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 مقدمه
بـه داد«در لغـت يعنـي» دادرسـي«. شـود بحث از آيين دادرسي در علم حقوق مطرح مـي

به دادخواهي دادخواه، محاكمه  و در اصـطالح) 1479،ص1363،2معـين،ج(»مظلوم رسيدن، رسيدگي

بـ مجموعه«حقوق ه منظـور رسـيدگي بـه مرافعـات يـا شـكايات يـا اي است از مقـررات كـه

مي دادخواست به كار و و مانند آن وضع .)1،ص 1376لنگرودي،(رود هاي قضايي

كه يك مرجع قـضايي به مجموعه«در فرانسه آيين دادرسي اي از اقدامات يا تشريفات الزم

به طور كلي اجازه و فصل منازعه يا و فصل مـسالهي حل آن ارجـاع شـده اي را كـه بـه تر حل

مي»دهد است را مي مي.)Gerad couches,1998,p1(شود، تفسير توان آيين دادرسـي با اين مطلب

كه در قـانون پـيش مجموعه«: گمرگي را اين گونه تعريف كرد  بينـي اي از اقدامات يا تشريفات

و مطابق آن كميسيون  و فصل مـسائل گمركـ شده به اختالفات گمركي، به حل ي هاي رسيدگي

به آنها ارجاع شده است مي .»پردازندكه

و صادرات هر كشوراست يكـي از كه در واقع ماليات بر واردات و عوارض گمركي حقوق

مي مهم اي بـه نـام تعرفـه گمركـي درج رود كـه در مجموعـه ترين منابع درآمد دولت به شمار

مـ اين تعرفه، ابتدا كاالها طبقه در1.شود مي و سپس نرخ بندي شـود تـا بـراي مـأمورينيبندي

و عوارض گمركي  و واردكنندگان كاال برابر ميزان حقوق كه درصدي از ارزش گمركي(گمرك

و قابـل احـراز باشـد) كاال است  و.)3،ص 1386بنـايي،(روشن و سـود بازرگـاني حقـوق گمركـي

و فقط از واردات قطعي دريافت مي2گ.ا.ق)2( در ماده مزبورعوارض  و منظور از اردات شود

و از گمـرك مـرخص  به كشور كااليي است كه بـراي مـصرف در داخـل كـشور اظهـار قطعي

صـدور(بنابراين واردات موقت، ترانزيت خارجي كاالي مرجوعي.3)گ.ا.ق.ا.آ1ماده(شود مي

و) مجدد و انتقـالي از ايـن حقـوق كاالي صادرات قطعـي، صـادرات موقـت، كـاالي كابوتـاژ

).گ.ا.ق37 ماده4دبن(عوارض معاف هستند 

و وصول حقوق بدون ترديد در ، همواره احتمال بروز اخـتالف بـين مزبورفرايند تشخيص

و دستگاه گمركي وجوددارد از. مؤدي معموالً در بيشتر كشورها ازجمله ايران بـراي جلـوگيري

و فصل سريع اين اختالف دادرسي و حل ر مزبورها اوالًبه دستگاه هاي طوالني سـيدگي اختيـار

اداري براي حل وفصل اين اختالفات داده شده است ثانياً؛ مرجعي شبه قضايي مـستقل از قـوه 

و فصل نهايي اين نوع اختالفات پيش بيني شده است  به قوه مجريه براي حل و وابسته قضائيه

 
 1375ابتداي سـالاز)نمانكالتور(براساس فهرست طبقه بندي 1350جدول تعرفه گمركي ضميمه قانون امورگمركي مصوبه.1

.مجلس شوراي اسالمي جايگزين آن گرديده است 20/10/1374موجب مصوبه لغوشدو سيستم هماهنگ شده به

.رودقانون امورگمركي كه منبعد باهمين عالمت اختصاري به كارمي.2

.رودمي آئين نامه اجرايي قانون امورگمركي كه منبعدباهمين عالمت اختصاري به كار.3



و آيين دادرسي آن در حقوق ايران و فصل اختالفات گمركي  141 حل

وكه در ايران كميسيون مي هاي بدوي  اين مراجـع بـا.شودتجديدنظر اختالفات گمركي ناميده

مي آئ به اين اختالفات رسيدگي و كم تشريفاتي و آرا وتصميمات قطعـي ين دادرسي ساده كنند

و  و مقـرراتاز(تجديدنظر شكلي آنها قابل شكايت در ديـوان عـدالت) حيث نقـض قـوانين

كه مي  و ويژگـي. توان آن را نوعي رسيدگي فرجامي بـه شـمار آورد اداري است هـاي ماهيـت

فراينـد رسـيدگي كند كه اصول دادرسي منصفانه در اجع ايجاب مي خاص آئين دادرسي اين مر 

و تحليل مي و بررسي قرار بگيرد اين مسائل رابه صورت جداگانه بررسي .كنيم آنها مورد بحث

 مراجع حل اختالف گمركي: فصل اول
كه مقدمتاً بيان شد مراجع حل اختالفات گمركي درحقوق ايران شـامل دو  باتوجه به آنچه

ــ ــي(ع اداريمرج ــور گمرك ــا)اداره ام ــضايي ي ــبه ق ــع ش ــصاصي اداريو مراج ــع اخت  مراج

اسـت كـه در فراينـدي) كميسيون هاي بدوي وتجديد نظر رسـيدگي بـه اختالفـات گمركـي(

و به اين اختالفات رسيدگي مي آنها مشخص .كنندرا حل وفصل

 توسط دستگاه گمركيمرحله اداري رسيدگي به اختالفات گمركي: گفتار اول
و وصـول آنهـا و عـوارض گمركـي و تـشخيص حقـوق طبق قانون امور گمركي ارزيـابي

و دستگاه  و اقتـدارات الزم در ايـن حـوزه مزبوربرعهده اداره امور گمركي است  از اختيـارات

به اظهارنامه تـسليمي. برخوردار است و رسيدگي و تشخيص حقوق گمركي با بررسي ارزيابي

و عوارض گمركي ممكن است. شودوع مي مودي شر  از بدو اين رسيدگي تا اعالم مبلغ حقوق

و مـاموران گمركـي بـروز اختالف گـذار در ايـن مـوارد قـانون. كنـد نظرهايي بين اظهاركننـده

و فصل اداري آنها اعطا  به اداره مالياتي براي امكان حل ه است كه در صـورت كرداختياراتي را

و در غير اينصورت بـه مرحلـه بعـد ومراجـع ترضيه خاطر مودي منج ر به فيصله موضوع شود

. شبه قضايي موكول خواهد شد

و: مبحث اول و عـوارض گمركـي و تـشخيص حقـوق و ارزيـابي رسيدگي به اظهارنامـه
 رسيدگي به اختالفات ناشي ازآن 

ي از تـوان بـراي يكـگ كاالهـاي ورودي بـه كـشور را مـي.ا.ق19به طور كلي، طبق ماده

) مرجـوعي(اعاده به خارج از كشور.3ورود موقت.2ورود قطعي.1: منظورهاي زير اظهار كرد

.ترانزيت داخلي.5ترانزيت خارجي.4

يكي از عناوين پنجگانه فوق هنگام خروج كاالي ورودي از گمرك مستلزم انجام تشريفات

يا) به استثناي ترانزيت داخلي اداري( ب كنندصاحب كاال ايد اظهارنامه مخصوص آن عنـوانه او
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و را كه در اداره گمرك در اختيار اظهاركنندگان مي و امضاء و با قيد تاريخ گذارند در دو نسخه

