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  چکیده
ار میالمللی به شمالمللی تأثیرگذار در سطح بیني بینهاانسازم ترینمهمسازمان جهانی تجارت یکی از 

، متعاقب 1995از اول ژانویه این سازمان باشد. دار میمندسازي تجارت جهانی را عهدهو قاعدهرود که آزادسازي 
عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است.  نامهموافقتساله گات ( 50جایگزین نهاد موقت ، مذاکرات دور اروگوئه

رود. برخالف د به شمار میاین سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگري نهاد جهانی شدن اقتصا
هاي این سازمان عالوه بر تجارت جهانی نامهموافقتشد، قواعد؛ مقررات و گات که به تجارت کاال محدود می

کاال، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکري نیز حاکم است. تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با 
المللی در فرآیند توسعه اقتصادي و صنعتی خود از طریق صاد بینگیري از امکانات اقتاقتصاد جهانی و بهره

عضویت در این سازمان هستند، باید عالوه بر تقبل تعهدات آزادسازي بازار کاالها و خدمات خود که در خالل 
هاي این سازمان است تبعیت نامهموافقتاز مقررات و قواعد سازمان که مندرج در  ،گرددمذاکرات تعیین می

مقاله حاضر  هاي این سازمان سازگار نماید.نامهموافقتده و قوانین و مقررات اقتصادي و تجاري خود را با کر
، نویسنده به دنبال پیش رو مقالهدر . ها گردآوري شده استاي با تکیه بر توصیف و تحلیل دادهبا روش کتابخانه

 هاآنهاي) حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است که ضمن تشریح و تحلیل تبیین موانع (تعارض
نظر دور از ذهن ه ع موجود بضبا و کهاینپردازد. ضمن میاالمکان تیموارد نیز، حبه نحوه حل (رفع) این 

کم مورد  ات حقوقی برطرف یا دستضکه در راه الحاق ایران به سازمان مزبور این موانع و تعار رسدمی
  با این وصف به مسئله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در حد کالم نگریست. ،بازنگري قرار گیرند

  
، قوقی الحاقموانع ح، (گات) عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقتسازمان جهانی تجارت،  کلیدي: هايهواژ

  قوانین. اصالح و بازنگريقوانین و مقررات داخلی، 
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  مقدمه -1
 المللی سرالمللی است که با قواعد تجاري بیننهادي بینتجارت سازمان جهانی 

کار دارد. هدف این سازمان تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط  و
. در راستاي این هدف، سازمان تجارت باشدمی منصفانه و عادالنه براي رقابت

ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کشورها را به مذاکره براي کاهش تعرفه ،جهانی
خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کاالها و خدمات اجرا می هاآنکرده و از 

هاي ملی خود موظفند قوانین، مقررات و رویهتجارت اعضاي سازمان جهانی  .کنند
ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات نامهموافقترا کامالً با مفاد این 

 گردد. کلیه کشورها دربارة تجارت کاال و خدمات باعث تسهیل تجارت می

شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروري براي تجارت به همچنین باعث می
 هاي باالتر ووجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوري به وسیله ایجاد تعرفه

موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی یا سایر 
تجارت ممکن است براي کشورها ضروري نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه 

هاي آن تبلور یافته است، فقط به نامهموافقتتجاري که در سازمان جهانی تجارت و 
  .گیرداعضاي این سازمان تعلق می

، امروزه به یکی از مسائل مهم و اساسی جوامع المللیبین هايسازمان الحاق به
تبدیل شده است، چرا که در عصر حاضر، جهان، مقوله جهانی شدن را به نام و شکل 

 هايسازماندهکده جهانی ارتباطات در واقع به خود قبوالنده است. لیکن، همین 
هاي بسیاري را سند، فراز و نشییبتا این درجه از اهمیت بر کهاینبراي  المللیبین

اند، بدین خاطر در جهت افزایش تعداد اعضاء بسیار محتاط و پشت سر گذاشته
رسمی  هايسازمانتوان گفت تمامی به جرأت می کنند.حساب شده کار می

سري مقررات و مراحل قانونی را قرار داده در پذیرش اعضاء جدید یک المللیبین
به عنوان مثال در اساسنامه سازمان ملل متحد به  .باشدمیکه پیش شرط الحاق  ندا

بودن  1»دولت«جهان براي پذیرش عضو جدید،  المللیبینسازمان  ترینمهمعنوان 

                                                            
1. State  
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هاي ها، جناحکه احزاب، گروهبه این معنی  ؛دانستمتقاضی عضویت را ضروري می
توانند به عضویت سازمان ها نمیمثال اینهاي خود مختار و اها، ایالتسیاسی، اقلیم

  مزبور در آیند. 
هاي بدون تردید، قوانین و مقررات داخلی هر کشوري قبل از الحاق به سازمان

هایی در مقابل مقررات و منشور آن سازمان میالمللی داراي نواقص و کاستیبین
ل الحاق استثنا از قب باشد و نباید انتظار داشت قوانین و مقررات تمامی کشورها بدون

المللی باشد، بر این اساس هر هاي بینموافق و مطابق با قوانین و مقررات سازمان
بایست باشد می المللیبین هايسازماندولت کشوري که متقاضی الحاق به هر یک از 

قبل از الحاق در قوانین و مقررات داخلی خود تغییرات و اصالحاتی مطابق با آنچه 
شرایط الحاق است انجام دهد و این خود پیش شرط و مقدمات واجب عضویت در 

 است. المللیبین هايسازمان

نسبت به بازنگري در قوانین و  ،بنابراین، تا زمانی که کشور متقاضی الحاق
موصوف  هايسازمانخود اقدام نکرده باشد، پذیرش و قبول آن در  مقررات داخلی

ي هاناهاي بارز سازمز نمونهبه عنوان یکی ا 2سازمان جهانی تجارت .1منتفی است
 کشوري که تمایل به -منسجم از این قاعده مستثنی نبوده و هر دولت المللیبین

تمامی قوانین و مقررات  ،بایست در بدو تقاضاي الحاقعضویت در آن باشد، می
قبل یا حین  ،داخلی خود را که با مقررات سازمان جهانی تجارت در تعارض است

  مورد اصالح و بازنگري قرار دهد.   ،مذاکرات الحاق
اهداف نگارنده مقاله حاضر اینست که با تبیین موانع و دالیل حقوقی الحاق 

حد ممکن نیز به رفع (حل) جمهوري اسالمی ایران به سازمان جهانی تجارت، تا 
این موانع یا تعارضات پرداخته و مشخص گردد که عمده این موانع (مقررات و 
قوانین مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت) در کدامیک از قوانین و مقررات 

                                                            
و در  نبوده المللی از این امر مستثنیهاي بینترین سازمانسازمان جهانی تجارت نیز به عنوان یکی از مهم. ١

اساسنامه خود به صراحت از هماهنگ شدن کشور متقاضی الحاق با مقررات جاري سازمان گفته است و از این 
  حیث هیچ تفاوتی میان متقاضیان الحاق قائل نشده است.

2. World trade organization  
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داخلی ایران نهفته است. الزم به ذکر است که در بسیاري از قوانین و مقررات داخلی 
عارضاتی با مقررات سازمان جهانی تجارت وجود دارد، لیکن تعارض یا ت ،ایران

 ترمکموارد با اهمیت  از تشریح و ذکر ،هاآننگارنده بنا به اهمیت فراوان بعضی از 
که اساس تعارضات حقوقی الحاق هستند، و تنها به موارد ذیل  1اجتناب نموده
  پرداخته است:

 موانع حقوقی موجود در قانون اساسی؛  )1

 موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوي؛  )2

 موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه؛  )3

 موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزي؛  )4

 موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی؛  )5

 موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی؛  )6

 ات صادرات و واردات.موانع حقوقی موجود در قوانین و مقرر  )7

  
  موانع حقوقی موجود در قانون اساسی -2

ها، نامهکه کلیه مقاوله نمایدایران الزام میقانون اساسی » 77«اصل از یک سو 
المللی باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع هاي بیننامهموافقتقراردادها و 

  هاي سازمان جهانی تجارت نیز خواهد شد. نامهموافقتشامل 
قانون اساسی، صلح و دعاوي راجع به اموال  »139«بق اصل اطمدیگر  سوياز 

وزیران  هیأتعمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصویب 
در مواردي که طرف دعوي خارجی باشد و در  ،است و باید به اطالع مجلس برسد

کند. موارد مهم را قانون تعیین می -م داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسدموارد مه
هاي جهانی تجارت مسئله به این صورت مطرح است که در نامهموافقتدر مورد 

                                                            
اصالح و تغییر قوانین و مقررات داخلی المللی شرط عضویت، هاي بیناي از سازمانالبته امکان دارد در پاره. 1

