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ی از دولت توسط سازمان گمرک در اجرای قانون اعمال حاکمیت به نمایندگ هدف: و زمینه 

های حاکم بر های گمرکی، همواره منشا اختالف بوده است. ضرورتو مقررات در همه نظام

طلبد که به اختالفات گمرکی با سرعت و البته با دقت و کمترین چالش تجارت فرامرزی می

پردازد که به طور میهای گمرکی پژوهش حاضر به بررسی موضوع رسیدگیرسیدگی شود. 

 شود.مشخص معطوف به مسائل و مشکالت حقوقی در این زمینه می

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

های های موجود در رسیدگیترین چالشابهام، اجمال و پیچیدگی قوانین مهم ها:افتهی

عالوه بر این در نظام دادرسی اختالفات گمرکی ایران، اطاله دادرسی، عدم گمرکی هستند. 

دم استقالل دادرس و نهاد ـرخواهی گمرک، عـگرایی، عدم امکان تجدیدنظتخصص

 شوند.ل ایجاد چالش محسوب میکننده نیز از جمله عوامرسیدگی

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

روند. به همین دلیل هنجارهای عالم حقوق به سمت اختصاصی شدن پیش می گیری:نتیجه

موارد خاص که روابط میان  کند که در برخیاست که در حال حاضر ضرورت ایجاب می

باشد، مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختالفات می تخصصیتابعان حقوق بسیار فنی و 

ایجاد شود. در مراجع مزبور با در نظر گرفتن قواعد ماهوی که دارای سطح باالیی از فن و 

ادرسان شود و دباشند، قواعد شکلی و آیین دادرسی اختصاصی طراحی و ارائه میتکنیک می

های فنی موضوع نیز احاطه نسبی نیز عالوه بر تسلط بر اصول و هنجارهای حقوقی، بر جنبه

 نیز دارند.

 کلیدی: واژگان

 های عملیچالش

 گمرک

 رسیدگی گمرکی

 مسائل حقوقی

 

 

 ول:ؤمس نویسنده  

 بهنام حبیبی درگاه

ایران، کرج، دانشگاه  پستی: آدرس

حقوق  آزاد اسالمی، واحد کرج، گروه

 خصوصی.

 14478-43536 کد پستی:

 21-88242056: تلفن

 الکترونیک: پست

Dr.habibi1361@yahoo.com 

 

 

http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0001-9850-0879
https://orcid.org/0000-0003-3813-7259


 1400مه نوآوری حقوقی، ناویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران زاده فلکدهیولی

 

 790 

 

 مقدمه. 1

دهای مهم و حیاتی در هر کشور است. گمرک یکی از نها

پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور نیز در بخش مهمی از 

 گرو کارکرد سالم و مؤثر گمرک و وجود قوانین و مقررات

مسئولیت اعمال حاکمیت در کارآمد در این بخش است. 

 با اجرای قوانین گمرکی و سایر قوانین و مقررات در ارتباط

 وقوق المللی کاال و اخذ حصادرات و واردات و حمل و نقل بین

ل های وابسته و ملزومات کاری و سهعوارض گمرکی و مالیات

 شد. اعمالباو آسان کردن تجارت به عهده سازمان گمرک می

حاکمیت دولت از جانب گمرک، باالخص تشخیص و حقوق 

ها و به اجرا درآوردن ورودی و همچنین اعمال ممنوعیت

قوانین و مقررات مرتبط به تخلفات گمرکی در واردات و 

های میان صاحب کاالی چنان ریشه کشمکشصادرات هم

 جرایی ازا-نهاد حاکمیتی سو و گمرک به عنوانتجاری از یک

 باشد.سوی دیگر می

ا ها رتوان آناز لحاظ زمان حادث شدن اختالفات گمرکی می

 ش ازبندی کرد: گروه اول، اختالف گمرکی پیبه دو گروه دسته

ش ترخیص کاال مانند اختالف صاحب کاال و گمرک درباره ارز

گمرکی کاال در حین انجام تشریفات گمرکی که منتهی به 

ا شامل ته دوم اختالفات گمرکی ر. دسترخیص کاال نشده است

شود، مثال گمرک شود که پس از ترخیص کاال حادث میمی

ق.ا.گ در مدت زمان شش ماه از  135تواند طبق ماده می

 وره صدـتاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکیِ کاال ، اقدام ب

یافتی برای صاحب کاالی ترخیص شده نامه کسر درمطالبه

دت مق.ا.گ در  138تواند طبق ماده یکند و صاحب کاال نیز م

 ا بهنامه، ادله اعتراض خود رسی روز از زمان ابالغ مطالبه

خ اریگمرک تحویل دهد و متعاقباً صاحب کاال مدت ده روز از ت

اع تواند درخواست ارجابالغ رد اعتراض به وسیله گمرک، می

 پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی را ارائه

 د.نمای

از سوی دیگر ضرورت رعایت اصول سرعت و دقت در تجارت 

کند که این موضوعات اختالفی خیلی سریع و در ایجاب می

کمال ظرافت حل و فصل شوند. هرچند اصل تساوی عموم 

مطابق قانون و مراجع قضایی، اصل تفکیک قوا و عدم دخالت 

و قانون اساسی  15۹و  156قوه اجرایی در امور قضایی، اصول 

قانون آیین دادرسی مدنی، نظام دادرسی خارج از قوه  10ماده 

کند اما بودن بعضی مصالح و نیز افزایش قضاییه را قبول نمی

ها و افزایش ارتباط بین دولت و نقش و عملکرد اجتماعی دولت

شهروندان و احتمال ورود ضرر و خسارت به دیگران، نیاز به 

رسیدگی را بیش از  مراجع رسیدگی اختصاصی با اصول خاص

های بدوی و پیش مشخص کرده است. از طرفی کمیسیون

قانون گمرکی مصوب  146و  144تجدیدنظر به موجب مواد 

ها به جز ، در مشخص کردن تعرفه، ارزش کاال، جریمه13۹0

موضوع قاچاق گمرکی، قوه قهریه )فورس ماژور( و قوانین 

تند که با گمرکی، مسئول رسیدگی به اختالفات گمرکی هس

دگی ـالفات را رسیـن اختـایی ایآیین دادرسی تقریباً ساده

 کنند.می

شود این است حال پرسش اساسی که در این میان مطرح می

های اصلی در رسیدگی به اختالفات گمرکی که چالش

د، آیکدامند؟ وقتی در عالم حقوق سخن از مبانی به میان می

ی بر جارها و مقررات حقوقباشد که هنای میمقصود اصول پایه

یی اند. در واقع اصول مبناها طراحی و ارائه شدهاساس آن

های اساسی مانند چرایی لزوم مزبور هستند که به پرسش

و  های اختصاصی در ارتباط با اختالفات گمرکیوجود دادرسی

ول دهند. مقصود از اصمبانی حاکم بر دعاوی مزبور پاسخ می

قی که ریشة اصلی قواعد و مقررات حقومبنایی، اصولی هستند 

ی هاهشوند و عموماً از نظر محتوایی وابسته به حوزمحسوب می

 باشند.اخالق و حقوق می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 گیری ازداری رعایت شده است. بهرهمتون، صداقت و امانت

 قیدهی اخالقتن اصالت آنان و ارجاعمنابع نیز با در نظر گر

 انجام شده است. 

