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تاریخ ارسال 1394/11/24 :؛ تاریخ پذیرش1395/8/19 :

چکیده

گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینة واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور
توجهی برخوردار است .این مرجع عالوه بر
اه ّمیّت زیادی دارد ،بلکه از جنبه های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل ّ
انجام وظایف حاکمیّتی ،گاه در قالب بعضی اجزای خود ،به انجام امور تصدّ ی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از
بارزترین آن ها است .مرجعی که با اختصاص موا ّد زیادی از قانون امور گمرکی ،شاید از مهم ترین اجزای گمرک تل ّقی شود؛ همچنین
گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند .تفاوت ماهیّت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک،
مبانی مسئولیّت متفاوتی را نیاز دارد که تاکنون علی االصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و
اجزای آن در نظر گرفته شده است .به نظر می رسد آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید ،طبق مادة  ۱۱قانون
مسئولیت مدنی ،مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است .ولی در مورد اجزای آن و نیز
خود گمرک زمانی که پا در عرصة وظایف تصدی گرایانه می گذارد ،اصل بر تقصیر است ،مگر آنکه بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد.
معرفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و در آشنایی با وظایف
از این رو در این مقاله در فصل ا ّول و در دو مبحث به ّ
آنان کوشش می شود .در فصل دوم با ّبررسی و مقایسه قوانین موجود در زمینة امور گمرکی ،مسئولیّت این دو مرجع تبیین شده و
مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.

کلیدواژه ها :گمرک ،مرجع تحویل گیرنده ،مسئولیّت مبتنی بر تقصیر ،وظایف تصدّ ی ،وظایف حاکمیّتی.

٭ دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

afsamadi@yahoo.com
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مقدمه

از دیربـاز حاکمیّت هـای گوناگون در پی اعمال قدرت و نظارت
بـر واردات و صـادرات خـود بوده انـد .ایـن اعمـال نظـارت که
ابتـدا بـه شـکل وضـع تعرفه هایی بـرای کاالهـای وارد یا خارج
شـده بـود و بـا نـام گمـرک خوانـده می شـد ،رفته رفتـه تکامل
یافتـه و منجـر به تأسـیس سـازمانی با این عنوان شـد .سـازمانی
کـه دیگـر وظایفـش محدود بـه اخذ تعرفـه نبود ،بلکـه با وضع
مقـررات گوناگـون ،بـه بـازوی دولـت در تح ّقـق سیاسـت های
ّ
کالن اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگی تبدیل شـد.
جـدای از ارکان و اجـزای گمـرک ،برای خود ایـن مرجع نیز
به عنـوان یـک نهـاد حقـوق عمومـی می تـوان مسـئولیّت فرض
کـرد؛ چراکـه این نهـاد عهـده دار وظایفی اسـت که عـدم انجام
صحیـح آن هـا ممکـن اسـت منجر بـه بروز خسـارت شـود .از
طـرف دیگـر گاه ایـن نهـاد در قالب بعضـی اجزای خـود ایفای
نقـش می کنـد کـه مرجـع تحویل گیرنـده از مهم تریـن آن هـا
توجـه به ماهیـت متفـاوت ایـن دو نوع نقـش به نظر
اسـت .بـا ّ
می رسـد کـه بایـد تفاوتـی در مبانـی مسـئولیّت مرتبط بـا آن ها
نیـز قائـل شـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،مسـئولیّت گمـرک آن زمـان
کـه از منظـر حاکمیّتـی دسـت بـه اقداماتـی می زند ،بـا آن زمان
کـه تصدّ ی گرایانـه اعمالـی انجام می دهـد ،با یکدیگـر متفاوت
اسـت .تغییـرات ایجـاد شـده در قانـون امـور گمرکـی مصـ ّوب
 ۱۳۹۰بـه نسـبت قانـون قدیـم مؤیّـد این نظریه اسـت.
پـس از بررسـی مبانـی مسـئولیّت گمـرک بـه این سـؤال نیز
پاسـخ داده می شـود کـه آیـا مبانـی بیـان شـده هماننـد مبنـای
مسـئولیّت دولـت هسـتند کـه ذیـل مـا ّده  ۱۱قانـون مسـئولیّت
مدنـی ذکر شـده اسـت؟
از طـرف دیگـر مرجـع تحویل گیرنـده به عنـوان یکـی از
ارکان مهـم گمـرک که موا ّد تقریبـ ًا زیادی را به خـود اختصاص
داده ،نیازمند بررسـی اسـت .انـواع گوناگون انبارهـای در اختیار
ایـن مرجع و تفاوت اسـباب ورود خسـارت بـه کاالها در زمانی
کـه در اختیـار ایـن مرجع می باشـند ،از جمله مواردی اسـت که
نیـاز بـه مطالعـه بیشـتری را می طلبـد؛ همچنیـن همان گونـه که
ذکـر شـد گاه گمـرک خود عهـده دار انجـام وظایف ایـن مرجع
شـده و ایـن سـؤال را مطـرح می نمایـد کـه آیـا بـا ایـن تغییـر
ماهیـت تغییـری هـم در مبنـای مسـئولیّت بـه وجـود می آید یا
خیر ؟
تمامـی ایـن پرسـش ها و نیـز عـدم وجـود ادبیـات حقوقـی
کافـی در زمینـة مسـئولیّت گمـرک علی الخصـوص بـا رویکرد
قانـون جدیـد ،ضـرورت نـگارش مقالـه ای در ایـن زمینـه را
نمایـان می سـازد تـا پاسـخگوی ابهامات و پرسـش های موجود
با شد .

مفهوم گمرک و مرجع تحویل گیرنده

بی تردید گمرک که سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصاد

و دارایی است و تحت نظارت معاونت وزارت دارایی اداره
می شود (آزادی هرسینی ،)۱۱۴ :۱۳۸۵ ،یکی از سازمان های مهم
مملکتی است که از طریق کنترل ورود و خروج کاالها ،نقش
بسیار مهمی در زمینة کنترل بازار اقتصادی کشور بازی می کند.
هرچند وظیفة درآمدزایی گمرک از اه ّمیّت باالیی برخوردار
است تا جایی که شاید در نگاه ا ّول تنها وظیفة آن نیز به شمار
آید ،ولی نباید از سایر وظایف این سازمان که اگر مهم تر از
مورد ا ّول نباشند ،اه ّمیّتی هم پایه آن دارند ،غافل شد .وظایفی که
پهلو به پهلوی حاکمیّت سیاسی و اقتصادی کشور حرکت کرده
و می تواند در صورت مستحکم بودن باعث اقتدار و پیشرفت
اقتصادی کشور شود و در طرف مقابل ،به انحطاط و شکست
اقتصادی آن بیانجامد.

مفهوم گمرک و وظایف آن

پیش از هر چیز الزم است در خصوص خودِ گمرک توضیحات
الزم داده شود تا ماهیت این مرجع هرچه بیشتر آشکار گردد.
پس از شناسایی این مرجع ،نوبت به بررسی و احصای وظایف
این ارگان می رسد که سنگ بنای دریافتن اصل و مبنای مسئولیّت
آن نیز هست .به همین دلیل در این مبحث ابتدا تعریف و سپس
وظایف گمرک مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعریف و تاریخچه

گمرک که در زبان های دیگر بدان  Customsیا  Duaneاطالق
می شود برگرفته از واژة التین  Comerciomیا واژة یونانی
 Cummerxبه معنای حقوقی است که بر مال التّجاره تع ّلق
توسط تعدادی از
معرب این واژه ّ
می گیرد« .جمرک» نیز به عنوان ّ
کشورهای عربی مورد استفاده قرار گرفته است (بهروز:1387 ،
 .)1در طی تاریخ افراد و سازمان های مخصوصی وظیفة اخذ
این حقوق و عوارض را به عهده داشتند که به آن ها نیز گمرک
اطالق می شد .در واقع شاید بتوان گفت که واژة گمرک رفته رفته
از معنای نخستین خود فاصله گرفت و در معنای دیگر که همان
سازمان نظارت کننده بر ورود و خروج کاالها که وظیفة اخذ
عوارض مربوط را هم به عهده دارد ،اطالق شد؛ چنانچه امروز
با شنیدن این واژه سازمانی به ذهن مبادر می شود که تنها یکی
از وظایف آن تعیین و دریافت تعرفه ها و عوارض کاالهای وارد
یا صادر شده است.
عدّ ه ای بر این باورند که ترکان عثمانی پس از تس ّلط بر یونان،
این واژه را از آنان اقتباس کرده اند .شاید نخستین مرتبه ای که
این واژه در ایران مورد استفاده قرار گرفت سال  ۱۱۵۹و در
مکاتبه ای میان نادر شاه افشار و سلطان محمود ا ّول ،پادشاه
عثمانی بود که در آنجا هم این واژه در معنای کاال و مال التّجاره
به کار رفته بود.
قدمت گمرک هم به معنای حقوق متع ّلق به کاال و مال التّجاره
و هم به معنای سازمانی که وظیفة اخذ این حقوق و نظارت بر