باشد. مضمون سخن ما در مورد متقاضی عضویت نباشد، که این مورد استثناء و خارج از بحث فعلی می
 المللی است که عضویت و بررسی تقاضاي الحاق عضو جدید را منوط به بازنگري در قوانینهاي بینسازمان

  اند.المللی از این گروههاي بینآمار بیش از چهار پنجم سازمان داند که مطابقمی هاآن داخلی مقررات و
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 شود و در صورتیمرحله اول اختالف میان اعضاء از طریق مشورت با یکدیگر حل می
ی حل اختالف که به منظور رسیدگالمللی که حل نشد به تقاضاي شاکی به مرجع بین

شد و مرجع حل  به دعاوي میان کشورهاي عضو تشکیل شده است ارجاع خواهد
ها اجراي احکام و توصیه هاي رسیدگی تشکیل دهد و برتاختالف حق دارد هیئ

  نظارت کند.
گذاري بدین ترتیب در مورد حل اینگونه اختالفات نیازي به دخالت مجالس قانون

  از کشورهاي عضو وجود ندارد.در هیچ یک 
هاي سازمان جهانی تجارت با نظام نامهموافقتهاي اولیه مفاد یکی از مغایرت

بازرگانی خارجی دولتی  ،. بر اساس این اصل1نهفته است »44«اقتصادي ایران در اصل 
و سازمان جهانی تجارت کم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت  2است. هدف گات

 »44«کاالهاي اساسی و هدایت اقتصاد کشورها به سمت اقتصاد غیردولتی است. اصل 
آهن، صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، بانکداري، بیمه، راه ،قانون اساسی

دهد. تیار دولت قرار میکشتیرانی، هواپیمایی، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات را در اخ
هاي خصوصی و شبهشود و بخشرعایت نمیبه طور کامل گرچه در عمل این اصل ا

 16اصل  مطابقدر حالی که . 3باشندهاي بازرگانی خارجی میخصوصی درگیر فعالیت
مورد دسترسی به بازار، اصل  در و تجارت عمومی تعرفه نامهموافقتاصول و قوانین 

ر مورد پیوستن کشورها به از جمله اصول حاکم بر گات است که دآزادسازي تجاري 
  گیرد. جهانی تجارت مورد توجه قرار میسازمان 

                                                            
هاي در باب تأمین از اتباع بیگانه در دادگاه 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  109به عنوان مثال در ماده . 1

و  ایران باید گفت که این خود یکی از تعارضات موجود با مقررات سازمان جهانی تجارت است. این مورد
شوند را در این مقاله حذف نموده و به موارد کلی پرداخته ایم. موارد دیگر که به شکل مصداقی نمایان می

  موارد کلی که قالب یا اکثر مواد آن در تعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت است.
2. General agreement on tariff and trade  

تا جایی که با اصول فصل چهارم  بخش دولتی، خصوصی و تعاونی راقانون اساسی مالکیت در سه  44اصل . 3
ي اقتصادي ي قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعهقانون اساسی مطابقت داشته باشد، از محدوده

گذاري دهد. به این ترتیب حمایت از سرمایهي زیان جامعه نشود، مورد حمایت قرار میکشور گردد و مایه
  ایران با موانع بزرگی مواجه است. خارجی در



 97تابستان بهار و شماره اول،  دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دوره چهارم،  136

قانون  81مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اصل  موانعیکی از 
   .1اساسی است

ري امور تجا راجع به مؤسساتو  هاشرکتبه موجب این اصل دادن امتیار تشکیل 
و صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بر اساس 

توانند نسبت به ارائه خدمات مرتبط اعضاء می ،هاي سازمان جهانی تجارتنامهموافقت
 اً با مفاد اصلبا موارد فوق در سایر کشورهاي عضو اقدام نمایند و این موضوع طبع

 ،بر اساس تفسیر شوراي نگهبان قانون اساسیچند که فوق تعارض دارد. هر 
اند هاي دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نمودهي خارجی که با دستگاههاشرکت

هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتمی
به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این  هاشرکتقانون ثبت  3ماده  مطابق

  قانون اساسی مغایرتی ندارد. 81امر با اصل 
براي مذاکره  سازمان جهانی تجارتاي که اعضاء رویه مطابقشایان ذکر است که 

ی هاي خدماتتوانند رشتهاند، کشورهاي مذاکره کننده میدر این بخش در نظر گرفته
مشمول مذاکره ننمایند. اما  ،نیاز به حمایت داخلی دارد کنندخاص را که احساس می

هاي خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند. طبعاً مجاز نیستند که تمامی رشته
هاي خدماتی خاصی را که از حساسیت باالیی توان رشتهبا توجه به این موضوع می

شرکت  تأسیسامکان  ،ونیالبته از لحاظ قان ردارند مشمول مذاکرات قرار نداد.برخو
منع قانونی وجود ندارد ولی  ،درصد از سهام 49گذاري خارجی تا حد سهامی سرمایه

در مقررات سازمان جهانی تجارت  یف شوراي نگهبان است. به عالوهتفسیر آن از وظا
تواند در دیگر کشورهاي آمده است که هر کشور عضو در سازمان تجارت جهانی می

شرکت را داشته باشد و این هم مغایر با قانون اساسی  تأسیسیاز امت ،عضو سازمان
  ایران است و در صورت الحاق باید مد نظر قرار گیرد.

                                                            
قانون اساسی آمده است، در نظام حقوقی و سیاسی  44در مطابق آنچه که در اصل  در مورد صنایع بزرگ ما. 1

ایران این اجماع حاصل شده است که اعطاء هر گونه امتیاز یا سهام در این خصوص به خارجیان بنا به دالیل 
 شد.بااقتصادي و سیاسی غیر ممکن می
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در زمینه دسترسی بازار در  عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت 16ماده  2بند 
کند از جمله اقداماتی که یک عضو نباید انجام دهد مورد تجارت خدمات، بیان می

گذاري خارجی از لحاظ حداکثر درصد برقراري محدودیت در مورد مشارکت سرمایه
 گذاري خارجی است.سهام خارجی یا بر حسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه

گذاري خارجی بیان قانون جلب و حمایت سرمایه 45اده مالزم به ذکر است که 
دارد صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن می

گردد به همان ارزي که نامه مقرر میآیینسرمایه خود را در ایران تا میزانی که در 
  کند. سرمایه خود را وارد یا محسوب کرده است از ایران خارج

دارد نامه اجرائی قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی نیز اعالم میآیین 1-3ماده 
قوانین و مقررات مربوطه در ایران  مطابقکه  هاآنهاي خارجی یا شعب که بانک
ه نامآیینهاي خارجی و این شوند از مزایاي قانون جلب و حمایت سرمایهمی تأسیس

هاي آن تباین نداشته نامهینقانون بانکداري و آیرات و موازین تا حدودي که با مقر
هاي خارجی قانون اساسی فعالیت بانک 81و  44گرچه اصول،  -باشند برخوردارند

به نحوي تخصیص  81و  44القاعده در این مورد اصول دارد و علیرا ممنوع می
  .1اندخورده

هاي خارجی و نکبا تأسیس ،قانون پولی و بانکی کشور 31طور بند ه ماده همین
پذیر دانسته است. کی خارجی را با تصویب مجلس امکانمؤسسات اعتباري غیر بان

سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی  %40بند ج همین ماده هر بانکی را که بیش از 
 دارد که بایدبانک خارجی محسوب می ،اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد

  ت رسد. تحت عنوان بانک خارجی به ثب
واگذاري مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص  ،قانون بیمه کشور» 35ماده «

با موافقت بیمه مرکزي ایران را مجاز دانسته و  %20حقیقی یا حقوقی تبعۀ خارج تا 
ئید شوراي عالی بیمه و تصویب موکول به پیشنهاد بیمه مرکزي و تأبیش از آن را 

                                                            
ها و مؤسسات در امور تجارتی و دادن امتیاز تشکیل شرکت«قانون اساسی چنین آمده است:  81در اصل . 1

  ».صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقأ ممنوع است
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دارد که شروع فعالیت بیمه قانون بیمه نیز اعالم می 45وزیران نموده است. ماده  هیأت
عالی بیمه و ئید شورايبه پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و تأخارجی در ایران موکول 

بیمه نیز انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی را  47وزیران است. ماده  هیأتتصویب 
داند البته مشروط بر آنکه در بیمه، بالمانع می 46پس از تکمیل ودیعه موضوع ماده 

 مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزي است تجاوز ننماید %10هر سال از 
  ).44: 1384(بیدآباد؛ 

نماید که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، قانون اساسی الزام می» 4 اصل«
 موازین«غیر آن باید بر اساس  ، سیاسی ومالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی

باشد. این اصل بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم » اسالمی 
از ماده  4بند اما در ذارده شده است. گاست و تشخیص آن به عهده شوراي نگهبان 

سازمان جهانی تجارت آمده است: هر عضو ملزم به تطبیق  تأسیس نامهموافقت 16
عمومی تعرفه و  نامهموافقتهاي اداري کشور خود با تعهداتش در نامهآیینو قوانین 
ر د ،هاي مرتبط با حقوق مالکیت معنويجنبه نامهموافقت 23نماید و ماده می تجارت

 20ماده  .1هاي تجاري براي عالئم جغرافیایی مشروبات الکلی استبرگیرنده حمایت
کند که امکان موارد استثناء را بیان می 1947 عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت

هاي تجاري، تطبیق آن را با شرایط فرهنگی و ارزشی و دینی تعدیل در اتخاذ سیاست
به اقدامات تجاري در جهت حراست  20نماید. در بند الف ماده خاص کشور میسر می

  کند.اخالقی اشاره می
  

  حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنويموانع  -3
فت  ــر یک در ســـال    پیشـ ــریع تکنولوژ طه  ه ب  ،هاي اخیر هاي سـ ویژه در حی

هاي اطالعاتی، عالوه بر ایجاد بازارهاي جدید، فرآیندهاي تولید و نوآوري  تکنولوژي
ــاخته و ماهیت رقابت ــت. از  نمودهالمللی را دگرگون هاي بینرا کامالً متحول س اس

                                                            
مجلس شوراي  7/4/1339تر مراجعه شود به قانون بانکی و پولی کشور مصوب براي کسب اطالع بیش. 1

  مجلس شوراي ملی. 7/2/1316همچنین قانون بیمه ایران مصوب اسالمی، 
General system of preferences  
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شورهاي در حا      شد تکنولوژیک برخی از ک ضمن باال بردن    سوي دیگر ر سعه،  ل تو
به بازارهاي جهانی،  هاآنقدرت رقابتی و افزایش صـــادرات محصـــوالت صـــنعتی 

هاي نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدید قرار گیرد. این موجب گردیده که مزیت
شدن ماهیت رقابت  شورهاي    تحوالت و نیز جهانی  سبب گردیده که ک هاي تجاري، 

ته براي حفظ قدر      یاف عه  ــ بازارهاي بین     توسـ ــهم خود در  به  ت رقابت و سـ المللی 
ــتراتژي ــاس    اسـ بر حمایت از حقوق مالکیت      ها آنهاي دیگري روي آورند که اسـ

  ند. باشهایی استوار است که بر دانش و اطالعات متکی میمعنوي یا حمایت از حیطه
ــرفته ب     ه ب  ــورهاي پیشـ علت ورود رقباي جدید به بازارهاي        ه عبارت دیگر کشـ

در از دســت  هاآنویژه کشــورهاي تازه صــنعتی شــده) و افزایش نگرانی ه جهانی (ب
ــبی    ها آنهایی که قبالً در   دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطه     از مزیت نسـ

هاي اســاس مزیت به عنوانبرخوردار بودند، درصــدد برآمدند تا مالکیت معنوي را 
ــبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقا ــازند. این المللی قاعدهت بیننس مند س

سال  شده و در    امر در  سعه یافته برخوردار  هاي اخیر از اهمیت زیادي نزد ممالک تو
هاي تجاري نیز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی         برخی موارد موجب بروز تنش 

ست.        شده ا شورها نیز منجر  سوي این ک مثال آمریکا در قانون تجارت و   به طور از 
ف  ــوب تعر فه      1984ه مصـ حات تعر طاي ترجی لب     1ايخود، اع قا به  GSP(در   (

سعه را، منوط به حمایت کافی و     شورهاي در حال تو شورها از حقوق   مؤثرک این ک
ــت. بخش    جمهور آمریکا را مجاز    رییساین قانون،   301مالکیت معنوي نموده اسـ

سته که تجارت با کشورهایی که به رویه   هاي تجاري ناموجه و غیرمنطقی مبادرت دان
ورزند، محدود نماید. این اقدامات محدود کننده تجاري در قانون تجارت مصوب می

  .2آمریکا نیز به شکل حادتري دیده شده است 1988

                                                            
 80به نقل از منبع پیشین، ص . 1

  ).80: 1384(بیدآباد؛ یعنی منبع باال،  همان. 2
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 تیکه ضمن تهیه فهرس داده شده اختیارآمریکا  بازرگانی نمایندگی به قانون این در
االجل ضرب  یک اعالم با هستند،  معنوي مالکیت حقوق ناقض که هاییورکش  امیاس  از

  اعمال نماید.   هاآنهاي تجاري بر علیه شده، مجازاتتعیین
 اروپا نیز در معامالت تجاري خود با کشورهاي در حال توسعه، موضوع    اتحادیه
ست که در   مالکیت معنوي حمایت از را دنبال کرده و این اختیار را براي خود قائل ا

  .1جانبه متوسل گرددصورت نقض این حقوق، به اقدامات یک
 ترینمهمبه عنوان یکی از  2هاي تجاري حقوق مالکیت فکريجنبه نامهموافقت

مورد توافق  1994آوریل  15پس از مذاکرات فراوان در تاریخ  3در دور اروگوئه اسناد
هاي نامهموافقتچنین یکی از سه رکن اصلی که هم نامهموافقتنهایی قرار گرفت. این 

ه مربوط ب نامهموافقتهاي مربوط به تجارت کاال، نامهموافقتسازمان تجارت جهانی (
یت فکري) است، از اسناد غیر قابل مربوط به حقوق مالک نامهموافقتتجارت خدمات، 

ها در نامهموافقتترین ترین و کاملتفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامع
جود المللی وآید که تاکنون در سطح بینخصوص حقوق مالکیت فکري به شمار می

  :توان به موارد ذیل اشاره نمودمی نامهموافقتهاي این ویژگی ترینمهمداشته است. از 
شش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکري از قبیل   تریپس نامهموافقت -1 از نظر پو

ــخه  ثار         حق نسـ یدکنندگان آ برداري و حقوق جانبی (حقوق اجراکنندگان، تول
ایی، جغرافی عالئم تجاري، عالئم تلویزیونی)، رادیو پخش يهاناسازم و صوتی،

و  4هاساخت مدارهاي یکپارچه چیپ  هايطرحصنعتی، حق اختراع،   هايطرح
  ؛گردداطالعات افشاء نشده را شامل می

ستانداردهاي حداقل    نامهموافقت -2 ضمن تعیین ا سی  یتریپس  ونبه برخی از کنوان
از قبیل کنوانسیون پاریس براي حمایت از   5هاي سازمان جهانی مالکیت فکري 

سیون    صنعتی، کنوان سیون  مالکیت  برن براي حمایت از آثار ادبی و هنري، کنوان
ــازم بین ــوتی و س  يهاناالمللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار ص

                                                            
1. Trips  
2. Integrated Circuits  
3. Uruguay round  
4. World Intellectual Property Organization (WIPO)  
5. Copyright 
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صوص     سیون رم) و معاهده مالکیت فکري در خ پخش رادیو تلویزیونی (کنوان
ساخت مدارهاي یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات     هايطرح

  ؛را الزم االجرا دانسته است هاآنماهوي 
ــأله اجرا تریپس نامهموافقت -3 هاي اداري، به مواردي از قبیل رویه ،با تأکید بر مس

مدنی و کیفري اشـــاره نموده و قواعدي را در خصـــوص اقدامات موقتی و 
  ؛داردهاي خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان میتأمینی و رویه

ــوص تریپس نامهموافقت -4 ــازمان   در خص ــاي س ــل دعاوي میان اعض حل و فص
تجارت جهانی، رکن حل اختالف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم 

ضوع به رکن حل اختالف ارجاع و در آنجا راي نهایی   نامه حل اختالف، مو
  . صادر خواهد شد

عات، یکی از       یت از حق اخترا ما به ح به  ترینمهممقررات مربوط  هاي این  جن
شد.  می نامهموافقت ، تمامی اختراعات اعم از تولیدات نامهموافقت» 27ماده « مطابقبا

ــب     یا مراحل پردازش در کلیه زمینه     هاي تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسـ
محصول وارداتی است یا تولید داخلی، باید مورد حمایت قرار    کهاینمکان اختراع و 

ــاس مکانی که       این ماده هرگونه ب   مطابق گیرند.   با اختراعات براسـ رخورد متفاوت 
ی ها شامل اختراعات باشد. البته این حمایت اختراع در آنجا صورت گرفته غیرمجاز می 