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می
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ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت کتابخانه

 گرفته است. 

 

 ها. یافته4

به شود، های گمرکی مشاهده مینچه در رسیدگیبر مبنای آ

غلبه بر مشکالت گمرکی نیازمند ابزاری مستقل، منظور 

دن کارآمد و پیشرفته حقوقی هستیم که بتواند در عین پی بر

به مشکالت و مسائل تخصصی حقوقی در گمرک، اصول 

ا قضایی از جمله استقالل و عدم وابستگی به این سازمان ر

های گمرکی . استقالل قضایی در رسیدگیمدنظر قرار دهد

بخش مهمی از فرایند توسعه نظام گمرکی در کشور است که 

نیازمند توجه جدی به آن است. در این زمینه، کاستن از 

ه گمرک ـواهی بـذاری حق دادخـه باعث واگـمعیارهایی ک

ن، شود، گامی آغازین برای این موضوع است. عالوه بر ایمی

 و افراد توسط ،یگمرک اختالفات به یدگیسر که است یضرور

 و دانش ضعف هرگونه چراکه شود؛ یدگیرس یتخصص مراجع

 است ممکن ،یگمرک اختالفات به کنندگانیدگیرس تخصص

 اطالهن ضم و داشته دنبال به را یریناپذجبران لطمات

 یافراد توسط سوءاستفاده نهیزم ،یگمرک اختالفات یدادرس

 زین دارند تسلط یگمرک یتخصص دانش و مقررات به که

اطاله دادرسی در مشکالت گمرکی نیز یکی از  .است متصور

 رود. های اساسی در نظام گمرکی به شمار میچالش

 

 . بحث5

در ارتباط با رسیدگی به مشکالت و موضوعات گمرکی که 

شود، های گمرکی از آنان یاد میاغلب در قالب رسیدگی

های حقوقی و همچنین الشهای اداری، چتخلفات، چالش

مراجع رسیدگی به این اختالفات از اهمیت خاصی برخوردار 

هستند. در اغلب منابع تحقیقی که در داخل کشور ایران انجام 

شده است، بحث اختالفات گمرکی چندان بررسی نشده است 

و حتی تعریف دقیقی از آن وجود ندارد. اما در یک نگاه کلی 

های مختلفی از ت گمرکی را در دورهتوان مسائل و مشکالمی

های قبل از ترخیص کاال و همچنین دوره بعد از جمله در دوره

بندی از حیث نقش ترخیص کاال در نظر گرفت. این دسته

رکی و از جمله ـهای گموقی در رسیدگیـموضوعات حق

ای از مواقع، های عملی در این زمینه است که در پارهچالش

 را با دشواری روبرو ساخته و یا تخلفات فرایند مبادله کاال

دهد. با این اوصاف، پژوهش مربوط به این حوزه را پوشش نمی

های های عملی در رسیدگیحاضر به برخی از مهمترین چالش

گمرکی توجه نشان داده است تا در نهایت بتواند راهکاری 

 برای حل این مسائل بیابد. 

 

 . ادبیات تحقیق5-1

مطالعات مسائل و موضوعات مربوط به گمرک در ارتباط با 

 ای صورت گرفته است که به بخشی از مهمترین آنانگسترده

 شود:به صورت اجمالی پرداخته می

مراجع شبه  یبررس»با عنوان  یانامهیان، در پا13۹4 ،نژادیاآر

و  یبدو یسیونبر کم یدکأبا ت یرانا یهدر قوه مجر ییقضا

که به  یمراجع ،نموده یانب «ینظر اختالفات گمرکتجدید

قضاییه  از قوه یموسوم هستند بخش ییشبه قضا راجعم

 یمشخص به اختالفات گمرک یدر فرایندو  شوندمحسوب نمی

، در 13۹0یند. بنایی، نمایفصل م و و آنها را حل یدگیرس

 یاختالفاتبیان داشته که « اختالفات گمرکی»کتابی با عنوان 

موظف به حصول  ییسازمان اجرا یکن گمرک به عنوا ینکه ب

ضوابط و مقررات واردات و صادرات و  یتمام یتاز رعا یناناطم

 یحقوق یممکن است جنبه آید،یصاحبان کاال به وجود م

 ی یادرست یصو تشخ ینداشته باشد و فقط مستلزم کارشناس

گمرک از موضوع  یصتشخ یاعمل صاحبان کاال  ینادرست

نوع اختالفات به محاکم  ینفصل ا و حل رو ینا از باشد.

که محاکم خود )مگر این شودیارجاع داده نم یدادگستر

که در  یهای قانونکمیسیون یبدهند(، ول یتصالح یصتشخ

 یلو از لحاظ نحوه عمل، تشک شوندیم یلگمرک تشک

 تابع آئین یأر یابه موضوع، صدور قرار  یدگیجلسات، رس

 اند.مهم در نظر گرفته شده ینا یبرا ی هستنددادرسی مدن

اصول »با عنوان  یانامهیان، در پا13۹0 ی،آبادنجف یابوطالب

به اختالفات  یدگیرس یعادالنه در نظام حقوق یدادرس

درآمد،  یندر فرایند وصول ابه این نتیجه رسیده که  «یگمرک

 یفهدارد و وظبر عهده  یاکنندهیینسازمان گمرک نقش تع
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سازمان قرار  ینآن بر عهده ا یاناز مود یاخذ حقوق گمرک

و  یانمود یانوجود اختالف م یانم ینداده شده است. در ا

با توجه  نفصل آ و محتمل است که حل یسازمان گمرک امر

 یانحقوق مود یزو ن یوصول حقوق گمرک یتبه ضرورت و اهم

 گمرکی اساس قانون امور ین. بر ارسدیم نظر الزم به یگمرک

را به عنوان  یبه اختالفات گمرک یدگیهای رسنکمیسیو

کرده است. در فرایند  ییناختالفات، تع ینا داریتمرجع صالح

عادالنه به  درسیاصول دا یتها رعاکمیسیون ینا یدگیرس

 یالزم و ضرور یقِسم حقوق بشر یناز مهمتر یکیعنوان 

 حل»با عنوان  یا، در مقاله13۹0، یخسرو رستمی و است.

 «یراندادرسی آن در حقوق ا و آئین یاختالفات گمرک لفصو

 یرمستقیم،غ هاییاتاز موارد مهم مال یکیاند که داشته یانب

است که در فرایند  یو حقوق ورود یحقوق و عوارض گمرک

همواره احتمال وقوع  ها،یاتنوع مال ینو وصول ا یصتشخ

 نوع ینصاحب کاال و گمرک وجود دارد. حل ا یناختالف ب

 یهامجزا از دادگاه یدر مراجع یتفور یلاختالفات، به دل

با  یانامهیان، در پا1388شادفر،  .شودیم یدگیرس یعموم

« بهبود آن یو راهکارها یبه اختالفات گمرک یدگیرس»عنوان 

کشور  یگمرک در مقام مرزبان اقتصادبر این باور است که 

 قتصادیاهای کالن برنامه یدندر به ثمر رس ینقش مؤثر

 یاز منابع مهم درآمدها یکیو به عنوان  کندیم یفادولت ا

کشور  هر یو حقوق یدر ساختار اقتصاد اییژهو یگاهدولت، جا

گمرک و  یفوظا یتو اهم یداراست. با توجه به گستردگ

ع بدولت، بالط یدرآمدها یشآن بر روند افزایر تأث ینهمچن

کننده یینتع وؤثر م یاربس یفصل اختالفات گمرک و نحوه حل

اختالف کارآمد،  نظام حل یری یکخواهد بود و به کارگ

 یضرور یفصل اختالفات گمرک و معقول و عادالنه جهت حل

 است.

