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  بسمه تعالی
  
  

، 1384      مدیریت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهـران در آغـاز فعالیـت خـود در پایـان سـال                   
در ایـن میـان امـر تحقیقـات و     . درصدد انجام امور زیربنایی و اصالح ساختاري در اتاق تهران برآمـد   

شد لذا در راستاي انجام این رسالت مهم،      ه در این زمینه مشاهده می     پژوهش یکی از خألهایی بود ک     
بالفاصله بودجه پژوهش و تحقیقات را براي اولین بار در اتاق تهران در نظـر گرفتـه و پـس از تاییـد              
هیات رئیسه و تصویب هیات نمایندگان در بودجه سالیانه منظور نمـود و از طـرف دیگـر بـا یکـی از        

اي منعقد نموده و با استفاده نامهقیقاتی یعنی انجمن علمی بازرگانی ایران تفاهم  مراکز پژوهشی و تح   
بررسـی الیحـه قـانون امـور     «از کارشناسان خبره و تراز اول این مرکز، تحقیقات متعـددي از جملـه      

که بـه عنـوان اولـین طـرح تحقیقـاتی       » )WTO(گمرکی از دیدگاه مقررات سازمان جهانی تجارت        
  .توسعه تجارت و خدمات وقت مطرح گردید را به انجام رسانیدتوسط کمیسیون 

هاي دیگري نیز در دست انجام است که پس از نهایی شـدن در دسـترس    در تحقق این هدف، پروژه 
  .قرار خواهد گرفت

      امید است با تالشهاي انجام شده و همکاري کمیسیونها و هیات نماینـدگان اتـاق و نیازسـنجی             
هاي تحقیقاتی و پژوهشی، شاهد رشد درجـه کارشناسـی و تـوان افـزایش               م پروژه صحیح جهت انجا  

  .سطح مشاوره تخصصی به سه قوه در اتاق تهران باشیم
  
  
  
  

                                                                                            محمد مهدي راسخ 
  یرکل                                                                  دب                              
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  مقدمه

گمرکی از دیدگاه مقررات سازمان جهانی تجارت، بـا توجـه بـه جایگـاهی کـه          بررسی الیحه قانون امور    

 نخـست  گفتـار  . انجام شده استگفتارهاي مختلف سازمان جهانی تجارت دارد، در سه    نامه  گمرك در موافقت  

نمایـد   هاي تجاري در پرتو مقررات سازمان مذکور مشخص مـی  نقش گمرك را در اجراي قواعد مربوط به رویه 

هاي تجاري حقـوق مالکیـت فکـري     نامه ارزشگذاري گمرکی، قواعد مبدا و جنبه  آن به ویژه سه موافقت که در 

گردد کـه از   هاي تجاري مربوط می    دوم به وظایف گمرك در زمینه مجازات        گفتار .گیرند  در این حوزه قرار می    

هـا و   ت ضد دامپینگ، یارانـه نامه راجع به اقداما    نظر مقررات سازمان جهانی تجارت به طور خاص سه موافقت         

 موضوع تسهیل تجـاري جـایی     ، سوم گفتارسرانجام در   . گردند  اقدامات جبرانی، و اقدامات حفاظتی مطرح می      

خـود محـل   کـه بـه نوبـه     صرفنظر از گسیختگی مباحث و موضوعات در الیحه گردد،  که به گمرك مربوط می    

 در سراسر مقررات الیحـه دیـده شـده     سعی شده رت با عنایت به مفهوم آن در سازمان جهانی تجا         تامل است 

 براي اتخاذ هر سیاستی 1351 آیین نامه قانونی مصوب 394 ، که این مهم در قانون فعلی در قالب ماده  است

   .که در جهت تسهیل تجاري است، دست گمرك ایران را بازگذاشته است

انین مربـوط در چنـد کـشور منتخـب عـضو      هاي مربوط، قـو     نامه     در این بررسی عالوه بر مقررات موافقت      

سازمان مذکور یعنی، پاکستان، ترکیه و چین مد نظر قرار گرفته است تا اجراي این مقـررات در عمـل، و بـه                   

به عالوه به مقررات موجود گمرکـی کـشور نیـز در پرتـو     . ویژه در میان کشورهاي در حال توسعه، لحاظ گردد 

سـرانجام کوشـش شـده کـه        . هاي مورد مطالعه نیز توجه شده اسـت        مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه     

 -تصویري جامع از نظام گمرکی کشور از نظر الزامات سازمان مـذکور و بـا توجـه بـه الزامـات نظـام حقـوقی                      

  .اجرایی داخلی، جداي از این که الیحه یه تصویب برسد یا نرسد ارائه گردد
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عد مربوط نقش گمرك در اجراي قوا: گفتار اول

  هاي تجاري  به رویه
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هاي تجاري حقوق مالکیت فکـري        هاي ارزشگذاري گمرکی، قواعد مبدا و جنبه        نامه   موافقت گفتار،  در این   

آور دارد، از دیـدگاه   ها براي کـشورهاي خواهـان عـضویت در ایـن سـازمان جنبـه الـزام         که رعایت مقررات آن   

  .گیرند ذیل مورد بررسی قرار میمقررات گمرکی، در سه بخش به ترتیب 

  

  ارزشگذاري گمرکی : بخش اول

  مقدمه

تواند   می1   وضع حقوق و عوارض گمرکی در مورد واردات و استثنائاً در برخی از کشورها در مورد صادرات              

بنـابراین هـر صـادرکننده یـا واردکننـده      . اي بر جریـان دادوسـتد بازرگـانی داشـته باشـد       تاثیر قابل مالحظه  

گردد اطالع داشـته   بایست درباره میزان و روش محاسبه این حقوق گمرکی که به عنوان مالیات وصول می       می

  .باشد

  

  نامه ارزشگذاري گمرکی چگونگی تعیین ارزش کاال تا پیش از انعقاد موافقت: فصل اول

 تعیین 4ز هر دو یا ترکیبی ا3 یا ارزش آن2توان برحسب واحد کاال  میطبق قوانین ملی    را  حقوق ورودي       

        اسـت بـه چگـونگی تعیـین ارزش کـاال     نامه ارزشگذاري گمرکی    که موضوع موافقت   5کرد، ارزشگذاري گمرکی  

ترکیبـی از  " یـا  " واحـد کـاال  " بدیهی است در مورد روش هاي دیگر یعنی .گردد  مربوط می  ) وارداتی ي کاال (

از طریق مشاهده و نمونه برداري یـا بـه اعتبـار        مرك که،    با احراز واحد کاال در هنگام اظهار کاال به گ          "هر دو 

اسناد ابرازي امکان پذیر است نیازي به موافقت نامه خاص نداشته و صـرفاً در بخـش مربـوط بـه ارزش کـاال                   

هـاي   هاي مختلف موضـوع ابتـدا انـواع روش     براي روشن شدن جنبه    .معیارهاي موافقت نامه  استناد می شود      

  .گیرد مورد بررسی قرار می ا صدوري ی حقوق وروديتعیین 

                                                
 قانون امور گمركي ایران صادرات كشوراز پرداخت حقوق و عوارض ۴طبق بند  -  1
  .شود هاي گمركي مي مركي خبشوده است ويل مشمول هزینهگ

2 - Ad valorem duty  
3 - Specific duty 
4 - Mixed or compound duty 
5 - Customs valuation  
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حقوق "  یا "حقوق و عوارض ورودي یا صدوري" یا "حقوق گمرکی و عوارضی"هاي تعیین   روش-الف

  "و عوارض ورودي

  تعیین حقوق و عوارض گمرکی برحسب ارزش -1

. رود ارزشگذاري گمرکی یک روش گمرکی است که براي تعیین ارزش گمرکی کاالي وارداتی بـه کـار مـی               

بنابراین چنانچه نرخ برحسب ارزش کاال باشد، ارزش گمرکی براي تعیین و وصول حقوق و عوارض متعلق بـه        

بنابراین احراز این ارزش مبنا هم براي تجار و هم اداره گمرك حائز اهمیت      . کاالي وارداتی جنبه اساسی دارد    

. شـود  ه است و بر این اساس تعیین مـی در روش مزبور مستقیماً تابعی از میزان ارزش کاالي وارد         . بسیار است 

و عوارض متعلق بـه کـاالي    تعیین شده ضرب می شود و حقوق هاي  در این شیوه، ارزش گمرکی کاال در نرخ       

  1.گردد وارداتی تعیین می

   و عوارض برحسب واحد گمرکیتعیین حقوق -2

 )گمرکـی و عـوارض   حقـوق (عواید گمرکیچنانچه تعیین حقوق و عوارض برحسب واحد کاال مدنظر باشد،  

ارائـه شـده احـراز مـی      که در گمرك با معاینه فیزیکی یا به اعتبار اسناد      کاالو واحد متعارف    براساس کمیت   

 ریال به عنوان محاسـبه و   1000 براي مثال، براي هر قلم یا واحد کاالي وارداتی مبلغ            2.شود   تعیین می  گردد

نباید امر مهم ارزشـگذاري کـه مقاصـد متعـدد     وق ورودي  ، ولی به اعتبار این نرخ واحدي حق   گردد  وصول می 

دیگري از تعیین آن مورد نظر گمرك ایران است مغفول بماند، از این رو تعیین ارزش در گمرك همواره حـائز   

 ضـرورت پیـدا   نامه ارزشگذاري گمرکی نیز    موافقتاهمیت است، و در هر حال وضع قواعد و ضوابط مبتنی بر             

  . می کند

  و عوارض به صورت مختلط یا مرکبگمرکی  تعیین حقوق -3

                                                
ماخــذ دریافــت حقــوق و عــوارض صــادرات و واردات در ایــران  طبــق مقــررات -  1

 .ي وارده است ارزش كاال)با حفظ مستثنیاتي ( متعلق به كاالي وارداتي
 از جهات خمتلف مـالك عمـل قـرار مـي گـريد             مقررات گمركي ایران وزن كاال    طبق   -  2

كه بطور غري مستقیم در میزان حقـوق گمركـي و عـوارض، تعهـدات ارزي در واردات       
 .و سایر رویه اي گمركي و مقاصد دیگر موثر است
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 و عالوه بر وصول حقوق و عوارض گمرکی براساس  1شوند  در این روش دو شیوه فوق با هم به کارگرفته می          

 10مـثالً  . گـردد  درصد معینی از ارزش کاال، مبلغ معینی نیز به ازاء هر واحد یا کمیت کاالي وارداتی اخذ می        

همچنـین از  . از کاال) تن، کیلو، لیتر یا عدد( ریال به ازاء هر واحد 1000اضافه  درصد ارزش کاالي وارداتی به      

 درصد ارزش کـاال،  10مثالً  . توان براي تعیین حداقل یا حداکثر سطح حمایت نیز استفاده نمود            این روش می  

 درصد 10یا  ریال در هر کیلوگرم 1000 ریال درهر واحد کمتر یا بیشتر نشود یا          1000مشروط بر این که از      

  2.ارزش کاال، هرکدام بیشتر یا کمتر باشد

سـه دلیـل   . کننـد    با اندك استثنائاتی اکثر کشورها، حقوق و عوارض گمرکی را برحسب ارزش وضـع مـی    

اوالً براي مقامات گمرکی آسانتر اسـت کـه حقـوق و عـوارض قابـل وصـول را       : اصلی در این زمینه وجود دارد    

 و احـراز آن    گـردد   ا برحسب مقدار که برمبناي واحد یا کمیت کاال تعیین مـی           براساس ارزش محاسبه کنند ت    

تـر از    ثانیاً وضع حقوق و عوارض برحـسب ارزش منـصفانه       است؛)توزین یا شمارش  (مستلزم معاینات فیزیکی    

اي  محصوالت ارزانتـر هزینـه تعرفـه   بر حسب مرغوبیت کاال، تعیین حقوق و عوارض برحسب مقدار است، زیرا    

براي مثال حقوق و عوارض برحسب واحد بـه میـزان          . گیرد   تعلق می  يتر و به کاالهاي گرانتر هزینه باالتر      کم

بطري ( ریال 2000 درصد مالیات است که براي یک بطري نوشابه به ارزش 50 ریال در لیتر بر مبناي     2000

در حـالی کـه   . ل ارزش دارد ریـا 20000تر است که هر بطـري آن    درصد براي نوشابه گران   10و  )  لیتري  نیم

 ریـال حقـوق و عـوارض گمرکـی بـراي      200 درصد، به معنـاي  10حقوق و عوارض برحسب ارزش، به میزان     

هـا   المللی در مورد کـاهش تعرفـه     ریال براي نوشابه گرانتر است؛ ثالثاً در مذاکرات بین         2000نوشابه ارزانتر و    

ها بـسیار   ها و مذاکره براي کاهش آن ایسه سطح تعرفهچنانچه حقوق و عوارض برحسب ارزش اعالم گردد، مق      

   3.تر است سهل

                                                
اسـتثنائًا تعرفـه    ایران در مورد برخي اقـالم       صادرات و واردات     طبق مقررات    -  1

 در این حالت مبناي تعـیني حقـوق متعلـق    ،بیين شده است  توامًا پیشيارزشي و واحد  
، به شرط آن كه حماسبه آن طبـق ماخـذ وزنـي رقـم     استبه كاالي وارداتي ارزش آن   

در غـري ایـن صـورت مهـان ماخـذ وزنـي مـالك عمـل قـرار          . بیشرتي را به دست ندهد  
 .گريد مي

هـا    نامـه   ، سازمان جهاني جتـارت، سـاختار قواعـد و موافقـت            علي زاهد طلبان   -  2
 .٣٢١، ص ١٣٨۵هتران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، (
 دور اروگوئـه     جتـاري  املللي و دبريخانه مشرتك املنافع، راهنمـاي         مركز جتارت بني   -  3
 .١١۵- ١١۶، ص ص )١٣٧۵هاي بازرگاني،  موسسه مطالعات و پژوهش: هتران(
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  نامه ارزشگذاري گمرکی  هاي ارزشگذاري تا انعقاد موافقت  شیوه-ب

نامـه   ارزشگذاري کاالي وارداتی در گمرك براي وصول حقوق و عوارض گمرکی تا پـیش از انعقـاد موافقـت          

ایـن معیارهـا بـه    . کرده اسـت  معیارهاي مختلفی تبعیت میارزشگذاري گمرکی در سازمان جهانی تجارت، از        

، کنوانسیون ارزشگذاري کاال براي مقاصد گمرکی که بـه       )گات(نامه عمومی تعرفه و تجارت        ترتیب در موافقت  

 کـه در  2 و سرانجام مجموعه مقـررات ارزشـگذاري دور توکیـو          1تعریف بروکسل از ارزش گمرکی معروف است      

ه ارزشگذاري گمرکی در سازمان جهانی تجارت است، یک سیر تحـولی را طـی نمـوده            نام  واقع مبناي موافقت  

  .است که ذیالً مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  

   ارزشگذاري در گات-1

مطـابق بنـد   . المللی ارزشگذاري تعیین شده است  گات، اصول کلی مورد نیاز براي یک نظام بین       7در ماده   

 ارزش واقعی کـاالي وارداتـی موضـوع ارزشـگذاري         اساس وارداتی باید بر  ارزش گمرکی کاالي    "الف این ماده    

ارزش کـاالي داراي منـشاء ملـی یـا         اسـاس   حقوق و عوارض گمرکی یا کاالي مشابه مبتنی باشد و نباید بـر              

ارزش واقعی باید قیمتـی باشـد کـه    "به عالوه به موجب بند ب . "هاي ساختگی یا دلبخواه استوار گردد    ارزش

ي مشابه در زمان و مکان تعیین شده در قوانین کشور وارد کننده بـه آن قیمـت فروختـه یـا جهـت                      این کاال 

تا حدي که قیمت این کاال یا کاالي . شود فروش به جریان عادي تجارت، تحت شرایط رقابتی کامل عرضه می    

مقـادیر  ) 1( یا به   گردد، قیمت مورد رسیدگی باید همواره       اي خاص تعیین می     مشابه برحسب مقدار در معامله    

به مقادیري که براي واردکنندگان نامطلوبتر از مقادیري نباشـد کـه حجـم    ) 2(قابل مقایسه مرتبط گردد و یا   

و بـاالخره  "شـود  بیشتري از کاالي مزبور در تجارت میـان کـشورهاي صـادرکننده و واردکننـده فروختـه مـی           

 ب قابـل تقـویم نباشـد، ارزش گمرکـی بایـد بـر       هنگامی که ارزش واقعی طبق بند«براساس بند ج این ماده    

                                                
1 - Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposes/ Brussels Detinition of value (BDV) 

2 - Tokyo Round Valuation Code 
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بـه  "ارزشـی واقعـی   " تعریفـی از     7گرچـه مـاده     . »1ترین معادل قابل تقویم چنین ارزشی مبتنی باشد         نزدیک

سیار متنـوع بـراي      دهد، ولـی در عـین حـال امکـان اسـتفاده از روش          شرحی که گذشت به دست می      هـاي ـب

بینـی شـده     گات پـیش 7اي که در ماده    ر این، حوزه عمل گسترده    عالوه ب . شمارد  ارزشگذاري کاال را مجاز می    

نامه عمومی تعرفه و تجارت، استمرار معیارهاي قدیمی را کـه حتـی     در موافقت 2است و وجود شرط پدربزرگ    

  .با مقررات فوق انطباق ندارند، میسر ساخت

   ارزشگذاري طبق کنوانسیون بروکسل-2

 الزم االجرا شد و از این تاریخ حقوق و عوارض گمرکـی در بـسیاري       1953 ژونیه   28   این کنوانسیون در    

بـه  3"قیمـت عـادي بـازار    "طبـق ایـن روش      . شد  از کشورها طبق تعریف این کنوانسیون از ارزش، ارزیابی می         

کاال در یک بـازار آزاد میـان خریـدار و فروشـنده مـستقل از یکـدیگر بـه آن قیمـت           "عنوان قیمتی است که     

بنابراین، قیمت مزبور براي تعیین ارزش کاال به منظور اخذ حقوق و عوارض گمرکی مبنـا          . "شود  دادوستد می 

شد که  در این روش تنها هنگامی انحرافات واقعی از این قیمت به طور کامل در نظر گرفته می           . گرفت  قرار می 

ن صـورت چنانچـه   در غیر ای. هاي تعیین شده بود    ارزش اظهار شده توسط صاحب کاال بیش از فهرست ارزش         

  .شد  درصد قابل قبول تلقی می10ارزش تعیین شده بیشتر از ارزش اظهار شده بود، این انحراف حداکثر تا 

   روش فوق نارضایتی شدیدي را میان تجار به وجود آورد، چرا که تغییرات قیمت و تفاوت قیمت ناشی از      

هاي زمانی معـین تعـدیل     مقامات گمرکی دورههاي ملی توسط هاي بنگاه را تا زمانی که فهرست قیمت        مزیت

هـا   فهرست قیمتدر به عالوه قیمت محصوالت جدید و کمیاب اغلب . گرفت شد،به هیچ وجه در نظر نمی  نمی

                                                
نامـه عمـومي      خبش و مـسعود طـارم سـري، آشـنایي بـا موافقـت             ید اسفندیار ام  -  1

ص ) ١٣٧٢هـاي بازرگـاني،    موسسه مطالعـات و پـژوهش  : هتران) (گات(تعرفه و جتارت   

٢٢٠. 

2 - Grand Father clause  
این شرط به مقرراتي در پروتكل اجراي موقت اشـاره دارد كـه بـه موجـب آن بـه        

 اجازه داده شده بود كـه برخـي از قـوانني داخلـي     ١٩۴٧كنندگان اولیه گات    امضا
خود را كه در زمان احلاق به گات داراي قدرت قـانوني بودنـد، حـيت اگـر مغـایر        

د، حفظ منایند، چـرا ایـن كـه در غـري ایـن صـورت       نت باشبا قسمت دوم مقررات گا  
 البته الزم به ذكـر اسـت كـه ایـن شـرط بـه       ه بود اجراي گات به تاخري افتد  ممكن
  .شده استن تسري داده ١٩٩۴گات 

3 - Normal Market Price 
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به همین دلیل تعـدادي از کـشورها،   . نمود ها دشوار می  در مورد آن"ارزش تجاري"وجود نداشتند و لذا احراز   

عـضویت کنوانـسیون بروکـسل در نیامدنـد و لـذا از ایـن روش ارزیـابی تبعیـت                  از جمله آمریکا، هیچگاه بـه       

بتوانـد   تـا  تـري الزم اسـت    تـر و منعطـف   به این ترتیب آشکار شد که روش ارزشگذاري هماهنگ     . کردند  نمی

  1.هاي همه کشورها در زمینه ارزشگذاري گمرکی را در برگیرد نظام

   ارزشگذاري در مقررات دور توکیو-3

الً تا تاسیس سازمان جهانی تجارت نظام ارزشگذاري گمرکی در بسیاري از کـشورها بـر کنوانـسیون           عم

 گـات انجـام پـذیرفت، منتهـی بـه      7 کـه برپایـه مـاده    1979بروکسل مبتنی بود، اما مذاکرات دور توکیو در     

.  داشـت  هـاي قابـل تـوجهی       تصویب روش ارزشگذاري گمرکی دیگري شد که با کنوانسیون بروکـسل تفـاوت            

 استوار است و کاالي وارداتی داراي قیمتی اسـت کـه          2گذاري در کنوانسیون مزبور بر یک مفهوم ذهنی         قیمت

توانند آن را از جمله با در نظر گرفتن چگـونگی رابطـه میـان واردکننـده و صـادرکننده و          مقامات گمرکی می  

  . داطالعات موجود راجع به قیمت کاالهاي همسان یا مشابه، تعیین کنن

ایـن مقـررات   .  مبتنی اسـت 3عینی   در مقابل مفهوم ارزشگذاري در مجموعه مقررات دور توکیو بر مفهوم       

. کنـد  اي دقیق قیمتی را که باید در تشخیص ارزش کاالي وارداتی در نظـر گرفتـه شـود، تعیـین مـی              به گونه 

 "مت پرداختی یا قابل پرداخـت قی"نامه آن است که گمرك باید به طور معمول           قاعده اساسی در این موافقت    

 کـاال بـه عنـوان مبنـاي وصـول        "ارزش واقعی "توسط واردکننده در معامالت موضوع ارزشگذاري را به عنوان          

  .حقوق و عوارض گمرکی بپذیرد

 که اجراي آن جنبه داوطلبانه و اختیـاري داشـت، شـمار             4   با تصویب این مجموعه مقررات در دور توکیو       

ر حال توسعه بر این اعتقاد بودند که اجراي قاعده فوق در مـورد ارزش معـامالتی، مگـر               زیادي از کشورهاي د   

ها مسائلی را  تواند براي ادارات گمرك آن  هایی که در مقررات مذکور برشمرده شده است، می          در مورد وضعیت  

از آن چه است اعـالم  هاي پذیرفته شده توسط تجار، که قیمت کاالي وارداتی را عمداً کمتر            در ارتباط با رویه   
                                                

1 - WWW. wcoomd. org/ ie/ en/ about us/ fiche 5- ang. Pdf. 
2 - Notional concept 
3 - Positive concept 

  : درمورد جمموعه مقررات دور توكیو مراجعه كنید به -  4
GATT, The Texts of the Tokyo Round Agreements. Geneva, August 1986. pp.81-118. 
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به همین دلیل نرخ حقوق و عوارض گمرکـی     . آورد  دارند تا حقوق و عوارض گمرکی کمتري بپردازند، پدید          می

وضع شده در این کشورها، سواي از دالیل حمایتی، در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته همـواره بـاالتر بـوده            

اي در حـال توسـعه تـصمیم بگیرنـد کـه از قبـول               این مالحظات سبب شد که شمار زیادي از کـشوره         . است

  1.مجموعه مقررات دور توکیو در مورد ارزشگذاري گمرکی خودداري ورزند

  نامه ارزشگذاري گمرکی   مذاکرات دور اروگوئه و موافقت-4

  مجموعه مقررات دور توکیو در مورد ارزشگذاري گمرکی علیرغم عدم استقبال کشورهاي در حال توسـعه             

 که رعایت آن صرفاً 2اهد گات امضا شدع کشور طرف مت40نامه توسط بیش از       در قالب یک موافقت   عضو گات، 

مابین همین کشورها جنبه الزام آور داشت تا این که در دور بعدي مذاکرات تجاري گـات کـه در      در روابط فی  

عمل آمد، به عنوان یکی  در اروگوئه برگزار شد، مقررات مذکور با اصالحاتی که در آن به          1986-93هاي    سال

اي   در قالب بسته3آور که کلیه اعضاي گات سابق و بعداً اعضاي سازمان جهانی تجارت          هاي الزام   نامه  از موافقت 

  .هایی با مقررات دور توکیو داشت واحد ملزم به قبول آن بودند، مورد قبول قرار گرفت که تفاوت

 کـه اسـم   "نامه ارزشگذاري گمرکـی     موافقت" با مفاد    هاي مجموعه مقررات دور توکیو         در خصوص تفاوت  

توکیو اختیارات گمرك براي دور باشد باید گفت که مقررات       می " 4 گات 7نامه اجراي ماده      موافقت"اصلی آن   

 این مسئله مورد توجه شمار زیادي از کشورهاي در حال توسـعه   5.کرد  رد ارزش معامالتی را بسیار محدود می      

                                                
1 - UNCTAD, Mutilateral Trade Negotiations (Geneva: UNCTAD, 2004), P. 83. 

شور در زمـره كـشورهاي در حـال توسـعه           از میان كشورهاي فوق فقط یازده كـ        -  2

 .بودند
3 - World Trade Organization (WTO) 
4 - Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994/ Agreement on Customs Valuation. 

توانـست ارزش معـامالتي        به موجب مقررات دور توكیـو مـواردي كـه گمـرك مـي              -  5

  :دكننده را رد كند عبارت بودند ازاعالم شده از سوي وار

  . در مواردي كه هیچ فروشي وجود ندارد- ١

هـاي روبـه رو     در مواردي كه خریدار در عرضه یا استفاده از كاال با حمـدودیت  - ٢
  .است

هایي بـر اسـتفاده یـا عرضـه كاالهـا اعمـال        در صورتي كه قرارداد فروش حمدودیت  
  : مگر در موارد زیر،واهد شدمناید، لزومًا ارزش معامالتي پذیرفته خن

  )بندي مثال، الزامات بسته(حمدودیت به موجب قانون وضع شده باشد  - 
 در مورد حوزه جغرافیایي كه ممكـن اسـت كـاال در آن جـا فروختـه                   حمدودیت - 

مثال قرارداد توزیـع كـه فـروش را بـه كـشورهاي اروپـایي منحـصر                  (ودش
 ).كند مي
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ها براي مقابله با رویـه   توجه داشتند که قاعده مزبور، به طور ناصحیح مانع ادارات گمرك آن  ها    قرار گرفت، آن  

تجار در ارزشگذاري کمتر از قیمت واقعی کاالهاي وارداتی به منظور کاهش حقوق گمرکی متعلقه خواهد بود              

اروگوئه، تصمیم راجع بـه  در نتیجه ابتکار عمل این دسته از کشورها در خالل دور  . که پیشتر به آن اشاره شد     

مواردي که ادارات گمرك دالیلی دارند تا در خصوص صحت یا دقت ارزش اعالمی تردید داشـته باشـند کـه     "

شود اتخاذ گردید که در واقع خالء موجود در          نیز شناخته می  » تصمیم راجع به انتقال بار اثبات     «تحت عنوان   

. دهـد  ك را در مورد عدم پذیرش ارزش معامالتی افزایش مـی کند و اختیارات گمر  مقررات دور توکیو را پر می     

کـرد،   به این ترتیب برخالف مقررات دور توکیو که چنانچه گمرك ارزش معامالتی اعالمی واردکننده را رد می    

ه در دوراروگوئه، هنگـامی کـه گمـرك    گرفت، بنا به تصمیم متخذ ك قرار میباز مسئولیت اثبات به عهده گمر   

قـت  دهاي موجود، دلیلی در دست دارد تا در مورد صحت یـا          ها یا سایر داده     ت راجع به قیمت   براساس اطالعا 

اند تردید کنـد، بـار اثبـات را برعهـده      جزئیات یا اسنادي که واردکنندگان در پشتیبانی از اظهارنامه ارائه داده   

  .دهد واردکنندگان قرار می

نمایـد،   ا در ایـن مـوارد، برمبنـاي عینـی رد مـی         براي تضمین ایـن امـر کـه گمـرك ارزش معـامالتی ر        

کند که باید در قوانین ملی، برخی حقوق بـراي واردکننـدگان در مـوارد زیـر در      نامه جدید تصریح می  موافقت

  : نظر گرفته شود

کند واردکنندگان بایـد حـق    اول، در مواردي که گمرك در خصوص صحت یا دقت ارزش اعالمی تردید می  

هـا   توضیحاتی، به انضمام اسناد یا سایر مدارك را براي اثبات این مطلب که ارزش اعالمـی آن داشته باشند تا    

  .بازتاب ارزش صحیح کاالهاي وارداتی است، ارائه دهند

                                                                                                                                       
مثـل ایـن حمـدودیت كـه مـدل          ( قرار ندهد     ارزش كاال را حتت تاثري     ،حمدودیت - 

 ).جدید وارد شده نباید قبل از موعد خاصي فروخته شود
تـوان ارزش را    هنگامي كه فروش یا قیمـت تـابع شـرایطي اسـت كـه در آن منـي       - ٣

 كاالهاي وارداتي را به این شرط تعـیني كنـد كـه     مثال، فروشنده، قیمت(تعیني منود   
  ).یداري منایدخریدار كاالهاي دیگري را خر

 به وسیله خریـدار، بـه فروشـنده    )بعدي (جمدد فروش د هنگامي كه خبشي از عوای - ۴
  .گريد تعلق مي

 یكدیگر ارتباط دارند و ایـن رابطـه بـر    ا در موردي كه خریدار و فروشنده ب - ۵
 .قیمت تاثري بگذارد
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دوم، اگر گمرك با توضیحات ارائـه شـده قـانع نـشود، واردکننـدگان بایـد حـق داشـته باشـند از گمـرك                   

در هـر  . ها اعالم کنـد     خصوص صحت یا دقت ارزش اعالمی را به آن         درخواست کنند که کتباً دالیل تردید در      

حال، این شرط با در نظر گرفتن حق تقاضاي تجدید نظر نسبت به تصمیم متخذه از مقامات باالتر در مراجع           

   1.اداري در گمرك یا حتی در مرجع قضائی براي حمایت از منافع واردکنندگان در نظر گرفته شده است

  

  ررات ارزشگذاري گمرکی در سازمان جهانی تجارتمق: فصل دوم

    مجموعه مقررات دور توکیو در مورد ارزشگذاري گمرکی در جریان مذاکرات دوراروگوئـه جـاي خـود را                

  .نامه ارزشگذاري گمرکی داد  یا موسوم به موافقت1994 گات 7نامه اجراي ماده  به موافقت

  نامه ارزشگذاري گمرکی  موافقت-الف

نامه اساساً همـان مجموعـه مقـررات ارزشـگذاري در        هایی که فوقاً اشاره شد، این موافقت        رغم تفاوت     به  

 از لحاظ تعیین حقـوق و عـوارض متعلقـه    "کاالهاي وارداتی"دور توکیو است که اوالً تنها ناظر بر ارزشگذاري   

راي ارزشگذاري گمرکی بـه منظـور   نامه تعهداتی ب بر مبناي ارزش چنین کاالهایی است و ثانیاً در این موافقت   

خـورد و ثالثـاً  در آن    ها بر مبناي ارزش کاال به چشم نمی    تعیین حقوق و عوارض صادراتی یا مدیریت سهمیه       

هـاي ارزي مـشاهده    هیچگونه شرایطی براي ارزشگذاري کاال براي وضع مالیـات در داخـل یـا اعمـال کنتـرل           

نامه اعمال معیارهـاي ارزشـگذاري    آور در قالب این موافقت لی الزامالمل بنابراین محدوده تعهدات بین. شود  نمی

هـر نـوع اسـتفاده یـا تـسري مقـررات       . نامه صرفاً بـراي کاالهـاي وارداتـی اسـت     گمرکی مقرر در این موافقت  

گردد و در زمـره الزامـات سـازمان     نامه مذکور به سایر موارد صرفاً به قوانین داخلی کشورها مربوط می    موافقت

  .انی تجارت قرار نداردجه

  ارزش معامالتی : اي براي ارزشگذاري گمرکی اصل پایه-1

دارد که ارزشگذاري گمرکی، مگر در اوضاع و احوال تعیین شـده،             نامه ارزشگذاري گمرکی مقرر می      موافقت

اسـت،  مشخص شـده  ) فاکتور فروش(گردد و عمدتاً در سیاهه تجاري   باید بر قیمت واقعی کاال که ارزیابی می       

                                                
 . ١١٩ - ١٢١املنافع، پیشني، صص   و دبريخانه مشرتكامللل  مركز جتارت بني-  1
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گیـرد، معـادل     صـورت مـی  8 قیمت به انضمام تعدیالتی که از بابت عوامل مـذکور در مـاده          نای. مبتنی باشد 

  2.شود نامه محسوب می ترین روش ارزشگذاري در موافقت است که نخستین و اصلی1"ارزش معامالتی"

مبلغی است که خریـدار بـه      بنابراین در ارزش معامالتی، قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت کلی        

پردازد و همه مبالغ پرداختی خریـدار بـه فروشـنده یـا      فروشنده یا به نفع فروشنده از بابت کاالي وارداتی می  

توسط خریدار به شخص ثالث براي انجام تعهد فروشنده، به عنـوان شـرط فـروش کـاالي وارداتـی را شـامل                  

  .شود می

  تی شرایط الزم براي اعمال روش ارزش معامال -1-1

به منظور این که ارزش گمرکی کاال بر مبناي ارزش معامالتی محاسبه گردد الزم است شرایط زیـر تحقـق       

  :یابند

  وجود مدارکی دال برانجام معامله ) الف

ه کـشور واردکننـده باشـد،               در گام نخست الزم است مدارکی که حاکی از انجام فروش صادراتی کـاال ـب

  واند سیاهه تجاري، قرارداد بیع، سفارش خرید و موارد دیگر باشد ت این مدارك می. ارائه گردد

  

  عدم محدودیت در مورد واگذاري کاال به خریدار ) ب

همچنین  نباید هیچگونه محدودیتی در زمینه واگذاري یا استفاده از کاال توسط خریدار مگر در موارد زیـر         

  :وجود داشته باشد

  انون در کشور واردکننده؛ هاي وضع یا مقرر شده توسط ق محدودیت )١(

توانـد مجـدداً بـه     هاي ناظر بر یک محدوده جغرافیایی خاص که کـاال در آن جـا مـی            محدودیت )٢(

 فروش برسد؛

 3.گذارند هایی که اساساً ارزش کاال اثر نمی محدودیت )٣(

                                                
1  -  Transaction value 

 .١نامه ارزشگذاري كاال، ماده   موافقت-  2
 .١نامه ارزشگذاري كاال، ماده  موافقت -  3
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  عدم وجود شرایط اضافی در مورد قیمت یا فروش ) ج

یا قیمت آن مشمول شـرایط و مالحظـاتی گـردد کـه بـه             در محاسبه ارزش معامالتی نباید فروش کاال        

هایی در مورد این وضـعیت در یادداشـت    مثال. خاطر آن نتوان کاالي موضوع ارزشگذاري را تعیین قیمت کرد    

  :نامه آمده است که عبارتند از موافقت) 1(در ضمیمه شماره ) 1(ماده ) 1(از بند ) ب(مربوط به شق 

 را مشروط به آن کند که خریدار کاالهاي دیگري را نیز به مقادیر          فروشنده قیمت کاالي وارداتی    )1(

  تعیین شده خریداري کند؛

هایی داشته باشـد کـه خریـدار کـاالي وارداتـی،            قیمت کالي وارداتی بستگی به قیمت یا قیمت        )2(

 فروشد؛ کاالهاي دیگري را به فروشنده کاالي وارداتی می

. باشد که بـراي کـاالي وارداتـی غیرمعمـول اسـت           قیمت برمبناي شکلی از پرداخت قرار گرفته         )3(

کنـد کـه    مانند موردي که کاالي وارداتی، کاالي نیمه تمامی است که فروشنده بدان شـرط آن را عرضـه مـی     

 1.مقدار مشخصی از کاالي تمام شده را دریافت نماید

 

  کامل بودن قیمت کاالي فروخته شده، مگر در موارد خاص) د

اري گمرکی براي کاالي وارداتی نباید هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد،         به عالوه در ارزشگذ   

واگذاري یا استفاده بعدي خریدار از کاال به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق گیرد، مگـر آن کـه                  

ات کافی وجود  در این ارتباط باید اطالع2. تعدیلی مناسب در قیمت به عمل آورد8بتوان مطابق مقررات ماده     

  :  در قیمت پرداختی یا قابل پرداخت اعمال کرد مانند8هاي خاصی را طبق ماده  داشته باشد تا بتوان تعدیل

  العمل و داللی، به جز داللی خرید؛ حق )1(

بـا کـاالي   در محاسبه براي منظورهـاي گمرکـی محـرز مـی گـردد کـه       که محفظه هایی   هزینه   )2(

 ؛شود یک کاسه  بایدموضوع ارزشگذاري

                                                
از بنـد   ) ب(، یادداشت تفـسريي شـق       ١ موافقت نامه ارزشگذاري گمركي، ضمیمه       -  1
 .١ماده ) ١(
  .١نامه ارزشگذاري گمركي، شق ج از بند   موافقت-  2
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 بندي چه از لحاظ نیروي کار یا مواد مورد استفاده؛ هزینه بسته )3(

 ارزش کاالها و خدمات مشخصی که به نحو مناسبی سرشکن شده باشد؛ )4(

بایـد توسـط    و قهـراً  شود؛ حق االمتیازها و وجوه اخذ پروانه مربوط به کاالیی که ارزشگذاري می          )5(

عرضـه  " ارزش معـامالتی " دراتی منظور و در قالب   خریدار پرداخت شود، مگر آنکه قبالً در احتساب بهاي صا         

 .شده باشد

ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي از کاال وارداتی کـه بـه طـور         )6(

 گیرد؛ مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می

 . 1هزینه حمل و نقل، بیمه و مخارج مرتبط تا محل ورود )7(

 یعنـی حقـوق و عـوارض، حمـل و نقـل       به کاال تعلـق مـی گیـرد،    پس از ورود  ه  کی  یها  در هر حال هزینه   

  2.شوند داخلی، ساخت یا سوار کردن جزو قیمت منظور نمی

  

   عدم ارتباط خریدار و فروشنده)ه

  : نباید   خریدار و فروشنده نباید با یکدیگر ارتباط داشته باشند یعنی 

  شند؛ اعضاي ارشد یا مدیران کسب و کار یکدیگر با )1(

 قانوناً شریک در کسب و کار یکدیگر شناخته شوند؛ )2(

 کارفرما و مستخدم باشند؛ )3(

 درصد یا درصد بیـشتري از راي تعیـین کننـده    5 که بطور مستقیم یا غیرمستقیم    باشد شخصی )4(

 مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو طرف را در تملک داشته یا کنترل کند؛

درایـن خـصوص یادداشـت    . یم دیگـري را کنتـرل کنـد   یکی از آنان به طور مستقیم یا غیرمستق     )5(

شود که یک شخص، شـخص   نامه هنگامی پذیرفته می دارد که از لحاظ این موافقت  مقرر می 15تفسیري ماده   

                                                
 .٨ مهان، ماده -  1
 ٣بنـد   ) ج(،  )ب(،  )الـف (هـاي      شـق  ١نامه ارزشگذاري گمركي، ضـمیمه         موافقت -  2

 .١یادداشت ماده 
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کند که اولی از لحاظ حقوقی یا عمالً در موقعیت اعمال محدودیت بردیگري یا هـدایت آن                 دیگر را کنترل می   

 شـامل اشـخاص حقـوقی هـم     "اشخاص"ین یادداشت در موارد مقتضی اصطالح به موجب ا  . قرار داشته باشد  

 .شود می

 .هر دو به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شخص ثالثی باشند )6(

 1.اعضاي یک خانواده باشند )7(

توانـد مـانع از اعمـال روش ارزش معـامالتی در محاسـبه حقـوق و                 رغم وجود این ارتباط که می       البته علی 

 گردد، چنانچه واردکننده موارد زیر را اثبات نماید، رابطه فوق مانع از استفاده گمرك از روش               عوارض گمرکی 

  :ارزشی معامالتی نخواهد شد

  رابطه موجود تاثیري بر قیمت کاال نداشته است؛) 1(

هاي موجود در همان زمان یـا حـدوداً در همـان زمـان نزدیـک            ارزش معامالتی کامالً به یکی از ارزش      ) 2(

  .2تاس

هاي اشاره شده در فوق با یکدیگر مرتبط هـستند، بـه     این واقعیت که خریدار و فروشنده در قالب     ،بنابراین

 با توجه به اطالعـاتی    در صورتی که   .خودي خود دلیلی براي غیرقابل تلقی کردن ارزش معامالتی نخواهد بود          

کـه ارتبـاط مزبـور بـر     محـرز شـود   ره گمـرك  ادابراي که واردکننده ارائه کرده یا به طریق دیگر فراهم آمده،    

 را، در صورت درخواست به صورت کتبی به واردکننده ابالغ کنـد و بـه            خود قیمت اثر داشته است باید دالیل     

  .او فرصت معقولی براي پاسخگویی بدهد

  تردید در مورد صحت یا دقت ارزش اعالمی  -1-2

 عمـدتاً برپایـه اسـناد دریـافتی از واردکننـده      "ارزش معامالتی"    ارزشگذاري گمرکی با استفاده از روش       

کند که ادارات گمرك حق دارند در مـورد صـحت    نامه ارزشگذاري گمرکی تصریح می موافقت. گیرد  صورت می 

در  .، متقاعـد گردنـد  "شـود  اي که بـراي ارزشـگذاري گمرکـی ارائـه مـی          سند یا اظهارنامه   "یا دقت در بیانیه،   

 "ارات گمرك دالیل براي تردید در مورد صحت یا دقـت ارزش اعالمـی دارنـد     تصمیم راجع به مواردي که اد     "
                                                

 .١۵نامه ارزشگذاري گمركي، ماده   موافقت-  1
 .١ ماده ٢بند ) ب(و)الف(هاي   مهان، شق-  2
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 بـه هنگـام تاسـیس سـازمان جهـانی      -که توسط کمیته ارزشگذاري گمرکی طبق تصمیم وزیران در مـراکش      

در ایـن  . بایست در چنین مواردي رعایت شوند درج گردیده اسـت  هایی که می    اتخاذ شده است، رویه    -تجارت

تواند از واردکننده بخواهـد کـه توضـیحات بیـشتر، ازجملـه اسـناد و             ن نخستین گام گمرك می    راستا به عنوا  

مدارك دیگري، ارائه کند که ارزش اعالمی وي مبین کل مبلغ واقعاً پرداخت شده و یـا قابـل پرداخـت بـراي           

 بـازهم  اگر پس از دریافت اطالعات بیـشتر یـا در صـورت عـدم دریافـت پاسـخ، گمـرك           . کاالي وارداتی است  

 1 11تردیدي معقول در مورد صحت یا دقت ارزش گمرکی وارداتـی داشـته باشـد، بـا در نظـر گـرفتن مـاده           

. توان طبق ارزش معامالتی تعیین کـرد  ممکن است چنین تلقی گردد که ارزش گمرکی کاالي وارداتی را نمی      

 تردید خود در مورد صحت یـا  اما در هر حال گمرك قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، در صورت درخواست، دالیل            

.  یا اسناد ارائه شده را باید کتباً به اطالع واردکننده برساند و به او فرصتی براي پاسخگویی بدهـد                 ارزش دقت

شود، گمرك باید دالیـل ایـن تـصمیم خـود را بـه واردکننـده اطـالع         هنگامی نیز که تصمیم نهایی اتخاذ می      

  2.بدهد

  هاي ارزشگذاري گمرکی  سایر روش -2

 وجود ندارد یا به دلیل انحراف قیمت، در نتیجه وجود برخی شرایط، این          "ارزش معامالتی "در مواردي که    

نامـه پـنج روش دیگـر را بـراي ارزشـگذاري گمرکـی        ارزش به عنوان ارزش گمرکی مورد قبول نیست موافقت      

نامه مورد بررسی قـرار   افقتاین پنج روش در مو. بایست به ترتیب به اجرا گذاشته شوند        کند که می    تعیین می 

  :باشند اند که به قرار زیر می گرفته

                                                
 قـوانني هـر    - ١: دارد   موافقت نامه ارزشگذاري گمركي چنني مقـرر مـي         ١١ ماده   -  1

و عـوارض حـق    كننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمركـي عضو، براي وارد  
جتدیـد نظـر در مـورد تعـیني یـك ارزش گمركـي را مقـرر        براي تقاضاي بدون جرميه   

د یـ  ممكن است یك حق اولیه در مورد تقاضاي بدون جرميـه بـراي جتد  - ٢خواهد داشت،  
د، امـا  نظر نزد مرجعي در اداره گمرك یـا یـك ركـن مـستقل وجـود داشـته باشـ         

قوانني هر عضو، حق تقاضاي بدون جرميه بـراي جتدیـد نظـر نـزد مرجعـي قـضایي را         
 اطالعیه مربوط بـه تـصمیم مرحلـه جتدیـد نظـر بـه خواهـان        - ٣مقرر خواهد داشت، 

 خواهد شد و دالیل چنني تصمیمي كتبًا ارائه خواهد گردیـد خواهـان مهچـنني از      داده
 . ر دیگر اطالع خواهد یافتهرگونه حق خود درمورد تقاضاي جتدید نظ

 تصمیم در خصوص مواردي كه تشكیالت گمرك دالیلي براي تردیـد در مـورد صـحت                "-  2
 واردات بازرگـاني، معاونـت طـرح و برنامـه، سـند      ،"یا دقت ارزش اعالمي دارد   

هـاي بازرگـاني،    موسـسه مطالعـات و پـژوهش   : هتـران ) (گـات (ایي دور اروگوئـه    
 .۶۶٩- ۶٧٠، ص ص )١٣٧٣
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   1ارزش معامالتی کاالي همسان: 1روش 

   2ارزش معامالتی کاالي مشابه: 2روش 

   3ارزش استنتاجی یا قیاسی: 3روش 

  4ارزش محاسباتی : 4روش 

   5هاي قبلی روش مرکب با استفاده از روش: 5روش 

هاي فوق باید بـه ترتیـب بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته              ی کاالي وارداتی روش   گرچه براي تعیین ارزش گمرک    

هایی قیاسی و محاسباتی بـا یکـدیگر    شوند، اما استثنائاً در صورت درخواست واردکننده امکان جابجایی روش         

. توانـد چنـین اقـدامی را بـه عمـل آورد       ولی در هر حال اداره گمرك بنا به تـشخیص خـود نمـی      6وجود دارد 

  .گیرند ي پنجگانه فوق ذیالً مورد بررسی قرار میها روش

  ارزش معامالتی کاالي همسان)  الف

   اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارداتی را طبق ارزش معامالتی تعیین کـرد، ارزش گمرکـی آن معـادل،                   

 زمـان  ارزش معامالتی کاالي همسانی است که براي صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و در همان 

 ایـن کـاالي همـسان بایـد داراي     7.یا حدوداً در همان زمان صدور کاالي موضوع ارزشگذاري، صادر شده است 

  :شرایط زیر باشد

  اوالً، از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی، کیفیت و معروفیت با کاالي وارده همسان باشد؛

  شگذاري در آن جا تولید شده است؛ثانیاً، در همان کشوري تولید شده باشد که کاالي موضوع ارز

  .ثالثاً،  توسط تولیدکننده کاالي موضوع ارزشگذاري تولید شده باشد

       در اجراي این روش، براي تعیین ارزش گمرکی، ارزش معامالتی کاالي همسان در فروشی در همـان                

در مـواردي  . گیـرد   ه قرار می  شود مورد استفاد    سطح تجاري و اساساً به همان مقدار کاالیی که ارزشگذاري می          
                                                

1  -  Transaction value of identical goods  
2  -  Transaction value of  similar goods  
3 - Deductive value  
4  -  Computed value 
5  -  Fall- back method 

 .۴نامه ارزشگذاري گمركي، ماده   موافقت-  6
 .٢نامه ارزشگذاري گمركي، ماده   موافقت-  7
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از  (که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معامالتی کاالي همـسان فروختـه شـده در سـطوح تجـاري متفـاوت       

در این ارتباط چنانچه بیش از . گیرد ، مبنا قرار می مبتنی بر مدارك قابل قبول  ، با تعدیالت الزم   )لحاظ کمیت 

راي تعیین ارزش گمرکی کـاالي وارداتـی، کمتـرین ارزش          یک ارزش معامالتی کاالي همسان به دست آید، ب        

  .گیرد و عوارض قرار میگمرکی معامالتی مالك تعیین حقوق 

  :در اجراي این روش براي ارزشگذاري گمرکی، استثنائاتی نیز پذیرفته شده است

در مواردي که هیچگونه کاالي همسانی توسط شـخص واحـدي در کـشور محـل تولیـد کـاالي                     )1(

تواند مد نظـر   ذاري تولید نشده باشد، کاالي همسان تولیدي شخص دیگري در همان کشور می        موضوع ارزشگ 

تواند مانع از آن شود کـه کـاال منطبـق بـا       هاي جزئی در ظاهر کاال نمی       در این زمینه وجود تفاوت    . قرار گیرد 

  .تعریف کاالي همسان، تلقی گردد

االهاي وارداتی که در برگیرنـده کارهـاي   در تعریف ارزش معامالتی کاالي همسان آن دسته از ک       )2(

مهندسی و هنري و غیره هستند کـه توسـط خریـدار، بـدون اخـذ وجهـی یـا بـه قیمتـی کمتـر در اختیـار                              

هـا هیچگونـه تعـدیلی     انـد و در مـورد آن     تولیدکننده کاال قرار گرفته و در کـشور واردکننـده انجـام پذیرفتـه             

 .اند تثنی شده صورت گیرد، مس18تواند به موجب ماده  نمی

  ارزش معامالتی کاالي مشابه) ب

    چنانچه گمرك به این نتیجه برسد که اعمال روش فوق در تعیین ارزش گمرکی کاالي وارداتـی عملـی      

نیست، ارزش آن را برمبناي ارزش معامالتی کاالي مشابهی تعیین خواهد کرد که براي صدور به همان کشور                   

ن زمان یا حدوداً در همان زمان صـدور کـاالي موضـوع ارزشـگذاري، صـادر      واردکننده فروخته شده و در هما    

  :، مشروط بر این که کاالي مزبور2شده است

  از لحاظ موارد تشکیل دهنده و خصوصیات، شباهت زیادي با کاالي مورد نظر داشته باشد؛: اوالً

                                                
شـرایط الزم بـراي اعمـال روش ارزش        "مبحـث   ) د( به این ماده پیشرت در بنـد         -  1

  .پرداخته شد" معامالتي
 .٣نامه ارزشگذاري گمركي، ماده   موافقت-  2
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ایگزینی بـا کـاالي موضـوع    بتواند همان کارکردهایی را داشـته باشـد کـه از لحـاظ تجـاري قابـل جـ        : ثانیاً

  ارزشگذاري باشد،

در همان کشور تولید شده باشد که کاالي موضوع ارزشگذاري در آن جا توسط تولیدکننده این کـاال       : ثالثاً  

  .تولید شده است

   در اجراي این روش براي تعیین ارزش گمرکی الزم است ارزش معـامالتی کـاالي مـشابه در فروشـی در      

در . شـود، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد      اساساً به همان مقدار کاالیی که ارزشـگذاري مـی   همان سطح تجاري و     

صورت نبود چنین فروشی، ارزش معامالتی کاالي مـشابه فروختـه شـده در سـطح تجـاري متفـاوت و یـا در                 

گیـرد و در ایـن ارتبـاط چنانچـه چنـدین ارزش         مقادیر متفاوت با تعدیالت الزم مالك عمل گمرك قرار مـی          

  .گیرد ها مبنا قرار می امالتی براي کاالي موضوع ارزشگذاري به دست آید، کمترین آنمع

  ارزش استنتاجی یا قیاسی ) ج

نامه ارزشگذاري گمرکـی هنگـامی کـه امکـان تعیـین ارزش گمرکـی برمبنـاي ارزش                     به موجب موافقت  

اشـد، ایـن ارزش براسـاس قیمـت     معامالتی کاالي وارده یا کاالي همسان و یا کاالي مـشابه وجـود نداشـته ب       

شود کـه بـه آن قیمـت در همـان      واحدي از کاالي وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه محاسبه می  

زمان یا حدوداً در همان زمان ورود کاالي موضوع ارزشگذاري، در بیشترین مقدار از مجموعه فـروش کـاال در                 

 اگـر در همـان زمـان یـا حـدوداً در همـان زمـان        1.شود ته میکشور واردکننده، به خریدار غیر مرتبطی فروخ    

واردشدن کاالي موضوع ارزشگذاري، کاالي وارده یا کاالي همسان یـا مـشابهی فروختـه نـشده باشـد، ارزش                    

ود کـه در                             گمرکی برقیمت واحـدي از کـاالي وارده یـا کـاالي وارده همـسان یـا مـشابهی مبتنـی خواهـد ـب

 روز، بـه همـان وضـعی کـه وارد     9د کاالي موضوع ارزشگذاري و حداکثر ظـرف    ترین تاریخ پس از ورو      نزدیک

البته در این حالت نیز همان شرط فروش بیشترین مقدار از مجموع فروش           . شده است در کشور فروخته شود     

  .کاال در کشور واردکننده براي تعیین قیمت واحد کاال رعایت خواهد شد

                                                
  .۵و ۴ مهان، مواد -  1
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اظر بر روش مورد بحث است، قیمت واحدي ازکاالي وارد شـده یـا    که ن 5    طبق یادداشت تفسیري ماده     

شـوند،   همسان یا مشابه که این کاالها به آن قیمت در بیشترین تعداد از مجموعه فـروش کـاال فروختـه مـی                    

قیمتی است که بیشترین تعداد از واحد کاال به آن قیمت به اشخاص غیرمرتبط در نخـستین سـطح تجـاري                    

هـا، بـه    به منظور تعیین بیشترین مقدار از مجمـوع فـروش کـاال، همـه فـروش       . شود   می پس از ورود، فروخته   

شوند و مجموع همه واحدهاي فروخته شده بـه آن قیمـت، بـا مجمـوع           قیمتی معین با هم در نظر گرفته می       

بیشترین شمار واحدهاي فروختـه شـده بـه       . گردد  همه واحدهاي فروخته شده به هر قیمت دیگر مقایسه می         

  . مقدار از مجموع فروش خواهد بودین قیمت معرف بیشتریک

   از آن جــا کــه نقطــه شــروع محاســبه ارزش قیاســی، قیمــت فــروش در کــشور واردکننــده اســت و نــه 

هایی در مورد قیمت معرف بیشترین مقـدار از مجمـوع فـروش کـاالي موضـوع               صادرکننده، الزم است کاهش   

  : ارزشگذاري صورت گیرد که عبارتند از

  شود پرداخت گردد؛ شود یا توافق می هایی که معموالً پرداخت می العمل قح )1(

 هاي عمومی اضافه شده در ارتباط با فروش؛ مجموع سود و هزینه )2(

 هاي متداول حمل و نقل و بیمه در داخل کشور واردکننده؛ هزینه )3(

وارده یا   که به کاالي     هاي داخلی    و عوارض متعلق به ورود کاال و سایر مالیات         گمرکی حقوق )4(

 1.در ارتباط با فروش آن تعلق می گیرد

  به عالوه اگر کاالي وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده اسـت در                 

قیمت به دسـت آمـده    از ها  کشور واردکننده فروخته نشود، بلکه مورد پردازش قرار گیرد، هزینه این پردازش          

  2.ار از مجموع فروش این کاال در کشور واردکننده، کسر خواهد شدبرمبناي بیشترین مقد

                                                
 .۵ ماده ١نامه ارزشگذاري گمركي، بند   موافقت-  1
  .۵ ماده ٢ مهان، بند -  2

را بـا روش  تـوان ارزش گمركـي    در روش قیاسي چنانچه واردكننده تقاضا مناید مـي   
قیاسي برمبناي قیمت واحدي از فروش كاالي پردازش شده كـه در آن قیمـت بیـشرتین      
حجـم فـروش را داشـته اسـت، حماســبه منـود و تعـدیالت الزم را متناسـب بــا ارزش        
افزوده ناشي از عملیات پردازش در كـشور واردكننـده بـه عمـل آورد و از ارزش       

نامـه ایـن اجـازه      موافقت٣ ضمیمه مشاره اما بند چهارم از. حماسبه شده كسر منود  
دهد كه این شیوه را صرف نظـر از ایـن كـه     را به كشورهاي در حال توسعه عضو مي  
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  ارزش محاسباتی ) د

     ارزش محاسباتی دشوارترین روش براي تعیین ارزش گمرکی کاالي وارداتی اسـت کـه نـدرتاً بـه کـار                   

 سـود و     در این روش ارزش گمرکی برمبناي هزینه تولید کاالي موضوع ارزشگذاري، به اضافه مبلغی              1.رود  می

هاي کشور صادرکننده به کشور واردکننده براي کاالهایی از همان نوع یـا             مخارج عمومی که معموالً در فروش     

بنابراین در این روش صرفاً قیمـت فـروش بـراي صـادرات بـه همـان          2.شود  دسته، منعکس است، محاسبه می    

 کشور صادرکننده یا قیمـت فـروش   هاي فروش بازار داخلی کشور واردکننده مدنظر بوده و به هیچ وجه قیمت  

نامه ارزشگذاري گمرکی تفـاوت و   به عبارت دیگر، موافقت. گیرد صادراتی به مقصد سایر کشورها مبنا قرار نمی 

داند و لذا اختالف در قیمت یک کاالي معین در بازارهاي           اصلی پذیرفته شده می    ،اختالف قیمت در بازارها را    

 ارزش محاسـباتی مبلغـی   3.گمرك براي رد ارزش معامالتی کاال قرار گیـرد تواند مستمسک اداره      مختلف نمی 

  :مرکب از اقالم زیر است

. هاي مورد استفاده در تولیـد کـاالي وارداتـی      مواد و ساخت و یا سایر پردازش      "قیمت یا ارزش    " )1(

هاي انتقال مواد اولیه  همواد اولیه مانند فوالد،سنگ، پارچه و موارد دیگر؛ هزین       : اقالم مربوط به مواد عبارتند از     

 مانند سرهم کردن مدارهاي یکپارچـه و اجـزاء پـیش سـاخته کـه در             ،هاي اولیه   به محل تولید؛ سرهم کردن    

 نیـروي کـار، هرگونـه هزینـه سـرهم       هزینه: گیرد عملیات ساخت اقالم زیر را در برمی . شوند  نهایت سرهم می  

هـاي   رهم کـردن وجـود داشـته باشـد و هزینـه     کردن در مواردي که بـه جـاي فرآینـد سـاخت، عملیـات سـ           

غیرمستقیم مانند نظارت برکارخانه، نگهداري و اضافه کاري، در این ارتبـاط، هزینـه یـا ارزش بایـد برمبنـاي               

شـود،   اطالعات مربوط به تولید کاالي موضوع ارزشگذاري که توسط تولیدکننده یـا از جانـب وي عرضـه مـی                  

                                                                                                                                       
چنني اقدامي از جانب واردكننده تقاضا شـده یـا نـشده باشـد، بـه مـورد اجـرا          

 .گذارند
نامـه     موافقـت ٢ مـاده    ٢ به دلیل دشواري و پیچیدگي اجراي این روش، بنـد            -  1

آن دسته از كشورهاي عضو در حال توسعه كـه بـه جمموعـه مقـررات دور توكیـو       به  
 سـال پـس   ٣دهد كه اجراي این روش را حداكثر بـه مـدت    اند، اجازه مي  ملحق نشده 

. بیين شده در موافقـت نامـه، بـه تعویـق بیندازنـد       هاي پیش از اجراي سایر روش  
نامـه در مـورد     این موافقـت ي كه براي اجراي ا  ساله۵بنابراین با احتساب مهلت   

، كـل فرصـت ایـن كـشورها     )٢٠ مـاده  ١بنـد  (كشورهاي در حال توسعه وجود دارد   
 ۵ (اولیـه  گرچـه مـدت   ،یابـد  براي اعمال روش مورد حبث به هشت سال افـزایش مـي    

 .نیز در صورت درخواست كشور در حال توسعه قابل متدید است) سال
 .۶ مهان ، ماده -  2
 .٣٣٢یشني، ص  زاهد طلبان، پ-  3
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بندي، کارهاي مهندسی و موارد دیگر که در کشور واردکننده بـه عمـل            تههاي بس   چنانچه هزینه . تعیین گردد 

  .ها اضافه گردند آیند، در اقالم فوق منظور نشده باشند، باید به آن می

هاي عمومی معادل آن چه که معمـوالً در فـروش کـاالي متعلـق بـه                   مقداري بابت سود و هزینه     )2(

گردد و تولیدکنندگان در کشور صادرکننده بـراي      کس می همان طبقه یا نوع از کاالي موضوع ارزشگذاري منع        

اي از کاالهـا   مقصود از همان طبقه یا نوع، گروه یا دسـته       . نمایند  صدور آن کاال به کشور واردکننده منظور می       

. شـود  گردد و شامل کاالهاي همسان و مـشابه مـی     هستند که توسط صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می         

هـاي عمـومی    هزینـه ). یعنی جمـع هـر دو  (ي عمومی باید یک کاسه در نظر گرفته شود ها مبلغ سود و هزینه  

 .هاي آب و برق و حق الوکاله را شامل گردد تواند اجاره بها، هزینه می

  هاي دیگري نیز باید به قیمت افزوده گـردد ماننـد هزینـه     سرانجام پس از محاسبات فوق، هزینه      )3(

جایی مرتبط با حمل و نقـل کـاالي    ورود، مخارج بارگیري، تخلیه و جابهحمل کاالي وارداتی به بندر یا محل    

 .وارداتی به بندر یا محل ورود و همچنین حق بیمه

تواند در اجراي این روش، شخصی را کـه مقـیم قلمـرو آن نیـست            به هر حال، هیچ کشور عضوي نمی     

ه آن را       یا سوابق دیگر را جهت بررسی       مجبور کند که هرگونه صورت حساب       ارائه کند یـا اجـازه دسترسـی ـب

بدهد، مگر این که مقامات گمرکی با در نظر گرفتن مدت کافی مراتب را از قبل به دولـت متبـوع آن شـخص     

 1.اطالع داده و مخالفتی در این زمینه صورت نگرفته باشد

  هاي قبلی  روش مرکب با استفاده از ارزش) ه

هاي قبلـی تعیـین کـرد، بایـد بـه طـرق معقـول                 با استفاده از روش       هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را       

هـاي    داده مبتنـی بـر   و1994 گـات  7نامه ارزشگذاري گمرکی و ماده    سازگار با اصول و مقررات کلی موافقت      

هاي تعیین ارزش، به      این روش در بیشترین حد ممکن باید بر روش         2.موجود در کشور واردکننده متوسل شد     

  .هایی استوار باشد که درجه معقولی از انعطاف رابه همراه دارند فوق، و سایر روششرح مذکور در 

                                                
 .۶ ماده ٢نامه ارزشگذاري گمركي، بند   موافقت-  1
 .٧ ماده ١ مهان، بند -  2
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 مبتنی بـر مـوارد زیـر    طبق این روش، معیارهایی نباید در ارزشگذاري گمرکی مورد استفاده قرار گیرند که  

  :باشد

  قیمت فروش کاال در کشور واردکننده براي کاالي تولید شده در چنین کشوري؛  )1(

در دارد،  براي مقاصد گمرکی، قبول ارزش باالتر از میان دو ارزش بدیل را مقرر مـی سیستمی که   )2(

 ارزش کمتر مبناي محاسبه ارزش گمرکی باشد؛حالی که باید 

قیمت کاال در بازار داخلی کشور صادرکننده، زیرا ارزشگذاري بر این اساس مغایر با اصل مـذکور              )3(

هاي ارزشگذاري نباید براي مبارزه با دامپینگ مورد استفاده   رویهدارد  نامه است که مقرر می      در مقدمه موافقت  

 قرار گیرد؛

 ارزش محاسباتی براي کاالي همسان یا مشابه تعیین شده       آنچه در احتساب   هزینه تولید، غیر از    )4(

 .هاي موجود در کشور واردکننده صورت گیرد است، به این معنا که ارزشگذاري باید بر مبناي داده

 بنـابراین دو بـازار صـادراتی        ). واردکننـده  ي غیر از   کشور  (براي صدور به کشور ثالث    قیمت کاال    )5(

همواره باید به طور جداگانه در نظر گرفته شـوند و قیمـت در یکـی نبایـد ارزش گمرکـی در کـشور دیگـر را                 

 کنترل کند؛

ه حداقل ارزش گمرکی، مگر این که کشور در حـال توسـعه از ایـن اسـتثناء برخـوردار باشـد کـ                )6(

 دهد؛ هاي حداقل را اجازه می استفاده از ارزش

هـاي گمرکـی    هایی را هدف دارد که ارزش هاي دلبخواه یا ساختگی، این ممنوعیت سیستم  ارزش )7(

شـود، مبتنـی    هـاي واقعـی مـنعکس مـی     افتـد و در قیمـت   در بـازار اتفـاق مـی   عمل خود را برپایه آن چه در  

 1.کنند نمی

ورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیـین شـده طبـق مقـررات       سرانجام به موجب این روش، در ص      

  .فوق کتباً به اطالع وي خواهد رسید

  نامه  ها در اجراي موافقت استثنائات در مورد کشورهاي در حال توسعه و مشکالت آن -3

                                                
   .WWW. wcoomd. org/ ie/ en/ about us/ fich 5- ang. Pdf و ٧ ماده ٢ مهان، بند -  1
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ن  و تاسیس سازمان جهانی تجارت از اول ژانویه سال بعد، ای       1994نامه مراکش در سال       با تصویب موافقت  