ــده  هاآنبرداري تجاري از گردد که بهرهنمی به دلیل نظم عمومی و اخالقی ممنوع ش
ر یســت مضــباشــد. اختراعاتی که براي زندگی انســان، حیوان و نبات و نیز محیط ز

  باشند مشمول حمایت قرار ندارند.  
سخه  ست که      نامهموافقتو حقوق مربوطه، در  1برداريدر زمینه ن شده ا صریح  ت

سال            شده در  سیون برن (تجدید نظر  سی کنوان سا ضاء باید مقررات ا ) در 1971اع
ثار ادبی و هنري       یت از آ نه حما ند. در این   را زمی پذیر قت ب مه  مواف به   نا یت  ، کپی را

ــده و مقرر گردیده که این برنامه      برنامه   ها همچون  هاي کامپیوتري نیز تعمیم داده شـ
یت قرار می      ما ثار ادبی و هنري مورد ح به   آ ند. یکی دیگر از جن هاي این  گیر

                                                            
1. Royalty  
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قت  مه  مواف عد موجود بین     نا به قوا یت و حقوق مربوطه     که  نه کپی را المللی در زمی
ست، مقررات مر     شده ا ضافه  صاحبان برنامه ا هاي کامپیوتري و بوط به حقوق اجاره 

این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم  مطابقضبط موسیقی است.    
ب  مایی نیز تعلق می        ه جلوگیري  ــین ثار سـ به آ یار  ند. این اخت ند. عالئ عمل آور م گیر

ــانه ــرار تجاري و دی هاي جغرافیایی، طرحتجاري، نش ــنعتی، اس گر اطالعات هاي ص
ــده و طرح  ــاء نش ــاخت مدارهاي یکپارچه نیز از دیگر جنبهافش هاي مالکیت هاي س
المللی از مزبور مقررات خاصــی براي حمایت بین نامهموافقتمعنوي اســت که در 

  ).81 :1384(بیدآباد؛ وضع گردیده است.  هاآنصاحبان 
به  مه  موافقت هاي مهم این  یکی از جن با   ، پیشنا ــمی براي برخورد  بینی مکانیسـ

ــت که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوي عمل               ــورهایی اسـ کشـ
چوب در چار مؤثرهاي اجرایی نمایند. کشورهاي پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسم   نمی

سیون  ضمانت   کنوان سازمان جهانی مالکیت معنوي، تالش کردند تا  هاي اجرایی هاي 
گات در این    الزم را در قت چارچوب  مه  مواف ند.    نا جان طابق بگن عدد این   م مواد مت

ضمانت    هاآنکه در  ،ماده) 20( نامهموافقت صل دعاوي و  هاي اجرایی نحوه حل و ف
سازمان جهانی تجارت اظهار دارد      ،الزم مقرر گردیده ضاء  صورتی که یکی از اع در 

نقض کرده، موضـــوع به  نامهموافقتکه عضـــو دیگر تعهدات خود را در چارچوب 
گردد و در صورت اثبات  رکن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهانی ارجاع می
هایی را بر  تواند مجازاتنقض تعهدات، شــوراي عمومی ســازمان جهانی تجارت می

شور خاطی (که می  تواند به متوقف کردن تجارت کاالي تقلبی یا حتی نابودي علیه ک
و  هاي پیشرفتهطور کلی از آنجا که تکنولوژيه بعمال نماید. آن در مرزها بیانجامد) ا

هاي نســـبی و رقابتی ها اســـاس مزیتکار رفته در این تکنولوژيه دانش اطالعات ب
ــکیل می     ــرفته را تشـ ــورهاي پیشـ ــده در هاي پیش قطعاً حمایت    ،دهد کشـ بینی شـ

قت  مه  مواف جارت،       نا با ت مالکیت معنوي مرتبط  نافع  تربیشحقوق  این  را برايین م
عموماً از این مزیت در مقابل کشـــورهاي در حال توســـعه  دنبال دارد.ه کشـــورها ب
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 ي به خارجیان بپردازند وتربیش 1اختراع باید حق کهاینبرخوردار نیســتند، ضــمن  
ــانس ــوالتی که تحت لیس ــاخته میبراي محص ــوند نیز باید قیمت ها و مجوزها س ش

  باالتري پرداخت کنند. 
ساسی     نامهموافقتتعهدات مترتب در  این اجراي عالوه بر مزبور، مستلزم بهبود ا

ــرورتاً منابع   رویه ــورها خواهد بود که ض ــایی، اداري و اجرایی در این کش هاي قض
انسانی و مادي قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد. البته از جمله منافع بلند    

س  نامهموافقتمدت این  شورها     براي ممالک در حال تو ست که این ک ضرورتی ا عه، 
هاي علمی و تخصیص منابع قابل توجه به سازد تا ضمن تقویت پایهرا نیز مجبور می

یت    عه، مز ــ جارت بین    امر تحقیق و توسـ قابتی خود را در ت به      هاي ر تاً  مد لل ع الم
ــاس حیطه ــوق دهند که اس ــکیل می هاآنهایی س دهد. این را دانش و تکنولوژي تش

یافته حفظ از جمله مواردي اســت که در آن منافع کشــورهاي توســعه   نامهموافقت
سعه از این بابت در انتقال دانش و      می شورهاي در حال تو شود و در مقابل منافع ک

   .2گرددعلم و تکنولوژي محدود می
شمسی بود که از  1304اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 

جرا درآمد و اداره ثبت عالئم تحت نظر وزارت فالحت و به مرحله ا 1305سال 
له اي بنام مجکرد. عالئم ثبت شده نیز در مجلهتجارت و فوائد عامه انجام وظیفه می

شد) به ترتیب شماره ثبت درج منتشر می 1307فالحت (که از اول شهریور
تمرکز  شمسی در وزارت اقتصاد ملی 1309گردیدند. اداره ثبت عالئم در سال می

یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امور اقتصادي و دفتر عالئم تجاري و صنعتی درآمد 
گردید. این امر تا تصویب اي بنام اقتصاد ملی درج میو عالئم ثبت شده در مجله

نامه آیینو  1304ادامه داشت. با تصویب این قانون، قانون سال  1310قانون اول تیر 

                                                            
اي فناوري ست از هرگونه اختراع اعم از محصوالت یا فرآیندها در تمام رشتها موضوع حق اختراع عبارت. 1

  نامه تریپس).موافقت 27ماده  1به شرط آنکه جدید، بدیع و قابل کاربرد صنعتی باشد. (بند 
الحاق به سازمان جهانی تجارت عالوه بر تغییر و بازنگري در باید گفت یکی از مقدمات و شرایط اساسی . 2

نامه حمایتی و تجاري مورد اعالم سازمان قوانین و مقررات داخلی، قبول و به رسمیت شناختن تمامی موافقت
  ها است.نامهتجارت جهانی است. کنوانسیون پاریس نیز یکی از این موافقت
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د. بدین ترتیب براي اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سال گردی نسخاجرایی آن 
در ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائی برخوردار گردید. ثبت عالئم  1310

به وزارت دادگستري (عدلیه  اي مربوطهتجارتی و اختراعات و اعطاي گواهینامه
ب رسید که به موجب اي به تصوینامهآیین، 1327سابق) محول گردید. در اسفند ماه 

 هاي باداره ،ي تجاري و عالئم و اختراعات در تهرانهاشرکتماده اول آن، براي ثبت 
و عالئم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیالت اداره کل ثبت  هاشرکتنام اداره ثبت 

تصویب و  1340در شهریور  هاشرکتنامه ثبت آییناسناد و امالك بود تشکیل شد. 
ن و مالکیت صنعتی تغییر یافت. با تصویب قانو هاشرکتنام اداره مذکور به اداره ثبت 

و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و امالك به سازمان ثبت اسناد و امالك  1352اردیبهشت 
کیت و مال هاشرکتو مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت  هاشرکتکشور، اداره ثبت 

  ی تبدیل گردید. صنعت
، عالمت تجارتی 1310در ماده یک قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب 

عبارت از هر قسم عالمتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف 
شود. و غیره که براي امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فالحتی اختیار می

نون هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی این قا 26ماده  مطابقبر 
 شرایط و در مطابقدهد که بر یا فالحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاري می

 کهاینمدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. مشروط بر 
ت بت اسناد تهران به ثباکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ث

دهد، ورقه اختراع اي که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران میرسیده باشد. نوشته
   شود.نامیده می

 المللی حمایت از مالکیت صنعتی، در قالب کنوانسیونی بنام کنوانسیونترتیبات بین
دولت  .1وجود آمده میالدي ب 1883پاریس براي حمایت از مالکیت صنعتی در سال 

این  1958اکتبر  31به اتحادیه مذکور ملحق و در اجالس  1337ایران در اسفند 

                                                            
هاي تخصصی سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی حمایت سازمانسازمان جهانی مالکیت فکري یکی از . 1