های مرتبط با پژوهش حاضر به اَشکال مختلف به پژوهش

ها و مشکالت مربوط به گمرک و از جمله بررسی چالش

 ند، اما در پژوهشاموضوعات حقوقی گمرک توجه نشان داده

های عملی رغم بررسی موضوعات گمرکی به چالشحاضر، علی

 شود.های گمرکی پرداخته میدر رسیدگی

 

 عدم حق تجدیدنظرخواهی گمرکچالش . 2-5

های اعمال حق دادخواهی حق دادخواهی مالیاتی یکی از گونه

ص عام شهروندان در مقابل دستگاه دولتی است که به طور خا

 ی،مرکگ نیقوان .(1)پذیرد دستگاه مالیاتی انجام می در مقابل

بینی پیشگمرک  سازمانی برا یخاص اراتیحقوق و اخت

کور سازمان مذو حاکمیتی  عیوس ختیارا نیو در مقابل ا دهنمو

 اریکه در اخت یدفاع لهیآن، تنها مرجع و وس نیمورأو م

های مراجعه به کمیسیون است، حققرار داده شده  انیمود

نظر و و تجدید یاعم از بدو یبه اختالفات گمرک یدگیسر

ضمن باشد. مراجع می نیاز ا یدادخواست و دادخواه میتسل

نند مربوط به گمرک ما نیقوان یدگیچیبه علت تعدد و پاینکه 

 نینصادرات و واردات، قوا مقررات قانون ،یگمرک امورقانون 

 نینو همچ ...و یو اعتبارات اسناد یامهیو ب یبانک

 شدهصادر  مذکور نیوانق یاجرا یکه برا یریهای کثنامهآئین

با مقررات  نیا یدر اجرا یگمرک انیموران و مودأاست، م

مرجع  دیشوند و بامواجه می یادیز ینظرهامشکالت و اختالف

 نظرهامشکالت و اختالف نیفصل ا و حل یبرا یدارصالحیت

به  یدگیرس ونیسیمرجع همان کم نیوجود داشته باشد. ا

 .(2)ی است اختالفات گمرک

 یهااتیاز جمله مال یکه حقوق گمرک ییاز آنجا همچنین

 یبرابر ایاصل عدالت  جهیشود، در نتمستقیم محسوب میغیر

 شود. بر تیرعا دیبا زین یگمرک انیدر مورد مود .(3)ی اتیمال

از آن به اصل عدم  یاتیمال دیاصل که در اصول جد نیاساس ا

عادالنه است که  یزمان اتیشود، مالمی ادی انیمود نیب ضیتبع

حفظ شود. از  یو برابر یتساو نیا اتیدر تمام مراحل مال

 ایو  یحقوق گمرک صیتوان حق اعتراض به تشخجمله می

 ای انیبه حقوق مود یدگیرس یبرا یبه مرجعی دادخواه

بنابراین  .(4) اشاره کرد گریکدیسازمان گمرک در مقابل با 

توان مهمترین حق مودی برشمرد. طبق حق دادخواهی را می

آن مودی باید حق داشته باشد که نسبت به اقدام دستگاه 

مالیاتی در مورد تشخیص و وصول مالیات به مرجع مستقل 

قضایی یا اداری مراجعه و اعتراض و شکایت نماید. در برخی 

است و  کشورها مثل آمریکا مرجع مذکور مرجعی قضایی

دادگاه مالیاتی نام دارد و در برخی کشورهای دیگر مثل فرانسه 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران زاده فلکدهیولی

 

 793 

 

. (5)بینی شده است مرجعی اختصاصی برای این موضوع پیش

در  یفصل اختالفات گمرک و حل ،توجه به مطالب فوق با

باشد و به می ورداربرخ یخاص تیهای مربوطه از اهمکمیسیون

و از جمله  یاتیو مال یهای گمرکنظام هیدر کل لیدال نیهم

بینی شده پیش یمود یبرا ی()حق دادخواه یحق نیچن رانیا

قانون امور گمرکات جمهوری اسالمی  24 ماده مثالً است.

را « اداره حکمیت گمرکی»افغانستان برای این منظور 

گمرکی  در قانون امور یدادخواه حق بینی نموده است.پیش

 قانون امور 51ماده خالف  . برمورد بحث قرار گرفته است

به طور » یق دادخواهح یمود که 1350مصوب  گمرکی

را  یبه اختالفات گمرک یدگیرس یبدو ونیسیبه کم «میمستق

مقرر نموده است:  13۹0گمرکی مصوب  داشت؛ قانون امور

ها به درخواست مؤدی ابتدا در اختالفات اشخاص با گمرک»

گیرد و واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می

باقی باشد پرونده از  در صورتی که مؤدی به اعتراض خود

کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طرف رئیس

گردد به کمیسیون رسیدگی به اختالفات طور کتبی تعیین می

 قانون آیین دادرسی گمرکی(. 5)تبصره  شودگمرکی احاله می

، در موارد دیگری نیز این حق مورد تصریح قرار گرفته است

مرتکبین تخلف از مقررات  ق.ا.گ 111مثالً مطابق ماده 

شود حق دارند درخواست گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می

کنند که اعتراض آنان نسبت به اصل یا میزان جریمه به 

همچنین  .مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی ارجاع شود

 ته یارف بندی به کارچنانچه مقادیر مواد، کاالها یا لوازم بسته

وق کاالی صادراتی به منظور استرداد حقمصرف شده در تولید 

های ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان

نماید. در مواردی که صادرکننده ربط را استعالم و اقدام میذی

تواند موضوع را به مراجع نظر گمرک معترض باشد می به

ق. آ.ا. 125رسیدگی به اختالفات گمرکی ارجاع نماید )ماده 

ع راجلبته در این موارد کمیسیون با صدور قرار، از ما.گ(. ا

وع نمرتبط استعالم نموده و حسب اعالم نظر صادره، با لحاظ 

 .(6)ی مقتضی صادر نماید کاالی وارده و نحوه مصرف آن رأ

کاال از گمرک معلوم شود  صیهرگاه بعد از ترخ» نیهمچن

کمتر  ای شتریباشد بکه وصول آن به عهده گمرک می یوجوه

 اینشده و  افتیدر اساساً ای دهیگرد افتیدر هاز آنچه مقرر بود

است، گمرک و صاحب کاال  دهیگرد افتیدر یاشتباه نکهیا

 صیترخ صدور سند خیماه از تار شش توانند ظرف( میی)مود

را از دریافتی و یا اضافه پرداختی  ، کسرمورد بحث یکاال

 گ(. که در واقعق.آ. 135)ماده  کنند افتیمطالبه و در گریکدی

نسبت  یگمرک و هم مود هماست که  یحق دادخواه ینوع

باره به آنها  نیکه در ا یتوانند اجحافدارند و می گریبه همد

 گذشته است را جبران کنند.