الزام حقوقی به وجود آمد که همه کشورهاي عـضو ایـن سـازمان بایـد بـه طـور خودکـار بـه عـضویت همـه                           

نامـه ارزشـگذاري      در نتیجه، اجراي مفاد موافقـت     . هاي چند جانبه مذکور در سند تاسیس درآیند         نامه  موافقت

یـن سـازمان ملحـق     هـایی کـه بعـداً بـه ا          گمرکی براي همه کشورهاي عضو سازمان در زمان تاسـیس یـا آن            

نامه در مـورد   شدند جنبه الزامی داشت اما به دلیل شرایط خاص کشورهاي در حال توسعه اجراي موافقت           می

  .ها ذیالً پرداخته خواهد شد ها با استثنائاتی همراه است که به آن آن

  استثنائات ) الف

حـال  هـاي خـاص بـراي کـشورهاي در      در موافقت نامه ارزشگذاري گمرکی برخـی مهلـت     )1(

براي اجـراي مقـررات   ) 2000یعنی تا سال ( ساله 5توسعه درنظر گرفته شده است، مانند اعطاي یک فرصت       

نامه که البته در صورت درخواست کشور در حـال توسـعه و ارائـه دالیـل مناسـب، قابـل تمدیـد نیـز                      موافقت

ر یک مهلت اضافی سه ساله   همچنین براي اعمال روش محاسباتی نیز عمالً برمهلت پنج ساله مذکو          . باشد  می

ها اینک به سـر آمـده    ها و فرصت  اما با توجه به این که زمان این مهلت1.نامه منظور شده است   نیز در موافقت  

رسد، مگر ایـن کـه کـشورهاي متقاضـی      ها در حال حاضر تقریباً منتفی به نظر می         است، استفاده عملی از آن    

نامـه مـذکور    در اختیار داشته باشند که بـراي اجـراي موافقـت      عضویت در سازمان جهانی تجارت دالیل قوي        

هـاي ارفـاقی در پروتکـل الحـاق       کاري مذاکره کننده نیز مشخصاً با ایـن مهلـت   احتیاج به زمان دارند و گروه   

  . نماید که الزاماً پنج ساله نیست موافقت

هـانی تجـارت   هاي اشاره شده که براي اعضاي جدید الـورود بـه سـازمان ج    عالوه بر مهلت  )2(

بـه کـشورهاي در حـال       ) حق شـرط  (ها    نامه ارزشگذاري گمرکی اجازه برخی تحفظ       کاربرد ندارند، در موافقت   

دهـد کـه در     نامه به کشورهاي در حال توسعه عضو اجازه می           موافقت 3 ضمیمه   2بند  . توسعه داده شده است   

ایـن  . دارد، تحفـظ قائـل شـوند    ر میمورد حفظ نظام موجود ارزشگذاري گمرکی خود که ارزش حداقل را مقر      

اما در هر حال امکـان  . هاي حداقل وجود دارد   نامه در مورد قیمت     تحفظ علیرغم عضویتی است که در موافقت      

                                                
 .٢٠ماده ) ٢(و ) ١(نامه ارزشگذاري گمركي، بندهاي   موافقت-  1
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 کمیته ارزشگذاري گمرکی تنها در یک دوره انتقالی و براي مـدت کوتـاهی            حفظ این نظام در صورت موافقت     

 .ین مدت باید کنار گذاشته شودامکان پذیر خواهد بود و پس از انقضاي ا

نامه در صـورت درخواسـت واردکننـده      موافقت4گردد که طبق ماده     تحفظ دیگر به این موضوع مربوط می      

 پیـشتر بـه آن   ،هاي قیاسی و محاسباتی را جابه جا کند، که در مبحث مربوط گمرك باید ترتیب اجراي روش  

تواند این حـق را از واردکننـده سـلب     با قبول تحفظ می  اما کشور در حال توسعه متقاضی عضویت        . اشاره شد 

 موافقت نامه از سوي کشور واردکننـده صـرف نظـر از ابـراز     5 ماده 2تحفظ دیگر مربوط به اجراي بند      . نماید

  .خورد نامه به چشم نمی به غیر از این موارد تحفظ دیگر در موافقت. تقاضاي واردکننده می باشد تمایل یا 

  مشکالت ) ب

هاي فوق، در عمل ارفاق قابل توجهی نسبت به کـشورهاي در حـال توسـعه        ها و تحفظ     با توجه به مهلت     

نامـه،    موظف به اجراي مقررات ماهوي موافقـت  در هر حالآنان، زیرا گردد نامه مشاهده نمی  در اجراي موافقت  

عه با توجه به شـرایط خـاص   به همین دلیل کشورهاي در حال توس. باشند همانند کشورهاي توسعه یافته، می 

اي توسـط کمیتـه     اجتماعی خود در اجراي این سند با مشکالتی مواجه هستند که طـی مطالعـه          –اقتصادي  

  :باشند مشکالت مزبور به قرار زیر می. ارزشگذاري گمرکی نیز مورد تائید قرار گرفته است

ي موضوع ارزشگذاري   هاي غیرمستقیم مربوط به کاال      اوالً پرداخت : هاي غیرمستقیم   پرداخت )1(

تواند عیناً  توانند بسادگی شناسایی گردند، و ثانیاً این وضعیت می  ها را اعالم نکرده است نمی       که واردکننده آن  

به ویژه در مواردي که (هاي ثالث وجود داشته باشد   هایی از جمله به کشورهاي ثالث و طرف         در مورد پرداخت  

  ).بیشتر باشدکاالي وارداتی متضمن ساخت یا پردازش 

ــردن آن از پرداخــت  : تخفیــف )2( ــایز ک ــف و متم ــشخیص تخفی ــشکالت در ت ــاي  برخــی م ه

در مـواردي،  . هـاي همـراه بـا تـاخیر و متعاقـب انجـام واردات وجـود دارد                 غیرمستقیم و همین طور تخفیـف     

گـردد، از   واردکنندگان تخفیفات اعطایی براي سایر کاالها یا آنهایی را که بـه کاالهـاي وارداتـی مربـوط نمـی          

هایی که با یکدیگر ارتباط دارند نیز مـشکالتی را   تخفیف در معامالت میان طرف. کنند ارزش معامالتی کم می 

 .هایی در تعیین ارزش معامالتی ایجاد کرده است العاده نیز نگرانی هاي فوق به عالوه تخفیف. به بار آورده است
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اردکنندگان از تسلیم اسنادي که مبین      در بسیاري اوقات و   : هاي مرتبط   معامالت میان طرف   )3(

همچنین اغلب آنان در این خصوص که آیا قیمـت تحـت تـاثیر چنـین          . کنند  اي باشد امتناع می     چنین رابطه 

هـا مـرتبط    بنابراین مشکالتی در تشخیص این که آیا طـرفین      . کنند  روابطی قرارداد یا ندارد، شفاف عمل نمی      

 .قیمت تاثیر گذاشته است یا نه وجود داردهستند یا نه و آیا چنین ارتباطی بر 

: معامالت توسط نمایندگان انحصاري، توزیع کنندگان انحصاري و صاحبان امتیاز انحـصاري            )4(

هـاي پرداختـی در    در غالـب مـوارد کمیـسیون     . مشکالتی نیز در قراردادهاي خرید از این اشخاص وجود دارد         

 . گردد سیاهه درج نمی

 خصوص معامالت از طریق واردکننـدگان غیـرمقیم، تـشخیص    در: ها  معامالت توسط واسطه   )5(

هـا   هـایی کـه ایـن واسـطه     به عالوه هزینـه . نماید این که قیمت مربوط از لحاظ گمرکی کدام است، دشوار می   

در نتیجـه  . شـود کـه شناسـایی و رد آن دشـوار اسـت          هاي خرید منظور مـی      پردازند همواره در کمیسیون     می

هـا،   هاي معامالت مشابه میان سـایر طـرف     کنند در قیاس با قیمت      جدداً فاکتور می  ها م   هایی که واسطه    قیمت

 .بسیار پایین است

هـا،   هـاي مـرتبط یـا معـامالت توسـط واسـطه       در معامالت میـان طـرف     : هاي انتقالی   قیمت )6(

 .هاي خاص همراه است هاي دقیقی در مورد قیمت ضرورت دارد که با دشواري بررسی

پـردازد   ها را می ها که خریدار پس از خرید ولی قبل از ورود آن  فعالیتهزینه تبلغات و سایر      )7(

هـا، مـشکالتی در مـورد     در بررسـی ایـن هزینـه   . گردد که به عنوان بخشی از ارزش گمرکی کاال محسوب نمی  

انـد یـا از    هاي مذکور از شـرایط فـروش کاالهـاي وارداتـی ناشـی شـده       احراز این امر وجود دارد که آیا هزینه      

 .هاي خریدار به حساب خودش که ارتباطی به فروشنده ندارد لیتفعا

گردد، مشروط بـر ایـن        هاي فنی فروشنده عمدتاً در ارزش گمرکی منظور نمی          مخارج کمک  )8(

. که بتوان آن را از قیمت واقعاً پرداختی یا قابل پرداخت براي کاالها متمایز ساخت و اسناد مربوط را ارائه داد           

شود و بخـشی از   تی در مورد تشخیص این که آیا کمک فنی به کاالي وارداتی مربوط می          در این زمینه مشکال   

دهد یا نه وجود دارد، به ویژه هنگامی کـه انـواع متنـوعی از     ارزش گمرکی واقعی کاالي وارداتی را تشکیل می 
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ط بـا محـصول   در مواقعی نیز که کمـک فنـی فروشـنده در ارتبـا     .  در این زمینه صورت گرفته باشد       ها  فعالیت

 .هاي آن در زمره قیمت کاالي وارداتی دشوار است  گردد، قراردادن هزینه وارداتی ارائه می

شـود کـه آیـا یـک      اغلـب ایـن سـئوال مطـرح مـی        : معامالت متضمن ترتیبات تامین مـالی      )9(

ظر گرفت یا نه کننده مالی کاالي وارداتی را باید به عنوان طرف معامله یا به عنوان نماینده خریدار در ن           تامین

در مواقعی نیز که فروشنده و خریدار و نهاد مالی به هم مرتبط هستند، مشکالتی ممکن است در تعیین سهم       

مبلغ ناخالصی که مبین مخارج مالی است به وجود آید، به ویژه هنگامی که نهادهاي مالی فاکتور را بنـام و از    

 1.جانب خود صادر کرده باشند

  نامه نتخب در اجراي موافقت مقررات چند کشور م-ب

نامه ارزشگذاري گمرکی هر عضو تضمین خواهد کرد که حداکثر تا تـاریخ اجـراي مقـررات          طبق موافقت 

هاي اداري خود را با مقررات آن تطبیق دهد و کمیته ارزشـگذاري   ها و رویه   نامه  نامه در مورد آن، آیین      موافقت

  2.ها مطلع گرداند هاي خود و اجراي آن نامه گمرکی را از هر تغییري در قوانین و آیین

اي که پیشتر عضو گات بودند و به طـور خودکـار بـه عـضویت           بر همین اساس کشورهاي در حال توسعه      

کـشورهایی  ). البته با استفاده از مهلت پنجـساله    (3سازمان جهانی تجارت درآمدند اقدام به این انطباق کردند        

نامه، این سازگاري  آور خود براي اجراي مقررات موافقت      دالزامه شدند،در قالب تع   نیز که بعداً به سازمان ملحق     

بـردن بـه چگـونگی اجـراي      به منظور پی. را در جریان مذاکرات الحاق یا بنا به توافق متعاقب آن ایجاد کردند   

کـشورهاي  نامه یا تطبیق مقررات قبلی ارزشـگذاري گمرکـی بـا مفـاد آن،بـه ترتیـب قـوانین          مقررات موافقت 

  :گیرد پاکستان، ترکیه و چین در مورد ارزشگذاري گمرکی ذیالً مورد بررسی قرار می

  

  پاکستان در مورد ارزشگذاري گمرکی  مقررات -1

                                                
1  -  UNCTAD, Multilateral Trade Negotiations (Geneva: UNCTAD, 2004), PP 83-85. 

 .٢٢نامه ارزشگذاري گمركي، ماده   موافقت-  2
 البته كشورهایي كه پیش از تاسـیس سـازمان جهـاني جتـارت، جمموعـه مقـررات                  -  3

  را بـه طـور داوطلبانـه پذیرفتـه    ) ١٩٧٩(دور توكیو در مورد ارزشگذاري گمركي   
نامـه   ر این انطبـاق مواجـه شـدند زیـرا موافقـت     بودند، طبعًا با مشكالت كمرتي د  

 .ارزشگذاري گمركي بر مهني جمموعه مقررات مبتين است
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نامـه ارزشـگذاري گمرکـی ظـرف مهلـت          مقررات گمرکی پاکستان به منظور انطباق با الزامـات موافقـت         

 بـه  2001 سـال  مـه 9ل توسعه است، اصالح گردید و در تاریخ ارفاقی پنجساله که مربوط به کشورهاي در حا      

  : که اهم نکات آن به قرار زیر است1اطالع کمیته ارزشگذاري گمرکی رسید

   تعیین ارزش گمرکی کاال-1-1

ارزش گمرکی کاالي وارداتی، با رعایت مقررات این بخش، ارزش معامالتی خواهد بود، یعنی قیمـت واقعـاً                  

  : پرداخت براي کاال به هنگام فروخته شدن براي صدور به پاکستان، مشروط بر این کهپرداخت شده یا قابل

هایی در مورد واگذاري یا اسـتفاده از کـاال توسـط خریـدار وجـود نداشـته باشـد، غیـر از                 محدودیت) الف(

  :هایی که محدودیت

  قانون وضع یا مقرر کرده است؛ )1(

 کنند؛ در آن مجدداً فروخت، ایجاد محدودیت میتوان کاال را  در مورد منطقه جغرافیایی که می )2(

 .گذارند بر ارزش کاال اثر نمی )3(

فروش یا قیمت تابع برخی شرایط یا مالحظاتی نباشد که به خـاطر آن نتـوان ارزش کـاالي موضـوع                    ) ب(

  ارزشگذاري را تعیین کرد؛

 از کـاال بـه طـور    هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگـذاري یـا اسـتفاده بعـدي خریـدار      ) ج(

تعدیلی ) 2( زیر بخش همستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگر آن که بتوان مطابق مقررات بند         

  مناسب به عمل آورد؛

خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در مواردي که خریدار و فروشـنده بـا یکـدیگر مـرتبط            ) د(

  .قابل قبول باشد) 3(د گمرکی طبق مقررات زیر بخش هستند، ارزش معامالتی براي مقاص

  ):1(در تعیین ارزش گمرکی به موجب زیر بخش ) ب( با رعایت شق -1-2

به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت بـراي کـاالي وارداتـی، چنانچـه از قبـل در قیمـت آن           ) الف(

  :منظور نشده باشد، موارد زیر افزوده خواهد شد

                                                
1 - WTO/G/VAL/N/I/PAK/1 
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 نقل، به جز کرایه حمل داخلی پس از ورود کاالي وارداتی بـه بنـدر، فرودگـاه یـا                هزینه حمل و   )1(

  محل ورود؛

جایی مرتبط با حمل کاالي وارداتی به بندر، فرودگاه یا محـل         هاي بارگیري، تخلیه و جابه      هزینه )2(

 ورود؛ و 

 .هزینه بیمه )3(

اقعاً پرداخـت شـده یـا قابـل پرداخـت      اي که واردکننده متقبل شده اما در قیمت و مبالغ زیر، تا اندازه ) ب(

  :براي کاالي وارداتی منظور نشده است، به قیمت اضافه خواهد شد

   خرید؛  و داللی مربوط به سفارش کاال، به جز حق العمل العمل  از جمله حق حق العمل) 1(

  سه است؛هایی که براي مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کاالي مورد بحث، یک کا هزینه محفظه) 2(

  . بندي چه از لحاظ نیروي کار یا مواد مورد استفاده هزینه بسته) 3(

شود  اند، اضافه می به این قیمت همچنین ارزش کاالها و خدمات زیر، که به نحو مناسب سرشکن شده            ) ج(

 در آن هم در مواردي که واردکننده یا شخص مرتبط با او به طور رایگان یا به قیمت تخفیفـی بـراي اسـتفاده       

زمینه تولید و فروش صادراتی کاالي وارد شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم عرضه کرده باشند، تا آن اندازه             

  :که چنین ارزشی در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد

  ه است؛مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطعات و اقالم مشابهی که در کاالي وارداتی ترکیب گردید) 1(

  ها و اقالم مشابهی که در تولید کاالي وارداتی مورد استفاده قرار گرفته است؛  ها، قالب ابزارها، حدیده) 2(

  موادي که در تولید کاالي وارداتی مصرف شده است؛ ) 3(

هایی که در جاي دیگري غیر از پاکـستان         ها و طرح    کارهاي مهندسی، تکمیلی، هنري، طراحی و نقشه      ) 4(

  .ه گرفته شده و براي تولید کاالي وارداتی الزم استبرعهد

هاي مرتبط با کاالي موضوع ارزشگذاري اضـافه   به این قیمت همچنین حق امتیازها و وجوه اخذ پروانه       ) د(

هـا را بـه طـور مـستقیم یـا       شود که خریدار باید به عنوان یک شرط فروش کاالي موضوع ارزشـگذاري آن           می
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تا آن اندازه که این حق امتیازها و وجوه در قیمـت واقعـاً پرداخـت شـده یـا قابـل          غیرمستقیم پرداخت کند،    

  پرداخت منظور نشده باشد؛ و

به این قیمت همچنین ارزشی در بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاري، اسـتفاده بعـدي از کـاالي       ) هـ(

  .گیرد  میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق  اضافه می،وارداتی

چنانچه به هر دلیل در مورد هرگونه تعدیالت مذکور در فوق اطالعات کافی وجود نداشته باشـد، ارزش    ) و(

  .غیرقابل تعیین تلقی خواهد شد) 1( معامالتی کاالهاي وارداتی از لحاظ زیربخش

ت وجود شـرایط   فروشنده از لحاظ قواعد مذکور با یکدیگر مرتبط باشند، در صور            و   چنانچه خریدار   -1-3

  :قابل قبول خواهد بود) 1(زیر ارزش معامالتی از لحاظ زیربخش 

بررسی اوضاع و احوال ناظر بر فروش کاالي وارداتی، به نحوي که واردکننده اثبات کنـد کـه ارتبـاط                    ) الف

  مزبور برقیمت اثر نگذاشته است؛ یا 

هاي ارزشی زیر، موجـود در همـان زمـان یـا      واردکننده اثبات کند که این ارزش کامالً به یکی از معیار          ) ب

  :حدوداً در همان زمان، نزدیک است

  ارزش معامالتی در فروش کاالهاي همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به پاکستان؛) 1(

تعیـین شـده   ) ارزش قیاسـی ) (7(ارزش گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که طبق مقررات زیر بخش     ) 2(

  است؛

تعیـین  ) ارزش محاسـباتی  ) (8(رزش گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که طبق مقررات زیـر بخـش              ا) 3(

هاي محرز در سطوح تجـاري، سـطوح     شده است، مشروط بر این که در اعمال معیارهاي پیش گفته به تفاوت            

شـود کـه    هایی متقبل می هایی که فروشنده در فروش و هزینه) 2(مقداري، عناصر برشمرده شده در زیربخش   

اند، توجه مقتـضی   شود که او و خریدار مرتبط هایی متقبل نمی اند و در فروش ها او و خریدار غیر مرتبط  در آن 

  .شده باشد

الي موضوع ارزشگذاري، مأمور گمرك بر این اعتقاد باشد که واردکننـده           ادر مواردي که در ارتباط با ک      ) 4(

ست که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته است یـا از لحـاظ           اثبات نکرده ا  ) 3(زیر بخش   ) الف(از لحاظ شق    
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قیمت اعالمی کاالي وارداتی کامالً به یکـی از معیارهـاي ارزش مـذکور در ایـن شـق        ) 3(زیر بخش   ) ب(شق  

نزدیک است، نقطه نظرات خود را کتباً به اطالع واردکننده خواهد رساند و به وي فرصتی براي توجیه تفـاوت       

تواند طبق مقررات زیر   قیمت امتناع ورزد، ارزش گمرکی نمی اگر واردکننده از توجیه تفاوت    .دقیمت خواهد دا  

  .تعیین گردد) 1(بخش 

) 1(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارداتی را طبق مقررات زیر بخـش          : ارزش معامالتی کاالي همسان   ) 5(

 همسانی خواهد بـود کـه بـراي صـدور بـه          تعیین کرد، با رعایت قواعد، ارزش گمرکی، ارزش معامالتی کاالي         

پاکستان فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان صدور کاالي موضوع ارزشگذاري صـادر شـده      

  :است

در اجراي مقررات این زیر بخش، ارزش معامالتی کاالي همسان در فروشی در همان سطح تجاري و          ) الف(

گذاري، براي تعیین ارزش گمرکـی کـاالي وارداتـی مـورد اسـتفاده       رزشاساساً به همان مقدار کاالي موضوع ا    

  .قرار خواهد گرفت

یافت نشود، ارزش معـامالتی کـاالي همـسان فروختـه      ) الف(در موردي که فروش اشاره شده در شق         ) ب(

 هـاي قابـل انتـساب از    شده در سطوح تجاري متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که جهت در نظر گرفتن تفـاوت  

لحاظ تجاري و یا مقدار تعدیل شده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مشروط بر این که بتـوان چنـین                     

هایی را برمبناي مدارکی محرز انجام داد که معقول بودن و درستی تعـدیل را بـه روشـنی ثابـت کنـد،           تعدیل

  .که تعدیل مزبور به افزایش ارزش یا کاهش آن منجر شودحتی اگر

در ارزش معـامالتی گنجانـده   ) 2(زیر بخش ) الف(ها و مخارج اشاره شده در شق  اردي که هزینهدر مو ) ج(

هـا و مخـارج مزبـور میـان کـاالي موضـوع        هاي مهم در مورد هزینـه      شده باشد، به منظور لحاظ کردن تفاوت      

یلی انجـام  هاي حمـل و نقـل، تعـد    ارزشگذاري و کاالي همسان مورد بحث ناشی از تفاوت در مسافت و شیوه           

  . خواهد شد
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اگر در اعمال مقررات این زیر بخش، بیش از یک ارزش معامالتی کـاالي همـسان یافـت شـود کـه بـا                    ) د(

 تطـابق دارد، ارزش گمرکـی کـاالي وارداتـی     3زیـر بخـش   ) هــ (، )د(، )ب(هـاي   الزامات این زیربخش و شق   

  .تعدیل شده است) ج(و ) ب (کمترین ارزش معامالتی خواهد بود که در صورت لزوم طبق بندهاي

) 5(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارداتـی را طبـق مقـررات زیـربخش      : ارزش معامالتی کاالي مشابه   ) 6(

 و قواعـد حاضـر، ارزش گمرکـی، ارزش    13زیـر بخـش   ) و(،و )هــ (، )د(، )ج(هـاي     تعیین کرد، با رعایت شـق     

اکستان فروخته شده و در همان زمـان یـا حـدوداً در        معامالتی کاالي مشابهی خواهد بود که براي صدور به پ         

زیـر  ) د(، )ج(، )ب(، )الـف (هـاي    همان زمان صدور کاالي موضوع ارزشگذاري صادر شده است، و مقررات شق           

  .نیز بسته به اوضاع و احوال در مورد کاالي مشابه قابل اعمال خواهد بود) 5(بخش 

تعیـین کـرد،   ) 6( گمرکی کاالي وارداتی را طبق زیربخش     اگر نتوان ارزش  : ارزش استنتاجی یا قیاسی   ) 7(

  :با رعایت قواعد حاضر، ارزش گمرکی به شرح زیر تعیین خواهد شد

اگر کاالي وارداتی یا کاالي وارداتی همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شـده در پاکـستان بـه          ) الف(

 کاالي وارداتی یـا کـاالي وارداتـی همـسان یـا      فروش برسد، ارزش گمرکی کاالي وارداتی بر قیمت واحدي از 

مشابه مبتنی خواهد بود که به آن قیمت در همان زمان یا حدوداً در همان زمـان وارد شـدن کـاالي موضـوع      

هـا   شـود کـه بـا اشخاصـی کـه از آن      ارزشگذاري در بیشترین مقدار از مجموع فروش به اشخاصی فروخته می      

  :دارند، مشروط به کسر موارد زیرخرند ارتباطی ن چنین کاالیی را می

هـایی کـه     شود که پرداخت گردد یا افزایش       شود یا توافق می     هایی که معموالً پرداخت می      حق العمل ) یک(

هاي عمومی در مورد فـروش کـاالي وارداتـی متعلـق بـه همـان طبقـه یـا نـوع در           معموالً براي سود یا هزینه  

  گیرد؛  پاکستان صورت می

  هاي مرتبط که در پاکستان تقبل شده است؛  مول حمل و نقل و بیمه و هزینههاي مع هزینه) دو(

  1 است]حذف شده[) سه(

                                                
هـا و   در صـورت اقتـضاء، هزینـه      : "نامه به قرار زیر است       این شق در موافقت    -  1

هزینه محل و نقـل كـاالي وارداتـي بـه بنـدر      ( ٨ ماده ٢خمارج اشاره شده در بند   
جـایي مـرتبط بـا محـل و نقـل كـاالي        یا حمل ورود، خمارج بـارگريي، ختلیـه و جابـه     
 .")وارداتي به بند یا حمل ورود، و هزینه بیمه
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هایی که در پاکستان به دلیل وارد شدن یا فروش کاال قابـل   و عوارض و دیگر مالیات گمرکی   حقوق) چهار(

  . پرداخت است

ضوع ارزشگذاري، کـاالي وارداتـی یـا        اگر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کاالي مو            ) ب(

کاالي وارداتی همسان یا مشابه فروخته نشده باشـد، ارزش گمرکـی بـه شـرط آن کـه از جهـات دیگـر تـابع           

این زیر بخش باشد، بر قیمت واحدي از کاالي وارداتی یا کاالي وارداتی همسان یا مـشابه         ) الف(مقررات شق   

 پس از وارد شدن کاالي موضوع ارزشگذاري، اما پـیش از انقـضاي       ترین تاریخ   مبتنی خواهد بود که در نزدیک     

  .نود روز پس از ورود، به همان وضعی که وارد شده است، در پاکستان فروخته شود

اگر کاالي وارداتی یا کاالي وارداتی همسان یا مشابه به همان وضـعی کـه وارد شـده اسـت در کـشور              ) ج(

رت درخواست واردکننده، ارزش گمرکـی برقیمـت واحـدي از کـاالي           واردکننده فروخته نشود، آن گاه در صو      

وارداتی مبتنی خواهد بود که پس از پردازش بیشتر، به آن قیمت در بیـشترین مقـدار از مجمـوع فـروش بـه           

خرنـد ارتبـاطی    ها چنین کاالیی را می شود که با اشخاصی که از آن        اشخاصی در کشور واردکننده فروخته می     

بینـی شـده    ن قیمت، تخفیف الزم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی و کسور پیش             ندارند، و در آ   

  .شود منظور می) الف(در شق 

تعیین کرد، با رعایـت     ) 7(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارداتی را طبق زیر بخش           : ارزش محاسباتی ) 8(

  :باشد ود که مرکب از مبالغ زیر میقواعد حاضر، ارزش گمرکی برپایه ارزش محاسباتی مبتنی خواهد ب

قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگري که در تولید کـاالي وارداتـی بـه کـار گرفتـه شـده                  ) الف(

  است؛ 

هاي عمومی معادل آن چه معموالً در فروش کاالي متعلق به همـان طبقـه    مقداري بابت سود و هزینه   ) ب(

گردد و تولیدکنندگان در کشور صـادرکننده بـراي صـدور بـه              س می یا نوع از کاالي موضوع ارزشگذاري منعک      

  کنند؛ و پاکستان منظور می

  .مشخص شده است) 2(زیر بخش ) الف(هاي دیگر، آن گونه که در شق  قیمت یا ارزش همه هزینه) ج(
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، )5(، )1(هـاي   اگر نتوان ارزش گمرکی کـاالي وارداتـی را طبـق زیـربخش    : هاي قبلی استفاده از روش ) 9(

تعیین کرد، ارزش گمرکی، بـا رعایـت قواعـد حاضـر برمبنـاي ارزش بـه دسـت آمـده از میـان                 ) 8(و)7(،  )6(

تعیین و تا جـایی کـه بـراي رسـیدن بـه      ) 8(و)7(، )6(،)5(، )1(هاي  هاي ارزشگذاري مقرر در زیر بخش  روش

  .ارزش گمرکی ضرورت داشته باشد به انعطاف الزم اعمال خواهد شد

چگونگی تعیـین ارزش گمرکـی کـاالي وارداتـی را بـه             ) 9(و  ) 8(،  )7(،  )6(،  )5(،  )1(هاي    زیر بخش ) 10(

هاي ارزشگذاري گمرکی الزم است به دنبال هـم بـه اجـرا گذاشـته          روش. کنند  موجب این قانون مشخص می    

لدار گمـرك، ترتیـب   یکه در صـورت درخواسـت واردکننـده و موافقـت تحـص     ) 8(و ) 7(هاي  شوند، مگر روش 

  . ها برعکس خواهد شد جراي آنا

اي تفسیر نخواهد شد که حقوق مامور مربـوط در گمـرك را            هیچ چیز در این بخش یا قواعد به گونه        ) 11(

در این که باید در مورد صحت یا دقت هرگونه بیان، اطالعات، سـند یـا اظهارنامـه ارائـه شـده بـراي مقاصـد                 

  . ردگمرکی متقاعد شود، محدود کند یا زیر سئوال بب

شـود    یا تحصیلدار گمرك منصوب می رئیسه هیات، بعنوانمامور مربوط گمرك که بنا به حکم کتبی    ) 12(

 محل دیگري متعلق بـه یـک     هردر هر مورد اجازه دسترسی آزاد به اماکن تجاري، دفاتر ثبت شده، انبارها یا               

شوند، پس  جا ضبط یا نگهداري میشخص، که ذخایر، سوابق یا اسناد تجاري الزم به موجب این قانون در آن       

هاي تجاري او مشمول این قانون است، را دارد یا ممکـن اسـت از ایـن        از اطالع به چنین شخصی، که فعالیت      

اش یـا هـر شـخص دیگـر بـه       مامور خواسته شود که در مورد هرگونه جرم ارتکابی  چنین شخـصی، نماینـده          

تواند در هر زمانی طی سـاعات   این مامور می.  به عمل آوردموجب این قانون بررسی، بازرسی و تحقیق الزم را   

ها و هرگونه سـابقه یـا سـندي     ها و صورتجلسه کاري، کاالها، ذخایر، سوابق، اطالعات، اسناد، مکاتبات، حساب    

هیـات یـا تحـصیلدار    . ها را کالً یا جزئاً بگیـرد      دیگر را بررسی نماید و در مقابل امضاء نسخه اصلی یا کپی آن            

هـا، سـوابق اسـناد و ارزش کـاالي      تواند به منظور حصول اطمینـان از صـحت اظهارنامـه       ك همچنین می  گمر

تمام موارد تحقیقات و ضبط اسناد به موجب این زیربخش بسته به اوضاع و         . وارداتی، دستور الزم را صادرکند    

  . احوال، طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري صورت خواهد گرفت
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  : بخشدر این ) 13(

 و عـوارض و سـایر   گمرکی  به معناي ارزش کاال از جهت تعلق حقوق"ارزش گمرکی کاالي وارداتی  ") الف(

  هاي متعلق به کاالي وارداتی است؛  مالیات

 به معناي کاالیی است که از همه جهـات از جملـه خـصوصیات فیزیکـی، کیفیـت و          "کاالي همسان ") ب(

گردد که کاالیی که از دیگـر جهـات بـا ایـن      اهري مانع از آن نمیاختالفات جزیی ظ. باشد  شهرت همسان می  

  تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛ 

 به معناي کاالیی است که گرچه از همه جهات همانند نیـست، خـصوصیات هماننـد و        "کاالي مشابه ") ج(

دهـد و از نظـر تجـاري    سازد وظـایف مـشابهی را انجـام       را قادر می    مواد تشکیل دهنده همانندي دارد که آن      

کیفیت کاال، شهرت آن و وجود یک عالمت تجاري از جمله عواملی هستند که              . قابلیت جانشینی داشته باشد   

  گیرد؛ در تشخیص این که آیا کاال مشابه است یا نه مورد مالحظه قرار می

د کـه کارهـاي    شـو    بسته به مورد، شامل کاالهایی نمـی       "کاالي مشابه " و   "کاالي همسان "اصطالحات  ) د(

نماینـد کـه در    کنند یا مجسم می هایی را با هم ترکیب می   ها و نقشه    مهندسی، تکمیلی، هنري، طراحی، طرح    

شـق  ) 4(ها به این دلیل که چنین عناصري در کشور واردکننده تقبل شده هیچ تعدیلی طبـق جـزء            مورد آن 

  صورت نگرفته است؛) 2 ( از زیر بخش) ج(

 تلقی خواهد شد که در همان کشوري تولید شـده    "کاالي مشابه " یا   "االي همسان ک"کاال در صورتی    ) هـ(

  باشد که کاالي موضوع ارزشگذاري در آن جا تولید شده است؛

کاالیی که شخص دیگري تولید کرده است تنها هنگامی در نظر گرفته خواهد شد که بـسته بـه مـورد                   ) و(

ان شخص به عنوان کاالي موضوع ارزشگذاري تولید کـرده  کاالي همسان یا کاالي مشابهی یافت نشود که هم        

  باشد؛

به معناي کـاالیی اسـت کـه در گـروه یـا دسـته کاالهـایی قـرار         "کاالي متعلق به همان طبقه یا نوع     ") ز(

  .شود گیرد که در یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید و شامل کاالي همسان یا مشابه می می
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هـاي شـکلی    نامه ارزشگذاري گمرکـی انطبـاق دارد و حتـی قالـب     موافقتمقررات فوق هر از جهت با مفاد   

  .نامه عمدتاً حفظ شده است موجود در این موافقت

   مقررات گمرکی ترکیه راجع به ارزشگذاري-2

، با تاسیس سـازمان جهـانی تجـارت بـه     1995   دولت ترکیه نیز به عنوان عضو گات سابق، از اول ژانویه           

 سال فرصـت  5این کشور نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه           .  این سازمان درآمد   طور خودکار به عضویت   

 آوریل سال 26براین اساس ابتدا در     . نامه هماهنگ کند    داشت که قواعد ارزشگذاري گمرك خود را با موافقت        

 اجـرا   فوریه این سـال بـه  5 از تاریخ 4458 ، مقررات ارزشگذاري گمرکی خود را که طی قانون شماره       2000

اصالحات وارد بر آن ) 2001( آوریل سال بعد   20 و مجدداً در     1در آمد تسلیم کمیته ارزشگذاري گمرکی کرد      

  :گیرند مقررات مذکور ذیالً مورد بررسی قرار می. را نیز به سازمان جهانی تجارت ارائه داد

   23ماده 

اي کـه در مـوارد    و تدابیر غیرتعرفـه مقررات این فصل ارزش گمرکی کاال را به منظور اعمال تعرفه گمرکی           

  .کند شود تعیین می خاص در ارتباط با تجارت کاال وضع می

  24ماده 

ارزش گمرکی کاالي وارداتی ارزش معامالتی خواهد بود، یعنی قیمـت واقعـاً پرداخـت شـده یـا               - 1

 و 27ابق مـواد  قابل پرداخت براي کاال که به هنگام فروخته شدن براي صدور به ترکیه، در صورت لـزوم، مطـ    

  : تعدیل یافته است، مشروط بر این که28

هایی در مورد واگذاري کاال به خریـدار یـا اسـتفاده او از آن وجـود نداشـته باشـد، غیـر از                 محدودیت) الف

  :هایی که محدودیت

ها، وضع یـا مقـرر    هاي جمهوري ترکیه یا مراجع عمومی تعیین شده توسط آن نامه قوانین و آیین  )1(

  ؛اند  کرده

 کنند؛ توان کاال را در آن مجدداً فروخت، محدود می منطقه جغرافیایی که می )2(

                                                
1  -  G/VAL/ N/ I/ TUR/ 1 AND VAL/ I/ ADD. I. 



 ۴۴

 .گذارند بر ارزش کاال به طور اساسی اثر نمی )3(

ها نتـوان ارزش کـاالي موضـوع     فروش یا قیمت تابع برخی شرایط یا مالحظاتی نباشد که به خاطر آن           ) ب

  .ارزشگذاري را تعیین کرد

 فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي خریدار از کاال به طور مـستقیم  هیچ بخش از عایدات حاصل از ) ج

تواند به قیمت واقعاً پرداخت شـده یـا قابـل      مبالغی می27طبق ماده . یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد    

  .پرداخت کاال افزوده گردد

وشـنده بـا یکـدیگر مـرتبط        در مـواردي کـه خریـدار و فر        . خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند      ) د

  .شدبابه عنوان ارزش گمرکی قابل قبول ) 2(هستند، ارزش معامالتی طبق بند 

  

  

قابل قبول است یا نه، این واقعیـت کـه   ) 1(در تشخیص این که آیا ارزش معامالتی از لحاظ بند       )     الف    2

قابـل قبـول تلقـی کـردن ارزش     اند به خودي خود دلیلی کافی بـراي غیر  ده با یکدیگر مرتبط  نخریدار و فروش  

در چنین موردي، در صورت ضرورت، اوضاع و احوال نـاظر بـر فـروش بررسـی و ارزش               . معامالتی نخواهد بود  

اگر با توجه به اطالعاتی که . شود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد        معامالتی به شرطی پذیرفته می    

فراهم آمده، اداره گمرك دالیلی در اختیار داشته باشـد کـه چنـین          اظهارکننده ارائه کرده یا به طریقی دیگر        

اظهـار  . تلقی کند که ارتباط مزبور برقیمت اثر داشته، دالیل خود را کتباً بـه اظهارکننـده ابـالغ خواهـد کـرد        

  .کننده داراي این حق خواهد بود که ظرف مهلتی معقول پاسخ دهد

کننده ثابت کنـد کـه ارزش معـامالتی کـامالً بـه یکـی از       در فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه اظهار      ) ب

) 1(هاي زیر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان نزدیک است، چنین ارزشی قبول و کاال مطابق بند          ارزش

  .ارزشگذاري خواهد شد

ارزش معامالتی در فروش کاالهاي همسان یـا مـشابه فروختـه شـده جهـت صـدور بـه ترکیـه میـان                      ) 1(

  ن و فروشندگانی که در آن مورد خاص مرتبط نیستند؛خریدارا



 ۴۵

   تعیین شده است؛25ماده ) 2(بند ) ج(ارزش گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که طبق شق ) 2(

  .  تعیین شده است25ماده ) 2(بند ) د(ارزش گمرکی کاالي همسان و مشابهی که طبق شق ) 3(

طوح تجاري، سطوح مقداري، عناصـر برشـمرده شـده در    هاي محرز در س در اجراي معیارهاي باال به تفاوت   

اند و در  ها او و خریدار غیر مرتبط شود که در آن هایی متقبل می هایی که فروشنده در فروش     و هزینه  27ماده  

  .اند، توجه مقتضی خواهد شد شود که او و خریدار مرتبط هایی متقبل نمی فروش

اظهـار کننـده و فقـط بـه منظـور مقایـسه مـورد اسـتفاده قـرار                 به ابتکار   ) ب(هاي مقرر در بند       ارزش) ج(

  .گیرد می

  .تواند طبق بند مزبور تعیین شود هاي جانشین نمی ارزش

هـایی اسـت کـه     شود یا قابل پرداخت اسـت شـامل کـل پرداختـی          قیمتی که عمالً پرداخت می    )     الف    3

این قیمت . آورد یا باید به عمل آورد به عمل میخریدار به فروشنده یا به نفع فروشنده از بابت کاالي وارداتی       

شود که به عنوان شرط فروش کاالي وارداتی، توسط خریدار به فروشنده یـا بـه         هایی می   شامل همه پرداختی  

توانـد بـه شـکل     هـا مـی   این پرداخت. آید شخص ثالثی به منظور انجام تعهدي در قبال فروشنده، به عمل می         

  .ایش اعتبار اسنادي یا اسناد قابل انتقال یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشدشگانتقال وجه یا به طریق 

هـایی کـه در    هاي بازاریابی خریدار به حساب خودش، غیر از فعالیـت     ها، از جمله فعالیت     هزینه فعالیت ) ب

شـوند،   بینی شده است، پرداخت غیرمستقیم به فروشنده محسوب نمی        پیش 27ها تعدیل طبق ماده       مورد آن 

هزینه این . نامه منعقده با فروشنده صورت گرفته باشند حتی اگر به نفع فروشنده تلقی گردند یا طبق موافقت    

 گمرکی کاالي وارداتی اضافه نخواهـد   ها به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت در تعیین ارزش         فعالیت

  . شد

  25ماده 

 تعیین کرد این ارزش با دنبال کردن تـوالی    24ده  در مواردي که نتوان ارزش گمرکی را طبق ما         - 1

تنها هنگامی که نتـوان چنـین ارزشـی را طبـق     . شود  تعیین می  2بند  ) د(و)ج(،  )ب(،  )الف(هاي    مقرر در شق  

ترتیـب  . شق دیگري تعیین کرد آنگاه مقررات شق بعدي براساس توالی مذکور در این بند اعمال خواهد شـد                  
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ورت درخواست کتبی اظهارکننده و مناسب تشخیص دادن آن توسـط گمـرك،   در ص ) د(و)ج(هاي    اجراي شق 

  . جا به جا خواهد شد

 :ارزش گمرکی آنگونه که در این ماده تعیین شده است عبارت از - 2

ارزش معامالتی کاالي همسانی خواهد بود که براي صدور به ترکیه فروخته شده و در همان زمان یـا             ) الف

  . موضوع ارزشگذاري صادر شده استحدوداً در همان زمان کاالي

ارزش معامالتی کاالي مشابهی خواهد بود که براي صدور به ترکیه فروخته شده و در همـان زمـان یـا            ) ب

  .حدوداً در همان زمان کاالي موضوع ارزشگذاري صادر شده است

ن قیمـت در   ارزش مبتنی بر قیمت واحدي از کاالي وارداتی همسان یا مشابهی خواهـد بـود کـه بـه آ                   ) ج

  .بیشترین مقدار از مجموع فروش به اشخاص غیرمرتبط با فروشنده، در ترکیه فروخته شده است

ارزش محاسباتی مرکب از مجموع قیمت یا ارزش مواد و سـاخت یـا دیگـر پـردازش مـورد اسـتفاده در            ) د

ه معمـوالً در فـروش   هـاي عمـومی، معـادل آن چـ     تولید کاالي وارداتی، و مقداري از بابت سود عادي و هزینه   

کاالي متعلق به همان طبقه یا نوع از کاالي موضوع ارزشگذاري که تولیدکنندگان در کشور صادرکننده بـراي          

 خواهـد  27 مـاده  1بنـد  ) هـ (کنند و همچنین قیمت یا ارزش اقالم مذکور در شق   صدور به ترکیه منظور می    

  .بود

  .نامه تعیین خواهد شد  فوق طبق آیین2 ها و اصول دیگر براي اجراي بند  هرگونه روش-3

  26ماده 

 تعیین کرد، ایـن ارزش  25 و 24در مواردي که نتوان ارزش گمرکی کاالي وارداتی را طبق مواد       - 1

هاي موجود در ترکیه با استفاده از وسایل معقول سازگار با مقررات عمومی زیـر تعیـین خواهـد                    برمبناي داده 

  :شد

  نامه عمومی تعرفه و تجارت؛   موافقت7ه نامه اجراي ماد موافقت) الف

  نامه عمومی تعرفه و تجارت؛  موافقت7ماده ) ب

  . مقررات این فصل) ج



 ۴٧

  :، هیچ ارزش گمرکی برمبناي موارد زیر تعیین نخواهد شد)1( طبق بند -2

  قیمت فروش در ترکیه براي کاالي تولید شده در ترکیه؛) الف

  دارد؛ یان دو ارزش بدیل را مقرر میسیستمی که قبول ارزش باالتر از م) ب

  قیمت کاال در بازار داخلی کشور صادرکننده؛) ج

 بـراي کاالهـاي همـسان یـا       25مـاده   ) 2(بنـد   ) د(هزینه تولید نیز از ارزش محاسباتی که مطابق شق          ) د

  مشابه تعیین شده است؛

  قیمت کاال براي صدور به کشوري غیر از ترکیه؛ ) هـ

  ؛ یا حداقل ارزش گمرکی) و

  . هاي دلبخواه یا ساختگی ارزش) ز

  27ماده 

، موارد زیر به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخـت          24در تعیین ارزش گمرکی طبق ماده        - 1

  :براي کاالي وارداتی، افزوده خواهد شد

داخـت بـراي   اي که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پر  مبالغ زیر، تا اندازه   ) الف

  :کاال منظور نشده است

   و داللی، جز داللی خرید؛ العمل حق )١(

 هایی که براي مقاصد گمرکی، با کاالي مورد بحث، یک کاسه است؛ هزینه بسته )٢(

 .بندي، شامل هزینه نیروي کار یا مواد مورد استفاده هزینه بسته )٣(

وردي که خریدار به صورت رایگان اند، در م ارزش کاالها و خدمات زیر که به نحو مناسب سرشکن شده          ) ب

یا به قیمت تخفیفی براي استفاده در تولید و فروش صادراتی کاالي وارداتی به طور مستقیم یـا غیرمـستقیم                     

  :کند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد عرضه می

  ات و اقالم مشابهی که در کاالي وارداتی ترکیب گردیده است؛مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطع) 1(

  ها و اقالم مشابهی که در تولید کاالي وارداتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ ها، قالب ابزارها، حدیده) 2(



 ۴٨

  موادي که در تولید کاالي وارداتی مصرف شده است؛) 3(

هایی که در جـاي دیگـري غیـر از کـشور             و طرح ها    کارهاي مهندسی، تکمیلی، هنري، طراحی و نقشه      ) 4(

  واردکننده کاال برعهده گرفته شده و براي تولید کاالي وارداتی الزم است؛

حق امتیازها و وجوه اخذ پروانه مربوط به کاالي موضوع ارزشگذاري که خریـدار بایـد بـه عنـوان یـک                     ) ج

 غیرمستقیم پرداخت کند، تا آن اندازه کـه   ها را به طور مستقیم یا       شرط فروش کاالي موضوع ارزشگذاري، آن     

  این حق امتیازها و وجوه در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت، منظور نشده باشد؛

ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاري یـا اسـتفاده بعـدي از کـاالي وارداتـی کـه بـه طـور                 ) د

  گیرد؛ مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می

مخارج تشریفات حمل و نقل و بیمه کاالي وارداتی که به بندر یـا محـل ورود در ترکیـه حمـل شـده                    ) هـ

  .است

افزایش موارد مذکور به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابـل پرداخـت طبـق ایـن مـاده، برمبنـاي               - 2

  .پذیر صورت خواهد گرفت هاي واقعی و کمیت داده

در این ماده، هیچ چیز به قیمت واقعاً پرداخت شـده   در تعیین ارزش گمرکی، جز در موارد مقرر          - 3

 .یا قابل پرداخت افزوده نخواهد شد

 به معناي وجوهی است که توسـط واردکننـده بـه    "هاي خرید  العمل  حق"در این فصل، اصطالح      - 4

 .شود  موضوع ارزشگذاري پرداخت میياش از بابت خدمات نمایندگی او در خارج براي خرید کاال نماینده

تلقـی  ) 1(بنـد  ) ج(هاي زیـر در محـدوده شـق           یین ارزش گمرکی کاالي وارداتی پرداخت     در تع  - 5

 :نخواهد شد یا به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت براي کاالي وارداتی افزوده نخواهد گردید

  کاالي وارداتی در ترکیه؛ و) تولید مجدد(پرداخت از بابت حق تکثیر )الف

از بابت حق توزیع یا فروش مجدد کاالي وارداتی، مشروط بـر ایـن کـه در مـورد                   هاي خریدار     پرداخت) ب

  .فروش صادراتی کاال به ترکیه وجود نداشته باشد

  28ماده 



 ۴٩

هـا جـداي از    شروط بر این که معلوم شود که آنمهاي زیر جزو ارزش گمرکی منظور نخواهد شد،           هزینه

  .دقیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت هستن

هاي حمل و نقل کاال و بیمه پس از رسیدن به محل ورود به قلمرو گمرکی جمهوري ترکیه یـا              هزینه) الف

نامه بـه عـضویت آن درآمـده      هاي گمرکی یک اتحادیه گمرکی که ترکیه با انعقاد موافقت           به محل ورود قلمرو   

  است؛

فنی کـه پـس از ورود کاالهـاي         هاي ساخت، برپاکردن، سرهم کردن، حفظ و نگهداري یا کمک             هزینه) ب

  هاي صنعتی، ماشین آالت و تجهیزات برعهد گرفته شده است؛ وارداتی مانند کارخانه

  هاي بهره تقبل شده توسط خریدار به موجب ترتیبات مالی مرتبط با خرید کاالي وارداتی؛ هزینه) ج

  هاي حق تکثیر کاالي وارداتی در ترکیه؛ هزینه) د

  د؛هاي خری العمل حق) هـ

  . و عوارض قابل پرداخت در ترکیه به دلیل ورود یا فروش کاالگمرکی حقوق) و

، چگونگی تامین مالی اعم از این که توسط فروشنده یا شخص دیگري فراهم          )ج(در شرایط مذکور در شق      

 در  به صـورت کتبـی بـوده و    بایدهذا ترتیبات مربوط به تامین مالی مع. شده باشد، در نظر گرفته نخواهد شد  

  :صورت نیاز، خریدار اثبات نماید که

این کاالها واقعاً به قیمت اعالمی و به عنوان قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت فروختـه                 )1(

  شده است؛ و 

نرخ مطالبه شده براي بهره از سطح متداول براي چنین معـامالتی در کـشور محـل عرضـه ایـن             )2(

 .فته استتامین مالی و در زمان عرضه آن، فراتر نر

  29ماده 

هـاي حامـل بـراي اسـتفاده در      نامـه بـراي تعیـین ارزش گمرکـی رسـانه          قواعد و اصول خاصی در آیین   

  .ها وضع خواهد شد هاي موضوع این رسانه ها یا دستورالعمل تجهیزات پردازش داده و داده

  30ماده 
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هـاي    هاي خـارجی مـذکور در سـیاهه       ارز.      مبناي اولیه ارزش گمرکی کاال به لیرترك اظهار خواهد شد         

تجاري و سایر اسناد، طبق نرخ مبادله بانک مرکزي جمهوري ترکیه در تـاریخ تعیـین بـدهی بـه گمـرك بـه          

  .لیرترك تبدیل خواهد شد

  31ماده 

مقررات این فصل بر مقررات خاص ناظر بر تعیین ارزش گمرکی کاالهایی که بـه منظـور توزیـع            - 1

ثیر نخواهد گذاشت، مشروط بر این کـه در ایـن تـرخیص بـه رفتـار یـا اسـتفاده        گردند، تا رایگان ترخیص می 

  .متفاوتی که به تصویب گمرك رسیده است ارجاع داده شده باشد

، تعیین ارزش گمرکی کاالي فاسد شدنی که به طـور معمـول، بـه        26و  25،  24با عدول از مواد      - 2

تواند طبـق قواعـد سـاده شـده           رکننده می شوند، در صورت درخواست اظها       ترخیص می  فوريمحموله  صورت  

 .تنظیمی توسط اداره گمرك، انجام پذیرد

   مقررات گمرکی کشور ترکیه در مورد ارزشگذاري گمرکـی نیـز، علیـرغم تفـاوت در بیـان و شـکل ارائـه         

نامـه ارزشـگذاري گمرکـی     بینی شـده در موافقـت   مطالب در برخی موارد، در واقع منعکس کننده قواعد پیش         

برخی مواد دیگر نیز به آن افزوده شـده کـه بـه لحـاظ عـضویت ایـن کـشور در              . ان جهانی تجارت است   سازم

  .اي از جمله همکاري با اتحادیه اروپایی است هاي منطقه پیمان

  1مقررات ارزشگذاري گمرکی در چین -3

تـی  ، در نشست اجرایـی شـوراي دول  2001متعاقب عضویت چین در سازمان جهانی تجارت در اواخر سال       

نامه جمهوري خلق چین در مـورد حقـوق و عـوارض متعلـق بـه ورود و           آیین" 2003 اکتبر   29این کشور در    

این آیین نامـه در تـاریخ سـوم ژوئـن     .  الزم االجرا گردید2004 و از اول ژانویه    2 به تصویب رسید   "صدور کاال 

گذاري گمرکـی کاالهـاي   بخـشی از آن بـه موضـوع ارزشـ    .  به اطالع کمیته ارزشگذاري گمرکی رسـید       2004

صادراتی و وارداتی اختصاص دارد که مقررات مربوط بـه ارزشـگذاري گمرکـی بـراي کاالهـاي وارداتـی ذیـالً                 

  :گردد تشریح می

                                                
1 - Regulation Of The Peoples Republic Of China On Import and Export Dutiesg. 
2 - G/VAL/N/١/CHN/ 4, 7 June 2004.  
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 این مـاده  3ارزش گمرکی کاالي وارداتی توسط گمرك و برمبناي ارزش معامالتی با رعایت بند             : 18ماده  

، مخارج مرتبط با حمل و هزینه بیمه، قبل از تخلیـه ایـن کـاال در         هاي حمل و نقل     و با در نظر گرفتن هزینه     

  .بندر یا محل ورود در قلمرو گمرکی جمهوري خلق چین تعیین خواهد شد

ارزش معامالتی کاالي وارداتی، قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت براي کاالي مزبور توسط خریدار           

ه قلمرو گمرکی جمهوري خلق چین است که مطابق مقـررات           به هنگام فروش توسط فروشنده جهت صدور ب       

  .نامه از جمله قیمت پرداختی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، تعدیل یافته است  این آیین20 و 19مواد 

  :  بودارزش معامالتی کاالي وارداتی منطبق با شرایط زیر خواهد

او از آن، وجـود نداشـته باشـد،    هایی در مورد واگذاري کاال به خریدار یا اسـتفاده    محدودیت )1(

 منطقـه  هـاي نـاظر بـر    شود، محـدودیت   اداري وضع میهایی که به موجب قوانین یا مقررات غیر از محدودیت 

هایی که بر ارزش کاال به طـور اساسـی اثـر      توان کاال را در آن مجدداً فروخت، یا محدودیت          جغرافیایی که می  

  .گذارند نمی

مشمول برخی شرایط یا مالحظـات ماننـد ارتبـاط در فـروش     ارزش معامالتی چنین کاالیی    )2(

 .ها نتوان ارزش کاالي موضوع ارزشگذاري را تعیین کرد نباشد که به خاطر آن

هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعـدي خریـدار از کـاالي       )3(

ر این که بتـوان در صـورت امکـان مطـابق     وارداتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگ       

 .نامه تعدیل مناسبی در عایدات مزبور به عمل آورد  این آیین20 و19مقررات مواد 

خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند یا در مواردي که خریدار و فروشنده با یکـدیگر              )4(

 .مرتبط هستند، این رابطه بر ارزش معامالتی تاثیر نداشته باشد

  : هاي زیر به ارزش گمرکی کاالي وارداتی افزوده خواهد شد هزینه:19 ماده

   و داللی پرداختی توسط خریدار، به جز داللی خرید؛ العمل حق )1(

شـود و بـراي مقاصـد گمرکـی چنـان تلقـی        هایی که توسط خریدار تقبل می      هزینه محفظه  )2(

 گردد که با کاالي موضوع بحث، یک کاسه است؛ می
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 داختی توسط خریدار، چه از لحاظ نیروي کار یا مواد مورد استفاده؛بندي پر هزینه بسته )3(

هـا، مـواد    ها، قالـب    ارزش کاالهایی مانند مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطعات، ابزارها، حدیده          )4(

مصرفی و اقالم مشابه، و خدماتی مانند خدمات تکمیلی، طراحی و خدمات مرتبط که در هر کجـاي دیگـري                

جمهوري خلق چین تقبل شده، در موردي که توسط خریدار به طور رایگان یا به قیمت             غیر از قلمرو گمرکی     

تخفیفی براي استفاده در زمینه تولید و فروش صادراتی کاالي وارداتی به قلمرو گمرکی جمهوري خلق چـین   

 شود؛ عرضه می

نـوان یـک   ها و وجوه اخذ پروانه مربوط به کاالي وارداتی که خریـدار بایـد بـه ع         االمتیاز  حق )5(

 .شرط فروش چنین کاالیی به قلمرو گمرکی جمهوري خلق چین بپردازد

ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي از کاالي وارداتی که بـه           )6(

 .طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق بگیرد

شود کـه در زمـان ورود جـزو      زیر نمیهاي ها و هزینه ارزش گمرکی کاالي وارداتی شامل مالیات     : 20ماده  

  :اند قیمت آن ذکر شده

هزینه ساخت، برپاکردن، سرهم کردن، حفظ و نگهـداري یـا کمـک فنـی کـه پـس از ورود               )1(

  شود؛ آالت و تجهیزات برعهده گرفته می هاي صنعتی، ماشین کاالي وارداتی مانند کارخانه

ه بیمه پس از تخلیه کاالي وارداتی هزینه حمل و نقل، مخارج مرتبط با حمل و نقل، و هزین    )2(

 در بندر یا محل ورود در قلمرو گمرکی ؛

 .هاي داخلی  حقوق و عوارض وارداتی و سایر مالیات )3(

 ایـن آیـین   18 مـاده  3 اگر نتوان ارزش معامالتی کاالي وارداتی را با رعایت شرایط مقرر در بند         :21ماده  

مرك پس از آگاهی از اطالعـات مربـوط و مـشورت در مـورد     نامه تعیین کرد یا تعیین آن غیر ممکن باشد، گ         

هـاي زیـر برحـسب     قیمت با پرداخت کننده حقوق و عوارض، ارزش گمرکی کـاالي وارداتـی را مطـابق ارزش       

  :ها تعیین خواهد کرد ترتیب آن
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ارزش معامالتی کاالي همسانی که براي صـدور بـه قلمـرو گمرکـی جمهـوري خلـق چـین                 )1(

   زمان یا حدوداً در همان زمان صدور کاالي موضوع ارزشگذاري صادر شده است؛فروخته شده و در همان

ارزش معامالتی کاالي مشابهی که براي صـدور بـه قلمـرو گمرکـی جمهـوري خلـق چـین                     )2(

 فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان صدور کاالي موضوع ارزشگذاري صادر شده است؛

ی یا کاالي وارداتی همسان یا مشابه که به آن قیمت در همان     قیمت واحدي از کاالي واردات     )3(

بـه  ) فروش(زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کاالي موضوع ارزشگذاري، در بیشترین مقدار از مجموع       

 ایـن آیـین نامـه فروختـه     22یک خریدار غیرمرتبط در نخستین فروش، با کسر تمام اقـالم مـذکور در مـاده     

 .شود می

قیمـت یـا ارزش مـواد، اجـزاء     : محاسباتی که مرکب از مجموع اقالم زیر خواهـد بـود         ارزش   )4(

گیـرد؛   هاي دیگـري کـه در تولیـد کـاالي وارداتـی صـورت مـی        تشکیل دهنده و قطعات، و ساخت یا پردازش     

هاي عمومی معادل آن چه که معموالً در فروش کاالي متعلق بـه همـان طبقـه یـا      مقداري بابت سود و هزینه    

هـاي حمـل و    گردد، هزینـه   کاالي موضوع ارزشگذاري، به قلمرو گمرکی جمهوري خلق چین منعکس می          نوع

نقل، مخارج مرتبط با حمل و نقل، و هزینه بیمه کاالي وارداتی قبل از تخلیه در بندر یا محل ورود در قلمـرو   

 گمرکی؛ 

 .شود ارزش برمبنایی معقول تعیین می )5(

هـاي مربـوط بـه گمـرك، از آن       توانـد پـس از ارائـه اطالعـات یـا داده            پرداخت کننده حقوق و عوارض می     

  .فوق جا به جا شود) 4(و ) 3(درخواست نماید که ترتیب اجراي بندهاي 

 این آیین نامه، اقالمـی    21ماده  ) 1(بند  ) 3( در تعیین ارزش گمرکی کاالي وارداتی مطابق شق          :22ماده  

  :باشند کردند به قرار زیر می که کسر می

هایی کـه معمـوالًدر نخـستین فـروش کـاالي وارداتـی از              العمل  ود و هزینه عمومی یا حق     س )1(

  .شود همان طبقه یا نوع در قلمرو گمرکی جمهوري خلق چین پرداخت می
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 حمل و نقل، مخارج مرتبط با حمل و نقل، و هزینه بیمه پس از تخلیه کاالي وارداتی     هزینه )2(

 .در بندر یا محل ورود در قلمرو گمرکی

 .هاي داخلی حقوق و عوارض متعلق به واردات و مالیات )3(

اي خواهد بود که توسط گمرك تعیین خواهد      ارزش گمرکی کاالي وارداتی برمبناي اجاره، کرایه       :23ماده  

  .شد

کننده حقوق و عوارض مایل باشد حقوق و عـوارض را بـه طـور مقطـوع بپردازد،یـا                     در مواردي که پرداخت   

کـل مبلـغ   کـه  نامه تعیین گـردد و ایـن       این آیین  21رزش گمرکی مطابق مقررات ماده      تواند بخواهد که ا     می

  .ه توسط گمرك به عنوان ارزش گمرکی تعیین گرددراجا

آیین نامه ارزشگذاري گمرکی جمهوري خلق چین نیز در حوزه کاالهاي وارداتی ضمن این کـه بـا اجمـال        

نامه ارزشگذاري گمرکی مطابقت دارد چرا که بـه     موافقت بسیار تهیه و تنظیم شده است به طور کامل با مفاد          

هر عضو تضمین خواهد کرد که حـداکثر تـا تـاریخ اجـراي مقـررات ایـن       "نامه مزبور   موافقت 22موجب ماده   

نامـه حاضـر تطبیـق     هاي اداري خود را با مقررات موافقـت  ها و رویه   نامه  نامه در مورد آن، قوانین، آیین       موافقت

  ."دهد

  

  ارزشگذاري گمرکی در قانون امور گمرکی: ومفصل س

   و مقررات الیحه پیشنهادي

  

نامه ارزشگذاري گمرکی براي تمـام اعـضاي        همانطور که در فصل اول اشاره شد، رعایت مقررات موافقت   

شوند، در قالب یک بسته واحد از تعهدات که اعضا در  سازمان جهانی تجارت و کشورهایی که به آن ملحق می      

پذیرند، جنبه الزام آور دارد و لذا بر همین اساس کشورهاي عضو موظف هستند حـداکثر تـا        ال سازمان می  قب

هاي مربـوط را بـا مقـررات ارزشـگذاري      ها، قوانین و سایر مقررات و رویه    نامه در مورد آن     تاریخ اجراي موافقت  
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 2. برسانند" 1کمیته ارزشگذاري گمرکی"ع نامه سازگار کنند و مراتب را به اطال        کاالي وارداتی در این موافقت    

تواننـد از نهـاد    نامـه مـی   الم براي تطبیق مقررات ارزشگذاري گمرکی خود با مفاد موافقـت  البته کشورها در اع   

نامه تشکیل شده و به موجـب ضـمیمه     که طبق موافقت3"کمیته فنی ارزشگذاري گمرکی "دیگري موسوم به    

نامه  سرانجام اعضاء برطبق موافقت. 4 گیرند کند، بهره انی گمرك فعالیت مینامه زیر نظر سازمان جه  موافقت2

فوق باید هرگونه تغییرات یا وضع مقررات جدید در خصوص ارزشـگذاري گمرکـی را بـه کمیتـه ارزشـگذاري            

  5 .گمرکی اطالع دهند

رت ملـزم اسـت      با توجه به مراتب فوق جمهوري اسالمی ایران در صورت عضویت در سازمان جهانی تجا         

از سوي دیگر مهلـت پـیش     . نامه مذکور هماهنگ نماید      مقررات موافقت   با مقررات ارزشگذاري گمرکی خود را    

نامه   ساله از تاریخ اجراي موافقت5بینی شده براي کشورهاي در حال توسعه، یعنی برخورداري از یک فرصت          

 به سـرآمد، فرصـت دیگـري    2000 در سال  با تاسیس سازمان جهانی تجارت آغاز گردید و   1995که از سال    

براي کشورهاي در حال توسعه جدیدالورود به سازمان جهانی تجارت براي تطبیق مقـررات گمرکـی خـود بـا            

نامه مزبور وجود ندارد و لذا اجباراً این سازگاري باید قبل از آغاز مذاکرات با سازمان جهـانی تجـارت،               موافقت

  . بالفاصله متعاقب الحاق در قالب یک الزام حقوقی انجام پذیرددر جریان این مذاکرات و حداکثر

هـاي   هـاي قـانونی و نارسـایی           الیحه جدید قانون امور گمرکی کوشیده است ضمن برطرف کردن خالء          

 بـا   گذرد، مقررات آن را از جملـه   سال از تصویب آن می35موجود در قانون کنونی امور گمرکی که متجاوز از     

نامه ارزشگذاري گمرکی سازمان جهانی تجارت هماهنگ نمایـد تـا در جریـان مـذاکرات کـه                    افقتالزامات مو 

                                                
1 - Committee on Customs Valuation 

نامـه تـشكیل شـده اسـت و مركـب از مناینـدگان         موافقـت ١٨این كمیته طبق ماده   
اعضاي سازمان جهاني جتارت است كه به طور عادي سـايل یكبـار بـه منظـور مـشورت        

گريي میان اعضاء راجع به مسائل مربوط به اجراي سیستم ارزشـگذاري گمركـي و پـی     
دبريخانـه كمیتـه مزبـور مهـان دبريخانـه      . دهـد  نامه تشكیل جلسه مي  اهداف موافقت 

  .سازمان جهاني جتارت است
   .٢٢ ماده ،نامه ارزشگذاري گمركي  موافقت-  2

3 - Technical Committee on customs Valuation. 
نامـه تـشكیل شـده كـه زیـر نظـر سـازمان          موافقـت ١٨این كمیته نیز طبق ماده   