المللی در این زمینه تحت نظارت آن قرار دارند. از حقوق مالکیت فکري را به عهده دارد و اکثر معاهدات بین
(WIPO)  
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کنوانسیون در شهر لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضاي 
الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس  1959دسامبر  16نماینده دولت ایران رسید و در 

ملی طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و امالك  در حال حاضر مرجع .قطعیت یافت
در اصالحیه  1967ژوئیه  14باشد. سازمان جهانی مالکیت معنوي در کشور می

وجود آمد. این سازمان به موجب قطعنامه دسامبر ه استکهلم از کنوانسیون پاریس ب
شانزدهمین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد  به عنوانمجمع عمومی سازمان  1974

شناخته شد و مسئولیت حمایت از مالکیت معنوي در سراسر جهان و از طریق 
هاي عضو را به عهده دارد. مالکیت معنوي از دو رکن عمده تشکیل همکاري بین دولت

  ).83 :1384(بیدآباد؛ شده است: 
هاي صنعتی و رحعمدتاً در زمینه اختراعات، عالئم تجارتی، ط .مالکیت صنعتی )1

  مبداء؛هاي نشانه
عمدتاً در زمینه آثار ادبی، موسیقی، هنري، عکاسی و  .حق تکثیر (کپی رایت) )2

  سمعی و بصري. 
کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوي بودند  151، 1995آوریل  19تا تاریخ 

ازمان سهایی هستند که توسط هفت کشور طرف قرارداد کنوانسیون ،و عالوه بر این
اند. کن به عضویت این سازمان درنیامدهیل ،شودمدیریت می 1جهانی مالکیت فکري

ایران از جمله این کشورها است که به کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) تجدید 
 1967کن هنوز اصالحیه استکلهم مصوب یل ،ملحق گردیده 1958نظر شده در سال 

   .2ه استایجاد شد را نپذیرفت سازمان جهانی مالکیت فکريرا که به موجب آن 

                                                            
نامه حمایت از حقوق مالکیت معنوي توان گفت که موضوعات مورد حمایت در موافقتبه طور کلی می. 1

Trips برداري (کپی رایت) و حقوق جانبی؛ عالیم تجاري؛ عالیم شود: حق نسخهشامل موضوعات ذیل می
هاي ساخت مدارهاي یکپارچه و اطالعات افشا نشده یا اسرار هاي صنعتی؛ حق اختراع؛ طرحجغرافیایی؛ طرح

تجارت باشد با قبول شود که هر کشوري مایل به عضویت در سازمان جهانی تجاري. این نتیجه حاصل می
الذکر را نیز خواهد داشت. چرا که این نامه فوق، التزام به رعایت تمام موارد نامبرده فوقاجباري موافقت

نامه تأسیس سازمان جهانی جزء الینفک موافقت WTOهاي مرتبط با اساسنامه نامهنامه و سایر موافقتموافقت
  باشند.تجارت می

2. Paris convention 
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یکی از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و 
حقوق مالکیت معنوي  نامهموافقتهاي دور اروگوئه و منجمله نامهموافقتپذیرش 

للی المبین نامهموافقتباید انجام دهد، پذیرش اصالحیه استکلهم به عنوان آخرین 
ده این امر تصریح ش تریپس نامهموافقت چرا که در متن ،باشدمالکیت صنعتی می

آمده که در خصوص عالئم تجاري،  نامهموافقتاین  2است. بدین صورت که در ماده 
 1کنوانسیون پاریس 19و  12تا  1هاي صنعتی، اعضاء مواد عالئم جغرافیایی و طرح

  ) را رعایت خواهند کرد. 1967(
طور کلی در خصوص مقایسه قوانین مالکیت صنعتی در ایران و مفاد ه ب

حقوق مالکیت معنوي باید متذکر شد که قانون ثبت عالئم و اختراعات  نامهموافقت
) انطباق 1958با مفاد کنوانسیون پاریس ( 1337نامه مصوب  آیینو  1310مصوب 

ن قرار نگرفته است که ) هنوز مورد پذیرش ایرا1967دارد. ولی اصالحیه استکلهم (
ایران نیز باید بدان ملحق گردد و در این صورت حقوق مالکیت صنعتی و کپی رایت 

ران عضو ای کهاین، با توجه به تریپس نامهموافقترا بپذیرد. در خصوص ابعاد دیگر 
الزاماً  یپستر نامهموافقتالمللی کپی رایت نیست، پذیرش تعهدات مندرج در نظام بین

) و تعهدات مربوط به کپی رایت است که این 1971اي پذیرش کنوانسیون برن (به معن
تواند یکی از مسائل مهم در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موضوع می

   .)259: 1383 ،زادهو فتحی (بزرگی باشد
  

  موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه -4
 1358به موجب الیحه قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباري سال 

گذاران و گسترش صنعت بیمه در به منظور حفظ حقوق بیمه) «2) و (1مواد ( مطابق
سراسر کشور و گماردن بیمه در خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه 

ود و شملی اعالم می مؤسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط،
به عالوه . »شودهاي مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو میپروانه فعالیت نمایندگی

                                                            
1. Bern convention 
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) واگذاري سهام مؤسسات بیمۀ ایرانی غیر 35(ماده  1316قانون بیمه مصوب  مطابق
دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزي ایران 

آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و تأیید شوراي عالی  مجاز است و بیش از
وزیران خواهد بود. تبصره این ماده نیز مقرراتی دارد که انتقال  هیأتتصویب  بیمه و

درصد سهام  49هاي خارجی یا انتقال بیش از سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولت
وع کرده است و انتقال سهام به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را مطلقاً ممن هاآن

  .بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزي ایران صورت گیرد
هاي بیمه درصد شرکت 49مبنی بر مشارکت  35لذا حتی چنانچه تبصره ماده 

عمومی نامه توافق 16از ماده  2و  1این ماده مغایر با بند  ،خارجی در ایران پذیرفته شود
باشد (دسترسی به بازار) زیرا براساس این بند برقراري محدودیتمیتعرفه و تجارت 

هایی در مورد مشارکت سرمایۀ خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا 
هاي خارجی ممنوع است. گذاريبرحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه

اي که به پیشنهاد نامهآیین مطابق قانون بیمه، مؤسسات خارجی باید 46براساس ماده 
از دو  یک رسد مبلغی براي هربیمه مرکزي ایران و به تصویب شوراي عالی بیمه می

هاي زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزي ایران تودیع نماید. همچنین رشتۀ بیمه
، انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعۀ مذکور در 47براساس ماده 

به خارج بالمانع خواهد بود. مشروط بر آنکه رقم انتقالی در هر سال از ده  46اده م
همچنین  درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزي است تجاوز نکند.

هایی در مورد ، برقراري محدودیتمزبور نامهموافقت 12 براساس بند (ج) از ماده
یا مقدار کل ستاندة خدماتی اعالم شده بر حسب واحدهاي  تعداد کل عملیات خدمات

عددي چه به صورت سهمیه و یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازسنجی اقتصادي 
 12ماده مغایر با مواد ب و ج از  ایرانقانون بیمۀ  47و  46ممنوع است و لذا ماده 

 مطابقهمچنین  فع گردد.ها رالزم است تا این مغایرت وباشد می فوق نامهموافقت
ا توانند در قلمرو اعضمذکور، مؤسسات پولی و بانکی و بیمه خارجی می نامهموافقت

قانون اساسی،  44که قوانین مورد بحث در راستاي اصل  تشکیل شوند. در حالی
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فعالیت این نوع مؤسسات را ملی اعالم کرده و بدین ترتیب راه را براي فعالیت عرضه
  بسته است.خارجی ت مالی کنندگان خدما

  
  موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزي -5

بندي ارزي و تخصیص ، سهمیهعمومی تعرفه و تجارت نامهموافقتاز نظر مقررات 
هاي خاص و نیز نرخهاي ارز ترجیحی نیز نوعی ارز جهت ورود کاال برحسب اولویت

تولیدات داخلی به کمک ابزارهاي رود. حمایت از صنایع و محدودیت به شمار می
اي نظیر سهمیه بندي ارزي و گران کردن واردات در مقابل محصوالت مشابه غیرتعرفه

هاي اولویت دار و صدور محصوالت داخلی به داخلی با تخصیص ارز به بخش
ي هاشرکتتشویق صادرات و یا حمایت از  هايسیاستدر قالب  1صورت دامپینگ

از مواردي است که در  هاآنجی با فروختن ارز ارزان قیمت به داخلی در تجارت خار
نیز در حال حاضر متداول هستند ولی  هاآنایران کم و بیش وجود داشته و برخی از 

