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 806شماره دادنامه: 

 14/10/1395تاریخ دادنامه: 

 93/72کالسه پرونده: 

  
 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداريمرجع رسیدگی

 : اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران با وکالت آقاي مهدي رفیع زادهشاکی

سرپرست مدیریت بازرگانی  25/2/1391 -1383/51/2/91: ابطال نامه شماره موضوع شکایت و خواسته
 سازمان منطقه آزاد اروند

 بطال نامه: آقاي مهدي رفیع زاده به وکالت از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران به موجب دادخواستی اکار گردش     
را خواستار شده و در جهت  آزاد اروندسرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه  25/2/1391 -1383/51/2/91شماره 

 تبیین خواسته اعالم کرده است که:

  
  
 ریاست محترم دیوان عدالت اداري "  

دیوان عدالت اداري به طرفیت  14 شعبه 920218-14/92 کالسه پرونده در مطروحه شکایت پیرو احتراماً سالم، با  
سازمان منطقه آزاد اروند به استحضار می رساند: موضوع مورد اختالف بین موکل و سازمان منطقه آزاد اروند این است 

آیین  33که براي کاالهایی که از کشور به خارج صادر می شوند می بایستی گواهی مبدأ صادر شود و حسب بند پ ماده 
هیأت وزیران گواهی مبدأ سند مخصوص شناسایی کاال است که در  6/12/1391ون امور گمرکی مصوب نامه اجرایی قان



 

 

آن، مقام یا موسسه صالحیت دار، گواهی می کند که کاالي موضوع گواهینامه داراي مبدأ کشور معینی است و طبق 
، کشوري است که کاال در آن مجلس شوراي اسالمی کشور مبدأ کاال 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  17ماده 

تولید یا ساخته می شود و طبق کنوانسیونهاي بین المللی که ایران هم از اعضاي این کنوانسیونها می باشد و بر اساس 
قانون امور گمرکی تنها مرجع صدور گواهی مبدأ، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران  17تبصره ذیل ماده 

آیین  6علی رغم نص صریح قانون متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند با استنباط ناصحیح از ماده  است با این وجود و
هیأت وزیران که می گوید:  19/2/1373نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب 

براي کاالهایی که از منطقه خارج می شود، سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ « 
به محدوده اختیارات و صالحیت اتاق بازرگانی وارد شده و براي کاالهایی که از منطقه آزاد به مقصد عراق » اقدام نماید...

 آیین نامه یاد شده فقط ناظر به خروج کاالهایی است که 6صادر می شوند گواهی مبدأ صادر می کند در حالی که ماده 
از منطقه آزاد به داخل کشور حمل می گردند و نه کاالهایی که از مرزهاي کشور به خارج صادر می گردند. اقوي دلیل بر 

 موظف کشور داخل در ربط ذي رسمی مراجع...  «: گوید می  آیین نامه موصوف است که  6تایید این مطلب ادامه ماده 
ین جمله کامالً روشن است که صدور کاال به خارج از کشور از شمول ماده ز هما و ».بپذیرند را صادره مبدأ گواهی هستند

آیین نامه خارج است و ماده مذکور صرفاً ناظر به خروج کاال از منطقه به داخل کشور است و اگر غیر از این بود چه  6
» ره را بپذیرند.مراجع رسمی ذي ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صاد« لزومی داشت که تصریح شود 

همان آیین نامه مذکور  9ماده  4دلیل دیگر در عدم صالحیت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به صدور گواهی مبدأ، بند 
 شوند می صادر عیناً که کشور از خارج به منطقه از داخلی کاالهاي صدور «: دارد می در باال است که به صراحت بیان

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  17افزون بر این ماده » صادرات و واردات کشور است. قررات عمومیم رعایت به موکول
کاالهایی که براي بکارگیري « مجلس شوراي اسالمی می گوید:  7/6/1372تجاري صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

خلی کشور است ولی صادرات آنها و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال دا
و در مجموعه مقررات عمومی صادرات و واردات » از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

قانون امور  17تنها مقرره قانونی در مورد گواهی مبدأ براي کاالهایی که به خارج صادر می شوند فقط تبصره ذیل ماده 
مجلس شوراي اسالمی است که مرجع منحصر به فرد براي صدور گواهی مبدأ در ایران را اتاق  1390 گمرکی مصوب آبان