نظر رسیدگی های بدوی و تجدیداهی در کمیسیونحق دادخو

 گمرکی است و سازمان به اختالفات گمرکی مربوط به مودی

تواند درخواست طرح و رسیدگی موضوع در گمرک نمی

یح کمیسیون را نماید. این موضوع در مواد مختلفی مورد تصر

ه کدی قرار گرفته است، مثاًل طبق قانون امور گمرکی، در موار

کاال به تشخیص گمرک معترض باشد، پرونده به  صاحب

های ستادی و مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی احاله واحد

 گ(. مرتکبین تخلف ازق.ا. 105ماده  2)تبصره  شودمی

شود نیز حق مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می

به  جاعدارند که اعتراض خود را با دالیل و مدارک به منظور ار

 اجع رسیدگی به اختالفات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیممر

 ورقانون ام 138ا.گ(. همچنین طبق ماده ق. 111)ماده  کنند

شود حق دریافتی از آنها مطالبه می گمرکی اشخاصی که کسر

خواهند داشت که درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون 

 رسیدگی به اختالفات گمرکی را بنمایند. 

 نون امورقا 144( ماده 5الذکر تبصره )ه موارد فوقتر از هممهم

 با گمرکی نیز صراحتاً اعالم نموده است که اختالفات اشخاص

ها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک گمرک

 گیرد و در صورتی که مودی بهایران مورد اظهارنظر قرار می

به اعتراض خود باقی باشد پرونده به کمیسیون رسیدگی 

 شود. اختالفات گمرکی احاله می

به این دلیل که  رسد؛نظر می این موضوع خالی از اشکال به

گذار به صراحت گمرک را مسوول اعمال حاکمیت دولت قانون

در اجرای قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به 

صادرات و واردات و عبور کاال و وصول حقوق ورودی و عوارض 

های مربوط و الزامات فنی و تسهیل تجارت و مالیات گمرکی
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گ(. که به تشخیص خود به ق.آ. 3و  2)ماده  دانسته است

)بند ب  وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی

رکی را در ـماید و مقررات گمـنل میـگ(. عمق.آ. 3ماده 

 3کند )بند الف ماده های مختلف گمرکی اعمال میرویه

گ(. بنابراین در اعمال حاکمیت، تشخیص و اجرا با خود ق.آ.

گمرک است و در واقع واگذاری حق دادخواهی به گمرک، 

گردد. ضمن اینکه دادخواهی از ظلم خود کرده محسوب می

ها و نامهها، اظهارگذار به گمرک اختیار بازبینی کلیه پتهقانون

سی بعد از گمرکی مربوط به ترخیص کاال و حسابر سایر اسناد

گمرکی بدون نیاز به  ترخیص را در بخش یازدهم قانون امور

ی کمیسیون و به طور کلی هیچ مرجع قضایی و یا شبه رأ

 ق.آ.گ(. 133)ماده  قضایی دیگر داده است

ا که به در گمرک ر یحق دادخواهتوان اصل نمی نیبنابرا

 تصریح یگمرک قانون امور 146و  144اد وم حیموجب صر

 یدگیدر مرحله رس یدادخواه حق دانست. یمنتفت اسشده 

یرش بدون پذاما . وجود دارد.  زین یبه اختالفات گمرک ییقضا

 تمام و کمال حق تجدیدنظر خواهی، حق دادخواهی مندرج در

جامه عمل نخواهد پوشید. با رسمیت بخشیدن به  34اصل 

توان از دسترسی واقعی خواهی است که میحق عام تجدیدنظر

 .دادگاه سخن گفتبه 

در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون بدوی رسیدگی به 

اختالفات گمرکی، قانون امور گمرکی، این حق را فقط به 

ی روز از تاریخ ابالغ رأ 20که ظرف  گمرکی داده استمودی

کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی، تقاضای ارجاع امر به 

استداللی که برای خالف نظر را بنماید. برکمیسیون تجدید

عدم نیاز به حق دادخواهی در کمیسیون بدوی رسیدگی به 

اختالفات گمرکی شد و آن را اعتراض به فعل خود تلقی 

نمودیم، گمرک باید بتواند در جهت عمل به وظایف خود در 

ین و مقررات تشخیص و وصول حقوق ورودی و... یا اجرای قوان

را در جهت تضییع  ی کمیسیون بدویگمرکی، در جایی که رأ

خواهی برخوردار باشد بیند، از حق تجدیدنظرحقوق دولت می

اختالفات  1و این موضوع از لوازم و شرایط دادرسی عادالنه

گمرکی قانون امور 51گمرکی است. موضوعی که در ماده 

 306( ماده 1و همچنین تبصره ) 1350مصوب 

ار گرفته بود و گذار قرقانون اجرایی آن مورد تصریحنامهآئین

بینی نشده پیش 13۹0گمرکی مصوب  سفانه در قانون امورمتأ

 است.

ی کمیسیون خص آنکه گمرک از حق اعتراض به رأباال

نظر رسیدگی به اختالفات گمرکی در شعبه بدوی تجدید

طال تواند ابدیوان عدالت اداری نیز محروم است. همچنین نمی

 این آرا را از دادگاه عمومی بخواهد. در صورتی که صاحب

 کاالی تجاری به عنوان یک طرف اختالف، شرکت دولتی باشد

های رسیدگی به نیز، از حق شکایت از آراء قطعی کمیسیون

ه اختالفات گمرکی در دیوان عدالت اداری محروم است. البت

یوان خواهی از آرای شعبات بدوی دگمرک حق تجدیدنظر

نظر دیوان عدالت اداری عدالت اداری را در شعبات تجدید

 خواهد داشت.

 

 اطاله دادرسی. 3-5

ن توجه به پدیده اطاله دادرسی و لزوم جلوگیری از آن بدی

جهت حایز اهمیت است که دو عامل در تشخیص عادالنه 

نه  دادرسیاطاله  .(7)بودن دادرسی موثر است: زمان و هزینه 

فزایش گذار است، بلکه موجب اتنها بر عامل زمان اثر

 که در فرایند ترخیص کاال .(8)شود های دادرسی نیز میهزینه

ر گذاثراواردات و ترانزیت کاال بسیار صادرات، از گمرک و روند 

 است.

های رسیدگی به اختالفات محدود بودن تعداد شعب کمیسیون

گمرکی و استقرار آن فقط در ستاد گمرک ایران واقع در شهر 

مرحله  صخصو در تهران در اطاله دادرس موثر است. همچنین

 زین یفصل اختالفات گمرک و بر حل ییظارت قضاو ن یدگیرس

با توجه به نبود شعب  یعدالت ادار وانیگفت که در د دیبا

با توجه به  عیبهنگام و سر یدگیانجام رس ،یو استان یشهرستان

نظر  ها در شعب موجود، دشوار بهپرونده نیحجم سنگ
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چون دستور موقت  یمیمفاه رشیتوان با پذرسد. البته میمی

 یجلو ،یبه نوععدالت اداری  وانیقانون د 15در ماده 

 گرفت یرا تا حد یدگیدر رس ریاز تأخ یناگوار ناش یامدهایپ

(۹). 