و صورت عدل  و بارنامـه) در صورت تنـوع كـاال(بندي به ضميمه اسناد خريد و گـواهي مبـدا

و نقل به گمرك تسليم ).گ.ا.ق.ا.آ.94ماده.(كندحمل

كه از ناحيه وي بايد اعالم شود از روي قـبض صاحب كاال اظهارنامه را از لحاظ اطالعاتي

و بدواً به قسمت فني گمرك تسليم مـي  و اسناد خريد تكميل و بارنامه قـسمت فنـي. كنـد انبار

مي  و بررسي و اسناد ضميمه را مورد بررسي قرار داده خوردگيكه اظهارنامه خط كنداظهارنامه

الً تكميل شده باشد، تمام اسناد ضميمه شده، مالكيت كسي كـه اظهارنامـه بـه نداشته باشد، كام 

و تـسليم و واجد شرايط بـراي تـرخيص كـاال باشـد، چنانچـه تنظـيم نام او تسليم شده محرز

گي بـراي كننـد اظهارنامه ازسوي غير از صاحب كاال باشد، شخص مزبور بايد داراي وكالت يـا 

ه مشخصات كامل كـاال بعمـل آمـده باشـد، اسـناد ضـميمه بـا ترخيص كاال باشد، در اظهارنام

كه از كاال در اظهارنامه نوشته شده، تطبيق و سـود كندمشخصاتي و محاسـبه حقـوق گمركـي

و عوارض نوشته شده صحيح باشد ).گ.ا.ي.ا.آ101ماده(بازرگاني، هزينه گمركي

مي پس از بررسي توسط قسمت فني گمرك يا دانستن مراتب باال را و مثبت  داند، در احراز

و سپس ثبت دفتر مي و مهر آن اينصورت اظهارنامه را به اسناد الك و براي پرداخـت وجـه كند

اما اگر اظهارات باال را در اظهارنامه مثبت نديـد، اظهارنامـه را بـراي. داردبه صندوق ارسال مي 

مي  به تسليم كننده مسترد ديگر اينكه صاحب كاال پس از حالت. كند تكميل يا اصالح يا تجديد

به گمرك متوجه مـي  شـود كـه در تنظـيم آن اشـتباهي رخ داده اسـت در ايـن تسليم اظهارنامه

و بيان چگونگي اشتباه اصالح اظهارنامه را از رئيس صورت مي  تواند با تسليم درخواست كتبي

ا گمرك تقاضا كند ولي رييس گمرك وقتي مي  به چنـين تقاضـايي ترتيـب ثـر بدهـد كـه تواند

در اين صورت تقاضانامه بايد بـا. عمليات ارزيابي كاالي موضوع آن اظهارنامه آغاز نشده باشد 

و در كنندقيد تاريخ در دفتر  و مهر شود تا تشريفات ارزيابي خاتمه يابد و اظهارنامه الك ه ثبت

كه در اثر رسيدگي ادعاي صاحب كاال تاييد شد رفع اشـتباه بـه عمـل آيـد  103مـاده(صورتي

).گ.ا.ق.ا.آ

كه اظهارنامه به وي تـسليم شـد موظـف اسـت آن را در  متصدي سرويس ارزيابي همين

و نـام) كوتاژ(دفتر مخصوص كار و دو نفر از ارزيابان قسمت خود را براي ارزيابي تعيين ثبت

ب  و هم در دفتر توزيع كار نوشته، سپس اظهارنامه را ا اخذ رسـيد آنها را هم در پشت اظهارنامه

كه ارشديت دارد تسليم كند ).گ.ا.ق.ا.آ105ماده(به يكي از آنان

به گمرك از مشخصات ظاهري بسته و ارزيابي كاالي اظهار شده و ارزيابان معاينه ها شروع

و معاينه محتويات بسته  به ارزيابي مي سپس در اين حالت يا صحت مندرجات اظهار. پردازد ها

وو يا در صحت مندرجات اظهارنامه يا تعداد بسته. نندك نامه را تأييد مي  ها يا نـوع يـا عالمـت
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و. شودشماره آنها اختالف ديده مي كه ارزيابان بايد عمل ارزيابي را در همانجـا متوقـف كـرده

به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند تا  اظهارنامه را پس از شرح موارد اختالف در ظهر آن

و دستور  و منـشأ آن رسـيدگي با اطالع و علت به اختالف  رئيس گمرك يا قائم مقام او نسبت

مي. شود  كـه شـود يا در اثر ايـن رسـيدگي محقـق مـي. آيددر اين صورت نيز دو حالت پيش

و سوءنيتي وجـود نداشـته باشـد لـذا دسـتور رفـع اختالف مشهود ناشي از اشتباه صرف بوده،

ا  به نحو مقتضي در متن يا ظهر شداختالف ولي اگر سـوءنيتي تـشخيص. ظهارنامه داده خواهد

و تعقيب متخلف طبـق مقـررات مربـوط صـادر  داده شود دستور تنظيم صورت مجلس تخلف

به ارزيابي پرداختـه شودمي كه  در اين صورت نيز هر گاه در تعيين صحت مندرجات اظهارنامه

از مي و اين تفاوت5شود اگر اختالفي بيش به زيان دولـت5 درصد ديده نشود  درصد يا كمتر

كه براي تفاوت تمام بسته به نـسبتي مشهود افتد، در اين حالت اگر صاحب كاال حاضر شود ها

به بسته  را هاي باز شده بدست آمده را بپردازد گمـرك مـي از رسيدگي توانـد اظهارنامـه مـتهم

و هزينه  و سود بازرگاني و حقوق گمركي و عوارضپذيرفته التفاوت را بـدون مابههاي گمركي

چنانچه صاحب كاال به اين امر راضي نـشود، مـأموران گمـرك تمـام. كنداخذ جريمه دريافت 

و هزينـه بسته و سود بازرگاني و حقوق گمركي و رسيدگي و عـوارض ها را باز هـاي گمركـي

و دريافت خواهند داشت  به مأخذ نتيجه حاصل احتساب بـه اما اگر تفـاوت مزبـور. تفاوت را

جريمه اظهار خالف واقع نيز دريافت خواهد) عالوه بر ميزان اختالف( درصد برسد،5بيش از 

.شد

ولي اگر تفاوت پنج درصد يا كمتر به زيان صاحب كاال ديده شود، در اينصورت اظهارنامـه

مي  امـا اگـر صـاحب. شـود تسليمي تا زمانيكه صاحب كاال اعتراضي نداشته باشد صحيح تلقي

را  به نسبت تفاوت مشهود تقاضا كند در اين صـورت نيـز كاال و اصالح اظهارنامه را ضي نشده

و چنانچه در اين رسيدگي كلي تفاوتي بـه زيـان صـاحب بسته و رسيدگي شود ها بايد كالً باز

مي  شود كاال مشهود افتد اجازه اصالح اظهارنامه به نفع صاحب كاال از طرف رئيس گمرك داده

).گ.1.ق.1.آ108تبصره مادة(

مي ارزيابان موظفند اظهارنامه به آنها تسليم كه تا هايي  سـاعت بعـد نتيجـه24شود حداكثر

به متصدي سرويس تسليم و و تكميل در. كنندارزيابي كاال را در پشت اظهارنامه نوشته و اگـر