سازي ارز بسیاري از معضالت مربوط به این با اجراي سیاست یکسان 1381از سال 
  .2موانع برطرف یا حداقل کم شده است

هاي کمی در چارچوب اي ممنوعیت استفاده از محدودیتهیکی دیگر از جنبه
صادراتی است  یارانه، ممنوعیت اعطاء عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقتمقررات 

مغایر بود.  1370ما در دهه  تشویق صادرات در کشور هايسیاستکه با مقررات و 
نیاز استفاده هاي ارز ترجیحی براي ورود اقالم مورد چرا که صادرکنندگان از نرخ

فروختند اما این روند با کردند و بعضاً کاالي صادراتی خود را با نرخ شناور میمی
متوقف شد و مغایرت میان توافقنامه  1381سازي نرخ ارز در سال موضوع یکسان

 ،عمومی تعرفه و تجارت با قوانین ارزي و تجاري ایران از این لحاظ برطرف گردید
  ).43 :1384 ،(بیدآباد نوز موضوعی قابل طرح استي ارزي هبندولی سهمیه

                                                            
1. Dumping  

تر از ارزش گردد که کاالها با قیمتی کمالمللی به حالتی اطالق میشکنی یا دامپینگ در نظام تجارت بینقیمت. 2
ه تر از هزینه تولید و فروش بتر از بازار داخلی یا بازار کشور ثالث یا کمها یعنی عموماً به قیمتی کمعادي آن

رسد دامپینگ با اصل عدم تبعیض و اصل شفافیت بخشیدن که گردند. به نظر میصادر میعالوه حاشیه سود 
  باشند، مطابقت داشته باشد.از اصول اساسی و مسلم سازمان جهانی تجارت می
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  موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی -6
در ارتباط با رفتار ملی در مورد وضع  عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت 3ماده 

هاي یکسان و مشابه کشورها را الزام به اتخاذ قوانین و رویه ،مالیات و مقررات داخلی
ه نماید. در این ماده بو مطلوب در مورد محصوالت وارداتی و تولیدات داخلی می

صراحت اعالم شده است که محصوالت و تولیدات هر کشور طرف قرارداد گات که 
 مشمول مالیات طور مستقیم و غیر مستقیمه شود بوارد سرزمین متعاهد دیگر می

هایی است که در مورد محصوالت مشابه داخلی داخلی و دیگر انواع مالیات و هزینه
  . 1گردد و مواردي مازاد بر آن نباید در نظر گرفته شودبرقرار می

به اشکال گوناگون  142، 141، 132هاي مستقیم نظیر مواد برخی مواد قانون مالیات
لبته ا نماید.هاي مالیاتی میداخلی در قالب معافیتاقدام به حمایت از تولیدکنندگان 

حمایت از تولیدات و صنایع  امه عمومی تعرفه و تجارتنموافقتباید گفت که اصوالً 
اساسنامه مقرر  2مقررات خاصی نظیر ماده  مطابقبلکه  ،کندداخلی را ممنوع نمی

هاي گمرکی و نه از طریق هایی باید اساساً از طریق تعرفهدارد که چنین حمایتمی
اقدامات تجاري صورت گیرد. اهداف عمده این اصل، ایجاد شفافیت و وضوح در 

هاي حمایتی و به حداقل رساندن اختالالتی است که حمایت در اجراي سیاست
  کند.ایجاد میتجارت 

  
  موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی -7

کشوري که به سازمان تجارت جهانی ملحق  ،براساس اصل دول کامله الوداد
شود باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نماید. می

                                                            
سازد با کاالهاي وارداتی پس از ترخیص از گمرك به گات که کشورها را ملزم می 3تعهدي در قالب ماده . 1

ب، تر نباشد. بدین ترتیکنند که از رفتار اعمال شده در مورد کاالهاي تولیدي در داخل نامطلوباي رفتار گونه
لی تري نسبت به کاالهاي داخواردات نباید مشمول مالیات داخلی باالتر یا مقررات و استانداردهاي سختگیرانه

صول بنیادین گات و به تبع آن ) یکی از اNational Treatmentقرار گیرد. این موضوع در قالب رفتار ملی (
  در سازمان جهانی تجارت مورد قبول واقع شده است.
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عمومی) مغایرتی با قوانین و مقررات تجاري ایران  نامهموافقت 1این اصل (ماده 
  نیز هماهنگی دارد.  1350قانون گمرکی کشور مصوب  6نداشته بلکه حتی با ماده 

هاي بازرگانی با نامهموافقتقانون امور گمرکی، هرگاه ضمن » 6ماده «براساس 
نچه از آدولت یا کشورهاي بیگانه براي کاالي معینی، حقوق گمرکی به مأخذي غیر 

 هاينامهموافقتکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقرر است معین بشود، مادام که 
قوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کاال مطابق مأخذ تعیین شده در ه مزبور ب
ه در تعرف کهاینگردد، مگر دریافت می هاآنها و بارعایت شرایط مقرر در نامهموافقت

ي به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده ترکممرکی ضمیمه این قانون حقوق گ
  شده باشد. 
مثال چنانچه ایران کاهش تعرفه گمرکی در مورد کاال یا کاالهاي خاصی  به طور

را در رابطه با کشور معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سایر 
هاي نامۀ عمومی، طرفموافقت 35مادة  مطابقکشورهاي عضو نیز اعطاء نماید. گرچه 

مذاکرات  هاآناي به کشورهایی که با توانند از اعطاي امتیازات تعرفهمتعاهد می
  . 1اند خودداري نماینداي نداشتهتعرفه

که در خصوص آزادي ترانزیت، شرایط ورود و صدور کاال و  8و  7و  5مواد اما 
آیین 192و  172در برخی موارد با مواد  ،هاي مد نظر در ارزیابی گمرکی استشیوه

 نامهموافقت 5نیست. براي مثال در ماده  مطابقامه ارزیابی گمرکی کشور کامالً ن
هیچگونه تمایزي بر مبناي پرچم کشتی، مبداء ورود و خروج  عمومی تعرفه و تجارت

قل ن ي کشتی یا دیگر وسایل حمل ویا مقصد بر مبناي شرایط مربوط به مالکیت کاال
است. در حالی که این موضوع در قوانین ایران در رابطه با برخی از  صورت نگرفته

قانون گمرکی کشور به صراحت  7و  6و  5کشورها ممنوع شده است. ضمناً مواد 

                                                            
گات به اتحادیه گمرکی اشاره شده است. این اتحادیه گروهی متشکل از دو یا چند کشور که  24در ماده . 1

د؛ و ب) انودهالف) اقدام به حذف حقوق و سایر موانع گمرکی در تمامی یا تقریبأ تمامی مبادالت فی ما بین نم
ردد گاند. همانطور که مشاهده میهاي گمرکی مشترکی را در مقابل کشورهاي غیر عضو گروه اتخاذ کردهتعرفه

یسر ط مض آن جزء با حذف مواد قانونی مرتبمفاد این ماده گات با قانون گمرکی ایران مغایرات دارد. رفع تعار
  پذیر باشد.امکانرسد چنین عملی به سادگی نیست و به نظر نمی
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هاي خاصی در ارتباط با نوع کاالهاي وارده و وضع اي و محدودیتهاي تعرفهحمایت
برخی اقالم وارداتی بر حسب ضرورت عوارض خاص (سود بازرگانی) در خصوص 

 نامهموافقت 2و  1صالح را مطرح نموده است که با اصول و تشخیص مراجع ذي
مبنی بر اتحاد رویه در خصوص وضع محدودیت از طریق  عمومی تعرفه و تجارت

  ).43 :1384 ،(بیدآبادباشد. هاي تعرفه در تعارض مینرخ
 

  و واردات موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات صادرات -8
در . قانون ه استاي بودتجاري ایران طی دهه گذشته شاهد تحوالت عمده نظام

هاي وارداتی یک کاسه مقررات صادرات و واردات کامالً تغییر کرد، مالیاتاین برهه 
هاي متنوع نرخ عالوهه تجاري به سمت آزادسازي بود. ب هايسیاستشد و گرایش 

 هاي بسیاريآید یکسان گردید. یارانهشمار میه ارز که از جمله موانع عمدة صادرات ب
  تغییر کردند ولی هنوز نیاز به اصالحات بسیاري در این بخش است. 