)1. World Customs Organization (WCO
2. Revised Kyoto convention, Chapter 2

 .3ما ّدة  ...« :۶۰آسب دیدگی و فقدان کاال به جز در موارد ق ّوة

وظایف

برجستة گمرک در زمینة مالی ،اقتصادی و سیاسی بر هیچ کس
پوشیده نیست به گونه ای که می توان گفت کم کم نقش گمرک
به عنوان یک منبع درآمد از دست رفته و به سازمانی برای اجرای
سیاست های اقتصادی ،اجتماعی و مالی دولت تبدیل گشته است
(معمار نژاد و دیگران .)۱۶ :۱۳۹۲ ،شاید بتوان وظایف گمرک
را ترکیبی از دو نوع وظایف حاکمیّتی و تصدّ ی دانست .وظایف
حاکمیّتی گمرک در راستای سیاست های کالن کشور بوده و
تسهیل کننده حرکت کشور به سوی اهداف بلند مدّ ت خود است.
وظایف تصدّ ی گمرک که با تعرفه های گمرکی گره خورده
است ،نه تنها برای دولت ،بلکه برای خود سازمان گمرک نیز منبع
درآمدی مهم بوده که ادامة حیات آن را تضمین می کند .قانون
امور گمرکی در ما ّد ة  ۳خود وظایف و اختیارت این سازمان را
برشمرده است که شاید بتوان آن ها را به گونه زیر خالصه کرد.
الف) نگهداری از کاالهای گمرکی به منظور انجام تشریفات
قانونی :فارغ از حدود و ثغور مسئولیّت گمرک در حفاظت از
کاالها باید اذعان کرد که ا ّولین وظیفة این سازمان تحویل گرفتن
کاالهای وارداتی و صادراتی و به تبع آن حفظ و نگهداری از
آن ها است .کاالهایی که قرار است وارد کشور شده یا از آن
خارج شود و به کشورهای دیگر صادر گردد ،باید وارد گمرک
شده و به عبارت دیگر تحویل این مرجع شود تا تشریفات و
مقرر شده در قانون بر روی آن ها اعمال گردد .اجرای
عملیّات ّ
این تشریفات نیازمند توقّف کاال در گمرک است .گمرک
به عنوان مرجعی که کاالها را در اختیار گرفته تا طبق قانون در
خصوص آن ها به وظایف خود عمل کند ،مو ّظف است آن ها
مقرر شده نگهداری کرده و حفاظت کند تا
را در محل های ّ
متوجه آنان نگردد .همچنین همان گونه که در ادامه ذکر
خسارتی
ّ
خواهد شد ،تمامی کاالها و محوله ها از بدو ورود به گمرک تا
زمان ترخیص و خروج از آن مراحل گوناگونی را طی کرده و در
دست مراجع مختلفی قرار می گیرند .هرکدام از این مراجع به تبع
وظایف خود مسئولیت هایی را به عهده دارند که وجه مشترک
همة آن ها حفاظت و نگهداری از کاالی در دست آنان است.
بند «پ» ما ّده  ۳قانون امور گمرکی در زمرة این دسته از وظایف
4
گمرک جای دارد.
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واردات و صادرات را به عهده دارد ،به پیش از اسالم بازمی گردد؛
چنانچه مستشرقان بر این باورند که سازمانی تحت این عنوان
در دوران اشکانیان وجود داشته که وظیفة ثبت و کنترل کاالهای
وارد شده از طریق جا ّدة ابریشم را به عهده داشته است؛ همچنین
در دورة ساسانیان نیز اداره ای با عنوان دیوان در کشور مستقر
بوده که باج و حقوق مربوط به کاالها را دریافت می کرده است.
شاید این واژه برگرفته از عبارت  Duaneاست که در زبان
فرانسه به سازمان گمرک اطالق می شود .پس از حملة اعراب
توسط آنان نیز سازمانی با همین نام و وظایفی کم
و فتح ایران ّ
و بیش مشابه ،به دستور خلفا در کشور شکل گرفت .قوانین و
توجه به رابطة کشور
مقررات حاکم بر گمرک در طول تاریخ با ّ
ّ
با سایر ممالک دستخوش تغییرات شده ولی اصل مزبور ،همواره
ثابت بوده و در سرتاسر تاریخ جریان داشته است (دهخدا،
.)۴۱۹ :۱۳۳۵
عالوه بر خود واژة گمرک ،تعاریفی نیز از سازمانی که بدین
نام خوانده می شود ،ارائه شده است .برای نمونه طبق تعریف
سازمان جهانی گمرک 1،گمرک به سازمانی اطالق می شود که
مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی
و صدوری و همچنین مسئول واردات ،صادرات و ترانزیت کاال
است (ابوطالبی نجف آبادی .)۷۱ :۱۳۹۲ ،کنوانسیون اصالح
معرفی کرده که مسئول
شده کیوتو هم گمرک را نهادی دولتی ّ
مقررات مربوط به واردات،
اجرای قانون گمرک و سایر قوانین و ّ
صادرات ،جابه جایی و انبارداری کاالها است و حقوق و
عوارض گمرکی را جمع آوری می کند 2.به عبارت دیگر می توان
مقررات
گفت گمرک سازمانی است که از طریق اجرای قوانین و ّ
گمرکی ،بر واردات و صادرات کاالها نظارت کرده و با اخذ
مقرر شده در زمرة مهم ترین منابع درآمدی دولت
تعرفه های ّ
جای دارد.
نکتـه ای کـه در ایـن خصـوص حائـز اه ّمیّـت اسـت ایـن
اسـت کـه شـخصیّت گمـرک از اجـزا و کارکنـان خـود مجـ ّزا
اسـت و ایـن مرجع ،فـارغ از آن هـا مسـئولیّت هایی را بر دوش
می کشـد .در قوانیـن هـم به صـورت پراکنده اشـاره هایی شـده
کـه نشـانگر همین مسـئله اسـت .بـرای نمونه تبصرة  ۲مـا ّده ۲۶
قانـون امـور گمرکـی فرضـی را مطـرح کـرده کـه خـود گمرک
به عنـوان مرجـع تحویل گیرنـده وارد عمـل شـده و خسـارتی
توسـط کارمنـد آن بـه کاال وارد می گـردد .در ایـن مـا ّده تفکیک
ّ
میـان شـخصیّت گمـرک و کارمنـدان آن به خوبـی مشـخّ ص
اسـت .در پایـان مـا ّدة  ۶۰نیـز مشـاهده می شـود که بـرای خود
گمـرک به عنـوان شـخصیّتی حقوقـی فـرض مسـئولیّت شـده
اسـت 3.همچنیـن آمـوزش و نظـارت بـر عملکـرد کارکنـان نیز
در زمـرة وظایفـی اسـت کـه مـا ّدة  ۳بـه عهـدة گمرک گذاشـته

اسـت .همـه و همـه این موارد حاکی از آن اسـت که شـخصیّت
حقوقـی گمـرک به عنـوان یکـی از مراجـع دولتـی عهـده دار
انجـام وظایفـی اسـت و به تبـع آن ممکـن اسـت در پـاره ای از
مـوارد مسـئول خسـارات وارد شـده بـه کاال بـوده و در قبـال
بعضـی کاسـتی ها پاسـخگو باشـد.