به مشكالتي برخورد و متـصدي).گ.1.ق.1.آ114مـادة(را نيـز گـزارش دهنـد آن كننـد ضمن

و حـساب حقـوق هاي مسترد شـده را بايـد از لحـاظ تعرفـه سرويس ارزيابي اظهارنامه بنـدي

و هزينه  و سود بازرگاني و عوارض از طرف متصدي مزبور كالً رسـيدگي گمركي هاي گمركي

و از اينكهو پس از حصول اطمينان از اينكه ارزيابان مربوط وظايف خود را كامالً انجام داده  اند

بي بندتعرفه و و حساب وجوه مندرج در اظهارنامه صحيح اشتباه است ذيـل اظهارنامـه را بـاي



 1390 زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 144

و آن اما در مـورد اظهارنامـه. كندقيد تاريخ امضاء هـايي كـه اختالفـاتي در آنهـا كـشف شـده

اختالفات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دوي آنها باشـد بعـد از تـسليم اظهارنامـه، از 

و  و صدور پروانه متهم اظهارنامه را امضاء خواهد طرف صاحب كاال و جريمه پرداخت تفاوت

).گ.1.ق.1.آ115مادة(كرد

 ارزيابي مجدد: مبحث دوم
كه ارزيـابي آن انجـام يافتـه كه مقتضي بداند كااليي را رئيس گمرك حق دارد در هر مورد

به وسيله مأ  و آن كاال را شخصأ يا مور ديگـري از مـأموران اداره است را مورد بازديد قرار داده

و معاينه  ).گ.1.ق.1.آ119مادة(كندخود مجدداً ارزيابي

اظهارنامـه شـان(شـود مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها دريافـت مـي

نامـه درصد داشته يا از ساير مقررات گمركي مربوط بـه قـسمت شـشم آيـين5تفاوت بيش از 

از) كي تخلف كرده باشند اجرايي قانون امور گمر  هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميـزان آن كـه

آن اعتراض داشته باشند مي شدهطرف رئيس گمرك محل تعيين  توانند پس از توديع يا تـأمين

و مدارك اعتـراض بـه رئـيس گمـرك محـل بـه در گمرك محل، اعتراض  نامه خود را با داليل

ا به .كندختالفات گمركي تسليم منظور ارجاع آن به كميسيون رسيدگي

و بـا تأييـد اينكـه و اظهارنظر رئيس گمرك محل موظف است آن را با پروندة كامل محلي

به ادارة مركزي با اولين وسـيله ارسـال  جريمه توديع يا تأمين شده است ضمن گزارش جامعي

كند، گمرك ايران موضـوع را بـه كميـسيون رسـيدگي بـه اخـتالف گمركـي كـه تنهـا مرجـع 

.كرددار رسيدگي به اين قبيل از اختالفات است، احاله خواهد الحيتص

و) شبه قضايي(مراجع اختصاصي اداري: گفتار دوم رسيدگي به اختالفات گمركـي
و تصميمات آنها  نظارت قضايي برآراء

تـر تخلفـات شود يا بـه عبـارت دقيـقبه طور كلي تخلفاتي كه در امور گمركي مطرح مي

به معني ميگمركي :توان به چهار دسته تقسيم كرد عام را

مي-الف كه جرم محسوب و رسـيدگي بـه آن از صـالحيت كميـسيون قاچاق هـاي شود،

و در صالحيت دادگاههاي عمومي قرار دارد به اختالفات گمركي خارج .رسيدگي

به معني اخص-ب كـه)اظهار كاال يا عـدم اظهـار كـاال(تخلف گمركي: تخلفات گمركي

به دولت مي موج به آن در صالحيت كميسيونب زيان مالي هاي رسيدگي بـه شود كه رسيدگي

. باشداختالفات گمركي مي
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هـا صـورت گرفتـه، بـدون نامـه در اين مورد صرفاً نقض مقررات آيين: تخلف انتظامي-ج

و  و يا ورود كاالي بخـشوده شـده به دولت شده مثال نگرفتن پروانه حركت  اينكه موجب زيان

آمده اسـت)گ.ا.ق.ا.آ(265ماده مجاز از راه غير مجاز بدون كسب اجازه گمرك نظير آنچه در

و غير قابل اعتراض استكه در و الزم االجرا .اين موارد تشخيص رئيس گمرك محل قطعي

و يـا22،23ها را بـه جـاي اي مثالً تعداد بسته هرگاه اظهار كننده: اشتباه گمركي-د  بـسته

و يا درشمارش ياعدد آن اختالف جزئي مشاهده صندوق را  شـود كارتون ويا بالعكس قيد كند

و يا تعلق مالكيت آن ترديد حاصل و در اثـر. شودبدون اينكه دركميت يا كيفيت يا ارزش كاال

و مسلم و ارزيابي محرز و موضـوع صـرفاً كه هيچگونه سوء شودرسيدگي نيتي در بـين نبـوده

مي   شود، دستور رفع اختالف در متن يا ظهر اظهارنامه صـادر خواهـد شـد اشتباه گمركي تلقي

در).گ.ا.ق.ا.آ 107تبصره ماده( از موارد چهارگانه فوق تنها تخلف گمركـي بـه معنـي اخـص

.)381،ص1387احمدي،(شودكميسيون رسيدگي به اختالفات رسيدگي مي

ب به اختالفات گمركـي در قانون امور گمركي دو نوع مرجع اختصاصي اداري راي رسيدگي

و كميـسيون پيش كه شامل كميـسيون بـدوي رسـيدگي بـه اختالفـات گمركـي بيني شده است

.باشد تجديدنظر آن مي

 مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي: مبحث اول
و تطبيـق كه ذكر شد برخي از اختالفات همچون اختالف در تشخيص نـوع كـاال همانطور

و مشخصات آن با مندر  و ساير اختالفات ناشي از اجراي مقررات گمركـي جات تعرفه گمركي

و واردات كاال  و بـه عبـارتي همـان) چنانچه جنبـه محرمانـه نداشـته باشـد(مقررات صادرات

به معني خاص در مرجعي به نام كميـسيون رسـيدگي بـه اختالفـات گمركـي تعقيـب تخلفات

ت ناشي از مسئوليت نيست بلكه ناشـي از تـشخيص البته اين اختالفا.)113،ص1385كاوه،( شود مي

اختالف در تعرفه بندي،)1(بنابراين اين اختالفات بر سه قسم است؛.)135،ص1350خلـوتي،( است

و)2( و سود بازرگاني و صادرات نامـه اختالف ناشي از آئـين)3(اختالف در مقررات واردات

مي اين مرجع سابقاً كميسيون دائمي تعرفه. مقرراتي و هفت عضو داشت ولي اكنـون ناميده شد

به اختالفات گمركي ناميده مي .)136همان،ص(شود كميسيون رسيدگي

 كميسيون بدوي رسيدگي به اختالفات گمركي: بند اول
آن-1 و تعداد اعضاي و جلسات  طرز تشكيل كميسيون

و پن به اختالفات گمركي داراي هفت نفر عضو اصلي ج نفر عضو كميسيون بدوي رسيدگي

و پنج نفر علي علي البدل مي به انتخاب رئيس كل گمـرك باشد كه پنج نفر اعضاي اصلي البدل
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و و يك نفـر عـضو اصـلي از كارمنـدان بـصير به امور گمركي و مطلع ايران از كارمندان بصير