 جادیسبب ا یکه بروز اختالفات گمرک ییآنجا ازاز سوی دیگر، 

حب مثالً چنانچه صا شود،می یوقفه در وصول حقوق گمرک

کی قانون امورگمر 45( ماده 1اساس تبصره ) کاالی تجاری بر

 به انتظار اعالم نظر قطعی گمرک از ترخیص کاال خودداری

 ق ورودی تا زمان اعالم نظر قطعی و ترخیصکند، وصول حقو

 فاترد دری به اختالف دگیلذا رسکاال به تعویق خواهد افتاد. 

به اختالفات  یدگیهای رسگمرک و کمیسیون تخصصی

ه بکه وقفه را  یو با سرعت یمعقول و منطق یدر مهلت یگمرک

کرده و به نفع گمرک و صاحب  دایحداقل برساند، ضرورت پ

 .خواهد بود کاالی تجاری

 به (8)البته تعیین مهلت حداقلی و حداکثری برای رسیدگی 

 تیبه رعا دیبا اختالفات گمرکی نیز ممکن نیست. همچنین

 دیاز د یدر مهلت معقول و منطق یدگیاصل سرعت و رس

 یکاف صتفر دیبا یگمرک انی. مودستینگر ی نیزگمرک انیمود

ود جهت اعتراض و ارائه اسناد و مدارک الزم جهت دفاع از خ

ه ط بیه برخی اسناد و مدارک مربو، چرا که تهرا داشته باشند

ل حای کاالی تجاری موضوع اختالف مثالً از کشور مبدا کاال بر

ز او  اختالفات ناشی از گواهی مبدا، نیاز به فرصت کافی دارد

 یادیمدت ز که ستین ندیخوشا یگمرک انیمود یبرا یطرف

 یپآنها را در  یتینارضا یبمانند و اطاله دادرس فیبالتکل

 رو، مدت معقول در دعاوی گمرکی را از این شت.خواهد دا

توان زمان شخصی یا موردی پرونده دانست، زیرا چنین می

 های آنزمانی با توجه به ماهیت هر پرونده و سایر مشخصه

 .(8)عقول نسبی است شود. لذا مدت متعیین می

آیین دادرسی  رآن چنان د ،یمهلت معقول و منطق دیبا لذا

بینی همه زوایای ضمن پیش کهشود  لحاظ یگمرک اختالفات

 را برای اختالفات گمرکی فراهم کند.عادالنه  یدادرسر، ام

نیز  .(10)اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم 

در تعیین مهلت معقول برای دادرسی اختالفات گمرکی حائز 

اهمیت است. مثالً اگر عرضه سریع کاالی موضوع اختالف در 

بازار برای صاحب کاال نفع زیادی به همراه داشته باشد، چه 

 در صورت اطمینان از عدم رسیدگی در مهلت بسا، صاحب کاال

کوتاه مدنظر خود، از طرح اختالف در کمیسیون رسیدگی به 

 نظر نماید. اختالفات گمرکی صرف

 

 گرایی عدم توجه به تخصص. 4-5

توجهی ، بیهای گمرکییکی از مشکالت اساسی در رسیدگی

گرایی که در عصر حاضر از تخصص گرایی است.به تخصص

ل آید به عنوان یک اصات زندگی اجتماعی به حساب میملزوم

 باشد که عمرباشد و علت آن این میعقالیی قابل قبول می

 انسان کوتاه و محدود است و اینکه توان فکریش نیز چنین

تواند باشد، در همه موضوعات علمی و تخصصی نمیمی

تخصص داشته باشد، لیکن به لحاظ عقالیی نیکوتر است هر 

ر یک یا چند مورد مشخص تخصص داشته باشد و شخص د

 مند شوند. سایرین از تخصص و تبحّر او بهره

زمانی که در جامعه هر شخصی در یک رشته متخصص باشد، 

شوند. این یک اصل عقالیی تمامی نیازهای جامعه رفع می

د و باشباشد و در فقه شیعه هم یکی از منابع استنباط میمی

زی کلما به العقل حکم به الشرع: هر چیدر اصطالح فقیهان، 

کند. ه آن حکم میـرع نیز بـه آن حکم کند شـعقل ب

ا هگرایی همراه با تحوالت اجتماعی و اقتصادی جامعهتخصص

ر دها مستقیما های فرهنگی جامعهو به طور کلی با پیچیدگی

ی ساساارتباط است، تا جایی که از آن به عنوان یکی از عوامل 

 توضیح .(11)کنند اد سیاسی کشورهای مدرن یاد میدر اقتص

باشد که کل وقت یا قسمتی از آن اینکه متخصص شخصی می

ی پردازد و به عمل یا کار مخصوصرا به فعالیت مخصوصی می

، ندان )اقتصادی، اجتماعیکه با زندگی مادی و معنوی شهرو

باشد. خصوصیات نظام دموکراسی، ...( مشغول میسیاسی و

ا و هها در مقابل حق تقدمپاسخگویی همیشگی حکومت

باشد. بافت سیاسی جوامع متمرکز، نیازهای شهروندان می

ن گرایی را توسط افزایش بازدهی در تولید سهل و آساتخصص

 .(12) کندمی

گرایی برقرار باشند، هایی که پایه و اساس آنها بر تخصصارگان

شوند. اگر هر ارگان و یا گرایی را شامل میزمینه اولیه کمال
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ای را نداشته باشد، عملکرد آن دچار گونه خصیصهنهادی این

های کاذب  شود و افراد آن جامعه به شغللغزش و خطا می

شاهد بر این نظرات و دیدگاه نویسندگان . (13)آورند می روی

بیان است که متنوع بودن کاالهای تولیدی و صادراتی یک 

ملت تأثیر گرفته از علم و دانش و گرایش به متخصص بودن 

گرایی تا جایی مهم بودن گرایش به تخصص .(14)باشد می

باشد که یکی از پژوهشگران به مطالعه و تحقیق الگوهای می

برداری در کشورهای چین، و بهره گرایی در تجارتتخصص

برزیل، هند و آفریقای جنوبی مشغول شد و درک کرد که 

وری صادرات گرایی و بهرهتفاوت مهمی در الگوهای تخصص

 .(15)کشورها با درآمد سرانه مشابه موجود هست 

روی مهم و تخصصی شناخته ـقلم "رکیـور گمـقلمرو ام"

الملل، سازمان جهانی گمرک به شود که در سطح بینمی

پردازد. در المللی تخصصی به آن میعنوان یک مرجع بین

ان گمرک مسئول و سرپرست امور مربوطه سطح ملی هم سازم

شته رها و مراکز عالی و آموزشی اکنون در دانشگاهاست و هم

 تحصیلی مشخصی را هم مختص خود قرار داده است.