قهریه (فورس ماژور) در حین عبور اداری داخلی با گمرک است».
 .4ما ّدة  -۳وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح زیر است:

 ...پ) انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال به صاحب یا
صحت
نمایندة قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز ّ
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ب) نظـارت بـر کاالهـای وارد یـا صـادر شـده :همان گونـه
کـه قانونگـذار در مـا ّدة  ۲قانـون امـور گمرکـی ذکـر کـرده،
گمـرک مرزبـان اقتصادی کشـور اسـت .بدیـن معنا که بـر انواع
کاالهـای وارد یـا صـادر شـده نظارت کـرده و آنان را بـا قوانین
کشـوری موجـود در ایـن زمینـه تطبیـق می دهـد تـا از ورود
یـا خـروج کاالهـای غیرقانونـی یـا قاچـاق جلوگیـری بـه عمل
آورد .همان گونـه کـه بنـد «چ» مـا ّده  ۳قانـون ،اجـرای قوانیـن
مقـررات مربـوط بـه تخ ّلفـات و قاچـاق گمرکـی ،کاالهـای
و
ّ
متروکـه و ضبطـی را در زمـرة وظایـف گمـرک جمهـوری
اسلامی ایـران برشـمرده اسـت .در واقـع ایـن وظیفـة گمـرک
به نوعـی از وظایـف حاکمیتـی دولـت بـه شـمار رفتـه و با نظم
عمومـی ارتباطـی تنگاتنگ دارد .چـه اینکه این مرجـع با قوانین
خـود می توانـد از ورود کاالهـای مخالـف بـا سیاسـت های
ک ّلـی حکومـت جلوگیـری کـرده یـا دسـت کـم ورود آن هـا را
محـدود کنـد .همچنیـن کاالهـای خـارج شـده از مرز کشـور را
نیـز کنتـرل کـرده و از ایـن طریـق می توانـد کاالهایی همسـو با
سیاسـت های خـود را بـه بازار دنیـا عرضه کند .بندهـای «الف»،
«ت»« ،ث» و «ج» مـا ّده  ۳از دیگـر بندهایـی هسـتند کـه بـه این
5
وظیفـة گمـرک اشـاره دارند.
ج) اخـذ تعرفه هـای قانونـی :گمـرک بـرای انجـام وظایـف
ّ
محـل
خـود نیازمنـد منابـع مالـی اسـت کـه بخشـی از آن را از
تعرفه هـای گمرکـی تأمیـن می کنـد؛ بنابرایـن همان گونـه کـه
در بنـد «ب» مـا ّده  ۳هـم آمـده ،تشـخیص و وصـول حقـوق
ورودی و سـایر وجـوه قابـل وصـول قانونـی از دیگـر وظایـف
مهـم گمـرک جمهـوری اسلامی اسـت .هرچند درآمـد گمرک
ّ
کـه از طریـق ایـن تعرفه هـا بـه دسـت می آیـد ،سـومین منبـع
درآمـد دولت محسـوب می شـود (همان)۱۲۹ :؛ ولـی وضع این
تعرفه هـا تنهـا از ایـن منظـر حائـز اه ّمیّـت نیسـت ،بلکـه نقش
مهم تـری را بـه عهـده دارد و آن کنتـرل واردات و صـادرات
توجهی بر
کاالهـای گوناگـون اسـت .ایـن تعرفه ها تأثیـر قابـل ّ
نـوع و میـزان کاالهـای صادراتـی و وارداتـی دارنـد و از ایـن
طریـق می تواننـد کشـور را در مسـیر سیاسـت های ک ّلـی خـود
بـه حرکـت درآورنـد ،برای مثـال افزایـش تعرفه تع ّلـق گرفته به
شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافة دریافتی.
 .5ما ّدة  -۳وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح زیر است:

الف) اعمال سیاست های دولت در زمینة صادرات و واردات و عبور کاال...
ت) کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمروی کشور
مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی ،مرزنشــینان و
ث) اجرای قوانین و ّ
پیله وران
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مقررات گمرکی دربارة معافیت ها و ممنوعیّت ها در بخش های
ج) اعمال ّ
صادرات قطعی ،صادرات موقّت ،واردات قطعی ،واردات موقّت ،کران بری
(کابوتاژ) ،عبور داخلی کاال ،انتقالی ،معامالت پایاپای مرزی ،فروشگاه های
آزاد ،بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل.

کاالیـی خـاص ،می توانـد باعث حمایـت از صنایـع و تولیدات
داخلـی در خصـوص آن صنعـت باشـد .همچنین حـذف تعرفة
تع ّلـق گرفتـه بـه واردات نوعـی کاال ،باعث افزایـش ورود آن به
کشـور و در نتیجـه ،ایجاد فضایـی رقابتی میان تولیـدات داخلی
و خارجـی می شـود .از طـرف دیگـر محاسـبه ایـن تعرفه ها در
تعییـن آمـار تجـارت خارجـی کشـور ،یعنـی میـزان واردات و
صـادرات مؤثّـر اسـت و می تواند میـزان موفّقیّت کشـور در این
زمینـه را بـه نمایـش گـذارد (کوهسـتانی پـژوه.)۱۵ :۱۳۹۲ ،
د) تنظیـم روابـط اقتصـادی بـا سـایر کشـورها :قوانیـن و
مقـررات گمرکـی می توانـد بـا افزایـش یـا کاهـش روابـط
ّ
اقتصادی با کشـورهای مختلـف (ابوطالبی نجف آبـادی:۱۳۹۲ ،
)۸۱؛ تنظیم کننـدة رابطـة تجـاری کشـور بـا سـایر کشـورها و
همچنیـن سـازمان های اقتصادی بـوده از این منظـر یاری دهندة
کشـورمان بـرای پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهانـی باشـد
مقرر شـده برای
(بهـروز .)۱۶ :۱۳۸۹ ،بـرای نمونـه تعرفه هـای ّ
تجـارت بـا هر کشـور می تواند باعـث افزایش یا کاهـش مبادله
کاال و به تبـع آن رابطـة اقتصـادی بـا آن کشـور شـود؛ همچنیـن
ایـن سـازمان بـا انعقـاد موافقت نامه هـا و تفاهم نامه ها با سـایر
کشـورها و یـا رعایـت توافق نامه هـای موجود در ایـن زمینه به
گسـترش هرچـه بیشـتر روابـط دولت جمهـوری اسلامی ایران
بـا سـایر دول یاری می رسـاند .بنـد «ش» و «ص» مـا ّدة  ۳قانون
امـور گمرکـی مصـ ّوب  ۱۳۹۰اشـاره ای بـه ایـن نقـش گمـرک
6
دارد.
ه) ارزیابی وضعیّت گمرک و ارائة پیشنهادها ،جهت رفع
کاستی های موجود :همان گونه که در بندهای «خ»« ،د»« ،ذ» و
«ط» ما ّده  ۳گفته شده گمرک با جمع آوری ا ّطالعاتی از جمله
آمار میزان واردات و صادرات به بررسی نقاط ضعف و ق ّوت
خود پرداخته و از طریق پیشنهاد لوایح قانونی و استفاده از
فنّاوری های جدید ،سعی در رفع نقاط ضعف موجود و افزایش
کارایی خود می نماید.

مفهوم مرجع تحویل گیرنده و وظایف آن

برای شناخت بهتر مرجع تحویل گیرنده پیش از هر چیز باید با
مفهوم انبار آشنا شد .نگهداری از کاالهای وارد شده به گمرک
در انبارهای گمرکی به عمل می آید .منظور از انبارهای گمرکی
 .6ما ّده  -۳وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح زیر است:

 ...ش) گســترش ارتباطــات بین المللــی ،انعقــاد تفاهم نامــه و
موافقت نامه هــای گمرکی دو یا چند جانبه ،عضویّت و تعامل ف ّعال
با ســازمان های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفت
قانون اساسی و قوانین مربوط.
ص) رعایــت توصیه های ســازمان جهانی گمــرک ،قراردادهای
بازرگانی و توافق نامه های منعقــده یا پایاپای در چارچوب قوانین
مقررات مربوط.
و ّ

 .7ما ّدة  ۲۳قانون این مکان را تعریف کرده است.

8. Public Customs warehouse

9. Private Customs warehouse

 .10تبصرة  ۳ما ّدة  ۲۵قانون امور گمرکی

مسئولیّت گمرک و مرجع تحویل گیرنده

پس از آشنایی با مفهوم گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی
و مرجع تحویل گیرنده و مهم ترین جز آن ،که عالوه بر اشخاص
حقیقی خود گمرک هم می توان در قالب آن ایفای نقش کند،
نوبت بدان می رسد که مبنای مسئولیّت هرکدام از آن ها را مورد
بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این مبنا،
هم سو با مبنایی است که به موجب موا ّد قانون مسئولیّت مدنی
برای دولت در نظر گرفته شده است یا خیر؟