مطلع وزارت بازرگاني به انتخاب وزراي مربوط به موجب احكام رسمي اداري براي مـدت دو 

مي سال تـوان تغييـر داد مگـر در صـورت نمـي مزبـور اعضاي كمسيون را در مدت. شود تعين

).گ.1.ق.1.آ301ماده(استعفا يا انتقال به نقاط خارج از مركز يا محكوميت اداري يا كيفري 

و يـك نفـر نائـب رئـيس در اولـين جلـسه از بين كارمندان اصلي كميسيون يكنفـر رئـيس

به هر دو، از طرف رئيس گمرك ايـران حكـم خاب مي كميسيون با راي مخفي انت  و نسبت شود

يك نفر از كارمندان گمرك نيـز بـه موجـب حكـم).گ.1.ق.1.آ30ماده(شود انتصاب صادر مي 

مي  به سمت منشي تعيين البـدل منشي كميسيون ممكن است از بـين اعـضاء علـي. شود اداري

).گ.1.ق.1.آ303ماده(كميسيون نيز انتخاب شود

 وظايف كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي-2

:وظايف كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي عبارتند از

به پرونده) الف و صدور رأي نسبت كه تشخيص نوع كاالي موضـوع آنهـا رسيدگي هايي

نظر واقع شـده ها از لحاظ تطبيق با مندرجات تعرفه گمركي مورد اختالف در مركز يا شهرستان 

ف رئيس كل گمرك ايران يا شخصي كـه از طـرف رئـيس كـل گمـرك ايـران تعيـينو از طر 

مي مي به كميسيون ارجاع .شود شود براي حل اختالف

به درخواست)ب بندي كاال از طرف بازرگانـان يـا هايي كه مبني بر استعالم تعرفه رسيدگي

به گمرك ايران مي از طرف اداره گمرك شهرستان  و از طرف رئيس ها كل گمرك ايران يـا رسد

مي  و اظهـارنظر بـه شخصي كه از طرف رئيس كل گمرك ايران كتباً تعيين شود براي رسـيدگي

.شودكميسيون احاله مي

و مقـررات)ج كه از اجراي مقررات گمركـي و صدور رأي در مورد هر اختالفي رسيدگي

ي  و پرونده آن از طرف رئيس كل گمرك و واردات ناشي شده كه از عمومي صادرات ا شخصي

مي طرف رئيس كل گمرك ايران كتبا تعيين مي به كميسيون ارجاع .شود شود براي همين منظور

و اظهارنظر در مورد طرح)د ها يا پيـشنهادهايي كـه بـه گمـرك ايـران ها يا گزارشمشاوره

مي مي و از طرف رئيس كل گمرك ايران كتباً تعيين شـود شـود بـه كميـسيون ارجـاع مـي رسد

)گ.1.ق.1.آ305مادة(
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 اختيارات كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي-3

مي) الف به پرونده كميسيون كه مراجعه و سوابقي را الزم بداند يك يـا تواند در مواردي ها

و تهيـه دو نفر از اعضاي اصلي يا علي البدل كميسيون را براي مطالعه آن پرونـده  و سـوابق هـا

.دكنخالصه آنها مأمور 

ذي)ب به كارشناس رسمي دادگستري در مواردي كه الزم بداند يا تقاضاي نفع موضوع را

و رسمي مملكتي يا شخصيت  و حقـوقي(هـائي كـه يا مراجع علمي از طـرف) اعـم از حقيقـي

و حق كرداند ارجاع دستگاههاي دولتي معرفي شده  و طرفي را كه بايد آنـراه الزحمه كارشناسي

. كند حكم صادره در اين مورد الزم االجراست تعيينكندپرداخت 

را)ج كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خـود به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهد

و بنگاه و بنگاهكنندها تحصيل از ادارات و ادارات ها مكلفند با رعايت مقررات آيـين دادرسـي،

و تسليم  .كنندمدني رونوشت مورد درخواست را تهيه

و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع احقاق حق الزم بداند به هـر)د هر نوع تحقيقي

كه مقتضي تشخيص دهد بعمل آورد .)گ.1.ق.1.آ317مادة(طريق

و صدور رأي-4 و طرز رسيدگي  ترتيب ارجاع پرونده به كميسيون

مي پرونده به كميسيون ارجاع كه م هايي ربـوط ضـميمه آن شود بايد گزارش مـشروح ادارة

به عمل آيد بايـد تقاضـانامه  و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضاي مؤدي ي او كـه حـاكي از باشد

و داليل اعتراض باشد نيز ضميمه و اداره مربوط مكلف اسـت نـسبت بـه. شودموارد شكايت

و داليل اعتراض مودي ضـمن گـزارش خـود مـشروحاً اظهـارنظر ادارات. كنـد موارد شكايت

مي كنند تقاضاي گمرك به كميسيون در صورتي تواننـد گان اشخاص را در مورد ارجاع اختالف

به كميـسيون نيـز منظـور  و تقاضاي ارجاع كه ضمن وكالتنامه رسمي آنها حق شكايت بپذيرند

.شده باشد

ي تعرفه مكلف اسـت عـالوه بـر بندي شده باشد اداره هرگاه براي كااليي درخواست تعرفه

و در ايـن گزارش اداره به كميسيون ارسال دارد و ي مربوط، برگ مشخصات كامل كاال را تهيه

و تاييد در رأي صادره منعكس مـي  كنـد مورد كميسيون تمام مشخصات مزبور را پس از تطبيق

).گ.ا.ق.ا.آ. 310ماده(

و بـا پس از وصول پرونده به كميسيون منشي موظف است آنها را در دفتر مخصوص ثبت

ن  هاي احالـه شـده بـه آزمايـشگاه بـه منظـور رفـع پرونده. كندوبت در كميسيون مطرح رعايت

و تكميـل كردنواقص يا ضميمه  و پس از رفـع نقـص به ادارات مربوط مسترد و غيره ن سوابق
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به منشي كميسيون تسليم، منشي كميسيون بايد براي اين پرونده ها حق تقدم قائل پرونده دوباره

و در اولين جلس ).گ.ا.ق.ا.آ.311ماده(كنده به كميسيون تسليم شده

كه حداقل چهار نفر از اعضا در جلسه حاضـر شود مذاكرات كميسيون در موقعي شروع مي

به اخذ رأي فقط در موقعي صورت مي در5گيـرد كـه حـداقل باشند ولي اقدام  نفـر از اعـضا

ر. جلسه حضور داشته باشند كه حداقل آراي صادره از كميسيون در صورتي  نفـر4سميت دارد

هاي ارجاعي به كميسيون بايـد پرونده).گ.ا.ق.ا.آ.312ماده(در آن رأي اتفاق نظر داشته باشند

و تـصميم  و با رعايت تـاريخ تـسليم آنهـا مـورد رسـيدگي قـرار گرفتـه، رأي به ترتيب نوبت

به اختالفـات گمركـي دفتـري بـه. شودكميسيون اعالم  نـام دفتـر ثبـت در كميسيون رسيدگي

مي  و نگاهداري اين دفتـر بـه عهـده منـشي كميـسيون. شود خالصه مذاكرات نگاهداري تنظيم

كه رسميت جلسه اعالم شد منشي كميسيون در همـان جلـسه در دفتـر. باشد مي  مزبـور همين

و ساعت شروع مذاكرات را با ذكر اسامي اعضا حاضر در جلسه قيد و تاريخ روز شماره جلسه

ميو شماره  كه مطرح آنو نوبت هر پرونده را و سپس مـذاكراتي را كـه در مـورد شود نوشته