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران می داند والغیر و با توجه به نص صریح قانون هرگونه تفسیر و اظهار نظر 
حکوم به رد است. بنابراین صدور گواهی مبدأ خارج دیگر، اجتهاد در مقابل نص تلقی شده که فاقد توجیه قانونی بوده و م

دفتر مقررات صادرات و  23/5/1391-2775/210/91از اختیارات و صالحیت مناطق آزاد می باشد. (تصویر نامه شماره 
 »دادخواست جهت مالحظه تقدیم می شود. 1واردات سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان پیوست شماره 

 12/6/1392 -108109/45/29 شماره نامه شرح به خوزستان استان بازرگانی کل اداره موکل، پیگیري و شکایت با ضمناً  
 سازمان از و دانسته قوانین برخالف را صادراتی کاالهاي براي مبدأ گواهی صدور در اروند آزاد منطقه سازمان عملکرد

نماید اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند به این تذکر قانونی  خودداري مبدأ گواهی صدور از است خواسته مذکور



 

 

سازمان بازرسی هم توجه نکرده و کماکان به اقدامات خالف قانون خود ادامه می دهد و براي اثبات این مطلب از طرف 
 1/3/1392 -ن ك/92/34موکل اقدام به تامین دلیل شده که کارشناس منتخب دادگستري در پرونده تامین دلیل کالسه 

 صراحتاً به اقدامات خالف قانون سازمان طرف شکایت تصریح کرده است.

  
 اقتصاد کمیسیون که شد مرتکب مشابه اقدامی اروند منطقه آزاد سازمان 1385 سال در که است یادآوري به الزم  

زاد و اتاق بازرگانی برداشت آ منطقه سازمان و دولت نمایندگان حضور با و کرده پیدا ورود موضوع به نسبت مجلس
 آیین نامه مقررات صـادرات و واردات و امـور گمرکـی منـاطق آزاد تجـاري صنعتی مصـوب 9مـاده  4خـود از بند 

هیأت وزیران و صالحیت اتاق بازرگانی خرمشهر به نیابت از اتاق بازرگانی ایران در صدور گواهی مبدأ  19/2/1373
تایید نمود و با آن که نماینده سازمان آزاد منطقه  8/5/1386ه را به موجب صورتجلسه مورخ کاالهاي صادره از آن منطق

اروند هم در همان جلسه ذیل صورتمجلس را امضا کرده است اما سازمان مذکور با وجود تمکین چند ساله مجدداً علم 
تاکنون بر خالف مقررات  1/3/1391 از تاریخ 25/2/1391 -1383/51/2/91مخالفت برافراشته و به موجب نامه شاره 

اقدام به صدور گواهی مبدأ در مورد کاالهاي صادراتی از آن منطقه می نماید که عمدتاً به کشور عراق صادر می شود و 
علی رغم تذکرات مکرر از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران که تنها مرجع رسمی 

یاستگذاري در مورد نحوه مقررات صادرات و واردات کاال در زمینه تجارت خارجی است و همچنین و قانونی براي س
اعتراض و تذکر اتاق بازرگانی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور کماکان با جدي 

حیت ذاتی آن سازمان است دخالت کرده نگرفتن این تذکرات و نادیده گرفتن الزامات قانونی در اموري که خارج از صال
و روزانه ده ها فقره گواهی مبدأ براي کاالهایی که به خارج از کشور حمل می شوند صادر می کند که از آن جمله می 

-48932و  12/3/2013-48929و  12/3/2013-48926توان به سه فقره گواهی مبدأ ضمیمه دادخواست به شماره هاي 
که موجب ورود خسارات جبران ناپذیري به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران  اشاره نمود 12/3/2013

گردیده است. بنا به مراتب اوالً درخواست صدور حکم بر ابطال سه فقره گواهی مبدأ مورد اشاره و ثانیاً: ابطال نامه شماره 
زاد اروند به لحاظ تجاوز از اختیارات قانونی سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آ 1383/51/2/91-25/2/1391

 " و خارج از حدود صالحیت و ثالثاً: صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به موکل مورد استدعا است.