طبق همین اصل، برای رسیدگی و بررسی کردن به اختالفات 

گمرکی باید بوسیله اشخاص و مراجع تخصصی صورت گیرد، 

 ار وجود نداشته باشد، اختالفاتزیرا اگر تخصص در این ک

الوه ه عبامکان دارد صدمات غیر قابل جبرانی را به بار بیاورد. 

سرگشتگی و طوالنی شدن، امکان سوءاستفاده کسانی که بر 

د ه بنکند. در نتیجقوانین و مقررات مسلط هستند را فراهم می

فع قانون گمرکی به روشنی بیان کرده بررسی و ر 3)س( ماده 

ان کردن اختالفات نشأت گرفته از اجرای قانون گمرکی در می

گمرک و صاحب کاال طبق قوانین و مقررات از وظایف و 

 اختیارات گمرک ایران بیان کرده است.

د درباره پیشگیری از نصب ـنامه مادریبطور مثال موافقت

کننده بر کاال مصوب یا گمراهحقیقی های منبع غیرنشانه

( ماده اول 1که ایران نیز عضو آن بوده است، در بند ) 18۹1

رواقعی یا ـل نشانه غیـمامی کاالهای شامـت"د کرده: ـقی

کننده که توسط آن نشانه، یکی از کشورهایی که این گمراه

شود و یا مکانی که آن در آن نامه درباره آنها اعمال میتوافق

ود دارد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشورها وج

. زمان وارد شدن به هر کشور یا مکان مبدأ شناخته شده است

  .(16)کدام از کشورهای ذکر شده، ضبط خواهد شد 

نامه لیسبون ( ماده نخست توافق2اساس بند ) چنین برهم

المللی آنها، های منبع و ثبت بینجهت حمایت از عالمت

شوند که از لیست اسامی مبدأ محصوالت کشورها متعهد می

 شوریژه که به این عنوان در کبقیه کشورهای اعضا اتحادیه و

د و در دفتر ـرار دارنـحمایت ق تـرسمی شده و تح دأـمب

سیس سازمان ی مالکیت فکری موضوع کنوانسیون تأللالمبین

جهانی مالکیت فکری به ثبت رسیده است، در حوزه خود 

 حمایت کنند.

از  ترین حمایت و پشتیبانیباشد که بهترین و آسانواضح می

شود در اسامی مبدأ محصوالت بقیه کشورهای عضو را می

های های اعضا کشورخانهاصول رسمی ورودی کشور که گمرک

 .(16)باشند به عمل آورد مستقر می

باشد که قواعد مبدأ یک امر خاص و می روشن و بدیهی

الی  24قانون گمرکی و مواد  17باشد که ماده تخصصی می

 پردازد و درقانون گمرکی به آن مینامه اجرایی آیین 32

نتیجه واجب است که اجراکنندگان قانون و به تبع آن 

ت کنندگان به اختالفات بدست آمده از اجرای مقررارسیدگی

 ذکر شده از دانش و تخصص کافی و الزم برخوردار باشند.

و حسب  13۹0قبل از تصویب قانون امور گمرکی مصوب 

، کمیسیون بدوی رسیدگی 1350قانون امور گمرکی مصوب 

به اختالفات گمرکی متشکل از هفت عضو اصلی و پنج عضو 

البدل به البدل بود. پنج نفر از اعضای اصلی و پنج نفر علیعلی

کل گمرک ایران از کارمندان بصیر و مطلع به انتخاب رئیس

 مورامور گمرکی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت ا

و  ی و یک نفر عضو اصلی از کارمندان بصیراقتصادی و دارای

 در مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوط بود. یعنی

 تعداد اعضا کمیسیون مذکور 13۹0قانون امور گمرکی مصوب 

ی از هفت عضو به نه عضو افزایش یافته است ولی اعضا گمرک

و کمیسیون بدوی رسیدگی به اختالفات گمرکی از پنج نفر عض

ز به چهار نفر عضو اصلی کاهش یافته است در نتیجه ا اصلی

 بار تخصصی و فنی کمیسیون کاسته شده است.
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برخالف کمیسیون بدوی رسیدگی به اختالفات گمرکی که از 

ترکیب صرفاً کارشناس تشکیل شده است، ترکیب کمیسیون 

تجدیدنظر شامل کارشناس و یک نفر با ابالغ قضایی است. 

رکیب این کمیسیون یکی از معاونین همچنین، گرچه در ت

 دارگمرک ایران که اصوالً باید از دانش تخصصی گمرکی برخور

( 1گمرکی، حسب تبصره )باشد وجود دارد و بقیه اعضا غیر

ل قانون امور گمرکی، باید حداقل دارای بیست سا 146ماده 

سابقه کاری مرتبط باشند، با این وجود به علت تخصصی و 

رسد که به غیر از نظر نمیعات گمرکی به فنی بودن موضو

 عضو گمرکی کمیسیون مذکور، بقیه اعضا، توان تخصصی کافی

 برای تجزیه و تحلیل صحیح موضوعات مطروحه داشته باشند.

گرایی، روشن است که در نتیجه بر اساس اصل تخصص

رسیدگی و بررسی به اختالفات گمرکی به علت درهم 

ودن ـنی و البته تخصصی بهای علمی و قانوپیچیدگی

های ماهوی، باید در مراجع اداری اختصاصی که رسیدگی

کنندگان آن از اشخاص متبهر و عالم و متخصص در شرکت

 امور گمرکی هستند رسیدگی شود.

 