مقایسه مبنای مسئولیّت گمرک و مرجع تحویل گیرنده | افروز صمدی

تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن
هر مکانی است که در ّ
کاال مورد استفاده قرار می گیرد (فوالدی نسب)۱۶۱ :۱۳۹۳ ،؛ به
عبارت دیگر تا زمانی که تشریفات گمرکی محمولة وارد شده
به پایان نرسیده و محمولة مزبور ترخیص نشده است ،باید در
7
مح ّلی نگهداری شود که انبارها مهیّا برای این امر می باشند.
طبق تعریف قانون امور گمرکی ،انبارها به دو نوع عمومی 8و
اختصاصی 9تقسیم می شوند .قانون تعریفی از انبارهای عمومی
توجه به مفهوم مخالف تعریف انبارهای
ارائه نکرده است ولی با ّ
اختصاصی و ما ّدة  ۲۷می توان تعریف آن ها را به دست آورد .در
این ما ّده آمده که انبارهای اختصاصی خارج از انبارهای عمومی
قرار دارند و کاالهای متع ّلق به شخصی خاص ،طبق قوانین و
مقررات مربوط در آن نگهداری می شود .این قوانین و همچنین
ّ
ضوابط ساخت این انبارها و شرایط نگهداری کاالها در آن ها در
موا ّد  ۲۷الی  ۳۲قانون بیان شده است؛ به عبارت دیگر می توان
گفت مرجع تحویل گیرنده نقش انباردار را ایفا می کند و انباردار
شخصی است که وظیفة حفاظت از کاالهای سپرده شده به خود
را دارد و ممکن است طبق قوانین کشورها مو ّظف به اخذ گواهی
خاصی باشد (.)Smith, 1970, p.184
ّ
حال پس از شناخت مفهوم انبار و آشنایی با انواع آن باید گفت
همان گونه که ذیل بند «ک» ما ّده  ۱گفته شده ،مرجع تحویل گیرنده
شخصی حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متّکی
به قانون ،مسئولیّت تحویل و نگهداری کاالهای مربوط به عموم
اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده ،در اماکن
گمرکی به عهده دارد .به عبارت مختصر مرجع تحویل گیرنده،
عهده دار اداره انبارها است .در واقع کاالها پس از ورود به
گمرک و اظهار ،تحویلِ مرجع تحویل گیرنده می شوند تا برای
ادامة تشریفات در انبارها نگهداری شوند .مسئولیّت کاالها هم
از بدو ورود به انبار تا زمان خروج با این مرجع است .شناخت
اشخاصی که می توانند به عنوان مرجع تحویل گیرنده عمل
نمایند ،اه ّمیّت بسیاری دارد .شاید در وهلة ا ّول این فکر به
وجود آید که مرجع تحویل گیرنده همواره گمرک است ولی
تبصرة  ۲ما ّدة  ۲۶قانون نادرستی این اندیشه را نشان می دهد .در
ابتدای این ما ّده می خوانیم که «اگر مرجع تحویل گیرنده گمرک
 ...باشد ».از مفهوم این ما ّده برداشت می شود که مرجع تحویل
گیرنده در پاره ای اوقات ،گمرک است ولی اشخاص دیگری نیز
ممکن است این نقش را عهده دار شوند .متصدّ ی حمل و نقل در
10
زمرة این اشخاص است.
شاید در میان تمامی افرادی که درگیر انجام تشریفات گمرکی
و ترخیص کاال هستند ،مرجع تحویل گیرنده تنها مرجعی باشد

که نامش بارها در قانون ذکر شده و موا ّد متعدّ دی در خصوص
وظایف و مسئولیّت های او صحبت کرده است 11.این وظایف و
مسئولیّت ها به تناسب نوع انبار و ع ّلت بروز خسارت متفاوت
است که در بخش بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

مسئولیّت گمرک

از مطالـب گفتـه شـده در فصل پیشـین این نتیجه به دسـت آمد
کـه خـود گمـرک به عنوان یـک شـخصیّت حقوقـی و جزئی از
دولـت در قبـال کاالهـای وارد شـده بـه خـود تکالیفـی دارد که
عـدم انجـام دقیـق و صحیـح آن هـا می تواند برایـش ضمان آور
باشـد .بـرای ّبررسـی ایـن مسـئولیّت ،ابتـدا پاسـخ بـه ایـن
پرسـش ضـروری می نمایـد؛ مبنـای مسـئولیّت گمرک چیسـت
و کدام یـک از انـواع مسـئولیّت از جملـه مسـئولیّت مبتنـی بـر
تقصیـر مفـروض ،محض و غیـره مبنایی صحیح تـر و بهتر برای
آن عرضـه می کنـد؟ ایـن پرسـش از جنبه هـای گوناگـون قابـل
توجـه داشـت
ّبررسـی اسـت .در مجمـوع بایـد بـه ایـن نکتـه ّ
کـه در ایـن مبحـث مسـئولیّت گمـرک به عنـوان یـک کل یا در
واقـع همـان سـازمان دولتـی کـه به طور ک ّلـی فراینـد واردات و
صـادرات کاالهـا زیـر نظـرش انجام می شـود ،مدّ نظر اسـت نه
زمانـی کـه ایـن سـازمان ،در قالـب یکـی از اجزای خـود ایفای
وظیفـه می کنـد .مصـداق ایـن مـورد تبصـرة  ۲مـا ّدة  ۲۶قانـون
امـور گمرکـی اسـت کـه شایسـته اسـت در مبحـث مربـوط به
مرجـع تحویـل گیرنده ،مـورد بحث قـرار گیرد؛ زیـرا مربوط به
زمانـی اسـت کـه گمرک به عنـوان مرجـع تحویل گیرنـده انجام
وظیفـه می نمایـد.
فصـل ششـم از قانـون امـور گمرکـی مصـ ّوب سـال ۱۳۵۰
بـه مسـئولیّت گمـرک در قبـال حفاظـت از کاالهـا پرداخته بود.
از روح ایـن مـواد این گونـه اسـتنباط می شـد کـه قانونگـذار
سـخت گیری زیـادی در مـورد این مسـئله از خود نشـان داده و
 .11عــاوه بر آنکه مــا ّدة  ۱تعریفی از این مرجع به دســت داده در موا ّد
 ۲۳الــی  ۲۶هم بارها ذکــری از او میان آمده و به گوشــه ای از وظایف
و مســئولیّت هایش اشاره شده اســت .این درحالی است که از ارزیاب یا
اظهارکننده یا ســایر اشــخاص و بخش هایی که دخیل در پروسة گمرک
هســتند عمدت ًا در ما ّدة  ۱قانون یاد شــده و موا ّد دیگر به شرح وظایف و
مسئولیّت های آنان نپرداخته اند.
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سـعی کـرده مـوارد مسـئولیّت گمـرک را افزایش دهـد .در ما ّده
 ۴۵ایـن قانـون گفتـه شـده بـود« :گمـرک ایـران مک ّلـف اسـت
کاالهـای موجـود در گمرک و بین راهی ترانزیـت داخلی اداری
را از هنـگام تحویـل گرفتـن تـا زمـان تحویـل دادن بـه صاحب
آن یـا نماینـدة او در مقابـل خطـرات ناشـی از آتش سـوزی،
انفجـار و اشـتعال بیمـه کـرده .»...ایـن مـا ّده با طرح بحـث بیمه
کـردن کاالهـا و نهـادن آن بر دوش گمـرک ،می توانـد حاکی از
مسـئولیّت بـاالی ایـن مرجـع در حفـظ و نگهـداری از کاالهـا
باشـد .معنـای دقیق تـر ایـن مـا ّده زمانـی معلـوم می شـود کـه
توجـه قـرار گیـرد .مـا ّدة  ۴۶بـا جـدا
در کنـار مـا ّدة بعـد مـورد ّ
کـردن مصادیقی خـاص از زمرة مسـئولیّت های گمـرک ،جبران
خسـارت در سـایر مـوارد را بـه عهـدة ایـن مرجـع گذاشـته
اسـت .ایـن مصادیـق عبارت انـد از :مـوارد بیـان شـده در مـا ّدة
 ،۴۵قـ ّوة قهریّـه و خسـارت ناشـی از کیفیّـت خـود کاال یا بدی
بسـته بندی آن .سـبک و سـیاق بیان این مسـئله تا حـدّ ی یادآور
مـا ّدة  ۳۸۶قانـون تجـارت در مبحـث مربـوط به متصـدّ ی حمل
اسـت 12.از کنـار هـم گذاشـتن مـوا ّد بیان شـده ،این فکـر ق ّوت
می گیـرد کـه مبنای مسـئولیّت گمـرک نیز مانند متصـدّ ی حمل،
مسـئولیّت مبتنـی بـر تقصیـر مفروض اسـت؛ بـه عبـارت دیگر
گمرک جز در موارد اسـتثنا شـده در ما ّدة  ۴۶مسـئول خسـارت
وارده بـه محموله هـای در اختیـار خود اسـت ،مگر آنکـه موفّق
بـه اثبـات عـدم تقصیـر یـا قصور خـود آن شـود .ایـن بحث که
گمـرک از موضـع باالتـری نسـبت بـه صاحـب کاال برخـوردار
توجهـی همراه
بـوده و اثبـات تقصیـرش بـا دشـواری های قابل ّ
اسـت نیـز بـه ایـن اسـتدالل کمـک می نماید؛ بـه عبـارت دیگر
هماننـد سـایر موارد مسـئولیّت مبتنـی بر تقصیر مفـروض ،چون
وارد کننـدة زیـان از موضع قـدرت برخوردار اسـت و ا ّطالعات
بیشـتری در خصـوص حادثـة زیان بـار دارد ،بایـد تقصیـر او را
مفـروض دانسـت و جز در صـورت اثبات خالف ،مسـئولیّت را
بـر دوش او کـه در مثـال اخیر گمرک اسـت ،گذاشـت (بادینی،
)۲۱۲ :۱۳۸۴؛ ولـی پرسشـی کـه از مقایسـة مسـئولیت گمـرک
بـا متصـدی حمـل و نقـل ایجـاد می شـود ایـن اسـت کـه آیـا
گمـرک و متصـدّ ی حمـل هـر دو در یـک جایگاه قرار داشـته و
از موقعیّـت یکسـانی برخوردارند یـا اینکه تفاوت هـای موجود
میـان نقـش و اه ّمیّـت ایـن دو شـخص بـر مبنـای مسئولیّتشـان
نیـز اثـر گذاشـته و تعیین کننده اسـت؟ تغییرات اعمال شـده در
قانـون جدیـد امـور گمرکی مص ّوب  ۱۳۹۰نیز پاسـخ این سـؤال
 .12مــا ّدة ۳۸۶ق.ت« :اگر مــال التّجاره تلف یا گم شــود متصدّ ی حمل
و نقل مســئول قیمت آن خواهد بود ،مگر اینکــه ثابت نماید تلف یا گم
شــدن مربوط به جنس خود مال التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا
مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط
به حوادثی بوده که هیچ متصدّ ی مواظبی نیز نمی توانســته از آن جلوگیری
نماید .قرارداد طرفین می تواند برای میزان خســارت مبلغی کمتر یا زیادتر
از قیمت مال التّجاره معیّن نماید».