 :است زیر قرار به اعتراض مورد نامه متن  

 جناب آقاي غالمی نژاد "  

 خرمشهر شهرستان بازرگانی اتاق محترم رئیس 

 )ص(محمد آل و محمد بر صلوات و سالم با   

 مورخ شنبه روز از نظردارد در تجاري آزاد مناطق بر حاکم مقررات طبق سازمان این رساند می استحضار به احتراماً،  
 تجار به الزم رسانی اطالع خصوص این در است مقتضی لذا. نماید شلمچه مرز در مبدأ گواهی صدور به اقدام 1/3/1391

 " سرپرست مدیریت بازرگانی -و بازرگانان صورت پذیرد.



 

 

 شماره الیحه موجب به اروند آزاد منطقه سازمان امالك و قراردادها حقوقی، امور مدیریت مذکور، شکایت به پاسخ در  
 :که است داده توضیح 21/5/1393 -9127/61/2/93

 با سالم: "  

  
 ،بازرگانی اتاق دادخواست خصوص در صدرالذکر کالسه پرونده به مربوط ضمائم و اخطاریه برگ به بازگشت احتراماً،  

 و ابطال تقاضاي و مبدأ گواهی فقره سه صدور به اعتراض خواسته به ایران، اسالمی جمهوري کشاورزي و معادن صنایع،
و در صیانت از حقوق سازمان معروض می دارد: شایان ذکر است در  مطروحه ادعاهاي به پاسخ در اختصار رعایت با ،...

دیوان عدالت اداري به  13مطروحه در شعبه  9309980900011201همین ارتباط دادخواستی از ناحیه اتاق فوق به کالسه 
 طرفیت این سازمان تقدیم نموده که در جریان می باشد.

ن گرامی به جایگاه حقوقی شوراي عالی مناطق آزاد که مصوبات آن به وراسر توجه عطف ضمن داند می الزم بدواً -1  
نحوه حل و فصل اختالفات « عنوان مصوبات هیأت دولت تلقی می گردد، بر این مهم اشاره شود که برابر مفاد مصوبه 

ص چگونگی در خصو« شوراي عالی مناطق آزاد، » 18/11/1375بین دستگاههاي دولتی و سازمانهاي مناطق آزاد مصوب 
 ورايش دبیرخانه مقدماتی مرحله در گردیده  حل و فصل اختالفات بین دستگاههاي دولتی و سازمانهاي مناطق آزاد مقرر

تصمیمات الزم به شوراي عالی  اخذ جهت مورد حسب نیاز صورت در و نماید اقدام آن رفع به نسبت آزاد مناطق عالی
بنابراین از آن جا که شاکی محترم یک دستگاه دولتی تلقی می گردد، لذا به موجب مصوبه » مناطق آزاد ارائه گردد.

قانونی پیش گفته، مرجع صالحه براي رسیدگی به اختالفات حادث شده بدواً در صالحیت مرجع اخیرالذکر می باشد و 
اظ اعتبار مصوبه قانونی مذکور، مرجع صالح براي رسیدگی به این اقدامات شوراي عالی سازمان به نظر می رسد که به لح

 مناطق آزاد باشد.

 آزاد مناطق سازمانهاي « دارد می اشعار که صنعتی -تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون) 5( ماده استناد به -2  
 -تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون اساس بر منحصراً بوده، مستثنی دولت عمومی مقررات از صنعتی -تجاري

همچنین به موجب » ی و اساسنامه هاي مربوط و در موارد پیش بینی نشده، مطابق با قانون تجارت اداره می شوندصنعت
ال س قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 112بند الف ماده 

مدیران سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می «که مقرر می دارد  1389
شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاي دستگاههاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهاي 

صنعتی منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره  -ق آزاد تجاريسازمانهاي مناط» دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست
 صنعتی و اصالحات بعدي آن و قانون کار، اداره می شوند. -مناطق آزاد تجاري

 تسهیالت از صنعتی – تجاري آزاد مناطق « صنعتی – تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 1 ماده) 1( تبصره وفق -3  
 »اهند بود.خو برخوردار) صنعتی– تجاري آزاد مناطق چگونگی قانون( قانون این موضوع امتیازات و

 دارها چگونگی قانون اساس بر صنعتی،– تجاري آزاد مناطق اینکه بر مبنی صدرالذکر قانونی مستندات متعاقب -4  
 -تجاري آزاد( مناطق بازرگانی مبادالت « شده یاد قانون) 14( ماده استناد به شوند، می اداره صنعتی تجاري آزاد مناطق



 

 

بت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات (داخل کشور) مستثنی هستند و ث از پس کشور از خارج با) صنعتی
وزیران خواهد  هیأت تصویب به) صنعتی –مقررات صدور ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدوده منطقه (آزاد تجاري 

 »رسید.

