطعي در شعب، اطالعات محكومان در پايگاه قرار گيردالف

  .( عالوه بر مشخصات فردي محكـومان، وضعيت اجراي حكم و در صورت عدم اجراء ، علت آن مشخص باشدب

 رساني و غيره بر روي اين اطالعات و خدمات آن بايستي بر اساسافزارهاي كاربردي، گزارشي، اطالع( توليد و توسعه نرمج

 .نامه و با تأييد مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه صورت گيردسطوح دسترسي تعيين شده در اين آيين

سي مراجع ذيد ستر سامانه( د صورت برخط و از طريق  شد؛ به نحوي كه براي انتقال اطالعات يا  هايصالح به پايگاه به  الكترونيكي با

  .ربط به پايگاه نيازي به مكاتبه و استعالم نباشددسترسي شعب و مقامات ذي

  .( اطالعات پايگاه روزآمد باشدـه

  .ها به صورت موقت يا دائم ممنوع استسازي اين اطالعات در ساير پايگاه( ذخيرهو

صره  اند يا اطالعات آنها كامل نيســت، در اســرع وقت توســط مراجع هايي كه در پايگاه ثبت نشــدهمحكوميت حســب مورد اطالعات -تب

  .قضايي و تعزيرات حكومتي در پايگاه ثبت و تكميل شود

ــ۴ماده  شعب مطرح بوده و نام متهم يا  ـ ست كه پرونده آنان نزد اين  صي ا شخا صرفاً محدود به اطالعات ا شعب به پايگاه،  سي  ستر د

  .محكوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد

  :باشدمقاماتي كه به كل اطالعات پايگاه دسترسي دارند به شرح زير مي ـ۵ماده 

  .( دادستان كل كشورالف
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  .( معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيهب

  .( نماينده قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارزج

  .گستري( وزير دادد

  .يس سازمان تعزيرات حكومتيي( رـه

  .( معاون حقوقي و نظارت سازمان تعزيرات حكومتيو

  .( معاونان مقامات مذكور در امور مربوط به قاچاق كاال و ارزز

مقامات مشروحه ذيل به سوابق محكوميت اشخاصي كه حداقل يك محكوميت در حوزه قضايي محل مأموريت آنان ثبت شده  ـ  ۶ماده 

  :باشد، دسترسي دارند

  .يس كل دادگستري استاني( رالف

  .هاي عمومي و انقالب مركز استانيس كل دادگاهي( رب

  .( دادستان عمومي و انقالب مركز استانج

  .مي و انقالب شهرستان( دادستان عمود

  .( مديركل تعزيرات حكومتي استانـه

  .يس اداره تعزيرات حكومتي شهرستاني( رو

  .( معاونان مقامات مذكور در امور مربوط به قاچاق كاال و ارزز

سي غيرمجاز به پايگاه يا بهره ـــ۷ماده  ستر شمول هرگونه د سب مورد م ضوابط قانوني و مقرراتي از آن، ممنوع و ح برداري خارج از 

  .باشدهاي مقرر در قوانين و مقررات جزايي و اداري مربوط مي هاي كيفري و مجازاتمسئوليت

سهل -تبصره  صورتي كه اين اقدام بر اثر  شده انگاري يا عمد كاربران در  شد شخصي كه عمل وي موجب دسترسي به اطالعات  مجاز با

  .بود نيز مشمول مقررات مذكور خواهد

ــ ۸ماده  ييد اشود، دسترسي يا ميزان آن با تهاي خاص كه به يك مرجع داده ميدر صورت ضرورت ممكن است به حسب مأموريت ـ

  .رياست قوه قضاييه يا مقام مجاز از سوي او تغيير نمايد

  .يه رسيدييس قوه قضايپانزدهم ارديبهشت نود و چهار به تصويب ر 1۱/2۱/1۷۳۱تبصره در تاريخ  ۱ماده و  ۳نامه در اين آيين ـ۹ماده 

 

 يه ـ صادق آملي الريجانيييس قوه قضاير

 