را بیـش از پیـش حیاتـی می سـازد.
در قانــون جدیــد برخــاف قانــون قدیــم ،فصلــی تحــت
عنــوان مســئولیّت گمــرک پیش بینــی نشــده و مــوا ّد مربــوط بــه
ایــن موضــوع -کــه تعدادشــان هــم زیــاد نیســت -به صــورت
پراکنــده و در فصــول گوناگــون آورده شــده اند .همیــن مســئله
ممکــن اســت ایــن فکــر را تقویــت کنــد کــه قانونگــذار از
موضــع خــود عــدول کــرده و در مــورد مســئولیّت ایــن مرجــع
هماننــد گذشــته ســخت گیری از خــود نشــان نــداده اســت.
از طــرف دیگــر بایــد اذعــان کــرد کــه تفــاوت موجــود میــان
نقــش گمــرک و اه ّمیّــت آن بــا متصــدّ ی حمــل ،مقایســه ایــن
دو مرجــع را تــا حــدّ ی دشــوار می نمایــد؛ چراکــه متصــدّ ی
حمــل ،شــخصیّتی خصوصــی اســت کــه بــه دنبــال منفعــت
شــخصی خــود اســت ولــی گمــرک نهــادی عمومــی و دولتــی
اســت کــه در بیشــتر مــوارد وظایــف حاکمیتــی انجــام داده و
پاســدار اقتصــاد کشــور اســت (کوهســتانی پــژوه.)۱۶ :۱۳۹۲ ،
ایــن مرجــع در درجــة ا ّول بــه دنبــال منفعــت کشــور اســت و
از درآمدهــای خــود کــه مهم تریــن آن هــا تعرفه هــای اخــذ
شــده از کاال اســت در جهــت نیــل بــه ایــن هــدف اســتفاده
می کنــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت گفتــه شــود مســئولیّت مبتنــی
بــر تقصیــر مفــروض مانعــی بــر ســر راه انجــام وظیفــة ایــن
مرجــع اســت؛ چراکــه در ایــن صــورت ،جبــران هرگونــه
خســارت وارد شــده بــه کاال ،بــر عهــدة گمــرک قــرار
می گیــرد و ممکــن اســت ایــن مرجــع را مو ّظــف بــه اتخــاذ
ـم آن ســایه
نوعــی سیاســت احتیاطــی کنــد کــه بــر وظایــف مهـ ّ
افکنــد.
همچنین مسئولیّت مبتنی بر تقصیر مفروض به نوعی اهرم
کنترل کنندة متصدّ یان حمل است .این شرکت های خصوصی که
بعض ًا سودهای کالنی نیز تحصیل می نمایند و قاعدت ًا باید در
قبال غرامت های احتمالی نیز پاسخگو باشند (ایزانلو و صمدی،
 ،)۳۹۴ :۱۳۹۲با برگزیدن این مبنای مسئولیّت ناگزیر می شوند،
احتیاط را سرلوحة کار خود قرار دهند و از کاالهای مشتریان خود
محافظت بیشتری نمایند؛ ولی این اهرم کنترل کننده تا حدّ زیادی
برای گمرک بی معنا است و تفاوت های موجود میان وظایف این
دو مرجع ،توجیه کننده این موضوع است .از جمع موارد فوق
این نتیجه عاید می شود که با تغییر قانون امور گمرکی ،تغییر
توجهی نیز در زمینة مسئولیّت این مرجع ایجاد شده و آن
قابل ّ
تغییر این است که مسئولیّت این مرجع نیز همانند خود دولت،
مشمول ما ّدة  ۱۱قانون مسئولیّت مدنی قرار گرفته است و تفاوت
چندانی با آن ندارد؛ لذا تنها در مواردی محدود می توان حکم
به مسئولیّت آن داد .در ادامه با بررسی و مقایسه مسئولیت این
دو نهاد در قبال فعل غیر و نیز در صورتی که نقصی در وسایل
و امکانات وجود داشته باشد ،مشابهت مسئولیت این دو نهاد
روشن تر می شود.
همان گونه که در تعریف مسئولیّت ناشی از فعل غیر آمده،

 .13ما ّدة  ...« :۱۱ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده
مؤسسات مزبور باشد ،در این
و مربوط به نقص وســائل ادارات و ّ
مؤسسة مربوط است.»...
صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا ّ
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این مسئولیّت ،ضمانت اجرای تکلیفی است که شخصی در قبال
دیگری که در واقع همان عامل زیان است داشته است؛ به عبارت
دیگر هنگامی که این شخص به وظیفۀ خود که همان مراقبت
و نگهداری از واردکننده زیان است عمل نکند ،مرتکب تقصیر
شده و در قابل خسارات وارده پاسخگو است (صفایی و رحیمی،
 .)۱۵۱ :۱۳۸۹این مسئله در خصوص کارفرما و کارگر پذیرفته
شده است و منطق نیز حکم می کند در خصوص دولت نیز
صادق باشد؛ زیرا دولت هم بسان یک کارفرما ،اداره و رهبری
سازمان های دولتی را عهده دار است (کاتوزیان)۱۲۱ :۱۳۸۸ ،؛
همچنین دولت یک مفهوم انتزاعی است و برای انجام وظایف
خود نیازمند انتخاب و به کارگیری اشخاص حقیقی است و در
نتیجه این انتخاب باید در برابر اعمال آنان مسئول باشد (خانی،
.)۴۰ :۱۳۸۷
میسر نیست چرا
پذیرش این موضوع در حقوق ما به آسانی ّ
که قانونگذار ایران در ما ّدة  ۱۱قانون مسئولیّت مدنی مص ّوب
 ۱۳۳۹مسئلة اخیر را نپذیرفته و به مسئولیّت خود کارمند رأی
داده است .در قسمت ا ّول این ما ّده می خوانیم که «کارمندان
مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت
دولت و شهرداری ها و ّ
انجام وظیفه عمدا ً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص
وارد نمایند ،شخص ًا مسئول جبران خسارت وارده می باشند».
همان گونه که مشخّ ص است ،قانونگذار ،خود کارمند دولت را
مسئول خسارتی می داند که به دیگری وارد کرده و موارد استثنای
آن یا در صورتی است که خسارت مستند به عمل او نباشد یا از
نقص وسایل ناشی شود؛ به عبارت دیگر مسئولیّت مدنی دولت
در نظام حقوقی کشور ما ،مسئولیّت مبتنی بر تقصیر است و تا
زمانی که تقصیر دولت به دالیلی همچون نقص وسایل ثابت
نشود ،نمی توان مسئولیّتی بر آن بار کرد.
همین موضوع در خصوص گمرک نیز صادق است ،برای
توسط لیفتراک خسارتی
نمونه ،هرگاه هنگام تخلیّة بار در گمرک ّ
به کاالها وارد آید بدون آنکه نقص وسیلة حملِ اختصاص داده
شده به این کار ثابت شود ،راننده مو ّظف به جبران خسارت است
و گمرک در قبال آن مسئولیّتی ندارد (مح ّمدی ۷۱ :۱۳۹۱ ،و .)۷۵
موضوع دیگر ،ایجاد ضمان برای دولت در جایی است که
خسارت وارده ناشی از نقص در امکانات و وسایل موجود باشد.
مادة  ۱۱قانون مسئولیت مدنی ،خسارت مربوط به نقص وسایل
مؤسسات دولتی و شهرداری ها را از زمرة مسئولیّت
ادارات و ّ
کارمند خارج کرده و به عهدة اداره یا سازمان مربوطه گذاشته
است 13.از این ما ّده استنباط می شود که اثبات تقصیر برای احراز
مسئولیّت دولت ضرورت دارد (ارجمند و زرگوش.)۸۵ :۱۳۸۸ ،
این مسئله در خصوص گمرک و بعضی اجزای آن از جمله