و نهادهای رسیدگی  . چالش عدم استقالل دادرس5-5

 به اختالفات گمرکی

ستقالل ا یعنی کننده در دو بعداستقالل مرجع رسیدگی

قالل و است یاستقالل شخص اکننده یرسیدگی مرجع یاعضا

د ورم دیبا یا استقالل سازمانی گرید یهاساختار آن از دستگاه

در خصوص استقالل اعضای مرجع  .ردیتوجه قرار گ

کننده باید گفت که از لوازم استقالل قاضی، عدم رسیدگی

ات ارتباط بین قاضی و اشخاص دیگری است که با اختیار

 .(۹)شوند قانونی یا عملی خود موجب تزلزل تصمیمات می

 مذکورمراجع ی است که اعضا نیا ممستلز یشخص استقالل

و  شوندنصب از دستگاه اجرایی مربوطه مستقل  یتوسط مرجع

به جز در صورت  اعضاعزل  حقاز همچنین دستگاه اجرایی 

 نباشد.اثبات تخلف برخوردار 

در واقع، قاضی و اعضای مراجع قضاوتی، به لحاظ جایگاهی که 

ه دارند باید مستقل بوده و دادرس در هنگام رسیدگی ب

موضوعات و ادعاهای مطرح شده و اعمال حکم بر آنها و حتی 

دهد نباید تابع قاعده سلسله تفسیری که از قانون ارایه می

صرف  .(17)مراتب اداری و تکلیف اطاعت از مقام باالتر باشد 

طرفی قاضی منجر به تحقق حقوق دادخواهان استقالل و بی

نخواهد شد. عینیت یافتن اصل استقالل قضایی شرط دومی 

به مذکور که مراجع  دطلبمی یستقالل سازمان. ا(۹)هم دارد 

مستقل  ییاز دستگاه اجرا ی، مالی و اداریلحاظ ساختار

قضاییه  قانون اساسی که به استقالل قوه 156باشند. اصل 

کننده استقالل سازمانی و تصریح نموده است در واقع تضمین

. در نظام حقوقی فرانسه، استقالل ساختاری ساختاری است

کید ای که در ایران بر آن تأهقضاییه به گون برون سازمانی قوه

گذار آن را تضمین کرده است، وجود ندارد. در شده و قانون

اساس برداشتی که از اصل تفکیک قوا  واقع، در این نظام بر

اتیک وجود دارد، قوای مجریه و مقننه دارای حقانیت دموکر

شوند؛ اما دادگستری از شوند و یک قوه محسوب میدانسته می

آنجایی که فاقد چنین وصفی است، صرفاً به عنوان یک مقام 

بر . (18)بوده، نقشی جز اعمال قوانین مصوب پارلمان ندارد 

همین اساس نظام حقوقی فرانسه معطوف به تضمین استقالل 

فرانسه در  1۹58فردی مقام قضایی شده است و قانون اساسی 

عنوان پنجم خود صرفاً از تضمین استقالل مقام قضایی سخن 

لزوم تضمین استقالل گفته است و ذکری از قوه قضائیه و 

ساختاری آن به میان نیاورده است با این حال، استقالل 

بینی ساختاری درون سازمانی دستگاه قضایی از طریق پیش

 .(1۹)شورای عالی قضایی بسیار ارتقاء یافته است 

اعضا مرجع  نکهیا یعنی یاستقالل شخص نیابنابر

و  نیطرف نسبت به یگونه تعهد چیکننده بدون هرسیدگی

 لیو دال عیخود را درباره وقا میتصم ندبتوانی مقامات دولت

و استقالل  دناستوار ساز ی به صورت آزادانه در رأیحقوق

ترکیب مرجع و  الت،یساختار تشک یبر طراح زین یسازمان

کند که می دیکأبا دولت تآن  یو مال یشعب آن، مناسبات ادار

 اختالف به صورت جدیحل مراجعی در مقوله استقالل سازمان

 .باشدمورد توجه می

از  یکیکننده شد استقالل مرجع رسیدگی انیکه بطور همان

عادالنه محسوب  یو مسلم حق بر دادرس یاصل یارهایمع

 تیتوان گفت بدون وجود آن، رعاکه می ییشود. تا جامی
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توان و نمی .(20) است دیعادالنه محل ترد یول دادرساص ریسا

عادالنه  یاصول و عناصر دادرس ریسا ستهیکامل و شا تیبه رعا

داشت، چرا که  دیاستقالل ام فاقد یدگیمرجع رس یاز سو

در معرض فشار و نفوذ مقامات  شهیهم یامرجع وابسته نیچن

گرفتن  دهیبوده و همواره ممکن است مجبور به ناد یادار

عادالنه در  یعادالنه و حق افراد بر دادرس یاصول دادرس

استقالل آنان نیز به مخاطره  .(5) گردد هایدگیرس انیجر

 افتد. جدی می

های خاص آن ویژگی لیبه دل یادار یمراجع اختصاص استقالل

 مراجع درون نیبرخوردار است. چرا که ا ییباال تیاز حساس

 میب شهیخاطر هم نیاست و به هم فتهشکل گر هیقوه مجر

 دیبا حال رود.یمراجع م نیدر خصوص ا ضیو تبع یجانبدار

 نیا یبه اختالفات گمرک یدگیهای رسکه در کمیسیون دید

 شده است؟ تیرعا یاصل تا چه حد

مرکی از گبه اختالفات کننده جع رسیدگیاراستا، مر نیهم در

 اکننده یرسیدگیمرجع  یاستقالل اعضا یعندو منظر ی

 ایآن از سازمان مربوطه  و استقالل ساختار یاستقالل شخص

 و نینخست .ردیرار گـه قـمورد توج دیبا یاستقالل سازمان

 مراجع قضاوتیاستقالل  نیتضم یبرا تیموقع نیترمهم

 در فرایند لیو عوامل دخ ی آنچگونگ است. سیمرحله تأس

 نیدارد. بنابرا ریبر موضوع استقالل آن مرجع تأثسیس تأ

اعضاء مرجع و شعب آن،  بیترک ،یالتیساختار تشک یطراح

 نیتر، از حساسگمرکبا سازمان  نآ یو مال یمناسبات ادار

 یدگیهای رسکمیسیون ور مورد مالحظه در مقوله استقاللام

 باشد.می یبه اختالفات گمرک

نامه اجرایی قانون امور گمرکی، محل تشکیل بر اساس آیین

ن های رسیدگی به اختالفات گمرکی در گمرک ایراکمیسیون

نامه اجرایی قانون آیین 210خواهد بود )قسمت اخیر ماده 

که در نهاد و  یاعمده ضعف بدین ترتیب، امور گمرکی(؛

و  لیاست که تشک نیا ،ها مطرح استکمیسیون نیسرشت ا

به عنوان یک طرف  ها در سازمان گمرککمیسیون نیانعقاد ا

 یاصل ینفر از اعضا چهار هک ییاز آنجا نیهمچن است. اختالف

از کارمندان  یبه اختالفات گمرک یدگیرس بدوی ونیسیکم

همراه  دیترداعضاء با  نیاستقالل ا، باشندیسازمان گمرک م

حتی در خیلی از مواقع یک نفر عضو اصلی کمیسیون  است.

که باید از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی باشد )بند پ 

های از جمله سازمان ق.ا.گ(. نیز از آنجا که گمرک 144ماده 

شود، از بین کارمندان زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می

گمرکی نیز  شود. قانون امورگمرک ایران، انتخاب و معرفی می

ق.آ.د.گ( که اعضای  144ماده  1مقرر نموده است )تبصره 

وسط ـت رکیـگم کمیسیون از میان افراد مطلع به امور

شوند و لذا در خیلی از مواقع یهای مزبور انتخاب مدستگاه

یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، 

ق.آ.د.گ(. نیز از  144ند ت ماده )ب معادن و کشاورزی ایران

 شوند. بازنشستگان گمرک ایران انتخاب و معرفی می

ت رسیدگی به اختالفا هایکمیسیونی اعضا یشخص استقالل

ها قادر به اعضای کمیسیون کهاست گمرکی به این مفهوم 

گیری مستقالنه و آزادانه باشند و وقایع و ادله هر تصمیم

ا پرونده به دور از نفوذ و مداخله و بدون هیچ محدودیت ی

 ممنوعیتی به طور منصفانه و تنها بر پایه موازین حقوقی

 ضی فقط نسبت بهاستقالل قا. (1۹)رسیدگی و ارزیابی شود 

 (18) قوه مجریه و مقننه نبوده و این استقالل از طرفین دعوی

مان گمرک و مودی گمرکی و در موضوع مورد تحقیق، از ساز

 ادینیز از اهمیت باالیی برخوردار است. برای استقالل و آز

عمل قاضی، باید اصولی در راستای تضمین این استقالل 

ان اساس مفاد اصول اساسی سازم رعایت شود. این اصول را بر

توان شامل امنیت ملل در خصوص استقالل قوه قضائیه می

انتخابی، استقالل در شغلی، استقالل استخدامی یا 

 تیاکثر. (1۹)شخصی و مدنی دانست  گیری و مصونیتتصمیم

طرف اختالف و از  وزارتخانهتوسط  یبدو ونیسیکم یاعضا

تواند امر می نیگردند. ایانتخاب و منصوب م شکارمندان انیم

 قرار دهد. ریرا تحت تأث ءاعضا یاستقالل شخص

 