 ،انیهاي سازمان تجارت جهبراي بررسی تطبیقی قوانین تجاري ایران با توافقنامه
اي هیض و اصل دولت کامله الوداد و کاهش تعرفهمالحظۀ اصول کلی اصل عدم تبع
هاي اي به تعرفه و ممنوعیت استفاده از محدودیتگمرکی و تبدیل موانع غیرتعرفه

مقررات صادرات و واردات 3بر اساس ماده  ی از اهمیت خاصی برخوردارند.کم، 
مادة  گردد.کاالهاي وارداتی و صادراتی سه گروه مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم می

دسترسی به بازار کاالها را براي اعضاء در  عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت 16
  . 1داندهاي سازمان جهانی تجارت مجاز مینامهموافقتچارچوب 

                                                            
بنابراین دسترسی اشخاص به کاالهاي ممنوع مطلقأ و به کاالهاي مشروط نسبتاً غیر ممکن است. کاالهاي . 1

ها با نظم عمومی و اخالق حسنه کشور در تعارض است. مانند: ممنوع کاالهایی هستند که داد و ستد آن
از نوع صنعتی، آالت و ادواتی که وزارت دفاع و  مشروبات الکلی، داروهاي روان گردان، مواد مخدر مخصوصأ

اي از اوقات شوراي ها نزد مردم عادي را ممنوع اعالم کرده است و یا مواردي که در پارهپشتیبانی وجود آن
توان کاالهایی دانست که در بازار دسترسی به آن نماید. و کاالهاي مشروط را میدفاع از امنیت ملی مقرر می

ها منوط به صدور مجوز خاص از سوي دولت کن وجود آن در بازار و مورد معامله قرار دادن آنآسان است، لی
  و ضمایم آن آمده است. 7/4/1372است. شرح این موارد به تفصیل در قانون صادرات و واردات مصوب 
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هاي متعاهد را از وضع طرف عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت 11ماده 
مقررات  34دارد. ماده محدودیت مقداري براي ورود کاال به کشور خود بر حذر می

صادرات و واردات کشور در خصوص حمایت مؤثر از تولید داخلی که در مورد 
 ناچار مقداري از خارجه نیاز کشور نیست و ببه مقدار  هاآنکاالهایی که تولید داخلی 

نحوي سهم واردات تعیین گردد که حمایت ه نماید که باید بد بیان میگردوارد می
  عمل آید.ه مؤثري از تولید داخلی ب

مقررات صادرات و واردات در حمایت گمرکی از طریق افزایش حقوق  35ماده 
و عوارض گمرکی از بخش کشاورزي و به دلیل اهمیت خودکفایی در این بخش و 

آالت و تجهیزات کشاورزي در اولویت ساختن ماشینمکانیزه شدن آن و همچنین 
دهد که معافیت گمرکی این قبیل کاالها را شامل حذف تدریجی قرار می ،داخل

 عمومی تعرفه و تجارتهاي نامهموافقتتواند در مراحل بعدي در تعارض نسبی با می
هر طرف متعاهد  دارد کهاعالم می مزبور نامهموافقت 12قرار گیرد. ناگفته نماند ماده 

ممکن است مقدار یا ارزش کاالهاي مجاز براي ورود را به منظور حفظ وضعیت مالی 
  بندهاي از این ماده محدود نماید.  مطابقهاي خود، خارجی و موازنه پرداخت

براي مثال در مواردي به منظور رفع خطر فوري یا جلوگیري از سقوط شدید 
پولی کشور بسیار اندك است، یا اینکه کشور عضو ذخایر زمانی که ارزش پولی و یا 

 ترهایی در مورد برخی از کاالها در قبال ورود براي کاالهاي اساسیبخواهد محدودیت
در خصوص کاهش  .نمایداقدام به ایجاد محدودیت در زمینه واردات کاال می قائل شود

ا رات گات بهاي گمرکی باید گفت که این اصل محور اساسی تعارضات مقرتعرفه
آید. زیرا عوارض وارداتی ایران که قبالً مقررات تجارت خارجی ایران به شمار نمی

شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، سایر عوارض گمرکی، حق ثبت سفارش و ... 
شد، ولی در حال بوده ضمن متعدد و پراکنده بودن از موانع واردات محسوب می

رات واردات و صادرات اعمال شده و بسیاري حاضر اصالحات زیادي بر قانون مقر
هاي از مشکالت مربوط به این بخش کاهش یافته است. تعدد و پراکندگی نرخ

مختلف به انحاء  ،روندشمار میه موانع وارداتی ب کهاینعوارض گمرکی عالوه بر 
عمل آمده در خصوص ادغام ه شوند لذا اصالحات بموجب اختالل در امر تجارت می
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قدم مهمی در جهت سازگاري  ،ها در قالب سود بازرگانیاین عوارض و هزینه تمامی
ها و مبنی بر وضوح و شفافیت مالیات عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقتبا مقررات 

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  15ماده  مطابقموانع وارداتی بوده است. 
ایران به صورت یک نرخ و تحت عنوان هاي وارداتی تمامی عوارض و مالیات ،1372

  .1سود بازرگانی خواهند بود
نرخ تعرفه در خصوص تک تک کاالها باید مورد مذاکره قرار گیرد و چنانچه 

 توان نرخ تعرفه معینی را برايتوجیه منطقی و اقتصادي قابل قبولی ارائه شود می
 فقت دیگر اعضاياما افزایش بعدي منوط به موا ،حمایت از صنعتی خاص حفظ کرد

هاي سود بازرگانی در قالب نظام تک نرخی نرخ کهاینسازمان خواهد بود. با توجه به 
ها مشکلی را در راه اند، قطعاً موضوع سطح نرخهاي قابل توجهی یافتهارز کاهش

عضویت در سازمان جهانی تجارت ایجاد نخواهد کرد و امروزه ایران داراي یکی از 
هاي تعرفه گمرکی در میان کشورهاي در حال توسعه است و به رخترین سطح نپایین

تري به هاي پاییناحتمال زیاد در مذاکرات با سازمان جهانی تجارت و اعضا آن نرخ
  ).40 :1384 ،(طبريصنایع ایران تحمیل نخواهد شد. 

توان با اند و میهاي بسیاري کاهش یافتهاي نیز با اعمال شفافیتموانع غیرتعرفه
این مسئله را نیز تا حد زیادي برطرف نمود. کاهش نرخهاي  ،به تعرفه هاآنتبدیل باقی 

تعرفه از مسائل مطرح در این بخش هستند که به هر حال کشورهاي در حال توسعه 
هاي تعرفه تري براي تغییر نرختیازات زیاد و زمان بیشتوانند از امدر این زمینه می
  .2برخوردار باشند

                                                            
 ت و صادراتهاي وارداهاي گمرکی مثل سود بازرگانی، حقوق گمرکی و تعرفهبراي آشنایی با میزان نرخ. 1

  .22/8/1390مراجعه شود به قانون امور گمرکی مصوب 
حقوق گمرکی وضع شده بر واردات کاال است. تعرفه به وسیله اعضاء سازمان  (Tariff)منظور از تعرفه . 2

بایست به نحوي وضع شود که موجب مزیت براي کاالهاي داخلی در مقابل کاالهاي وارداتی جهانی تجارت می
ن وهاي غیر اصولی و سنگین وضع نماید، بددیگر اعضاء نباشد. چرا که اگر عضوي بر کاالهاي وارداتی تعرفه

تر شدن تقاضاي آن کاالي وارداتی شک ضمن رفتار بر خالف مقررات سازمان جهانی تجارت، موجب کم
المللی به این مسئله، موانع نسبت به کاالهاي داخلی در بازار متبوع خویش خواهد شد. در نظام تجارت بین

  ی تجارت است.شود که از موارد مذموم در گات و سازمان جهاناي غیر اصولی گفته میتعرفه
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حائز  آنهاي حمایتی و مالی کلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبه به طور
د در رونباشد. عوارض بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار میاهمیت می

ایت از صنایع و نیز ممانعت از ورود نظام بازرگانی خارجی ایران هم از نقطه نظر حم
 مطابقند. ا علت کسب درآمد براي دولت واجد اهمیته و مصرف کاالها و هم ب

هاي گمرکی تنها ابزار قانونی ، تعرفهعمومی تعرفه و تجارت نامهموافقتمقررات 
ها را نه تنها از طریق شوند. اما دولت این حمایتحمایت از صنایع محسوب می

مستقیم و غیرمستقیم، و  هايیارانهواسطه اعطاء ه ب تربیشبلکه  ،گمرکیعوارض 
کلی در نظام تجاري  به طور. نمایدهاي اولویت دار اعمال میتخصیص ارز به بخش

ه عنوان ب عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقتایران عالوه بر تعرفه گمرکی که از طرف 
مان اي که مورد پذیرش آن سازانع غیرتعرفهاز مو ،هاي گمرکی پذیرفته شده استتعرفه

ات داخلی کلی صنایع و تولید به طورشود. به میزان قابل توجهی استفاده مینیز نیست 
همچنین در جهت توسعه  .گیرندکشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار می