به طور اختـصاصي در دفتـر مـنعكس مـي پرونده صورت مي  و خالصـه رأي را بـه گيرد كنـد

ميدهد از روي ورقه كميسيون مي به دفتر مزبور نقل .كند هاي چاپي مخصوص

به هر پرونده كه طرح مي شود بايد در همان جلسه روي ورقـه چـاپي نظر كميسيون نسبت

و منعكس   به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد خواه موضـوع پرونـده شدهمخصوص قيد

و خواه ادامـه رسـيدگي بـه جلـسه و تصميم متخذه رأي نهايي باشد در آن جلسه خاتمه يافته

يا  به تحميل نظر كارشناس يا آزمايشگاه و يا موكول  رفع نقص پرونده بعدي موكول شده باشد

(يا غيره باشد كه مطرح است بـه).گ.ا.ق.ا.آ.313ماده. كفايت مذاكرات در موضوع هر پرونده

يكي از اعضا پيشنهاد شد مورد اخـذ رأي قـرار مـي  و در صـورت محض اينكه از طرف گيـرد

مي  به اصل موضوع اخذ رأي به عمل و مذاكره بالفاصله نسبت و رأي تصويب كفايت شور  آيد

و صادره در ورقه و از طـرف حاضـرين جلـسه اعـم از موافـق هاي چاپي مخصوص مـنعكس

مي  به اكثريت صادر شود اعضايي كـه بـا. شود مخالف امضا هرگاه در موضوعي رأي كميسيون

و امـضا مـي مزبورنظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در ورقه چاپي  .314مـاده(كننـد قيد

).گ.ا.ق.ا.آ

ن هرگاه موض و دسترسي فوري شودوعي به علت غيبت بعضي از اعضا اكثريت الزم حاصل

نـبه اعضا علي به جاي اعضاي غايب ميـسر  آن موضـوع در اولـين شودالبدل براي دعوت آنان

و مورد رسيدگي قرار مـي 315مـاده(گيـرد جلسه عادي يا خارج از نوبت بعدي مجدداً مطرح

طو پرونده).گ.ا.ق.ا.آ مي هايي كه به به كميسيون و حصولر ناقص رسد پس از طرح در جلسه

به اداره  مي اطالع از نواقص آن عيناً با بيان موارد نقص شودي مربوط جهت رفع نواقص مسترد
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پس از اينكه نظر نهايي كميسيون در مـورد هـر پرونـده صـادر گرديـد).گ.ا.ق.ا.آ.318ماده(

د  ي مربـوطر دفتر، عيناً بـه اداره منشي كميسيون پرونده را با اصل ورقه رأي، بعد از ثبت آن را

).گ.ق.ا.آ. 319ماده(سازد مسترد مي

سه نوع جلسه داريم در رسيدگي توسط كميسيون (ها كه در هر هفته) الف: جلسات عادي؛

ص(.الاقل بايد پنج جلسه عادي داشته باشند  كه طبق دعـوت جلسات فوق)ب(،)137همان، العاده؛

كه  شـود بـراي از طرف رييس كل گمرك ايران كتبـاً تعيـين مـي رييس گمرك ايران يا شخصي

به آن را داشته باشد جلسه خارج از  كه صالحيت رسيدگي و فوري به موضوع خاص رسيدگي

(دهدنوبت تشكيل مي  جلـسه اضـافي رسـيدگي بـه اختالفـات)ج(و)گ.ا.ق.ا.آ. 308مـاده.

و كثر  كه در صورت تراكم ازت كار رييس كميسيون مـي گمركي با نظر رييس كميسيون؛ توانـد

و علي  البدل، كميسيون اضافي تحت نظر خود يا نايب رييس كميسيون تـشكيل بين اعضا اصلي

.)گ.ا.ق.ا.آ.304ماده( دهد

و علي سه جلسه متوالي بدون عذر موجـه هر يك از اعضا كميسيون اعم از اصلي كه البدل

به اخت  .309مـاده(شـود الفات گمركـي بركنـار مـي غايب باشد از عضويت كميسيون رسيدگي

).گ.ا.ق.ا.آ

و مشورتي بودن رأي كميسيون-5  قطعي يا قابل تجديد نظر بودن

ج مـاده: قطعي بودن رأي) الف و و تشخيص كميـسيون در مـوارد دو بنـد الـف .35رأي

به اكثريت يا به اتفاق آراء صادر شده باشد هر گاه مابه.ا.ق.ا.آ لتفـاوت موضـوعاگ اعم از اينكه

.يا كمتر باشد قاطع خواهد بود) در قانون قديم يك ميليون ريال بود(اختالف پنج ميليون ريال 

د از مـاده: مشورتي بودن رأي)ب و ب  بـه اسـتثناي مـورد305در موارد مشمول بندهاي

ار نامه اجرايي قانون امور گمركي، رأيـي كـه كميـسيون اظهـ آيين99ي ماده)3(مشمول تبصره

.كند مشورتي خواهد بود مي

التفاوت موضـوع اخـتالف از پـنج ميليـون ريـال مواردي كه مابه: قابل تجديدنظر بودن)ج

تجاوز كند كميسيون مكلف است در پايان رأي صادره قابل تجديـدنظر بـودن رأي را صـريحاً 

مي كنداعالم  به آن معترض باشد ست روز از تواند در مـدت بيـو هرگاه يكي از طرفين نسبت

قسمت اخير(كندتاريخ ابالغ رأي كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي تقاضاي تجديدنظر 

.)گ.ا.ق.ا.آ306ماده)1(و تبصره.گ.ا.ق51ماده 

ج ماده و نامـه بـه ايـن آيـين 305در مواردي كه كميسيون بخواهد در اجراي بندهاي الف

به آيي كنداي رسيدگي پرونده ن دادرسي مدني وقت رسيدگي تعيين شده را جهت بايد با توجه

به نامبرده ابالغ كنندحضور مؤدي يا ه قـانوني او كننـد عدم حـضور مـؤدي يـا. كنده قانوني او
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بنابراين).گ.ا.ق.ا.آ 306ماده)2(تبصره(بدون عذر موجه مانع رسيدگي كميسيون نخواهد بود

به رأي  به اختالفات گمركي، كميـسيون هاي قابل تجديدنظر كميسيون مرجع رسيدگي  رسيدگي

كه در ايـن صـورت هـر يـك از طـرفين بايـد به اختالفات گمركي است تجديد نظر رسيدگي

.)گ.ا.ق51ماده(كنند روز از تاريخ ابالغ رأي، تقاضاي تجديدنظر20ظرف 

 كميسيون تجديدنظر رسيدگي به اختالفات گمركي: بند دوم

ا به و به اصطالح رسيدگي به معني اين كه فـصل«ختالفي رسيدگي شود، حكم صادر شود

و حياتي است» دعوي كه بـا احقـاق» فصل خصومت«شود، اهميتي ندارد بلكه آنچه مهم است

و هدف دادرسي لزوماً بايد بر اين دو امر نهاده شـود  و اجراي عدالت همراه است احقـاق. حق

مي  و اجراي عدالت بدين لحاظ وقتي رأيي صادر ود، بايـد قابـل تجديـدنظر در مرحلـهش حق

و در واقع، فلسفه  يعنـي كنتـرل رأي. اي بودن دادرسي نيز همـين اسـت دو مرحله«باالتر باشد