نامـه    موافقـت ٢مشروح وطایف این كمیتـه در ضـمیمه   . كند جهاني گمرك فعالیت مي  
  .آمده است

4 - World Customs Organization (WCO) 
  .١٨ ماده ٢نامه ارزشگذاري گمركي، بند   موافقت-  5
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هـاي   تسلیم گروه کاري تشکیل شده بـراي ایـران گـردد، مغـایرت         اً طی آن باید مقررات گمرکی کشور،        قاعدت

  .جدي در این زمینه وجود نداشته باشد

گمرکی سازمان جهانی تجارت ابتدا این مقررات در       در این فصل از بررسی تطبیقی مقررات ارزشگذاري         

نامـه   گیرد و سپس مقررات الیحـه بـا توجـه بـه مفـاد موافقـت               قانون امور گمرکی فعلی مورد بررسی قرار می       

شود  ارزشگذاري گمرکی و قوانین و مقررات کشورهاي مورد مطالعه، یعنی پاکستان، ترکیه و چین ارزیابی می               

  .تري از مقررات الیحه به عمل آورد رآورد علمی دقیقتا بر این پایه بتوان ب

  1350گمرکی در قانون امور گمرکی تعریف ارزش  -الف

در دو بخـش واردات و   گمرکـی در کـشور     و آیین نامه اجرایی آن، تعریـف ارزش            در قانون امور گمرکی   

ل تعیـین ارزش بـا گمـرك     که طبق همین قوانین و آیین نامه علـی االصـو      صادرات به تفکیک عنوان گردیده    

، که البته در سنوات گذشته و حتی در حال حاضر عمدتاً تعیین ارزش کاالي صادراتی به سازمان          1ایران است 

 213، همـان عوامـل موضـوع مـاده        توسعه و کمیته یا کمیسیونی محول شده  که تقریباً مبناي تعیین ارزي              

 که قیمت ها را در سـطح بـین     ذیرش تاثیر عواملی است     آیین نامه گمرکی به عالوه معیار بازارهاي هدف و پ         

 که مبناي محاسبه حقوق و عـوارض  " گمرکی ارزش" در این قانون تعریف زیر از .المللی دچار نوسان می کند   

ورود موقت، ترانزیت خـارجی، ترانزیـت    (2هاي گمرکی روشو سایر متعلق به کاالي وارداتی براي ورود قطعی    

  :به عمل آمده است) یداخلی، کاالي مرجوع

بهاي خریـد کـاال در مبـدا بـه      (CIF3ارزش کاالي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي            «

هـاي مربـوط بـه افتتـاح اعتبـار یـا واریـز بـروات و          و کلیه هزینه) اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندي      

گانی و سایر حقـوق مـشابه مربـوط بـه کـاال و سـایر       همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و عالمت بازر 

گیرد که از روي سیاهه خرید یا سایر اسـناد   هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می           هزینه

                                                
 آیني نامه اجرایي ٢١٣ و ماده ١٣۵٠ قانون امور گمركي مصوب ١٠ ماده -  1

  ١٣۵١روردین ماه قانون امور گمركي مصوب ف
  Customs Procedures -2   

3 - Cost, Insurance and Freight (CIF) 
   : كاال مراجعه كنید بهCIFبراي مطالعه بیشرت در مورد هباي 

 چـاپ هفـتم   ، ترمجه مسعود طارم سـري، ٢٠٠٠املللي، ا نیكوترمز  اتاق بازرگاني بني  
  ).١٣٨۵هاي بازرگاني،  موسسه مطالعات و پژوهش:  هتران (
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هاي اعالم شده از طـرف بانـک مرکـزي ایـران در روز       تسلیمی صاحب کاال تعیین و براساس نرخ ارز و برابري         

براي کاالي خروجی یا صادرات چون حقوق گمرکـی و عـوارض وصـول نمـی         .  1"واهد بود تسلیم اظهارنامه خ  

 " بر حسب نوع قرارداد فـروش هریـک از شـرایط منـدرج در      " ارزش گمرکی"ورودي  شود، بر خالف کاالي     

 می تواند براي هر محموله صادراتی معرفی و به همـان شـکل   (D)و حتی  (C) ، (F)یعنی گروه " اینکوترمز

 یا حتی حقوق و عوارض پرداخت       FOB،  CIF   به عبارت دیگر کاالي صادراتی می تواند مثالً         ز مثبت شود،  نی

از همین روست  که در موافقت نامه ارزش گذاري هم، الزامی براي کشورها در ایـن زمینـه وجـود           . شده باشد 

 صـادراتی و نحـوه تعیـین آن     موصوف  اشاره اي هر چند مختصر در مورد کاالي    213هر چند در ماده     . ندارد

  .عمل آمده که همین اندازه نیز کفایت داردبه 

هـا الزمـه تعیـین ارزش     در این تعریـف وجـود دارنـد کـه احـراز آن      در مورد ارزش کاالي ورودي عناصري       

  :این عناصر عبارتند از. گمرکی در حال حاضر است

  

  " گمرکی  ارزش " در تعریف کاالي وروديمفهوم   -1

 همـان مـدلول   کاالهـاي صـادره  . را پوشش می دهد فقط کاالهاي وارده     در تعریف ارزش     ره فوق، طبق مقر 

 19 طبق مفـاد مـاده      واردات  کلیه تقسیمات  به کشور شامل    "کاالهاي وارد "اصطالح  .  مالك است  213ماده  

که موضـوع    اعم از خارجی یا داخلی  و ترانزیت  )مرجوعی ( ورود موقت، صدور مجدد    :قانون گمرك است یعنی   

بدیهی است جز در مورد واردات قطعی که هدف از ارزشـگذاري گمرکـی، محاسـبه     . گذاري هستند  این ارزش 

حقوق و عوارض متعلق به کاالي وارداتی است، در سایر موارد اهداف دیگري ماننـد محاسـبه رقـم وثـایق یـا                  

   2.دباشن تضمینات گمرکی مد نظر قرار دارند که برمبناي این ارزش گمرکی می

   CIF تعیین ارزش کاالي ورودي برپایه بهاي -2

 ی تـشکیل دهنـده ارزش گمرکـی کـاال، همـان        به موجب ماده فوق یکی از اقالم مهم و در واقع بخش اصل            

CIF  باشد است که شامل سه جزء به قرار زیر میکاال:  
                                                

 .١٠، ماده ١٣۵٠ قانون امور گمركي -  1
 . مهان، ماده-  2
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  بهاي خرید کاال در مبدا)الف

کند، مگر ایـن کـه بـین منـاطق        م خریداران عرضه می   بهاي خرید در مبدا بهایی است که فروشنده به تما         

بنـابراین آن چـه نبایـد    . در این صورت قابل پذیرش است قهراً هایی قائل شده باشد که      مختلف جهان تفاوت  

 در ایـن  1. از مبداء سفارش خریـد کـاالیی را داده انـد        متفاوت باشد بهاي کاال براي همه خریدارانی است که          

امتیاز خاص یا تغییراتی در قیمت کاال تاثیر نخواهد داشت، مگر آن که مشخصات کـاال         صورت هیچ ارتباط یا     

،تحویل به  EXWتواند برحسب تحویل کاال در محل کار فروشنده           این بهاي خرید در مبدا می     . متفاوت باشد 

 متفـاوت باشـد   FOB و باالخره تحویل روي عرشه کـشتی    FAS، تحویل در کنار کشتی      FCAکننده    حمل

بهاي خریـد کـاال در مبـدا محـسوب       باید به عمل آید EXWبا تعدیالتی که نوعاً در شرایط    در هر حال     که

  2.شود می

نگامی از جانب گمرك قابل قبول است که در شرایط عادي تعیین شـده و در  بخش از ارزش گمرکی ه این  

ن چه به عنوان خریدار و فروشـنده   آن هرگونه ارتباط و مناسبات دیگري که بر قیمت کاال اثر گذارد، غیر از آ              

  .خیل نباشددمعمول است، 

  هزینه حمل و نقل و باربندي )ب

 کاال باید منظور گردد، هزینه حمل و نقل کاال از کـشور مبـدا بـه       CIFدیگري که در محاسبه بهاي      بخش  

در محاسـبه   و باربندي کاال تا حصول مقصد است، که   شامل کرایه حمل و نقل،        منحصراً بندر مقصد است که   

  .گردد  به بهاي خرید کاال در مبدا اضافه میCIFقیمت 

   هزینه بیمه )ج

دهـد کـه عـالوه بـر       کاال را حق بیمه باربري کاال از مبـدا تـا مقـصد تـشکیل مـی                 CIFجزء سوم از بهاي     

 " کاالي ورودي و قید عبـارت  " گمرکی ارزش" با توجه به تعریف      .بموجب بیمه نامه مشخص می شود     کرایه،

 اعـم از اینکـه    CIFبدیهی است در هر حال براي مقاصد گمرکی باید اجزاء تشکیل دهنـده    "در همه موارد

                                                
 .١۴٨، ص ١٣٧۵، خنستني گزارش، " گزارش رژمي جتاري ایران"  رضا بنایي در - ١
 حماسـبات قیمـت در   و مبنـاي  FOB, FCA, FAS, EXW براي آشـنایي بـا اصـطالحات    - ٢
  .املللي، پیشني اتاق بازرگاني بني: ها مراجعه كنید به آن
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(  در رابطه  با ورودي کاال پرداخت شده باشد یا نشده باشد، فارغ از هرگونه تخفیف که بـه هـر دلیـل             حقیقتاً

اسبه، پردازش و نمایش داده شود شده یا می شود، مح  اعطاء "General "هاي تجاري عمومی   جزء تخفیف

شـگذاري  نامه ارز  موافقت  این نکات در     .حتی اگر کاال رایگان یا بدون دریافت هرگونه هزینه واگذار شده باشد           

ایـن حیـث   لـذا از  اسـت و   ملحـوظ شـده    براي مقاصد گمرکـی  عمـالً   کاال CIFقیمت  در بیان    گمرکی نیز   

   1.شود  مشاهده نمی در قانون فعلی مغایرتی

  ارزش گمرکی  تعریف هاي قابل قبول در  سایر هزینه-3

هـاي مربـوط بـه افتتـاح       کاال الزم است هزینهCIF   در تعریف ارزش گمرکی کاالي وارده،به غیر از بهاي  

و در اعالمیه فـروش ارز درج گردیـده   ،  اگر به صورت ارزي و توسط خریدار پرداخت شده اعتبار یا واریز بروات   

که در گذشته اضافه می گردید، بعد از یـک   " حق ثبت سفارش" گردد، هزینه هایی تحت عنوان   اضافه باشد،

  . کاال اضافه نمی شودCIFکاسه کردن حقوق گمرکی و عوارض دیگر به بهاي 

گردد حق امتیاز نقشه و حق امتیاز مدل و عالمـت           کاالي وارده افزوده می    CIF دیگر که به بهاي          هزینه

 در حقیقت انتقـال توانـایی و تخـصص بـراي اسـتفاده از ماشـین آالت و       منظور از امتیاز نقشه . بازرگانی است 

قهـراً جـزء بهـاي    تجهیزات وارداتی مرتبط با پروژه هاي صنعتی است که اگـر در سـیاهه خریـد آمـده باشـد       

هـاي   ژههاي فنـی یـک محـصول بخـصوص در پـرو           اي است که از بابت قرار دادن نقشه          هزینه .معامالتی است 

حـق نظـارت بـر نـصب     هزینه هایی مثـل  . گردد  شود و در سیاهه تجاري درج می        صنعتی، جداگانه وصول می   

 حـق امتیـاز مـدل و    .اگر طبق سیاهه پرداخت شده باشد، محاسبه خواهد شد      آالت، کارآموزي و غیره       ماشین

 در قالـب   بطور کلـی در کاالممکن است از بابت استفاده از حقوق مالکیت فکري موجود یا وجوهی که عالمت  

 و در سیاهه مـنعکس نـشده باشـد    جداگانه توسط واردکننده پرداخت گردد   ) لیسانس(برداري    هاي بهره   پروانه

  . اضافه نمی شود کاالي خریداري شدهCIF بهاي در این صورت به

 تـا  ي گمرکـی نامه ارزشگذار هاي موضوع این بند نیز باید خاطر نشان ساخت موافقت           در خصوص هزینه  

 قـانون  10آنجا که این هزینه ها در سیاهه درج شده و در حقیقت جزء ارزش معامالتی پرداخت شده با ماده               

                                                
 .٨ ماده ٢نامه ارزشگذاري گمركي، بند   موافقت- ٣
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 و به طور قطع هزینه هایی مثل ثبت سفارش، یا هر وجـه دیگـري کـه عمـالً در اسـناد               گمرك مغایرت ندارد  

، زیـرا ارزش معـامالتی فقـط قیمـت      ودمنظور نمی شـ    ارزش معامالتی    مورد مبادله درج نگردیده در احتساب     

 8شـود کـه البتـه مبـالغ دیگـري کـه در مـاده          را شامل می1واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت به فروشنده      

به ایـن قیمـت   به دلیل پرداخت و مخصوصاً درج در سیاهه خرید ها اشاره شده،      نامه مورد بحث به آن      موافقت

هایی در ارتباط با افتتاح اعتبار یا واریز بروات یـا حـق ثبـت سـفارش و      در این فهرست هزینه . گردد  اضافه می 

هـا را در زمـره     تـا بتـوان آن  2گیرنـد  تري قرار نمی گردد یا زیر عنوان کلی   نمیمشاهده  هاي مشابه     سایر هزینه 

رداري بـ  هایی چون حق امتیازها و وجوه پرداختی براي دریافـت پروانـه بهـره         ارزش گمرکی قرار داد اما هزینه     

هـایی در   هزینـه لـذا  اند و از لحاظ تعیین ارزش معامالتی مورد قبـول هـستند و      صراحتاً دراین ماده ذکر شده    

 که اصوالً در موافقـت نامـه ارزش   هاي مشابه ارتباط با افتتاح یا واریز بروات یا حق ثبت سفارش و سایر هزینه      

  .گذاري اشاراتی به آنها نشده پذیرفتنی نیست

هایی که به کـاال تـا ورود بـه اولـین دفتـر گمرکـی تعلـق          ارزش گمرکی، همچنین سایر هزینه  در تعریف 

نامـه   هـا، حتـی در آیـین    اما از آن جایی که این هزینـه . گیرد در محاسبه ارزش گمرکی قابل قبول هستند    می

کی تنها در صـورتی     نامه ارزشگذاري گمر    اند، از لحاظ مقررات موافقت       نشده حصاءاجرایی قانون امور گمرکی، ا    

در هر حـال  .  به شرح فوق قرار داشته باشند8در ارزش معامالتی قابل قبول هستند که در زمره فهرست ماده  

هـایی چـون انبـارداري در امـاکن گمرکـی کـشور        ها در ارزش گمرکی از آن رو است که هزینه      قید این هزینه  

 کاال بعد از ورود به اولین دفتـر گمرکـی تعلـق    هاي بندري، عوارض و حقوقی که ممکن است به     مقصد، هزینه 

هـا کـه قبـل از ورود بـه کـاال تعلـق         کاال اضافه گردد و فقط آن قسمت از هزینـه CIFگیرند، نباید به قیمت    

. شـوند  ، طبق تعریف مورد بحث، پذیرفته می حتی اگر براي موارد مذکور یا در ارتباط با آنها باشد         گرفته است 

  .باشد نامه ارزشگذاري گمرکی نیز می ک قاعده کلی مورد تائید موافقتکه البته به عنوان ی

   "ارزش گمرکی" مدارك الزم براي محاسبه -4

                                                
 .١ ماده ١ مهان، بند -  1
ــق    -  2 ــي طب ــگذاري گمرك ــث ارزش ــصل دوم مبح ــبال در ف ــت ق ــن فهرس ــات ای  جزئی

 .نامه تشریح شده است موافقت
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 قانون امور گمرکی   10 طبق مدلول ماده     ها  و سایر هزینه  ) "CIF"بهاي  (کاال     در محاسبه ارزش گمرکی     

 مـدارك   اسـناد و اسـت، الزم اسـت   نزدیـک   ورودي کاالي"ارزش معامالتی" که تا حدودي به   1350مصوب  

، بارنامـه و  "فـاکتور "سیاهه خریـد  ( ،گرددمی  این اقالم توسط واردکننده ارائه  خرید و حمل مثبته مربوط به  

 قبـول  "ارزش گمرکـی "عنـوان مبنـاي محاسـبه    اسناد ابرازي را به گمرك در صورتی .حسب مورد ) بیمه نامه 

حیح و طبق معیارهایی کـه بـراي ارزشـگذاري گمرکـی تعیـین      ها متناسب، ص کند که مبالغ مندرج در آن     می

بـا رد  ارزش هـاي اظهـار شـده و اسـناد مربوطـه، بـا تمـسک بـه           در غیر این صـورت       قابل قبول باشد،   شده

 ارزش " منطبـق بـا   " ارزش گمرکـی "معیارهاي تعیین شده در قانون و آیین نامه  فعلی نـسبت بـه تعیـین                 

  : معیارها اجماالً عبارتند ازاین.  اقدام می کند"معامالتی

  ؛یا مشابه آن کاال همانسوابق موجود از کشور مبدا همزمان با خرید) الف

 بهاي صادراتی یا عمده فروشی یا خرده فروشی کشور مبدا؛ها و منابع دسترسی به فهرستهاي فهرست )ب

 .1 ایران درفروشی فروشی یا خرده بهاي عمده)ج

توانـد بـه جـاي     ر گمرکی براي تعیین ارزش گمرکـی جنبـه کلـی دارد و مـی             ضوابط فوق در قانون امو    

نامـه ارزشـگذاري گمرکـی،ارزش        تشخیص ارزش معامالتی چنانچه میسر نباشد، بر پایه ضوابط دقیق موافقت          

هـا کـه در    لـذا ایـن روش   . 2نامه به دست دهـد      بینی شده در موافقت     گمرکی را با استفاده از سایر طرق پیش       

اند در مقـررات گمرکـی ایـران بـه طـور مـشخص مـشاهده              بندي شده    گروه طبقه  5امه مذکور تحت    ن  موافقت

ه هـر گـروه طبـق                نمی گردد که در صورت الحاق بـه سـازمان جهـانی تجـارت الزم اسـت مقـررات مربـوط ـب

  . نامه ارزشگذاري گمرکی روشن باشد موافقت

                                                
نامـه اجرایـي قـانون امـور گمركـي             و آیـني   ١١ر گمرگـي، مـاده      و قانون امـ   -  1
 .١٢١، ماده )١٣۵١(
: گـردد  ن كه از فهرست عمده فروشي كشور مبدا مبالغ زیر كـسر مـي             ای ًا توضیح -  2

هـاي گمركـي،    هـاي مالیـاتي، بازپرداخـت     درصد سود عمده فروشـي، بازپرداخـت    ٢٠
از فهرسـت  ). با ارائـه مـدارك  (هاي احتمايل به صادرات و جوایز صادراتي    یارانه
د، بـاز   درصـد سـو  ۴٠: شـود  فروشي این كـشورها نیـز عوامـل زیـر كـسر مـي         خرده

بـا  (هـاي صـادراتي و جـوایز صـادراتي      ، مالیاتي و گمركـي، یارانـه   هاي  پرداخت
از فهرست عمده فروشي و خرده فروشـي ایـران نیـز مبـالغي كـسر       ). ارائه مدارك 

  :ه به تفصیل در منبع زیر آمده استگردد ك مي
 .١۵٢- ۵٣ بنایي، پیشني، صص 
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ها تـا ورود کـاال بـه      ایران به فروشنده و سایر هزینهه به وارد  بابت کاالي    ها  سرانجام از آن جا که پرداختی     

 به پول خارجی است، پس از تعیین ارزش گمرکـی بایـد مبلـغ آن بـه      اکثر موارداولین دفتر گمرکی در ایران   

  بـه گمـرك  ریال محاسبه گردد که نـرخ آن برمبنـاي نـرخ اعالمـی بانـک مرکـزي در روز تـسلیم اظهارنامـه             

خ ارز براي مقاصد گمرکی براي یک هفته از شنبه تا جمعه ثابت نگـه داشـته مـی    در حال حاضر نر  .( باشد  می

این ترتیبی رایـج اسـت کـه در قـوانین     .) نیز صحیح نمی باشد شود هر چند مغایر قانون گمرك است و منطقاً  

  1.شود سایر کشورهاي مورد مطالعه نیز مشاهده می

ه طـور کلـی          ش  با توجه به مراتب فوق، نظام ارزشگذاري گمرکی پی         بینی شده در قـانون امـور گمرکـی ـب

نامه ارزشگذاري گمرکـی   مغایرت اساسی با روش ارزش معامالتی که مبناي محاسبه ارزش گمرکی در موافقت     

ها اشاره شد، منتهاي مراتب به عنـوان یـک الـزام حقـوقی الزم             است ندارد، مگر برخی موارد جزیی که به آن        

نامـه، بـه     اسالمی ایران به سازمان جهانی تجارت، همه جهات این موافقت   است که در صورت الحاق جمهوري     

، دقیقـاً در  "ارزش معـامالتی "ویژه شیوه،هاي مختلف ارزشگذاري گمرکی، در صورت عـدم امکـان اسـتفاده از        

هـا   قانون داخلی مشخص و به سازمان جهانی تجارت اعالم گردد که قانون امور گمرکی کنونی نـسبت بـه آن                 

  .ست یا بیانی بسیار کلی و مبهم داردا ساکت

   مبناي ارزشگذاري گمرکی در الیحه -ب

    فصل سوم الیحه جدید قانون امور گمرکی تحت عنوان ارزش کاال طی دو بخش بـه کاالهـاي ورودي و               

 الی 29بخش نخست آن شامل مواد      . ها در گمرك اختصاص دارد      کاالهاي صدوري و چگونگی ارزشگذاري آن     

هـا بـا الزامـات       باشـد کـه در مبحـث حاضـر درجـه انطبـاق آن               ورد ارزشگذاري کاالهاي ورودي می      در م   38

ط ناظر بر کاالهاي ورودي است، و همین طور با قنامه ارزشگذاري گمرکی سازمان جهانی تجارت که ف         موافقت

                                                
 صـاحب كـاال اظهـار نامـه         منظور از روز تسلیم اظهار نامـه روزي اسـت كـه            -  1

گمركي را به گمرك داده و وجوه حماسبه شده را پرداخـت و در دفـرت صـندوق گمـرك       
 مكـانیزه شـده انـد و تـشریفات      در حال حاضـر كـه گمركـات عمـدتاً    . كند  ثبت مي 

 پـس از اختـصاص مشـاره ثبـت بـه       اي اجنـام مـي شـود،    ترخیص كاال به صورت یارانه  
 امضاي آن به وسیله صاحب كـاال یـا مناینـده قـانوني      توسط رایانه و   اظهارنامه،

 جملـس شـوراي     ١١/٨/١٣٧٩مـاده واحـده مـصوب       " . شـود وي، كاال اظهار شده تلقي مي       
بنابراین تغـیريات بعـدي در نـرخ ارزیـابي هبـاي صـادراتي كـاال و دیگـر           "اسالمي

  .خنواهد داشتعوامل از این تاریخ به بعد در حماسبات ارزش گمركي تاثريي 



 ۶٣

پاکستان و (ت  مقررات کشورهاي پاکستان، ترکیه و چین که مقررات گمرکی خود را در قالب اعضاي سابق گا               

  .گیرد اند مورد بررسی قرار می نامه در عمل هماهنگ ساخته با موافقت) چین(و عضو جدید ) ترکیه

   و شیوه محاسبه آن در الیحه"ارزش معامالتی" -1

 اسـت کـه   "ارزش معـامالتی " الیحه، مبناي اولیه و اصلی ارزشـگذاري گمرکـی کـاالي ورودي        29در ماده   

قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت براي کاال در زمان ": باشد به شرح زیر میتعریف آن در ماده مذکور    

فروش براي صدور به قلمرو گمرکی، براساس اسناد تسلیمی صاحب کاال که طبق شـرایط و ضـوابط مقـرر در        

  :شود، مشروط بر این که  تعدیل می35ماده 

از کاال براي خریدار وجود نداشـته باشـد، مگـر           هیچگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده          ) الف

  هایی که در قیمت کاال اثري ندارد؛  هاي قانونی یا آن محدودیت

فروش یا قیمت کاال قابل شرایط یا مالحظاتی نباشد کـه نتـوان در ارتبـاط بـا کـاالي وارده بـراي آن                         ) ب

  تعیین ارزش کرد؛

ري یا استفاده بعدي بـه وسـیله خریـدار، بـه طـور       هیچ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذا         ) ج

بـراي آن تعـدیل مناسـبی    ) 35(مـاده   ) د(مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده نشود مگر آن که طبق بنـد             

  انجام شود؛ 

   ".ها بر ارزش کاال اثري نداشته باشد خریدار و فروشنده وابسته نبوده یا آن که وابستگی آن) د

نامه ارزشگذاري منطبق بوده و حتی بـر شـیوه نگـارش ایـن مـاده        ماده موافقت 1ند  تعریف فوق اساساً با ب    

امـا سـه تفـاوت      . گـردد   در مقررات گمرکی کشورهاي مورد مطالعه نیز همین مفاد مالحظه مـی           . مبتنی است 

  :میان این متن و متون اشاره شده وجود دارد که عبارتند از

  معامالتی اال به خریدار در ارزشهاي مجاز در مورد واگذاري ک محدودیت) الف

  :در سه فقره احصاء شده است) الف(ها ذیل شق  نامه این محدودیت  در موافقت

  اند؛  وضع یا مقرر کرده) از کشور وارد کننده(هایی که قانون یا مقامات دولتی  محدودیت )1(

 کنند؛ دود میتوان کاال را در آن مجدداً فروخت، مح هایی که منطقه جغرافیایی که می محدودیت )2(
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 .گذارند هایی که بر ارزش کاال به طور اساسی اثر نمی محدودیت )3(

اشـاره دارد و از  ) 3(و ) 1( فوق به طور ناقص فقط به فقـرات      29از میان این سه محدودیت، بند الف ماده         

همـه   براي حفظ هماهنگی با موافقت نامه ارزش گـذاري  شود پیشنهاد می . آورد  سخنی به میان نمی   ) 2(فقره  

 29مـاده  ) الف(نیز به شرح فوق به بند ) 2(فقره ) 1( عالوه بر تکمیل فقره جهات دیده شود لذا در این بخش    

  .افزوده گردد

  

  تاثیر وابستگی خریدار و فروشنده بر محاسبه ارزش معامالتی ) ب

 ارتبـاط در  مـصادیق ایـن  .     به عنوان یک اصل کلی، خریدار و فروشنده نباید با یکـدیگر مـرتبط باشـند           

نامه ارزشگذاري گمرکی ذکر شده است، لکـن در قـوانین گمرکـی کـشورهاي مـورد مطالعـه صـراحتاً           موافقت

پـذیر اسـت،    لذا عدم اشاره به مصادیق در الیحه نیز بر همین اساس توجیه     . ذکري از آن به میان نیامده است      

نامـه اجرایـی     در آیـین احتماالً ممکن اسـت  در الیحه منعکس شود زیرا      منتهاي مراتب این موارد ارتباط باید     

) صادرکننده و واردکننـده (خریدار و فروشنده  نیز مغفول بماند، لذا در بیان مصادیق ارتباط بین      قانون جدید، 

موارد زیر هستند کـه مـی بایـست در الیحـه     و شامل شوند  از لحاظ گمرکی مرتبط در نظر گرفته می  مواردي  

  .ملحوظ شود

  دیران کسب و کار یکدیگر باشند؛اعضاي ارشد یا م )1(

 قانوناً شریک در کسب و کار یکدیگر شناخته شده باشند؛ )2(

 کارفرما و مستخدم باشند؛ )3(

کننده، مبتنی بر   درصد یا درصد بیشتري از راي تعیین   5شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم        )4(

 سرمایه یا سهام هر دو را در تملک داشته یا کنترل کند؛

 ور مستقیم یا غیرمستقیم دیگري را کنترل کند؛یکی از آنان به ط )5(

 هر دو به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شخص ثالثی باشند؛ )6(

 با یکدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل داشته باشند؛ )7(
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 1.اعضاي یک خانواده باشند )8(

  وشنده وابستهاستثنائات مربوط به قبول ارزش معامالتی از خریدار و فر) ج

نامه ارزشگذاري گمرکی وجود وابستگی و ارتباط فوق فی نفسه دلیلی براي غیرقابل قبول تلقـی    در موافقت 

رغـم وابـستگی صـادرکننده و      چنانچه دالیل زیر وجود داشته باشد، علـی  وکردن ارزش معامالتی نخواهد بود  

ین آن توان مقررات مربوط به تعیین ارزش معامالتی   واردکننده، می  ، در هـا اعمـال نمـود    را در معامله فی ما ـب

  :حالی که این نکات در الیحه اشاره نشده است

اوضاع و احوال حاکم بر فـروش کـاالي ورودي براسـاس مـدارك ارائـه شـده توسـط          " )1(

  مزبور تاثیري بر قیمت نداشته است؛) وابستگی(واردکننده نشان دهد که رابطه 

هـاي زیـر، موجـود در        التی کامالً به یکـی از ارزش      واردکننده ثابت کند که ارزش معام      )2(

 :همان زمان یا حدود همان زمان، نزدیک است

جهت صـدور  )غیرمرتبط(ارزش معامالتی و فروش کاالهاي همسان یا مشابه به خریداران غیروابسته           ) الف(

  ؛)جمهوري اسالمی ایران:  مثالً(به همان کشور واردکننده 

مربوط به تعیین ارزش قیاسی کـه در     ( یا مشابهی که طبق مقررات ماده        ارزش گمرکی کاالي همسان   ) ب(

  تعیین شده است؛)  آمده است32الیحه زیر عنوان ماده 

مربوط به تعیین ارزش محاسباتی کـه     (هی که طبق مقررات ماده      بارزش گمرکی کاالي همسان یا مشا     ) ج(

  .تعیین شده است)  آمده است33در الیحه زیر عنوان ماده 

هاي محرز در سطوح تجاري، سطوح مقداري، عناصر برشـمرده شـده در              اعمال معیارهاي باال، به تفاوت    در  

هـایی کـه فروشـنده در     و هزینه)  آمده است35مربوط به تعدیالت قیمتی که در الیحه زیر عنوان ماده        (ماده  

شود که او و  هایی متقبل نمی اند و در فروش   ها او و واردکننده غیرمرتبط      شود که در آن     هایی متقبل می    فروش

   2".اند توجه مقتضی خواهد شد خریدار مرتبط

                                                
 .١۵ ماده ۴نامه ارزشگذاري گمركي، بند   موافقت-  1
 .١ ماده ٢بند ) ب(و) الف(هاي  نامه ارزشگذاري گمركي، شق  موافقت-  2
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کند که خریدار و فروشنده نباید وابسته بـوده یـا آن     الیحه در این ارتباط فقط تصریح می   29ماده  ) د(بند  

ضـمن ایـن کـه اصـل مزبـور بـه طـور کلـی مـورد تاییـد                  . ها بر ارزش کاال اثري داشته باشد        که وابستگی آن  

نامه است، اما هم در این سند و همین طور در قوانین هر سه کشور مورد مطالعه مشخصاً بـه مـواردي          موافقت

تواند بـر محاسـبه ارزش معـامالتی تـاثیري      اشاره شده است که ارتباط یا وابستگی طرفین تحت شرایطی می        

) 1( فقط به طور اجمالی بـه بنـد       29ماده  ) د(اند، اما بند      فوق آمده ) ب(و  ) الف(نداشته باشد که در بندهاي      

آن ذکري به میان نیامده اسـت کـه الزم اسـت در    ) ج(و )ب(، )الف(هاي   و شق ) 2(اشاره دارد و در آن از بند        

یعنـی بنـدهاي   (همچنین موارد اسـتثنایی  . الذکر به طور کامل اضافه گردند ادامه این بند براساس الگوي فوق 

الیحـه آورده  ) د(اي به دنبال بنـد   هاي جداگانه  ن یک امر شکلی در قالب بند      توانند به عنوا    می) الف و ب فوق   

  .شوند

  مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت در ارزش معامالتی ) د

 35 به قیمت واقعاً پراخت شده یا قابل پرداخت افزود در مـاده  29توان طبق ماده     مبالغی که در الیحه می    

  :حصاء شده است که عبارتند ازآن ا

هر یک از موارد زیر و به مقداري که خریدار متقبل پرداخت آن شده اما در قیمـت واقعـاً پرداخـت         ) الف("

  :شده یا قابل پرداخت کاال منظور نشده است

  کرایه حمل و بیمه کاال تا ورود به اولین گمرك؛: اول

  ط به کاال قبل از ورود به اولین دفتر گمرکی؛هاي تخلیه، بارگیري و جابجایی مربو هزینه: دوم

  هزینه داللی و کارمزد مربوط به کاال به استثناي کارمزد پرداخت شده به کارگزار از خریدار؛ : سوم

بنـدي   هـاي بـسته   شود و هزینه قیمت ظروفی که از نظر مقررات گمرکی جزو قیمت کاال منظور می   : چهارم

  .کاال

 که به رایگان یا با هزینه کم توسط خریدار بـراي تولیـد کـاالي وارده فـراهم     ارزش کاال و خدمات زیر  ) ب(

شده، به نسبتی که به کاالي وارده اختصاص یافته و در قیمت واقعاً پرداخت شـده یـا قابـل پرداخـت منظـور       

  :نشده است
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  مواد، قطعات و تجهیزاتی که در تولید کاالي وارده به کار رفته است؛) اول(

 طراحی، مهندسی ، هنري، تکمیلی و مانند آن مربوط به کاالي وارده که در سـایر کـشورها                  کارهاي) دوم(

  .انجام شده است

حق امتیاز و حقوق مالکیت معنوي، اختراع و عالمت تجاري مربوط به کاال که خریدار باید بـه عنـوان                 ) ج(

ی کـه بـه کـاالي وارده مربـوط     ها را به طور مستقیم یا غیرمـستقیم بپـردازد، بـه نـسبت              شرط فروش کاال، آن   

  .شود و در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده است می

هر بخش از عواید فروش مجدد، عواید واگذاري یا استفاده بعدي کاالي وارده که بـه طـور مـستقیم یـا      ) د(

  .گیرد غیرمستقیم به فروشنده تعلق می

بینی شده است نباید مبلغ دیگـري   ز آن چه که دراین ماده پیش    در تعیین ارزش گمرکی کاال به ج      : تبصره

  ".به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت اضافه شود

ها که ذیـالً توضـیح    اقالم فوق که به عبارتی در ارزش گمرکی کاال منظور خواهند شد،  جز با برخی تفاوت            

 در قوانین گمرکـی کـشورهاي مـورد مطالعـه آمـده      نامه و همین طور      موافقت 8داده خواهد شد، کالً در ماده       

است و از این حیث اشـکالی از لحـاظ انطبـاق ایـن مقـررات بـا مـوازین سـازمان جهـانی تجـارت در زمینـه                   

گـردد   هاي اندکی نیـز کـه در تـدوین ایـن مـاده مـشاهده مـی        تفاوت. خورد ارزشگذاري گمرکی به چشم نمی 

  :عبارتند از

مـواد، اجـزاء تـشکیل دهنـده،     "نامـه، هزینـه     موافقت8 ماده  1از بند   ) ب(شق  ) 1(در جزء    )1(

 بـه قیمـت واقعـاً پرداخـت شـده یـا قابـل         "قطعات و اقالم مشابهی که در کاالي وارده ترکیب گردیده اسـت           

 "ترکیـب " به شرح فوق، به جاي لفـظ  35ماده  ) ب(بند  ) اول(در حالی که در جزء      . گردد  پرداخت اضافی می  

مضافاً این که در جـزء  . رسد باید اصالح شود  مورد استفاده قرار گرفته است که به نظر می" به کار رفته  "کلمه

 "موادي که در تولید کاالي وارده مصرف شـده اسـت  " ردیف دیگري تحت عنوان 8 ماده 1شق ب از بند   ) 3(

مصرف مواد در تولید  نامه میان ترکیب مواد در کاال و          بنابراین موافقت . وجود دارد که نادیده گرفته شده است      

شـود و در واقـع ایـن دو مطلـب بـا          کاال تفاوت قائل شده است، حال آن که در الیحه این تمایز مشاهده نمی             
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بند ب ماده   ) اول(بنابراین مقتضی است ضمن اصالح جزء     . اند  در هم ادغام شده   "به کار رفتن  "استفاده از فعل    

 جـزء  " مشابهی که در کاالي وارده ترکیـب گردیـده اسـت         مواد، اجزاء، قطعات و اقالم    " به این صورت که      35

 افـزوده  35، به اجزاء بنـد ب مـاده   "موادي که در تولید کاالي واردشده مصرف شده است"جدیدي با عبارت   

به عالوه موضوع دیگري نیز در این بند حذف شده که مقتضی است به آن اضافه شود که عبارت اسـت                . گردد

. "ها و اقالم مشابهی که در تولیـد کـاالي وارده مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت         قالبها،    ابزارها، حدیده "از  

نامه ارزشگذاري وجود دارند، در تمام قوانین گمرکـی سـه کـشور مـورد      بندهاي فوق ضمن این که در موافقت  

سـواالتی در  لذا در صورت اضافه نکردن این موارد در قانون جدید ممکن است بعداً           . گردد  مطالعه مشاهده می  

بایـست   این خصوص در گروه کاري تشکیل شده براي ایران در سازمان جهانی تجارت، مطرح گـردد کـه مـی                

  .ها داشت اي براي آن کننده پاسخ قانع

حق امتیاز و حقوق مالکیت معنوي، اختراع و عالمت تجـاري           "، یعنی   35عنوان بند ج ماده      )2(

الً حقوق مالکیت معنوي خود شامل اختراع و عالمـت تجـاري         او:  فاقد دقت حقوقی الزم است     "مربوط به کاال  

نامه ذکري به میان نیامده اسـت    موافقت 8 ماده   1بند  ) ج(گردد که البته از هیچ یک از این موارد در شق              می

 اسـت  Licenceبرداري یـا لیـسانس    گیرد، پروانه بهره و ثانیاً آن چه مهم بوده و براي آن پرداخت صورت می    

) ج(اشاره به ایـن موضـوع اساسـی در بنـد           . گردد   پرداخت می  Royaltyل دریافت آن، حق امتیاز      که در قبا  

 :  مورد غفلت قرار گرفته است که مقتضی است به شرح زیر اصالح گردد35ماده 

کـه خریـدار بایـد    ) یا کاالي وارده( حق امتیازها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کاالي موضوع ارزشگذاري            "

..."  

نامه و قـوانین کـشورهاي پاکـستان و ترکیـه و        نکته مهم دیگري نیز که باید به آن توجه شود و موافقت      

) فـوق (افـزایش مـوارد   "چین در زمینه ارزشگذاري گمرکی هر یک به بیانی به آن تصریح دارند این است که            

 "پذیر صـورت خواهـد گرفـت   هاي واقعی و کمیت  به قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت تنها بر مبناي داده      

اگر اطالعات کافی بـه هـر دلیلـی در مـورد تعـدیالت قیمتـی فـوق در دسـترس نباشـد، روش ارزش                    "یعنی  
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بنابراین ضـرورت دارد عبـارتی بـا ایـن مـضمون در         . "معامالتی در مورد کاالي وارده قابل اعمال نخواهد بود        

  . آورده شود35انتهاي ماده 

  شوند التی منظور نمیمبالغی که در ارزش معام) ه

نامه الزم است تعدیالتی در مورد قیمت واقعاً پرداخت شـده یـا قابـل پرداخـت         ضمن این که طبق موافقت    

هـا را بـه قیمـت     توان آن مینصورت گیرد، که شرح آن در بند فوق گذشت، اقالم دیگري نیز وجود دارند که            

ي واقعاً پرداخت شـده یـا قابـل      ها  بر این که از قیمت    واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت اضافه کرد، مشروط          

  : شده است عبارتند از به آنها اشاره الیحه38 در ماده  کهاین موارد.  متمایز باشندپرداخت کاال

هـا،    هزینه ساختن، برپاکردن، سوارکردن، نگهداري یا کمک فنی در مورد کاالهایی ماننـد دسـتگاه              ) الف("

  .شود ها انجام می ی که پس از ورود آنآالت و تجهیزات صنعت ماشین

  .هزینه حمل و نقل پس از ورود کاال) ب(

هزینه بهره مربوط به تامین مالی خرید کاالي وارده، اعم از این که توسط فروشنده یـا شـخص ثـالثی          ) ج(

 صورت گرفته باشد، مشروط به این که تـامین مـالی مـستند بـوده و نـرخ بهـره آن از نـرخ بهـره متـداول در            

  .معامالت مشابه در زمان و محلی که تامین انجام شده است، بیشتر نباشد

هاي بازاریابی   شرایط انجام معامله نباشد، مانند فعالیتودهد و جز  هزینه اقداماتی که خریدار انجام می     ) د(

  . براي کاال

  .حق تکثیر و تولید داخلی کاالي وارده) هـ(

، نـوار، صـفحه  (روي حاملین اطالعات ) افزار نرم(هاي ضبط شده  عملارزش یا هزینه اطالعات و دستورال    ) و(

  :در اجراي این بند. شود در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می. براي به کارگیري در رایانه) ...

  باشد هاي صدائی، سینمایی و ویدئویی نمی ها شامل ضبط اطالعات و دستورالعمل: اول

ها و وسایل مشابه یا وسایل تشکیل شده از ایـن        هادي  رهاي مجتمع، نیمه  حاملین اطالعات شامل مدا   : دوم

  ":.ها نخواهد بود مدارها و دستگاه
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ذکر موارد فوق مبتنـی بـر ایـن اصـل اسـت کـه در محاسـبه ارزش گمرکـی کـاالي وارده قیمـت و کلیـه             

 خواهد گرفت که بـه حـساب   شود، مدنظر قرار هاي کاال تا اولین دفتر گمرکی که کاال به آن جا وارد می    هزینه

ف (بنـدهاي  (هاي بعدي اگر جزء قیمت نباشند و جداگانه تعیین شده باشند      فروشنده است و سایر هزینه     ) اـل

موافقـت  1این موارد در یادداشت مـاده  . اند جزء ارزش گمرکی نیستند زیرا به حساب خریدار بوده    ) فوق) و(تا  

  :اند  به شرح زیر احصاء شده"خت شده یا قابل پرداختقیمت واقعاً پردا" راجع به نامه ارزش گذاري

مخارج ساختن، برپاداشتن، سوارکردن، نگهداري یا کمک فنی کـه در مـورد کـاالي وارد شـده ماننـد                )الف

  .شود آالت یا تجهیزات صنعتی، پس از ورود، برعهد گرفته می ها، ماشین دستگاه

  .هزینه حمل و نقل پس از ورود) ب

  .هاي کشور واردکننده تحقوق و مالیا) ج

در قوانین کشورهاي مورد مطالعه،یعنی پاکستان، ترکیه و چین نیز بـه ایـن مـوارد تـصریح شـده و نکـات               

  :دیگري نیز به آن افزوده شده است که عبارتند از

هاي بهره تقبل شده توسط خریدار به موجب ترتیبات مالی مـرتبط بـا خریـد کـاالي وارداتـی                      هزینه)  1(

  ) مور گمرکی ترکیهقانون ا(

  )قانون امور گمرکی ترکیه(هاي حق تکثیر کاالي وارداتی در ترکیه  هزینه) 2(

  )قانون امور گمرکی ترکیه(هاي خرید  العمل حق) 3(

قـانون امـور گمرکـی    (و عوارض قابل پرداخت در ترکیه به دلیـل ورود یـا فـروش کـاال     گمرکی  حقوق  ) 4(

  )ترکیه

ج مرتبط با حمل و نقل و هزینه بیمه پس از تخلیه کاالي وارداتی در بندر یا            هزینه حمل و نقل، مخار    ) هـ

  )آیین نامه گمرکی چین(محل ورود در قلمرو گمرکی

هـاي حامـل بـراي اسـتفاده در      نامـه در تعیـین ارزش گمرکـی رسـانه      قواعد و اصول خاصـی در آیـین       ) 5(

قـانون امـور   (هـا وضـع خواهـد شـد       ایـن رسـانه  هاي موضوع ها یا دستورالعمل    تجهیزات پردازش داده، و داده    

  )گمرکی ترکیه
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هـا   دهد که این مقررات کوشیده اسـت آن   الیحه نشان می38مقایسه این دو دسته از مقررات با مفاد ماده         

نامـه ارزشـگذاري گمرکـی و         منطبق بـا موافقـت      با لحاظ مغایرتهایی   را با یکدیگر جمع کند، که از این جهت        

 پیـشنهادهاي زیـر   38یق متن ماده قباشد، اما در عین حال در تد    کشور مورد مطالعه می    مقررات داخلی چند  

  :قابل ارائه است 

  "هزینه حمل و نقل و بیمه کاال پس از ورود"یعنی ) ب( به بند "حق بیمه" نافزود )1(

) و(هاي اول و دوم بند    ارجاع مطالب تفصیلی راجع به چگونگی تعیین قیمت مذکور در شق           )2(

 که به طور شفاف نکات الزم را ارایه و اجازه ندهد در عمل دسـتخوش تفـسیرهاي              نامه اجرایی قانون  به آیین   

  .ارجاع داده شودگوناگون 

سرانجام در خاتمه بحث راجع به ارزش معامالتی و چگونگی محاسبه آن مقتـضی اسـت در تعریـف ارزش                  

قلمـرو گمرکـی   صـدور بـه   " بـه عبـارت   "یصدور به قلمرو گمرک" الیحه، عبارت 29 ماده رمعامالتی و درصد 

   در تداخل با مناطق آزاد در قلمرو جمهوري اسالمی ایران قرار نگیـرد، ثانیـاً         تا اوالً   تغییر یابد،  "اسالمی ایران 

 جمهوري اسالمی ایـران اسـت، از اطـالق عنـوان کلـی پرهیـز               مشخصاًبا توجه به اینکه مقصد کاالي ورودي        

هـا اشـاره شـده یـا      ندهاي ماده مورد بحث نیز ضرورت دارد که بسته به مورد به آن         این اصالح در سایر ب    .شود

  .خواهد شد

  هاي ارزشگذاري گمرکی در الیحه  سایر شیوه-2

 الیحـه آمـده اسـت، بـه پـنج روش دیگـر در ایـن الیحـه          29     به جز روش ارزش معامالتی که در ماده         

نامـه ارزشـگذاري گمرکـی و قـوانین سـه کـشور مـورد         موافقتها با  شود که الزم است انطباق آن     پرداخته می 

  :بررسی در این تحقیق، ارزیابی گردد

  ارزش معامالتی کاالي همسان) الف

هرگـاه نتـوان ارزش گمرکـی کـاالي     ":  الیحه منعکس اسـت 30این شیوه از تعیین ارزش گمرکی در ماده  

 و سـاخت  "یکـسان "رزش معـامالتی کـاالي    تعیین کرد، ارزش آن براسـاس ا 29ورودي را طبق شرایط ماده  
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 فروخته شـده و مـورد قبـول گمـرك        "قلمرو گمرکی "همان کشور که همزمان با کاالي مزبور براي صدور به           

  ." تعیین خواهد شد35قرار گرفته است، با رعایت ضوابط تعدیل موضوع ماده 

نامـه و قـوانین     آن در موافقـت  در معرفی ارزش معامالتی کاالي همسان تفاوتی با تعریـف       30موضوع ماده   

یق قتواند بـه تـد   اما توجه به دو نکته جزیی درمتن این ماده می       . کشورهاي مورد مطالعه در این تحقیق ندارد      

  . آن کمک کند

 اسـتفاده کـرد،     "Identical " کـاالي همـسان    "بهتر است به جاي اصطالح کاالي یکسان از اصطالح        : اوالً

گونه تفاوت جزیی هم میـان   رود که هیچ   هنگامی به کار می    کاال قایسه میان دو  چرا که کلمه یکسان در مقام م      

) نامه  و همین طور در موافقت37در بند الف ماده ( وجود نداشته باشد در حالی که تعریف این اصطالح   دو آن

  . قابل چشم پوشی است"اختالفات جزیی ظاهري"تصریح به این نکته دارد که 

تواند همزمان یا حدوداً همزمان بـا صـدور کـاالي وارده          سان به کشور واردکننده می    فروش کاالي هم  : ثانیاً

عـالوه بـر   .  نیـز اضـافه گـردد   "حـدوداً همزمـان  "، عبـارت  "همزمان"باشد، بنابراین بهتر است در کنار کلمه      

 ایـن  تاییدمزید برمقررات گمرکی کشورهاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز           رعایت این نکات در      نامه  موافقت

  .موضوع می باشد

بایـد قیـد    "قلمـرو گمرکـی  "در بیـان واژه  الیحه در بحث قبلی اشاره شد، 29همان طور که در ماده     : ثالثاً

که در قـوانین گمرکـی کـشورهاي     به عمل آید تا از اطالق کلی احتراز شـود   "ایرانجمهوري اسالمی   "عبارت  

  .استده انشاء شپاکستان، ترکیه و چین نیز با همین سیاق 

باشـد مکفـی بـه نظـر       نیز که ناظر بر مـاده مـورد بحـث نیـز مـی     31ماده ) 1(هاي  توضیحات تبصره : رابعاً

نامه و همین طـور مـاده     موافقت2 ماده 3 و 2 و بندهاي 1بند ) ب(این تبصره در واقع مطالب شق . رسد  نمی

 که در عین حال موجب بروز ابهامـات در        با رعایت کامل اختصار   را  ) راجع به ارزش معامالتی کاالي مشابه      (3

اي مهـم از    ولـی نکتـه   قابل توجیه باشد ممکن اسـت دغام کرده است که البته از نظر شکلی   اجرا خواهد شد ا   

نامه نادیده گرفته شده است به این معنا که این شق ضمن در نظـر گـرفتن شـرایط و      موافقت1بند ) ب(شق  

این حالت را نیز در نظر گرفتـه  ) یا مشابه در ماده بعدي(ي همسان سطح تجارت و همچنین مقدار خرید کاال   
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اگر چنین فروشی یافت نشود، ارزش معـامالتی کـاالي همـسان فروختـه شـده در سـطح تجـارت                     "است که   

هـاي قابـل انتـساب از لحـاظ تجـاري و مقـدار        متفاوت و یا در مقادیر متفاوت که جهت در نظر گرفتن تفاوت  

اي اشـاره    به چنین نکتـه  31 ماده   1در حالی که تبصره     . "رد استفاده قرار خواهد گرفت    تعدیل شده است، مو   

کند که ارحج است به آن اضافه شود، گر چه قوانین داخلی برخی کشورهاي مورد مطالعه مانند ترکیـه و                 نمی

ه نیـز عینـاً در   ایـن مـاد  ) 2(تبـصره  . اند چین برخالف پاکستان این روش را به طور کلی مورد توجه قرار داده       

  .شود نامه و قوانین سه کشور مذکور مشاهده می موافقت

  

  

  ارزش معامالتی کاالي مشابه) ب

 3 الیحه پرداخته شـده اسـت کـه در واقـع بیـانی از مـاده       31به این شیوه نیز متعاقب شیوه فوق در ماده  

 ایـن تحقیـق تطبیـق کامـل     نامه است که در عین حال با مقررات گمرکی کشورهاي مورد مطالعـه در     موافقت

روش ارزش معـامالتی و    (30 و 29تـوان براسـاس مـواد     ارزش کاالیی را که نمـی    ": به موجب این ماده   . دارد

تعیین نمود، ارزش آن براساس ارزش معامالتی کاالي مشابه، سـاخت همـان             ) ارزش معامالتی کاالي همسان   

 فروختـه شـده و مـورد قبـول گمـرك قـرار        " گمرکی قلمرو"کشور که همزمان با کاالي مزبور براي صدور به          

  ."تعیین خواهد شد) 35(گرفته است، با رعایت ضوابط تعدیل موضوع ماده 

در خصوص این روش از تعیین ارزش گمرکی، توضیحات فوق راجـع بـه ارزش معـامالتی کـاالي همـسان،       

  .عیناً مصداق دارد و مقتضی است مورد توجه قرار گیرد

  ارزش قیاسی) ج

هاي فوق نام برده شده است، موسـوم بـه    ش بعدي که در الیحه از آن در صورت عدم امکان اعمال روش          رو

  : الیحه، ارزش گمرکی کاالي وارده32براساس این روش در ماده . باشد روش قیاسی یا استنتاجی می
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ه همزمـان بـا   براساس قیمت فروش هر واحد کاالي وارده یا یکسان یا مشابه آن در بازار داخلـی کـ             ) الف"

شود، با کسر موارد  کاالي مورد ارزشگذاري در بیشترین مقدار کل به افراد غیر وابسته به فروشنده فروخته می          

  :زیر تعیین خواهد شد

هــاي مــستقیم و  شــامل هزینـه (سـود و مخــارج کلــی معمـول بــراي فــروش آن نـوع کــاال     )1(

  ).غیرمستقیم بازاریابی

 . مانند کرایه حمل، بیمه، داللی و غیرههاي متداول بعد از ترخیص کاال هزینه )2(

 .هایی که به ورود یا فروش کاال تعلق گرفته است حقوق ورودي سایر پرداخت )3(

در صورت عدم وجود و سابقه فروش داخلی همزمان، براساس قیمت فروش کاالي وارده یکسان یـا            : تبصره

 روز تعیـین  90 و حـداکثر بـه فاصـله    ترین تاریخ پس از ورود کـاالي مـورد ارزشـگذاري            مشابه آن در نزدیک   

  .خواهد شد

چنانچه کاالي وارده یا یکسان یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، براساس قیمتی که       ) ب(

شـود، پـس از کـسر ارزش افـزوده         پس از پردازش، در بیشترین مقدار کل به اشخاص غیر وابسته فروخته می            

  ".این ماده تعیین خواهد شد) الف(در ذیل بند بابت پردازش و کسر موارد مندرج 

نامه تطبیق دارد و کالً با مقررات مربـوط       موافقت 5 عیناً با مقررات ماده      32شرایط و الزامات مقرر در ماده       

منتهـاي مراتـب در اجـراي ترتیبـات     . در قوانین گمرکی کشورهاي مورد مطالعه در این تحقیق سازگار اسـت        

ده در اصل موکول به درخواست واردکننـده یـا خریـدار اسـت و در غیـر ایـن صـورت                 این ما )ب(مقرر در بند    

نامـه بـه     موافقـت 3ین حـال بنـد چهـارم ضـمیمه     ع، ولی در گذاردتواند راساً آن را به مورد اجرا         گمرك نمی 

کشورهاي در حال توسعه اجازه داده است که این شـیوه را صـرف نظـر از ایـن کـه چنـین اقـدامی از جانـب             

تدوین این بند نیز ظاهراً با توجه به ایـن مقـرره صـورت     . دکننده تقاضا شده یا نشده باشد، به اجرا گذارند        وار

نامـه و   به عالوه طبـق موافقـت  . گرفته است که در واقع تسهیلی در اعمال این روش ارزشگذاري گمرکی است     

 بـا  "حدوداً همزمـان "تواند ابه می مقررات گمرکی کشورهاي مورد مطالعه، فروش کاالي وارده یا یکسان یا مش           
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 "همزمـان "تواند به متن ماده در کنار کلمـه   لذا این عبارت می. ورود کاالي موضوع ارزشگذاري به ایران باشد    

  .اضافه گردد

  ارزش محاسباتی ) د

هاي فـوق بـه دسـت آورد، تعیـین ارزش             به هر حال اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارده را طبق روش           

در . نامه ارزشگذاري در اختیار مقامـات گمرکـی قـرار دارد    تی آن، روش دیگري است که طبق موافقت       محاسبا

  :دارد  مقرر می33این زمینه الیحه طی ماده 

ارزش "تعیـین نمـود، ارزش آن براسـاس         ) 32( لغایـت    29تـوان براسـاس مـواد         ارزش کاالیی را که نمی    "

  :د، تعیین خواهدشو  که از جمع اقالم زیر تشکیل می"محاسباتی

  .هاي ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کاال به کار رفته است ارزش مواد و کلیه هزینه - 1

 .سود و مخارج کلی که صادرکننده در قیمت فروش کاال منظور نموده است - 2

باید به قیمت واقعاً پرداختی شـده یـا قابـل پرداخـت          ) تعدیالت (35سایر اقالمی که طبق ماده       - 3

 .ودافزوده ش

هاي مستقیم و غیرمستقیم مربوط بـه تولیـد و فـروش      منظور از مخارج کلی فوق االشاره هزینه      -1: تبصره

  .کاالي مورد ارزشگذاري است که در بند اول منظور نشده است

توانـد براسـاس    مـی ) 33(و ) 32(هاي تعیین ارزش براساس مواد        انتخاب اولویت در اجراي روش    : 2تبصره  

  ."ده باشدتقاضاي واردکنن

نامه ارزشگذاري گمرکی سازمان جهانی تجارت      حیث المجموع منطبق با مقررات موافقت       مفاد این ماده من   

امـا توجـه بـه یـک     . است و با مقررات گمرکی کشورهاي مورد مطالعه در مورد روش مورد بحث تفاوتی ندارد            

ت فروش کاال منظـور نمـوده اسـت    نکته ضروري است که منظور از سود و مخارج کلی که صادرکننده در قیم        

سود و مخارجی است که صادرکننده در ارتباط با همان نوع یـا طبقـه از کـاال بـراي صـدور بـه             )  فوق 3شق  (

به عالوه کشورهاي در   . نماید و نه صدور همان کاال به هر کشور دیگر           کشور جمهوري اسالمی ایران منظور می     

جـایی   توانند در قالب یک حق شرط، اجازه جابـه   نامه می   افقت مو 3حال توسعه به موجب بند سوم از ضمیمه         
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هـاي   را بـه واردکننـده ندهنـد و روش   ) ارزش قیاسـی و ارزش محاسـباتی      (33 و   32هاي موضوع مـواد       روش

بینی شده به ترتیب خود براي تعیین ارزش گمرکی اعمال گردند، در حالی که الیحه همانند کـشورهاي         پیش

  .حقیق این اجازه را به واردکننده داده استمورد مطالعه در این ت

  هاي قبلی به طورکلی  استفاده از روش) هـ

به عنوان آخرین روش براي محاسبه ارزشی گمرکی کاال، گمرك در صورتی که نتوانـد ایـن روش را طبـق              

در بـه  هاي مستقل فوق تعیین کند، ارزش گمرکی آن را برمبناي مدارك و اطالعات موجود و با انعطاف          روش

 الیحـه، در ایـن روش   34در هر حـال بـه موجـب مـاده     . کارگیري مقررات مواد فوق الذکر تعیین خواهد کرد 

  :شود  براساس موارد زیر تعیین نمی"ارزش گمرکی"

  . قیمت صادراتی کاال براي فروش به کشورهاي دیگر-الف"

  . قیمت فروش کاال در بازار داخلی کشور صادرکننده-ب

  .ر بازار سایر کشورها قیمت فروش د-ج

  . قیمت فروش کاالهاي یکسان و مشابه تولید شده درقلمرو گمرکی -د

  . تعیین حداقل ارزش قابل قبول براي کاال-هـ

  ".هاي غیرواقعی و موهوم  ارزش-و

شـود کـه    نامه و قـوانین کـشورهاي مـورد مطالعـه متـذکر مـی        با مقررات موافقت 34در مقایسه مفاد ماده     

تـري   توان به آن افزود یا برخـی از بنـدهاي آن را بـه طـور دقیـق      امل نیست و موارد زیر را میفهرست فوق ک  

  :گردند بندهاي تکمیلی به قرار زیر پیشنهاد می. تنظیم نمود

  قیمت فروش کاالي تولید داخلی در جمهوري اسالمی ایران  )1(

 )روش محاسباتیغیر از (هزینه تولیدي که براي کاالي همسان یا مشابه تعیین شده است  )2(

  :گردند اصالحات زیر نیز در مورد برخی از بندهاي فوق پیشنهاد می

 قیمت صـادراتی کـاال   " با بند الف راجع به    "قیمت فروش در بازار سایر کشورها     "بند ج در مورد      )1(

 7 مـاده  2از بنـد  )هــ ( تـداخل دارنـد کـه مقتـضی اسـت در راسـتاي شـق            "براي فروش در کشورهاي دیگر    
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بایـد  "قیمت کاال براي صدور به کشوري غیر از کشور واردکننده"به موجب این بند   .  اصالح گردند  نامه  موافقت

  .مالك عمل واقع نگردد

 ).فوق) 2(با توجه به شق (ناظر بر هزینه تولید است نه فروش ) د(بند  )2(

براسـاس  با توجه به مراتب باال پنج روش محاسبه ارزش گمرکی کاال که در صورت عدم امکـان تعیـین آن        

بینی شده است که در کـل و بـا برخـی        ارزش معامالتی باید به ترتیب در گمرك دنبال شوند، در الیحه پیش           

نامه و قوانین چند کشور عضو سازمان جهانی تجارت کـه در    اصالحات، به شرح پیش گفته، با مقررات موافقت       

 الیحه ایـن ارزش گمرکـی کـاالي        36ه  البته طبق ماد  . اند هماهنگ است    این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته     

شود  هاي اعالم شده از طرف بانک مرکزي در روز اظهار محاسبه و تعیین می      ورودي برمبناي نرخ ارز و برابري     

  .نامه و در مقررات سه کشورها مورد مطالعه در این تحقیق نیز آمده است  موافقت9که در ماده 

   مفاهیم اصطالحات به کار رفته در الیحه-3

    به منظور جلوگیري از هرگونه برداشت نادرست و داشتن درکی دقیق از اصطالحات، در الیحه همچـون       

 ارائـه شـده اسـت کـه بـه شـرح زیـر        37نامه ارزشگذاري گمرکی، تعاریفی از این اصطالحات در ماده   موافقت

  :باشند می

خـصوصیات مـادي، کیفیـت و    کاالیی است که از همه جهـات، از جملـه         ) همسان ("یکسان"کاالي  ) الف"

در اجراي این بند، اختالفات جزیی ظاهري در صورت احراز سـایر شـرایط قابـل چـشم                  . شهرت یکسان باشد  

  .پوشی است

 کاالیی است که گر چه از همه جهات همانند نیست ولی خـصوصیات و مـواد تـشکیل               "کاالي مشابه ") ب

سانی را انجام دهد و از نظر تجاري قابلیـت جانـشینی        سازد عملکرد یک    دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می       

کیفیت کاال، شهرت آن وجود یک عالمت تجاري از جمله عواملی هستند کـه در تـشخیص ایـن            . داشته باشد 

  .گیرد که کاال مشابه است یا خیر، مورد مالحظه قرار می

 ایـران در کـشور مبـدا      زمانی است که در آن مدت، قیمت فروش کاال به جمهوري اسـالمی             "همزمان") ج

  .ثابت بوده است
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از قبیل فروش بـین  . اي از تجارت است که معامله فروش در آن انجام شده است       مرحله "سطح تجاري ") د

  ".کننده فروش و مصرف فروش یا خرده فروش و خرده فروش یا عمده تولیدکننده و عمده

به جز بنـدهاي ج     (ن ترتیب مذکور در الیحه      نیز تعاریف این اصطالحات، به همی     )15ماده  (نامه    در موافقت 

 نیـز تعریـف شـده اسـت و مقـصود      "کاالهاي متعلق به همان طبقـه یـا نـوع   "عیناً آمده است، اما درآن      ) و د 

گیرند که یک صنعت یا بخـش صـنعتی خـاص تولیـد      کاالهایی هستند که در گروه یا دسته کاالهایی قرار می 

 و  "ارزش گمرکی کـاالي واردشـده     "همین طور تعاریفی از   . شود  ه می کند و شامل کاالهاي همسان و مشاب        می

  . افزوده گردد37تواند به تعاریف مذکور در ماده  گردد که می  در این ماده مالحظه می"تولید شده"

انـد ولـی در    در قوانین برخی از کشورهاي مورد مطالعه مانند پاکستان نیز اصـطالحات فـوق تعریـف شـده      

رسـد از نقطـه نظـر     بنـابراین بـه نظـر مـی    . گردد ن و ترکیه چنین تعاریفی مشاهده نمی  قوانین کشورهاي چی  

نامه ارزشگذاري گمرکی الزامی به ارائه تعـاریف در قـوانین داخلـی وجـود نـدارد، سـرانجام در مـورد                        موافقت

کلیـدي بـه   شود که این تعاریف در برگیرنده همه اصطالحات           الیحه متذکر می   37تعاریف ارائه شده در ماده      

 در مواد مربوط کـه اشـاره      "حدوداً همزمان "نامه نیستند مثالً در صورت اضافه شدن قید           کار رفته در موافقت   

یا حتی تعریف کاالي مشابه یا همـسان نیـاز بـه توضـیحات تکمیلـی      . شد الزم است تعریفی از آن ارائه گردد   

تـوان تعـاریف    با توجه بـه مـتن نهـایی الیحـه مـی     به این ترتیب . شود ها اشاره می  به آن  15دارد که در ماده     

  .دیگري را نیز ارائه داد

در خاتمه این فصل راجع به چگونگی ارزشگذاري گمرکی در مقررات فعلـی و در الیحـه ذکـر چنـد نکتـه                   

اوالً این مقررات همانند قانون امور گمرکی فعلی، فقط شامل کاالهاي وارده، اعـم از ورود قطعـی،             . ضروریست

هـاي دیگـري    و تعیـین ارزش کـاالي صـدوري بـا اسـتفاده از روش      است  یت، صدور مجدد و ورود موقت       ترانز

در الیحـه نیـز    نقل شده که تقریباً عیناً همان مراتـب  213در قانون فعلی به موجب ماده       گیرد که     صورت می 

ق و عـوارض متعلـق بـه    ثانیاً این مقررات فقط ناظر بر آن دسته از کاالهاي وارداتی است که حقـو   . آمده است 

اي   نیـاز چنـین محاسـبه    گردد و لذا تعیین ارزش گمرکـی کـاال، پـیش    ها برمبناي ارزش محاسبه می ورود آن 

بنابراین وجود مقررات ارزشگذاري گمرکی مانع از آن نیست که حقوق و عوارض متعلـق بـه ورود کـاال                   . است
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هاي مختلف بـراي   رغم مشخص بودن روش    الثاً، علی ث. برمنباي واحد یا ترکیبی از ارزش و واحد وصول گردند         

ارزشگذاري گمرکی، در هر حال این حق براي مقامات گمرکی محفوظ اسـت کـه نـسبت بـه صـحت و دقـت          

 و 1مدارك تسلیمی توسط صـاحب کـاال تردیـد کننـد و از وي توضـیحات و مـدارك تکمیلـی طلـب نماینـد             

 باشدکه نسبت به ارزش گمرکـی تقـدیمی در مراجعـه اداري             متقابالًصاحب کاال نیز باید از این حق برخوردار       

 که در ذیل ضوابط ارزش گذاري ذکري به میان نیامده هـر چنـد             یا قضایی تقاضاي تجدید نظر کند     ) گمرك(

 در ایـن   کـه بینـی شـده اسـت      پـیش   تحت عنوان اختالفات گمرکـی در اسـتیناف          در مقررات عمومی الیحه   

در حالی کـه   تجدیدنظر خواهی براي صاحبان کاال را به رسمیت شناخته،  با تعیین نصاب معینی حق    مقررات

نامه در نظر گرفتن حق تجدید نظر براي صاحب کاال، بدون هرگونه محـدودیتی           موافقت 11 ماده   2طبق بند   

نامـه تجدیـد    همچنین به موجب موافقت. استیا اعتراض واردکننده    از لحاظ مبالغ مورد ادعا از سوي گمرك         

 براي این منظور  رادیوان عدالت اداريمنحصراً  که در الیحه،  طرح شده تواند در مراجع قضایی      می اهیخونظر

با ایت ترتیب ایجاد محدودیت می کند و واردکننده را از حق انتخاب مرجع دادرسی،   که  نموده اند   بینی    پیش

 تـشخیص صـالحیت بـا     قاعدتاً محروم می کند، هر چند " دیوان عدالت اداري"عنوانغیر از یک مرجع تحت    

محکمه بوده و در حال حاضر هم اگر واردکننده اي به عوض دیوان عدالت دادخواسـت رسـیدگی بـه محـاکم            

رابعـاً بـرخالف   2.عمومی حقوقی تسلیم نماید منعی وجود ندارد و محاکم رسـیدگی و راي صـادر مـی نماینـد           

 در مجلـس شـوراي اسـالمی، بـه دلیـل تقاضـاي       قانون امور گمرکی فعلی، مقررات الیحه ، در صورت تصویب    

نامه ارزشگذاري گمرکی در ایـن سـازمان هماهنـگ       عضویت در سازمان جهانی تجارت باید با الزامات موافقت        

در غیـر ایـن صـورت    . باشد تا در جریان مذاکرات مشکلی پدید نیاید یا بتوان به سئواالت مربوط پاسخ گفـت           

پس از الحاق جمهوري اسـالمی  : خامساً. م به تطبیق آن با الزامات فوق نمودناگزیر باید در طول مذاکرات اقدا  

 و از طریـق دبیرخانـه سـازمان بایـد در     3ایران به سازمان جهانی تجارت متن کامل این مقررات بایـد منتـشر    

                                                
 .١٧نامه ارزشگذاري گمركي، ماده  ت موافق-  1
 .٣۶٠ ايل ٣۴۵قسمت یازدهم الحيه، مراجع رسیدگي به اختالفات گمركي مواد  - 2
 .١٢ي، ماده  موافقت نامه ارزشگذاري گمرك-  3



 ٨٠

ان اختیار کمیته ارزشگذاري گمرکی قرار گیرد و در مورد هر گونه تغییرات و اصالحات بعدي نیز به همین سـ    

   .1عمل شود

 یا الزامات در رابطه با  بنابراین گزینه اي که می تواند از ایجاد توقف در مراحل قانون گذاري و تصویب،

می نماید اصالحات آتی موافقت نامه ارزش گذاري که قهراً اصالح در ضوابط ارزش گذاري در الیحه را ایجاب 

 که در الیحه به لحاظ جنبه فنی و تخصصی ستکه مستلزم طی مراحل مشکل و زمان بر قانون گذاري ا

 موافقت نامه  موضوع ارزش گذاري طی ماده مستقل مبناي ارزش گذاري کاالي ورودي در گمرك را صریحاً

 38 تا 29هاي مربوط ارزش گذاري سازمان جهانی تجارت  قرار دهند و نقل جزئیات به شکلی که در مواد 

حواله داده شود حی که در گزارش اشاره شده به آیین نامه اجرایی آن الیحه آمده با اعمال اصالحات به شر

که در عین حال تغییرات در موافقت نامه و ضوابط ارزش گذاري در آن هر آیینه با سهولت و زمان کمتري 

  .امکان پذیر خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٢ مهان، ماده -  1
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  قواعد مبدأ: بخش دوم

  مقدمه

المللی کار سبب شده است که فرآیند تولید کاال در           و تقسیم بین   المللی شدن تولید         امروزه جریان بین  

. مناطق و کشورهاي گوناگون شکل گیرد و در این فرآیند مواد و عناصري از کشورهاي مختلف دخیـل باشـند    

ه رو     شود که واردکنندگان در تشخیص مبدا کاال با مـشکالت و دشـواري              این امر سبب می    هـاي بـسیاري روـب

المللی مقرراتی براي تعیین مبدا کاال بـراي اهـداف مـورد نظـر شـکل       رو به تدریج در سطح بین     از این   . شوند

نامه قواعد مبدا به عنـوان یکـی از اسـناد سـازمان جهـانی        توان در موافقت    گرفته است که نمود بارز آن را می       

  .هند گرفتابعاد مختلف این موضوع ذیالً طی سه فصل مورد بررسی قرار خوا. تجارت مالحظه کرد

  

  

  قواعد مبدا و دامنه کاربرد آن: فصل اول

   تعریف و اهمیت قواعد مبدا -الف

 مجموعه ضوابط و معیارهایی هستند که براي تعیـین مبـدا سـاخت یـا تولیـد کـاال مـورد         1     قواعد مبدا 

رت و همچنـین  قواعد مبدا براي اجراي تدابیر و اقدامات ویـژه کـشوري در زمینـه تجـا    . گیرد استفاده قرار می 

این قواعد در زمره ابزارهاي سیاست     . آوري آمارهاي اقتصادي و بازاریابی یک محصول جنبه اساسی دارد           جمع

هاي ترجیحـی یـا تـدابیر و اقـدامات      ترین وظیفه آن تضمین این امر است که سیاست تجاري هستند که مهم 

که مبدا محـصولی شـناخته شـود، کـشور     به مجرد این . محدود کننده تنها به کشورهاي هدف اختصاص یابد     

هاي تجاري خاص را اعمال کند، مانند ورود بدون پرداخت حقـوق   تواند ترجیحات یا محدودیت   واردکننده می 
                                                

1- Rules of origin 
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هاي مقداري در مـورد کاالهـایی     است یا وضع محدودیت2ها منطقه تجارت آزاد  که مبدأ آن 1و عوارض کاالیی  

مین طور اعمال عوارض ضد دامپینگ در مورد کاالهاي یک شـرکت  یک کشور مشمول سهمیه و یا ه     با مبداء   

  . مشخص که مبدا آن، کشور هدف است

     به رغم بسیاري از کشورهاي در حال توسعه الزامات قواعد مبـدا، پیچیـده و حتـی در مـواردي طاقـت              

زمینـه دسترسـی بـه    تواند به مشکالت جدي در  در هر حال، تنوع و گوناگونی در مقررات مبدا می . فرسا است 

به عالوه بسیاري از این کشورها تحت تاثیر منفی تغییرات قواعد مبـدا در کـشورهاي توسـعه    . بازار منجر شود 

بنابراین کـشورهاي مـذکور   . اند یافته، به ویژه در حوزه محصوالت کشاورزي و پوشاك و منسوجات قرار داشته          

  .سازي قواعد مبدا دارند نفعی اساسی در هماهنگ

خواهـد درصـد بـاالیی از       لحاظ کشورهاي در حال توسعه، مشکالت در اجراي قواعد مبدا که اغلـب مـی              از  

هاي جاري و مورد عمـل   ارزش کاال از طریق پردازش در کشور صادرکننده اضافه گردد، و همچنین محدودیت       

مـومی ترجیحـات   هـاي نظـام ع      سبب شدند که صادرکننده آن نتوانند از مزیـت        ) اي  هاي تعرفه   مانند سهمیه (

GSP3استفاده چندانی بنمایند .  