تسهیالت و امکاناتی  ،قانون مقررات صادرات و واردات ،صادرات کاالهاي غیر نفتی
از جمله  عنوان نموده است. 25و  2و  19را براي صادرکنندگان تحت پوشش مواد 

هاي حمایتی در قوانین جاري کشور در ارتباط با سازمان حمایت از مصرفجنبه
کنندگان و کنندگان و تولیدکنندگان است. بر این اساس سازمان حمایت از مصرف

 ارانهیاساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت  تولیدکنندگان مکلف است بر
فاوت التبرخی کاالهاي اساسی نظیر گوشت قرمز، شیر و کود و سم اقدام کند و مابه

کنندگان مشمول مالیات بر درآمد کنندگان و تولیدهاي سازمان حمایت مصرفدریافت
  باشد. نمی

عبارت  یارانه، هایارانهبارة در عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت 1ماده  مطابق
است از کمک مالی دولت یا مؤسسات دولتی که متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل 

هاي بالعوض، وام و تزریق سرمایه و یا انتقال تعهدات مثل تضمین برقراري کمک
هاي مالیاتی و دادن کاال و خدمات ها و عوارض در قالب مشوقوام. بخشیدن مالیات



  155                                                               موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

این بند بسیاري از  مطابق. 1است یارانهدیگري براي امر صادرات از دیگر موارد 
د. آیبه حساب می یارانه نامهموافقتتسهیالت مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این 

 هاآناست که برقراري  2یارانهبردارنده مواردي از  فوق نیز در نامهموافقت 1ضمیمه 
  باشد: آن به شرح ذیل می ترینمهمه است که وسیله کشور عضو ممنوع شده ب

   ؛برقراري حمل و نقل داخلی با شرایط مناسب براي کاالي صادراتی .١
   ؛تر از معمول صرفاً به امر صادراتآیینهاي پاعطاي وام و اعتبارات با نرخ .٢
ها، بخشودگی یا اجازه تعویق پرداخت مالیاتی به کاالهاي اعطاي معافیت .٣

   . صادراتی
کشورهاي در حال  یارانه،راجع به  نامهموافقت 27ماده  مطابقالبته ناگفته نماند که 

س از پ(یارانه) توسعه داراي یک فرصت هشت ساله براي کاهش تدریجی سوبسیدها 
  پذیرفته شدن به عضویت سازمان جهانی در نظر گرفته شده است. 

  
  گیري نتیجه -9

از آنجایی که غالب موانع و مشکالت موجود در راه الحاق ایران به سازمان جهانی 
در این باره، رفع موانع موجود،  رسدمیتجارت در قانون اساسی نهفته است، به نظر 

. در این که قانون اساسی به عنوان شالوده قوانین 3تر مواجه استخود با موانع بزرگ
                                                            

واژه سوبسید در فرهنگ لغت معین به یارانه و کمک مالی ترجمه شده است. در فرهنگ حقوقی چنان از . 1
نقدي دولت  غیر و نقدي هايمساعدت و کمک را سوبسید دانانحقوق نتیجه، در نیست. دور خود لغوي معناي

مقررات و قوانین سازمان جهانی تجارت در مورد دانند. خدماتی وابسته به اقتصاد کشور می و تولیدي بخش به
هاي دولت به تولیدکنندگان را صراحتأ منع کرده و ادامه چنین روندي را براي اعضاء غیر قابل اعطاي یارانه

 دانند. در حال حاضر دولت جمهوري اسالمی ایران عالوه بر اعطاي یارانه به بخش صنعت، به بخشقبول می
 پردازد. پس در صورتتولید، بیمه و برخی دیگر مصارف اقتصادي کشور یارانه میهاي کشاورزي، تعاونی

  جدي شدن مذاکرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به این موضوع نیز باید به شکل جدي پرداخت.
2. Subsidy  

است.  فات فراوانباید خاطر نشان کرد که بازنگري و اصالح در قانون اساسی بسیار پیچیده و داراي تشری. 3
بینی نموده است. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع قانون اساسی شرایط سختی پیش 177در این مورد، اصل 

تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به شوراي بازنگري 
کند. مصوبات شوراي بازنگري هر چه باشد پس از باشند، پیشنهاد میگروه می 9نفر در قالب  36که مرکب از 
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و مقررات عمومی کشور است، جاي تردید و گمانی وجود ندارد، لیکن اگر بنا بر 
کند در این مورد حتی با ، مصلحت اقتضا میالحاق به سازمان جهانی تجارت باشد

سیرهاي و یا ارائه تفتوجه به سختی و موانع موجود نسبت به بازنگري قانون اساسی 
  ردد.در اسرع زمان ممکن اقدام گقابل انطباق، 

اي دیگر از قوانین جاري عالوه بر قانون اساسی همانطور که اشاره شد در پاره
کشور با موانعی در مقایسه با مقررات سازمان جهانی تجارت مواجه هستیم که در 

توان چنین پنداشت: از آنجایی که تمام آن قوانین جزو قوانین عادي می هاآنمورد 
هت ججدید اقدام کرده و آن را  بت به تنظیم لوایحستواند نباشند، هیأت دولت میمی

به مجلس شوراي اسالمی ارسال کند. اما از آنجایی که تمام مصوبات شور و بررسی 
 رسدمیشوراي نگهبان برسد، به نظر و نظر مجلس شوراي اسالمی باید به رویت 

در جهت  سینیز با ارائه تفسیرهاي قابل انطباق از قانون اساشوراي مزبور الزم است 
به هر ترتیب، اگر بخواهیم به سادگی  الحاق به این سازمان جهانی مساعدت نماید.

توانیم به عنوان عضوي از اعضاء جدید راحتی نمیه از این موضوعات بگذریم ب
توان گفت اصالح و تغییرات در قوانین و سازمان جهانی تجارت در آییم. پس می

جهانی تجارت با توجه به وضع موجود، امري مقررات متعارض با مقررات سازمان 
   دور از واقع است.

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ندگان در کنتأیید و امضاي مقام رهبري باید از طریق مراجعه به آراي عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت

پرسی برسد. باید اذعان کرد با وجود چنین تشریفاتی، بازنگري قانون اساسی به منظور الحاق کشور ایران همه
  بر است.جارت با وضع موجود بسیار زمانبه سازمان جهانی ت



  157                                                               موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

    منابع و مأخذ
  هاالف) کتاب

هاي الحاق به سازمان بایسته« )،1383( زاده، امیرهوشنگ،فتحی و ،بزرگی، وحید -1
شرکت چاپ و نشر  تهران،، »جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکري

  .بازرگانی
آثار اقتصادي الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت « )،1384( بزرگی، وحید، -2

 توسعه اقتصادي ، مجموعه مقاالت همایش راهبرد»در زمینه حقوق مالکیت فکري
جمهوري اسالمی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات 

  تهران هاي بازرگانی.و پژوهش
، »سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران« )،1384بیدآباد، بیژن، طبري، فتحیه، ( -3

  . انتشارات گیتی هنر.چاپ اول، تهران
قانون مقررات صادرات و واردات و الزامات «)، 1376سري، مسعود، (طارم -4

هاي حقوقی ، مجموعه مقاالت بررسی جنبه»حقوقی سازمان تجارت جهانی
  هاي حقوقی.پژوهشسازمان تجارت جهانی، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و 

  
  ب) مقاالت

قوانین برنامه توسعه ایران و الزامات «)، 1385( خوي، غزاله و مرادپور، فرزاد،دژم -1
االختیار تجاري، فصلنامه ، نمایندگی تام»الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

  .42-1، ص 3و 2هاي تجارت جهانی، ش پژوهش
(گات)، اهداف؛  سازمان تجارت جهانی«، )1378( شیروي، عبدالحسین، زمستان -2

  .25-7، ص 4 شمارهسال اول، ، مجله مجتمع آموزش عالی قم، »مبانی و ساختار
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و «، )1379( بهار ،--------،----- -3

، ص 5 تمع آموزشی قم، سال دوم، شماره، مجله مج»تأثیر آن بر مقررات داخلی
5-28.  



 97تابستان بهار و شماره اول،  دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دوره چهارم،  158

هایی از تعارضات حقوق ایران با جنبه«، )1374( مسعود، خرداد سري،طارم -4
  .23 ، نشریه پیام دریا، شماره»نیمقررات سازمان تجارت جها

  
  قوانین )پ
  4/2/1368ایران مصوب  قانون اساسی جمهوري اسالمی  -1
  مجلس شوراي اسالمی 22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب  -2
  مجلس شوراي ملی 7/2/1316 قانون بیمه ایران مصوب -3
  1390با ضمیمه جداول مقررات  7/4/1372مصوب  قانون صادرات و واردات -4