و  به اينكه حكـم صـادره موافـق قـانون صـادر شـده به منظور اطمينان صادره از مرحله بدوي

و اجراي عدالت است .)228ص1382واحدي،(متضمن احقاق حق

به توضي كه تصميمات كميـسيون ممكـن اسـت ناشـي از اشـتباه نـاروا باشـد الزم .ح است

و تخصص، مانند افـراد بـشر و عملي و عليرغم تربيت علمي اعضاي كميسيون معصوم نيستند

و ممكـن اسـت در معـرض ضـعف  و ترديد كه منشأ اشتباه است قرار دارنـد در معرض جهل

و بي  و اغراضي كه منشأ لغزش وا نفس براي اصـحاب دعـوا تـضميناتي. قع شوند عدالتي است

و خطاي دادرسان يا از بيـدادگري آنهـا محفـوظ بـدارد  كه آنان را از سهو ايـن. ضرورت دارد

مي تضمين با و رسيدگي مجدد حاصل .)98،ص2،1378متين دفتري،ج(شود استفاده از حق درخواست

مي:تركيب كميسيون تجديدنظر)1 از كميسيون تجديدنظر تشكيل :شود

و دارايي بـه انتخـاب وزيـر) الف يكي از صاحب منصبان عالي رتبه وزارت امور اقتصادي

يك نفر)ج(يكي از قضات عالي رتبه وزارت دادگستري به انتخاب وزير متبوعه،)ب(مربوطه، 

به انتخاب وزير متبوعـه،  يـك نفـر از اعـضاي هيـات)د(از صاحب منصبان وزارت بازرگاني

و رييسه اتاق بازرگا  به انتخاب اتاق و معادن ايران و صنايع رييس كل گمـرك ايـران يـا)ذ(ني

و دارايـي رياسـت كميـسيون كنند).گ.ا.ق52ماده(ه منتخب وي كنند ه وزارت امور اقتصادي

به موجب حكـم اداري از طـرف اداره. تجديدنظر را بر عهده خواهد داشت ي منشي كميسيون

 شود گمرك تعيين مي

رس)2 كميـسيون تجديـدنظر در صـورت:يدگي كميسيون تجديدنظر بـه پرونـده شرايط

مي  دهد؛ اوالً كليه اعضا آن در كميسيون حاضر باشـند، ثانيـاً حصول شرايط ذيل تشكيل جلسه

و مبلغ مورد قبول مؤدي يـا مابه به اختالفات گمركي التفاوت بين مبلغ رأي كميسيون رسيدگي
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ساب جريمه متعلق از پنج ميليون ريال كمتر باشد، ثالثاً رأي مورد مطالبه گمرك ايران بدون احت

 ايـن15مـاده»ج«و» الـف«كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركـي كـه در اجـراي بنـدهاي 

. در ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ مورد اعتراض طرفين قرار گرفته باشدشدهنامه صادر آيين

و رسيدگي كميسيون تجدي)3 و تعداد جلسات نحوه تشكيل مـذاكرات كميـسيون:دنظر

 كه حداقل چهار نفر از اعضا در جلسه حاضر باشـند ولـي شود تجديدنظر در موقعي شروع مي 

به اخذ رأي فقط در موقعي صورت مي گيرد كه حداقل پنج نفر از اعضا در جلسه حضور اقدام

كه حداقل چهار نفر   در آن رأي اتفـاق نظـر داشته باشند آراي صادره در صورتي رسميت دارد

به علت غيبت بعضي از اعـضا اكثريـت.)گ.ا.ق.ا.آ321ماده(داشته باشند هر گاه در موضوعي

ن  و شودالزم حاصل  آن موضوع در اولين جلسه عادي يا خارج از نوبت بعـدي مجـدداً مطـرح

و اخذ رأي قرار مي هـ. گيرد مورد رسيدگي ر حداقل تشكيل جلسات كميـسيون تجديـدنظر در

.)گ.ا.ق52 ماده2تبصره( جلسه خواهد بود4هفته

به اختالفات گمركي در مـورد پرونـده به عنوان عضو كميسيون رسيدگي كه اي رأي كساني

و رأي دادن در همان خصوص را ندارند  تبصره(داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر

شـ).گ.ا.ق52ماده)1( كه خالف مفاد تبصره عمـل ود رأي صـادره در كميـسيون در صورتي

و از مـواردي اسـت كـه اعـاده دادرسـي را ايجـاب  تجديدنظر وجاهت قانوني نخواهد داشت

نامـه ايـن آيـين)305(ماده»ج«و» الف«رسيدگي به اختالفات ناشي از اجراي بندهاي.كند مي

و براي انجام اين امـر بايـد كنندبايد با حضور مؤدي يا   وقـت تعيـينه قانوني او صورت گيرد

به ذينفع ابالغ ياو عدم حضور ذي كندشده را درهكننـد نفع ي قـانوني او بـدون عـذر موجـه

).گ.ا.ق.ا.آ322ماده(جلسه تعيين شده مانع از رسيدگي كميسيون نخواهد بود

به انضمام ورقه رأي كميسيون از طرف منشي به مجرد اينكه پرونده امر رييس اداره مربوط

و پـس از اينكـه اعاده شد، با  يد عين رأي را براي استحضار رييس كل گمرك ايران ارسال دارد

ورقه رأي از طرف رييس كل گمرك ايران مالحظه شد در صورتي كـه ارجـاع پرونـده در اثـر 

و اقدامات مقتضي انجـام خواهـد شـد  به او ابالغ مـاده(شكايت مؤدي باشد رونوشت رأي را

كم.)گ.ا.ق.ا.آ 327 و كميسيون تجديدنظر در محل انعقاد به اختالفات گمركي يسيون رسيدگي

.)گ.ا.ق52ماده(رأي كميسيون تجديدنظر قطعي است. گمرك ايران خواهد بود

و تصميمات مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي: مبحث دوم  نظارت قضايي برآرا
و ماده 173براساس اصل ،)1385ب مـصو( قـانون ديـوان عـدالت اداري13 قانون اساسي

و اختيارات ديوان و مزبوريكي از موارد صالحيت و شـكايات از آراء به اعتراضـات  رسيدگي

و كميسيون تصميمات قطعي دادگاه و هيـأت هاي اداري هـاي اداري يـا بـه عبـارتي مراجـع هـا
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(اختصاصي اداري از حيث نقص قوانين ومفررات يا مخالفت با آنها است  قانون13 ماده2بند.