   انواع قواعد مبدا-ب

  :شوند قواعد مبدا به دو نوع اساسی تقسیم می

  4 قواعد مبدا غیر ترجیحی -1

  5 قواعد مبدا ترجیحی-2

اي براي تعیین مبدا کاال در چارچوب ابزارهاي سیاست تجاري      قواعد مبدا غیر ترجیحی به عنوان وسیله 

شـود، ماننـد ترتیبـات و      اعمال می6جهانی تجارت، در مورد تجارت مبتنی بر اصل دولت کامله الوداد       سازمان  

                                                
1 - Duty free enty 
2 - Free trade area (FTA) 
3 - General System of Preferences(GSP) 
4 - Non – preferential rules of origin 
5 - Preferenlial rules of origin 
6 - Most Favoured Nation (MFN) 
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 و 1نامـه پوشـاك و منـسوجات       هاي مقـداري در موافقـت       هاي مربوط به عوارض ضد دامپینگ،محدودیت       روش

  .هایی که شامل ترتیبات ترجیحی نیستند سهمیه

، منـاطق تجـارت آزاد، و       GSPاي تعرفـه ترجیحـی ماننـد        هـ       قواعد مبدا ترجیحی در چـارچوب رژیـم       

هدف از قواعد مبدا ترجیحی اعطاي رفتار ترجیحی، مانند       . گردد  اي اعمال می    هاي اقتصادي منطقه    بندي  گروه

  .هاي خاص و مواردي از این نوع به کاالهاي وارداتی است حقوق و عوارض ترجیحی، سهمیه

  ) مستقل (3 و داوطلبانه2قراردادي: اند قواعد مبدا ترجیحی بر دو قسم

هـا تنظـیم الگوهـاي تجـاري      شوند و هدف آن     قواعد مبدا قراردادي غالباً از مذاکرات دو جانبه ناشی می    

این مقـررات مـثالً در   . نامه آنان است    هاي متعاهد و جلوگیري از کسب امتیاز کشورهاي ثالث از موافقت            طرف

  . گردد ها اعمال می نامه گونه موافقت  در قالب این4 وسیله نقلیه دیگرمورد انتقال کاال از یک وسیله به

اي از خصوصیت داوطلبانـه    تبلور یافته است، جلوهGSP    قواعد مبدا داوطلبانه که عمدتاً در قواعد مبدا        

واعـد  نامه ق این ماهیت داوطلبانه در اعالمیه عمومی منضم به موافقت.  به عنوان یک کل است     GSPامتیازات  

  .مبدا سازمان جهانی تجارت مورد شناسایی قرار گرفته است

   نظام عمومی ترجیحات و قواعد مبدا-ج

 در اجالس دوم کنفرانس تجارت و توسـعه ملـل     1968 مارس   26 مورخ   21     با تصویب قطعنامه شماره     

ه سـاخته کـشورهاي در   ورود آزادانه یا ترجیحی کاالهاي صادراتی ساخته و نیمـ "تحت عنوان ) آنکتاد(متحد  

، کشورهاي در حال توسعه امکـان یافتنـد مقـادیر زیـادي از کاالهـاي       "حال توسعه به کشورهاي توسعه یافته     

ساخته و نیمه ساخته و همین طور محصوالت کشاورزي خود را با شـرایط ترجیحـی بـه کـشورهاي صـنعتی             

نوعات و محصوالت یـاد شـده کـاهش    به موجب همین قطعنامه حقوق گمرکی متعلق به ورود مص      . صادرکنند

                                                
1 - Agreement on Textiles and clothing 
2 - Contractual  
3 - Autonomous 
4 - Trans-shipment  
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 بـراي صـادرکنندگان بـه هنگـام ارائـه      "اي ترجیحـات تعرفـه  " بنابراین، آگاهی از ایـن     1.یافته یا حذف شدند   

  .پیشنهاد و عقد قرارداد اهمیت دارد

 آن اسـت کـه   GSPهاي حقوق و عـوارض       الزمه ورود به جرگه کشورهاي اعطا کننده ترجیحات با نرخ        

اهـداف  . ر یک کشور دریافت کننده ترجیحات طبق قواعد مبدا مقرر توسط کشور واردکننده باشـد مبدا کاال د 

  :این قاعده کلی عبارتند از

احتمالی، یعنی تضعیف و سـست کـردن نظـام تعرفـه گمرکـی        " 2انحراف تجارت " جلوگیري یا تحدید     -1

 ثالثی اعطا شود صرفاً به این دلیل که      بنابراین چنانچه ترجیحات به کاالهاي کشور       . کشور اعطا کننده ترجیح   

 ترانزیت شده یا تنها به طور صوري در این کـشور پـردازش گردیـده    ، از کشور دریافت کننده ترجیحات     کاالها

تمام کشورهاي اعطا کننده ترجیحات براین الـزام تاکیـد دارنـد کـه کاالهـاي      . تواند مساله ساز باشد  است می 

 و یـا در صـورتی کـه از مـواد       3 در کشور دریافت کننده ترجیحات تولید شـوند        برخوردار از ترجیحات یا تماماً    

 "کند، شوند، در کشور دریافت کننده ترجیحات که اقدام به صدور کاال می            وارداتی از سایر کشورها ساخته می     

  .  پیدا کرده باشند"4تغییر اساسی 

هـا و در نتیجـه    اي که صادرات آن   ه تشویق ساخت واقعی در کشورهاي دریافت کننده ترجیحات به گون          -2

  .ها کمک گردد درآمد ارزي این کشورها افزایش یابد و به این ترتیب به جریان صنعتی شدن و اشتغال آن

     گر چه مبدا کاال اصوالً یابد تنها در یک کشور دریافـت کننـده ترجیحـات باشـد، برخـی از کـشورهاي           

مواد عرضه شده توسط سایر کشورهاي دریافت کننـده  " 5کردن متراکم –کردن    جمع "کننده ترجیحات     اعطا

هـاي مبـدا مـواد     به عـالوه در بعـضی از نظـام      . اند  اي اجازه داده    هاي منطقه   ترجیحات را در محدوده زیر گروه     

تواند در یک کشور دریافت کننده ترجیحات براي ساخت           عرضه شده توسط کشور اعطاء کننده ترجیحات می       

                                                
شـركت چـاپ و     : هتـران (املللي، چاپ هفتم،     مسعود طارم سري، حقوق بازرگاني بني      -  1

 .٢۶٣- ۶۴ص ص) ١٣٨۵نشر بازرگاني،
2 - Deflection of trade 
3 - Wholly obtaind in a country  
4 - Substantial transformation 
5 - Cumulation 
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ایـن ترتیبـات در   . گـردد  کننده صـادر مـی   تفاده قرار گیرد که بعداً به همین کشور عرضهیک محصول مورد اس 

  . گیرد قرار می"1استفاده از محتواي متعلق به کشور اعطاء کننده"قالب مفهوم 

کـشورهاي اسـترالیا، نیوزلنـد و     (2" معیـار درصـد  " ،یـا برحـسب  "تغییر اساسی"    در نظام فوق اصطالح  

هـایی را بـه طـور مـستقیم یـا             هر دو معیـار محـدودیت     . شود  تعریف می 3"معیار پردازش " یا برحسب ) آمریکا

معیار پـردازش از طریـق ایـن قاعـده اساسـی تعریـف              . کنند  غیرمستقیم در استفاده از مواد وارداتی وضع می       

ی در بنـدي کـاالی   کننده ترجیحات تغییـر طبقـه     گردد که مواد وارداتی در جریان ساخت در کشور دریافت           می

هـا اعمـال     در مورد کاالهاي برخوردار از معافیت، قواعد جداگانه خاصی در مـورد آن            . رقمی بدهند چهارسطح  

  .کنند بسیاري از این قواعد یک نوع محدودیت درصدي را در مورد استفاده از مواد وارداتی اعمال می. شود می

گرفتند مقررات ملی خود را مستقالً بـه  کننده ترجیحات تصمیم    ، کشورهاي اعطاء  GSP    در آغاز اجراي    

گردد، کـشورهاي   از آن جا که ترجیحات به طور یک جانبه و همین طور غیر قراردادي اعطاء می            . اجرا گذارند 

کننـد بـراي    اعطاء کننده این اصل کلی را حفظ کردند کـه مختارنـد در مـورد قواعـد مبـدایی کـه فکـر مـی                    

این امر منجر به تعداد زیادي از . ت مناسب است، خود تصمیم بگیرندکشورهاي استفاده کننده از این ترجیحا  

هـا و   به عالوه ماهیت فنـی و تنـوع قواعـد مبـدا، پیچیـدگی            . باشد  مجموعه قواعد مبدا شد که مورد عمل می       

  . و استفاده از آن به وجود آوردGSPمشکالت جدیدي را براي 

یافت کننده به نقائص متعـددي در نظـام مبـدا و           ، کشورهاي در  GSP    در طول بیش از سه دهه اجراي        

لذا برخی اصالحات از این حیـث صـورت گرفـت ولـی     . اند ، پی بردهGSPمشکالت بعدي آن براي استفاده از  

هـاي    ترین، نارسـایی    مهم. سازي قواعد پا برجا است      سازي، آزادسازي و ساده     مشکالت اصلی در مورد هماهنگ    

انـد عبارتنـد    ها مواجه شده    که کشورهاي دریافت کننده ترجیحات با آن       GSPنظامات مختلف مبدا در مورد      

  :از

  . وارداتی در مورد استفاده از مواد و اجزاء و قطعات معیار مبدا بسیار محدود کننده - 1

                                                
1 - Donor country content 
2 - Percentage criterion 
3 - Process criterion 
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هاي کشورهاي ثالث را براي معیـار پـردازش و درصـد         الزامات معموالً اضافی که استفاده از نهاده       - 2

اي،و   به جاي تغییر سـاده در جایگـاه تعرفـه         "اي  یا سه باره تعرفه   دوباره   شپر"لزام به   کند، مانند ا    محدود می 

 . است کشور ذینفع مبداء آنهاي اضافی که اء یا نهادهزمشخص کردن اج

تنوع قواعدي که توسط کـشورهاي اعطـاء کننـده ترجیحـات در مـورد معیارهـاي اصـلی یعنـی             - 3

هاي گوناگون از معیارها یا الزامات درصـد، در همـه            وجود نسخه  گردد و   معیارهاي پردازش و درصد اعمال می     

هـا در زمینـه    هاي فـاحش میـان طـرح    شود و همچنین تفاوت     اعمال می  GSPهاي مبدایی که در مورد        نظام

 اسـت، چـرا کـه محـصوالت      این تعدد وتنوع مشکالتی را براي صادرکنندگان پدید آورده     . الزامات مبدا اضافی  

 کشور اعطاء کننده ترجیحات واجد شرایط تـشخیص داده شـوند امـا مـثالً در بـازار یـک        ممکن است در یک   

 . هاي اجرایی بیشتري نیاز باشد کشور مجاور به تعدیل

پیچیده و مفصل، الزامات حمل مستقیم، مدیریت و اداره، مـستندسازي و        مکمل  معیارهاي مبدا    - 4

 قابل توجهی براي مبادالت در چارچوب این نظام      هاي اضافی   تواند متضمن هزینه     می GSPوارسی در اجراي    

 .باشد

  

  نامه قواعد مبدا مقررات موافقت: فصل دوم

  

نامـه   نامه قواعـد مبـدا در واقـع وارث موافقـت        به عنوان مجري موافقت    WTO 1   سازمان جهانی تجارت    

ظیفـه آزادسـازي،    و1995 تا تاسیس این سـازمان در  1947است که از سال ) 2گات(عمومی تعرفه و تجارت   

بنـابراین پـیش از ورود بـه مباحـث قواعـد مبـدا در       . المللی را بـه عهـده داشـت    تنظیم و تسهیل تجارت بین    

  .نامه فوق الزم است پیشینه امر در گات مورد بررسی قرار گیرد موافقت

  

   گات و قواعد مبدا-الف
                                                

1 - World Trade Organization (WTO) 
2 - General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) 
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 بـراي چگـونگی تعیـین مبـدا کاالهـا در          اي  نامه عمومی تعرفه و تجارت، قواعد و ضوابط ویژه               در موافقت 

هاي متعاهد در این سند مخیر بودنـد کـه قواعـد     هر یک از طرف این رو   المللی وجود نداشت و از        تجارت بین 

مبدا خاص و مورد نظر خود را اختیار کنند و در این راستا حتی ضـوابط گونـاگونی را کـه شـرح آن گذشـت،         

اي که امضا کننـدگان ایـن سـند در خـصوص قواعـد       تنها نکته. ر دهندبسته به اهداف خود، مورد استفاده قرا    

مبدا ملزم به رعایت آن بودند، از این قرار است که قواعد مذکور در قلمـرو هـر یـک از کـشورهاي واردکننـده           

الوداد در مورد سایر کشورهاي عضو گات   کاملهها باشد و برپایه اصل دول    ونی آن  قان -منطبق با شرایط حقوقی   

  .اي یکسان اعمال شود  گونهبه

 "عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات" گات تحت عنوان   8 ماده   1    در این ارتباط شق ج بند       

هاي متعاهد همچنین لزوم به حداقل رسـاندن حـدود و پیچیـدگی تـشریفات ورود و      طرف"دارد که    مقرر می 

 الحـاقی  8طبق بند دوم مـاده  1"کنند دور را تایید میصدور و کاهش و تسهیل الزامات صدور اسناد ورود و ص         

اگر به هنگام ورود محصوالتی از سرزمین یک طـرف متعاهـد بـه سـرزمین طـرف متعاهـد دیگـر، ارائـه            "نیز  

 خواهـد  1هاي مبدا در آن حد الزامی باشد که کامالً اجتناب ناپذیر گردد، این امـر در انطبـاق بـا بنـد        گواهی

المللـی پـول، دارد کـه     عمال عوارض چندگانه براي تسعیر ارز، به شرط تایید صندوق بین   که اشاره به ا     "2بود

  . مستلزم ارائه گواهی مبدا کاال است

   با توجه به این که کشورها در طول فعالیت گات در تعیین ضوابط و قواعد مبدا مخیر بودنـد بـه تـدریج                      

ئه تعریفی یکنواخت از آن به نحوي که توسط تمامی این نیاز احساس شد که هماهنگ سازي قواعد مبدا و ارا       

ایـن امـر بـه    . گـردد  کشورها یکسان به کار گرفته شود، به یک ضرورت بدل شد که سبب تسهیل تجارت مـی         

توانست این قواعد را به ابزاري در راستاي اعمـال   عالوه حکایت از آن داشت که سوء استفاده از قواعد مبدا می    

کشورها درآورد که در هماهنگی با اصول و اهداف گات نباشد، ولـی از آن جـا کـه           هاي خاص تجاري      سیاست

  .نمود ها بسیار پیچیده و دشوار می این قواعد متنوع و متعدد بودند، هماهنگ سازي آن

                                                
نامـه عمـومي       امیدخبش و مـسعود طـارم سـري، آشـنایي بـا موافقـت              یار اسفند -  1

: هتـران (ایـران بـه آن   احلاق مجهوري اسـالمي  و بررسي تبعات " گات"جتارت تعرفه و   
  .٢٢٢ ص ،)١٣٧٢هاي بازرگاني،   مطالعات و پژوهشموسسه

 . مهان-  2
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 دبیرخانـه گـات یادداشـتی را در    1981      با پیدایی چنین درکی از قواعد مبدا، براي اولین بار در سـال     

 خـود را    هاي متعاهد در این سازمان موافقت       در سال بعد وزراي طرف    .  مبدا تهیه و تنظیم کرد     خصوص قواعد 

ها بـه طـور یکـسان بـه کـار گرفتـه شـود، اعـالم           اي که توسط همه طرف      در مورد بررسی قواعد مبدا به گونه      

کـاري جـدي در   ) 1986-93(با این حال تا برگزاري آخرین دور تجاري گات موسوم به دور اروگوئـه   . داشتند

   1.این خصوص انجام نگرفت

الملـل    توسعه و گسترش بیش از حد سه حـوزه مهـم در تجـارت بـین             1980از سوي دیگر، در اواخر دهه       

  :منجر به توجه بیشتر به مسائل و مشکالت ناشی از قواعد مبدا شد

اي،  جـاري منطقـه  هاي تجارت ترجیحی، اعم از ترتیبات ت نامه افزایش و ازدیاد قابل توجه موافقت  - 1

  .هاي کاربرد قواعد مبدا متفاوت و مختلفی وجود داشت ها روش دو جانبه یا چند جانبه که در آن

ها که بـه مبـدا کـاال     افزایش شمار دعاوي تجاري ناشی از نحوه اعمال ترتیبات مربوط به سهمیه        - 2

هـاي داوطلبانـه    محـدودیت  راجعـه بـه منـسوجات و اعمـال     2مربوط شد، از جمله در ترتیبات الیاف چندگانه 

 . در مورد فوالد3صادراتی

الملـل   ها در عرصه تجارت بین  ضد دامپینگ در کشورها و به کارگیري آن      رویه قوانین   افزایش بی  - 3

 از جمله استفاده از کشورهاي ثالث به عنوان مبدا تولید یا صدور کاال براي رهاي فرا که منجر به استفاده از راه     

 4.گشت ور میمقابله با پدیده مذک

   تمامی این اتفاقات و اهمیت روز افزون قواعد مبدا در پیشرفت آزاد سـازي تجـاري، سـبب شـد کـه در                      

هاي به کارگیري قواعد مبدا مورد توجه قرار گیـرد         مذاکرات دوراروگوئه این قبیل مشکالت در تعاریف و شیوه        

هنـگ سـازي قواعـد مـذکور بـراي تمـامی       ها را از طریق تنظـیم و هما  و کشورهاي شرکت کننده بکوشند آن 

شود و رعایت آن براي کلیـه اعـضاي    نامه مبدا خوانده می نامه، که امروزه موافقت کشورها در قالب یک موافقت  

  .سازمان جهانی تجارت الزام آور است، حل و فصل کنند
                                                

هـا    نامـه   سـاختار، قواعـد و موافقـت      :  علي زاهد طلبان، سازمان جهاني جتارت      -  1
 .٣٠٩ ص ،)١٣٨۵ شركت چاپ و نشر بازرگاني، :هتران(

2 - Multi Fibre Arrangement (MFA) 
3 - Voluntary Export Restraints (VERs) 

 .٣١٠ مهان، ص -  4
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   قواعد مبدا در سازمان جهانی تجارت-ب

هـاي تجـاري    تجـاري دور اروگوئـه اسـت و یکـی از موافقـت          حاصـل مـذاکرات      1نامه قواعد مبدا       موافقت

نامه تاسیس ایـن   آید که در ضمیمه الف موافقت     چندجانبه تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت به شمار می        

هـا بـراي کـشورهاي عـضو سـازمان جهـانی تجـارت جنبـه          نامـه  قبول تمامی این موافقت . سازمان آمده است  

آوري را براي همه اعضاي این سـازمان در قالـب یـک بـسته واحـد          تعهدات الزام  اسناد مزبور    . دارد "اجباري"

به جز معدودي (پذیرند باید کل بسته      به این معنا که کشورهایی که نتایج دور اروگوئه را می           2نماید،  ایجاد می 

بـر تنظـیم   را قبول کنند و بنابراین دیگـر رویکـرد ادوار قبلـی در گـات، خـصوصاً دور توکیـو مبنـی         ) استثناء

مجموعه قواعد جنبی که در آن براي اعضا حق انتخاب وجود داشت، در سازمان جهانی تجارت کنار گذاشـته              

  .شد

  نامه قواعد مبدا  دامنه و اهداف موافقت-1

هـاي تجـاري غیـر      ماده و دو ضمیمه تنظیم شده است منحصراً ناظر بر سیاسـت      9 که در          این موافقت 

هاي تجارت ترجیحـی   نامه  این حوزه کاربرد دارد، یعنی که سند مذکور شامل موافقت ترجیحی بوده و فقط در    

 1 مـاده  1بند . شود و این گونه ترتیبات تجارت ترجیحی مشمول قواعد خاص خود در این زمینه هستند          نمی

رات و قواعد مبـدا بـه عنـوان قـوانین، مقـر      "کند که     نامه در تعیین حوزه مشمول این سند تصریح می          موافقت

ها را براي تشخیص کشور مبدا کاالهـا   تصمیمات اداري داراي کاربر عامی تعریف خواهد شد که هر عضوي آن    

هاي تجاري قـراردادي یـا مـستقل       گذارد، مشروط بر این که قواعد مبدا مزبور به آن دسته از رژیم              به اجرا می  

منجـر  1994 گـات  1لمرو اجراي بند مـاده   خارج از قاي مربوط نباشد که به اعطاي ترجیحات تعرفه  ) داخلی(

دهد که تمام قواعد مبدا مورد استفاده در ابزارهاي سیاستگذاري تجـاري غیـر        ادامه می  2 و در بند     "شوند  می

  :شود ترجیحی موارد زیر را شامل می

   کامله الوداد؛اعمال رفتار مبتنی بر شرط دول ) ١(

                                                
1 - Agreement on Rules of Orgin 

امللـل، مسینـار      هـاي اقتـصادي بـني       امللل، مـدیریت پـژوهش       كمیته حقوق جتارت بني    -  2
هـاي    موسسه مطالعـات و پـژوهش  : هتران(هاي حقوقي سازمان جهاني جتارت    جنبه بررسي

 .۶- ٨ ص، ص)١٣٧۵بازرگاني، 



 ٩٠

 وضع عوارض ضد دامپینگ و جبرانی؛  ) ٢(

 فاظتی؛اتخاذ اقدامات ح ) ٣(

 گذاري مبدا؛ تعیین شرایط عالمت ) ۴(

 . اي هاي تعرفه هاي مقداري تبعیضی یا سهمیه اعمال هرگونه محدودیت ) ۵(

تواند در خرید دولتی و آمارهاي تجـاري مـورد اسـتفاده     نامه قواعد مبدا غیر ترجیحی همچنین می       موافقت

در ایـن خـصوص     . کنـد   مـشخص مـی   نامه جایگاه قواعد مبـدا ترجیحـی را            به همین سان موافقت    1قرار گیرد 

دارد کـه    مقرر مـی "اعالمیه مشترك راجع به قواعد مبدا ترجیحی"نامه تحت عنوان   موافقت 2ضمیمه شماره   

، مقررات و تصمیمات اداري داراي کاربرد عام تعریف خواهد شد که     ترجیحی، آن دسته از قوانین     قواعد مبدا "

که به اعطاي ) داخلی(هاي تجاري قراردادي یا مستقل         رژیم هر عضوي براي تشخیص این که آیا کاالیی طبق        

هـا را اعمـال    منجر شده،واجد شرایط برخورداري از رفتار ترجیحـی هـستند یـا نـه، آن    ... اي    ترجیحات تعرفه 

کننـد فـوراً قواعـد مبـدا ترجیحـی خـود را بـه              همچنین به موجب همین ضمیمه، اعضا توافق می        2."کند  می

هانی تجارت ارائه دهند و در مورد قواعد مبدا ترجیحی جدید یا تغییرات در این قواعد نیز دبیرخانه سازمان ج  

کشورهاي عـضو  . دهد دبیرخانه نیز موظف شد فهرست اطالعات دریافتی را در اختیار اعضاء قرار   . چنین کنند 

  .سازمان همچنین نباید قواعد مبدا جدید یا تغییرات ایجاد شده را عطف بما سبق کنند

کنـد اصـول بـه     نامه در عین حال که قواعد مبدا ترجیحـی را از حـوزه شـمول خـود خـارج مـی                موافقت

  :شود که به قرار زیر هستند کارگیري این دسته از قواعد مبدا را نیز متذکر می

گردد، باید در این قاعده، مبدا ترجیحـی     بندي تعرفه اعمال می      در مواردي که معیار تغییر طبقه      ) ١(

ه استثنائات وارد بر آن، عناوین فرعی یا عناوین نمانکالتور گمرکی که مورد نظر قاعده مزبور هـستند             و هرگون 

  .به وضوح تعیین شوند

گـردد، همچنـین بایـد در قواعـد مبـدا ترجیحـی،         در مواردي که معیار درصد ارزشی اعمال می     ) ٢(

 .روش محاسبه این درصد مشخص شود

                                                
  .١نامه قواعد مبدا، ماده   موافقت-  1
 . مهان، ضمیمه دوم-  2



 ٩١

گـردد، بایـد عملیـاتی کـه مبـدا        ت پـردازش توصـیه مـی       در مواردي که معیار ساخت یا عملیـا        ) ٣(

 .کنند، بدقت معلوم شوند ترجیحی را تعیین می

دهد، هـدف اصـلی آن        نامه را تشکیل می         در ارتباط با قواعد مبدا غیرترجیحی که موضوع اصلی موافقت         

هی را جهـت اسـتفاده    واحد مشاب،هماهنگ سازي قواعد مبدادر این دسته از مقررات است، به نحوي که معیار 

تمامی اعضاي سازمان جهانی تجارت، صرف نظر از این کـه ایـن قواعـد غیرترجیحـی بـه چـه منظـور مـورد                   

  :نامه در مقدمه این سند به شرح زیر آمده است اهم اهداف موافقت. استفاده قرار گیرند، در اختیار گذارد

  ؛1994 پیشبرد اهداف گات  ) ١(

 بینی؛ ق قواعد مبدا روشن و قابل پیشالمللی از طری  تسهیل تجارت بین ) ٢(

 ی بر سر راه تجارت ایجاد نکند؛ فنی غیر وانع تضمین این که قواعد مبدا م ) ٣(

 را از میان نبـرد یـا بـه آن لطمـه     1994 تضمین این که قواعد مبدا حقوق اعضا به موجب گات    ) ۴(

 وارد نیاورد؛ 

 به قواعد مبدا مطلوب است؛هاي مربوط  تامین این امر که شفافیت قوانین، مقررات و رویه ) ۵(

طرفانه تهیه  بینی، منطقی و بی اي منصفانه، شفاف، قابل پیش   تضمین این که قواعد مبدا به گونه       ) ۶(

 1.و اعمال شوند

 

   برنامه هماهنگ سازي قواعد مبدا-2

    در مذاکرات تجاري دور اروگوئه بـه منظـور تحقـق هماهنـگ سـازي قواعـد مبـدا غیرترجیحـی میـان                

اي براي اجرا در نظر گرفتـه شـده    صولی به عنوان راهنما و نهادهایی براي انجام این مقصود و برنامه ا ،کشورها

  .ها پرداخته خواهد شد است که ذیالً به آن

 آزاد هـستند کـه تـا هماهنـگ سـازي قواعـد مبـدا             ،    گرچه کـشورهاي عـضو سـازمان جهـانی تجـارت          

نامه نظامـاتی را بـراي ایـن دوره     ، اما در عین حال موافقت  غیرترجیحی، قواعد مبدا خاص خود را اعمال کنند       

                                                
 . مهان، مقدمه-  1



 ٩٢

نامـه ایـن     موافقت2به موجب ماده . ها هستند انتقالی تعیین کرده است که کشورهاي عضو ملزم به رعایت آن     

  :الزامات به شرح زیر هستند

ونـه  گـردد، در ایـن قاعـده مبـدا و هرگ          بندي تعرفه اعمال مـی       در مواردي که معیار تغییر طبقه      ) ١(

استثنائات وارد بر آن، باید عناوین فرعی و عناوینی در نمانکالتور گمرکی که مورد نظر قاعده مزبـور هـستند،           

  .به وضوح تعیین شوند

گردد، همچنین باید در قواعد مبـدا، روش محاسـبه     در مواردي که معیار درصد ارزش اعمال می  ) ٢(

 .این درصد مشخص شود

گردد، باید عملیاتی که سـبب تعیـین    یات پردازش توصیه می در مواردي که معیار ساخت یا عمل       ) ٣(

 .گردد، بدقت معلوم شوند مبدا براي کاالي ذیربط می

باشند، قواعـد مبـدا    ها می  سیاست تجاري که قواعد مبدا در پیوند با آن زارقطع نظر از اقدام یا اب      ) ۴(

 .ورد استفاده قرار گیردهاي تجاري م نباید به عنوان ابزارهاي تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم هدف

الملـل    قواعد مبدا خود نباید اثرات محدودکننده، منحرف کننده یا اخالل کننده بر تجارت بـین               ) ۵(

 .داشته باشد

تـر از قواعـد مبـدایی     گردنـد نبایـد شـاق      قواعد مبدایی که در مورد واردات و صادرات اعمال می          ) ۶(

مچنین در به کارگیري قواعد مبدا نباید هیچگونـه  ه. رود باشند که براي تشخیص داخلی بودن کاال به کار می    

 .تبعیضی میان اعضا قائل شد

 .اي نامتناقض، یکنواخت و بیطرفانه و معقول به اجرا درآید قواعد مبدا باید به گونه ) ٧(

 .قواعد مبدا باید بر استانداردهاي مثبت مبتنی باشد ) ٨(

کاربرد عـام در خـصوص قواعـد        کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و احکام اداري داراي             ) ٩(

 . مبدا باید منتشر شوند و در دسترس همگان قرار گیرند

 روز ارزیـابی    150هاي مربوط به تعیین مبدا کاال باید در اسرع وقت و حداکثر ظـرف                 درخواست )١٠(

  .شوند و این ارزیابی حداقل سه سال اعتبار داشته باشد



 ٩٣

وضع قواعد مبدا جدید، چنین تغییـرات یـا قواعـدي           در صورت ایجاد تغییراتی در قواعد مبدا یا           ) 11(

  .نباید عطف بما سبق شوند

  .در نظام اداري و قضایی براي تشخیص مبدا باید فرصت تجدید نظر وجود داشته باشد   )12(

مقامات ذیربط باید تمام اطالعاتی را که ماهیتاً محرمانه هستند یا به منظور اعمال قواعـد مبـدا                 ) 13(

  1.اند، اکیداً محرمانه تلقی کنند انه تهیه شدهبه صورت محرم

      بنابراین تا زمانی که برنامه هماهنگ سازي قواعد مبدا در سازمان جهانی تجارت خاتمه نپذیرد اصول             

فوق الذکر کماکان حاکم بر قواعد مبدا کشورهاي عضو سازمان است و کـشورهاي متقاضـی عـضویت نیـز در                  

  .در مقررات قواعد مبدا خود رعایت نمایندها را  صورت الحاق باید آن

کنـد کـه    سـازي قواعـد مبـدا معـین مـی          نامه عالوه بر نظامات فوق، اصولی را بـراي هماهنـگ                 موافقت

هـاي زیـادي بـا اصـول حـاکم در دوره       این اصول که در عین حال شـباهت . بایست راهنماي کار قرار گیرد  می

  :انتقالی دارند، عبارتند از 

  . به طور یکسان اعمال شوند)1موارد مندرج در ماده( بدا باید در همه مواردقواعد م ) ١(

شود، باید کشوري باشـد کـه کـاال کـالً در آن      کشوري که به عنوان مبدا کاالیی خاص تعیین می  ) ٢(

جا به دست آمده یا چنانچه بیش از یک کشور در تولید آن کاال دخالـت داشـته باشـند، کـشوري باشـد کـه                     

 .ساسی در آن جا صورت گرفته استآخرین تغییر ا

 .بینی باشد قواعد مبدا باید عینی، قابل فهم و قابل پیش ) ٣(

هـا باشـد، از قواعـد مزبـور      قطع نظر از اقدام یا ابزاري که قواعد مبدا ممکن است در پیوند با آن              ) ۴(

عـد خـود نبایـد    این قوا. هاي تجاري استفاده کرد نباید به عنوان ابزارهاي تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم هدف 

قواعد مبدا نبایـد شـرایط سـخت        . اثرات محدودکننده، منحرف کننده یا اخالل کننده بر تجارت داشته باشد          

ارتبـاط بـا    غیر الزمی برقرار کند یا به عنوان پیش شرط تعیین کشور مبدا، خواستار تحقق برخی شـرایط بـی     

 .ساخت یا پردازش گردد
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 ٩۴

 .طرفانه و معقول قابل اجرا باشند ض، یکنواخت ، بیاي نامتناق قواعد مبدا باید به گونه ) ۵(

 .قواعد مبدا باید منسجم باشد ) ۶(

توان براي تصریح  از استانداردهاي منفی می. مبتنی باشد قواعد مبدا باید بر استانداردهاي مثبت     ) ٧(

 1.استفاده کرد یا مواردي که مبداء به شکل مثبت ضرورت نداردیک استاندارد مثبت 

. کنـد  راي مذاکرات مربوط به هماهنگ سازي قواعد مبدا ترجیحـی دو نهـاد را تعیـین مـی        نامه ب      موافقت

 3 مستقر در ژنو، یعنی در سازمان جهانی تجارت و دیگري کمیته فنی بر قواعد مبـدا          2یکی کمیته قواعد مبدا   

 یـک از  کمیتـه قواعـد مبـدا از نماینـدگان هـر     .  واقع اسـت 4که در بروکسل یعنی مقر سازمان جهانی گمرك      

گردد و در صورت لزوم و حـداقل سـالیانه یکبـار در مـورد پیـشبرد         اعضاي سازمان جهانی تجارت تشکیل می     

ها محوله به موجب این سند یا توسـط شـوراي تجـارت کـاالي         نامه و ایفاي سایر مسئولیت      هاي موافقت   هدف

WTO ا از کمیتـه فنـی در مـورد    هـایی ر  کمیته در صورت اقتضاء اطالعات و مشورت. دهد  تشکیل جلسه می

در کنار این کمیته، کمیته فنی قواعد مبدا تحت نظـارت  . نامه درخواست خواهد کرد   مسائل مربوط به موافقت   

توانند در ایـن کمیتـه        هر یک از اعضاي سازمان جهانی تجارت می       . سازمان جهانی گمرك تشکیل شده است     

از بررسی مسائل فنی خاص ناشی از اجراي روزمره قواعـد   وظایف کمیته مزبور عبارتند     . نماینده داشته باشند  

 مورد هرگونه مـسائل مربـوط   رمبدا اعضا به درخواست هر عضو و ارائه نظر مشورتی، تهیه اطالعات و توصیه د    

هـاي ادواري در خـصوص     به تعیین مبدا کاالها که ممکن است هر عضو درخواست کند، تهیه و توزیع گزارش              

بـر ایـن   . هاي فنی اجراي آن نامه قواعد مبدا و بررسی سالیانه جنبه        و وضعیت موافقت   هاي فنی عملکرد    جنبه

سازي متمرکـز اسـت و تفاسـیر و     هاي فنی گمرکی مذاکرات هماهنگ     اساس، کمیته فنی قواعد مبدا بر جنبه      

اي حل مـسائل  دارد که آن نیز به نوبه خود مذاکراتی را بر نقطه نظرات خود را به کمیته قواعد مبدا عرضه می        

  .دهد ها توافقی در کمیته فنی قواعد مبدا حاصل نشده است، انجام می هاي کاالیی که در مورد آن و بخش
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 ٩۵

سازي قواعد مبدا غیرترجیحی براساس سه موضوع زیـر بـه سـه مرحلـه                     برنامه مذاکرات براي هماهنگ   

  :گردند تقسیم می

نفـسه تعیـین    هایی کـه فـی    حداقل عملیات و پردازشتعریف کاالي کالً به دست آمده در یک کشور و      ) 1(

  : در این ارتباط کمیته فنی باید تعاریفی هماهنگ در موارد زیر ارائه کند. کنند مبدا نمی

چنـین کـاري   . کاالهایی که قرار است به عنـوان کـالً بـه دسـت آمـده در یـک کـشور تلقـی شـوند                   ) الف(

  .االمکان باید با شرح جزئیات همراه باشد حتی

  .گردند هایی که به خودي خود سبب تعیین مبدا براي کاال نمی حداقل عملیات یا پردازش) ب(

 اي، آن گونـه کـه در نظـام         بنـدي تعرفـه      از طریق تغییـر در طبقـه       "تغییر اساسی کاال  "تعیین ضوابط   ) 2(

زیـر بـه عمـل    در این ارتباط کمیته فنی باید اقـدامات  .  تعریف شده است   1 کدگذاري و توصیف کاال    هماهنگ

  :آورد

کمیته فنی برمبناي تغییر اساسی، استفاده از تغییر در ردیف فرعی یا ردیف تعرفه را در مواردي کـه    ) الف(

دهد، و در صـورت اقتـضاء حـداقل تغییـر در نمـا         قواعد مبدا ارائه می    ،هاي کاالیی خاص    براي کاالها یا بخش   

  . و تنظیم خواهد کردنکالتوري را که با این معیار انطباق دارد، بررسی

هـاي نمـا نکالتـور نظـام هماهنـگ، برمبنـاي              کمیته فنی کار فوق را با در نظر گرفتن فصول و بخش           ) ب(

 )فـصول طبقـه بنـدي    (اي که نتایج کار خود را حداقل بـه صـورت فـصلی           کاالیی تقسیم خواهد کرد، به گونه     

  .تسلیم کمیته کند

ز طریق معیارهاي مکمل مانند درصد ارزش یا عملیات ساخت یا            ا "تغییر اساسی کاال  "ارائه معیارهاي   ) 3(

 تنهـا بـا اسـتفاده از نمـانکالتور نظـام هماهنـگ        توضیح در مورد تغییر اساسی کاال  پردازش، براي مواردي که   

  : وظایف کمیته فنی در این حوزه عبارتند از. میسر نباشد

درصد ارزشی یا عملیات ساخت یا پـردازش، بـه   استفاده مکمل یا انحصاري از شرایط دیگر، از جمله    ) یک(

  .هاي کاالیی خاص عنوان معیار تغییر اساسی به هنگام ارائه قواعد مبدا براي کاالها یا بخش

                                                
1  -  Harmonized Commodity Description And Coding System (HS) 
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  . ارائه توضیحاتی در مورد پیشنهادهاي خود در این زمینه) دو(

  .  برمبناي کاالییهاي نمانکالتور نظام هماهنگ، تقسیم کار فوق با در نظر گرفتن فصول و بخش) سه(

بایست  بندي دقیق هر یک از مراحل فوق می سازي و مذاکرات مربوط که همراه با زمان    این برنامه هماهنگ  

هـاي خـوبی در ایـن زمینـه      گر چه پیشرفت. گاه تحقق نیافت  خاتمه یابد، هیچ1998ظرف سه سال تا ژونیه    

در . کور نتوانست ضرب االجل اولیه را رعایـت کنـد   کار، برنامه مذ حاصل شد اما به دلیل پیچیدگی و دشواري   

االجل جدیدي را تعیین کرد که به موجب   ضرب1998نتیجه شوراي عمومی سازمان جهانی تجارت در ژونیه     

 1999سازي قواعد مبدا تا نـوامبر   آن تمام اعضاي سازمان متعهد شدند کوشش کنند که برنامه کار هماهنگ          

  1. هدف تامین نشده است و برنامه کار مذکور همچنان ادامه دارداما تاکنون این. پایان یابد

نامه قواعد مبدا میان چند کشور در حال توسعه منتخب عضو سازمان جهانی   اجراي مقررات موافقت-ج

  تجارت

     کشورهاي در حال توسعه از تغییرات قواعد مبدا در کشورهاي توسعه یافته، به ویژه قواعـد مربـوط بـه                

به همین دلیل در مذاکرات دور اروگوئه خواسـتار بهبـود قواعـد             . اند  بدا محصوالت نساجی زیان دیده    تعیین م 

نامـه در   از این رو شماري از اهـداف مـنعکس در موافقـت       .  شدند GSPمبدا در مورد نظام عمومی ترجیحات       

ه قواعـد مبـدا بـه       براي مثال لزوم تضمین ایـن کـ       . پاسخ به این تقاضاي کشورهاي در حال توسعه بوده است         

طرفانه تهیه و اعمال شود و الزامات دقیق غیرضـروري   بینی، سازگار و بی رضانه، شفاف، قابل پیش  غ اي بی   گونه

نامـه نیـز از کـشورهاي     به عالوه اعالمیه مشترك در مورد قواعد مبدا ترجیحی، منضم به موافقت  . ایجاد نکنند 

بینـی   بدا را به روشنی تعریف کنند یا شفافیت و قابلیت پیشخواهد که معیارهاي م کننده ترجیحات می  اعطاء

اجراي قواعد مبدا را تضمین نمایند یا قواعد مبدا ترجیحـی خـود و تغییـرات حاصـله در آن را بـه دبیرخانـه           

کننده ترجیحات،  گر چه اکثر کشورهاي در حال توسعه، به عنوان دریافت     . سازمان جهانی تجارت اطالع دهند    

سازي قواعد مبدا غیرترجیحـی کـه    اعد مبدا ترجیحی توجه دارند، لکن امروزه ناگزیر در هماهنگ     بیشتر به قو  

زیرا چنانچه قواعدي در ایـن زمینـه، بـدون    .  باشند بیشتر مورد عالقه کشورهاي توسعه یافته است، سهیم می  

                                                
 .٣١۵ زاهد طلبان، پیشني، ص -  1
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المللی  ا به بازارهاي بینها ر در نظر گرفتن کامل منافع این گروه از کشورها شکل گیرد، دسترسی کاالهاي آن           

هاي تـرجیح متعاقـب مـذاکرات دور اروگوئـه،      به عالوه با توجه به فرسایش حاشیه   . رو خواهد کرد    با مانع روبه  

 اقتصادي، کشورهاي در -در چنین معناي حقوقی.  اجتناب ناپذیر است  GSPساده سازي و بهبود قواعد مبدا       

 که ناظر بر نظامات دوران 2ضوابط تعیین مبدا خود با مفاد ماده    حال توسعه اقداماتی براي تطبیق معیارها و        

اند، زیرا همان گونه که اشـاره شـد رعایـت ایـن اصـول تـا دسـتیابی بـه مقـررات                 انتقالی است به عمل آورده    

هماهنگ در مورد قواعد مبـدا غیرترجیحـی بـراي کلیـه کـشورهاي عـضو سـازمان الـزام آور اسـت، هرچنـد             

ین قواعد مبدا ترجیحی دو یا چند جانبه میان خود از آزادي عمـل کامـل برخوردارنـد و                کشورهاي مزبور تعی  

 4 و بنـد  5 مـاده  2و1 کـه چگـونگی آن در بنـدهاي          1تنها تعهد اصلی آنان در این حوزه اطالع رسانی اسـت          

 روز 90نامه هر عضو باید ظـرف    موافقت5طبق ماده . نامه قواعد مبدا مشخص شده است      ه دوم موافقت  میمض

نامـه بـراي آن، قواعـد مبـدا، تـصمیمات قـضائی و احکـام اداري داراي         پس از تاریخ الزم االجرا شدن موافقت 

 ارائـه دهـد   تکاربرد عام خود در مورد قواعد مبدا مجري در این تاریخ را به دبیرخانه سـازمان جهـانی تجـار                  

ییراتی را در قواعد مبدا خود ایجاد کنند   و اعضایی که به جز تغییرات جزیی و در حد قابل اغماض، تغ            ) 1بند(

 روز قبل از الزم االجرا شدن قاعده تغییر یافته یا جدیـد بایـد        60یا قواعد مبدا جدیدي وضع نمایند، حداقل        

هاي ذینفع بتوانند از هدف تغییر یک قاعده مبـدا یـا    اي که طرف  اي بدین منظور صادر کنند، به گونه        اطالعیه

دید آگاهی یابند، مگر این که براي آن عضو اوضاع و احوال استثنایی به وجود آیـد یـا   وضع یک قاعده مبدا ج    

 در مورد اطالع رسانی قواعد مبدا غیرترجیحی به طـور کلـی،   5عالوه بر الزام ماده ). 2بند(خطر بروز آن برود   

ایـن اطـالع   . ه دهنـد اعضا مکلفند فوراً قواعد مبدا ترجیحی خود را به دبیرخانه سازمان جهـانی تجـارت ارائـ              

 4بنـد  (رسانی باید در مورد تغییرات این قواعد و یا وضع مقـررات جدیـد در ایـن زمینـه نیـز صـورت گیـرد                

  ).نامه قواعد مبدا  موافقت2ضمیمه شماره 

      با توجه به مراتب فوق اینک وضعیت قواعد مبدا در کشورهاي پاکستان، چین و ترکیه به عنـوان سـه                  

  :گیرد تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میکشور منتخب در 

                                                
1 - UNCTAD, Future Multilateral Trade Negotiations (Geneva :UNCTD, 2004), PP. 111- 118. 
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   قواعد مبدا پاکستان-1

    در مقررات گمرکی این کشور قواعد مبدایی در خصوص اعمال رفتار دول کامله الوداد، کـه در واقـع بـه          

نامـه بـه شـرح      موافقـت 5ها را طبـق مـاده    گردد، وجود ندارد تا آن   اعمال قواعد مبدا غیرترجیحی مربوط می     

امـا در مـورد   . فوق از طریق دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به اطالع کمیتـه قواعـد مبـدا برسـاند      مذکور در   

نامه اطالعات مربوط در مورد قواعـد مبـدا            موافقت 2 ضمیمه 4قواعد مبدا ترجیحی، این کشور طبق الزام بند         

  1 :ترجیحی خود به اطالع کمیته قواعد مبدا رساند که به قرار زیر هستند

اطالعیه قواعـد مبـدا مـورخ       (مربوط به مذاکرات تجاري میان کشورهاي در حال توسعه          پروتکل   ) ١(

1973 (  

  (GSTP)قواعد مبدا (نظام جهانی ترجیحات تجاري  ) ٢(

 SAARCاي    ترتیبات تجارت ترجیحی اتحادیه کشورهاي جنوب آسیا بـراي همکـاري منطقـه             ) ٣(
 SRO 95) 1 (1079 بـه شـماره      SAPTA 3قواعد مبدا ترتیبات تجاري ترجیحی آسیاي جنوب شـرقی          (2

 ) .1995نوامبر 6مورخ 

 ژوئن 9 مورخ SRO 94) 1 (510قواعد مبدا اکو به شماره  (ECO4سازمان همکاري اقتصادي     ) ۴(

1994.( 

شـماره  (ترتیبات تجاري ترجیحی با برزیل، اسپانیا، ترکیه ، مـصر، یوگوسـالوي، تـونس و غیـره           ) ۵(

SRO 88)/1 (492 1988 ژوئن 26 مورخ( 

  .باشد یه فوق اینک در بخش دسترسی به بازار در دبیرخانه سازمان جهانی تجارت موجود میاطالع

   قواعد مبدا ترکیه-2

                                                
1  -  http: docsonline. wto. org/6EN highLight Bottom. asp? qu= %28+%40 meta%5Fsymboltg % Fcro% 
F (12007/ 03/17). 
2 - South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) 
3  -  South Asian Preferential Trading Arrangements (SAPTA) 
4  -  Economic Co-operation Organization (ECO) 
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   این کشور هم داراي قواعد مبدا غیر ترجیحی و هم ترجیحی در مجموعه مقررات گمرکی خود است کـه      

زمان جهانی تجارت و کمیتـه قواعـد   ها را به شرح زیر و طبق مقررات مذکور در فوق به اطالع دبیرخانه سا      آن

  :مبدا رسانده است

  قواعد مبدا غیرترجیحی ) الف

  کنند   مبدا غیرترجیحی کاال را براي مقاصد زیر تعیین می21 تا 18مواد : 17ماده 

   .15 ماده 3 بند (e) و (d)هاي  اعمال تعرفه گمرکی به استثناء تدابیر مذکور در شق )1(

 . اي مربوط به تجارت کاالیی ي وزیران به جز تدابیر تعرفهاعمال تدابیر مقرر توسط شورا )2(

 .تهیه و صدور گواهی مبدا )3(

  : 18ماده 

  . کاالهایی که مبدا آن یک کشور است باید کالً در آن کشور به دست آمده یا تولید شده باشد - 1

 : به معناي زیر است"کالً به دست آمده در یک کشور"عبارت  - 2

  .خراج شوندمواد معدنی که در آن کشور است -

 شوند محصوالت نباتی که در همان کشور برداشت می -

 .یابند حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده، پرورش می -

 .آیند محصوالتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می -

 .آیند محصوالتی که از صیادي یا شکار در همان کشور به دست می -

هاي سـرزمینی بـه    یا یا سایر محصوالتی که از دریاي خارج از آب  محصوالتی که از صیادي در در      -

 . آیند هاي ثبت شده در همان کشور به دست می وسیله کشتی

هـاي همـان کـشور منحـصراً از           هـاي مـستقر بـر روي عرشـه کـشتی            محصوالتی که از کارخانـه     -

رخانه در همان کـشور بـه   هاي داراي کا آیند، مشروط بر این که چنین کشتی  محصوالت بند فوق به دست می     

 .ثبت رسیده و حامل پرچم آن باشند
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شوند،  هاي سرزمینی همان کشور استخراج می محصوالتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آب          -

 .ها یا اعماق آن داشته باشد مشروط بر این که کشور مزبور حق انحصاري در آن آب

 اشـیاء مـستعمل کـه در همـان کـشور      قراضه و ضایعات حاصل از عملیـات سـاخت و همچنـین      -

 .آوري شده و فقط مناسب بازیافت مواد خام باشند جمع

کاالهایی که در همان کشورمنحصراً از محصوالت یا مشتقات کلیه بندهاي فـوق در هـر     -

 .اي تولید شوند مرحله

هد بـود کـه در   ها کشوري خوا کاالهایی که در تولید آن بیش از یک کشور دخالت دارند، مبدا آن     : 19ماده  

شود کـه آخـرین تغییـر اساسـی و مرحلـه       آن جا محصول جدیدي ساخته شده یا از نظر اقتصادي توجیه می     

  .مهمی از ساخت در آن جا صورت گرفته است

هرگونه پردازش یا کار که در مورد آن محرز گردد یا واقعیات نـشان دهـد کـه تنهـا هـدف،طفره             : 20ماده  

یه در مورد کاالهایی از کشورهاي خاص است، چنین پـردازش یـا کـاري مبـدا        رفتن از مقررات مجري در ترک     

  .کند کشوري را که به مفهوم ماده فوق، داراي آن است، به آن اعطاء نمی

  : 21ماده 

البتـه چنانچـه مبـدا کـاال یـک کـشور متعاهـد در یـک               . ارائه گواهی مبدا اختیاري خواهد بـود       - 1

توانـسته اسـت براسـاس یـک      یر شکل یا اجراي عملیات در آن کشور می        نامه باشد یا کاال به علت تغی        موافقت

اي برخـوردار باشـد، ارائـه     المللی و دو جانبه، از تخفیف تعرفـه       هاي بین   نامه  گواهی مبدا طبق مقررات موافقت    

  .گواهی مبدا اجباري خواهد بود

ه ارائـه     اند، قواعـد و    فوق ذکر شده1هایی که در بند  در سایر موارد و غیر از آن   - 2 اصـول مربـوط ـب

گواهی مبدا، در مورد ارزش، مبدا، توصیف و ماهیت کاال،بدون ایـن کـه گـواهی مبـدا درخواسـت گـردد، بـه                   

 . تعیین خواهد شد-نامه موجب آیین

 .نامه تعیین خواهد شد المللی در آیین فرم و محتواي گواهی مبدا با در نظر گرفتن ترتیبات بین - 3



 ١٠١

توانـد خواسـتار دالیـل        دا، اداره گمرك در صورت تردیـد جـدي مـی          قطع نظر از ارائه گواهی مب      - 4

 .اضافی گردد

  قواعد مبدا ترجیحی) ب

ف : (15اي ترجیحی، مذکور در مـاده         قواعد مبدا ترجیحی کاالهاي منتفع از تدابیر تعرفه        -22    ماده   ) اـل

ها احـراز   نامه اس آن موافقت براس15 ماده 3 بند (d)هاي مذکور در شق       نامه  در موردکاالهاي مشمول موافقت   

  .خواهد شد

 براسـاس  15 مـاده  3 بنـد  (e)اي ترجیحی مذکور در شـق   در مورد کاالهاي برخوردار از تدابیر تعرفه      ) ب(

   1.فرمان شوراي وزیران احراز خواهد شد

  قواعد مبدا چین) 3

نامـه   موافقـت  "گونـه        دولت چین تا مدت مدیدي فاقد قواعد مبدا ترجیحی بود زیـرا ایـن کـشور هیچ              

  . را با سایر کشورها امضا نکرده بود2"تجارت آزادي

  قواعد مبدا غیر ترجیحی) الف(

نامـه   آیـین "در مـورد واردات   .     در خصوص واردات و صادرات دو نوع قواعد مبدا غیرترجیحی وجود دارد           

اداره تـدوین شـد در   کـه توسـط ایـن    " 3موقتی در خصوص قواعد مبدا اداره کل گمرك جمهوري خلق چین         

وجـود دارد  4"قواعد مبدا در مورد صادرات جمهوري خلق چین       "براي صادرات نیز    .  به اجرا درآمد   1986سال  

  . قدرت اجرایی یافت1992که توسط شوراي دولتی اعالم شد و در سال 

ن تفـاوت آن دو  تری مهم.     در مورد قواعد اصلی و اولیه، این دو مجموعه مقررات با یکدیگر شباهت ندارند      

بنـدي نظـام    تغییـر در طبقـه  " و "کالً به دست آمده"بدین قرار است که براي واردات معیارهاي مبدا، ضابطه    

در ایـن زمینـه قواعـد خـاص     .  اسـت " درصـدي 30حداقل ارزش افزوده    " یا   "هماهنگ در سطح چهار رقمی    
                                                

1- http: docsonline. wto. org/GEN highLight Bottom. asp? ou= %28+%40 

meta%5Fsymbol+GY.FCROY F … (2007/ 02/07). 
2 - Free Trade Agreement (FTA) 
3  -  Provisional Rules of Orgin for Imports of the General Administration of Customs of the Peoples 
Republic of China. 
4  -  Proclamation of the General Administration of customs of the peoples Republic of China 
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 و بـراي  " درصـدي 25ارزش افزوده ":  ازبرعکس در مورد صادرات معیارهاي مبدا عبارتند. کاالیی وجود ندارد 

  .گردد صدها قلم کاال قواعد خاص کاالیی اعمال می

نامـه    به سازمان جهانی تجارت ملحق شد متعهد گردید که موافقـت         2001   زمانی که این کشور در سال       

 آمـاده شـد   قواعد مبدا را از این پس به اجرا گذارد و قواعد مبدا غیر ترجیحی هماهنگ را به محض ایـن کـه          

به منظور ایفاي این تعهد در قبال سازمان جهانی تجارت، چـین اقـدام بـه تـدوین قواعـد مبـدا           . اعمال نماید 

مشترك در مورد صادرات و واردات نمود، چرا که وجود دو نوع مقـررات در خـصوص قواعـد مبـدا صـادرات و             

  .کند یی خود را طی میتهیه این مقررات اینک مراحل نها. واردات خالف اصل رفتار ملی بود

  قواعد مبدا ترجیحی) ب(

نامه بانکوك نمـود و در       چین قبل از الحاق به سازمان جهانی تجارت، شروع به مذاکره با اعضاي موافقت 

نامه آزاد است کـه چـین بـه     این نخستین موافقت. نامه تجارت آزاد درآمد     به عضویت این موافقت    2001سال  

در اول .  به اجرا گذاشت2002نامه از اول ژانویه  ا ترجیحی را به موجب این موافقتآن ملحق شد و قواعد مبد

نامـه منعقـده بـا اتحادیـه       نیز کشور چین قواعـد مبـدا ترجیحـی را در چـارچوب موافقـت           2004ژانویه سال   

نامـه تعرفـه ترجیحـی مـوثر مـشترك        و همـین طـور موافقـت   (ASEAN) 1هاي جنـوب شـرقی آسـیا     ملت

)CEPTA(2 آن . سـه . معیارهاي قواعد مبـدا در آ . کنگ و ماکائو به مرحله اجرا گذاشت  ا با کشورهاي هنگ    ر

است، امـا بـه هنگـام امـضاي ایـن      ) از جمله قواعد تراکمی یا تجمعی ("ارزش افزوده" و "کالً به دست آمده  "

واعـد مبـدا در هـر دو    ق. نامه قواعد خاص کاالیی که از پیش وجود داشتند تماماً کنار گذاشـته شـدند        موافقت

  .اند نامه فوق با هنگ کنگ و ماکائو کالً برمبناي کاالها مشخص شده موافقت

   گرچه مقررات یکپارچه و جدید در مورد قواعد مبدا غیرترجیحی در چین تـا ایـن زمـان منتـشر نـشده                 

رح آن گذشـت،   نامه موقتی در خـصوص قواعـد مبـدا کاالهـاي وارداتـی کـه شـ                  است، اما اطالع از مفاد آیین     

  .تواند چارچوبی کلی به دست دهد می

                                                
1  -  Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
2  -  Common Effective Preferention Tariff Agreement (CEPTA) 



 ١٠٣

هـاي حقـوق گمرکـی در خـصوص      بدین وسیله قواعد حاضر براي اجرا در مـورد دو دسـته از نـرخ          : 1ماده  

 تنظـیم شـده اسـت، مـشروط بـر ایـن کـه در        (MFN)واردات، یعنی نرخ عمومی و نرخ دولت کامله الـوداد   

  .ر مبدا کاالي وارداتی به درستی صورت گرفته باشدمقررات تعرفه جمهوري خلق چین، تعریف کشو

اند داراي مبدا همان کشورهـستند اصـطالح        کاالهایی که در یک کشور معین تولید یا ساخته شده         : 2ماده  

  : به معناي زیر است"کاالهاي تماماً تولید یا ساخته شده در یک کشور معین"

  .شوند کشوراستخراج میهاي سرزمینی همان  محصوالت معدنی که از خاك یا آب )1(

 .شوند آوري می محصوالت نباتی که در همان کشور برداشت یا جمع )2(

انـد و محـصوالتی     حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و در همان کشور پرورش یافتـه                )3(