انبارها و شرایط آن ها نیز صادق است؛ چراکه همان گونه که
در قسمت مربوط به مرجع تحویل گیرنده ذکر خواهد شد ،گاه
خسارتی که در طول نگهداری کاالها در انبار حادث می شود،
ناشی از وضعیّت انبار است و ارتباطی به مرجع تحویل گیرنده
ندارد؛ به عبارت دیگر در این گونه موارد اصوالً رابطة سببیّت
میان مرجع تحویل گیرنده و خسارت وارده احراز نمی شود
(صفایی و رحیمی ۲۷۷ :۱۳۸۹ ،و  .)۲۷۸در نتیجه نمی توان
مسئولیّت را بر دوش آن مستقر کرد؛ بنابراین در این خصوص
نیز مبنای مسئولیت گمرک از مادة  ۱۱قانون مسئولیت مدنی و
مبنای کلی مسئولیت دولت تبعیت می کند.
در نهایت ،از تفاوت های موجود میان گمرک و متصدّ ی حمل
و قواعد عام می توان این گونه نتیجه گیری کرد که مسئولیّت
گمرک به عنوان یک نهاد دولتی تابع ما ّدة  ۱۱قانون مسئولیّت
مصرح در این قانون در
مدنی است و این مرجع جز در موارد
ّ
توسط کارمندانش مسئول نیست.
قبال خسارات وارد شده ّ
ممکـن اسـت گفته شـود که اطالق این اسـتدالل بـا تبصرة ۲
مـا ّدة  ۲۶تخصیـص می خـورد؛ چراکه در این تبصره آمده اسـت
توسـط
کـه اگر مرجع تحویل گیرنده ،گمرک باشـد و خسـارتی ّ
توسـط گمـرک جبران
کارمنـد آن بـه کاال وارد شـود ،خسـارت ّ
می شـود و سـپس برای ایـن مرجع حقّ رجوع بـه کارمند وجود
دارد؛ ولـی باکمـی دقّـت در تفاوت هـای موجـود میـان گمـرک
و مرجـع تحویـل گیرنـده می تـوان به ایـن نتیجه رسـید که این
تخصیـص اصالـت نـدارد .همان گونـه کـه پیش تـر هـم اشـاره
شـد ،وظایـف گمرک در بـر گیرندة دو وجـة حاکمیّتی و تصدّ ی
هسـتند؛ بـه عبـارت دیگـر برخـی وظایـف گمـرک در جهـت
اجـرای سیاسـت های کالن اسـت و بعضی از آن هـا از این منظر
اه ّمیّـت چندانـی نـدارد .بـرای روشـن تر شـدن این بحـث بهتر
توجه شـود.
اسـت بـه تعاریف ارائه شـده از این دو نوع وظیفهّ ،
در اعمـال حاکمیّتـی ،دولـت فقط نفـع عمومی را در نظـر دارد،
درحالی کـه در اعمـال تصـدّ ی بـه اقداماتـی دسـت می زنـد که
ممکـن اسـت مـردم نیـز در روابط خصوصـی خود انجـام دهند
(میرداداشـی .)۱۲۶ :۱۳۹۲ ،در مـا ّدة  ۴قانـون راجـع بـه دعاوی
معرفی شـده اند
اشـخاص و دولـت نیز اعمـال تصـدّ ی ،اعمالی ّ
کـه مشـابه اعمـال افـراد اسـت و اعمـال حاکمیّتـی عکـس این
مـورد هسـتند .تعاریفـی از این دسـت در ما ّدة  ۸قانـون مدیریت
و خدمـات کشـوری و  ۱۳۵قانـون برنامـة چهـارم توسـعه نیـز
آمـده اسـت .شـاید بتـوان این گونـه گفت کـه اگر دولـت اجازه
انجـام کاری را بـه افـراد خصوصـی بدهـد ،ایـن عمـل در زمرة
توسـط
اعمـال تصـدّ ی اسـت؛ حتّـی اگـر سـابقه ای از انجام آن ّ
ایـن افـراد وجود نداشـته باشـد و هـرگاه انجـام امـری منحصرا ً
در صالحیّـت دولـت باشـد ،ایـن امر در زمـرة اعمـال حاکمیّتی
اسـت (زرگـوش .)۷ :۱۳۹۲ ،اگـر همیـن ضابطـه را در مـورد
اعمـال گمـرک در نظـر بگیریـم بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه
اقداماتـی کـه گمرک طبـق تبصرة  ۲مـا ّدة  ۲۶و به عنـوان مرجع
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تحویل گیرنـده انجـام می دهـد در شـمار وظایـف تصدّ ی گری
اسـت؛ چراکـه اصوالً امـر نگهداری کاالهـا در انبارهـا می تواند
توسـط اشـخاص خصوصـی ،از جملـه متصدّ یـان حمـل هـم
ّ
صـورت پذیـرد .از این رو مسـئولیّت گمرک نیز در این قسـم از
اعمـال با سـایر اعمالی کـه اعمـال حاکمیّتی به شـمار می روند،
بـه دلیـل تمایـز در ماهیت آن ها ،متفاوت اسـت .بـه همین دلیل
آنجـا کـه دولـت به عنـوان نهـادی دولتی ،بـه وظایـف حاکمیّتی
خـود عمـل می نماید ،مشـمول مـا ّدة  ۱۱قانون مسـئولیّت مدنی
اسـت ولـی آنجایـی که به عنـوان مرجـع تحویـل گیرنـده اقدام
می کنـد ،از ایـن مـا ّده فاصلـه می گیـرد .بـه همیـن دلیـل هـم
هسـت کـه هـرگاه گمـرک به عنـوان مرجـع تحویل گیرنـده
عمـل کـرده و از رهگـذر فعـل کارمنـد آن خسـارتی بـه کاال
وارد آیـد ،ابتـدا گمـرک جبـران می نمایـد و سـپس بـه کارمنـد
خاطـی مراجعـه می کنـد؛ بـه عبـارت دیگر ،ایـن مطلب ،اسـتثنا
یـا تخصیصـی بـر قاعدة عـام حاکم بر مسـئولیّت گمـرک نبوده،
توسـط
بلکـه ناشـی از تفـاوت ذات و ماهیت اعمال انجام شـده ّ
آن اسـت .افـزون بـر این ،عـدول از مـا ّدة  ۱۱هم مسـئلۀ تازه ای
نیسـت و در بعضـی دیگـر از قوانین از جمله قانـون ایمنی راه ها
و راه آهـن هم مشـاهده می شـود (همـان.)۱۷ :
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از جملـه مراحلـی کـه بسـیار محتمل اسـت طـی آن خسـاراتی
بـه کاال وارد آیـد ،دوران نگهـداری و توقّـف در انبـار اسـت.
همان گونـه کـه گفتـه شـد انبارهـا مکان هایـی هسـتند کـه
توسـط گمـرک بـرای نگهـداری کاالهایـی کـه هنوز تشـریفات
ّ
گمرکی شـان پایـان نیافتـه اسـت ،تعبیـه می شـوند و شـخصی
حقوقـی بـه نـام مرجـع تحویل گیرنـده ،عهـده دار محافظـت از
کاالهـا در ایـن مـکان اسـت.
در خصوصـی مسـئولیّت ایـن مرجـع ،تمایز قائل شـدن میان
چنـد فـرض ضروری اسـت .فـرض ا ّول تفکیک میـان انبارهای
عمومـی و خصوصـی و فـرض دوم تفکیـک میـان علـل ورود
خسـارت بـه کاال اسـت .بدیـن معنا که گاه خسـارت وارد شـده
بـه کاال در مـدّ ت توقّـف در انبـار مربـوط بـه مرجـع تحویـل
گیرنـده بـوده ،از تقصیـر او ناشـی می شـود و گاه مربـوط بـه
وضعیّـت انبـار اسـت کـه هـر کـدام از ایـن دو حالـت را بایـد
جداگانـه مورد بررسـی قـرار داد.
هرچنـد بررسـی فـرض ا ّول و تعییـن تکلیـف در خصـوص
انـواع انبارهـا تـا حـدّ زیـادی منـوط به پاسـخگویی به پرسـش
دوم اسـت ولـی در اینجـا ذکـر چنـد نکتـه مقدّ ماتـی ضـروری
می نمایـد.
در خصــوص انبارهــای اختصاصــی قانــون تــا حــدّ زیــادی
تعییــن تکلیــف کــرده و در تبصــرة  ۱مــا ّدة  ۳۰مســئولیّت
آســیب دیدگی و خســارات وارد بــه کاالهــا در ایــن انبارهــا