يكي از آن مراجـع را كمـسيونمي) لت اداري عدا هـاي رسـيدگي بـه اختالفـات گمركـي توان

صالحيت ديوان عدالت اداري در اين زمينـه كـه نـوعي رسـيدگي فرجـامي محـسوب. دانست

و عدم مغـايرت آنهـا بـا قـانون صـورت شود مي و تصميمات اين مراجع به منظور كنترل آراء ،

كه اصطالحاً نظارت قضاي مي ميگيرد .شودي ناميده

به آراء كميسيون به اختالفـات گمركـي نـه در قـانون البته در مورد رسيدگي هاي رسيدگي

نه در قانون امور گمركي صريحاً اشاره  و مي ديوان عدالت اداري تـوان گفـت اي نشده است اما

ان عدالت اداري، قانون ديو13ماده)2( در بند مزبور»......هايي مانندو كميسيون ...«كه منظور از 

مي(كليه مراجع اختصاصي اداري  به موضوعات خاصي رسيدگي كه حـصريمي) كنند كه باشد

.)48: 1386رستمي،( نيست

و بـا توجـه بـه آراي هيـأت13ماده)2(بنابراين مستفاد از بند  قانون ديـوان عـدالت اداري

ا عمومي ديوان عـدالت اداري، آراء قطعـي كميـسيون و هـاي رسـيدگي بـه ختالفـات گمركـي

.باشد كميسيون تجديدنظر قابل شكايت در ديوان مي

، شـود در ديوان عدالت اداري نقض مزبورهاي در مواردي كه رأي مورد شكايت كميسيون

به كميسيون هم مي پرونده جهت رسيدگي شود كـه كميـسيون مزبـور مجـدداً بـه عرض ارجاع

و  با رعايت نظر ديوان عدالت اداري رسـيدگي موضوع اختالف گمركي بر طبق مقررات قانوني

ميو رأي مقتضي صادر مي  كه بدين ترتيب صادر و الزم كند، رأيي االجرا شودظاهراً بايد قطعي

و آئين. باشد و بنـابراين امكـان نامه اما قانون ديوان عدالت اداري  آن در اين زمينه ساكت است

و اعتراض مجدد از آراي كميسيون هم شكايت به ديوان عدالت اداري وجود دارد هاي .عرض

كه با توجه بـه آراي وحـدت رويـه ديـوان عـدالت اداري از جملـه رأي الزم به ذكر است

به قيد كلمـه 3/8/1368 مورخ37،38،39وحدت رويه شماره  173در اصـل» مـردم« با توجه

و اشخاص حقـوقي حقـوق خـص و مفهوم عرفي آن، فقط اشخاص حقيقي وصي قانون اساسي

به ديوان عدالت اداري شكايت مي زاده، رضـايي(كنندتوانند از تصميمات مراجع اختصاصي اداري

ص 1385 مي.)255، و عوارض گمركي تواند از آراءو بنابراين، در ما نحن فيه صرفاً مؤدي حقوق

و دسـتگاه گمركـي از كنـدبه ديوان عـدالت اداري شـكايت مزبورهايو تصميمات كميسيون 

.ن حقي برخوردار نيستچني

نكته قابل ذكر ديگر در اين زمينه اين است كه در حال حاضر، مرور زمان خاصي براي اين

مي  و مؤدي تواند هر زمان از آراء قطعي مراجـع يـاد شـده بـه ديـوان نوع شكايت وجود ندارد

به همـين خـاطر كندعدالت اداري شكايت  و ،كه اين موضوع خالف اصل امنيت قضايي است



و آيين دادرسي آن در حقوق ايران و فصل اختالفات گمركي  153 حل

به مجلس شـوراي اسـالمي تقـديم كه توسط دولت در اليحه آئين دارسي ديوان عدالت اداري

.بيني شده است شده است، مهلت يك ماهه براي اين موضوع پيش

نگـاهي بـه جايگـاه اصـول دادرسـي منـصفانه در رسـيدگي بـه: فصل دوم
 اختالفات گمركي

اي مجموعه اصول دادرسي منصفانه دربردارنده و قواعد است كه جهت رعايـت اي از صول

حقوق طرفين در رسيدگي به اختالفات آنـان پـيش بينـي شـده، ايـن تـضمينات كـه در اسـناد 

يكي از حقوق شناخته شده بشري مورد اشاره قـرار گرفتـه، بـه بين المللي حقوق بشر به عنوان

و مبناي متحد  د توجـه هـاي مختلـف مـورن آيـين دادرسـي در حـوزه كردالشكل عنوان محور

مي مي كه بيشتر توان در مراجـع اختـصاصي اداري بـه باشد البته تعدادي اصول ديگر هم هست

و شـفيعي سردشـت، تـازيكي(هاي خاص آن نسبت به مراجع عمومي يافت خاطر ويژگي  ص 1385نـژاد ،

به طور كلي اصول منصفانه حاكم بر مراجع حـل اخـتالف كـه قابـل تـسري بـه مراجـع.)265

ميدادرسي مال از ياتي :باشند عبارتند

ايـن بـدان معنـي. استقالل دادگاه براي دادرسي عادالنه ضروري اسـت: استقالل مرجع-1

بي  كه قضات هر پرونده در تصميم گيري موضوعات، و است و بـر اسـاس موضـوعات طرفانه

ب  و مبتني بر قانون، بدون هيچ گونه دخالـت، فـشار يـا نفـوذ نـاروا از هـر خـش حقايق پرونده

و همچنـين انتخـاب قـضات بايـد بـر اسـاس تخـصص  حكومت يا ساير بخش ها آزاد باشـد

و اشـرافي،(شان باشد حقوقي ص 1386طه مي)10( ماده.)129، كس«: دارد اعالميه حقوق بشر بيان هر

و علنـاً  و بي طـرف منـصفانه كه دعوايش به وسيله دادگاهي مستقل با مساوات كامل حق دارد

و سياسي ميثاق بين14اين اصل همچنين در ماده.»...شودرسيدگي   Sarah(المللي حقوق مدني

Joseph and others, 2005, p  389(ماده ،)نيـز اشـاره شـده» اصول بنيادين استقالل قـضات«)10

.است

به اندرز انگليـسي اشـاره كـرد در اهميت استقالل مرجع رسيدگي مي به استناد ديوان توان

ن«: كه يـاوري،(»، بلكه قرائن نيز بايد نشان از اعمال آن داشـته باشـد شوده تنها بايد اعمال عدالت

ص 1382 در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران نيـز يكـي از مـوارد اسـتقالل دادگـاه،.)278،

و مسئول تحقق بخشيدن بـه  و اجتماعي استقالل قوه قضاييه ذكر شده كه پشتيبان حقوق فردي

.عدالت است

مي با به مطالب باال هاي رسـيدگي بـه در كميسيون(توان گفت كه استقالل مورد نظر توجه

به طرفين دعواست، حال آنكه مراجع)اختالفات گمركي  ، استقالل مرجع رسيدگي كننده نسبت

به اختالفات گمركي از آن موارد است كه كميسيون(اختصاصي اداري بـا توجـه) هاي رسيدگي
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و در خارج از سازمان قضايي كشور، وليبه اينكه مراجعي هست به موجب قوانين خاصي كه ند

و اجرايي دولت، در سازمان  و هـاي اداري تـشكيل شـده در رابطه با وظايف مختلف اداري انـد

كه معموالً در اجراي قوانيني ماننـد قـانون  و شكاياتي است وظايف آنها رسيدگي به اختالفات

به وجود آمده كار، قانون امور گمركي بين دول  و افراد اند، لذا ايـن بخـش از اصـل اسـتقاللت

به ويژگي)ي قضاييهاستقالل قوه( .هاي خاص اين مراجع قابل اعمال نيست با توجه

اين اصل تضميني اساسي براي احقاق بهتر عدالت است، يعني اينكه طرف: اصل تناظر-2

و دالئل طرف مقابل  كـه از آن بـه. را مورد مناقـشه قـرار دهـد اختالف بتواند دالئل ارائه كرده

مي» رعايت حقوق دفاع«عنوان اصل  .شود نيز ياد

)3(و)2(و بنـد310هاي رسيدگي به اختالفات گمركي از ماده اصل تقابل در كميسيون

و در مورد اصل لزوم مـستدل آيين 317ماده نامه اجرايي قانون امور گمركي قابل استنباط است