 .آیند که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می

 .آیند ان کشور به دست میگذاري یا صیادي در هم محصوالتی که از شکار، تله )4(

هـاي همـان     محصوالتی که از صیادي در دریا یا سایر محصوالتی که از دریـا بـه وسـیله کـشتی                   )5(

 .آیند کشور به دست می

هـاي همـان کـشور منحـصراً از           هـاي مـستقر بـر روي عرشـه کـشتی            محصوالتی که از کارخانـه     )6(

 .آیند محصوالت بند فوق به دست می

 . شده در همان کشور و مناسب بازیافت موادخام واولیهآوري  قراضه و ضایعات جمع )7(

فـوق تولیـد   ) 7(تا ) 1(کاالهایی که در همان کشور منحصراً از محصوالت اشاره شده در بندهاي   )8(

 .شوند می

هنگامی که بیش از یک کشور در تولید کاال دخالت دارند، مبدا آن کاال کشوري است کـه آخـرین               : 3ماده  

  . نظر اقتصادي در آن جا انجام یافته باشدتغییر اساسی، از نقطه

 به این معناست که پس از ساخت یا پـردازش محـصول بـه دسـت آمـده در یـک       "تغییر اساسی"اصطالح  

تعرفـه  "هاي هر یک از مواد اولیه مورد استفاده، به موجـب           اي چهاررقمی جدید متفاوت از ردیف       ردیف تعرفه 
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 درصد 30 قرار گیرد یا درصد ارزش افزوده محصول کمتر از       "گمرکی صادرات و واردات جمهوري خلق چین        

  .کل ارزش محصول نباشد

  .شوند کشور مبدا محصوالت نفتی کشوري است که در آن جا این محصوالت خریداري می: 4ماده 

راي ها یا وسایل نقلیه،  دا ملزومات، لوازم یدکی، ابزار آالت براي استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه        : 5ماده  

ها وارد شـده   ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، مشروط بر این که به همراه آن    همان مبدا ماشین، وسایل، دستگاه    

  .ها باشد و از نظر تعداد متناسب با آن

واردکنندگان به هنگام اظهار کاال در گمرك مسئول صحت نام کشور مبـدا یـا نـام فروشـنده کـاال          : 6ماده  

چنانچه کاالهاي یک محموله بیش از یک مبدا داشته باشند، ایـن   . نامه هستند   یین این آ  5 تا   2طبق مقررات   

  .مبادي جداگانه اظهار خواهند شد

تواند از  در صورت ضرورت، گمرك می   . کشور مبدا کاالهاي وارداتی توسط گمرك احراز خواهد شد        : 7ماده  

  . در کشورهاي ذیربط را ارائه نمایندهاي مبدا صادره توسط مراجع ذیصالح واردکنندگان بخواهد که گواهی

کـردن گـواهی مبـدا،      در مورد مبدا کاال یـا جعـل       خالف  گمرك در برخورد با اقداماتی چون اظهار        : 8ماده  

  .طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد

  .اداره کل گمرك چین تصمیم گیرنده نهایی براي اجراي قواعد حاضر خواهد بود: 9ماده 

  

  

  

  

  قواعد مبدا طبق مقررات موجود و از نظر الیحه قانون امور گمرکی: مفصل سو

   قواعد مبدا در قانون امور گمرکی -الف

 هیچگونـه مقرراتـی در خـصوص قواعـد مبـدا غیـر ترجیحـی بـه چـشم          1350    در قانون امور گمرکـی     

ي صـادرکننده کـاال صـادر    هاي مبدا کاالهاي وارداتی در واقع طبق قواعد مبدا در کشورها         خورد و گواهی    نمی



 ١٠۵

این گـواهی بـه هنگـام تـرخیص کـاال از      . شود گردد که به همراه اسناد معامله تسلیم واردکننده ایرانی می      می

 در مورد کاالهاي صادراتی ایران، چنانچه واردکنندگان خـارجی نیـاز           .گردد  گمرك به ادارات گمرك ارائه می     

 و واهی توسط اتاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایـران          گته باشند،   به گواهی مبدا کاالهاي وارده از ایران داش       

ی اسـت کـه        صادر میشعب در شهرستان ها   گردد که در واقع تایید اظهار مبدا کاال توسـط صـادرکننده ایراـن

   .گمرك جمهوري اسالمی ایران نیز آن را گواهی کرده است

اي  هاي دو یـا چنـد جانبـه    ن قواعد در موافقت   در خصوص قواعد مبدا ترجیحی نیز باید متذکر شد که ای  

هـاي مبـدایی کـه      و گـواهی  شود ها تجارت آزاد است مشخص می       ها عضویت دارد و هدف آن       که ایران در آن   

مـثالً در تجـارت میـان    . گیرد کنند، برپایه این قواعد صورت می  ما بین صادر می     کشورهاي عضو در تجارت فی    

که جمهوري اسالمی ایران در آن عضویت دارد، استفاده از ترجیحـات  ) اکو(اعضاي سازمان همکاري اقتصادي   

گـر چـه قواعـد     .اي مستلزم ارائه گواهی مبدا طبق مقررات مصوب در این زمینه میان اعضاي اکو اسـت       تعرفه

نامه قواعد مبدا خارج هـستند، امـا در عـین حـال در صـورت عـضویت                مبدا ترجیحی از حوزه شمول موافقت     

سالمی ایران در سازمان جهانی تجارت باید کلیه این قواعد مبدا ترجیحـی، در روابـط دو یـا چنـد          جمهوري ا 

ه سـازمان جهـانی        ضمیمه دوم موافقت ) 4(جانبه، طبق مقررات بند      نامه قواعد مبدا فـوراً بـه اطـالع دبیرخاـن

د درایـن زمینـه بایـد     همچنین در مورد هرگونه تغییر در این دسته قواعد یا وضع قواعـد جدیـ              . تجارت برسد 

در ایـن  . دهـد  دبیرخانه نیز فهرست اطالعات دریافتی را در اختیار اعـضا قـرار مـی   . اطالع رسانی صورت گیرد  

نامه تصریح دارد که قواعد مبـدا جدیـد یـا تغییـرات ایجـاد شـده در قواعـد مبـدا            خصوص نیز ضمیه موافقت   

نامه اصـولی را در بـه    بالً اشاره شد ضمیمه موافقتالبته همان طور که ق   . ترجیحی نباید عطف بما سبق شوند     

دارد که طبعاً باید در قواعد مبدا ترجیحی که جمهوري اسالمی ایران به          کارگیري این دسته از قواعد مبدا می      

. کنـد، رعایـت گردنـد    ها در جریان واردات یا صادرات خود به صورت دو یا چند جانبه استفاده می            نوعی از آن  

  : رتند ازاین اصول عبا

بندي تعرفه، باید مبدا ترجیحی و هرگونه اسـتثنائات وارد         به هنگام استفاده از معیار تغییر طبقه       - 1

  .بر آن، عناوین فرعی یا عناوین نمانکالتور گمرکی مورد نظر در قاعده مزبور، به روشنی تعیین شوند
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قواعد مبدا ترجیحـی،  گردد، همچنین الزم است در  در مواردي که معیار درصد ارزشی اعمال می    - 2

 . روش محاسبات این درصد مشخص گردد

گردد، مقتضی است عملیاتی که مبـدا   در مواردي که معیار ساخت یا عملیات پردازش توصیه می   - 3

 .کنند، به دقت معلوم شوند ترجیحی را تعیین می

 چـرا کـه   به هر حال رعایت این اصول و ضوابط در قواعد مبدا ترجیحی موضـوع تحقیـق حاضـر نیـستند،                 

سازي قواعد مبـدا غیرترجیحـی اسـت و اصـول و ضـوابط و       نامه قواعد مبدا صرفاً در راستاي هماهنگ      موافقت

  .سازد برنامه عمل الزم براي تحقق چنین هدفی را مشخص می

   قواعد مبدا از منظر الیحه قانون امور گمرکی -ب

بـراي  ) هاي اول و دوم فـصل چهـارم   ی بخشط (54 تا 40    براي نخستین بار در الیحه مقرراتی در مواد      

بینی شده است که قاعدتاً در صورت الحاق به سازمان جهـانی تجـارت بایـد در                قواعد مبدا غیرترجیحی پیش   

اعمال رفتار کامله الوداد، عوارض ضد دامپینگ و جبرانـی، اقـدامات حفـاظتی، عالمتگـذاري مبـدا و هرگونـه           

اي در موارد خاص در تجارت بـا سـایر کـشورهاي عـضو         هاي تعرفه   ههاي مقداري تبعیضی یا سهمی      محدودیت

به عـالوه  .  به کار رود-هاي خارجی  یعنی عدم تبعیض میان طرح –الوداد    این سازمان برپایه اصل دولت کامله     

هاي مبدا براي کاالهاي صادراتی ایران نیز باید همین مقررات، در اجراي شـرط رفتـار ملـی،                در صدور گواهی  

به عبارت دیگر در اجراي مقررات مزبور نباید تفاوتی میان تجـار داخلـی و خـارجی وجـود                   .  اعمال گردد  عیناً

  .داشته باشد

نامه قواعد مبدا، کشورهاي عضو عجالتاً تا وضع ضوابط و معیارهاي هماهنـگ بـراي        البته به موجب موافقت   

یته قواعد مبدا، الزامی براي داشـتن قواعـد         قواعد مبدا در نهادهاي ذیربط، یعنی کمیته فنی قواعد مبدا و کم           

کما این که پاکستان به عنوان عضو این سازمان تاکنون اقدامی بـراي تـدوین         . مبدا غیرترجیحی وجود ندارند   

بینی مقرراتی در الیحه قانون جدیـد امـور    اما در هر حال پیش . قواعد مبدا غیرترجیحی به عمل نیاورده است      

ن مقدمات الزم در اجراي تعهدات آتی ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجـارت  گمرکی در واقع فراهم کرد  

نامه قواعد مبدا است که در حال حاضر، کشورهاي عضو در این خـصوص آزادي عمـل داشـته و       برپایه موافقت 
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 مبدا، تا نامه، مفاد الیحه در مورد قواعد بنابراین به موجب موافقت. توانند قوانین خاص خود را وضع نمایند     می

زمانی که ضوابط و معیارهایی براي تعیین مبدا کاال در سازمان جهانی تجارت مـورد توافـق گیـرد، ملـزم بـه                      

نامـه بـراي دوره    تبعیت از ضوابط و معیارهاي از پیش تعیین شده و دقیقی در این زمینه نیست ولی موافقـت              

را براي قواعد مبدا ترجیحی تعیین کرده اسـت  انتقالی تا وضع نظامات هماهنگ در مورد قواعد مبدا،  اصولی           

ها را در وضع قواعد مبدا ترجیحی خود به طور کلی رعایت نمایند که قبالً در مبحث          که کشورها عضو باید آن    

بـه مـوازات آن، اصـولی نیـز در مـورد قواعـد مبـدا             . هـا اشـاره شـد       برنامه هماهنگ سازي قواعد مبدا بـه آن       

  .ها پرداخته خواهد شد بینی شده است که ذیالً به آن پیشنامه  غیرترجیحی در موافقت

   مقررات الیحه الزم الرعایه در اصول قواعد مبدا در دوره انتقالی-1

سـازي قواعـد مبـدا در سـازمان جهـانی         هماهنگ    با توجه به نظامات حاکم در دوران انتقالی و برنامه             

در وضع قواعد مبـدا غیرترجیحـی بایـد در الیحـه رعایـت      تجارت، اهم نکاتی که از لحاظ فنی در حال حاضر     

  :کند عبارتند از ها را تایید می گردند و مطالعات تطبیقی براساس قواعد مبدا چین و ترکیه نیز آن

گردد، دراین قاعده مبدا  بندي تعرفه در تشخیص مبدا کاال اعمال می در مواردي که معیار تغییر طبقه) الف

ارد بر آن، باید عناوین فرعی و عناوینی در نمانکالتور گمرکی که مورد نظر قاعده مزبور و هرگونه استثنائات و

  .هستند، به وضوح تعیین شوند

  :کند بینی می  مقررات زیر را پیش"بندي تعرفه تغییر طبقه"الیحه در ارتباط با معیار 

شـود و طبـق آن    ال تعیـین مـی  اي است که براساس آن مبدا کا    با معیار ضابطه   " ضابطه تغییر اساسی   "    

کشوري مبدا کاال خواهد بود که در آن کشور آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحـوي        

  ).40بند ج ماده (که این عملیات اساسی صفت و خاصیت اصلی خود را به کاال بدهد 

 سیـستم هماهنـگ توصـیف و    المللـی     در به کارگیري ضابطه تغییر اساسی، گمـرك از کنوانـسیون بـین          

کدگذاري کاال و همچنین قواعد هماهنگ مبدا تدوین شده توسط شوراي همکاري گمرکـی اسـتفاده خواهـد          

  ) 43ماده . (نمود



 ١٠٨

    عملیاتی که نقشی در ایجاد صفت یا خاصیت اصلی کاالها ندارند یا نقش انـدکی دارنـد و بـه خـصوص                 

وارد زیر باشند، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی عملیاتی که محدود به یک یا چند مورد از م       

  :نخواهند شد

  عملیاتی که براي حفظ کاال در جریان حمل یا انبار کردن الزم است؛) الف

بندي یا کیفیت ارائه به بازار کاال یا عملیاتی که بـراي آمـاده کـردن کـاري                عملیاتی که در بهبود بسته    ) ب

  دخالت دارد؛.... بندي و  بندي مجدد، درجه ستهبراي ارسال ، از قبیل ب

  عملیات ساده سوار کردن؛ ) ج

ده مـ مخلوط کردن کاالهاي داراي مبداهاي مختلف، مشروط بر این که صفت اصلی محصول به دسـت آ    ) د

  ).45ماده . (اند، نباشد از اختالط اساساً مغایر با مشخصات کاالهایی که با یکدیگر مخلوط شده

آالت یا ابزار آالتی که در ساخت یـا پـردازش           دا کاال، مبدا عواملی از قبیل نیروي برق، ماشین        در تعیین مب  

  ).48ماده (کاال مورد استفاده قرار گرفته منظور نشده و تاثیري در تعیین مبدا کاال ندارد 

، )ولیـد نـشده  یعنی کاالهایی که تماماً در یک کـشور ت ( وقتی دو یا چند کشور در تولید کاال دخالت دارند        

  ").42ماده (مبدا آن کاال براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد

فوق راجع بـه تغییـر   ) الف(مقایسه مفاد مقررات فوق در الیحه قانون امور گمرکی با الزامات مذکور در بند           

ه اسـتثنائات  بنـدي تعرفـه، هـم بـ       دهد که گمرك ایران با قبول معیار تغییر طبقه          بندي تعرفه نشان می     طبقه

بنـابراین الزامـات فـوق بـه     . سازد کند و هم نمانکالتور گمرکی مورد نظر را دقیقاً مشخص می مربوط اشاره می  

بنـدي در نتیجـه پـردازش یـا        الیحه، معیار تغییر طبقه    40براین اساس بند ج ماده      . اند  طور کلی رعایت شده   

شـمارند   بندي ندارند، برمی ر واقع نقشی در تغییر طبقه، استثنائاتی را که د48 و 45مواد . پذیرد ساخت را می  

البتـه ایـن تغییـر بایـد در سـطح           . نمایـد    نمانکالتور گمرکی مبناي این تشخیص را مـشخص مـی          43و ماده   

نامه این قـانون در تـصویب       مشهود باشد که بدیهی است این امر در آیین         (HS)چهاررقمی از نظام هماهنگ     

 نیز اعمال ضابطه تغییر شکل اساسی را هنگامی که دو یا چنـد کـشور در تولیـد           42ماده  . تصریح خواهد شد  
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توان در همین چارچوب اشاره کرد   رغم این انطباق کلی به نکاتی می        علی.سازد  کاال دخالت دارند، مشخص می    

  :این نکات به شرح زیر هستند. یق این مواد کمک نمایدقتواند به تد ها می که رعایت آن

وط به یک موضوع اعمال ضابطه تغییـر شـکل اساسـی مقتـضی اسـت کـه در کنـار                     مقررات مرب  ) ١(

  .یکدیگر آورده شوند و نه در مواد پراکنده به شرح فوق

 تغییر نام داده است که WCO اینک به سازمان جهانی گمرك       CCCشوراي همکاري گمرکی     ) ٢(

 .  این جایگزینی صورت گیرد43بهتر است در ماده 

 نیز به (Processes)ها   واژه پردازش(Works)ی است در کنار عملیات     اوالً مقتض  45در ماده    ) ٣(

باشـد بهتـر     در بند ب این ماده که نـاقص نیـز مـی    کار رود تا جامعیت بیشتري داشته باشد و ثانیاً ذکر نمونه    

 .است در آیین نامه این قانون صورت گیرد

نفسه  هایی که فی عملیات و پردازش و حداقل "در یک کشور" به دست آمده "کاالي تماما"تعریف ) ب

  "کنند تعیین مبدا نمی

  :این نکته در وضع قواعد مبدا غیر ترجیحی در برگیرنده دو مطلب است

   "کاالي تماماً به دست آمده"تعریف ) 1(

  :  به شرح زیر مشخص شده است41در الیحه امور گمرکی کاالي تماماً به دست آمده در ماده 

  شوند؛  هاي سرزمینی یا از بستر دریاي همان کشور استخراج می که از خاك، آبمحصوالت معدنی ) الف(

  شوند؛ محصوالت نباتی که در همان کشور برداشت می) ب(

  شوند؛ حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و در همان کشور پرورش داده می) ج(

  آیند؛ محصوالتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می) د(

  آیند محصوالتی که از صیادي یا ماهیگیري در همان کشور به دست می) هـ

هـاي همـان کـشور بـه      محصوالتی که از صیادي در دریا یا سایر محصوالتی که از دریا به وسیله کشتی    ) و(

  آیند؛ دست می
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حـصوالت بنـد    هاي همان کشور منحصراً ازم      هاي مستقر بر روي عرشه کشتی       محصوالتی که از کارخانه   ) ز(

  آیند؛ باال به دست می) و(

شـود،   هـاي سـرزمینی همـان کـشوراستخراج مـی      محصوالتی که از دریا یـا اعمـال آن در خـارج از آب    )ح(

  ها یا اعماق آن را داشته باشد؛ مشروط بر این که همان کشور حق انحصاري در آن آب

اشیاء مستعمل، که در همان کـشور   قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و همچنین            ) ط(

  آوري شده و فقط مناسب براي بازیافت مواد خام باشند؛ جمع

بـاال تولیـد    ) ط(تـا   ) الـف (کاالهایی که در همان کشور منحصراً از محصوالت اشاره شده در بنـدهاي              ) ي(

  .شوند

ترکیـه مـوارد زیـر را    با تطبیق تعاریف فوق از محصوالت تماماً به دست آمده با قوانین کـشورهاي چـین و    

  :ها گنجاند توان به منظور تکمیل تعاریف مذکور، در آن می

 تفاوتی وجود ندارد در حالی کـه یکـی از ایـن دو        "ماهیگیري" و   "صیادي"در بند هـ میان      )1(

بنـابراین توصـیه   . رود باشد که براي صید برخی از ماهیان مانند نهنگ، به کـار مـی        می (Hunt) "شکار"واژه  

  )  قانون گمرك ترکیه18 ماده 2با توجه به بند ( جایگزین شود "شکار"ه جاي ماهیگیري کلمه شود ب می

 Seabed or)محـصوالتی کـه از بـستر دریـا و زیـر بـستر       "بهتـر اسـت بـه    ) ح(در بنـد   )2(

subsoil)  از نظر حقوقی ممکـن  "دریا"قت بیشتري داشته باشد زیرا واژه دگردد، اشاره شود تا        استخراج می 

 ).  قانون گمرك ترکیه18 ماده 2با استفاده از بند . (قط شامل آب گردداست ف

ها نیـز اشـاره گـردد تـا جامعیـت            بهتر است عالوه بر محصوالت به مشتقات آن       ) ي(در بند    )3(

 ) ترکیه18 ماده 2با توجه به بند (بیشتري داشته باشد 

  کنند نفسه تعیین مبدا نمی هایی که فی حداقل عملیات و پردازش) 2(

ها تاثیري در مبدا کاالي تماماً به دست آمده ندارند قبالً  ها که استفاده از آن   این حداقل عملیات و پردازش    

هـا در   اند کـه از ذکـر مجـدداً آن    بندي مورد بررسی قرار گرفته  الیحه در بحث معیار تغییر طبقه     45طی ماده   

  .گردد این جا خودداري می
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 از طریق معیارهاي مکمل مانند درصد ارزش یا عملیات ساخت یا "کاالتغییر اساسی "ارائه معیارهاي ) ج

پردازش براي مواردي که تنها با استفاده از نمانکالتور نظام هماهنگ، توضیح در مورد تغییر شکل اساسی 

  میسر نباشد

  : شود  الیحه قانون به شرح زیر اشاره می44   به این معیار در ماده 

المللی وقتی که ضابطه تغییر اساسی برمبناي شرط درصـدي از ارزش   توافقات بیندر اجراي این قانون یا   "

  :ها باید طبق موازین زیر منظور گردد شود، ارزش تعیین می

شود و چنانچه ایـن   براي مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود حقوق ورودي وصول می        ) الف

ولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکـی کـشوري   مواد مبدا مشخصی نداشته باشند، براساس ا     

  .ساخته شده استدر آنجا که آن مواد 

  "39براي کاالهاي تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کاال طبق ماده ) ب

نظـر  نامه قواعـد مبـدا منـدرج اسـت، بـه            با توجه به نظامات قواعد مبدا در دوره انتقالی که در موافقت 

رسد در اعمال ضابطه تغییر اساسی باید هم درصد و نحوه محاسبه آن، هر دو، مـشخص گردنـد در حـالی           می

از سـوي دیگـر معیـار    ). نامـه قواعـد مبـدا     موافقـت 2ماده (که در الیحه فقط نحوه محاسبه تعیین شده است  

پـردازش یـا عملیـات را در    رود کـه نتـوان تغییـر جایگـاه محـصول بـر اثـر         ارزش، بیشتر هنگامی به کار مـی    

در این صورت اگر قانونگذار این درصد ارزش افـزوده را بـراي تعیـین               . نمانکالتور نظام هماهنگ تشخیص داد    

مبدا کاال در نتیجه تغییر شکل اساسی تعیین نکند، این تشخیص چگونه صورت خواهد گرفت، مگر ایـن کـه                   

مقررات گمرکی کـشور چـین   . نامه این قانون خواهد بود ندر قانون مقرر گردد که تعیین این رقم به عهده آیی       

 درصـد و  30نیز در حال حاضر میزان این ارزش افزوده را براي تعیین مبدا کاال، در مورد محصوالت وارداتـی          

 درصد تعیین کرده است که البته طبق قانونی کـه در دسـت تـدوین اسـت قطعـاً رقـم               25کاالهاي صادراتی   

قانون ترکیه اصوالً در مورد تعیین ارزش کـاال بـه عنـوان یـک معیـار مکمـل در                   . شدواحدي برگزیده خواهد    

  .تشخیص مبدا کاال بر اثر تغییر شکل اساسی، ساکت است
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المللی درایـن مـاده گرچـه زمینـه الزم را بـراي اجـراي ایـن معیـار در                 به عالوه تصریح به توافقات بین     

نامه مربـوط   ، در اجراي مقررات هماهنگ قواعد مبدا طبق موافقتالمللی جمهوري اسالمی ایران   معاهدات بین 

اما از لحاظ حقوقی الزم است محتواي این توافقات در الیحـه حاضـر   .کند  در سازمان جهانی تجارت، آماده می     

روي گمـرك   آورده شود و لذا اشاره کلی به این توافقات، اعم از توافقات موجود یا آتی، تعهدات مهمی را پیش           

. نفسه قابلیـت اجرایـی ندارنـد    ها در آینده، فی دهد که حتی در صورت روشن بودن یا روشن شدن آن      ر می قرا

  .بنابراین ارجح است از این الفاظ در انشاء قانون خودداري شود

 –نامه قواعد مبدا الزامات دیگري را براي قواعد مبدا غیرترجیحـی کـشورها در دوران انتقـالی                      موافقت

کند که بـه    مشخص می-المللی توسط سازمان جهانی تجارت وضع قواعد مبدا هماهنگ در سطح بینیعنی تا  

  :اهم این الزامات عبارتند از. اند رسد در مواد مربوط در الیحه مورد توجه قرار گرفته نظر می

یی باشـند کـه   تر از قواعد مبدا گردند نباید شاق  قواعد مبدایی که در مورد واردات و صادرات اعمال می         ) 1(

  رود؛  براي تشخیص داخلی بودن کاال به کار می

  در به کارگیري قواعد مبدا نباید هیچگونه تبعیضی میان اعضا قائل شد؛) 2(

  اي نامتناقض ، یکنواخت و بیطرفانه و معقول به اجرا درآیند؛ قواعد مبدا باید به گونه) 3(

  باشند؛قواعد مبدا باید بر استانداردهاي مثبت مبتنی ) 4(

در صورت ایجاد تغییراتی در قواعد مبدا یا وضع قواعد مبدا جدید، چنین تغییـرات یـا قواعـدي نبایـد         ) 5(

  عطف بما سبق شوند؛ 

کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضائی و احکام اداري داراي کاربرد عام در خصوص قواعد مبدا باید         ) 6(

  منتشر شوند و در دسترس همگان قرار گیرند؛

  .در نظام اداري و قضایی براي تشخیص مبدا باید فرصت تجدید نظر وجود داشته باشد)7(

ه تمایزي میان مقررات قواعد مبدا براي که اوالً در الیح   در خصوص بندهاي فوق باید خاطرنشان ساخت       

صوالت محصوالت صادراتی و وارداتی وجود ندارد و این مقررات به طـور یکـسان در مـورد هـر دو دسـته محـ            

گردد؛ ثانیاً در این مقررات تمایزي میان کشورهاي مختلف از حیث اجـراي قواعـد مبـدا بـه چـشم              اعمال می 
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خورد که در واقع پایبندي به اصل دولت کامله الوداد به عنوان یـک از اصـول سـازمان جهـانی تجـارت و            نمی

 تعارضی میان مقـررات مـواد مختلـف در    نامه قواعد مبدا است؛ ثالثاً      همین طور به عنوان یک الزام در موافقت       

گردد و معیارها و ضوابط و تعاریف برگرفته از اصـول شـناخته شـده در             زمینه تعیین قواعد مبدا مشاهده نمی     

؛ رابعـاً  )دست کم دو کشور مورد مطالعه    (و مجري در قوانین گمرکی سایر کشورها است         ) 2ماده  (نامه    موافقت

اند که مبتنی بر رعایـت   شخیص مبدا کاال به صورت مثبت و نه منفی بیان شدهمعیارها، ضوابط و تعاریف در ت    

گیـرد و عطـف بمـا سـبق      استانداردهاي مثبت است؛ خامساً انتشار قواعد مبدا طبق مقررات عام صـورت مـی         

بینی شـده اسـت کـه مقـرر       الیحه پیش49نشدن قواعد مبدا جدید یا تغییرات در قواعد مبدا جاري در ماده         

هاي بکارگیري آن، شامل کاالهاي معامله شـده قبـل از آن تغییـرات             تغییرات در قواعد مبدا یا رویه     "ارد  د  می

تقاضاي تجدید نظر ". نخواهد شد این تغییرات باید اعالم و با درنظر گرفتن مهلت کافی به اجرا گذاشته شود               

  . 1قالبی کلی وجود دارداز مقامات گمرکی در مورد قواعد مبدا تعیین شده نیز دراین الیحه در 

   اسناد مبدا و مرجع صدور گواهی مبدا در الیحه-2

 الیحه مواردي که الزم است گواهی مبدا صادر شوند به طور کلـی احـصاء شـده اسـت کـه               51    در ماده   

  :عبارتند از

  هاي ترجیحی اعمال تعرفه) الف(

  هاي دو یا چند جانبه  امهن اعمال ضوابط تجاري یا اقتصادي یک جانبه یا تحت موافقت) ب(

  اعمال ضوابط بهداشتی یا عمومی) ج(

نامه گواهی مبدا که این گـواهی    ی با اهداف موافقت   ترسد موارد اخذ گواهی مبدا هیچگونه مغایر        به نظر می  

بـدیهی  . دادند، اعم از ترجیحی یا غیر ترجیحـی نداشـته باشـد    هاي تجاري می اي در اجراي سیاست     را وسیله 

هـا، ارائـه ایـن     واردي که کاالي وارداتی فاقد جنبه تجاري است، مانند کاالي همراه مسافر یا نمونـه  است در م  

  .گواهی ضرورت ندارد

                                                
فــصل بیــست و پــنجم الحيــه حتــت عنــوان مراجــع رســیدگي بــه اختالفــات گمركــي -  1

ي رسیدگي به اختالف نظرهـاي مربـوط بـه مبـدا تعـیني شـده  در       ترتیباتي را برا  
و حـيت امكـان رسـیدگي قـضایي در     ) كمیسیون رسیدگي بـه اختالفـات گمركـي    (گمرك  

 ).٣۶٠ ايل ٣۴۵مواد . (دارد دیوان عدالت اداري را مقرر مي
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نامـه   در بسیاري از کشورها، مرجع صدور گواهی مبدا گمرك است ولـی از ایـن حیـث الزامـی در موافقـت               

ی مبدا به اتاق بازرگانی صـنایع و معـادن   در جمهوري اسالمی ایران صدور گواه . شود  گواهی مبدا مشاهد نمی   

گردد و تغییر در این رویه صورت نگرفته اسـت   ایران محول شده است که اکنون نیز به همین ترتیب عمل می  

البته صدور گواهی مبدا برمبناي اظهارنامه مبدایی است کـه توسـط گمـرك ایـران گـواهی شـده         ). 53ماده  (

یا هر سند دیگر مربوط به کـاال کـه سـازنده،           ) فاکتور(صادراتی در سیاهه    در این اظهارنامه مبدا کاالي      . است

شـک   گـردد کـه بـی    دهند، مشخص می   تولیدکننده، عرضه کننده، صادرکننده یا اشخاص صالحیتدار ارائه می        

هاي مبدا صادره در     البته در مورد گواهی    ). 50ماده   (ات تشخیص مبدا در این قانون باشد      باید مبتنی بر مقرر   

توانـد از مقامـات صـالحیتدار     سایر کشورها چنانچه گمرك در خصوص گواهی اسنادي مبدا تردیـد کنـد مـی     

مـاده  (کشور صادرکننده گواهی با ذکر دالیل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادي مبدا را مطالبـه نمایـد                

  .شود اهده میاین مقرره در نظامات قواعد مبدا کشورهاي مورد مطالعه در این تحقیق مش) 52

    در خاتمه باید متذکر شد که صرف نظر از برخی اصالحات جزیی مقررات قواعد مبـدا مـذکور در فـصل     

المللی سـازگاري دارد و تـا    چهارم الیحه قانون امور گمرکی من حیث المجموع با ضوابط مجري در سطح بین     

 تجارت تدوین نـشده اسـت، اعـضا از          زمانی که هنوز قواعد مبدایی به صورت هماهنگ توسط سازمان جهانی          

از آن جا که مقررات مربـوط  . توانند از قواعد مبدا خاص خود پیروي نمایند      جمله ایران در صورت عضویت می     

نامه گواهی مبدا ندارد به نظـر   در الیحه در واقع از قوانین چند کشور برگرفته شده و تعارضی با اصول موافقت       

ررات هماهنگ بـراي تـشخیص مبـدا کـاال در سـازمان جهـانی تجـارت،           رسد حتی در صورت تصویب مق       نمی

  .بینی شده در الیحه راجع به قواعد مبدا حادث گردد تغییراتی اساسی در مقررات پیش

  

    حقوق مالکیت فکريتدابیر مرزي در اجراي: بخش سوم

  مقدمه

شمگیري در سـطح جهـان   شدن اقتصادهاي ملی به نحو چـ      هاي اخیر آزادسازي تجاري و جهان           در دهه 

مطرح شده است و از آن جایی که سهم دانش در تولید کاالها و خدمات نیز افزایش یافته لذا فکر حمایـت از            
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الملل قـوت بیـشتري گرفتـه     حقوق مالکیت معنوي در جهان به عنوان جزء الیتجراي نظام جدید تجارت بین           

  . است

هاي تجاري مرتبط با حقـوق مالکیـت فکـري یـا معنـوي              توان تجارت را بدون جنبه         امروزه به ندرت می   

هم چنین متعاقب به وجود آمدن سازمان جهانی تجارت بسیاري از کشورهاي عضو ایـن سـازمان          .تصور نمود 

سیاست توسعه صادرات را به عنوان جایگزین سیاست جایگزینی واردات براي هدف توسعه و رشـد اقتـصادي          

از طـرف دیگـر   .وان موتور رشد و توسعه اقتصادي بیـشتر، تقویـت شـده اسـت           اند و فکر تجارت به عن       برگزیده

الملل و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادي مـستلزم حمایـت از حقـوق مالکیـت        توسعه و گسترش تجارت بین    

المللی تجارت افـزوده شـده بنـابراین حمایـت از حقـوق مالکیـت         بین فکري است و چون در عصر ما بر جنبه   

عـدم  . المللی داشته و کشورها در این زمینه تا حد مقدور متحدالشکل عمـل نماینـد   ید جنبه بین  فکري نیز با  

زند و سطح زنـدگی مـردم را اعـتالء     ها لطمه می هاي فکري و خالقیت حمایت از این حقوق به انگیزه آفرینش    

  .دهد الملل را تحت تاثیر تبعات منفی خود قرار می بخشد و تجارت بین نمی

هـاي فکـري کـه دانـش      هاي غیر عینی و ناملموس مبتنی بر خالقیـت  توان گفت که مالکیت     قع می    در وا 

ترین نوع از انواع مالکیت در قرن  ترین و مهم دهد به صورت با ارزش      محتواي اصلی و اساسی آن را تشکیل می       

ز آزادسازي تجـاري و  ها در یکدیگر و نی  شدن اقتصادهاي ملی و ادغام آن حاضر متجلی خواهد شد و یکپارچه    

هـا ایجـاب    استفاده از تجارت به عنوان محور رشد و توسعه و آثار سوء مترتب بر عدم حمایت از این خالقیـت        

   1.ها در سطح جهانی حمایت به عمل آید نماید که از این آفرینش می

 حمایت از این حقـوق و  المللی قبل از دور مذاکرات اروگوئه درباره لزوم ها و معاهدات بین      در کنوانسیون 

المللی در ایـن   نحوه آن مطالب زیادي وجود دارد ولی موضوع چگونگی اجراي این حقوق در سطح ملی و بین              

هاي تجاري مرتبط با حقـوق مالکیـت    نامه جنبه   با توجه به این نقیصه در موافقت      . ها کمرنگ است    کنوانسیون

                                                
ي، سیـستم مالكیـت معنـوي در مجهـوري اسـالمي ایـران از        اله صادقي یا زمه   سیف - 1

، مسینار ملـي بررسـي حقـوق مالكیـت صـنعيت در مجهـوري               TRIPsنامه     موافقت دیدگاه
امللـل، سـازمان    هاي جتاري حقوق مالكیت معنـوي در جتـارت بـني    اسالمي ایران و جنبه  

  .١٣٧۵مالك مجهوري اسالمي ایران، ثبت اسناد و ا
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ن جهانی تجارت است و کـشورهاي عـضو سـازمان مزبـور     هاي سازما نامه  که یکی از موافقت   1)تریپس (معنوي

بایستی آن را قبول و الزامات مندرج در آن را رعایت نماینـد بخـش مهمـی بـه مقـررات اجرایـی مربـوط بـه                 

قـسمت  . حمایت از حقوق مالکیت فکري اختصاص داده شده که اعضاء ملزم بـه رعایـت آن مقـررات هـستند          

مه راجع است به الزامات خاص و ویژه تدابیر مرزي که گمرك کشورها در          نا  مهمی از مقررات اجراء در موافقت     

نمایند لذا با توجه به اهداف تحقیق در این قسمت الزامـات و تـدابیر ویـژه     اجراي این تدابیر نقش آفرینی می   

هاي تجـاري مـرتبط بـا حقـوق مالکیـت       نامه جنبه  مرزي به نحو مندرج در مقررات مربوط به اجرا در موافقت          

گردد و ضمن تطبیق و انطباق این تدابیر با مقررات فعلی کشورمان و نیز بـا پـیش نـویس                    معنوي بررسی می  

الیحه امور گمرکی و با در نظر گرفتن این موضوع که کشورها متعهد هستند کـه قـوانین خـود را بـه هنگـام                     

  .عضویت با این الزامات سازگار سازند، خالءهاي قانونی مربوط مشخص خواهند شد

نامـه        براي این منظور در فصل اول الزامـات خـاص دربـاره تـدابیر مـرزي بـه نحـو مـذکور در موافقـت             

از آن جایی که وقوف به کـم       . هاي تجاري حقوق مالکیت فکري مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت             جنبه

 نـسبت بـه موضـوع و     هـا بـراي اشـراف کامـل         هـا و کنوانـسیون      نامـه   و کیف تدابیر مـرزي در سـایر موافقـت         

رسـد لـذا در فـصل دوم بـه ایـن       گیري درباره انطباق قوانین داخلی با این تدابیر نیز مفید به نظر مـی     تصمیم

توانـد قـراین و    همچنین با عنایت به این موضوع کـه تجربیـات سـایر کـشورها مـی           . گردد  مطلب پرداخته می  

مات و تهیه قوانین و مقررات مربوطه ارائه دهـد در فـصل   یابی به نحوه برخورد با این الزا     اماراتی را براي دست   

هـاي ایـن    سوم تجربیات چند کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و براي رعایت یکپارچگی با سایر قـسمت            

تحقیق اوالً این کشورها از میـان کـشورهاي در حـال توسـعه گـزینش شـده و ثانیـاً دو کـشور نیـز از میـان                        

اند و باالخره در فصل پایـانی ضـمن      مشترك زیادي با کشورمان دارند انتخاب شده      همسایگان ایران که وجوه     

الینـه بـا   (ءهـاي قـانونی   استفاده از مطالب سه فصل پیشین و بیان وضع فعلی مقررات مـرزي کـشورمان خـال       

هـاي تجـاري مـرتبط بـا      نامـه جنبـه    مقایسه با الزامات و تدابیر خاص مرزي متبلور در قسمت اجراي موافقت           

  .ها ارائه خواهند شد مشخص و توصیه) حقوق مالکیت معنوي

                                                
1  -  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 
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  نامه تریپس در موافقت الزامات خاص درباره تدابیر مرزي: فصل اول

      یکی از اهداف اساسی و عمده گنجاندن بحث حمایت از حقوق مالکیت معنـوي یـا فکـري در دسـتور           

زیرا عقیده بـر  .مربوط به حمایت از این حقوق بودکار دور مذاکرات اوروگوئه نیل به هدف اجراي موثر مقررات   

قـوانین و اسـتانداردهاي مـاهوي    . این بود و هست که تنها داشتن قوانین حقوق مالکیت فکري کـافی نیـست        

. حمایت هر چند خوب و باال باشد اگر با ضمانت اجراي موثر همراه نباشد نتایج مطلوب به بـار نخواهـد آمـد                 

 حد وسیعتر حقوق مالکیت به طور کلی موقعی داراي اهمیت خواهـد بـود کـه    پس حقوق مالکیت فکري و در  

  .ها را اجرا نمود بتوان به سهولت آن

     تا قبل از دور مذاکرات اورگوئه عقیده غالب این بود که این حقوق فاقدساز و کارآ اجرایـی کـار و مـوثر       

مللی راجع بـه مالکیـت معنـوي و یـا حقـوق      ال هاي چند جانبه بین   در واقع مهمترین نقیصه کنوانسیون    . است

 این بوده که نـسبت بـه موضـوع اجـرا کـه اعمـال تـدابیر        TRIPsنامه  مالکیت فکري پیش از امضاي موافقت  

اجرایی در مرز نیز جزء غیرقابل انفکاك آن است سکوت اختیار کرده و یا تنها به طور غیرمـستقیم و در حـد                  

  .1اند ودهبسیار ناچیز به این مساله برخورد نم

اول تـدوین  :  در ارتبـاط بـا اجـرا حـول سـه محـور قـرار دارد             TRIPsنامه    هاي مهم موافقت        اما ویژگی 

استانداردهاي حداقل براي حمایت دوم اجراي موثر ایـن اسـتانداردها در سـطح داخلـی و در مرزهـا و سـوم                    

پیـام قـسمت اجـراي    . جـرا ننماینـد  تمهید یک سازگار حل اختالفات براي برخورد با اعضایی که مقـررات را ا  

نامه این است که کشورهاي عضو متعهد هستند که یک نظام جـامع را بـراي اجـراي حقـوق مالکیـت            موافقت

ها خواسته شده است که زمینه اجراي آن حقوق را با تـصویب    فکري بر قرار نمایند و به همین جهت از دولت         

مقررات مربوط به اجراي موثر حقوق مالکیت معنـوي  .م نمایندقوانین و مقررات در نظام قانونی ملی خود فراه        

  :از دو بعد قابل توجه و اهمیت است
                                                

هـاي مـرتبط بـا جتـارت         نامه راجع بـه جنبـه        اثرات موافقت  سعود طارم سري،   م -  1
حقوق مالكیت معنوي و مقررات مربوط به اجراي حقوق مالكیـت معنـوي در ایـران،      
مسینار ملي سازمان جهاني مالكیـت معنـوي در مـورد محایـت از مالكیـت صـنعيت در         

نـوي در جتـارت بـني امللـل،     هاي جتاري حقوق مالكیـت مع  مجهوري اسالمي ایران و جنبه  
 .١٣٧۵سازمان ثبت اسناد و امالك مجهوري اسالمي ایران، 
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اول از بعد جلوگیري از تجاوز به این حقوق در داخل کشورها و دوم ممانعت از ورود کاالهـاي نـاقص ایـن                    

حقوق مالکیت فکـري  هاي تجاري مرتبط با  نامه جنبه حقوق از سایر کشورها به داخل کشورهاي عضو موافقت        

نامه مزبور عمدتاً ناظر به مورد اول و مواد         موافقت 50تا ماده   42مقررات مندرج در ماده     . TRIPsیا  ) معنوي(

شود به اقدامات مرزي براي مبارزه با نقض این   آن مربوط به مورد دوم است که اختصاصاً مربوط می   60 تا   51

نماید بنـابراین بـا توجـه بـه      نفش اساسی و محوري را ایفاء میاز آن جایی که در تدابیر مرزي گمرك   . حقوق

نامـه اسـت و بـراي      موافقـت 60تـا  51عنوان تحقیق هدف اساسی ما بررسی و تبیین الزامات مندرج در مواد        

 موافقت نامه مگر در موارد تبیین اصول کلی کـه حـاکم   50 تا 42جلوگیري از اطاله کالم از بحث درباره مواد  

  .مرزي و غیرمرزي است، خودداري شده استبر تدابیر 

     ضمناً بایستی متذکر گردید که هر چند اقدامات مرزي براي جلوگیري از وقوع و گسترش تجاوز جزئی           

از اقدامات در جهت حمایت در حقوق مالکیت معنوي است و از بعد مبارزه با تولید کاالهاي تقلبی داراي اثـر              

ی ایـن            رها می اقداماتی نیست که در داخل کشو      تواند براي جلوگیري از تولید کاالهاي مزبور اتخـاذ گـردد وـل

گردد که از ورود این کاالها از منابع متعدد به داخل کشورهاي عضو جلـوگیري                مقررات مرزي الاقل سبب می    

جـرا  به عمل آید و با عنایت به این که مقررات مزبور باید در تمام کشورهاي عضو سازمان جهانی تجارت بـه ا             

گردد که انگیزه تولید کاالهاي ناقض حق در سـطح جهـانی کـاهش     درآید لذا به صورت غیرمستقیم سبب می   

  .یابد و گام مهمی به سوي حمایت از این حقوق برداشته شود

      از طرف دیگر پر واضح است که ضبط یـک محمولـه کـاالي تقلبـی در مـرز بـراي حمایـت از حقـوق               

تر خواهد بود تا این که صبر شود تا کاالي مزبور در بـازار توزیـع و آنگـاه              ر و عملی  مالکیت فکري بسیار موثرت   

هـاي تجـاري مـرتبط بـه حقـوق مالکیـت           نامه جنبه   نظر از مقررات موافقت     به همین علت و صرف    . اقدام شود 

گان حـق ایـن   هاي حقوقی در دنیا اهمیت ترتیبات اجرایی در مرز را که بتواند به دارند         فکري بسیاري از نظام   

اجازه را بدهد که همکاري مامورین گمرکی را براي جلوگیري از ورود واردات ناقص حقوق مالکیت فکـري بـه          

  . دهند چرخه توزیع جلب نماید مورد تائید و تاکید قرار می
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 در مورد رعایـت تـدابیر مـرزي بـه     TRIPsنامه      قبل از ورود به بحث و بررسی تفضیلی الزامات موافقت   

  :له کشورهاي عضو ذکر چند نکته کلی زیر خالی از وجه نیستوسی

گیـرد و یـا در    به طور کلی در اجرا خواه در ارتباط با اقداماتی که در داخل کشورها صـورت مـی                - 1

هـا   ایـن روش .  بر نباشـد  مورد اقدامات مرزي روش کار باید منصفانه باشد و در حد غیر لزوم پیچیده و هزینه          

هاي درگیر و ذینفع بایـستی   ي غیر معقول و یا تاخیرهاي غیر موجه باشد همچنین طرف   ها  نباید داراي مهلت  

ها در عین حال نبایـستی مـورد       به عالوه مقررات و روش    . از حق پژوهش نسبت به تصمیمات برخوردار باشند       

  1)42 و 41ماده (سوء استفاده قرار گیرد و یا در راه جریان عادي تجارت به صورت مانع ورادع عمل نماید 

گیـرد و حـاوي     را در بـر مـی  TRIPsنامه     موافقت 60 تا   41نامه که مواد      قسمت اجراي موافقت   - 2

 :پنج قسمت به شرح زیر است

  تعهدات کلی کشورها ) الف

  هاي اداري و مدنی و جبران خسارت  روش) ب

  تدابیر موقتی ) ج

  الزامات خاص مربوط به تدابیر مرزي ) د

  هاي جزایی  روش) هـ

طور که گفته شد هدف این تحقیق در این فصل فقط بررسی الزامات خاص مربـوط بـه تـدابیر مـرزي       همان

  2 ) استTRIPsنامه   موافقت60 تا 51مواد (

هاي تجاري مرتبط با حقوق مالکیت معنـوي در ارتبـاط بـا     نامه جنبه    موافقت 41به موجب ماده     - 3

ایی را که اتخاذ اقدام قانونی موثر برعلیه هرگونه هاي اجر تعهدات کلی کشورها، اعضاء موظف هستند که روش      

تعهـدات کـشورها حـداقل    . بینی نمایند  عمل ناقص حقوق مالکیت معنوي را میسر سازد در قوانین خود پیش           

بنابراین آن چه مـراد  . توانند تعهدات بیشتري را نیز پذیرا باشند ها می تعهداتی است که اجباري است ولی آن     

                                                
هـاي جتـاري مـرتبط بـا        نامه جنبه    موافقت ۴٢ و ماده    ۴١ماده  ) ٢(و  ) ١( بند   -  1

 ).حقوق مالكیت فكري و معنوي 
   TRIPsنامه   الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها، خبش چهارم موافقت-  2
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 تدابیر قانونی موثر توسط کشورهاي عضو در قبال نقض حقوق مالکیت فکري یـا معنـوي            و منظور است اتخاذ   

 عنوان شده است اول رعایـت سـرعت در رسـیدگی و    41براي این اقدام قانونی موثر دو ویژگی در ماده   . است

 و از نقض ها با هدف ممانعت از نقض حقوق و دوم اقدامات جبرانی باید جنبه بازدارندگی داشته   تعیین جبران 

  .بیشتر این حقوق جلوگیري نماید

نامه پیدا است اتخاذ این اقدامات بـراي جلـوگیري از             همانطور که از عنوان بخش چهارم موافقت       - 4

بنابراین چون بنا بـه تعریـف ایـن کاالهـا در خـارج از      .ورود کاالهاي ناقص حق به داخل کشورهاي عضو است 

 است، مبارزه با تولید ایـن کاالهـا در داخـل کـشورها از طریـق            کشور اعمال کننده مقررات مرزي تولید شده      

مگر این که کاالهاي تقلبی کـشف شـده ابتـدا صـادر و سـپس               . اعمال مقررات بخش چهارم مورد نظر نیست      

رسد به عالوه به فرض وقـوع بـاز هـم مبـارزه بـا       که تحقق این فرض بعید به نظر می       . دوباره وارد کشور گردد   

 . پذیرد ورت مستقیم صورت نمیتولید داخلی به ص

تدابیر فوق ناظر به اقدامات مربوط به مبارزه با نقض حقوق پس از ترخیص کاال از گمرگ و قبل           - 5

نامـه   گردد، و در این موارد بایستی در سایر مقـررات اجـرا در موافقـت        هاي تجاري نمی    یا بعد از ورود به کانال     

TRIPsاستفاده نمود . 

بوط به کاالهاي داراي عالیم تجاري تقلبی و کپی رایت سرقتی اسـت کـه          این اقدامات عمدتاً مر    - 6

 هر چند که به موجب مقررات این بخش کشورها مجاز هستند که در مورد تجاوز بـه       1آور و الزامی است،     تعهد

سایر حقوق مالکیت فکري و مالکیت صنعتی از جمله اختراعات ثبت شده نیز تدابیر مشابهی را اتخاذ نماینـد         

به هر حال اقدام کشورها فراتر از دو مورد فـوق اختیـاري   . روط بر این که الزامات مربوطه را رعایت نمایند       مش

علت قائل شدن تفاوت بین دو دسته از حقوق مالکیت فکري در تدابیر مرزي مالحظات عملـی مربـوط               . است

عالمت تجارتی تقلبـی اسـت یـا     به این معنا که احراز این مطلب که یک          . 2به امکان اجراي این مقررات است     

                                                
  TRIPsنامه   موافقت۵١ ماده -  1

2 - Michael Kirk, Enforcoment of Industrial Property Rights and Related Provisions Under The TRIPs, 
WIPO Asian Regional Round Table on The Strengtheming of The Industrial Property System in view 
of Recent Interamational Development, 1996. 
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باشد یا نه یا این موضوع که آیا بدون اجازه صاحب واقعی    خیر و یا مشابه با یک عالمت تجارتی ثبت شده می          

 . عالمت مورد استعمال قرار گرفته است یا خیر تقریباً سهل و ساده است

ري و یـا کـاالي حـاوي        بـردا          همچنین احراز این مطلب که واردات شـامل کـاالي حـاوي حـق کپـی               

رایت سرقتی است نیز چندان مشکل نیست در حالی که تشخیص این مطلب که آیا تجـاوزي نـسبت بـه        کپی

پـذیر نیـست و مـستلزم     حق صاحب اختراع صورت گرفته یـا اسـرار تجـاري نقـض شـده بـه سـادگی امکـان             

زگاري ندارد و به عالوه احـراز   که با طبیعت تعلیق ترخیص و کار گمرك سا 1گیر است   هاي زیاد و وقت     بررسی

این مسایل در توانایی مقامات گمرکی نیز قرار نداشته و با وظیفه گمرگ نیز مالزمـه نـدارد زیـرا تـشخیص و        

مضافاً این که تـسري ایـن مقـررات         . گیري درباره این مطالب در حیطه اختیارات مقامات قضائی است           تصمیم

توانـد   االطراف و حساب شده نباشد می ت فکري در صورتی که جامعمرزي به انواع دیگر تجاوز به حقوق مالکی  

سبب سوء استفاده از مقررات اجرا در جریان تجارت آزاد کاالها و خدمات گردد که با اهداف سـازمان جهـانی     

 .تجارت مبانیت دارد

با عنایت به مطالب فوق و این موضوع که هدف اساسی ترتیبات مرزي عمدتاً جلـوگیري از ورود                - 7

رایت است و باید مصادیق کاالهاي مزبور به دفت مشخص  کاالها با عالیم تجارتی تقلبی و کاالهاي ناقص کپی       

 که حاوي حکم کلی درباره اقدامات مرزي اسـت ایـن دو مـورد بـه             51 ماده   14باشد لذا در زیرنویس شماره      

 :اند شرح زیر به دقت مشخص شده

بندي کـاال اسـت کـه بـدون      و تقلبی شامل هر نوع کاال یا بسته  کاالهاي داراي عالیم تجارتی مجعول      ) الف

مجوز داراي یک عالمت تجاري مشابه ثبت شده و معتبر براي آن کاال باشد، یا این که عالمت تجاري مجعول             

 دهنده شبیه عالمت ثبت شده باشد و قابل تمایز در آن نباشـد و   استعمال شده از لحاظ عناصر اصلی تشکیل    

  . موجب قانون کشور واردکننده نیز تجاوز به حقوق صاحب عالمت تجاري محسوب گرددبه عالوه به

 هر کاالیی که بدون رضایت صاحب حـق و یـا    پرداري مسروقه عبارتند از کپی کاالهاي حاوي حق کپی  ) ب

همچنـین کـاالي مزبـور شـامل کپـی      . هر شخص مجاز از طرف او در کشور تولیدکننده سـاخته شـده باشـد          

                                                
1  -  Ibidp 
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ی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از چیزي ساخته شده باشند که ساخت آن کپی بـر طبـق     کاالهای

  .گردد برداري یا حقوق جانبی آن محسوب  قانون کشور واردکننده حق کپی

هـاي تجـاري    نامـه جنبـه      موافقـت  51 ماده   12مقررات تدابیر ویژه مرزي طبق زیرنویس شماره           -8

هاي مربوط بـه جابجـایی کـاال در        ي در مواردي که یک کشور عضو تمام کنترل        مرتبط با حقوق مالکیت معنو    

   با عضو دیگر به نحو  قابـل تـوجهی از میـان بـردارد قابـل      1مرزهاي خود را در قالب ترتیبات اتحادیه گمرکی       

اعمال نیست و میل این امر واضح است زیرا سالبه به انتفاء موضوع است یعنـی عمـالً در حالـت وجـود یـک                        

مـا بـین    اي فـی  آید و در قالب آن موانع تعرفـه        اتحادیه گمرکی که یکی از مراحل ادغام اقتصادي به شمار می          

بدیهی اسـت همـین مطالـب       . شود دیگر محملی براي دخالت گمرك وجود نخواهد داشت          اعضاء برداشته می  

گرایی هستند نیز صادق است تر ادغام و هم     درباره بازار مشترك و اتحادیه پولی و سیاسی که مراحل پیشرفته          

نامه به آن اشاره نشده است چرا که در ترتیبات همگرایی اخیر عدم امکان اجراي  هر چند بالصرامه در موافقت   

  .مقررات حادتر و شدیدتر است

هاي تجاري مرتبط با حقوق مالکیت فکري یا معنوي کـشورهاي عـضو       نامه جنبه   مقررات موافقت    -9

برخی این خـالء را  . سازد  نمی3 و کاالهاي ترانزیت متعهد    2ذ تدابیر مرزي در مورد صادرات     را در ارتباط با اتخا    

نمایند که بـدون لحـاظ کـردن ضـوابط مـرزي در       اند و استدالل می     نامه قلمداد کرده    نقیصه بزرگ در موافقت   

 موثر انجـام  خصوص کاالهاي در حال ترانزیت و کاالهاي صادراتی حمایت از حقوق مالکیت معنوي به صورت             

اینان براي مثال به تجربه اتحادیه اروپا که در آن اتحادیه مقامات گمرکی داراي اختیار تعلیـق   . نخواهد گرفت 

بـرداري هـستند اسـتناد     ترخیص کاالهاي صادراتی یا کاالهاي در حال ترانزیت تقلبـی یـا نـاقص حـق کپـی               

گمـرك در آن اتحادیـه کاالهـاي در حـال     دهد که اکثر کاالهاي ضـبط شـده توسـط             نمایند که نشان می     می

                                                
1  - Customs Union     در ایـن  . گرایـي اسـت    یا احتادیـه گمركـي یكـي از مراحـل هـم

مناینـد كـه موانـع      مـي گـريي توافـق،    احتادیـه نامـه  ترتیبات كشورهاي عضو موافقت  
ي  مراحـل بعـد  را كـاهش یـا حـذف مناینـد    و انتقـال كـاال   نقـل  اي فراروي    تعرفه

  .سیاسي است مهگرایي پويل و مهگرایي بازارمشرتك و
  ۵٢ مستنبط از قسمت اخري ماده -  2

توانند بـه صـورت اختیـاري صـادرات            ويل به هر حال كشورها مي      TRIPsنامه    موافقت
  .كاالهاي ناقض حقوق مالكیت معنوي را به حال تعلیق درآورند

  .TRIPsنامه   موافقت۵١ ماده ١٣ زیرنویس مشاره -  3
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با توجه به همین استدالل است که برخی از اعضاء این کاالها را هم مشمول اقدامات مرزي              . 1ترانزیت هستند 

نامه منعی را در این خصوص ایجاد نکرده ولی آن را اجباري ننموده است بنابراین بـر        اند زیرا موافقت    قرار داده 

تواند بنا بر مقتضیات سیاسـی    براي کشورها در این باره وجود ندارد و هر کشوري می     نامه الزامی   طبق موافقت 

کما ایـن کـه برخـی از کـشورها مقرراتـی را در ایـن       . گیري نماید و اقتصادي و اداري خود در این باره تصمیم 

  .نمایند زمینه اجرا می

ط بـا حقـوق مالکیـت فکـري     هاي تجاري مـرتب  نامه جنبه   موافقت 13به موجب زیرنویس شماره        -10

ورود موازي کاال از کشور دیگر به وسیله صاحب حق یا شـخص مجـاز از طـرف وي مـشمول مقـررات تـدابیر          

واردکردن موازي عبارتست از واردات یک محصول واجـد   . باشد  نمی) نامه   موافقت 60 تا   51مواد  (خاص مرزي   

انونی از طرف مالک آن حق و یا بـا اجـازه او   حقوق مالکیت فکري از کشور دیگري که آن محصول به صورت ق 

نتیجه چنین اقدامی این است که این چنین وارداتـی بـا کاالهـاي مـشابه     . به بازار آن کشور عرضه شده باشد   

نمایـد و ایـن    پـذیرد رقابـت مـی    تولید و توزیع شده در بازار داخلی که آن هم با اجازه صاحب حق صورت می     

ه بتوان کاالهاي مورد بحث را به دالیل مختلف و از جمله وجود مزیت در نیروي         افتد ک   حالت زمانی اتفاق می   

واردات . کار یا هزینه و یا سایر عوامل تولید ارزانتر از آن چه در بازار داخلی اسـت از کـشور دیگـر وارد نمـود                   

واضـع یکـسانی   هاي حقوقی مختلف م موازي و مبارزه یا عدم مبارزه با آن یک موضوع بحث انگیز است و نظام      

کننده با آن موافق هستند چرا که رقابت باعث  طرفداران اصل رقابت و افزایش رفاه مصرف      . در قبال آن ندارند   

گوینـد کـه ایـن     مخـالفین مـی  . کننده را در پی دارد      شود که نفع مصرف     کاهش قیمت و باال رفتن کیفیت می      

آوري را  ي نـدارد زیـرا اعـتالي خالقیـت و نـو     نحوه عمل با اساس فکر حمایت از حقوق مالکیت فکري سازگار      

هاي تجاري مرتبط بـا حقـوق مالکیـت فکـري و نـه در            نامه جنبه   به هر حال نه در موافقت     . نماید  تشویق نمی 

  2.رایت سازمان جهانی مالکیت معنوي این نوع واردات منع نشده است معاهده کپی

                                                
1 - Patrick Smith, The Role of The Judiciaryamel Customs in Enforcoment of Intellectwel Property 
Rights, WIPO/ PR/ PM/ THR/ 98/8, 1998. 