را بــر دوش صاحبــان آن هــا گذاشــته اســت 14.ایــن فــرض
تــا حــدّ زیــادی بــا ماهیــت ایــن انبارهــا مطابقــت دارد چراکــه
ایــن صاحبــان کاال هســتند کــه تقاضــای نگهــداری کاالهــای
خــود در انبارهــای اختصاصــی را می نماینــد ،در نتیجــه بایــد
مســئولیّت ناشــی از ایــن درخواســت را نیــز متقبّــل شــوند،
هرچنــد کــه ایــن انبارهــا مــورد قبــول گمــرک باشــند (بنایــی،
.)۵۳۹ :۱۳۸۱
در خصــوص انبارهــای عمومــی مــا ّده ای خــاص ،هماننــد
مــورد گفتــه شــده در بــاال وجــود نــدارد؛ بنابرایــن بایــد احــکام
آن را در مــوا ّدی جســتجو کــرد کــه به صــورت ک ّلــی در رابطــه
بــا مســئولیّت مرجــع تحویــل گیرنــده اســت .در مــا ّدة ۲۵
می خوانیــم کــه« :مســئولیّت حفــظ و نگهــداری کاالی موجــود
در انبارهــای گمرکــی ،از هنــگام تحویــل گرفتــن تــا زمــان
تحویــل دادن آن ،بــا مرجــع تحویل گیرنــده کاال اســت .مرجــع
تحویــل گیرنــده مک ّلــف اســت کاالی موجــود در انبارهــای
گمرکــی را در مقابــل خطــرات ناشــی از آتش ســوزی،
اشــتعال و انفجــار بیمــه نمایــد و حــقّ بیمــه مربــوط را بــه
هنــگام ترخیــص از صاحــب کاال وصــول کنــد»؛ بنابرایــن هــر
قاعــده ای کــه در رابطــه بــا مســئولیّت مرجــع تحویل گیرنــده
بــه دســت آیــد ،در خصــوص انبارهــای عمومــی اجــرا شــدنی
نصــی خــاص در مــورد آن هــا وجــود نــدارد.
اســت؛ زیــرا ّ
در خصـوص فـرض دوم بایـد گفـت کـه گاه خسـارت
وارده ناشـی از وضعیّـت انبـار اسـت .در ایـن فـرض نمی تـوان
مسـئولیّت را بـه عهـدة مرجـع تحویل گیرنـده گذاشـت چراکه
ایـن مرجـع در تهیّـه و آماده سـازی این مکان ها نقشـی نداشـته
کـه حـال مسـئول نقـص و کاسـتی آن هـا باشـد .آماده سـازی
انبارهـا بـه عهـدة گمـرک اسـت و ایـن سـازمان بایـد مکانـی
15
مطمئـن و مناسـب برای این منظـور فراهم کند (همـان.)۵۴۰ :
ایـن موضـوع مـورد تأییـد کنوانسـیون تجدیدنظـر شـده کیوتو
نیـز قـرار گرفته اسـت؛ 16بنابراین اگـر خسـارت وارده به کاالها
 .14تبصرة « :۱مسئولیّت از بین رفتن ،کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کاال
در انبارهای اختصاصی صاحب کاال بر عهدة صاحب آن است که عالوه بر
آن مسئولیّت پرداخت حقوق ورودی متع ّلقه را نیز دارد».
 .15این موضوع از موا ّد قانون هم قابل اســتنباط است .برای نمونه

بنــد «ت» ما ّدة ا ّول این قانون ذکر کرده که اماکن گمرکی که انبارها
نیز در زمرة آن اســت ،تحت نظارت گمرک می باشد .همچنین ما ّدة
توسط گمرک از عبارت «و ترتیبات
 ۲۳پس از اجازة تأسیس انبارها ّ
کنترل های گمرکی را تعیین می نماید» استفاده کرده که نشان دهندة
کنترل و نظارت گمرک بر روند ساخت و آماده سازی انبارها است.
16. Annex D, Chapter1, n.4: “The customs shall lay
down the requirements for the establishment, suitability
and management of the Customs warehouses and the
”arrangement for the Customs control.
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ناشـی از وضعیّـت انبـار باشـد ،بایـد گمـرک را ضامن دانسـت
چراکـه در انجـام وظیفـة خـود کوتاهـی بـه خـرج داده و باعث
ورود ایـن خسـارت شـده اسـت .در واقـع می تـوان ایـن فرض
را مصـداق قسـمتی از مـا ّدة  ۱۱دانسـت کـه جبران خسـارت را
زمانـی بـر عهـدة دولت می دانـد که نتیجة نقص وسـایل باشـد.
ولــی گاه خســارت وارده ارتباطــی بــا وضعیّــت انبــار نــدارد
و از تقصیــر مرجــع تحویــل گیرنــده یــا کارمنــد آن ناشــی
می شــود .می تــوان مســئولیّت مرجــع تحویــل گیرنــده در
فــرض گفتــه شــده را بــر مبنــای قاعــدة ضمان یــد توجیــه
کــرد و بــر ایــن عقیــده بــود کــه ایــن مرجــع کاالهــا را تحتیــد
و اســتیالی خــود گرفتــه و بایــد آن هــا را ســالم بازگردانــد.
در غیــر ایــن صــورت مســئول جبــران خســارت خواهــد بــود
(عدالت فــر)۶۶ :۱۳۹۲ ،؛ ولــی بایــد انصــاف داد کــه حاکــم
دانســتن ایــن قاعــده و گســترش بی حــدّ و انــدازة مســئولیّت
ایــن مرجــع ،می توانــد مانعــی بــر ســر راه ف ّعالیّت هــای آن
باشــد؛ چراکــه در ایــن حالــت اثبــات تقصیــر دیگــری و یــا
حتّــی قــوة قاهــره نمی توانــد برائتــی بــرای ایــن مرجــع بــه
همــراه داشــته باشــد (مح ّقــق دامــاد)۶۸ :۱۳۸۹ ،؛ بنابرایــن
حتّــی اگــر خســارت وارده ناشــی از وضعیّــت انبــار باشــد،
ایــن مرجــع ناگزیــر از جبــران خســارت اســت و پــس از آن
مقصــر اصلــی کــه در فــرض گفتــه
تنهــا می توانــد بــه ســراغ ّ
شــده همــان گمــرک اســت بــرود و تقاضــای پرداخــت غرامــت
نمایــد؛ همچنیــن گاهــی اوقــات ممکــن اســت خســارت وارده
بــه کاال در انبــار ،در نتیجــة کوتاهــی یــا تقصیــر صاحــب کاال
باشــد ماننــد آنکــه کاال ،بســته بندی و عالئــم و نوشــته های
توجــه صاحــب کاال قــرار
خاصــی را اقتضــا کنــد کــه مــورد ّ
ّ
نگرفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل خســارتی بــه کاال وارد
می شــود .بــه نظــر می رســد در ایــن فــرض نمی تــوان
ایــن مرجــع را مو ّظــف بــه پرداخــت غرامــت کــرد (بنایــی،
 .)۶۴ :۱۳۸۵تمامــی مســائل گفتــه شــده نــه تنهــا مرجــع
تحویــل گیرنــده را در وضعیّــت دشــواری قــرار داده و جبــران
خســارت او را بــا مشــکالتی زیــاد مواجــه می کنــد و حتّــی
ـص قانــون
در پــاره ای مــوارد غیرممکــن می ســازد؛ بلکــه بــا نـ ّ
امــور گمرکــی نیــز در تعــارض اســت .مــا ّدة  ۲۶ایــن قانــون
برخــی مســائل از جملــه ق ـ ّوة قهریّــه را از زمــره مــواردی کــه
منجــر بــه پرداخــت غرامــت از ســوی مرجــع تحویــل گیرنــده
می شــود ،خــارج کــرده اســت.
تمامــی مســائل گفتــه شــده ایــن نتیجــه را در پــی دارد کــه
بایــد مبنایــی دیگــر بــرای مســئولیّت مرجــع تحویــل جســتجو
کــرد .بــا غــور در قوانیــن موجــود در بعضــی کشــورها ایــن
نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه انبــارداران هماننــد امیــن هســتند
و مو ّظف انــد وظایــف خــود را انجــام دهنــد و جــز در مــوارد
تعــدّ ی و تفریــط مســئولیّتی بــه عهــده ندارنــد .بــرای نمونــه