 گیری جه. نتی6

دهد که از جمله مشکالت اساسی نتایج تحقیق حاضر نشان می

است که به نوبه  یهای گمرکی، مشکالت و مسائلدر رسیدگی

گمرکی، عدم  اختالفاتخود زمینه را برای اطاله دادرسی 

 کننده به اختالفات گمرکی ورسیدگی مراجعاستقالل کافی 
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است.  م نمودهفراه گراییهمچنین نادیده گرفتن اصل تخصص

 و بدوی کمیسیون رسیدگی و تشکیلحوه ن به عالوه اینکه،

 از آن و ماهیت رأی اخذ چگونگی جلسات، تعداد تجدیدنظر،

 و...، رأی بودن مشورتی یا و بودن تجدیدنظر قابل قطعی، نظر

 قضایی شبه سایر نهادهای با نهاد این هایتفاوت از جمله

 تنظیم، رایی،ـروند اج در دولت نظارتی عملکرد باشد.می

 توسط کشور اداری و عمومی امور و تثبیت تعدیل دهی،شکل

و  همگانی خدمات اصول همچنین و اصل تخصص مجریه، قوه

در  قضائی شبه ایجاد نهادهای مبانی جمله از قضائی محظورات

دادرسی مدون،  فقدان آئین همچنین باشد.می مجریه قوه

 جمله از ...و گمرکی تمقررا پیچیدگی و اجمال ابهام،

 .گرددمی محسوب دادرسی گمرکی آئین نظام مشکالت

رد نتایج حاصل از پژوهش و متکی به موضوعات مو بیان پس از

 گردد:تحلیل، پیشنهادات زیر ارائه می

 دنظریو تجد یهای بدوتعداد شعب کمیسیون شیافزا -1

ا هاز آن یو مستقر نمودن تعداد یگمرکرسیدگی به اختالفات 

های همچنین استفاده از فناوری ،هاحداقل در مراکز استان

هت جدید به منظور فراهم آوردن امکان دادرسی الکترونیکی ج

 ی.از اطاله دادرس یریجلوگسهولت بیشتر در دسترسی و 

های رسیدگی به کمیسیوناستقالل  منظور رعایت به -2

انتخاب  ه، الزم است نحواعضا آنطرفی و بیاختالفات گمرکی 

ی از سوها انتصاب آن کند. مثالً رییها تغکمیسیون نیا یاعضا

و  هاتیاز مصون ی، برخمرجع مستقل صورت گیرد

وجود دارد در  یکه در مورد قضات دادگستر ییهانیتضم

 بینی شود.پیشتا حد ممکن  نیز هاکمیسیون مورد اعضا

بر  ها،ونیسیکمترکیب در  و حقوقدانعض وجود نیهمچن

 بخشد.یاصل قوت م نیا تیرعا

 نیابه  ،یگمرک اختالفات بودن دادرسی یاصل علن تیرعا -3

ی امکانات ،یدادرسدر  ختالفا نیکه عالوه بر حضور طرف نحو

ر در صورت تمایل به شرکت د زین گریافراد دفراهم شود تا 

 ند. یابحضور  جلسه دادرسی، امکان

های رسیدگی به انتشار عمومی و بر خط آرای کمیسیون -4

اختالفات گمرکی با حفظ محرمانگی اطالعات شخصی و 

تجاری مودی و فراهم آوردن امکان ارزیابی و تحلیل آرا توسط 

 نظران این حوزه.متخصصان و صاحب

انون ق 144( ماده 4رفع ابهامات قانونی و اصالح تبصره ) -5

ف ردی ر رفع ابهام در مواردی که با تغییرگمرکی به منظو امور

 تعرفه یا تعدیل ارزش اختالفی توسط کمیسیون بدوی، مبلغ

 شود و اعطا حقاختالف معادل پنجاه میلیون ریال و کمتر می

خواهی از آرا کمیسیون بدوی به گمرک ایران به تجدیدنظر

 144( ماده 5منظور صیانت از حقوق دولت، اصالح تبصره )

صره گمرکی به منظور تقویت اصل تناظر، اصالح تب مورقانون ا

 گمرکی به منظور ممنوعیت شرکت قانون امور 146( ماده 3)

 نظری دادن کسانی که قبالً در مورد همان پرونده اظهارو رأ

 نموده بودند. 

 به منظور مستند و مستدل نمودن آرا و تصمیمات، با -6

فات گمرکی تالخاهای رسیدگی به اصالح قانون، کمیسیون

، ی صادره بر تبیین مبانی استنباطمکلف به متکی نمودن رأ

لی کرات کار بردن عبادالیل معتبر و ذکر مواد قانونی و عدم به 

 ی شوند.و مبهم در رأ

ف در دو طرف اختالدر اختالفات گمرکی که  ییآنجا از -7

به  ینابرابر نیاتالش شود که  دیدارند، بانقرار  یسطح برابر

 نکهیشود مگر امحقق نمی نیحد خود برسد و ا نیترینئاپ

مستقل از  یبه اختالفات گمرک یدگیهای رسکمیسیون

 بیحداقل در ترک ایبپردازند  فسازمان گمرک به رفع اختال

 اعضا وجود داشته باشد. یآنها برابر

 

 . تقدیر و تشکر7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.اری نمودند تقدیر و تشکر میهمک

 

 . سهم نویسندگان8

 در پژوهش حاضر، نویسنده دوم به عنوان نویسنده مسئول و

 باشد.نویسنده اول به عنوان همکار می

 

 . تضاد منافع9

 در این مقاله تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: There has always been fundamental disagreements 

over granting the customs house the enforcement of law regarding all 

customs services on behalf of the government. Legal requirements for 

extraterritorial commerce necessitates dealing with customs differences 

quickly and precisely. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical research. Data were 

collected using the library method. 

Results: Ambiguity, brevity, and complexity are the biggest issues facing 

customs controls. Moreover, lack of specialization, customs authorities' 

inability to lodge an appeal, dependence of the judge and pending institution, 

and prolongation of hearing pose serious challenges to Iran's customs 

disputes legal system. 

Ethical considerations: This research was conducted in a way to protect 

the originality of documents, honesty, and professional courtesy. 

Conclusion: Legal norms are becoming increasingly specialized. That's why 

this would now necessitate establishing specialized and technical relations 

among juridical personnel. To this end, dispute settlement bodies are 

needed. These competent courts, by considering substantive rules which 

have a higher level of technique, would design specialized adjective 

judgments and procedure codes. As a result, judges would not only have 

specialized knowledge but also know legal principles to deal with cases. 
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