(آیین نامه  19/3/1373صنعتی مصوب  – تجاري آزاد مناطق گمرکی امور و واردات صادرات، مقررات) 6( ماده -5  
سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ براي  -6ماده «صدراالشاره) اعالم می دارد 

کاالهایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذي ربط در داخل کشور، موظف هستند گواهی مبدأ 
 »صادره را بپذیرند.

 اتاق محترم وکیل که آن جمله از است وارد بازرگانی اتاق مطروحه دادخواست بر متعددي ماهوي قانونی ایرادات -6  
 ناطق،م این بر که خاصی مقررات و قوانین و رسیده قانونگذار تصویب به که صدرالذکر قانونی مستندات به بازرگانی

اصلی کشور، مستثنی نموده توجهی ننموده اند. زیرا مناطق آزاد  سرزمین گمرکی مقررات از را مناطق آن و بوده حاکم
) قانون امور گمرکی، در خصوص صدور گواهی مبدأ توسط 17نه تنها از مقررات داخل کشور (از جمله تبصره ذیل ماده (

شور خارج از ک اتاق بازرگانی) و مقررات عمومی کشور مستثنی می باشند، بلکه آن مناطق در مورد مبادالت بازرگانی با
صنعتی و آیین نامه  -) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري14و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی، تابع ماده (

) قانون یاد شده در صالحیت سازمانهاي 14) آیین نامه ماده (6اجرایی آن می باشند و صدور گواهی مبدأ نیز مطابق ماده (
 می باشد. صنعتی –مناطق آزاد تجاري 

 ردکارب صرفاً صنعتی – تجاري آزاد مناطق سوي از را مبدأ گواهی صدور کاربرد بازرگانی اتاق محترم وکیل اظهارات در  
 ويس از صادره مبدأ گواهی المللی بین ماهیت باشد چنین اگر زیرا است، مردود کامالً مطلب این که نموده اعالم داخلی

صادراتی داخل کشور نیز، زیر سوال می رود. در صورتی که فلسفه صدور گواهی مبدأ صرفاً  کاالهاي براي بازرگانی اتاق
صنعتی و یا داخل کشور  -براي کاالهایی است که به خارج از کشور صادر می شوند، خواه از مبدأ مناطق آزاد تجاري

 باشد.

دي مجلس شده است، در این خصوص تصااق کمیسیون تنظیمی صورتجلسه به اشاره دادخواست، از دیگري بخش در  
نیز، باید توجه داشت که صورتجلسه فوق نمی تواند نافی قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی (قانون چگونگی اداره 

صنعتی) باشد و هرگونه اظهار نظر و صورتجلسه اي که با قانون فوق الذکر مغایرت داشته باشد از  -مناطق آزاد تجاري
 درجه اعتبار ساقط است.

 رممحت مقام آن توجهات از قبالً. دارد را بازرگانی اتاق دعوي رد استدعاي صدراالشاره قانونی مستندات استناد به لذا  
                    ".گردد می سپاسگزاري قضایی

و مستشاران و ي و رؤسا ادار عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 14/10/1395 تاریخ در اداري عدالت دیوان عمومی هیأت   
 دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.

  
  



 

 

 رأي هیأت عمومی

، مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 1390مصوب سال  قانون امور گمرکی 17در تبصره ماده 
، سازمان 25/2/1391 -1383/51/2/91است. نظر به اینکه سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد اروند در نامه شماره تعیین شده 

مرجع صدور گواهی مبدأ در مرز شلمچه اعالم کرده است و این امر مغایر حکم مقرر در تبصره ماده  1/3/1391منطقه آزاد اروند را از 
قانون تشکیالت و آیین  92و  88و مـواد  12مـاده  1است، بنابراین مستند بـه بند  1390قانون امور گمرکی مصوب سال 17

 ابطال می شود./ 1392مصوب سال  دادرسی دیـوان عدالت اداري

  
 بهرامی محمدکاظم                                                            

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري                                                       

 
  