ّ
حدالشــکل تجــاری ،انبــارداران را
بنــد  ۷مــا ّدة  ۲۰۴قانــون متّ
در فرضــی مســئول جبــران خســارت وارده بــه کاالهــا قلمــداد
کــرده کــه در اعمــال مراقبت هایــی کــه یــک شــخص معقــول
بــرای محافظــت از کاالهــا بــه عمــل مــی آورد ،کوتاهــی
کننــد17 .در بعضــی از ایــاالت آمریــکا نیــز رویّــه بــر همیــن
منــوال اســت ) . (Murray, 1985, p. 480ولــی ظاهــر مــوا ّد
قانــون امــور گمرکــی ســال  ۱۳۹۰تــا حــدّ ی بــا ایــن اســتدالل
در تعــارض اســت .مــا ّدة  ۲۵ایــن قانــون به صــورت عــام و
ک ّلــی مســئولیّت حفــظ و نگهــداری کاالهــای موجــود در
انبارهــا را از زمــان تحویــل گرفتــن تــا تحویــل دادن بــه عهــدة
مرجــع تحویل گیرنــده گذاشــته و وی را مو ّظــف کــرده کــه
کاالهــا را بیمــه نمایــد .شــاید ایــن مــا ّده به تنهایــی بــه رویّــه
گفتــه شــده در بعضــی قوانیــن خارجــی شــبیه باشــد؛ ولــی
مــا ّده  ۲۶ایــن نتیجه گیــری را تحــت شــعاع قــرار می دهــد.
در ایــن مــا ّده آمــده کــه «در غیــر از مــوارد مذکــور در مــا ّدة ۲۵
ایــن قانــون و مــوارد قـ ّوة قهریــه و خســارت ناشــی از کیفیــت
کاال یــا بــدی بســته بندی ،در صورتــی کــه کاال در مــدّ ت
توقّــف در انبارهــای گمرکــی از بیــن بــرود یــا آســیب ببینــد،
مرجــع تحویــل گیرنــده مســئول پرداخــت غرامــت اســت».
ایــن مــا ّده کــه تــا حــدّ زیــادی مشــابه مــا ّده قانــون تجــارت
در زمینــة مســئولیّت متصــدّ ی حمــل و نقــل اســت ایــن نتیجــه
را بــه دســت می دهــد کــه مســئولیّت مرجــع تحویــل گیرنــده
مســئولیّت مبتنــی بــر تقصیــر مفــروض اســت؛ بــه عبــارت
دیگــر جــز در مــوارد بیــان شــده در مــا ّده از جملــه کیفیــت
کاال و نقــص بســته بنــدی ،در ســایر مــوارد جبــران خســارات
وارده بــر کاالهــا ،بــه عهــدة مرجــع تحویــل گیرنــده اســت.
نکتة دیگری که در خصوص مسئولیّت مرجع تحویل گیرنده
قابل ّبررسی است ،فرض مطرح شده در تبصرة  ۲ما ّدة  ۲۶و
زمانی است که مرجع تحویل گیرنده گمرک باشد که توضیحات
الزم در این خصوص ذیل مسئولیّت گمرک بیان شد.

بحث و نتیجه گیری

بـا مطالعـة قانـون امـور گمرکـی می تـوان بـه این نتیجه دسـت
یافـت کـه ایـن مرجـع گاه از منظر حاکمیّتی دسـت بـه اقداماتی
می زنـد ،گاه از منظـر تصـدّ ی؛ به عنـوان مثـال هـرگاه گمـرک
طبـق تبصـرة  ۲مـا ّدة  ۲۶به عنـوان مرجـع تحویـل گیرنـده وارد
عمـل شـود ،دسـت بـه اقدامـات تصدّ ی گرایانه زده اسـت .این
17. A warehouse is liable for damages for loss of or injury to
the goods caused by its failure to exercise care with regard
to the goods that a reasonably careful person would exercise
under similar circumstances. However, unless otherwise
agreed, the warehouse is not liable for damages that could
not have been avoided by the exercise of that care.
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تفـاوت هـم از طریـق تعاریـف ارائـه شـده از امـور حاکمیّتـی
و تصـدّ ی دریافـت می شـود ،بدیـن توضیـح کـه هـرگاه دولت
اجـازه انجـام کاری را به بخـش خصوصی داده باشـد ،این عمل
در زمـرة اعمـال تصـدّ ی قرار خواهـد گرفت و اگـر خود دولت
بـه اقـدام آن دسـت زنـد ،از ایـن منظـر اقدام کرده اسـت.
در قانـون قدیـم امـور گمرکی صراحتـ ًا به مسـئولیّت گمرک
پرداختـه شـده بـود و از روح حاکـم بـر آن این گونـه دریافـت
می شـد کـه مسـئولیّت ایـن مرجـع ،مسـئولیّت مبتنی بـر تقصیر
مفروض اسـت و جـز در صورت اثبات مـواردی خاص ،جبران
زیان هـای وارده بـه عهـده او اسـت .در قانـون جدیـد امـور
گمرکـی در ایـن خصـوص تغییـر رویـه ای دیـده می شـود کـه
مهم تریـن نکتـة آن حـذف مـا ّده مربـوط بـه مسـئولیّت گمـرک
ا ست .
توجـه بـه قائـل شـدن تمایـز میـان انـواع مسـئولیّت های
بـا ّ
گمـرک و بـا اسـتنباط از مـوا ّد قانونـی می تـوان این گونـه
اسـتدالل کـرد کـه هـرگاه گمـرک در راسـتای انجـام اقدامـات
حاکمیّتـی باشـد ،مسـئولیّت مبتنـی بـر تقصیـر بـر آن حاکـم
اسـت و تنهـا بـا اثبـات تقصیـر می تـوان ایـن مرجع را مسـئول
دانسـت .ایـن موضـوع بـا هـدف و فلسـفه انجـام ایـن امـور و
نقـش خطیـر گمرک در مسـائل اقتصادی و سیاسـی کالن دولت
نیـز هم خوانـی دارد؛ بنابرایـن از ایـن منظـر مسـئولیّت گمـرک
همانند مسـئولیّت دولت اسـت کـه در ما ّدة  ۱۱قانون مسـئولیّت
مدنـی ذکر شـده اسـت؛ ولی هـرگاه گمرک دسـت بـه اقدامات
تصدّ ی گرایانـه بزنـد کـه واضح تریـن آن هـا ایفـای نقـش در
قالـب مرجـع تحویل گیرنـده اسـت ،مسـئولیّت مبتنی بـر تقصیر
مفـروض بـر آن حاکـم بوده و اثبـات خالف ،به عهدة او اسـت.
در مـورد مرجـع تحویل گیرنـده چنـد نکتـه بایـد مـدّ نظـر
قـرار داده شـود .ا ّول اینکـه قانونگـذار در خصـوص انبارهـای
اختصاصـی ،خـود صاحـب کاال را مسـئول خسـارات قلمـداد
کـرده اسـت درحالی کـه انبارهـای عمومـی از قواعـد عمومـی
حاکـم بـر ایـن مرجـع تبعیّـت می کننـد .نکتـه دیگـر اینکـه در
صـورت ورود خسـارت بـه کاالهـا ،مرجـع تحویل گیرنـده
مسـئول جبـران اسـت بـا ایـن تفاوت کـه اگـر خسـارت وارده
ناشـی از وضعیّـت نامناسـب انبـار باشـد ،حـقّ او در مراجعـه
بـه گمـرک به عنـوان مرجـع تهیّـه و آماده کننـدة ایـن مکان هـا
محفـوظ اسـت.
مسـئولیّت مرجـع تحویل گیرنـده ،خلاف مـا ّدة  ۱۱قانـون
مسـئولیّت مدنـی و مسـئولیّت مبتنی بـر تقصیر مفروض اسـت؛
حتّـی اگـر خود گمـرک در قالب ایـن مرجع ایفای تع ّهـد نماید.
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