صادقي یارندي، مسعود طـارم سـري، فرهنـگ توصـیفي اصـطالحات جتـارت               اله     سیف -  2
هـاي بازرگـاني،    لعـات و پـژوهش   موسسه مطا:هتران(امللل و سازمان جهاني جتارت،   بني

  .٣٠٨، ص )١٣٨۵
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نامـه     مقررات مربوط بـه اجـرا در موافقـت         تر  اقدامات و تدابیر خاص مرزي جزء یک موضوع کلی           -11

مقررات اجرا و از جمله تدابیر مرزي هر چنـد کامـل          . هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوي است         جنبه

آیـد زیـرا تـدوین یـک      نیست ولی یک گام اولیه بسیار مهمی در حمایت از حقوق مالکیت فکري به شمار می           

 و با وجود رعایـت اصـل مالکیـت در هـر کـشور کـه بتوانـد هـم در         المللی سري تعهدات در حال و هواي بین      

 و هـم در کـشورهاي داراي نظـام حقـوق مـدون      (Common LAW)کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی 

 بـه صـرف ذکـر     نکته حایز اهمیت دیگر این است که در ایـن موافقـت  . اي نیست کاربرد داشته باشد کار ساده 

نامـه    موافقـت 64د مکانیسم حل و فصل اختالفات و ارتباط برقرار شده در مـاده         تعهدات اکتفا نشده و با ایجا     

نامه طفره روند مـشخص شـده      گات وضعیت کشورهایی که از زیر بار اجراي مقررات موافقت          23 و   22مواد با   

ل  آن گونه که در تفاهم نامـه حـ  1994 گات 23 و 22 ماده مزبور آمده است که مقررات مواد 1در بند  1.است

نامـه حاضـر    هـا و حـل اختالفـات ناشـی از موافقـت      اختالفات تنظیم و اعمال شـده اسـت در مـورد مـشورت         

. جز در مواردي که در این سند به طرز دیگري مقرر شده باشد قابل اجرا خواهـد بـود             ) TRIPsنامه    موافقت(

ل اختالفات این نتیجـه عایـد     نامه و موضوع مکانسیم حل و فص        مطالبه، با این ارتباط برقرار شده بین موافقت       

بینـی نماینـد    نامه را در قوانین خود پیش آور موافقت هاي الزام شود که اوالً کشورها متعهد هستند که جنبه   می

عدم اجراي هر دو مورد موجب طرح موضوع از طرف ذینفعـان در رکـن حـل        . و ثانیاً آن قوانین را اجرا سازند      

بینی مقررات اجرا در قوانین ملی کشورهاي عـضو   امه هم الزام به پیشن اختالف خواهد شد پس دراین موافقت   

  .مطرح شده و هم لزوم اجراي تدابیر مزبور

 درباره اجرا که الزامات و تـدابیر مـرزي   41االشعار به تعهدات کلی مندرج در ماده   فوق1در بند     -12

هاي  ید با سرعت انجام پذیرد زیرا روشهم جزء آن است اشاره شد و خاطرنشان گردید که اقدامات جبرانی با         

منظور این است کـه زمـان بـراي تمهیـد مقـدمات آغـاز        . اجرایی نبایستی با تاخیرهاي غیرموجه همراه باشد      

دعواي، مجازات ناقض حقوق و تحصیل حکم جبران خسارت و صدور حکم کیفـري نبایـستی طـوالنی باشـد                 

  . صادق استقسمتی از این تعهدات درباره اقدامات مرزي نیز

                                                
1  -MICHAEL KIRK, 1996پیشني .  
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اهمیت این تعهد واضح اسـت    . هاي اجر نبایستی در حد غیر لزوم پیچیده و هزینه بر باشد             روش   -13

تواند مانع از طرح دعوا شود که خود نقص غرض بوده و نقـص حقـوق مالکیـت معنـوي را                 زیرا هزینه زیاد می   

  )نامه  موافقت41 ماده 2بند (گذارد و مشوقی است براي تجاوزهاي بعدي  بدون پاسخ می

 41 مـاده  2بنـد   . (هاي غیر معقول یا تاخیرهـاي غیرموجـه باشـد           ها نبایستی داراي مهلت     روش   -14

  )نامه موافقت

هاي درگیر باید از این حـق برخـوردار باشـند کـه بتواننـد نـسبت بـه تـصمیمات اداري و                    طرف   -15

  )مهنا  موافقت41 ماده 2بند . (ها تقاضاي تجدید نظر نمایند دادگاه

 41 مـاده    2بند  . (مقررات نبایستی به نحوي باشد که جریان آزاد تجارت مشروع را مختل نماید               -16

  )نامه موافقت

هاي خـاص یابـد در نظـر     براي جلوگیري از سوء استفاده از مقررات و به ضرر واردکننده تضمین              -17

  )این قسمت به تفصیل در پی خواهد آمد.(گرفته شود

شـوند کـه در خـصوص اجـراي حقـوق       نامه اعضاء متعهد نمـی    موافقت 41 ماده   5 به موجب بند     -18

مالکیت معنوي که تدابیر مرزي نیز جزء آن است یک سیستم قضائی خاص و متمایز در نظام اجـراي قـوانین      

  .به طور عام را به وجود آورند

  :گردد یپس از ذکر مالحظات کلی فوق ساختار بقیه مطالب این فصل به شرح زیر عرضه م

با توجه به عنوان تحقیق یعنی ضرورت تبیین نقش گمرك پس از الحاق به سازمان جهانی تجـارت و ایـن          

 و ایـن خـود بـه       هاي گمرکی اختـصاص یافتـه        به تدابیر مرزي و همکاري     TRIPsنامه    که ده ماده از موافقت    

بـه ایـن سـئوال پاسـخ داده     نامه براي گمرك قایل است لذا در بخش نخـست          دلیل اهمیتی است که موافقت    

نامه نقش گمرك دراعمال قواعد خاص مـرزي بـه صـورت مـستقیم اجـرا       خواهد شد که آیا به موجب موافقت     

توانـد   به عبارت دیگر مشخص خواهد شـد کـه صـاحب حـق مـی     . گردد و یا این که به صورت غیرمستقیم     می

امات بعدي شود و یا انجام این کار بایـستی  مستقیماً به ادارات گمرك مراجعه و خواستار تعلیق ترخیص و اقد 

تنها از طرف مقامات دیگر به گمرك احاله شود و در ادامه از آن جایی که هرگونه اقدام از طرف صاحب حـق                
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باشد لذا در بخش دوم باین موضوع و الزامات مربوطه در ایـن         نامه می   مستلزم رعایت تشریفات و تسلیم تقاضا     

  .شود خصوص پرداخته می

در بخش چهـارم بـه موضـوع اخـذ     .  بخش سوم الزامات مربوط به دوره یا مدت تعلیق مطرح خواهد شد   در

ر ضـرر       تامین از صاحب حق که به منظور جلوگیري از سوء استفاده احتمالی از مقررات به وسـیله مـدعی و ـب

تـامین از مـدعی   پردازیم در این بخش همچنین موارد اخذ تضمین و            مدعی علیه یا واردکننده وضع شده می      

. در بخش پنجم موضوع حق بازرسی و دسترسی به اطالعات بررسی خواهـد شـد            . علیه نیز تبیین خواهد شد    

شود که آیا غیر از افـراد ذینفـع، مقامـات و از جملـه گمـرك نیـز               در بخش ششم باین پرسش پاسخ داده می       

ع واردات قابل اغمـاض بررسـی خواهـد    در بخش هفتم موضو. تواند باعتبار سمت خود اقدام نمایند یا خیر      می

شد و باالخره، در بخش پایانی، اقدامات جبرانی اشاره شده و وضع کاالهاي ناقص حقوق توقیف شده و انهدام          

  .نامه بیان خواهد شد ها از منظر این موافقت آن

  نامه تریپس  جایگاه کلی گمرك در ترتیبات خاص مرزي از منظر موافقت-الف

هاي تجاري مرتبط با حقوق مالکیـت فکـري تحـت     نامه جنبه مواد بخش چهارم موافقت  هر چند به موجب     

عنوان الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها، وظایف اجراي این ترتیبات به عهده گمرك واگذار شده ولی به  

 گمـرك  موجب این مقررات مگر در موارد استثنایی و آن هم براساس تفسیر موسع از ایـن مقـررات، اقـدامات     

 در ارتبـاط بـا تعلیـق     51مـاده   . پذیرد مگر از طریق مقامات ذیـصالح اداري یـا قـضائی             تواند صورت   راساً نمی 

هـائی   تواننـد رویـه   اعضاء طبق مقررات مـذکور در ذیـل مـی       "گوید    ترخیص توسط مقامات گمرکی چنین می     

ر در مـورد وجـود ایـن ظـن کـه      اختیار کنند تا دارنده حق را قادر سازند که در صورت داشـتن دالیـل معتبـ             

رداري مـسروقه ممکـن اسـت وارد شـوند           کاالهاي داراي عالمت تجاري تقلبی یا کاالهاي داراي حـق کپـی            ـب

درخواست کتبی به مقامات ذیصالح اعم از اداري یا قضائی در مورد تعلیـق تـرخیص و جریـان آزاد کاالهـاي                   

شود به موجب نص صریح این ماده، خـود   الحظه میهمانطور که م .مزبور توسط مقامات گمرکی تسلیم نمایند     

تواند راساً وارد عمل شود مگر این که با تفسیر موسع از این ماده گمرك را نیز یـک مرجـع اداري      گمرك نمی 

  .تلقی نماییم
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گوید هـر محـصولی     کنوانسیون می  9 ماده   1 نیز وضع به همین منوال است بند         1    در کنوانسیون پاریس  

مت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد هنگام ورود به کشورهاي اتحادیه کـه در        که داراي عال  

 3باشد توقیف خواهد شـد و در بنـد    آن کشورها این عالمت یا این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می        

رخواست هر مقام صـالح  این ماده آمده است که توقیف خواه برحسب تقاضاي کتبی دادسرا، خواه به موجب د           

. گیـرد  دیگر خواه به تقاضاي شخص ذینفع اعم از حقیقی یا حقوقی طبق قوانین داخلی هرکشور صـورت مـی               

هر چند بـه مقـام صـالح    . شود در این کنوانسیون نیز نامی از گمرك برده نشده است  همانطور که مالحظه می   

  .دیگر در عرض دادسرا شاره شده است

ایران نیز چنانکه در فصل مربوط به تفصیل خواهیم دید این دیدگاه ملحوظ نظـر قـرار               در قوانین فعلی    

ک هـر   "گویـد   نامه اصالحی اجراي قانون ثبت عالیم تجارتی و اختراعـات مـی          آیین 63ماده  . گرفته است  ماـل

 امـر  تواننـد بـه موجـب    هـا مـی   عالمت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقـام قـانونی آن               

اي که محصوالت مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محـصوالت               نزدیکترین دادگاه بخش محکمه   

اجـراي امـر فـوق در    . ها مخالف است بردارند ها یا حق حاصل از عالمت تجارتی و یا اختراع آن          که بادعاي آن  

وسـیله مـامور اجـرا بـه محـل      صورتی که محصوالت هنوز در گمرك باشد به وسیله مامورین گمرکی واال بـه        

امر دادگاه در . توقیف محصوالت مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد            . خواهد آمد 

هر یک از دو صورت فوق بنابر درخواست مالک عالمت یا صاحب ورقه اختراع و یا قایم مقام قانونی آنان صادر      

  .".......گردد  می

رسـد در صـورتی کـه بـراي گمـرك نقـش        گفت که صرف نظر از بحث فوق به نظر مـی            با این همه باید     

نامـه حمایـت از    چرا کـه اوالً هـدف موافقـت   . نامه نداشته باشد مستقیم قایل شویم این امر مبانیتی با موافقت 

نامه موضوعیت دارد نیل به حمایت است و طریقه رسـیدن بـه ایـن هـدف      حقوق است و آن چه براي موافقت    

هاي سفارشی باشد و خاصه این که در تجربه و تحلیل نهائی ایـن گمـرك    تواند راه به طریقیت دارد که می    جن

ثانیـاً همـانطور   . بنابراین بهتر است این کار را بالواسطه انجام دهد        . است که باید اقدامات مرزي را انجام دهد       

                                                
1  -  Paris comvention for The Protection of Industrial Property  
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 صالح براي دریافت درخواست کتبی در مـورد  نامه مقامات اداري را نیز    موافقت 51که قبالً هم اشاره شد ماده       

خاصـه ایـن کـه در    . توان گمرك را نیز یک مقام صالح اداري دانست تعلیق ترخیص تشخیص داده است و می      

. توان مطلبی را یافت که دال بر خروج گمرك از دایـره مقـام صـالح اداري باشـد               نامه نمی   هیچ کجاي موافقت  

زیرا بسیاري از کشورهاي مـورد    . نماید  ین تحقیق نیز این موضوع را تائید می       ثالثاً نتایج مطالعات تطبیقی در ا     

رابعاً همانطور که در بخـش مربـوط بـه انجـام     . اند مطالعه براي گمرك نقش مستقیم و بالواسطه را قایل شده         

ا هیچ اند زیر  براي گمرك نقش مستقیم قایل شده     1اقدامات باعتبار سمت نیز خواهد آمد برخی از نویسندگان        

گـذاري   تواند چنین اقداماتی را اتخاذ نماید و باالخره در مقررات مدل بـراي قـانون            مقامی بهتر از گمرك نمی    

هـاي تجـاري مـرتبط بـا حقـوق       نامـه جنبـه   ملی براي اجراي تدابیر مرزي منصفانه و موثر سازگار با موافقـت      

ضو بـراي الگـو بـرداري توصـیه شـده      مالکیت معنوي که توسط سازمان جهانی گمرك تهیه و به کشورهاي ع           

 نیز پیشنهاد شده است که تقاضانامه براي اجراي تدابیر مرزي مستقیماً به گمرك تسلیم شود تـا ایـن                     2است

توان دالیل  از بعد عملی نیز می. نظر از دالیل فوق صرف. گیري نماید مرجع نسبت به تعلیق یا ترخیص تصمیم 

  :ائه داداي ار زیر را برله اتحاد چنین رویه

  .کاهد مورد می تسلیم تقاضا مستقیماً به گمرك از کاغذ بازي و تشریفات بی - 1

ها کاسـته شـود و بـه امـر قـضا زدائـی        گردد که از بار سنگین کارهاي دادگاه این اقدام سبب می   - 2

 .کمک شود

 .جویی خواهد شد نماید و در وقت و نیرو صرفه این روش اتخاذ اقدام موثر و فوري را تسهیل می - 3

  :توان گفت که  با توجه به مراتب فوق می

هـا   نامه صراحتاً باید تقاضا به مقامات قضائی و اداري تـسلیم شـود کـه آن                هر چند به موجب موافقت    ) الف

اي وارد  نامـه لطمـه   پذیر است و به موافقـت  موضوع را به گمرك ارجاع دهند ولی عدول  از این رویه نیز امکان    

                                                
1  -  Michael kirk 1996, Enfercoment of Industrial Property Rights and Related Provisions Under The 
TRIPs Agreement, WIPO Asian Regional Round Table on The Streng Thening of The Industrial 
Property system. 
2  -  Model Provisions for National Legislation to Implement Fair and Effective Border Measures 
Consistemt With The Agreement of Trade related Aspects of Intellectual Propert/ Rights, World 
Customs Organization . 
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بنابراین اتخاذ تصمیم در این بـاره صـرفاً   . نماید  کشورها نیز این موضع را تایید میسازد و تجربه برخی از    نمی

  .به عهده کشورها است

اما در اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع کشورهاي آزادي عمـل دارنـد و بـسته بـه غالـب بـودن فکـر                  ) ب

بل مـستقیم انجـام اقـدامات و    قضازدائی و الزامات نظام حقوقی و قانونی کشور خود و آمادگی گمرك براي تق     

 تصمیم مقتضی را اتخـاذ   مالحظات مربوط به فسادپذیري گمرك در کشورها این کشورها آزادي عمل دارند تا   

نمایند که البته در این تصمیم بایستی مالحظات سیاستگذاري و مالحظات قانون اساسی کشورها نیـز لحـاظ     

  .گردد

  

   تقاضاي رسیدگی و الزامات اسنادي-ب

   همانطور که قبالً اشاره شد هر صـاحب حقـی کـه خواسـتار انجـام تـدابیر مـرزي در خـصوص تعلیـق             

هـاي تجـاري    نامـه جنبـه    موافقـت 51ترخیص کاالهاي تقلبی به وسیله مقامات گمرکی است باید طبق ماده         

. تـسلیم نمایـد  مرتبط با حقوق مالکیت معنوي درخواست کتبی را به مقامات ذیصالح اعم از اداري یا قـضائی     

رایت را کشورهاي عـضو ملـزم هـستند          تعلیق ترخیص در ارتباط با نقض حقوق صاحب عالمت تجاري و کپی           

بینی نمایند ولی درباره سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکري این تعهد وجـود نـدارد    که در قوانین خود پیش  

  . استو اتخاذ تدابیر براي مبارزه با نقض این حقوق در مرزها اختیاري

این دالیل و مدارك بایـستی مقامـات را مجـاب        .      با تقاضا نامه مورد بحث باید دالیل کافی همراه باشد         

سازد که متقاضی صاحب حق یا قایم مقام قانونی اوست و به عالوه به موجب قانون کشور واردکننـده نقـض و     

 که در این جا قابل ذکر است این اسـت  اي نکته.  پذیرفته است تجاوز نسبت به حقوق مالکیت فکري او صورت    

بنـابراین دالیـل و   .نامه آمده است که این دالیل بایستی ظاهر در اثبـات نقـض باشـند     موافقت52که در ماده    

به عالوه مدعی تعلیق ترخیص بایستی توصیف کافی را از کاالهاي ناقص      . شواهد اولیه و موجه نما کافی است      

با توجه به این که طبیعـت کـار   . ها را تشخیص دهند ی بتوانند به راحتی آن    حقوق ارائه دهد تا مقامات گمرک     

نماید کـه   ها تقاضا تسلیم شده، ملزم می نماید لذا این ماده مقامات صالحیتدار را که به آن     سرعت را طلب می   
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 چـه  ظرف یک مدت زمان معقولی نظر خود را درباره قبول یا رد تقاضا اعالم و مشخص نمایند کـه گمـرك از        

زمانی اقدامات الزم را به عمل خواهد آورد و از آن جا که قاعـدتاً مـدعی یـا صـاحب حـق و مـدعی علیـه یـا            

 آمـده اسـت کـه در صـورتی کـه نظـر مقامـات        54واردکننده باید از تصمیم متخذه مطلع باشند لذا در ماده      

 اطالعیه تعلیـق تـرخیص را   گمرکی بر تعلیق ترخیص کاالهاي ناقص حق قرار گیرد، مقامات ملزم هستند که      

  .اعالم نمایند) مدعی(و صاحب حق ) مدعی علیه(فوراً به واردکننده 

  

  

   دوره یا مدت تعلیق-ج

هـاي   اي است بـراي رسـیدگی     با عنایت باین مطلب که تعلیق ترخیص هدف غائی و نهایی نیست و مقدمه             

 تعقیب موضوع خودداري نمایـد و  بعدي و ممکن است پس از تعلیق و قبل از رسیدگی ماهوي صاحب حق از            

این امر موجبات ضرر و زیان واردکننده را فراهم آورد، لذا عالوه بر موضوع سپردن وثیقه یا تضمین کـه بعـداً                

نامه جزئیات تفضیلی نیز را درباره مواعدي که باید براي طـرح دعـوا       موافقت 55به آن خواهیم پرداخت، ماده      

  :گیرد این ارتباط دو موضوع زیر مورد بررسی قرار میدر . رعایت شود مقرر نموده است

  وضعیت تعلیق قبل از آغاز رسیدگی ماهوي  - 1

 وضعیت تعلیق پس از آغاز رسیدگی ماهوي  - 2

نامـه سـه حالـت     در ارتباط با موضوع نخست یعنی وضعیت تعلیق قبل از آغاز رسیدگی ماهوي در موافقـت  

  :بینی شده است پیش

 روز کاري از تاریخ ابالغ اعالمیه تعلیـق بـه متقاضـی یـا صـاحب حـق                  10در صورتی که طرف مدت      ) الف

مدعی نقض حق، تعقیب موضوع درباره رسیدگی ماهوي از طرف وي به مقامات گمرکی اعالم نشود، مقامـات                  

البته مشروط بر ایـن کـه سـایر    . گمرکی تعلیق را خاتمه داده و کاالهاي مورد تعلیق را ترخیص خواهند نمود     

  .بوط به ورود یا صدور بسته به الزامات قانون ملی رعایت شده باشدشرایط مر
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مقررات مندرج در بند الف فوق شامل مواردي که خـود مقامـات صـالحیتدار دوره تعلیـق را گـسترش        ) ب

  .گردد داده باشند نمی

  .دتوانند در موارد مقتضی مدت تعلیق را ده روز کاري دیگر تمدید نماین مقامات صالحیتدار می) ج

  وضعیت تعلیق پس از آغاز رسیدگی ماهوي 

توانند منجر به اتخاذ تصمیم درباره ماهیت دعوا شود آغاز شـده باشـد،    هایی که می   اگر چنان چه رسیدگی   

نتیجـه ایـن   . تواند درخواست نماید که یک بررسی و از جمله استماع نظرات وي صورت پذیرد مدعی علیه می 

در ظرف یک مدت معقول درباره تعدیل، نقض و یا تائیـد اقـدامات پیـشگیرانه       گیري    تواند به تصمیم    اقدام می 

  .قبلی منجر شود

   سپردن تضمین یا تامین از طرف مدعی و مدعی علیه-د

    با در نظر گرفتن این موضوع که ممکن است صاحب حق عالماً و یا سهواً از مقررات به نفـع خـود و بـه                   

و نتواند ادعاي خود را به اثبات برساند و از این راه موجبات ضرر و زیـان           ضرر مدعی علیه سوء استفاده نماید       

هـاي اداري بـراي مقامـات صـالحیتدار          مدعی علیه را فراهم آورد و به عالوه باعث اتالف وقت و تحمل هزینه             

ذینفعـان  نامه براي احتراز از این موضوع و امکان جبران خسارات وارده، بـه            این موافقت  53گردد لذا در ماده     

به مقامات صالحیتدار حق داده شده است که از مدعی یا صاحب حق که آغازکننـده دعـوا اسـت درخواسـت               

البتـه  . هاي کافی را در قبال سوء استفاده احتمالی از مقررات و عدم اثبـات ادعـا ارائـه دهـد     نماید که تضمین  

نامه  اي زیاد باشد که به لسان موافقت اندازهمبلغ این تضمین و تامین باید متناسب با دعوا باشد و نبایستی به    

زیرا این امر صـرف نظـر از بـاال بـردن هزینـه         . به طور غیر معقولی توسل مدعی را به دادخواهی متعسر سازد          

همچنـین از آنجـا کـه در هـر اقـدام قـانونی           . سازد  دادرسی در جریان تجارت آزاد نیز خلل و خدشه وارد می          

 53به حفظ حقوق طرفین دعوا توازن و تعادل ولو نسبی برقرار باشد لذا در ماده             بایستی بین اقدامات مربوط     

نامه مقرراتی نیز دایر به سپردن تضمین به نفع صاحب حق آورده شـده اسـت ولـی از آن جـایی کـه                   موافقت

طبیعت منافع صاحب حق با منافع مدعی علیه متفاوت است لذا سپردن تـضمین بـه نفـع صـاحب حـق بـه                     

  :گردد ها اشاره می ق نیست بلکه مشروط به وجود شرایطی است که ذیالً به آنصورت اطال
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نمایـد کـه کاالهـاي مـورد تعلیـق از          سپردن تضمین از طرف مدعی علیه فقط زمانی مصداق پیدا می          )الف

  .تعلیق آزاد و ترخیص شده باشند

 مالکیت معنوي در ارتبـاط  کند که کاالهاي ناقض حقوق اي مصداق پیدا می  زمانی سپردن چنین وثیقه   ) ب

هاي ساخت یا اطالعات محرمانه به موجب تقاضانامه موضوع این مقررات    هاي صنعتی، اختراعات، طرح     با طرح 

در چنـین حـالتی   . به وسیله مقامات گمرکی و براساس تصمیم مقامات غیرقضائی تعلیق ترخیص شده باشند      

شده باشـد و         منقصی شده و تصمیم      55هاي مقرر در ماده       اگر مهلت  موقتی از طرف مقام صالحیتدار اتخاذ ـن

در صورتی که سایر شرایط الزم براي واردات رعایت شده باشد، در آن صـورت مالـک کـاال یـا واردکننـده یـا                     

توانند با تودیع تضمینی که کافی براي حمایـت از صـاحب حـق در قبـال هرگونـه                کننده این کاالها می     حمل

ها در حق  البته پرداخت تضمین فوق به سایر موارد جبران خسارت.  و ترخیص نمایدتجاوز باشد کاالها را آزاد

  .اي وارد نخواهد ساخت صاحب حق لطمه

تضمین فوق دایمی نیست و در صورتی که ظرف مدت زمان معقولی صاحب حق از اتخاذ اقدام قـانونی             ) ج

  .خودداري نماید مبلغ این تضمین نیز مسترد خواهد شد

  سی و دسترسی به اطالعات حق بازر-هـ

ها که یکی از اصول حاکم بر مقررات در سازمان جهـانی تجـارت،     در رسیدگی1  براي رعایت اصل شفافیت   

دارد که هم صاحب حق و هم مدعی علیـه یـا واردکننـده کاالهـائی کـه                   موافقت نامه مقرر می    57است ماده   

ق دارند که از فرصـت بازرسـی کاالهـاي توقیـف     ها مورد ادعا است ح  نقض حقوق مالکیت معنوي در مورد آن      

ها دالیل این امر در ارتباط با صاحب حق    صرف نظر از لزوم رعایت شفافیت در رسیدگی       . مند باشند   شده بهره 

و مدعی علیه متفاوت است ولی در هر دو صورت بایستی الزامات مربوط به حفظ اطالعـات محرمانـه و اسـرار      

نافع صاحب حق در این ماده از کـشورهاي عـضو خواسـته شـده اسـت کـه بـه                از نظر م  : تجاري رعایت گردد  

مقامات صالحیتدار این اختیار را اعطاء نمایند که به صاحب حق فرصت کافی را بدهند که از کاالهاي توقیف              

. آوري و ادعاي خود را بـه اثبـات برسـاند       شده به وسیله گمرك بازرسی نماید تا بتواند دالیل مربوطه را جمع           

                                                
1  -  Transparancy 
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در . گـردد  ها ادعاي او با سـهولت بیـشتري قابـل اثبـات مـی      زیرا با رویت این کاالها و وقوف به کم و کیف آن      

باشند که نام و نـشانی مـدعی       همین راستا و به موجب این ماده مقامات صالحیتدار داراي این اختیار نیز می             

از طـرف  . احب حق یا مدعی قرار دهنـد   علیه و اطالعات مربوط به مقدار کاالهاي توقیف شده را در اختیار ص            

اي  شود کـه راي و تـصمیم اولیـه    دیگر از نظر واردکننده و رعایت حقوق او زمانی به وي اجازه بازدید داده می           

دلیل این امر هم واضح است زیرا با بازدید از کاالها و اطالعات از دالیـل  . دایر به نقض حقوق صادر شده باشد      

  .اردکننده یا مدعی علیه او بهتر خواهد توانست در مقام دفاع از خود برآیدارائه شده از طرف مدعی و

   اتخاذ اقدام قانونی به وسیله مقامات به اعتبار سمت خود-و

هـاي تجـاري مـرتبط بـا حقـوق مالکیـت        نامه جنبه  موافقت51همانطور که قبالً ذکر شد هر چند در ماده   

 تقاضا نامه از طرف صاحب حـق بـه مقامـات قـضائی یـا اداري      فکري آغاز تدابیر مرزي منوط به این است که       

تسلیم گردد ولی در این موافقت نامه انجام اقدامات مرزي صرفاً منوط به اقامـه دعـوا از طـرف صـاحب حـق                  

توانند بـه ابتکـار خـود تعلیـق کاالهـاي نـاقض         مقامات صالحیتدار نیز می 58نشده است بلکه به موجب ماده     

هر چند در این ماده بـه صـراحت نیامـده اسـت کـه منظـور از مقامـات                . ا انجام دهند  حقوق مالکیت فکري ر   

توانـد بـه وسـیله     صالحیتدار مقامات گمرکی است ولی از آن جا که تعلیق ترخیص با اعتبار سمت قاعدتاً می           

علیـق  تواند عمل فیزیکـی را ت  مقامات گمرکی که در جریان امر هستند انجام پذیرد و این گمرك است که می   

توان این مورد را یکی از موارد اقدام مستقیم و بالواسطه گمـرك    ترخیص را انجام دهد و نه مقام دیگر لذا می         

  . تلقی نمود

  :البته این اقدام مقامات گمرکی مشروط به رعایت شروط زیر است

  .دالیل اولیه و ظاهر در نقض حقوق مالکیت فکري وجود داشته باشد - 1

 .اید فوراً از تعلیق مطلع شوندصاحب حق و واردکننده ب - 2

تواند تعدیل، نقض،     واردکننده داراي این حق باید بتواند تقاضاي بررسی مجدد که نتیجه آن می             - 3

 .و یا تائید تعلیق باشد را به عمل آورد



 ١٣۴

توانند هر موقع که صـالح بداننـد از صـاحب حـق      در این راستا الزم به ذکر است که مقامات می     - 4

 .ها مفید و ضروري باشد درخواست نمایند  براي اجراي وظایف آنهرگونه اطالعی را که

نکته دیگري که در این باره باید به آن اشاره شود نحوه برخورد با مسئولیت مقاماتی که اسـت کـه باعتبـار        

نامـه ایـن مقامـات در صـورت       موافقت58به موجب بند ج ماده  . دهند  سمت خود تعلیق ترخیص را انجام می      

باشند مگر این کـه ثابـت شـود اقـدامات      قض حقوق مالکیت فکري متعهد به جبران خسارت نمیعدم اثبات ن  

به عبارت دیگـر اگـر اقـدامات از روي حـسن نیـت نبـوده و بـه        . آنان از روي حسن نیت انجام نپذیرفته است       

 مالحظـه  همـانطور کـه  . در غیر این صورت خیر. واردکننده خسارتی وارد شود این مقامات ضامن خواهند بود    

گیرد و مواردي که این کار برحـسب تقاضـاي صـاحب            شود بین موادي که تعلیق باعتبار سمت صورت می          می

  .هاي اساسی وجود دارد یابد از لحاظ مسئولیت تفاوت حق محقق می

  ها  جبران-ز

نامه از کشورهاي عضو خواسته شده است که در صورت اثبات نقـض حقـوق مالکیـت فکـري در            در موافقت 

 یا انهدام کاالهاي نافض آن حقـوق  1نامه نسبت به صدور دستور براي دفع   موافقت 60 تا   51 و حدود مواد     حد

در اجـراي مفـاد ایـن مـاده     . نامه پرداخته شده اسـت   موافقت59باین مطلب به تفصیل در ماده   . اقدام نمایند 

  :نکات زیر بایستی نصب العین و ملحوظ باشد

ها متوسل شود لطمه و  تواند به آن سایر اقداماتی که صاحب حق میاقدامات موضوع این ماده به     - 1

  .سازد اي وارد نمی صدمه

مدعی علیه یا وارد کننده از حق پـژوهش خـواهی و رسـیدگی مجـدد توسـط مقامـات قـضائی                    - 2

 .مند است بهره

در صورتی که موضوع نقض حقوق مالکیت فکري عالمت تجاري مجعول و تقلبی باشد، مقامـات                 - 3

 .ار صادرات مجدد کاالهاي ناقص حق را بدون انجام تغییرات اساسی در آن اجازه نخواهند دادصالحیتد

                                                
1  -  Dlsposal 
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هاي تجاري و بـه نحـوي صـورت پـذیرد کـه        در مورد دفع این کاالها این امر باید خارج از کانال           - 4

 .اي به حقوق صاحب حق وارد نسازد خدشه

ن بـه نحـو مـذکور مخـالف قـانون      زمانی انهدام کاالهاي ناقض حق امکان پذیر است کـه دفـع آ      - 5

 .اساسی کشور واردکننده نباشد

در صورت دفع یا انهدام کاالهاي ناقض حقوق مالکیت فکري مـا بـه ازائـی بـه واردکننـده تعلـق         - 6

 .باشد گیرد و واردکننده مستحق جبران ضرر و زیان وارده به خود از این بابت نمی نمی

گـردد و   شتن عالمت مزبور مجوز ورود تلقی نمیدر مورد عالمت تجاري مجعول صرف رفع و بردا  - 7

هـاي تجـاري نمـود مگـر در      توان با برداشتن عالمت مجعول از روي کاالها آن را ترخیص و وارد در کانال       نمی

 .العاده استثنایی موارد فوق

   مقررات مربوط به واردات در حد ناچیز و قابل اغماض-ح

اند کـه تـدابیر خـاص مـرزي را در خـصوص              ز شناخته شده  نامه کشورهاي عضو مجا          به موجب موافقت  

ها در حد زیـاد نبـوده و داراي ماهیـت تجـارتی نباشـند و        کاالهاي ناقض حقوق مالکیت فکري که واردات آن       

همراه با وسایل شخصی مسافر وارد شوند و یا به صورت محموله کوچک ارسال شده باشند اجرا ننمایند دلیل   

پذیرد و بالطبع از لحاظ حقـوقی   یرا این قبیل واردات خارج از کانال تجاري انجام می  این امر هم واضح است ز     

  .گردد دهد نمی نامه را تشکیل می هاي تجاري حقوق مالکیت فکري که عنوان موافقت مشمول جنبه

  

  تحت اداره سازمان جهانی  بررسی وضعیت تدابیر مرزي در معاهدات:فصل دوم 

  مالکیت فکري

که قبالً اشاره گردید آغاز برخورد جدي با مساله اجراي حقوق مالکیت فکري به طور کلـی بـه           همانطور  

گـردد ولـی درعـین     هاي تجاري حقوق مالکیت فکري برمی نامه جنبه  مذاکرات دور اوروگوئه و تصویب موافقت     



 ١٣۶

 بـاین موضـوع   1سازمان جهانی مالکیت فکـري  حال بایستی گفت که قبالً نیز در معاهدات مختلف تحت اداره         

  .نامه اخیر نیست اشاراتی شده که البته از لحاظ وسعت و درجه تاثیر و پرداختن به جزئیات در حد موافقت

    با این همه باید گفت که پرداختن به این موضوع ولو به نحو اجمالی در این معاهدات دلیلـی اسـت بـر                   

د نظـر کـشورهاي طرفـدار حمایـت از حقـوق            این که موضوع اجرا و تدابیر مرزي و نقش گمرك همواره مـور            

مالکیت فکري بوده و به تدریج این فکر تا پایان دور مذاکرات اورگوئه دوره تکاملی خود را تا رسیدن به شکل                 

براي روشن شدن سابقه این موضـوع و تبیـین ایـن کـه آیـا در معاهـدات قبـل از        . فعلی خود طی کرده است  

 با حقوق مالکیت فکري نیز بـه تـدابیر مـرزي و بـاالخص نقـش گمـرك       هاي تجاري مرتبط نامه جنبه  موافقت

بنـدي، و مطلـب از    شود از نقطه نظـر طبقـه        اشاراتی شده است یا خیر در این فصل باین موضوع پرداخته می           

گردد که در  قبل از ورود به موضوع مقدمتاً اشاره می    . شود  منظر انواع مختلف حقوق مالکیت فکري بررسی می       

ز معاهدات تحت اداره سازمان مزبور مقرراتی در ارتباط با توقیـف برخـی از کاالهـاي نـاقض حقـوق            تعدادي ا 

  :بینی شده است مالکیت فکري به هنگام ورود پیش

  برداري و تکثیر رایت یا حق کپی کپی-الف

دن آن کنوانـسیون و وارد کـر  )2(و  ) 1(دارد که ضبط آثار موسیقی موضـوع بنـد             کنوانسیون برن مقرر می   

هاي ذینفع به کشوري که در آن جا ایـن اقـدامات نـاقص حـق ضـبط آثـار موسـیقی                      ها بدون اجازه طرف     آن

 ایـن کنوانـسیون   16همچنـین مـاده   . توانند توقیف گردند گردد ممنوع بوده و این آثار تقلبی می    محسوب می 

ار مورد حمایت نباشـند و یـا   دارد که اگر این نسخ ناقض حقوق از کشوري وارد شود که در آن این آث        مقرر می 

تواند مشمول توقیف در هر یک از کشورهاي عضو اتحادیه که در   حمایت قطع شده باشد باز هم آثار مزبور می        

  .آن جا، اثر تحت حمایت قانونی است ، قرار گیرند

    حقوق مالکیت صنعتی-ب

                                                
 World Intellectual Propertyبراي اطالعات بیشرت درباره این سازمان رجـوع شـود بـه    -  1

Organization (WIPO)   امللـل و سـازمان جهـاني      در فرهنگ توصیفي اصـطالحات جتـارت بـني
  .٢٣٠جتارت، صادقي یارندي، مسعود طارم سري، ص 



 ١٣٧

هـاي   دارد کـه جبـران   ر مـی     کنوانسیون پاریس براي حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به طور کلی مقـر         

 که داراي عالمت تجارتی  مناسب قانونی باید در دسترس باشد تا این اطمینان حاصل گردد که تمام کاالهایی      

یا اسم تجاري مجعول و تقلبی و غیر قانونی هستند یا کاالهایی که به طور مـستقیم یـا غیـر مـستقیم داراي                     

ولیدکننده، سازنده یا بازرگانان هـستند، بهنگـام ورود و یـا     نشانه منبع جعلی یا هویت و مشخصات نادرست ت        

هـا مـورد حمایـت هـستند        ها و اسامی و نشانه      داخل در کشورهاي عضو کنوانسیون که در آن کشورها عالمت         

اما این توقیف باید بنا به تقاضاي دادستان یا هر مقام صـالحیتدار دیگـر یـا هـر شـخص             . توقیف خواهند شد  

 . حقیقی یا حقوقی و براساس قوانین داخلی هر کشور صورت پذیردذینفع خواه شخصیت

ها بـه شـرح زیـر     تر آن مستندات قانونی مطالب فوق برحسب انواع مختلف مالکیت صنعتی و شرح تفصیلی  

  :است

    عالمت تجارتی، اسم تجاري و غیره-1

مت صنعتی یا تجـارتی و یـا   دارد که هر محصولی که داراي عال      کنوانسیون پاریس مقرر می    9ماده  ) 1(بند  

نام غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهاي عضو کنوانسیون که در آن کشورها این عالمت یا این نام تجاري                 

  .از حمایت قانونی برخوردار است توقیف خواهد شد

م در تواند هم در کشوري که در آن جا عالمت تقلبی ایجاد شده و ه     این ماده توقیف می   ) 2(به موجب بند    

) 3(درباره مرجع صـدور دسـتور توقیـف بنـد     . کشوري که محصول تقلبی به آن وارد شده است صورت پذیرد       

تواند بنا به تقاضاي هر مقام صالح یا به درخواسـت   که می. این ماده دادسرا را مرجع صالح قلمداد نموده است        

بنـابراین  . ررات ملـی صـادر نمایـد   شخص ذینفع اعم از حقیقی یا حقوقی دستور توقیف را حسب قوانین و مق         

  . تواند راساً مبادرت به توقیف نماید شود که به موجب کنوانسیون پاریس گمرك نمی مالحظه می

هاي تجاري مرتبط با حقوق مالکیت فکري کنوانسیون پاریس نیز تکلیفـی را بـراي             نامه جنبه   نظیر موافقت 

  ).9ماده ) 4 (بند. (توقیف کاالهاي ترانزیت پیش بینی ننموده است

تواند درجاتی  از آن جایی که مبارزه با ورود کاالهاي داراي عالمت تجاري و نام تجاري مجعول و تقلبی می           

 کنوانـسیون  9مـاده  ) 5(تواند تنها یکی از مصادیق این مبارزه باشد لذا در بنـد             داشته باشد و توقیف کاال می     



 ١٣٨

 ورود کـاال مجـاز ندانـد بـه جـاي توقیـف از ورود کـاال        آمده است که اگر قوانین کشوري توقیـف را در موقـع     

البته این اقدام یک روش قاطع براي مبارزه نیست زیرا ممکن اسـت کـاالي تقلبـی بـه          . جلوگیري خواهد شد  

کشور صادرکننده اعاده شده و یا به کشور دیگري صادر شود که در هر صورت با اصل فکـر حمایـت از حقـوق        

و شاید به همین علت و براي این که این نقیصه جبران شده باشد در ادامه همین مالکیت فکري مباینت دارد     

  .بند آمده است که اگر کاالي مزبور به هر علتی وارد شده باشد آن کاالها توقیف خواهند شد

   1اسامی مبدا -2

 9ت مـاده  و در این بند آمده اسـت کـه مقـررا   .  کنوانسیون ناظر بر اسامی مبدا تقلبی است10 ماده  1بند  

الذکر در مورد استعمال مستقیم یا غیرمستقیم مشخصات نادرست درباره مبدا تولید محصوالت یـا راجـع          فوق

  .به هویت تولیدکننده یا سازنده یا بازرگانان قابل اجرا است

  2ي جغرافیایی ها  نشانه-3

 در بنـد  3کننده بر روي کاال هاي منبع مجعول یا گمراه نامه مادرید در مورد جلوگیري از نصب نشانه      موافقت

کننـده کـه بـا اسـتفاده از آن      هاي منبع مجعول یا گمراه دارد که کلیه کاالهاي داراي نشانه   مقرر می  1 ماده   1

یک شکور متعاهد یا محلی واقع در کشور متعاهد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشور مبدا محـصول       

نامه نحـوه و مـوارد ضـبط     در موافقت . ود به یک کشور عضو ضبط گردد      تواند به هنگام ور     گردد، می   معرفی می 

هایی کـه عمـوم را در مـورد منـشاء کـاال گمـراه کنـد حتـی در مرحلـه           مشخص و همچنین استفاده از نشانه    

 بـاین  1382جمهوري اسالمی ایران نیـز در سـال   . تبلیغات و بازاریابی براي فروش کاال نیز ممنوع شده است      

ها از محصوالت داراي مبدا جغرافیایی ایـران در    و به این ترتیب قادر به اعمال برخی حمایت   سند محلق شده  

نامـه و   همچنین به موجب ایـن موافقـت  . هاي احتمالی خواهد بود سایر کشورهاي عضو در مقابل سوء استفاده   

                                                
1  - Appelation of Originع شود به صـادقي یارنـدي، مـسعود طـارم سـري، فرهنـگ        رجو

، موسـسه مطالعـات و   ٢٢امللل و سازمان جهـاني جتـارت ص    توصیفي اصطالحات جتارت بني  
  .١٣٨۵هاي بازرگاني  پژوهش

2  - Geographical Indication الـه صـادقي یارنـدي، مـسعود طـارم       ، رجوع شود به سـیف
امللـل و سـازمان جهـاني جتـارت، موسـسه       سري، فرهنگ توصیفي اصـطالحات جتـارت بـني     

  .١٩هاي بازرگاني، ص  مطالعات و پژوهش
3  - Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

اله صادقي یارنـدي، مـسعود طـارم سـري، فرهنـگ توصـیفي               رجوع شود به سیف   (1891)
هـاي    و سـازمان جهـاني جتـارت، موسـسه مطالعـات و پـژوهش      امللل اصطالحات جتارت بني  

 .٢۶٢بازرگاني، ص 
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اً باید گمرك بتواند کاالهاي داند قاعدت المللی را در حکم قانون می هاي بین نامه  قانون مدنی که موافقت    9ماده  

  .نامه فوق را به هنگام ورود به کشور ضبط نماید  موافقت1 ماده 1مشمول بند 

دارد کـه    نیز مقرر می1)1958(ها  یسبن در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن   نامه ل   موافقت

هـاي منبـع را بـر طبـق قـانون داخلـی               هتوانند الزامات قانونی الزم براي حمایـت از نـشان           کشورهاي عضو می  

  :توانند به صورت زیر صورت پذیرد این اقدامات می. کشورهاي خود اتخاذ نمایند

  براساس تقاضاي مقام صالحیتدار یا درخواست دادستان  - 1

براساس تقاضاي هر شخص ذینفع خـواه شـخص حقیقـی یـا شـخص حقـوقی خـصوصی و                     - 2

 عمومی 

اي از موارد بـراي   توان در پاره رات براي گمرك نقش لحاظ شده و میشود این مقر  همانطور که مالحظه می   

 بـه عـضویت   1383خاصه این که ایران نیز در سال .  نفش مستقیم را قایل گردید3 و بند 1گمرك نظیر بند   

  .نامه درآمده است این موافقت

  

   تدابیر مرزي در تریپس  مقررات چند کشور منتخب در زمینه:فصل سوم

هاي تجاري مرتبط با حقوق مالکیت معنوي تعهداتی را در زمینـه   نامه جنبه وجه به این که موافقت      با ت 

اجراي حقوق مالکیت معنوي به معناي اعم و تدابیر مرزي خاص به طور اخص به عهده کشورهاي عـضو قـرار          

ن موافقـت نامـه سـازگار    داده و این کشورها متعهدند که قوانین و مقررات داخلی خود را با مقررات مربوطه ای      

تواند براي کشور ما به هنگام الحاق به سازمان جهانی تجارت از بعـد تطبیـق    سازند و تجربه سایر کشورها می    

هاي تجاري مرتبط با حقوق مالکیت معنوي بـه طـور کلـی و     نامه جنبه قوانین و مقررات مرزي خود با موافقت  

ه اتخاذ تدابیر مرزي مفید فایده باشد لذا فصلی از این تحقیق به طور اخص با قواعد و مقررات مربوط در زمین         

هـا  در ارتبـاط بـا     نامه وهمچنین قوانین و مقـررات آن      نیز به بررسی موضع برخی از کشورها در قبال موافقت         
                                                

1  - Lisbon Agreement for the Protection of Affelations of Origin and Their International Regestration 
اهللا صادقي یارندي و مسعود طـارم سـري، فرهنـگ توصـیفي                رجوع شود به سیف    .(1958)

هـاي   ، موسـسه و پـژوهش  ١٣٨۵املللـي و سـازمان جهـاني جتـارت      بـني اصطالحات جتـارت    
 بازرگاني 
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هاي تحقیق  آهنگی با سایر قسمت   و در این راستا براي رعایت هم      . تدابیر ویژه مرزي تخصیص داده شده است      

  .گیرد  زمینه وضعیت سه کشور پاکستان، ترکیه و چین مورد مطالعه قرار میدر این

  1 پاکستان-الف

در .    پاکستان پیش نویس قانون خاصی را براي قواعد اجراي حقوق مالکیت فکري در نظـر گرفتـه اسـت                  

 حـاوي  این پیش نویس قواعد و مقرراتی در خصوص تدابیر خاص مرزي در ارتباط با تعلیق ترخیص کاالهـاي  

  . هاي ادبی و هنري سرقتی تدوین شده است عالمت تجاري تقلبی و مالکیت

مقامات پاکستانی اقـدامات    .      در مقررات مزبور براي گمرك نقش مستقیم و بالواسطه منظور شده است           

 و تدابیر مرزي را صرفاً معطوف به کاالهاي با مارك تقلبی یا کاالهاي حـاوي سـرقت مالکیـت ادبـی و هنـري      

هاي تجاري حقوق مالکیت معنـوي   نامه جنبه اند و فراتر از الزامات مربوط به تدابیر مرزي که در موافقت         نموده

نامه   هاي اختیاري موافقت    به عبارت دیگر قسمت   . اند  به عنوان تعهد برعهده کشورهاي عضو گذارده شده نرفته        

هـاي صـنعتی را مـشمول تـدابیر مـرزي       ات و طرح اند مثالً مبارزه با نقض حقوق مربوط به اختراع          را نپذیرفته 

  .اند ندانسته

نامـه ایـن مقـررات را شـامل کاالهـاي در حـال ترانزیـت نیـز              همچنین به تبعیت از نص صریح موافقت     

اند علت هم شاید این باشد که با توجه به موقعیت ترانزیتی پاکستان براي افغانستان کـه یـک کـشور        ندانسته

و کشور اخیر طرفدار حـق دسترسـی آزاد بـه دریاهـا از کـشورهاي ترانزیـت اسـت و                   محاط در خشکی است     

هاي سازمان ملل متحد در این زمینه نیـز از         پاکستان با این حق به صورت اطالق موافق نیست و در قطعنامه           

ن انـد کـه خـود را درگیـر اعمـال ایـ          کند، مقامات پاکستانی صالح ندانسته      موضع کشورهاي ترانزیت دفاع می    

بر و مشکل است نمایند و بنـابراین     هاي ترانزیت که به هر حال اقدامی بسیار هزینه          مقررات نسبت به محموله   

نامه نیز تکلیفی را در این باره به عهده کشورها محول ننموده لذا کاالهاي ترانزیـت           با توجه به این که موافقت     

  .اند ننموده...  انهدام و را مشمول مقررات و تدابیر ویژه مرزي یعنی تعلیق ترخیص و

                                                
1  -  IP/N/G/PAK/120 November 2001 World Trade Organization, http:// doesonline. WTO. Org. 
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نامه این کشور واردات کاالهاي ناقض حقوق مالکیت معنوي در دو مـورد         به عالوه به تبعیت از مواد موافقت      

 که در حد کم و قابل اغماض باشـند و واردات مـوازي آن هـا و نیـز صـادرات کاالهـاي فـوق را مـشمول            فوق

  .اند مقررات ویژه مرزي ندانسته

نامـه توجـه شـده و از تعهـد در مـوارد اختیـاري        هـاي اجبـاري موافقـت    قررات فقط به جنبـه      در این م  

. ضمن این که براي گمرك نقـش مـستقیم و بالواسـطه در نظـر گرفتـه شـده اسـت                 . نظر گردیده است    صرف

  :تر این مقررات در ارتباط با دو کاالي فوق به شرح زیر است هاي تفصیلی جنبه

بـرداري یـا تکثیـر     مالک عالمت تجارتی ثبت شـده و یـا صـاحب حـق کپـی      نویس    به موجب این پیش     - 1

بـراي تعلیـق   ) مقامـات گمرکـی  (توانند تقاضانامه یا درخواستی را به صورت مکتـوب بـه مقامـات صـالحه          می

ترخیص کاالها به هنگام ورود در صورت وجود سوء ظن دایر بر مجعـول و تقلبـی بـودن عالمـت یـا مـسروقه         

  .ري تقدیم نمایندبردا بودن حق کپی

 :با تقاضا نامه فوق باید مدارك زیر همراه باشد  - 2

  . شواهد کافی دال بر وجود حق مالکیت فکري براي مدعی) الف

تبیین دالیل و علل تسلیم تقاضا نامه و باالخص دلیـل اولیـه و بـه صـورت ظـاهر دال بـر نقـض حـق              ) ب

  . مالکیت فکري مربوطه

رکی داراي این اختیار خواهند بود که از متقاضی بخواهند که تضمینی    براساس این مقررات مقامات گم     -3

  .را براي حمایت از واردکننده در صورت سوء استفاده احتمالی از مقررات و یا عدم اثبات ادعا دریافت نمایند

توانند به صاحب حق اجازه بازدید کـاال را کـه تـرخیص آن معلـق مانـده            همچنین مقامات گمرکی می    -4

  .بدهند

دارد که در صورتی که در ظرف یک مدت ده روزکـاري پـس     نویس این مقررات همچنین مقرر می        پیش -5

گیـري در بـاب    تواند منجر به تـصمیم  هائی که می از اعالمیه تعلیق، مقامات گمرکی مطلع نشوند که رسیدگی      

تمدید شده اسـت، کاالهـا   ماهیت دعوا گردد آغاز شده و یا این که این مدت تعلیق به وسیله مقامات گمرکی     

  .ترخیص خواهند شد
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تواند بابتکار خود ترخیص کاالهـاي دوگانـه فـوق را در صـورتی کـه                   به موجب مقررات فوق گمرك می      -6

شواهد ظاهري و اولیه حکایت از این داشته باشد که حقوق نقض شـده و یـا احتمـال نقـض آن وجـود دارد،                      

ه مقرراتی نیز درباره چگونگی دفع کاالهاي دوگانه ناقض حقوق         همچنین در این مجموعه قواعد ب     . معلق سازد 

  :اشاره شده است در این باره دو راه پیشنهاد شده است

  ها تحت نظارت رسمی  انهدام آن: اول

هاي عادي تجاري باشـد و   ها خارج از کانال ها به طرق دیگر به شرطی که مصرف آن      دفع و مصرف آن   : دوم

  .اي وارد نسازد برداري لطمه و صدمه ي و یا صاحب حق کپیبه حق دارنده عالمت تجار

 TRIPsنامـه    موافقـت 60 تـا  51 در مقررات پاکستان دقیقاً و به تفـصیل مـوارد منـدرج در مـواد              :نتیجه

رسد که این مقامات مقام ذیصالح اداري براي دریافت تقاضـا        ملحوظ نظر قرار گرفته ضمن این که به نظر می         

ه همـسایگی بـا افغانـستان     . اند یص را گمرك قلمداد نموده  در مورد تعلیق ترخ    رویه دولت پاکستان با توجه ـب

نامه یعنی الزامات خاص در مـورد اقـدام در        موافقت 4تواند براي تدوین مقررات در ارتباط با رعایت بخش            می

 اخیر یعنی قایـل شـدن   مرزها مورد استفاده کشور ما نیز قرار گیرد که البته الزم خواهد بود که درباره قسمت  

وظیفه مستقیم براي گمرك تصمیم اصولی با توجه به نظام حقوقی و مقتضیات قانون اساسی کشور به وسیله          

  .مقامات عالیه اتخاذ گردد

  1 ترکیه -ب

 قانون گمرك ترکیه مقامات گمرکـی آن کـشور ضـمانت اجراهـاي مـرزي را در دو              57     به موجب ماده    

  :گذارند جرا میحاالت زیر به مرحله ا

برداري و حقوق جانبی آن و حقوق مالکیت صنعتی شناخته شده بـه موجـب قـانون      صاحب حق کپی  ) الف

همانطور که از ایـن مـاده   . توانند از مقامات گمرکی تعلیق ترخیص محصوالت ناقض این حقوق را بخواهند   می

یعنی شامل همه موارد حق . گیرد برمیگردد این تعلیق انواع دیگر نقض حقوق مالکیت فکري در             استنباط می 

                                                
1  -  IP/N/G/ TUR/ 1, 17 Nay 2000 http:// docsonline. WTO. Org. 
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هـاي جغرافیـایی    هاي صنعتی، نشانه برداري و حقوق مالکیت صنعتی نظیر اختراعات، عالیم تجاري، طرح       کپی

  . باشد که البته شرط آن تقاضا از طرف صاحب حق است می

صـرفاً شـامل   دهند ایـن روش       روش دوم تعلیق باعتبار سمت است که آن را مقامات گمرکی انجام می            ) ب

هـاي جغرافیـایی را       هاي صنعتی و نـشانه      یعنی اختراعات، طرح  (کاالهاي حاوي عالمت مجعول و تقلبی است        

تعلیق بـه   . باشد  برداري سرقتی نیز می     روش مزبور همچنین شامل کاالهاي حاوي حق کپی       ). باشد  شامل نمی 

بنـابراین در  . قوق وجود داشته باشـد شود که دالیل اولیه و ظاهري نقض ح    اعتبار سمت در صورتی محقق می     

 است کـه نـه تنهـا دربـاره کاالهـاي حـاوي نقـض حقـوق                  گذار به مقامات صالحیتدار اجازه داده       ترکیه قانون 

برداري و عالمت تجاري مجعول و تقلبی اقدام نمایند بلکه سایر موارد نیز مستثنی نشده است ولی روش                کپی

توانند راساً اقدام نمایند در حـالی کـه     در مورد اول مقامات گمرکی می   اقامه دعوا متفاوت است بدین معنا که      

  .در سایر موارد آغاز اقدامات منوط به ارائه تقاضا از طرف صاحب حق است

 نـدارد کـه مالحظـه    TRIPsنامـه        همانطور البته با روش ابداعی خود که منافاتی بـا مقـررات موافقـت             

بدین معنا که . م موارد اختیاري اعمال تدابیر ویژه مرزي را پذیرفته است    شود ترکیه هم موارد اجباري و ه        می

تواند بدون وصول درخواست یا تقاضا از طرف صاحب حق نسبت به تعلیق ترخیص دو نوع کـاالیی      گمرك می 

. ها به عهده کـشورهاي عـضو قـرار داده اقـدام نمایـد       صراحتاً تعهداتی را در مورد آن     TRIPsنامه    که موافقت 

لبته این امر بدان معنا نیست که اشخاص ذینفع مجاز نیستند که تقاضاي اعمال تدابیر ویژه مـرزي را تقاضـا     ا

توانند در ارتباط بـا   نمایند ولی آن چه مهم است این است که اقدام باعتبار سمت را مقامات گمرکی فقط می                

نمایـد،   ها می خاذ تدابیر مرزي درباره آننامه مورد بحث کشورهاي عضو را متعهد بات       دو نوع کاالیی که موافقت    

اما اعمال تدابیر ویژه مرزي درباره سایر موارد نقض حقـوق مالکیـت معنـوي یـا فکـري نیـز در       . اعمال نمایند 

ترکیه امکان پذیر است ولی شروع و آغاز اقدام مستلزم طرح تقاضـا از طـرف صـاحب حـق اسـت و از دایـره                     

  .ها را اتخاذ نماید خارج است به اعتبار سمت خود آنتواند  شمول اقداماتی که گمرك می
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     اما در ارتباط با اعمال حمایت در ارتباط با کاالهـاي در حـال ترانزیـت مقامـات ترکیـه بـا اسـتفاده از             

گذارد از قبـول تعهـدي     که تعهدي را در این زمینه به عهده کشورهاي عضو نمی51 ماده 13زیرنویس شماره  

  .اند اري نمودهدر این باره خودد

  :گیرد به موجب مقررات ترکیه اقدامات تعلیقی در موارد زیر نیز انجام نمی

کاالهایی که بدون رضایت صاحب حق به محدوده گمرکی ترکیه وارد و بـه جریـان آزاد تجـارت وارد                     )الف

اسـت یعنـی واردات   نامه رعایـت شـده    بنابراین در این باره نیز مفاد موافقت. شده باشند یا مجدداً صادر شوند   

  . و صادرات مجدد مشمول تدابیر ویژه مرزي نیستند1موازي

  هاي پستی فاقد طبیعت تجاري  کاالهاي شخصی و هدایاي همراه مسافر و محموله) ب

کاالهاي صادراتی بدون اجازه صاحب حق حتی اگر تولید آن در ترکیه اجازه داده شده باشد و یا داراي         ) ج

  . الیم مجاز از طرف صاحب حق باشندعالیم تجاري غیر از ع

  . استTRIPsنامه  شود موارد الف و ب و ج نیز دقیقاً منطبق با مقررات موافقت به طوري که مالحظه می

  :هاي دیگر این مقررات به شرح زیر است ویژگی

  .مقامات صالحیتدار براي اجراي تعلیق مقامات گمرکی هستند - 1

تواند یـک   برداري او تجاوز شده می  صنعتی یا کپیصاحب حق که مدعی است به حقوق مالکیت       - 2

براي آغاز رسیدگی از لحاظ الزامـات اسـنادي         . تقاضانامه کتبی را به مقامات صالحیتدار گمرکی تسلیم نماید        

 سند به تقاضانامه ملصق شود یکی توصیف تفصیلی کاالهاي حاوي نقض حقوق و         تنها کافی است که دو فقره     

در برخی از موارد براي کمـک بـه مقامـات، صـاحب             . یر بر صاحب حق بودن متقاضی     دیگري دالیل مشبته دا   

ها، مشخصاتی که بـه شناسـایی محمولـه یـا       تواند مشخصات دیگري را نظیر مکان کاالها و مقصد آن           حق می 

ها کمک نماید، تاریخ ورود و خروج کاالها، نـوع وسـیله حمـل و نقـل، مشخـصات صـادرکننده، و                        بندي  بسته

                                                
1  - Purellel Importationsدقي یارندي و مسعود طارم سري، فرهنـگ توصـیفي   اهللا صا ، سیف

 موســسه مطالعــات و ١٣٨۵امللــل و ســازمان جهــاني جتــارت،  اصــطالحات جتــارت بــني
  .هاي بازرگاني پژوهش
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اي  ها را به مقامات ارائه دهد ولی فقدان این اطالعات بـه اعتبـار تقاضـانامه لطمـه           کننده یا نمایندگان آن    وارد

 .سازد وارد نمی

توانند از متقاضی تقاضا نمایند که تـضمینی را معـادل ارزش کاالهـا تودیـع                  مقامات گمرکی می   - 3

میزان ایـن تـضمین   .  جلوگیري به عمل آیدنماید تا به این وسیله از تضیع احتمالی حقوق واردکننده یا عامه         

 .به تناسب هر نوع دعوا متفاوت خواهد بود 

تواند در صورت تقاضا کاالهاي موضوع ناقض حقوق را مورد بررسـی     صاحب حق یا نماینده او می      - 4

 .ذیردها اقدام نماید این اقدامات باید پس از اعالم تعلیق صورت پ برداري از آن قرار داده یا نسبت به نمونه

تواند اطالعاتی نظیر نام صاحب کاال یا ارسال کننده یـا نـام تجـارتی و       صاحب حق همچنین می    - 5

 .آدرس را به استثناي اطالعات محرمانه و اسرار تجاري دریافت نماید

هاي اداري مربوط به تقاضـا     صاحب حق یا نماینده او مبلغی را نزد مقامات گمرکی معادل هزینه            - 6

 .تودیع خواهند نمود

 قانون گمرکی ترکیه مقامات گمرکی مقررات اجرا در مرزها را بـه نحـوي اجـرا        57بر طبق ماده     - 7

خواهند نمود که مقامات بتوانند باعتبار سمت خود فقط کاالهاي متضمن عالمت تجاري مجعـول و تقلبـی و                  

مـوارد  . ان شـد برداري را به حالت تعلیـق درآورنـد بنـابراین هـم چنانکـه قـبالً بیـ         کاالهاي نافض حقوق کپی   

توان باعتبار سمت بـه حالـت    هاي جغرافیایی را نمی هاي صنعتی، نشانه  نقض،حقوق مربوط به اختراعات، طرح   

به عالوه تعلیق به . تواند برحسب تقاضاي صاحب حق به عمل آید    ها می   تعلیق درآورد بلکه تعلیق ترخیص آن     

هاي ظاهري تجاوز به حـق در مـوارد یـاد شـده      نشانهاعتبار سمت زمانی مقدور خواهد بود که دالیلی اولیه و       

 .وجود داشته باشد

اگر چنانچه دادگاه نقض حقوق را احراز نماید و ترتیب خـاص و روشـن دیگـري را مقـرر نـدارد                 - 8

 .مقامات گمرکی کاالهاي ناقض حقوق را منهدم خواهند ساخت



 ١۴۶

 منـدرج در بخـش چهـارم       60 تـا    51آید که ترکیه نیـز مقـررات مـواد            از مطالب فوق چنین برمی    : نتیجه

نماید ضـمن    درباره الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها را به صورت تفضیلی اجرا می  TRIPsنامه    موافقت

  :این که 

  .واسطه را قایل است براي گمرك براي اقدامات تعلیقی نفش تسلیم و بال) الف

 تـسري مقـررات ایـن بخـش بـه سـایر حقـوق        در برخی از موارد و با شرایطی تعهدات اختیاري درباره       ) ب

  .مالکیت فکري یا معنوي را نیز پذیرفته است

  1چین-ج

 یا آیـین  "مقررات"     برطبق مقررات مربوط به حمایت گمرك از حقوق مالکیت معنوي در چین که بنام           

یت فکري یـا معنـوي   نماییم حقوق مالک ها به عنوان مقررات یاد می شود، و در این نوشته از آن       نامه نامیده می  

بـه موجـب   . برداري است  کپی مورد حمایت در گمرك در چین شامل حمایت از عالمت تجاري، اختراع و حق   

تواند از گمرك بخواهد که هرگونه صادرات یا واردات کاالي ناقض حقوق عالمـت                این مقررات صاحب حق می    

هـاي   هاي صنعتی و مدل هاي اختراع، طرح هبرداري و حقوق جانبی آن و اختراع از جمله ورق تجاري، حق کپی 

عالوه بر موارد فوق به موجب مقررات مربوط به حمایت از سمبول یا            . اشیاء مصرفی را به حالت تعلیق درآورد      

توانند واردات و صادرات کاالهـاي      وضع شده مقامات گمرك می     2002نماد المپیک که در چهارم فوریه سال        

  . ک را به حالت تعلیق درآورندناقض حق مترتب بر نماد المپی

در TRIPsتر درباره مقررات چین در ارتبـاط بـا اقـدامات مـرزي بـراي اجـراي مقـررات                اطالعات تفصیلی 

  :راستاي حمایت از حقوق مالکیت فکري به شرح زیر است

 مقررات مرزي درباره کاالهایی که براي مصرف شخصی و در حد معقـول حمـل        13برطبق ماده    - 1

  .رعی نخواهد بودیا پست شود م

 .تمام مقررات درباره اقدامات مرزي درباره صادرات نیز مرعی است - 2

                                                
1  -  IP/N/G/ CHN, http:// docsonline. WTO. Org. 



 ١۴٧

بر طبق مقررات براي این که حقوق مالکیت فکري دارندگان این حقوق مورد حمایت قرار گیرد،                - 3

دارندگان این حقوق باید ابتدا حقوق مالکیت فکري خود را در مدیریت کل گمرك به ثبت برسـانند و سـپس       

رت کشف واردات یا صادرات کاالهاي مظنون به نقض این حقـوق از گمرکـات محلـی تقاضـاي تعلیـق                 در صو 

 .ترخیص را بنمایند

به موجب مقررات صاحب حق به هنگام ثبت حقـوق مالکیـت فکـري خـود یـا مطـرح سـاختن                      - 4

 .دتقاضاي تعلیق ترخیص کاالهاي ناقض حق باید درخواست کتبی یا اظهارنامه کتبی را تسلیم نماین

اظهارنامه کتبی براي ثبت حاوي اطالعاتی درباره صاحب حق، حقوق مالکیت فکري که حمایـت    - 5

 .از آن مورد تقاضا است، پروانه مربوط به حقوق مالکیت فکري مورد نظر، و کاالهاي نافض حقوق خواهد بود

نده، تقاضاي کتبی براي تعلیق ترخیص نیز شامل نام کاالهاي نافض حق، واردکننـده و صـادرکن        - 6

تاریخ و بندري که در آن واردات یا صادرات صورت پذیرفته و مدارك و شواهد مربوط به نقض حقـوق خواهـد     

 .بود

در ارتباط با مدت زمان تعلیق این مقررات حاکیست که در مواردي که صاحب حق احتیـاج بـه                     - 7

 روز ولـی در  15اشد، این مدت طرح دعوا در دادگاه داشته یا نیاز به اقدام از طرف سایر مراجع اداري داشته ب       

 . روز خواهد بود3مواردي که مقامات گمرکی به ابتکار یا به اعتبار سمت خود وارد عمل شوند این مدت 

دارنده حق موظف است به هنگـام تقاضـاي تعلیـق از مقامـات گمـرك مبلغـی را معـادل ارزش                 - 8

اناً از مقررات سوء استفاده نشده و حقـی  کاالهاي مورد سوء ظن نقض حق نزد، آن مقامات تودیع نماید تا احی      

 .از واردکننده غیر خاطی ضایع نگردد

در صورتی که دادگاه یا سایر مقامات صالحیتدار اداري هیچگونه نقض یا تجاوز به حقی را احراز                  - 9

 ننمانید، گمرك بنا به دستور دادگاه یا مقام صالح دیگر تضمین تودیع شده به وسیله صاحب حق را در اختیار   

هاي وارده به طرف مربوط که از ناحیه تسلیم اظهارنامه یا  دادگاه قرار خواهد داد تا آن دادگاه از آن مبلغ زیان     

 .تقاضانامه غیرموجه ناشی شده، را پرداخت نماید

  .تواند کاالهاي نافض حقوق را مورد بازرسی قرار دهد صاحب حق می   -10



 ١۴٨

یا انهدام کاالهاي مورد دعوا مراتب را به صـاحب حـق      گمرك در موارد تعلیق، ترخیص، مصادره          -11

  .اطالع خواهد داد

گیـري خواهـد     روز از تاریخ دریافت اظهارنامه ثبـت تـصمیم  30مدیریت کل گمرك ظرف مدت        -12

  .نمود

  .به هنگام درخواست ثبت صاحب حق باید مبلغی معادل یکصد دالر را پرداخت نماید   -13

هاي  ي تعلیق و ترخیص کاالها از گمرکات محلی، صاحب حق باید هزینه    به هنگام درخواست برا      -14

  .انبارداري و دفع کاالها را پرداخت نماید

باشد که به ابتکار خود تعلیـق واردات    مقررات مزبور، گمرك داراي این حق می      18بر طبق ماده       -15

این موضوع اغلب در مـورد  . ازدو صادرات کاالهاي مظنون به نقض حقوق مالکیت فکري ثبت شده را معلق س             

  .کند برداري مصداق پیدا می نقض حقوق مربوط به عالمت تجارتی یا حق کپی

 این مقررات در صورتی که نقض و تجـاوز احـراز گـردد کاالهـاي توقیـف شـده                  23برطبق ماده      -16

 مالکیت ادبـی   همین مقررات کاالهاي مصادره شده که نافض حقوق24مصادره خواهند شد و به موجب ماده      

اما در مورد کاالهاي متضمن عالمت تجاري تقلبی و مجعـول       . رایت باشند منهدم خواهند شد      و هنري یا کپی   

پـذیر نباشـد و اگـر چنانچـه      کند که امحاء یا حذف عالمت مجعـول امکـان        انهدام در صورتی مصداق پیدا می     

تواند به جاي انهدام در سایر مقاصد  ور میعالمت تجاري مجهول و تقلبی قابل محویا حذف باشد کاالهاي مزب          

  . خاص مورد استفاده واقع شود

 به موجب همین مقررات گمرك براي واردکننده یا صـادرکننده کـاالي متـضمن نقـض حقـوق                   -17

  .اي را وضع خواهد نمود که مبلغ این جریمه از ارزش کاالي مزبور متجاوز نخواهد بود مالکیت فکري جریمه

گان و واردکنندگانی که اطالعات حقوق مالکیت فکري مربوط به کاالهـاي صـادراتی و    صادرکنند   -18

مبلغ این جریمه نیـز  . توانند مشمول وضع جریمه از طرف گمرك قرار گیرند وارداتی خود را اعالم ننمایند می 

  .از ارزش کاالهاي مربوطه متجاوز نخواهد بود



 ١۴٩

ن نیز داراي مقررات تفصیلی در ارتبـاط بـا الزامـات خـص      آید چی   همانطور که از مطالب فوق برمی     : نتیجه

در این مقررات برخی از تعهدات اختیاري و فراتر از  . مربوط به تدابیر ویژه مرزي در موافقت نامه تریپس است         

تواند تقاضاي تعلیق ترخیص را مستقیماً به گمـرك ارائـه    گردد و صاحب حق می  تعهدات اجباري مشاهده می   

  .نماید

  

کاالهاي ناقض حقوق مالکیت  تدابیر و الزامات مرزي در ایران براي ممانعت از ورود: هارمفصل چ

  فکري 

  

     در قوانین فعلی ایران و نیز الیحه امور گمرکی مقرراتی به شرح زیـر در ارتبـاط بـا اقـدامات مـرزي در       

  :پردازیم ها می ارتباط با کاالهاي ناقض حقوق مالکیت فکري وجود دارد که ذیالً به آن

 در تبیـین  1337نامه اصالحی اجراي قانون ثبت عالیم تجاري و اختراعات مصوب سـال      آیین 63 ماده   -1

مالک هر عالمت تجاري و همچنین صاحب هر ورقه اختراع یا قـایم مقـام قـانونی آنـان      : گوید  طرق تامین می  

هـا بـا حـق حاصـل از عالمـت          ي آن توانند به موجب امر دادگاه صورت مشروحی از محصوالتی که به ادعا             می

اجراي امر دادگاه در صورتی که محصوالت هنـوز در گمـرك   . ها مخالف است را بردارند    تجاري و یا اختراع آن    

هم چنین توقیف این کاالها نیز    . باشد به وسیله مامورین گمرك واال به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد             

نظـري بـه ایـن مـاده     .  ولی امر دادگاه باید بر آن تصریح داشـته باشـد   پذیر است   به موجب ماده مذکور امکان    

  :سازد که  روشن می

  .پذیر است اوالً صورت برداري و توقیف کاالهاي ناقض عالمت تجاري و ورقه اختراع در ایران امکان

مـه  رایت سرقتی به نحـو منـدرج در بخـش اقـدامات ویـژه مـرزي در موافقـت نا                    ثانیاً این ماده شامل کپی    

TRIPs پـذیرد ولـی در عـین حـال تعهـدات اختیـاري منـدرج در            باشد و تعهدي را در ایـن بـاره نمـی             نمی

  .نامه دایر به تسري حمایت به ورقه اختراع نیز پذیرفته شده است موافقت



 ١۵٠

برداري از کاالهاي ناقض عالمـت تجـاري و ورقـه اختـراع را پـس از عبـور از        ثالثاً این ماده توقیف و صورت 

تر از اقـدامات و   دهد بنابراین دایره شمول این ماده از یک بعد فراتر و از بعد دیگر مضیق             نیز اجازه می   گمرك

  . استTRIPsنامه  تدابیر ویژه مرزي در موافقت

گیرد بنابراین در این ماده براي مقامات اقدام  رابعاً امر دادگاه بنا به تقاضاي مالک یا صاحب حق صورت می        

  .بینی نشده است یشبه اعتبار سمت پ

خامساً اگر صاحب حق تقاضاي توقیف را بنماید باید تضمین کافی بدهد که عنداالقتـضاء از محـل مزبـور                     

همـانطور  . کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از آن محروم شده باشد جبران گـردد        

نامـه   اخته شـده کـه جـزء تعهـدات موافقـت     شود جبران عدم النفع نیز در این ماده مجاز شـن         که مالحظه می  

TRIPSنیست و گامی فراتر از آن است .  