و مدارك مـي بودن تصميم  و دسترسي به مفاد و حق اطالع 310تـوان از مـاده مرجع رسيدگي

.كردگ استنباط.ا.ق.ا.آ

كه در تبصره و متناسب در ارتباط مستقيم با اصل تناظر است ماده)1(وجود مهلت معقول

 در مرحله تجديدنظر مورد اشاره قرار گرفته ولي در مـوارد ديگـر مـثال320ً ماده3و بند 306

و مراحل ديگر دادرسي اشاره به ارزيابي اما با توجـه بـه منطـوق مـاده. اي نشده است اعتراض

مي.ا.ق.ا.آ 105 كه در ساير مراحلگ به نظر مامور گمرك بايـد) بخصوص مراحل اداري(رسد

و تـرخيص. كندبالفاصله اقدام  ن كـرد با اين وجود، همه تمهيدات الزم براي رسيدگي سـريع

ك تدارك ديده شده از جمله در مورد اختالف در صحت مندرجات اظهارنامه مورد كاال از گمر

كه مؤدي تفاوت تمام بسته به بـسته ارزيابي كمتر از پنج درصد هـاي ها را به نسبتي از رسيدگي

به تمام بسته  و از رسيدگي به دست آمده را بپردازد ها توسط گمرك خودداري شود يـا باز شده

صد يا كمتر به ضرر صاحب كاال ديده شود، اظهارنامه تـسليمي را تـا زمـاني اگر تفاوت پنج در 

.)گ.ا.ق.ا.آ108تبصره ماده(كندكه صاحب كاال اعتراضي نداشته باشد صحيح تلقي 

 مطـرح مزبـور حق برخورداري از وكيل براي ايراد يك دفاع مناسب نيز در ارتباط با اصـل

و.و از اهميت بسزايي برخوردار است شود مي در حقوق گمركي ايران، بـا توجـه بـه سـادگي

به صراحت پيش  الوصف، منع قـانونيمع. بيني نشده است اختصار تشريفات اداري اين موضوع

و مي  توانـد از ايـن حـق در مراجـع حـل توان گفـت كـه مـؤدي مـي در مورد آن وجود ندارد

ا. كنداختالفات گمركي استفاده  نتخاب وكيل در مراجع شـبهبه ويژه آن كه برخورداري از حق

و در 29/2/1373 در تـاريخ مزبـور شوراي. قضايي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است 

 قانون اساسي نسبت به اينگونه مراجع صراحتاً اعالم داشته است كه اصل35مورد شمول اصل
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و از اين رو، ياد شده، حق انتخاب وكيل را در غير دادگاهها نفي نمي  نيازي بـه مزبوراصل كند

ص 1384هاشمي،(تفسير ندارد ،306(.

هر كـسي حـق دارد محكوميـت وي در يـك دادگـاه بـاالتر مـورد: تجديدنظرخواهي-3

 ميثاق حقوق مدني وسياسي مورد اشاره14ماده)5(رسيدگي مجدد قرار گيرد اين اصل در بند 

ص 1386ديويد ويس برت،(. قرار گرفته است كنوانـسيون اروپـايي حقـوق بـشر، بـه هـر چنـد) 125،

صراحت در متن كنوانسيون، حق تجديدنظرخواهي را مورد اشاره قرار نداده است، امـا دادگـاه 

كه حق تجديدنظرخواهي، يك جزء جدانشدني از حـق  اروپايي حقوق بشر بر اين عقيده است

به موجب ماده   International Amnesty( كنوانسيون است6برخورداري از يك دادرسي منصفانه

On–line: Fair Trial Manual. p.18(.
و از آراء قابـل تجديـدنظر اين حق در آيين دادرسي گمركي نيز مـورد توجـه قـرار گرفتـه

مي كميسيون به اختالفات گمركي به هاي بدوي رسيدگي توان به كميسيون تجديدنظر رسيدگي

ر تجديدنظرخواهي هـم وجـود دارد اختالفات گمركي تجديدنظرخواهي كرد، حتي مرحله ديگ 

به ديوان عدالت اداري مي و بـه منظـور نظـارتكه شكايت كه تجديد نظر شـكلي اسـت باشد

و تصميمات مراجع  .بيني شده است پيشمزبورقضايي بر آراء

 نتيجه
يكي از طرق منابع تامين درآمد دولـت و عوارض گمركي به اين كه حقوق اصوالً، با توجه

ــزاري در دســت دولــت در راســتاي سياســت محــسوب مــي و نيــز اب هــاي اقتــصاديش شــود

و همچنين معافيـت منـاطق(باشد، مي مانند حمايت از توليد داخلي از راه افزايش تعرفه گمركي

و مناطق آزاد در راستاي سياسـت جـذب سـرمايه  و عوارض گمركي گـذاري خاصي از حقوق

عـوارض اشـخاص حقيقـي وارد كننـدگاني ايـن كننـدهو از طرف ديگـر، پرداخـت) خارجي

و حقوق آنها پايمال شود مي به آنها اجحاف كه در اين فرايند ممكن است از جهاتي لـذا. باشند

به اين موارد اختالف به صورت الزم است كميسيون  كه هايي ويژه در خود گمرك موجود باشد

كه هم اطاله دادرسي صورت نگيـ  و بدون تشريفات رسيدگي كند و هـم احقـاق حـق سريع رد

.خود معترض نيز صورت گيرد

و در آيـين دادرسـي به طور عام و موانعي اما با همه اينها، در نظام گمركي ايران مشكالت

و پيچيـدگي از جمله اين موانع مـي. گمركي موانع خاصي وجود دارد  تـوان بـه ابهـام، اجمـال

ت  و عدم وجود و فناوري قوانين مربوطه، كمبود مامورين گمركي مجرب هاي روز دنيـا جهيزات

و مناسب اشاره كرد  و با دقت باال به طـوري كـه در برخـي مواقـع، ايـن. براي رسيدگي سريع

و عوامـل موانع باعث وقفه چند ماهه و با توجـه بـه نوسـانات قيمـت ي كاالها در گمرك شده



 1390 زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 156

كه در پـي دست. شود ديگر، ضررهايي متوجه صاحب كاال مي رسـي سـريع از سوي ديگر دولت

و عوارض است تا اين عوايد را صرف هزينه  و بـيبه ماليات شـمار خـود نمايـد، هاي مختلف

به اين عوايد باز مي  مضافاً بر اينكه، اصـول دادرسـي منـصفانه بـه نحـو. ماند ازدسترسي سريع

البته نظارت قـضايي ديـوان عـدالت اداري بـر مراجـع. شود شايسته در اين مراجع رعايت نمي 

به اختالفات مالياتي تا اندازه اختص مي اي اين نقيصه اصي رسيدگي  اينكـه مضاف. كند را مرتفع

و ويژگي منصفانه رعايت اصول دادرسي به ماهيت هاي آنها، به ويژه در اين مراجع بايد با توجه

و تأمين منافع  .قرار گيرد عمومي مورد توجه لزوم سرعت

كه عضويت با وجود ايران در سازمان جهـاني گمـرك، بـه عنـوان مركـزي اين، اميد است

كه در سال   در بروكسل تشكيل شده، بتواند نقطه عطفـي در 1952واحد براي امور گمركي دنيا

.جهت ايجاد تغييرات مثبت در نظام گمركي ايران شود
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