تواند صورت برداري و توقیف را انجام دهد بلکه این امر باید به موجب              سادساً، گمرك راساً و مستقیماً نمی     

  . امر دادگاه صورت پذیرد آن هم فقط در صورتی که محصوالت هنوز در گمرك باشد

ها نشانی یا عالمـت یـا    ها و یا روي لفاف آن       مور گمرکی فعلی کاالهایی که روي خود آن        طبق مقررات ا   -2

الورود است مگـر ایـن کـه     کننده باشد ممنوع نام یا مشخصات دیگري باشد که موجب اغفال خریدار یا مصرف     

  1.موجبات اغفال از بین برود

 قرار ندارد زیـرا اوالً  TRIPsنامه   موافقت    این ماده نیز در راستاي کامل تعهدات مندرج در بخش اجراي    

گردد و ثانیاً ایـن قیـد    الورود اعالم کردن کافی نیست چرا که مبارزه قاطع با نقض حقوق محسوب نمی           ممنوع

  .  در خور تامل استTRIPsکه مگر این که موجبات اغفال از بین برود، با توجه به مقررات 

انسیون پاریس، مادرید و لیسبن در فصل دوم بـه تفـصیل آمـده               اقدامات مرزي در ایران به موجب کنو       -3

 9گردد که هر چند طبق مـاده    در این باره خاطرنشان می    . شود  ها در این جا خودداري می       است و از تکرار آن    

قانون مدنی معاهدات با شرایط مندرج در آن ماده در حکم قانون هستند ولی رویه محاکم بر ایـن اسـت کـه                 

                                                
 .١٣۵٠ قانون امور گمركي سال ۴٠ ماده ١٢ بند -  1



 ١۵١

ها در  بنابراین در عمل بسیاري از مقررات این کنوانسیون. ورد قانون داخلی نیز وجود داشته باشد    باید در هر م   

  .ایران به علت نبودن مقرره داخلی فاقد ضمانت اجرایی است

 یک حکم کلـی آمـده اسـت کـه بـه موجـب آن تبعیـت از مقـررات         61 در الیحه امور گمرکی در ماده      -4

به موجب این ماده در مواردي که دولت جمهـوري          . لزامی شناخته شده است   هاي ناظر به گمرك ا      کنوانسیون

از جملـه  (المللی چند جانبه یا دو جانبـه  ها و قراردادهاي بین اسالمی ایران طبق قانون عضویت در کنوانسیون    

هـا و   را پذیرفتـه اسـت تبعیـت از مقـررات، اصـالحیه     ) هاي شیمیایی مخـرب الیـه ازن   مالکیت معنوي، سالح 

هـا را دارد الزم االجـرا    ها که مربوط به امور گمرکی است، مادام که دولـت ایـران عـضویت آن                 هاي آن   حافیهال

هـا نباشـد از طـرف گمـرك      هاي اجرایی قراردادها تا جایی که مغایر الزامـات آن  العمل  ها و دستور    است، روش 

  .گردد تدوین می

رده شـده ولـی سـیاق عبـارات بنحـوي اسـت کـه        هر چند در این ماده از مالکیت معنوي بالصراحه نـام بـ          

گیرد و با توجه به نحوه تدوین ماده شـاید نتـوان آن    المللی گذشته را در برمی ها و قراردادهاي بین  کنوانسیون

به عالوه  لـسان مـاده بـسیار کلـی     . ها محلق خواهد شد تسري داد هائی که ایران مبدا به آن نامه  را به موافقت  

  . به قبول تعهدات منجر و مشخص اشاره شده استTRIPsنامه   موافقتاست در حالی که در

  :ها توصیه

 نیـز در اجـراي اصـل    TRIPsنامه  در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت الزم است موافقت        - 1

در ایـن  .  نیـز پذیرفتـه شـود      1هاي سازمان جهانی تجارت یا اصل سند یا تعهد واحـده            نامه  قبول تمام موافقت  

و وظایف و اختیارات آن تعهدات تفصیلی وجـود  ) به فصل سوم مراجعه شود    (ه در ارتباط با گمرك      نام  موافقت

 سـایر   تـوان بـدون موافقـت    دارد که الزم است مورد قبول واقع شود و راجع به هیچ یک از این مقـررات نمـی            

   2اعضاء حق تحفظ قایل شد

                                                
1  -  Single Undertaking  

  :گوید  چنني ميTRIPsنامه   موافقت٧٢ ماده -  2
نامـه حاضـر    توان در خصوص هر یك از مقررات موافقـت   اعضاي دیگر مني  بدون موافقت 

  .حتفظ قایل گردید
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ایـت سـرقتی اشـاره شـده کـه      ر  بـه حـق کپـی   TRIPsنامه  در بخش تدابیر ویژه مرزي موافقت     - 2

نامـه   هرگونه تدوین مقـررات در ایـن زمینـه کـه مـالزم و منطبـق بـر موافقـت            . موضوع کنوانسیون برن است   

TRIPsباشد  باشد مستلزم الحاق به این کنوانسیون می. 

نامه بـه طـور کلـی و تـدابیرمرزي بـه       در تدوین مقررات اجرا که سازگار با بخش اجرایی موافقت  - 3

ها پیوسـته اسـت      هاکیه ایران به آن      و براي رعایت جامعیت شایسته است که الزامات کنوانسیون         معناي اخص 

. هـا تـامین گـردد    نیز لحاظ گردد تا از این طریق مقرره داخلی نیز براي اجراي مقررات مندرج در کنوانسیون              

 )براي وقوف به تعهدات مربوط به فصل دوم مراجعه شود(

ها را دارد به صورت جامع        هائی که ایران عضویت آن      ان و کنوانسیون  هیچیک از مقررات فعلی ایر     - 4

 :الزامات و تدابیر ویژه مرزي را در بر ندارد و بنابراین در صورت آغاز مذاکرات الحاق جا دارد که

اي براي قانون امور گمرکی تدوین شود و در آن بـه     نظیر بسیاري از کشورها قانون خاص یا آیین نامه        ) الف

 آورده شود TRIPsالزامات مربوط به تدابیر ویژه و نقش گمرك مرزي به نحو مذکور در موافقت نامه             تفصیل  

. در غیر این صورت در مذاکرات سئواالت متعدي درباره عدم قبول تعهدات و اصالح قوانین مطرح خواهد شـد       

ایـن تحقیـق آمـده    براي این منظور مندرجات فصل یکم و دوم و تجربیات سایر کشورها کـه در فـصل سـوم               

  .تواند مورد استفاده قرار گیرد می

نامه برخی تعهدات نظیر کاالهاي ترانزیـت نـاقض حقـوق مالکیـت فکـري، صـادرات،             در موافقت  - 5

کاالهاي وارده از اتحادیه گمرکی، اجباري شناخته نشده است و تعهدات صرفاً به دو نوع کاال یعنـی کاالهـاي                

شود کـه بـه فـرض الحـاق بـه          رایت سرقتی شده است توصیه می       و کپی حاوي عالیم تجاري مجعول و تقلبی       

کنوانسیون برن در مقرراتی که تدوین خواهد شد فقط به تعهدات اجباري پرداخته شود زیرا اوالً انجام تدابیر                   

ثانیـاً  . نماید و مستلزم تربیت نیروي انسانی و نهاد سازي اسـت            اختیاري بودجه کالنی را به کشور تحمیل می       

نظیر پاکستان که آن هـم  (یران یک کشور ترانزیت است و کشورهاي محاط در خشکی اطراف آن وجود دارد        ا

ها منطبـق بـا مقـررات      و ثالثاً عدم قبول تعهد در آن زمینه       ) مقررات را به کاالهاي ترانزیت تسري نداده است       

TRIPs      هـا خواسـت    آن زمینـه گـردد و رابعـاً ایـن کـه عـدم قبـول تعهـد در             است و نقض آن محسوب نمی
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ها است و باالخره ایـن کـه قبـول تعهـدات در آن      باشد که ایران نیز جزء آن       کشورهاي در حال توسعه نیز می     

ها پس از قبول تعهد از طرف سایر اعـضاء تعقیـب گـردد کـه بـه          گردد که تامین اجراي آن      ها سبب می    زمینه

  .باشد مصلحت نمی

ان شـد نقـش گمـرك در اقـدامات مـرزي بـه موجـب        همان طور که در فصل اول به تفصیل بیـ     - 6

تـوان بـراي گمـرك بـه صـورت        انکار ناپذیر است ولی نکته مهم این اسـت کـه آیـا مـی       TRIPsنامه    موافقت

مستقیم نقش قایل شد و یا این نقش باید غیرمستقیم و از طریق ارجاع سایر مقامات از جمله مقامات قضائی               

آن چـه  . وعلیه این موضوع به تفصیل در فصل یک آمده اسـت       دالیل له  .یا اداري دیگر به گمرك صورت گیرد      

بدیهی است این است که تجربه سایر کشورو مدل قانونی تهیه شده به وسیله سازمان جهـانی گمـرك احالـه             

گیـري دربـاره ایـن موضـوع و انعکـاس آن در قـانون و              نماید ولی تصمیم    نقش به مستقیم گمرك را تائید می      

گیري صـورت   شور بایستی با توجه به جمیع جهات سیاسی و اقتصادي و در سطح کالن تصمیم مقررات آتی ک  

  .پذیرد
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اعمال وظایف گمرك در زمینه : گفتار دوم

  هاي تجاري مجازات
  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه
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به تجارت به عنوان یگانه مرجع بین المللی تنظیم قواعد الزامی راجع  1(WTO)سازمان تجارت جهانی    

 مکلف را عضو دولتهاي و ساختهمقرر  خود اهداف ساختن محقق جهت را کلی اصول سلسله یکبین الملل، 

 همچنین  نموده که سایه خود را بر تمام موافقت نامه هاي سازمان گسترانیده است؛اصولاین  از تبعیت به

 و راستا در را حقوقی و اقتصادي هايسیاست که ناگزیرند هستند، سازمان این به الحاق رصددد که کشورهایی

  .نمایند ترسیم کلی اصول این چارچوب

 ساختار ایجاد بر عالوه باید WTO اعضاي آن، مطابق که است اصول این از یکی ،2آزاد تجارت اصل   

 را مزبور اصل که تصمیماتی و تدابیر اتخاذ از تجاري، آزادسازي تحقق جهت مناسب قانونی و اقتصادي

 یا و متعارف غیر و باال گمرکی هاي تعرفه وضع نظیر کننده محدود اقدامات  نیز اتخاذو ساخته ردا خدشه

 نیز WTO  به کشور یک الحاق مذاکرات فرایند در. نمایند خودداري، اي تعرفه غیر محدودیتهاي وضع

 به بیشتر سیدستر و تجاري بیشتر آزادسازي بر مبنی متقاضی کشور از تعهد اخذ در سعی عضو، کشورهاي

  .دارند خدمات و کاال زمینه در کشور آن بازار

 به دیگري اصل توسط آن، گستره و نبوده شرط و قید بی و مطلق اصلی آزاد، تجارت اصل حال این با   

 حق سازمان عضو کشورهاي اخیرالذکر، اصل مطابق. است شده محدود) مشروع (3منصفانه تجارت اصل نام

 به اقدام صورت در و بزنند منصفانه غیر تجارت به دست و کرده استفاده سوء آزاد رتتجا فضاي از  کهندارند

مقابله با این تجارت . نماید وضع عوارضی ،متخلف کشور واردات برابر در تواند می زیاندیده کشور کار، این

 به یارانه ها و غیرمنصفانه، در چارچوب ضوایط مندرج در موافقت نامه هاي ضد دامپینگ، موافقت نامه راجع

البته اقدامات اتخاذ شده در برابر . اقدامات جبرانی و موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، مشهود است

 زیان جبران براي که شد خواهند وضعی  میزان وزمان تا تنها و داشته استثنایی جنبه تجارت غیرمنصفانه،

  .نماید می منصفانه غیر تجارت به قداما کننده صادره کشور و بوده کافی ،کننده وارده کشور

 مخرب تاثیر دلیل به که است منصفانه غیر تجارت بارز مصداق دو ،1صادراتی یارانه اعطاي و 4دامپینگ   

                                                
1- World Trade Organization 
2- Free Trade 
3- Unfair Trade 
4- Dumping 
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 از پس بویژه المللی بین تجارت در آن بسیار رواج سبب به نیز و کننده وارد کشور داخلی صنایع بر آنها

 نامه موافقت نامهايه ب جهانی تجارت سازمان نامه موافقت دو ،2)گات (تتجار و تعرفه عمومی نامه موافقت

 منع 4موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی و) دامپینگ ضد نامه موافقت( 3گات 6 ماده اجراي به راجع

 دامپینگ واردات با شدن مواجه صورت در تا است داده اجازه کننده وارده کشور به دیگر سوي از و کرده

 کننده صادر تواند می آنکه بر عالوه عوارض این وضع. نمایند وضع عوارض صادراتی، یارانه از برخوردار یا شده

 وارد کشور داخلی صنایع نفع به حمایتی گامی دارد، باز منصفانه غیر تجارت ادامه از را کننده صادر کشور یا

  . آید می شمار به کننده

 گمرك کشورها از بسیاري در که چرا دارد انکار قابل غیر و کننده یینتع نقشی نیز گمرگ میان، این در   

و هم بازوي اجراي تصمیمات مرجع تشخیص  تشخیص اعطاي یارانه و دامپینگ تشخیص مرجع جزو هم

است؛ بر این اساس، بخشی از وظایف گمرك در مقررات ضددامپینگ و قوانین راجع به یارانه آمده و بخشی 

  .رکی ذکر شده استنیز در مقررات گم

 به نسبت متن این موضع بررسی و نویس پیش این نقد کشور، در گمرکی امور الیحه شدن تهیه با   

 جهت، دو از تواند می ،5در ارتباط با مقوله دامپینگ، یارانه صادراتی و اقدامات حفاظتی گمرك جایگاه و نقش

  : باشد ضروري حال، عین در و مفید

 به آینده در احتماالً که کشوري و جهانی تجارت سازمان ناظر عضو عنوان به ایران) آنکه نخست   

 مقررات با را خود اجرایی و قانونی ساختار اکنون همه از است مکلف ،آمد خواهد در سازمان این دائم عضویت

WTO تا سازد آشنا منفی نقاط با را آن کنندگان تهیه تواند می الیحه فوق الذکر نقد لذا و ساخته هماهنگ 

  آید؛ عمل به آن ایرادات رفع جهت مقتضی اقدام آن، شدن تصویب از قبل

 1383 مصوب فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 33 ماده ح بند مطابق) آنکه دوم 

 مقتضی اقدامات ایران، اقتصادي سازي جهانی جهت مناسب تدابیر اتخاذ ضمن تا است شده مکلف دولت

                                                                                                                                       
1- Export Subsidy 
2- General Agreement on Tarrif & Trade 
3- Agreement on Implimentation of Article VI GATT 
4- Agreement on Subsidies and Countervailing Measures  
5- Safeguarding Measures   
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 دامپینگ ضد  حفاظتی و وضع عوارض جبرانی واقدامات جمله از کشور محصوالت رقابتی توان تقویت براي

 منصفانه، غیر تجارت با مقابله براي منسجم مقررات بینی پیش ضمن باید قانونگذار ،نتیجه در. نماید لحاظ را

 که نمود بررسی باید لذا. هاستآن جمله از گمرك که بگیرد نظر در نیز را عوارض آوري جمع و اجرا ابزارهاي

 ؛نه یا است شده لحاظ گمرك براي موثري و کارا قواعد گمرکی، امور الیحۀ در نیز و موجود وضعیت در آیا

 گمرکی، هاي تعرفه کاهش و آزاد تجارت پذیرشسازمان تجارت جهانی و  به ایران پیوستن با آنکه بویژه

  .سایر اعضاي سازمان بیش از پیش خواهد بود منصفانه رقابت غیربا کشور  صنایع مواجه شدناحتمال

 حاوي مطالعه تطبیقی در  بخش ارائه خواهد شد که مطالب هربخشاز طرح، در سه این گفتار   مطالب 

 نخست، نقش بخشدر :  خواهد بودپاکستان و ترکیه چین،  و مقررات داخلیاروپا اتحادیه ،WTO مقررات

 دوم، نقش گمرك در مقابله با واردات برخوردار از یارانه هاي صادراتی بخش گمرك در مقابله با دامپینگ، در

.  سوم، نقش گمرك در اتخاذ و اجراي اقدامات حفاظتی، مورد بررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت بخشو در

 و در کنار یکدیگر مورد بررسی گفتارآنچه باعث شده است تا این سه موضوعِ ظاهراً متفاوت، در قالب یک 

قرار گیرند، به شباهتهایی برمی گردد که میان برخی احکام این سه وجود دارد؛ توضیح آنکه موافقت نامه 

ضددامپینگ، موافقت نامه حفاظتها و بخش دوم موافقت نامه یارانه ها، تشکیل دهندة موافقت نامه هاي ناظر 

 و اصول کلی 1و شرایط اضطراري بودهبر اتخاذ اقدامات واکنشی یکجانبه تجاري در برابر رقابت غیرمنصفانه 

حاکم بر آیین و نحوه رسیدگی به دعاوي مربوط به این سه موضوع نیز یکسان است و از این رو، در قوانین 

  .  برخی کشورها نظیر پاکستان، یک مرجع واحد براي رسیدگی به هر سه موضوع پیش بینی شده است

  

  

  دامپینگ اقدامات ضد :بخش اول

نقش گمرك در یکی :  مقابله با دامپینگ، می توان براي گمرك قائل به دو نقش اساسی شد   در فرایند

                                                
محایتـهاي   یـا   چـاره كارهـاي جتـاري      در برخي نوشته ها، از این اقدامات به          -  1

موافقـت  ر، غزالـه دژم خـوي و فـرزاد مرادپـو    .: ك.ر. (  تعبري شده است  اقتضایي
جمموعـه آموزشـي   : ، منـدرج در و حفاظتـها ) ضـددامپینگ (نامه هـاي ضـدقیمت شـكين     
 .٣٨٩، ص١٣٨۵شركت چاپ و نشر بازرگاني، : سازمان جتارت جهاني، هتران
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نقش گمرك ؛ و دیگري تشخیص دامپینگ به عنوان یکی از اعضاي مرجع رسیدگی به دعواي ضددامپینگ

این دو نقش مهم در قالب دو بند . وصول عوارض ضددامپینگو به عبارت دیگر، در اجراي تصمیمات مرجع 

نیز جایگاه بحث در مقررات موجود ) ج(مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد؛ در بند ) ب(و ) الف(

  : ایران و الیحه امور گمرکی مورد نقد قرار گرفته، راهکار مناسب پیشنهاد می گردد

  

   نقش گمرك در تشخیص دامپینگ و وضع عوارض ضد دامپینگ:فصل اول

 از تر پایین قیمتی به دیگر کشور بازار در را کاالیی خارجی، کننده صادر که دهد می رخ زمانی دامپینگ  

رسیدگی به   ،2دامپینگضد اقدامات از منظور و 1رساند می فروش به داخلی بازار در کاال همان فروش قیمت

 2 ماده 1 بند   .است شده دامپینگ کاالهاي برابر در نهایی یا موقت عوارض وضعدعاوي ضددامپینگ و 

 حاضر، نامه موافقت لحاظ از «: دارد می مقرر  پدیده دامپینگتعریف در WTO دامپینگ ضد نامه موافقت

 به دیگر کشوري تجاري ستد و داد جریان رد یعنی شده دامپینگ محصول یک پنداشت توان می صورتی در

 به کشور یک از شده صادر محصول صادراتی قیمت که است گردیده محصول عادي ارزش از کمتر ارزشی

 در کننده صادر کشور در مصرف جهت که مشابه محصوالت قیمت از تجارت، معمول جریان در دیگر، کشور

  ».باشد کمتر است، شده گرفته نظر

 بـه  منـوط  ابتـدائاً  ،)دامپینـگ  ضد عوارض از طریق وضع و وصول  (    بی تردید مقابله حقوقی با دامپینگ       

بـه   WTO دامپینگ ضد نامه موافقتاز این رو،   . بود واهدخ صالح ذي مرجع توسط دامپینگوقوع   تشخیص

کشورهاي عضو اجازه داده است که در مراجع رسیدگی داخلی خود، به دعاوي ضددامپینگ طرح شـده علیـه         

  . صادرکننده رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند

ددامپینگ، ممکن است با ایـن ایـراد     اعطاي اختیار به مراجع داخلی کشورهاي عضو براي وضع اقدامات ض          

سوءاسـتفاده اعـضا در وضـع     و تشتت آراي ناشی از تعارض مقـررات داخلـی کـشورها   مواجه شود که احتمال     

                                                
 و مطالعـات  موسـسه  :هتـران  دامپینـگ،  بـا  مقابلـه  حقـوقي  روشـهاي  صادقي، حمسن - 1

 8. ص ،1384 بازرگاني، پژوهشهاي
 

2- Anti - Dumping Measures 
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کـشورهاي عـضو سـازمان تجـارت     :اوالً: اما این ایراد به دو دلیـل وارد نیـست      .  وجود دارد  عوارض بیش از حد   

ا با اصول و قواعد کلـی موافقـت نامـه ضـددامپینگ سـازمان      جهانی، مقررات داخلی خود در مورد دامپینگ ر       

تجارت جهانی هماهنگ و همسو ساخته اند که این موضوع، از تشتت آرا و تعارض قوانین جلوگیري می کند؛              

 در صورت عدول مرجع داخلیِ کشور رسیدگی کننده از اصول و مقررات موافقت نامه، کشوري که علیـه                 :ثانیاً

گ به میزان غیرضروري وضع شده و از تصمیمات کشور رسیدگی کننـده، متـضرر شـده                 او عوارض ضددامپین  

توانـد از سـوء    است، می تواند اعتراض خود را به رکن حل اختالف سازمان ارجاع دهد که این موضوع نیز مـی  

  .استفاده کشورهاي عضو بکاهد

نام  دامپینگ ضد دعاوي به رسیدگی، از مرجع داخلی خاصی براي WTO   موافقت نامه ضددامپینگ 

؛ با این حال، باشند برخوردار عمل آزادي از مسوول مقامات تعیین خصوص در ،کشورها نبرده و از این رو

 عالی افراد از باید مرجع اعضاي که درصدد بیان این موضوع است ،1»مقامات «واژه کارگیريب باموافقت نامه 

ود ساخته است؛ ضمن آنکه موافقت نامه از اعضا می خواهد که  و از این طریق، آزادي اعضا را محدباشند رتبه

   2.باشد طرفانه بی و منصفانه  رسیدگی کننده به دعواي ضددامپینگ،مقامات عملکرد ةنحو

  اعضاي سازمان تجارت جهانی با استفاده از اختیار تفویض شده توسط موافقت نامه، هر یک مرجع 

 مقررات در تطبیقی مطالعه.  ضددامپینگ تشکیل داده اندخاصی را براي رسیدگی به دعاوي تخصصی

برغم تفاوت مراجع داخلی رسیدگی این کشورها، در  که دهد می نشان  و پاکستانترکیه ،چین اروپا، اتحادیه

 از یکی. است  بودهدامپینگ ضد مرجع دهنده تشکیل اعضاي ازهمواره یکی  گمرك تمام این قوانین، نمایندة

 تصمیم اتخاذ جریان در خود اگرمرجع بوده و  تصمیمات ةکنند اجرا گمرك، که است آن امر این دالیل

  .کاسته خواهد شد ي تصمیمِ اتخاذ شدهاجرا مشکالت و ابهامات از ،باشد

مرحله آغاز رسیدگی و انجام تحقیقات، مرحله (   رسیدگی به دعاوي ضددامپینگ معموالً در سه مرحله 

 به عنوان یکی از اعضاي مرجع گمركاز آنجا که . انجام می شود)  رسیدگیحین رسیدگی و مرحله پس از
                                                

1- Authorities   
 سـازمان  در) دامپینـگ  ضد (شكين قیمت ضد الزامات ،مرادپور فرزاد و خوي دژم غزاله -2

 راهـربد  مهـایش  مقـاالت  درجمموعه مندرج ،مرتبط يلداخ مقررات تدوین ضرورت و جتارت جهاني
 و صـتها فر :جتـارت  جهـاني  سـازمان  در عـضویت  و ایـران  اسـالمي  مجهـوري  اقتصادي توسعه

 654. ص ،)1383 بازرگاني، پژوهشهاي و مطالعات موسسه :هتران (چالشها،



 ١۶٠

ی اساسی و فعال در این سه مرحله ایفا می کند، لذا بررسی تفصیلی این مراحل می نقش، دامپینگ تشخیص

تواند مقامات گمرکی را با وظایف خود در تشخیص دامپینگ و رسیدگی به دعاوي ضددامپینگ آشنا نماید؛ 

  : رو این سه مرحله را در سه بند مجزا مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار خواهیم داداز این

  تحقیقات انجام و رسیدگی آغاز مرحله -الف

 آغاز را خود رسیدگی -  است آن اعضاي از یکی نیز گمرك نماینده که -  ذي صالح مرجع نکهآ براي   

 خود ادعاي به رسیدگی خواستار ، به مرجعخواستدر تقدیم طریق از دعوي ذینفعان باید اًضرورت ،نماید

اما قبل از آغاز بحث الزم است جهت تبیین بهتر موضوع، ابتدا مرجع صالح براي رسیدگی به دعواي . ندوش

  :ضددامپینگ و نیز مفهوم ذینفعان دعوي مشخص گردند

ریع بـه آنهـا    تخصصی و پیچیده بودن دعاوي ضددامپینگ و ضرورت رسـیدگی سـ   :مرجع ذي صالح   -1   

، مرجعی تخصصی را مسوول رسیدگی به این دعـاوي  WTO باعث شده است تا قانونگذاران کشورهاي عضو 

 دامپینگ ضد اقدامات کمیته نام به اي کمیته اروپا، اتحادیه دامپینگ ضد العمل دستور درنمایند؛ براي مثال، 

 چون نمایندگان وزارت بازرگانی کشورهاي  با حضور اعضاییکهاست   شده بینی پیش اروپا اتحادیه کمیسیون

 چینـی  قانونگـذار . دارد برعهـده  را دامپینگ ضد دعاوي به رسیدگی وظیفه عضو اتحادیه و نمایندگان گمرك،    

 گذارده 1(MOFTEC) اقتصاد و خارجی تجارت همکاري وزارت ةبرعهد را دامپینگ تشخیص وظیفه نیز

 شـوراي  گمرکـی  مالیاتهاي سیاستگذاري کمیسیون ،1ââ2 چین دامپینگ ضد قانون 22 ماده قبمطا. است

 تـصمیم  کننـده  صادر بر دامپینگ ضد موقت عوارض تحمیل خصوص در MOFTEC پیشنهاد به بنا دولتی

 بـا  مقابلـه  قانون در ترکیه قانونگذار همچنین   .کرد خواهد اجرا را تصمیم این نیز گمرك اداره و گرفت خواهد

 گیري تصمیم مرجع عنوان به را واردات در منصفانه غیر رقابت ارزیابی هیات  ات،اردو در منصفانه غیر تجارت

 بـر   را هیـات  اعضاي قانون، 6 ماده در و است کرده مقرر دامپینگ ضد عوارض وضع و دامپینگ وقوع مورد در

 تاقهـاي ا اتحادیـه  کل، مدیر نماینده یا واردات کل مدیر کنار در گمرك معاون ،آن بقط که ستا شده شمرده

به موجب فرمان اصالحی ضد      پاکستان، در. را تشکیل می دهند    ارزیابی هیات اعضاي و جز بازرگانی و صنایع

                                                
1- Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation 
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 به رسیدگی مرجع،  2000مصوب سال ORDINANCE NO. LXV OF 2000  1دامپینگ به شماره 

، گمـرك  دةنماینـ  که استمعین شده     2تعرفه ملی کمیسیون عنوان تحت کمیسیونی دامپینگ، ضد دعاوي

  .یکی از اعضاي آن است

 بطور شده، دامپینگ کاالهاي ورود از هستندکه اشخاصی دعوي، ذینفعان از منظور :ذینفعان دعوي -2 

 توان می تعریف، این به توجه با. اند گرفته قرار جدي دیدن زیان آستانه در بالقوه بطور یا شده متضرر بالفعل

 صنایع نماینده تشکلهاي یا و حقوقی یا حقیقی داخلی کنندگان تولید از اي عده را دامپینگ دعواي دینفعان

 به که هستند مشابه محصوالت داخلی کنندگان تولید داخلی، صنعت از منظور. دانست دیده زیان داخلی

 از اي عهده سهم آنها تولید مجموع و داشته اشتغال محصول این تولید به آنها از اي دسته یا کل یک عنوان

 با لحاظ هر از که است محصولی مشابه محصول از منظور و میدهد تشکیل را محصوالت آن داخلی یدتول کل

 داراي دیگر محصول با محصولی، چنین وجود عدم صورت در یا بوده مشابه شده، دامپینگ محصول

 مدعی چنانچه داخلی صنعت نماینده تشکلهاي یا و 3داخلی کنندگان تولید بنابراین .است مشابه خصوصیات

 برخوردار یا شده دامپینگ واردات از ناشی جدي خسارت ورود خطر یا آمده وارد آنها به مهمی لطمه که آنند

 در توانند می شود، می جدید صنعت اندازي راه در تاخیر باعث هایی چنین ورود یا دارد وجود یارانه از

 نشود اثبات خواهان، بودن ذینفع راگ نتیجه، در کنند؛ تقدیم رسیدگی مرجع به را خود رسیدگی خواست

  . شد خواهد رد دعوي

  سوالی که در مورد ذینفعان دعوي ممکن است مطرح شود این است که آیا  گمرك خـود مـی توانـد بـه                     

  : عنوان ذینفع، دعواي ضددامپینگ اقامه کند؟ در مقام پاسخ باید میان دو فرض قائل به تفکیک شد

                                                
:            براي دیدن منت كامل این قانون، به سایتهاي زیر مراجعه منایید.  1

asp.index/pk.gov.commerce.www://tpht 
                                                             

 htm.e_pakistan/e_countries/e_thewto/english/org.wto.www://http                      
2- National Tarrif Commission  

 دامپینـگ  ضـد  العمل دستور 4-5 ماده و WTO دامپینگ ضد نامه موافقت 1-4 ماده مطابق -3
 درصـد  50 از بـیش  كـه  كنند رسیدگي درخواست توانند مي تولیدكنندگاني اروپا، احتادیه
 بـه  وگرنـه  باشـند  داشته اختیار در را صنعت تولید كل درصد 25 كم دست و صنعت آن تولید

 .شد خنواهد رسیدگي خواست، در
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در این حالت طبیعتاً گمرك خود نمـی       : ز اعضاي مرجع رسیدگی است    حالتی که گمرك خود یکی ا     ) الف 

تواند ذینفع باشد زیرا مطابق اصول حقوقی حاکم بر رسیدگی به دعاوي، ذینفع دعوي خود نمـی توانـد مقـام         

رسیدگی کننده باشد؛ همچنین مقام رسیدگی کننده نمی تواند به عنـوان ذینفـع دعـوایی بـه همـان مرجـع        

این موضوع با اصل بی طرفی مقام رسیدگی کننده در تعارض است؛ ضـمن آنکـه در مقـررات            تقدیم کند زیرا    

کشورهاي مورد مطالعه نیز چنین امکانی به گمـرك داده نـشده و ایـن مقـررات بـه تبعیـت از موافقـت نامـه           

  ضددامپینگ، تنها صنعت داخلی و یا صنف نماینده صنعت را ذینفع دعوي دانسته است؛

در این حالت، ظاهراً نباید منعـی بـراي اقامـه    : مرك، جزو مقامات رسیدگی کننده نیست     حالتی که گ  ) ب 

 و مقررات اتحادیه اروپـا،  WTOدعواي گمرك وجود داشته باشد اما از آنجا که در موافقت نامه ضددامپینگ        

 علـی الظـاهر    اند و نامی از گمرك به میان نیامده است،          چین، ترکیه و پاکستان مقامات ذینفع برشمرده شده       

باید قائل به این نظر شد که گمرك در این حالت نیز نمی تواند اقامـه دعـوي کنـد و تنهـا مقـام اجراکننـده                

  .تصمیم مرجع رسیدگی است

   پس از بیان این مقدمات، وارد بحث اصلی شده و نحوه آغاز رسیدگی به دعواي ضددامپینگ و انجام 

  :تحقیقات را مورد بررسی قرار می دهیم

 رسیدگی مرجع اختیار در را اطالعاتی مکلفند واست،خدر تقدیم از پس دامپینگ ضد دعواي ذینفعان  

 اسامی دعوي، خواهان کنندگان تولید داخلی تولید مقدار خواهانها، هویت: از عبارتند که دهند قرار

 محصول توصیف شده، دامپینگ محصول شده شناخته کنندگان صادر مشخصات و کننده صادر کشورهاي

 داخلی بازار در مصرف براي قیمت آن به نظر مورد کاالي که قیمتهایی به راجع اطالعات شده، دامپینگ

 و داخلی فروش قیمت به راجع اطالعات حاوي مدارك رسد، می فروش به کننده صادر کشورهاي یا کشور

 راجع اطالعاتی داخلی، نعتص به لطمه و شده دامپینگ واردات میان علی رابطه مثبت مدارك تولید، ظرفیت

  .داخلی صنعت و قیمت بر آن سوء تاثیر و واردات حجم به

 گمرکی مقامات جمله از مرجع این مقامات رسیدگی، مرجع به اطالعات حاوي درخواست تقدیم از پس   

 در و هداد انجام الزم نصاب حد به خواهانها رسیدن و خواهانها بودن ذینفع به راجع مقدماتی بررسی مکلفند
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 شناخته خارجی کنندگان صادر اختیار در را خواست در کامل متن نصاب، حد و خواهانها نفع احزار صورت

  .دهد می قرار کننده صادر کشور دولت نیز و نهاستآ به منتسب دامپینگ که) دعوي خواندگان (شده

 عدم یا وقوع الزم، تحقیقاتو بررسیها انجام با باید مقدماتی، اقدامات این انجام از پس رسیدگی مرجع  

 - 1: کند احراز را رکن چهار است ملزم دامپینگ، وقوع احراز براي مرجع این .نماید احراز را دامپینگ وقوع

 ورد و کاال واردات میان علی رابطه احراز - 3 ؛داخلی صنعت به لطمه ورود تشخیص - 2 ؛دامپینگ تشخیص

  :داتوار نبودن اغماض قابل حد مشمول -  4 ؛خسارت

  دامپینگ تشخیص -1        

 :دهد قرار بررسی و توجه مورد را موضوع سه باید دامپینگ تشخیص براي رسیدگی مرجع مقامات      

  .عادي ارزش با صادراتی قیمت مقایسه) ج  2عادي ارزش تشخیص) ب  1صادراتی قیمت تشخیص) الف

 کننده، وارد و خارجی کننده تولید بین عاملهم در که شود می اطالق قیمتی به صادراتی قیمت) الف      

 توان می ندارد، وجود صادراتی قیمت که مواردي در و شود می گرفته نظر در کاال براي کننده وارد کشور در

 خریداري به بار نخستین براي قیمت آن به وارداتی محصوالت که کرد فرض قیمتی را صادراتی قیمت

 وارد که شرایطی در یا نشوند فروش باز مستقل خریداري به مزبور صوالتمح اگر یا شود می بازفروش مستقل

 استوار کنند، می تعیین مزبور مقامات که معقولی مبناي بر صادراتی قیمت نشوند، فروش باز شوند می

 واسطه کشور یک از و نشود صادر کننده وارد کشور به مبدأ کشور از مستقیمآ محصول یک اگر. شود می

 صادر کننده، وارد کشور به قیمت آن با را کاال واسطه، کشور که است قیمتی صادراتی قیمت گردد، صادر

 ضد العمل دستور 8- 2 ماده ،WTO دامپینگ ضد نامه موافقت 2 ماده 3 بند در موضوع این. کند می

 دامپینگ ضد انونق 5 ماده و ترکیه نصفانهم غیر واردات با مقابله قانون 2 ماده ج بند اروپا، اتحادیه دامپینگ

  .است شده مقرر گمرکی مقامات جمله از کننده رسیدگی مقامات براي نیز چین

 معمول جریان در کننده صادر کشور رد مشابه کاالي مقایسه قابل فروش قیمت به عادي ارزش) ب      

 مشابه صولمح قیمت براساس عادي ارزش باشد، نداشته وجود مقایسه این امکان اگر .شود یم گفته تجارت

                                                
1- Export Price 
2- Normal Value 
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 و عمومی و اداري هاي هزینه ارزیابی شامل که فرضی ارزش براساس یا و ثالث کشور به صدور هنگام به

  .شد خواهد تعیین سود و فروش

 العمل دستور 2- 7 تا 1- 2 مواد ،WTO دامپینگ ضد نامه موافقت 2 ماده 2 بند در ات،موضوع این  مفاد 

 غیر رقابت از جلوگیري قانون 7 تا 5 مواد ،2 ماده ه بند و چین ونقان 4 ماده اروپا، اتحادیه دامپینگ ضد

  .به گونه اي مشابه بیان شده است  فرمان ضددامپینگ پاکستان،10 تا 5 و مواد ترکیه واردات در منصفانه

 انجام دو اي میان اي منصفانه مقایسه باید رسیدگی مرجع :عادي ارزش و صادراتی قیمت بین مقایسه) ج

 فروش شرایط تفاوت کردن لحاظ ارز، مناسب قیمت کردن لحاظ چون اصول باید آن تضمین براي و داده

 کارخانه در تحویل معموال که تجارت از واحد سطحی پایه در باید مقایسه همچنین گردد؛ رعایت ومالیات

  .شود صورت ،گردیده انجام واحد نیازم به نزدیک امکان حد تا که شده انجام فروشهاي درباره نیز و است

 به قیمت، دو این مقایسه در رسیدگی مرجع تکلیف به اشاره ضمن WTO دامپینگ ضد نامه موافقت  

 مقامات توجه مورد باید که کرده مقرر آن محاسبه براي قواعدي و کرده اشاره 1»دامپینگ حاشیه «مساله

 مقایسه براساس و مرحله در امپینگد حاشیه: نامه موافقت این 42 - 2 ماده مطابق .گیرد قرار ایران گمرکی

 مقایسه طریق از یا و مقایسه قابل صادراتی مبادالت تمام قیمت وزنی میانگین با عادي ارزش وزنی میانگین

 میان که شود احراز اگر. شود می داده تشخیص دیگر معامله با معامله یک صادراتی قیمتهاي و عادي ارزش

 بر نتوان را اختالف این. دارد وجود فاحشی اختالف مختلف، زمانی هاي دوره یا متفاوت مناطق خریداران

: کرد منظور مقتضی نخو به دیگر معامله با معامله یک با دیگر وزنی میانگین با وزنی میانگین مقایسه اساس

  .کرد قیاس صادراتی معامالت تک تک قیمت را وزنی میانگین مبناي بر شده تعیین عادي ارزش توان می

 ضد قانون 6 ماده ،اروپا اتحادیه دامپینگ ضد دستورالعمل 11 -  2 و â1  - 2 مواد در وعموض این

مقرر   فرمان ضددامپینگ پاکستان نیز به همین شکل11 و ماده ترکیه قانون سوم بخش ،چین دامپینگ

  .است دهش

  : داخلی صنعت به لطمه ورود احراز -2   

                                                
1- Margin of Dumping 
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 به لطمه ورود تحقیقات، نتیجه در رسیدگی مرجع که شد خواهد وضع زمانی دامپینگ ضد عوارض   

 اما است عوارض وضع الزم شرط دامپینگ وقوع نابراینب. نماید احراز را کننده وارد کشور داخلی صنعت

 ضد نامه موافقت و گات 6 ماده مطابق لطمه از منظور .باشد شده وارد نیز لطمه باید و نیست کافی شرط

 تاخیر یا و داخلی صنعت به مهم لطمه ایراد خطر داخلی، صنعت یک به  1جدي آسیب ،WTO دامپینگ

  .است صنعتی چنین اندازي راه در مهم

 اساس بر تا است ساخته مکلف را رسیدگی مرجع خود، 3- 1 ماده در WTO دامپینگ ضد نامه قتفموا  

 این با ؛است کرده معرفی درهنمو عنوان به را عامل دو نامه، موافقت این. نماید اثبات را لطمه مثبته، مدارك

  :از عبارتند لعام دو این. نماید لحاظ رانیز دیگري عوامل تواند می مرجع حال،

 مرجع: داخلی بازار در مشابه محصوالت قیمت بر قیمت زیر واردات اثر و قیمت زیر واردات حجم - 

 مصرف یا تولید به نسبت هشد دامپینگ واردات در اي مالحظه قابل افزایش آیا که کند تحقیق باید رسیدگی

  .نه یا است گرفته صورت کننده وارد کشور

 کند بررسی باید رسیدگی مرجع: داخل در مشابه محصوالت کنندگان تولید بر مزبور واردات بعدي اثر - 

 نحو به عضو کننده وارد کشور در مشابه محصوالت قیمت با مقایسه در قیمت زیر واردات فروش قیمت یاآ که

 صنعت بر موثر اقتصادي عوامل تمام خود، بررسی در باید مزبور مرجع البته. نه یا است بوده تر یینپا فاحشی

 و ها گذاري سرمایه برگشت وري، بهره سود بازار، سهم فروش، تولید، ةبالقو یا واقعی کاهش مانند داخلی

  .کند لحاظ را آن مانند

 باید رسیدگی مرجع مقامات نیز دارد وجود آن ایراد خطر که لطماتی یعنی بالقوه لطمات مورد در  

 زیر واردات قیمتهاي احتمالی وآثار کنندگان صادر ظرفیت شده، دامپینگ واردات شیافزا نرخ مثل عواملی

  .نمایند بررسی را کننده وارد کشور داخلی صنعت بر قیمت

 ضد العمل دستور 3 مواد و شده بینی پیش WTO دامپینگ ضد نامه قتفموا 3 ماده در موضوعات این

 فرمان 17 تا 15و مواد  ترکیه قانون چهارم بخش ،چین قانون 8 و 7مواد  اروپا، اتحادیه دامپینگ

                                                
1- Material Injury 
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  .اند کرده بینی پیش زمینه این در را مشابهی کامال مقررات نامه، موافقت از تبعیت بهضددامپینگ پاکستان 

  :داخلی صنعت به لطمه و شده دامپینگ محصول واردات میان علی رابطه احراز -3  

 دامپینگ ضد عوارض وضع براي داخلی، صنعت به لطمه و شده دامپینگ محصول ورود اثبات صرف  

 رابطه از منظور. کند احراز را دو این میان 1)علی (سببیت رابطه باید رسیدگی مرجع مقامات و دهونب کافی

 باشد شده دامپینگ محصول ورود زا ناشی باید داخلی صنعت به شده وارد لطمه که است آن سببیت

 جریان به مربوط مسائل داخلی، اقتصاد معضالت چون دیگري عوامل اثر بر داخلی صنعت اگر بنابراین

 نباشد، شده دامپینگ کاالهاي ورود به منتسب لطمه این و باشد دیده لطمه اشتغال، و دستمزد و نقدینگی

 مقر WTO دامپینگ ضد نامه موافقت 3- 5 ماده. کرد وضع عوارض وارداتی، محصول برابر در توان نمی

 زمینه این در و نمایند احراز مدارك و عوامل تمام براساس را سببیت رابطه باید رسیدگی مرجع که دارد می

  4صادراتی عملکرد ، 3مصرف الگوي در تغییر ، 2تقاضا کاهش چون عواملی و داده انجام اي جانبه همه بررسی

 اتخاذ رابطه این وجود عدم یا وجود مورد در آن، بعداز و نموده لحاظ نیز را  5اخلید صنعت وري بهره و

  .کند تصمیم

 و ماده ترکیه قانون 10 ماده ،چین قانون 14 ماده اروپا، اتحادیه دستورالعمل 5- 2 ماده در موصوع این  

  .است شده ذکر مشابه بطور  فرمان ضددامپینگ پاکستان18

  :باشد  6اغماض قابل حد مولمش نباید واردات -4  

 قیمت با کاال ورود ارزش، یا حجم آن تا که است واردات ارزش یا وزنی حجم اغماض، قابل حد از منظور  

 عوارض وضع به زمانی رسیدگی مرجع بنابراین. شود نمی داخلی صنعت بر مخرب و منفی تأثیر به منجر نازل،

 آن محدودیت این فلسفه. روند فراتر اغماض قابل حد از ده،ش دامپینگ واردات که دهد می راي دامپینگ ضد

 دامپینگ، ضد عوارض وضع که دارد اقتصاد تجارت نوع این راه در موانع کاهش و آزاد تجارت اصل که است

                                                
1- Causal Relationship 
2- Contraction in Demand 
3- Changes in the Patterns of Consumption 
4- Export Performance 
5- Productivity of the Domestic Industry  
6- Negligible Limit  
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 هزینه صرف وانگهی شود؛ اعمال خاص موارد در باید لذا است WTO بر حاکم آزاد تجارت اصل بر استثنایی

   1.باشد اقتصادي چندان توانست نمی موارد قبیل این در دامپینگ ضد دعاوي براي زیاد وقت  و

 اتحادیه دستورالعمل 5-7 ماده در ،WTO دامپینگ ضد نامه موافقت 5- 8 ماده بر عالوه شرط این  

  .است شده مقرر  فرمان ضددامپینگ پاکستان16 و بند الف ماده ترکیه قانون یک هشمار الحاقیه ،اروپا

 نه و موجود واقعیات اساس بر مکلفند الذکر فوق رکن چهار احراز منظور به رسیدگی مرجع مقامات  

 مقامات و شده تصریح WTO دامپینگ ضد نام موافقت در تکلیف این. کنند تصمیم اتخاذ فرضیات،

 بورمز مقامات. اند شده اصل این رعایت به ملزم داخلی، قوانین موجب به نیز عضو کشورهاي کننده رسیدگی

  .اند شده برخوردار اختیار نیا از اصل، این ساختن ققمح منظور به

   مرحله حین رسیدگی-ب        

با این حـال، رسـیدگی بـه    .      اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام کامل تحقیقات است     

سایلی پیش می آیـد کـه   دعواي ضددامپینگ، همیشه جریان ساده و عادي نداشته و گاه در خالل رسیدگی م 

مرجع رسیدگی مکلف به اتخاذ تصمیم مقتضی در آن زمینه است و آگاهی از آنها با توجه به نقش موثري که               

مهمتـرین موضـوعات مطـرح در    . گمرك می تواند در این مرحله ایفا نماید، براي این نهاد مفیـد خواهـد بـود    

رسیدگی در مورد صادرکننده ) ؛ سه 3تعهد قیمت ) ؛  دو  2اتخاذ اقدامات موقتی  ) یک: اثناي رسیدگی عبارتند از   

  :در ادامه به توضیح تفصیلی و تطبیقی هر یک از این موارد می پردازیم. یا صادرکنندگان جدید

   اقدامات موقتی -1   

   با شروع تحقیقات و اعطاي فرصت کافی به طرفین ذینفع در خصوص ارایه اطالعات و اظهـار نظـر و یـا                 

  ك، این خطر وجود دارد که اطاله جریان رسیدگی، لطماتی را به صنعت داخلی کشور واردکننـده      تکمیل مدار 

 و قـوانین ضـددامپینگ داخلـی کـشورهاي مـورد      WTOنامه ضددامپینگ   به همین دلیل موافقت   . وارد آورد 

ینـی  ب اي را در خصوص امکان اتخاذ اقـدامات مـوقتی در طـول جریـان رسـیدگی پـیش               بررسی، مقررات ویژه  

                                                
1- M. Knoll, Legal and Economic Framework for Analysis of Injury, Journal of World Trade, Vol. 
23, PP.95-107. 
2. Provisional Measures  
3.- Price Undertaking  
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و  اند که به موجب آن، اگر مرجع رسیدگی به طور مقدماتی تشخیص مثبتی مبنی بـر وجـود دامپینـگ                کرده

لطمه بعدي آن به یک صنعت داخلی بدهد و به تشخیص او، اتخـاذ اقـداماتی بـراي جلـوگیري از ورود زیـان           

 موافقـت نامـه   7-1، مطابق ماده براي مثال. اي دست زد توان موقتاً به اقدامات مقابله بیشتر، ضروري باشد می  

  :توانند اعمال شوند که اقدامات موقتی تنها در صورتی می« : ضددامپینگ

، تحقیقات آغاز شده است، اطالعیه اي عمومی بدین منظور صـادر  شـده               5مطابق مقررات ماده     )1

  ؛ است و به طرفین ذینفع فرصت کافی براي ارایه اطالعات و بیان نظرات خود داده شده باشد

  تشخیص مثبت مقدماتی از دامپینگ و لطمه بعدي آن بر یک صنعت داخلی داده شده باشد؛و  )2

مقامات مربوطه چنین اقداماتی را براي جلوگیري از ضرري که در خالل تحقیقـات از دامپینـگ                  )3

 » .شود، ضروري تشخیص دهند ناشی می

« : مطـابق ایـن مـاده   . کنـد  را تعیـین مـی   موافقت نامه، صورتهاي گوناگون اقدامات مـوقتی  7-2      ماده  

 معـادل  -نامـه  اقدامات موقتی به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه اعم  از وجه الـضمان یـا ضـمانت        

میزان عوارض ضد دامپینگ است که به طور موقت تخمین زده شده وحداکثر تا حاشیه دامپینگی کـه موقتـاً        

رزیابی، خود یک اقدام موقتی مناسب است مشروط بر آن کـه عـوارض     خودداري از ا  . ارزیابی شده است، باشد   

معمول و میزان تخمینی عوارض ضد دامپینگ مشخص شده باشدو تازمانی کـه امتنـاع از ارزیـابی، مـشمول                    

البته اقدامات مورد بحث،  اقدامات مـوقتی، زودتـر از   » .همان شرایط مقرر در مورد دیگر اقدامات موقتی است 

  .ز تاریخ آغاز تحقیقات اجرا نخواهد شد روز پس ا60

       اجراي اقدامات موقتی حتی االمکان براي مدت کوتاهی بوده و از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد ویا بنـا       

به تصمیم مقامات ذیربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت موردنظر را در اختیـار             

هنگامی که مقامات در جریان تحقیـق بررسـی نماینـد کـه آیـا حقـوق و                  . بود دارند، حداکثر شش ماه خواهد    

عوارض کمتر از حاشیه دامپینگ می تواند براي برطرف کردن لطمه وارد شده کفایت  کند، مـدتهاي مـذکور             

    ).7-4ماده(به ترتیب ممکن است شش ماه و نه ماه باشند
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 [ 9در اعمال اقدامات موقتی، مقررات مـاده  « کند که  ی نیز بیان م5        آخرین بند این ماده یعنی بند       

  ». رعایت خواهد شد]تحمیل و تجمع عوارض ضد دامپینگ

 بند به مقولـه اقـدامات مـوقتی پرداختـه         7 دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا نیز طی          7       ماده  

نگ کامالً منطبق است امـا در بنـدهاي   نامه ضددامپی  موافقت7-3 و   7-1 این مقررات با مواد      7-1ماده  . است

  :شود هاي زیر  دیده می دیگر تفاوت

 دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا، میزان اقـدامات مـوقتی در صـورتی               7-2مطابق ماده   )        الف

کمتر از حاشیه دامپینگ خواهد بود که عوارض موقت ضد دامپینگ براي جبران لطمه صنعت اتحادیه کـافی              

  .شود نامه ضد دامپینگ دیده نمی  در حالی که چنین تصریحی در مقررات موافقتباشد

کمیسیون پس از مشاورت و یا در مـوارد         «: دارد   دستور العمل در بیان مهلتها مقررمی      7-4ماده  ) ب        

ا هـ  در فرض نخـست، مـشورت  . بسیار فوري، پس از مطلع ساختن دول عضو اقدام موقتی را اعمال خواهد کرد 

 روز انجام خواهد شد و در فرض اخیر، پس از ابالغ اقدام اتخـاذي کمیـسیون بـه دول عـضو انجـام                 10ظرف  

جایی که دولت عضو، خواسـتار مداخلـه فـوري کمیـسیون شـده و             « : کند   نیز مقرر می   7-5 ماده   ».پذیرد  می

 دریافـت تقاضـا، در    روز کـاري از تـاریخ  5 محقق شده است، کمیسیون حداکثر ظـرف      1شرایط مقرر در بند     

هـایی در    چنـین مهلـت  ».کنـد  خصوص وضع یا عدم وضع عوارض موقت ضـد دامپینـگ اتخـاذ تـصمیم مـی               

  .نامه ضددامپینگ سازمان وجود ندارد موافقت

 مقـررات  7-7مطابق مـاده .درخصوص مدت اقدام موقتی نیز میان این دوقانون تفاوت وجود دارد        ) ج       

 ماه دیگر افزایش یابد ، براي 3 ماه تحمیل می شود و اگر تا      6عوارض موقتی براي  « ضددامپینگ اتحادیه اروپا،  

  ».گردد  ماه تحمیل می9مدت 

 بـا  22صدرماده:  سخن گفته است1ماده، ازاقدامات موقتی ضددامپینگ  قانون چین نیز طی سه    4      فصل

توانـد    مـی MOFTEC«: دارد نامه ضددامپینگ منطبق است و انتهاي ایـن مـاده مقـرر مـی          مقررات موافقت 

درخصوص تحمیل عوارض موقت ضددامپینگ پیـشنهاد داده وکمیـسیون سیاسـت مالیـات گمرکـی دولتـی                  

                                                
1 -Temporary Anti – Dumping Measures 



 ١٧٠

الـضمان یـادیگر اشـکال     راجع به اینکه آیا تودیـع وجـه  MOFTEC . تواند برمیناي آن اتخاذتصمیم کند می

 ، MOFTEC« این قـانون،  23 مادههمچنین به حکم » .گیري خواهد کرد    تضمینات،الزم است یا نه، تصمیم    

مـاده  » .تصمیمات راجع به پذیرش اقدامات موقتی ضددامپینگ را اعالم واداره گمرك آنها را اجرا خواهد کرد       

  . نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی، منطبق است  نیز در مورد مدت این اقدامات، با موافقت24

 2، آیین نامه1999 مصوب 1 منع رقابت غیرمنصفانه در واردات راجع به3577       در ترکیه، قانون شماره 

 به همین نام وجود دارد که قواعدي یکسان با مقررات موافقت نامه ضددامپینگ بیان داشـته اسـت       3و فرمانی 

  .     کنیم که از ذکرآن خودداري می

 WTOقررات موافقت نامه ، صراحتاً مقرراتی مشابه م45 تا  43      در فرمان ضددامپینگ پاکستان، مواد      

  .اجازه اتخاذ اقدامات موقتی را اعطا نموده است) کمیته ملی تعرفه(پیش بینی کرده و به مرجع رسیدگی

             

   تعهد قیمت-2       

      صادر کننده یا کشورصادر کننده می تواند دراثناي تحقیقات تعهد نماید که با افزایش قیمت محصول                

شـدن تعهـد،      بـراي قبـول   . شور واردکننده را از وضـع عـوارض ضـددامپینگ منـصرف کنـد             دامپینگ شده، ک  

دهـد تـا مرجـع      صادرکننده یا دولت صادرکننده، پیشنهادي را به مرجع رسیدگی کشور وارد کننده ارائه مـی              

مزبور درخصوص قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم کند و در این میان نقش گمرك بسیار حائز اهمیت اسـت زیـرا           

گمرك با توجه به ارزش گمرکی می تواند دیگر مقامات مرجع رسیدگی را در قبول یا عدم قبول تعهـد یـاري           

یابد که وضعیت مخـرب ناشـی از دامپینـگ رفـع      تعهد در صورت قبول از جانب مرجع تازمانی ادامه می        . کند

توانـد عـوارض    د، مرجع میاگر تعهدات از سوي متعهد نقض شو. گردد شود و با رفع شدن آن، تعهدات لغو می    

                                                
1.Law No.3577 on the Prevention of Unfair Competition in Imports  

  2.Regulation    
3.Decree   
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موقت را با توجه به اوضاع واحوال قضیه وضع کند ودر صورتی که رسیدگی به دعوي، به حالت تعلیق درآمده                

  . 1شود باشد، تعلیق خاتمه یافته ورسیدگی مجدداً آغاز می

یـان  نامـه، جر   مطـابق موافقـت   .  خود از این اقـدام سـخن گفتـه اسـت           8نامه ضددامپینگ در ماده       موافقت

رسیدگی ممکن است باتوجه به دریافت تعهدنامه اختیاري صادرکننده، بدون اقدامات موقتی یا وضع عـوارض        

هاي  گردد که در قیمت     نامه، صادرکننده ملتزم می     به موجب این تعهد   . ضد دامپینگ معلق شده یا خاتمه یابد      

اي کـه   گونـه  ده را متوقف سازد بـه   محصول بازنگري کرده یا صادرات به منطقه موردبحث باقیمت دامپینگ ش          

قیمـت محـصول برمبنـاي ایـن تعهـدات افـزایش       . شـود  بار دامپینگ حذف می مقامات اقناع شود که اثر زیان    

اگـر افـزایش قیمـت      . یابد اما این افزایش، بیشتر از میزان الزم جهت حذف حاشیه دامپینگ نخواهد بـود                می

 از حاشـیه زایش قیمـت، کمتـر  میزان افـ  کهیش بر این است گراصنعت داخلی، کافی باشد  براي رفع خسارات 

  ).8-1ماده (شود  تعیین دامپینگ

توان فهمید که صرف پیشنهاد تعهد از سوي صـادر کننـده، مقامـات کـشور                         از مطالعه ماده مزبور می    

ت امـا ایـن   کند و قبول یا رد پیشنهاد در اختیـار مرجـع رسـیدگی اسـ     وارد کننده را ملزم به پذیرش آن نمی  

 آمده است که جریان رسـیدگی  8-1اختیار را نباید به آزادي مطلق مقامات تفسیر کرد وهرچند درصدر ماده        

نامه براي منع مقامات رسیدگی کننده از سوء اسـتفاده از   معلق شده یا خاتمه یابد، اما موافقت     » ممکن است «

 سـخن گفتـه اسـت لـذا بـه نظـر       »یانبار دامپینگ رفع شدن اثر ز   «حق قبول یا رد پیشنهاد، در ادامه ماده از          

رسد اگر دالیل کافی مبنی بر رفع این آثار در نتیجه قبول تعهدات، وجـود داشـته باشـد، مقامـات، دلیـل                 می

موجهی براي عدم پذیرش پیشنهاد نخواهند داشت چرا که فلسفه وضع عوارض ضددامپینگ، حذف خـسارات      

 نیـز  8-1گـردد هـم چنـان کـه از انتهـاي مـاده        ن هدف، محقق مـی صنعت داخلی است که با قبول تعهد، ای    

انـد کـه واژه     با بیان نظري مخالف بر این عقیده2هر چند برخی مفسران  . توان این موضوع را استنباط کرد       می

 بدین معناست که مقامات در تشخیص قبول یا رد تعهد، آزادي مطلق دارند اما باید گفت کـه  3»ممکن است «

                                                
1.Thomas Prusa and D. Sharp, Simultaneous Equations in Antidumping Investigations, Journal of 
Forensic Economics, Vol.14, 2001, PP.63 and seq.  
2. Gary Horlick and E.C. Shea, op.cit. ,PP.5 and seq.   
3.May  
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کننده بودن بایـد تعهـد پذیرفتـه      کننده یا نبودن تعهد بوده و در صورت قانع          نها در تشخیص قانع   این آزادي ت  

  .پذیرش این تفسیر با اصل استثنایی بودن وضع عوارض ضددامپینگ، سازگار است. شود

تعهـدات  « : بـه موجـب ایـن مـاده     .  براي قبول تعهدات، پیش شرطی را مقرر داشته است         8-2        ماده  

شود مگر آن که مقامات کشور واردکننده تشخیص مثبت اولیـه از    از صادرکننده مطالبه یا پذیرفته نمی   قیمت

  ».دامپینگ و خسارت ناشی از چنین دامپینگی داشته باشند

      اگر مقامات رسیدگی، قبول تعهدات را به دالیلی مانند زیاد بودن تعداد صادرکنندگان واقعی یا بـالقوه      

یاست کلی، غیر عملی بیابند، نیازي به قبول تعهدات پیشنهاد شده نیست و در جایی که عملـی         یا به دلیل س   

دانند براي صـادرکننده تهیـه کـرده و     باشد، مقامات، دالیلی را که به موجب آن، پذیرش تعهد را نامناسب می  

  ).8-3 ماده(دهند که از مفاد آن مطلع شود  تا آن جا که ممکن باشد به صادرکننده فرصت می

    در صورت قبول تعهد، رسیدگی ادامه پیدا نخواهد کرد با این حال اگر صادرکننده بخواهـد یـا مقامـات              

در چنین حالتی، اگر دامپینـگ یـا   . تصمیم بگیرند، تحقیقات راجع به دامپینگ و خسارت تکمیل خواهد شد          

چنین تشخیـصی وابـسته بـه میـزان     گردد مگر در مواردي که   خسارت احراز نشود، تعهد خود به خود لغو می        

اي  در چنین فروضی، مقامات ممکن است مقتضی بدانند که تعهد بـراي دوره      . زیاد به وجود تعهد قیمت باشد     

در موردي که تشخیص مثبتی از دامپینـگ و خـسارت   . نامه باقی بماند معقول و مطابق با مقررات این موافقت   

  ).8-4ماده (نامه ادامه خواهد یافت  ن موافقتبه عمل آید، تعهد براساس مدت و مقررات ای

تواننـد   شود بلکه مقامات کشور واردکننـده نیـز مـی           تعهد قیمت لزوماً از سوي صادرکننده مطرح نمی 

این حقیقت که صادرکنندگان، . چنین پیشنهادي را ارایه دهد هر چند صادرکننده الزامی به پذیرش آن ندارد       

اند به هیچ وجه، مالحظـات دعـوي را تحـت     د نداده یا پیشنهاد انجام آن را نپذیرفتهچنین تعهداتی را پیشنها 

توانند تشخیص دهند که در صورت تداوم واردات دامپینگ شده  با این حال، مقامات می    . دهد  الشعاع قرار نمی  

ن اسـت   مقامـات کـشور واردکننـده ممکـ       ).  8-5مـاده   (احتمال فعلیت یافتن تهدید ورود لطمه بیشتر است         

اي که تعهد او پذیرفته شده است را ملزم کنند که در فواصل زمانی، اطالعـات مربـوط بـه اجـراي           صادرکننده

در صورت نقض تعهـد، مقامـات   . چنین تعهدي را ارایه داده و تحقیق و بررسی اطالعات مقتضی را اجازه دهد         
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فوري را اتخاذ نمایند که شامل اعمـال بـی   نامه، اقدامات     توانند طبق مقررات این موافقت      کشور واردکننده می  

  ).8-6ماده (درنگ اقدامات موقتی با استفاده از بهترین اطالعات موجود است 

.  اختصاص داده اسـت »تعهدات« خود را به مقوله 8      دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا نیز ماده        

کمتر از حاشیه دامپینگ باشد؛ »باید«وپا، عوارض موقتی عبارتی که مطابق مقرره اتحادیه ار    البته با این تفاوت   

استفاده نشده و تنهـا مقـرر گردیـده اسـت کـه      » باید«در حالی که در ماده مشابه موافقت نامه از لفظ الزامی    

با این حال، این تفاوت ، اساسی نیست زیرا بـا  . میزان عوارض موقتی از حاشیه دامپینگ افزون تر نخواهد بود    

تثنایی بودن وضع این عوارض و جواز استفاده از آن در موارد خـاص مقـرر در موافقـت نامـه، مـی         توجه به اس  

  .  1توان این الزام ضمنی را از روح حاکم بر موافقت نامه ضددامپینگ نیز استنباط کرد

نامـه    کـامالً مـشابه  موافقـت   8 مـاده  3 و  2      مقررات مربوط به عدم پذیرش تعهد مـذکور در بنـدهاي            

اي اشـاره کـرده اسـت کـه در       بـه قاعـده  8-4کنـیم امـا مـاده     ضددامپینگ است لذا از ذکر آن خودداري می      

کننـد بایـد    طرفینی کـه تعهـدي را پیـشنهاد مـی    «به موجب این ماده، . نامه ضددامپینگ وجود ندارد  موافقت

 ذینفـع در تحقیقـات،   مقدمات بررسی غیر محرمانه چنین تعهداتی را فراهم سازد به طوري که براي طـرفین             

  ».قابل دسترسی باشد

   در جایی که تعهدات پس از مشورت، پذیرفته شود و در جایی که اعتراض به کمیته نظـارتی داده نـشده      

در تمام فروض دیگر، کمیسیون گزارشی راجع به نتایج شـور بـه همـراه               . است، تحقیقات خاتمه خواهد یافت    

شـود اگـر ظـرف     تحقیقات خاتمه یافته فرض مـی . ا تقدیم خواهد کردپیشنهاد خاتمه یافتن تحقیقات به شور   

  ).8-5ماده (اي دیگر اتخاذ تصمیم نکند  کند به گونه یک ماه شورا که براساس اکثریت، عمل می

در فـرض نقـض تعهـد یـا انـصراف از آن از      « :  عبارت است از8 ماده 9   ضمانت اجراي نقض، مطابق بند    

 و براساس حقایق ناشی از تحقیقات که همراه  با تشخیص قطعـی دامپینـگ و       9 سوي هر طرف، مطابق ماده    

لطمه و این که صادرکننده مربوط، جز در حالت انصراف از تعهد، فرصت کـافی بـراي بررسـی داشـته ، بـوده                 

بینی کـرده اسـت کـه      همین ماده، ضمانت اجراي دیگري را پیش10به عالوه، بند » .است، خاتمه یافته باشد   

                                                
1.Ibid.   
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 و براساس بهترین اطالعات قابل دسترسی، در جایی کـه اعتقـاد   7پس از مشورت، مطابق ماده   «راساس آن،   ب

به نقض تعهد وجود دارد و در صورت نقض یا انصراف از تعهد در جایی که تحقیقات منجر بـه تعهـد، خاتمـه                   

  ».نیافته باشد، ممکن است عوارض موقتی وضع شود

اگـر صـادرکننده   « مطابق این ماده،    . ز به مقوله تعهد قیمت اشاره کرده است        قانون چین نی   25       ماده  

محصوالت دامپینگ شده یا دولت کشور صادرکننده تعهد دهد که براي حذف لطمه وارده به صنعت داخلـی،               

توانـد در    پس از شور با کمیسیون اقتـصاد و تجـارت دولـت مـی        MOFTECاقدمات مؤثري را اتخاذ نماید،      

  ایــن تــصمیم را انتــشار عمــومی MOFTEC. یــق تحقیقــات ضــد دامپینــگ تــصمیم بگیــردخــصوص تعل

 ممکن است صادرکننده یا دولت کشور صادرکننده مذکور در بند پیشین را ملزم سـازد               MOFTEC.کند  می

  ». که به طور مرتب، اطالعات راجع به اجراي تعهداتشان را عرضه دارد

نامه ضددامپینگ آن است که به معیار قـانع کننـده بـودن تعهـدات       قت مواف 8      تفاوت این ماده با ماده      

توان چنین تفسیر کـرد کـه پـذیرش تعهـد، منـوط بـه قـانع کننـده بـودن آن           اشاره نکرده است هر چند می    

تفاوت دیگر نیز آن است که تنها به تعلیق جریان تحقیقات در صورت پذیرش تعهدات اشاره شـده و  . باشد  می

رسد قانونگذار چینی براي دادن تـضمین بیـشتر بـه        به نظر می  . ن سخنی به میان نیامده است     از خاتمه جریا  

انجام تعهد صادرکننده، تنها از تعلیق سخن گفته است تا به محـض نقـض تعهـد، تحقیقـات از نقطـه معلـق                     

اي دیگـر   ان به گونهتو البته این قسمت از ماده را می . مانده، مجدداً به جریان بیفتد نه آن که از نو شروع شود           

باشد کـه مرجـع رسـیدگی      گویاي این مطلب می»ممکن است = May«نیز تفسیر کرد بدین ترتیب که واژه    

  . ممکن است جریان رسیدگی را معلق کرده و یا با توجه به اوضاع و احوال قضیه، تصمیم به خاتمه آن بگیرد

قرراتی کـامال مـشابه موافقـت نامـه مقـرر داشـته و       م،»تعهدات« قانون ترکیه نیز با اشاره به   11      ماده  

 فرمان ضددامپینگ پاکـستان، مقرراتـی مـشابه    49 تا 46همچنین در مواد  . تفاوتی میان آنها دیده نمی شود     

  .مفاد موافقت نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده و از این نظر تفاوتی با آن ندارد

  صادرکننده یا صادرکنندگان جدید رسیدگی در مورد -3       



 ١٧۵

  گاهی در حین رسیدگی به دعواي ضد دامپینگ، صادرکننده یا صادرکنندگان جدیدي، همان محصول را           

از آن جا که بر اثر واردات محصول دامپینگ شـده، صـنعت داخلـی دچـار     . کنند به کشور واردکننده صادر می  

ل هـر چنـد از سـوي صـادرکنندگانی غیـر از      خسارت یا تهدیـد جـدي شـده اسـت لـذا ورود همـان محـصو           

  . توان خطرساز باشد صادرکنندگانی که دامپینگ بدانان منتسب است، می

 موافقت نامه آمده و در مقررات اتحادیه اروپا، ترکیـه، چـین و پاکـستان،              9-5    این موضوع تنها در ماده      

یا تولیدکنندگانی که در دوره رسیدگی،      صادرکنندگان  : 9-5مطابق ماده . چیزي در این مورد مقرر نشده است      

توانند از مرجع کتباً درخواست کنند که نسبت بـه   اند می  کاالي مورد نظر را به کشور لطمه دیده، صادر نکرده         

  .تعیین حاشیه دامپینگ اقدام کند

      صادرکنندة متقاضی باید اثبات نماید کـه بـا هـیچ یـک از تولیدکننـدگان و صـادرکنندگان مـشمول                    

اقدمات اتخاذ شده قبلی ارتباط ندارد و کاالي مورد نظر را پس از دوره رسیدگی به کشور صادر کننـده صـادر    

  .کرده یا براساس قراردادهاي غیر قابل فسخ، تعهداتی را براي صدور محصول مورد نظر به کشور برعهده گیرد

   مرحله پس از رسیدگی -ج

رسی مدارك مربوط به دعواي ضد دامپینگ، نوبـت بـه مرحلـه       پس از خاتمه مرحله انجام تحقیقات و بر     

اقدام یا اقداماتی که مرجع رسیدگی، در این مرحله ممکـن اسـت اتخـاذ کنـد، بـه      . خاتمه رسیدگی می رسد 

  :یکی از صور زیر خواهد بود

   وضع عوارض نهایی ضد دامپینگ و استرداد عوارض مازاد-1

    امکان عطف بماسبق شدن عوارض -2 

    تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده-3 

  ) محیالنه( مقابله با طفره فریبکارانه-4 

     اقدام ضد دامپینگ از جانب کشور ثالث-5 

  :پردازیم  اکنون به شرح و بررسی تفصیلی و تطبیقی هر یک از مباحث فوق می

   وضع عوارض نهایی ضد دامپینگ و استرداد عوارض مازاد-1        
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ن تحقیقات، نوبت به اتخاذ تصمیم نهایی در رابطه با وضع عوارض نهـایی ضـد دامیپنـگ                      با تکمیل شد  

. کننـد  در این مرحله، مقامات کشور واردکننده در خصوص اخذ تصمیم و نیز میزان عوارض اقدام می  . رسد  می

ارض کمتـر از  اصول حاکم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را برآن داشته است که مراجع ملی اعضا را به وضع عو              

نماید بدین معنا که اگر عوارض معادل حاشیه دامپینگ، بیش از میزان الزم براي        حاشیه دامپینگ تشویق می   

شـود   رفع لطمه باشد، کشور واردکننده به وضع عوارض تا حدي که براي رفع لطمه کافی باشـد، توصـیه مـی                 

این که عوارض قطعـی اضـافه اخـذ نـشود دو     با این حال براي تضمین ). نامه ضد دامپینگ  موافقت 9-1ماده  (

  : دارد روش را مقرر می

 روز از تـاریخ  90در صورت وضع اقدامات موقتی، با درخواست بازپرداخت عـوارض مـازاد ظـرف            - 1

  .شود  تصمیم، عوارض مازاد مسترد می

 .توان عوارض مازاد را  مسترد داشت  در صورت تصمیم نهایی اخذ با درخواست می - 2

شـود چنـین عوارضـی در هـر فـرض بـه        عوارض ضد دامپینگ در مورد هر محصول وضع می       هنگامی که   

آمیز بر واردات چنین محصول از تمام منابع که باعث دامپینگ شـده و           میزان مناسب و بر مبناي غیر تبعیض      

گردد مگـر در خـصوص واردات صـادرکنندگانی کـه طبـق شـروط ایـن         از آن خسارتی به بار آمده تجمیع می 

مقامـات، عرضـه کننـده یـا عرضـه کننـدگان محـصول              . ها تعهد قیمت پذیرفته شده است       نامه، از آن    قتمواف

هـا   کننده از یک کشور باشند و آگاه کردن تمـام آن  مربوطه را آگاه خواهند ساخت با این حال اگر چند عرضه        

ننـده از بـیش از یـک    ک اگر چنـد عرضـه  . کننده را مطلع سازند  میسر نباشد، ممکن است مقامات کشور عرضه      

توانند همه آنان را مطلع ساخته و در صـورت عـدم امکـان، تمـام کـشورهاي       کشور، مطرح باشند، مقامات می    

طبق قاعده، میزان عوارض ضد دامپینـگ از حاشـیه    ). نامه   موافقت 9-2ماده  (کننده را مطلع می سازند        عرضه

  .دامپینگ تجاوز نخواهد کرد

گـردد، تـشخیص      ارض ضد دامپینگ، بر مبناي عطف بماسبق شدن ارزیابی می                هنگامی که میزان عو   

 ماه از تاریخی که 18 ماده اتفاق افتاده و در هیچ موردي بیشتر از          12مسؤولیت نهایی پرداخت عوارض ظرف      

هر گونـه اسـترداد   . در آن درخواست ارزیابی نهایی میزان عوارض ضد دامپینگ مطرح شده است، نخواهد بود        
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در هر حال، در جایی که استرداد ظـرف  .  روز پس از تعیین مسؤولیت نهایی صورت نخواهد گرفت     90از  بیش  

البتـه رعایـت   ) 9-3-1مـاده  (گیرد، مقامات در صورت بودن تقاضـا، توضـیح خواهنـد داد       روز صورت نمی   90

ساس عطـف بـه   وقتی عوارض ضد دامپینگ برا. مدت مقرر در قانون در فرض تجدید نظر قضایی میسر نیست    

شود، بنا به درخواست، از هر گونه عوارضی که مازاد بر حاشیه دامپینگ پرداخت شـده اسـت       آینده برآورد می  

 ماه 12استرداد عوارضی که مازاد بر حاشیه دامپینگ واقعی پرداخت شده است قاعدتاً ظرف       . گیرد  صورت می 

ماده از تاریخ طرح درخواست مستند واردکننـده   18دهد اما در هیچ حالتی حتی موارد استثنایی، از         روي می 

الـذکر بایـد       روز از تاریخ تصمیم فوق     90استرداد مزبور قاعدتاً ظرف     . کند  محصول مشمول عوارض تجاوز نمی    

  )9-3-2ماده . (صورت پذیرد

نامه ضددامپینگ براي تعیین لزوم استرداد و میـزان آن معیارهـایی را بـه دسـت داده اسـت                        موافقت

هـاي میـان    بدین ترتیب که در ارزیابی موضوع، باید هر گونه تغییر در ارزش عادي، هر گونه تغییـر در هزینـه         

شـود را   هاي بعدي منعکس مـی   واردات و باز فروش و نیز هر تغییري که در قیمت باز فروش در قیمت فروش               

 پرداخت شـده بایـد ارزیـابی    به عالوه قیمت صادراتی را بدون کاهش میزان عوارض ضد دامپینگ         . لحاظ کرد 

  ).9-3-3ماده (نمود 

    هنگامی که مقامات رسیدگی، بررسی خود راجـع بـه تعیـین حاشـیه دامپینـگ را بـه صـادرکنندگانی                     

، عوارض ضـد دامپینـگ اعمـال شـده     )نامه  موافقت6 ماده 10ك به بند   .ر(کنند    متعارف و معقول محدود می    

  :دکنندگانی که مشمول بررسی نیستند ازنسبت به واردات صادرکنندگان یا تولی

  حجم متوسط حاشیه دامپینگ در رابطه با صادرکنندگان یا تولیدکنندگان منتخب؛  - 1

گیـرد،   جایی که مسؤولیت پرداخت عوارض ضد دامپینگ بر مبناي ارزش عادي آینده صورت می      - 2

هاي صـادراتی   تخب و قیمتما به التفاوت میان متوسط حجم ارزش عادي صادرکنندگان یا تولیدکنندگان من         

 اند، صادرکنندگان یا تولیدکنندگانی که به طور انفرادي مورد تحقیق قرار نگرفته

 دامپینـگ هـاي قابـل      تجاوز نخواهد کرد مشروط بر آن که مقامات در راستاي هـدف ایـن بنـد  حاشـیه                  

مقامات یکایـک   . حاظ نمایند ل6 ماده 8هاي مقرر در شرایط مذکور در بند   اغماض یا صفر و حداقلی و حاشیه      
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اي  هاي عادي را نسبت به محصوالت خریداري شده از صادرکننده یا تولیدکننده           این حقوق و عوارض یا ارزش     

که مشمول بررسی و تحقیق نیستند و اطالعات الزم را در جریان تحقیق ارایه کـرده اسـت،  اعمـال خواهنـد        

  ).9- 4ماده (کرد 

ص وضع عوارض قطعی ناظر به موارد تهدید لطمه یا تـأخیر جـدي در تأسـیس                نامه در خصو           موافقت

اي خـاص دارد کـه بـه موجـب آن، عـوارض       نیـز مقـرره  ) مواردي که هنوز لطمه اي وارد نشده اسـت      (صنعت  

ماده (شود  دریافتی طی مدت اعمال اقدامات موقتی، مسترد شده و هرگونه ضمانت نامه اي به سرعت آزاد می       

4-10.(  

نامه با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، بـا             موافقت 11-1    ماده     

اي اجرا و اعمال خواهد شد  عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و تا اندازه   «: دارد  بیان یک قاعده کلی، مقرر می     

نامه براي جلـوگیري       موافقت ». دامپینگی که مسبب خسارت است، ضروري باشد       ] اثر [که براي خنثی کردن     

از سوء استفاده احتمالی کشورها و ممانعت از اینکه این قبیل کشورها به بهانه خنثـی نـشدن اثـر دامپینـگ،               

 خود براي مدت مجاز اعمال عوارض قطعی، سـقفی    11-3هاي متمادي اعمال نمایند، در ماده         عوارض را سال  

  :دارد را مشخص کرده و بیان می

یا از تاریخ آخرین تجدید نظر مطـابق        ( سال از تاریخ اعمال      5ونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر      هر گ ...   «

  .»...یابد  خاتمه می)  در صورتی که تجدید نظر هم دامپینگ و هم خسارت را شامل شود2بند 

از نامه ضددامپینگ بـه تبعیـت         کنندگان مقررات موافقت         تعیین سقف مزبور گویاي آن است که تدوین       

، به عوارض ضد دامپینگ به چشم یـک اسـتثنا نگریـسته و            WTOاصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات         

با این حال، حـداکثر مـدت مقـرر شـده در یـک مـورد       .  اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند   کوشیده

 که بـه ابتکـار خـود و یـا بـه      ، اگر مقامات در تجدید نظري11-3مطابق بخش انتهایی ماده . پذیرد    استثنا می 

نفع ظرف مدت معقولی قبل از انقضاي تاریخی که در آن عوارض احتماالً بـه ادامـه یـا                  هاي ذي   تقاضاي طرف 

دهند، به این نتیجه برسند که این حقوق و عوارض براي مقابله  شوند انجام می وقوع مجدد دامپینگ منجر می   
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 سـال نیـز عـوارض را همچنـان اعمـال      5وانند پس از گذشت ت با دامپینگ مسبب لطمه، ضروري هستند، می     

  .کنند

 از وضع عـوارض نهـایی سـخن گفتـه     9 ماده 6تا4     دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا دربندهاي        

.  کنـیم  نامه نداشـته و از ذکـر آن خـودداري مـی         ،  بقیه بندها تفاوتی با مقررات موافقت       4است که به جز بند      

دهـد   در جایی که وقایع احراز شده نشان می«  اصالح شده است،   2004ماده مزبور که در سال       4مطابق بند   

 اقتـضا  21که دامپینگ و خسارت ناشی از آن روي داده است و نفع اتحادیه اروپا بـراي مداخلـه طبـق مـاده             

از مـشورت بـا   کند، شورا عوارض قطعی ضد دامپینگ را بر مبناي پیشنهاد ارایه شده به کمیسیون و پـس           می

پیشنهاد از سوي شورا پذیرفته خواهد شد مگر آن که ظرف یـک مـاه پـس از                 . کمیته ناظر، وضع خواهد کرد    

شـود،   در جـایی کـه عـوارض مـوقتی اعمـال مـی      . تسلیم آن توسط کمیسیون، اکثریت مطلـق آن را رد کنـد      

میزان عـوارض ضـد     . واهد شد پیشنهاد اقدام قطعی حداکثر یک ماده قبل از انقضاي چنین عوارضی تقدیم خ            

کند اما باید از حاشیه دامپینگ کمتر باشد اگر چنین عوارضـی بـراي    دامپینگ از حاشیه دامپینگ تجاوز نمی 

  ».جبران لطمه صنعت جامعه کافی باشد

نامه ضد دامیپنگ آن اسـت کـه کمتـر بـودن وضـع عـوارض از                تفاوت این ماده با ماده مشابه در موافقت       

گ در فرض جبران لطمه با چنین عوارضی، توصیه شده است در حالی که مقـررات اتحادیـه بـا    حاشیه دامپین 

تر باشد زیرا با جبـران   رسد رویه دوم مناسب اند که به نظر می  آن را الزامی کرده   ))Should((استفاده از واژه    

نکتـه  . جـارت آزاد اسـت  شدن لطمه، نیازي به وضع عوارض باالتر وجود ندارد و وضع آن، محدودیتی در راه ت           

 دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا آن اسـت کـه طبـق مـاده مزبـور وضـع              9-4دیگر در خصوص ماده     

عوارض قطعی ضد دامپینگ عالوه بر وقوع دامپینگ و خسارت، منوط به نفع اتحادیـه اروپـا شـده اسـت کـه                  

  . عوارض و مقابله با خسارات وارده استرسد زیرا نفع اتحادیه اروپا در وضع چنین قیدي زاید به نظر می

 دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا نیز به مقوله مدت وضـع عـوارض اشـاره               11     بندهایی از ماده    

 2نامه یکسان است اما بنـد    موافقت11-1 این ماده در بیان قاعده کلی مدت، کامالً با ماده           1بند  . کرده است 
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 در مورد حداکثر مدت وضع عوارض قطعی است، دو تفاوت عبارتی جزیی با ماده        مقررات اتحادیه که   11ماده  

  : نامه دارد  موافقت11

 سال مذکور در مـاده گـاه از      5نامه ضد دامیپنگ مدت        موافقت 11-3      تفاوت نخست آنکه مطابق ماده      

 سـال از تـاریخ صـدور    5،  مقررات اتحادیه11-2 که در ماده  شود در حالی تاریخ آخرین تجدید نظر لحاظ می  

تـوان   نامـه ضـد دامیپنـگ را نیـز مـی       موافقت11-3هر چند ماده  . گردد  راي آخرین تجدید نظر محسوب می     

 ادبیـات قـانونی    چنین تفسیر کرد که مقصود از تاریخ آخرین تجدید نظر، تاریخ صـدور راي اسـت امـا شـیوه             

هـا نیـز در    شـود کـه مقـنن    پیشنهاد می.باشد  ر میت مقررات اتحادیه که به این قید تصریح کرده است مناسب     

  . قانون آینده ضد دامپینگ ایران به تاریخ صدور راي آخرین تجدید نظر تصریح نماید

اروپا » تولیدکنندگان جامعه« مقررات اتحادیه، از تقاضاي تجدید نظر   11-2     تفاوت دوم آن که در ماده       

اشـاره شـده کـه    » ذینفعـان «نامه به تقاضاي تجدید نظر      موافقت 11-3سخن به میان آمده است اما در ماده         

تر بوده و تمـام طـرفین ذینفـع دعـوي را در برگرفتـه و عـام تـر از اصـطالح          تر و مناسب  اصطالح اخیر، جامع  

  .است» تولیدکنندگان«

 موافقت  از بخش سوم خود را  با بیان مقررات مشابه     42 تا 37        قانون جدید ضد دامپینگ چین، مواد       

 سال را بـراي وضـع عـوارض و     5 خود، سقف    48 اختصاص داده و  در ماده        1هاي ضد دامپینگ    نامه، به تعرفه  

  .است امکان عدول از مدت مقرر در شرایط استثنایی پذیرفته

بینـی ایـن عـوارض در کنـار عـوارض        قانون جلوگیري از رقابت غیرمنصفانه ترکیه نیز بـا پـیش   7     ماده  

مبلغی معادل حاشیه دامپینگ یا مبلغ یارانه کـه هیـأت تأییـد و وزارتخانـه متعاقـب                  «: دارد  ر می جبرانی مقر 

تحقیق، تصویب کرده است به ترتیب به عنوان عوارض ضد دامپینگ بر واردات دامپینـگ شـده و بـه عنـوان                     

 شـود نـرخ یـا مبلـغ     البته در مواردي که احـراز . عوارض جبرانی بر واردات برخوردار از یارانه وضع خواهد شد      

عوارض، کمتر از حاشیه دامپینگ محاسبه شده یا مبلغ یارانـه بـراي برطـرف کـردن لطمـه ناشـی از واردات                  

مـدت وضـع ایـن    » ...دامپینگ شده یا برخوردار از یارانه کافی است، این نرخ یا مبلغ کمتر وضع خواهد شـد      

                                                
1  -  Anti – Dumping Tariffs 
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. است و در موارد اسـتثنایی قابـل افـزایش اسـت     سال 5 تصویبنامه این قانون، حداکثر 7عوارض مطابق ماده    

در مواردي کـه در نتیجـه تحقیـق تـشخیص مثبتـی در خـصوص واردات                 « : گوید   این قانون نیز می    13ماده  

ها به عمـل آیـد، عـوارض ضـد دامپینـگ یـا عـوارض                دامپینگ شده یا برخوردار از یارانه و لطمه ناشی از آن          

دامپینگ یا مبلغ یارانه به نحو مقرر توسـط هیـأت و نهـایی شـده بـا       جبرانی قطعی، به مبلغی معادل حاشیه       

. تایید وزارتخانه، یا مبلغی کمتر  که براي رفع لطمه یا جلوگیري از ورود لطمه کافی است، وضع خواهـد شـد      

البتـه  ). اسـترداد ( اعمال خواهد شـد  14در مواردي که هرگونه سپرده تضمینی اخذ شده باشد، مقررات ماده       

تصمیمی براي اقدامات قطعی راجع به خطر لطمه یا تأخیر مهم در تأسیس یک صـنعت داخلـی اتخـاذ      وقتی  

شده باشد براي این که در خالل بررسی سپرده اخذ شود، هیأت احراز خواهد کـرد کـه لطمـه بـدون اعمـال                 

تـضمینی کـه   در مواردي که چنین تشخیصی به عمل نیاید، هرگونه سپرده  .  اقدامات موقتی واقع خواهد شد    

  » ...طی مدت تحقیق به عنوان اقدامات موقتی اخذ شده باشد مسترد خواهد شد

هـاي صـادراتی پرداختـه اسـت در              از آن جا که قانون ترکیه در آن واحد به موضوع دامپینگ و یارانه             

ولی کـه هـم   عوارض ضد دامپینگ و جبرانی براي مقابله متقابل بـا محـص       «:مقرر داشته است    13انتهاي ماده   

  ».موضوع تحقیق دامپینگ است و هم برخوردار از یارانه، با هم اعمال نخواهد شد

، به تبعیت از موافقت نامه ضددامپینگ، صـدور راي بـه          53 تا   50    در فرمان ضددامپینگ پاکستان، مواد    

شابه وضع عوارض ضددامپینگ توسط مقامات مرجع رسـیدگی را پـیش بینـی کـرده کـه مفـاد آن کـامالً مـ                     

  .مین دلیل، به متن آن اشاره نمی شود8مقررات موافقت نامه می باشد و به 

   شدن عوارض وضع شده1  امکان عطف بماسبق-2          

، »عطف بماسبق نشدن امر حـادث بـه گذشـته     «نامه ضد دامپینگ به تبعیت از اصل حقوقی                  موافقت

 نهایی ضد دامپینگ در مورد محصوالتی که قبـل از تـاریخ   دارد که اقدامات موقتی و حقوق و عوارض  مقرر می 

انـد وضـع نـشده و بـه تعبیـر       الزم االجرا شدن تصمیمات مبنی بر اتخاذ تصمیم نهـایی یـا موقـت وارد شـده         

با این حال در برخی شرایط خاص، این ). 10-1ماده (شوند  تر، عوارض نهایی شده، عطف بماسبق نمی   حقوقی

                                                
1  -  Retroactivity 
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نامه، فلسفه این عـدول از قاعـده را     موافقت10-2ماده . گردند وارض عطف بماسبق میقاعده رعایت نشده و ع    

  :کند بیان می

وجـود  ) و نه خطر وقـوع آن یـا تـأخیر مهـم در تأسـیس صـنعت      (       اگر تشخیص نهایی مبنی بر لطمه  

تی داشته باشد و یا این که با وجـود تـشخیص خطـر لطمـه، مـشخص شـود کـه عـدم اتخـاذ اقـدامات مـوق                      

توانند در   توانست منجر به تشخیص لطمه شود، عطف بماسبق مجاز است بدین معنا که عوارض نهایی می                 می

در این صورت، چنانچـه  . اند نیز به کار بسته شوند مورد محصوالتی که از زمان اتخاذ اقدامات موقتی وارد شده   

بلغ تخمینـی بـراي تـضمین باشـد، مابـه          عوارض نهایی تعیین شده، باالتر از اقدامات موقتی اعمال شده یا م           

در صـورتی کـه چنـین     . شـود   التفاوت باز پرداخـت مـی       گردد ولی در غیر این صورت، مابه        التفاوت وصول نمی  

تشخیصی داده نشود، عطف بماسبق صورت نگرفته و در خصوص اقدامات موقتی باید استرداد صـورت پـذیرد          

  ).10- 5 و 10-3مواد (

شوند ممکن است تحت شرایطی، در مورد         عی ضد دامپینگ که عطف بماسبق می            حقوق و عوارض قط   

امـا  . انـد   روز قبل از تاریخ اجراي اقدام موقتی جهت مصرف، وارد شده 90محصوالتی اعمال گردد که حداکثر      

اي در مورد محصوالتی که پیش از تاریخ آغاز تحقیـق، بـراي          هیچ گونه حقوق و عوارض عطف بماسبق شونده       

  ).10-8ماده (گردد  اند برقرار نمی ف وارد شدهمصر

 این مـاده  1بند .  دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا نیز به این موضوع پرداخته است        10        ماده  

اي کلی، اصل عدم بماسبق نـشدن عـوارض مـوقتی و نهـایی ضـد دامپینـگ را جـز در شـرایط                     با بیان قاعده  

 5امـا در بنـد   . نامه ضد دامیپنگ است  ماده نیز مشابه مقررات موافقت4 تا 2هاي بند. دارد استثنایی مقرر می 

  :مطابق این بند. شود نامه ضد دامیپنگ دیده نمی اي بیان شده است که در موافقت مقرره

 90در صورت نقض تعهدات یا انصراف از آن، ممکن است عوارض نهایی بر روي کاالهایی که حداکثر                   «

) 5( وضع اعمال اقدامات موقتی وارد چرخه آزاد شده اند مشروط بـر آن کـه واردات مطـابق مـاده       روز قبل از  

اي بر واردات قبل از نقض یا انصراف از تعهد اعمـال     چنین ارزیابی عطف بماسبق شونده    .  ثبت شده باشند   14

  ».نخواهد شد
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 در موارد خاص اشاره کـرده و   قانون جدید چین نیز به عطف بماسبق شدن عوارض     45 و   44،  43    مواد  

  .بینی کرده است نامه ضد دامیپنگ، مقرراتی مشابه پیش به تبعیت از موافقت

اي      قانون جلوگیري از رقابت غیرمنصفانه در واردات کشور ترکیـه در زمینـه موضـوع مـورد بحـث مـاده                 

شته اسـت کـه اگـر محـصوالت      این قانون مقرر دا   23861 تصویب نامه شماره     6بینی نکرده اما در ماده        پیش

 در مدتی نـسبتاً کوتـاه و بـه میزانـی کـه      1994هاي منطبق با مقررات گات        دامپینگ شده یا منتفع از یارانه     

رود وارد شده باشند به طوري که جبران آن دشوار باشد و اثرات جبرانی اقدام قطعـی              احتمال ورود لطمه می   

اي ضروري پنداشته شود، اعمال عـوارض   از تکرار چنین لطمه   گردد و ممانعت      که قرار اعمال شود تضعیف می     

  .ممکن است به صورت عطف بماسبق شونده باشد

. نامـه ضـد دامیپنـگ اسـت          دیگر مقررات تصویب نامه راجع به جزئیات اعمال این قاعده، نظیر موافقت  

مقـررات موافقـت نامـه     فرمـان ضـددامپینگ پاکـستان نیـز در ایـن زمینـه، مقرراتـی مـشابه            56 تا   54مواد  

  .کنیم ضددامپینگ پیش بینی کرده است که ما از ذکر آن خودداري می

    تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده-3    

. شود، از قابلیت تجدید نظر خواهی برخوردارند             تصمیماتی که در پایان دعواي ضد دامپینگ اتخاذ می        

 خود 11-2نامه ضددامپینگ در ماده  موافقت. عوي تقاضا شود تواند از سوي هر دو طرف د        این تجدید نظر می   

  :دارد در این زمینه مقرر می

مقامات در صورت داشتن اختیار، لزوم ادامه اعمال حقوق و عوارض اجازه داده شده را  به ابتکار خود یـا                « 

ف ذینفـع کـه   اگر  مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد، به تقاضاي هـر طـر        

طـرفین ذینفـع حـق    . کند، مورد بازنگري قرار خواهنـد داد  اطالعات مثبتی دال بر نیاز به تجدیدنظر ارایه می       

خواهند داشت که از مقامات بخواهند در خصوص این که آیا ادامه عـوارض بـراي جبـران دامپینـگ ضـروري             

شـود یـا نـه     ر دو ادامه یافته یـا رفـع مـی     است یا نه و این که آیا لطمه در صورت حذف یا تغییر عوارض یا ه               

اگر در نتیجه بازنگري به موجب این بند، مقامات احراز کنند که عوارض ضد دامپینـگ بیـشتر       .  تحقیق کنند 



 ١٨۴

  تصمیم راجع به تجدیـد نظـر در عـوارض قطعـی ضـد      » . لغو خواهند شد ]عوارض[از این مجاز نیست فوراً    

  .شود  اطالعیه عمومی اعالن می  از طریق12-3دامپینگ به حکم ماده 

     اعطاي صالحیت تجدید نظر به مراجع ضد دامپینگ، بـه منزلـۀ کنـار رفـتن مراجـع قـضایی و اداري                      

راي تـسریع در امـر تجدیـدنظر در کنـار مرجـع تخصـصی                   کشورهاي عضو سازمان نیست بلکه این نهادهـا ـب

مقـرر  »1تجدید نظر قضایی «مینه و تحت عنوان   نامه در این ز      موافقت 13ماده  . ضددامپینگ حفظ خواهند شد   

  :کند می

هر کشور عضو که قوانین داخلی آن  شامل مقرراتی در خصوص اقدامات ضـد دامپینـگ باشـد، بـه                   «

هـا در   هاي نهایی و تجدیـد نظـر در تـشخیص    منظور تجدید نظر سریع  در اقدامات اداري مربوط به تشخیص   

هـا یـا    این دادگـاه . هاي دادرسی قضایی، داوري یا اداري را حفظ خواهد کرد یینها یا آ   دادگاه 11مفهوم ماده   

  ».هاي رسیدگی، مستقل از مقامات مسؤول تشخیص یا تجدید نظر مورد بحث خواهند بود آیین

 خود را به تفصیل به بحث تجدیـد نظـر   11     دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا، بندهایی از ماده          

 ، تجدید نظر در جایی آغاز خواهند شـد کـه درخواسـت        11-2مطابق قسمت دوم ماده     . ده است اختصاص دا 

شامل مدرك کافی است دال بر این که انقضاي اقدامات احتماالً به ادامه یـا وقـوع مجـدد دامپینـگ و لطمـه       

شـود کـه    یاین مدارك، شامل اوضاع و احوال صادرکنندگان یا شرایط بازار و هـر مـدرکی مـ          . شود  منتهی می 

در اجراي تحقیقـات، صـادرکنندگان، واردکننـدگان، نماینـدگان      . بیانگر احتمال دامپینگ مخرب بیشتر است     

کشور صادرکننده و تولیدکنندگان اتحادیه فرصت خواهند داشت که از مفـاد مقـرر در تقاضـاي تجدیـد نظـر         

  ). 11-2ماده (مطلع شوند 

نامه   مدتی از تاریخ اعمال عوارض باید گذشته باشد، موافقت       در مورد این که براي تقاضاي تجدید نظر، چه        

 مقررات اتحادیـه گذشـت حـداقل    11-3ضددامپینگ تنها از گذشت مدت معقول سخن گفته است اما  ماده          

آیـد زیـرا از بـروز تفاسـیر مختلـف         تر به نظـر مـی       یک سال را مقرر کرده است که شیوه تعیین مدت مناسب          

  .جلوگیري می کند

                                                
1  -  Judicial Review 
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ورد صادرکنندگان جدیدي که در خالل مدت رسیدگی کاالي خود را بـه کـشور مـورد بحـث صـادر               در م 

 براي تعیین حاشیه دامپینگ شخصی صـورت   نکرده و یا دامپینگ کنندگان رابطه و وابستگی ندارند، بازنگري    

  ).11-4ماده (پذیرد  می

 شـده اسـت، مقـررات حـاکم بـر       اصـالح 2004 دستورالعمل، کـه در سـال        11 ماده   5      به موجب بند    

تجدید نظر . رسیدگی به دعاوي ضد دامپینگ به جز مهلت زمانی، در مرحله تجدیدنظر نیز رعایت خواهد شد  

 مـاه از تـاریخ آغـاز تجدیـد نظـر پایـان       12 به سرعت و انجام شده و ظـرف     3 و   2در موارد مقرر در بندهاي      

 در هـر  11 ماده 4د کرد و تجدید نظر در مورد مقرر در بند  ماه تجاوز نخواه15پذیرد و در هیچ حالتی از   می

  . ماه از تاریخ آغاز تجدید خاتمه خواهد یافت9حالتی ظرف 

 ایـن  51ماده .  قانون چین، به بحث تجدید نظر در تصمیمات اخذ شده پرداخته است            52 تا   49      مواد  

 مـاه  12کثر زمان بررسـی مجـدد تـصمیمات را    قانون نیز مانند دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا حدا     

 ماهه مقرر در مقررات اتحادیه در مـوارد  15کند با این تفاوت که مهلت        ازتاریخ شروع بررسی دوباره اعالم می     

رسیدگی مجدد، مـانع اقـدامات   « : دارد  قانون هم مقرر می  52ماده    . شود  استثنایی، در قانون چین دیده نمی     

 قانون، امکان تجدیـد نظـر خـواهی    53 عالوه بر این، ماده ».ره بازنگري نخواهد شدضد دامپینگ در خالل دو 

  . هاي این کشور را مقرر کرده است قضایی در دادگاه

نامه جلوگیري از رقابت غیرمنصفانه در واردات ترکیـه، امکـان تجدیـد نظـر خـواهی از                   تصویب 7     ماده  

دهد مشروط بر آن کـه حـداقل یـک سـال از تـاریخ       ذینفع میاقدامات قطعی را به مقامات مربوطه و طرفین         

ها سپري شده و تجدید نظر خواهان، مدارکی که توجیه کننده تقاضا اسـت را بـه مرجـع رسـیدگی       اعمال آن 

تواند از سوي صنعت داخلی جهت ادامه عوارض ضد دامپینگ یـا جبرانـی      تقاضاي تجدید نظر می   . ارایه دهند 

نندگان براي لغو یا اصالح عوارض به علـت رفـع اثـر مخـرب دامپینـگ یـا محـصول                بوده و یا از سوي صادرک     

در هر حال آغاز تحقیق در مورد تجدید نظر، مانع اعمال اقدامات قطعی در جال اجرا            . برخوردار از یارانه باشد   

مطـابق  . نامه نیز از تقاضاي تجدید نظر در مورد صادرکنندگان جدید سخن گفته است             تصویب 8ماده  . نیست

تواند براساس درخواست تولیدکننده یا صادرکنندگان جدیدي که  تصمیم براي اقدامات قطعی می    « : این ماده 
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تواننـد اثبـات نماینـد کـه بـه صـادرکنندگان یـا         انـد ومـی   ربط را طی مدت تحقیـق صـادرنکرده       محصول ذي 

طی نـدارد، موردتجدیـدنظر     حاضر مشمول اقدامات قطعی است ارتبـا        تولیدکنندگانی که محصوالتشان درحال   

ربـط را   ي باید یـا عمـالً محـصول ذي    البته تولیدکنندگان یاصادرکنندگان متقاضی چنین تجدیدنظر .قرارگیرد

پس از دوره تحقیق به ترکیه صادرکرده یا تعهدات قراردادي غیرقابل فسخی جهت صدور مقـدارقابل تـوجهی         

ت صادرکننده جدیدبراي احـراز حاشـیه دامپینـگ یـا     تجدیدنظر به درخواس  . ازآن محصول منعقدکرده باشند   

  »....شد  اند سریعاً انجام خواهد مبلغ یارانه براي کسانی که درخواست مزبور را ارائه کرده

حتـی مهلتهـاي   -، مقرراتی مشابه موافقت نامه مقرر داشته و درایـن زمینـه     62 تا   57   در پاکستان، مواد    

  . و مفاد موافقت نامه دیده نمی شودمقرر، تفاوتی میان مفاد این فرمان

  1)محیالنه( مقابله با طفره فریبکارانه-4           

    از جمله مشکالتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض نهایی ضددامپینگ پیش آیـد      

 کـردن  ، دست زدن صادر کننده به اقدامات فریبکارانه و طفـره رفـتن از عـوارض ضـددامپینگ ازطریـق وارد             

و یا اعمال تغییرات اندك در محصول ویـا تغییـر مبـدأ محـصول               ) مونتاژ محصول (ها    قطعات وسوار کردن آن   

براي مثال  صادر کننده برا ي  فـرار کـردن از عـوارض وضـع         . هاي چند ملیتی ومانند آن است       توسط شرکت 

ات مختلـف تجزیـه کـرده و    شده ، محصول صادراتی را به جاي صدور در قالب یک محصول ترکیبی ، به قطع          

همان محصول را در قالبی متفاوت صادر کند مثال به جاي صدور خـودرو، آن را در چنـد مرحلـه و از طریـق                  

  .صدور قطعات مختلف یدکی آن وارد کشور خارجی نماید

 بـه وضـع قـوانین ملـی     1980       نگرانی در خصوص این موضوع، اتحادیه اروپا وآمریکا را دراواخـر دهـه     

این زمینه برانگیخت وحتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث وتبادل نظر قـرار گرفـت امـا هیچگونـه        در

 در WTOهـاي ضـددامپینگ    بااین حال درنشست مراکش مقرر گردید که کمیتـه رویـه   . توافقی حاصل نشد  

ایـد کـه تـاکنون اقـدام     ترین زمان ممکن، مسأله قواعد متحدالشکلی را براي مقابله بااین اعمال وضع نم   سریع

خـاص بـراي مقابلـه بـا طفـره محیالنـه             اي  رو مـاده    بخشی دراین زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت وازایـن             نتیجه

                                                
1  -  Anti- Circumvention 
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باشد با ایـن حـال ، بـسیاري از کـشورهاي درحـال توسـعه               وجود نداشته  WTOنامه ضددامپینگ     درموافقت

   1.اند جانبه به وضع مقررات ملی اقدام کرده طور یک آمریکاي التین به

.  اسـت   خود به تفـصیل در ایـن خـصوص سـخن گفتـه           13 مقررات ضددامپینگ اتحادیه اروپا نیز در ماده        

تواند به واردات محصول مشابه از کشورهاي ثالث، خـواه محـصول    عوارض ضددامپینگ می« مطابق این ماده،   

ابه جزئـاً تغییـر یافتـه از کـشور          طور جزیی تغییریافته یا نیافته باشد و نیز به واردات محصول مـش              موردنظربه

طفره رفـتن  . شود طور محیالنه طفره رفته    مشمول اقدامات، تسري یابد هنگامی که از اقدامات در حال اجرا به           

هـاي شخـصی    است از تغییر در الگوي تجارت میان کشورهاي ثالث واتحادیه یا میان شـرکت           محیالنه عبارت   

کنـد کـه بـراي آن ضـرورت       رویه، فرایند یا کـاري جلـوگیري مـی   درکشور موضوع اقدامات وجامعه که از یک   

که دلیل لطمه وجود دارد یا آثـارجبران   ناکافی یا توجیه اقتصادي غیر از تحمیل عوارض وجود دارد و درجایی       

که دلیـل دامپینـگ در    ها ویا حجم محصول مشابه در حال از بین رفتن است ودرجایی عوارض برحسب قیمت  

رویه، فرایند یـا کـار مـذکور، شـامل     . اي عادي قبالً احراز شده براي محصول مشابه وجود دارد    ه  رابطه باارزش 

هـاي   تغییر جزیی محصول مربوطه براي حذف آن از عوارض گمرکـی اسـت مـشروط برآنکـه اصـالح، ویژگـی       

گوهـا  را تغییر ندهد؛ حمل محصول موضوع اقدامات ازطریق کشورهاي ثالث؛ سازماندهی مجـدد ال        اساسی آن   

هـاي فـروش درکـشور مـشمول اقـدامات، درکـشور موضـوع اقـدامات بـه منظـور اینکـه سـبب شـوند                  وکانال

تـر از نـرخ    محصوالتشان احتماالً به  اتحادیه اروپا از طریق تولیدکنندگان ذینفع از نرخ عوارض انفرادي پایین            

  ».قابل اعمال برمحصوالت تولیدکنندگان می شود

پـذیرد کـه    صورت اقداماتی جمعی دراتحادیه اروپا یا کـشور ثالـث انجـام مـی         گاه به         طفره فریبکارانه، 

  : عبارتند از

عملیاتی که از زمان یا درست پیش از آغاز تحقیقات ضددامپینگ از کشور موضوع اقدامات آغاز شـده       ) الف

  یا بعدها افزایش یابد؛

  . جمعی باشد درصد یا بیشتر ازارزش کلی اجزاي محصوالت60اجزا  شامل) ب

                                                
  . ۶۴٠ ص پیشني، دژم خوي ومرادپور، - ٢
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ها وحجم محصول مـشابه جمـع شـده درحـال از بـین رفـتن بـوده         آثار جبرانی عوارض برحسب قیمت  ) ج

ودلیلی مبنی بر وقوع دامپینگ در رابطه با ارزش عادي قبالً احـراز شـده بـراي محـصوالت مـشابه یـا همـان          

  ).13-2ماده(محصوالت وجودداشته باشد 

بله باطفره محیالنه به ابتکار کمیسیون یا به درخواست یک کشور عضو                تحقیقات راجع به تقاضاي مقا    

آغاز تحقیقات از سوي کمیـسیون وپـس از شـور بـا        . یا هر طرف ذینفع براساس مدرك کافی آغاز خواهد شد         

مـاه خاتمـه   9تواند با همکاري مقامات گمرك صورت گرفته وظـرف       تحقیقات می . گیرد  کمیته ناظر صورت می   

  .خواهد پذیرفت

       وقتی وقوع اقدامات محیالنه احراز شد، کمیسیون پس از مشورت با کمیتـه نـاظر، پیـشنهادي را بـه                 

مـاه از تـاریخ دریافـت پیـشنهاد      که اکثریت مطلق، ظـرف یـک   کند مگر آن  را تایید می    دهد وشورا آن    شورا می 

مـشمول ثبـت، بـه ثبـت     گـسترش عـوارض از تـاریخی کـه در آن واردات محـصول      . تصمیم به رد آن بگیرند  

  .1)13-3ماده(شود است، منشا اثر می اند مطالبه یا تضمیناتی شده رسیده

نامه ترکیه نیز مقرراتی کامالً مشابه با دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیه اروپا دارد                 تصویب 11        ماده

  .شود که از ذکر آن خودداري می

ییات مقابله با طفره محیالنه اشاره کند، درحکمی کلـی مقـرر   که به جز  قانون چین بدون  آن 55       ماده

 ممکن است براي جلوگیري از طفره محیالنه ازاقدامات ضـددامپینگ، اقـدامات             MOFTEC« : داشته است 

رسد با توجه به سیاست قانونگذار چین در تبعیـت از مـواد موافقـت نامـه      به نظر می  . »مقتضی را اعمال کنند   

گذار چین در این قانون بـه بیـان حکـم          نامه، قانون   ماده خاصی دراین زمینه در موافقت     ضددامپینگ و نبودن    

  .کلی اکتفا کرده است

اگر تغییري در الگوي تجارت میان کـشورثالث و      «  فرمان ضددامپینگ،    63       در پاکستان، مطابق ماده     

اشی می شود که براي آن، دلیل موجه یا از رویه، فرایند یا عملی ن   ) این تغییر (پاکستان وجود داشته باشد که      

توجیه اقتصادي به جز وضع عوارض ضددامپینگ وجود نداشته و دلیـل کـافی مبنـی بـر اینکـه آثـار جبـران         

                                                
  .٢٠٠۴ اصالحیه - ١
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کننده این عوارض بر حسب قیمت یا کیفیت کاالهاي مشابه یا هردو در حال از بـین رفـتن اسـت و مـدرکی                    

قبل برقرار شده براي کاالهاي مشابه یا یکسان وجود داشته باشد،    دال بر دامپینگ در رابطه با ارزش عاديِ از          

می تواند براي جلوگیري از طفره محیالنـه از عـوارض ضـددامپینگ، اقـدام               ) کمیسیون ملی تعرفه  (کمیسیون

  ».نماید

   اقدام ضددامپینگ ازجانب کشور ثالث-5   

دهـد   قرارمـی  ردکننده را  مـورد لطمـه   تنها صنایع داخلی کشور وا         گاهی ورود محصوالت ضددامپینگ نه    

 خـود، ایـن اجـازه را    14نامه در مـاده  موافقت. رساند طور همزمان به صنعت کشور ثالثی نیز آسیب می         بلکه به 

مطـابق ایـن   . است که کشور واردکننده، از جانب کشور ثالث نیز اقدام به وضع عوارض ضددامپینگ کنـد           داده

  :ماده

امپینگ از طرف کشور ثالث از سوي مقامات کشور ثالـث متقاضـی صـورت               درخواست اقدام ضدد  : 1-14« 

  .خواهد گرفت

وسیله اطالعاتی دال براینکه واردات مشمول دامپینگ موردادعا سبب خـسارت    چنین درخواستی به  : 2-14

دولت کـشور ثالـث بـه مقامـات     . گردد است، تقویت و مستند می به صنعت داخلی مربوطه در کشور ثالث شده    

  .دست آید یاري خواهندرساند ر واردکننده براي کسب اطالعات بیشتري که ممکن است بعدها بهکشو

بامالحظه چنین درخواستی، مقامات کشور واردکننده، آثـار دامپینـگ ادعـا شـده بـرروي صـنعت                   : 3-14

ا در  عبـارت دیگـر، خـسارت تنهـ         در کشور ثالث بررسی خواهندکرد؛ به     ) مجموعه(مربوطه را به عنوان یک کل     

رابطه با اثر دامپینگ مورد ادعا برروي صادرکنندگان صنعت به کشور واردکننده یا حتـی کـل صـادرکنندگان        

  .صنعت ارزیابی نخواهدشد

اگـر کـشور    . گیري درمورد اینکه آیا به دعوي رسیدگی کند یا نه، با کشور ثالـث خواهـدبود                 تصمیم: 4-14

آماده است،کسب موافقت  به شوراي تجارت کاالها براي تاییـد  وارد کننده تصمیم بگیرد که براي اقامه دعوي    

  ».با کشور واردکننده باقی خواهد ماند چنین دعوایی،
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اي مـشابه دیـده       در دستور العمل ضد دامپینگ اتحادیـه اروپـا، قـوانین چـین، ترکیـه و پاکـستان مـاده        

  . شود نمی

  

   نقش گمرك در وصول عوارض ضددامپینگ:فصل دوم

ه پیش از این گفتیم، گمرك عالوه بر آنکه به عنـوان یکـی از اعـضاي فعـال مرجـع رسـیدگی، در            چنانک

تشخیص وقوع دامپینگ و وضع عوارض ضددامپینگ، نقش موثري دارد، وظیفه وصول عوارض وضـع شـده را                

. شـاره شـد  سپردن این دو وظیفه به مقامات گمرکی، داراي دو فایده عمده است که قبالً بـه آن ا . نیز داراست 

گمرك پس از تعیین میزان عوارضی که برکاالهاي وارداتی وضع شده و باید وصول گردد، عوارضِ وضع شـده                    

البته ایـن نقـش در   . کند بابت دامپینگ را نیز بر سایر عوارض، افزوده و مجموع آن را از واردکننده، وصول می      

این حکم، قوانین گمرکی است و نـه قـوانین   مقررات راجع به دامپینگ تصریح نشده است چراکه جایگاه ذکر          

از این روست که در قوانین داخلی کشورهاي مورد مطالعه تطبیقی، در قانون ضددامپینگ، تنها               . ضددامپینگ

به وصول عوارض اشاره شده اما مقام وصول کننده مشخص نگردیده است و در عـوض، در قـوانین و مقـررات                      

  .ی وصول عوارض از جمله عوارض ضددامپینگ شده اندمربوط به گمرك، مقامات گمرکی، متول

، نیز هر چند از وصول عوارض ضددامپینگ سخن می گوید، امـا مقـام          WTO  موافقت نامه ضددامپینگ    

متولی امر را مشخص نساخته و آن را به مقررات داخلی هر کشورعضو وانهاده است کـه قانونگـذار بـسیاري از           

ر وصول عوارض و تعرفه هـا، مـسوولیت وصـول عـوارض موقـت یـا نهـایی         کشورها، با توجه به نقش گمرك د      

در مقررات داخلی این کـشورها، معمـوالً حکـم راجـع بـه       . ضددامپینگ را نیز به همین نهاد تفویض کرده اند        

وصول عوارض ضددامپینگ، در قانون ضددامپینگ پیش بینی شده است و تصریح به اینکه این نقـش توسـط        

 50براي مثـال، مـواد   . ام خواهد شد، در مقررات و قوانین خاص گمرکی صورت می پذیرد مقامات گمرکی انج  

 فرمان ضددامپینگ پاکستان، به امکان وصول عوارض ضد دامپینگ پس از خاتمه رسیدگی بدون اشاره     53تا  

نحـوه وصـول و مرجـع وصـول     «:  این فرمـان مقـرر شـده اسـت    13به گمرك، تصریح کرده است و در بخش       

بـا  » . ضددامپینگ همان است که در مورد عوارض گمرکی در قانون امـور گمرکـی مقـرر شـده اسـت                    عوارض
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، در مـی  )2006اصالحی سال ( 1969 مارس 3، مصوب   4مراجعه به قانون امور گمرکی این کشور، به شماره          

« ده، بـر اسـاس ایـن مـا    . ، وظیفۀ وصول هرگونه عوارض را بر عهدة گمـرك نهـاده اسـت      A 21یابیم که ماده  

کـه طبیعتـاً ایـن حکـم     » اختیار وصول عوارض مختلف ، چه کل عوارض و چه بخشی از آن، با گمرك اسـت                

  . کلی، شامل وصول عوارض ضددامپینگ نیز می باشد

و  گوید  قانون جلوگیري از رقابت غیرمنصفانه، از وصول عوارض ضددامپینگ سخن می    7در ترکیه نیز ماده     

،در فصل دوم تحت عنوان 27/10/19991 مصوب  4458کی این کشور به شماره       قانون امور گمر   195-1ماده  

صراحتاً وظیفه وصول عوارض ضددامپینگ را به گمرك تفـویض نمـوده   » ارزیابی و پرداخت عوارض گمرکی   « 

گـردد، عـوارض مزبـور جـزء      در جایی که وصول عـوارض ضـددامپینگ آغـاز مـی    « به موجب این ماده،  . است

  ».وب شده و اطالعات آن در گمرك بصورت ثبت شده نگهداري می شودعوارض گمرکی محس

در نظام حقوقی چین نیز قانون ضددامپینگ این کشور از تشخیص و وضـع عـوارض ضـددامپینگ توسـط               

 قـانون تعرفـه   3 مـاده  2 بنـد    2 قـسمت    dسخن مـی گویـد و در شـق          ) و با حضور گمرك   ( مرجع رسیدگی 

مقـرر داشـته    » خش وظایف گمرك در وصول عوارض اضافی گوناگون       ب« و در    2000 اصالحی مارس    2گمرکی

ذکر قید عوارض اضافی در عنوان این بخش نـشان      » .وصول عوارض ضدامپینگ بر عهده گمرك است      « : است

  . می دهد که عوارض ضددامپینگ، نوعی عوارض اضافی و در مقابل عوارض عادي محسوب می شود

  ان جایگاه موضوع در حقوق ایر:فصل سوم

مقـررات  در قسمت نخست، به نقد و بررسـی       :   مطالب مذکور در این بند را در سه قسمت ارائه می دهیم           

، بررسی الیحه امور گمرکی در زمینه مقابله با دامپینگ می پردازیم؛ در قسمت دوم، با نگاهی به موجود ایران

ود، موفـق بـوده اسـت؛ و بـاالخره در     خواهیم کرد که الیحه مزبور تا چه حد در رفع نارساییهاي قـانونی موجـ    

  : پیشنهاد می نماییمترسیم وضعیت مطلوبقسمت سوم، راهکارهاي مشخصی براي 

  

                                                
1. CUSTOMS LAW No.4458 of 27/10/1999 

  
2 -THE CUSTOMS TARIFF ACT 
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   بررسی مقررات موجود-الف

 قانون امور گمرکی 7   تاریخچه قوانین ضددامپینگ در ایران، کوتاه است و براي نخستین بار در ماده 

این ماده که در شرایط فعلی، تنها ماده قانونی قابل استناد نظام . ، به پدیده دامپینگ اشاره شد1350مصوب 

  :حقوقی ما براي مقابله با دامپینگ است، چنین مقرر می دارد

هر گاه کاالیی با قیمت نامتناسب یا تسهیالت غیرعادي از کشوري براي ورود به ایران عرضه شود         «

تواند در   هیأت وزیران می ر رقابت ناسالم تلقی گردد،و این عمل براي اقتصاد کشو) Dumpingدامپینگ (

اي برقرار   سود بازرگانی ویژه هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی براي ورود کا الي مزبور از آن کشور،

    ».کنند

      ذکر این ماده در قانون امور گمرکی بخوبی حاکی از آن است که قانونگذار وظیفه وصول عوارض 

با این حال، ماده فوق الذکر، بسیار کلی، مبهم و ناقص تنظیم . مپینگ را به مقامات گمرکی سپرده استضددا

شده  و در مواجهه با پدیده دامپینگ بویژه پس از ورود ایران به بازار آزاد جهانی، ماده اي قابل اتکا محسوب 

  :بر ماده مورد بحث می توان سه ایراد اساسی وارد ساخت. نمی شود

درحالی که موافقت نامه ضددامپینگ و قوانین کشورهاي مورد مطالعه، وضع عوارض )1         

کرده » صنعت داخلی که به تولید همان محصول اشتغال دارند«ضددامپینگ را منوط به ورود لطمه جدي به 

 محصول مشابه   با ارایه معیاري کامال مبهم، وضع عوارض را منوط به این کرده است که ورود7اند، ماده 

  ؛ناسالم باشد» اقتصاد کشور«خارجی براي 

براي تشخیص دامپینگ نام برده و معلوم نساخته است که » قیمت نامتناسب« از معیار 7ماده ) 2    

این در . غرض از آن ، عدم تناسب با هزینه تولید کاالست یا عدم تناسب با قیمت بازار کشور صادر کننده

ات مورد مطالعه تماما تشخیص دامپینگ را بر اساس معیاري روشن یعنی معیار حالی است که سایر مقرر

  قیمت در بازار کشور صادر کننده در جریان معمول تجارت مبتنی کرده اند؛
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 این ماده در مورد اکثریت قریب به اتفاق موضوعات و ابعاد مهم دعاوي ضددامپینگ مانند نحوه )3  

 وضع عوارض موقت و نهایی، تعیین مرجع تخصصی جهت رسیدگی به تشخیص دامپینگ و حاشیه آن، نحوه

  .تعیین تکلیف نکرده است..... دعاوي ضددامپینگ، آیین انجام تحقیقات و

، باید گفت که نظام حقوقی ایران فاقد مقررات کارآمـد و قابـل           7 با عنایت به ایرادات اساسی وارد بر ماده         

یوه رسیدگی به دعاوي ضد دامپینگ است و با توجه به نقایص قـانونی        اتکایی راجع به مقابله با دامپینگ و ش       

در این زمینه، فقدان نهاد تخصصی رسـیدگی بـه دعـاوي ضـددامپینگ و ناکارآمـدي محـاکم قـضایی بـراي                     

 و با توجـه بـه احتمـال افـزایش     WTOگونه دعاوي فنی، صنایع داخلی ما پس از الحاق به  رسیدگی به این

ارت آزاد، چندان از اتکاي حقوقی برخوردار نخواهند بود و ایـن معـضل، ضـرورت رفـع           دامپینگ در فضاي تج   

 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه  مـصوب      33ایرادات قانونی را دو چندان می کند؛ بویژه آن که در بند ح مـاده     

تـوان رقـابتی   و تقویت .............. سازي تجارت، به منظور نوسازي و روان.«: مجلس مقرر شده است 11/6/1383

تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، ) ح:........محصوالت صادراتی کشور در بازارهاي بین المللی، دولت مکلف است 

جبرانی و ضد دامپینگ در مواردي که کاالیی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کـشور وارد مـی               

  ».شود را اتخاذ و اعمال نماید

خال قانونی ایران در این زمینه، کمیته اي تحت عنوان کمیتۀ دائمـی مقـررات صـادرات و           به منظور رفع    

 آیین نامه قانون صادرات و واردات ایران، تشکیل گردید کـه متـشکل از نماینـدگان        1واردات، به استناد ماده     

رك جمهـوري  گمـ ( وزارت بازرگانی، وزارت صـنایع، وزارت جهادکـشاورزي، وزارت امـور اقتـصادي و دارایـی                

، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معـادن ایـران بـوده و بنـا بـر           )اسالمی ایران 

 آیین نامه مزبور جهت تهیه پیش نویس لوایح قانونی بازرگانی داراسـت،   1اختیاري که این کمیته طبق ماده         

 تهیـه  - بـود WTO همسان با متن موافقت نامه  که هماهنگ و-پیش نویس آیین نامه ضد دامپینگ ایران را 

یکی آنکه نماینده این نهـاد، بـه   : در پیش نویس یاد شده، دو نقش براي گمرك در نظر گرفته شده است  . کرد

عنوان یکی از اعضاي مرجع رسیدگی به دعاوي ضددامپینگ یعنی کمیته دائمـی مقـررات صـادرات و واردات        
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یدگی و تحیقیق و وضع عوارض، مشارکت فعال خواهد داشت و دیگـر     محسوب می شود و در تمام مراحل رس       

  . اینکه وظیفه وصول عوارض ضددامپینگ نیز به گمرك واگذار شده است

   با این حال، پیش نویس مزبور هنوز مراحل تصویب قانونی خود را نگذرانیده و فعالً جـزو متـون رسـمی                 

مچنـین پـیش نـویس قـانون ضـددامپینگ در شـور اول         قانونی کشور محسوب نشده و قابل استناد نیست؛ ه        

مجلس مطرح شده است اما هنوز شکل قانون به خود نگرفته است؛ در نتیجه نارساییهاي حقوقی ایران ناشـی      

از فقدان قانون خاص و جامع ضددامپینگ و فقدان مرجع تخصـصی بـراي رسـیدگی بـه ایـن قبیـل دعـاوي           

ین خأل قانونی در کنار معایب بی شـمار خـود، باعـث شـده اسـت تـا       پیچیده، همچنان ادامه دارد؛ بی گمان ا  

  .مقامات گمرکی ایران با نقش و حدود وظایف خود در تشخیص دامپینگ و مقابله با آن آشنا نباشند

  

  بررسی الیحه امور گمرکی -ب

   زمانی که بحث اصالح قوانین موجود مطرح شده و پیش نویسی نیز در ایـن خـصوص تهیـه مـی گـردد،                     

کمترین انتظاري که صاحبنظران امر و مخاطبان آن قانون از اصالح کنندگان دارنـد، آن اسـت کـه متولیـان                    

اصالح، با انجام کار کارشناسی، نقاط ضعف قوانین موجود را شناسایی کرده و در اصالحیه هاي خـود، خالهـا              

ن انتظاري نابجا و غیرمتعارف نیست، این انتظار که بی گما   .  را رفع و ابهامات موجود را برطرف ساخته باشند        

متاسفانه در الیحه امور گمرکی برآورده نشده و الیحه مزبور نه تنهـا ایـردات و نقـایص قـانون امـور گمرکـی                         

 در زمینه مقابله حقوقی با دامپینگ را برطرف نساخته است، بلکه تنها ماده قابل استناد نظام حقـوقی               1350

را حذف کرده و در الیحه نشانی از آن دیده نشده و مقرراتی نیـز جـایگزین آن               ایران براي مقابله با دامپینگ      

تصویب این الیحه با توجه به سکوت آن نسبت به وظیفه گمرك در مقابلـه بـا دامپینـگ و نـسخ             . نشده است 

  ، این خطر را به همراه خواهد داشت که  1350شدن قانون 

 حمایت از صنایع ایرانی در برابر دامپینـگ و خـسارت وارد        حقوق ایران هیچ ماده قانونی قابل استناد براي       

حتی در صورتی که پیش نویس قانون ضددامپینگ تصویب شده و بصورتقانونی در آیـد،  . بر آنها، نداشته باشد  

طبیعتا خأل الیحه امور گمرکی پابرجا باقی خواهد ماند زیرا چنان که از مطالعات تطبیقـی برآمـد، در قـانون                      
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 حکم تشخیص و صدور راي به وصول عوارض ضددامپینگ مقرر می شود و در قانون مـرتبط بـا           ضددامپینگ،

  .اشاره می گردد) اجراي راي مرجع رسیدگی(گمرك است که به وصول عوارض ضددامپینگ 

  

   ارائه پیشنهاد جهت ترسیم وضعیت مطلوب-ج    

نونگذار این کـشورها ضـمن تـصویب        مطالعه تطبیقی قوانین چند کشور منتخب حاکی از آن است که قا           

 مرجعـی  - که منطبق با موافقت نامه ضددامپینگ سـازمان تجـارت جهـانی اسـت             -قانون خاص ضددامپینگ  

تخصصی براي رسیدگی به دعاوي فنی ضددامپینگ مقرر داشته و گمرك را بـه عنـوان یکـی از اعـضاي ایـن         

ی، بـه نقـش گمـرك در وصـول عـوارض      در کنـار ایـن موضـوع، در قـوانین گمرکـ     . مرجع معرفـی کـرده انـد     

البته در برخی قوانین مانند قانون امور گمرکی ترکیه، به ایـن موضـوع تـصریح    . ضددامپینگ اشاره شده است  

شده و در برخی دیگر از قوانین مانند قانون امور گمرکی پاکستان، این موضوع از حکم کلی برخی مـواد قابـل    

  :مطالعات تطبیقی، پیشنهادهاي زیر اراه می گرددبرمبناي نتایج حاصل از . استنباط است

 لزوم وضع قـانون خـاص ضـددامپینگ ایـران، تـشکیل مرجـع تخصـصی بـراي رسـیدگی بـه دعـاوي                       -1

البته با توجـه بـه ضـرورت همـاهنگی          . ضددامپینگ و حضور نماینده گمرك در این مرجع، مورد تاکید است          

ن تجارت جهانی، نیاز چندانی به نوآوري در ایجاد مقـررات  مقررات داخلی ایران با مقررات ضددامپینگ سازما    

تر کرد و هم چنان که از مطالـب   توان این راه را با مقایسه تطبیقی سایر کشورها کوتاه جدید ملی نیست و می    

ارایه شده بر آمد، مواد موافقت نامه با هیچ یک از اصول قانون اساسی و مواد قوانین عادي ما مغایرت نداشـته         

  . ذیرش آن ما را با مشکل حقوقی مواجه نمی سازدو پ

 در کنار ضرورت وضع قانون خاص ضددامپینگ ایران و تعیین دقیـق نقـش گمـرك در تـشخیص ایـن          -2

پـیش  » وظایف و اختیارات گمـرك «پدیده، پیشنهاد می گردد که در الیحه امور گمرکی، بخشی تحت عنوان      

  : ون گنجانده شودبینی شده و بند زیر یا بندي حاوي این مضم

  » .گمرك، مسوول  وصول عوارض موقتی و نهایی ضددامپینگ خواهدبود« 
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با توجه به نقش حیاتی نماینده گمرك در مرجع تشخیص دامپینگ و در وصول عوارض ضـددامپینگ،           -3

 پیشنهاد می گردد که کارشناسانی متخصص براي آشنایی با ابعاد فنی و پیچیده دعاوي ضددامپینگ آمـوزش  

  .دیده شوند

  

  

   و اتخاذ اقدامات جبرانی یارانه هاي صادراتیمقابله با:  دومبخش

  مقدمه

شیوه هاي تجارت غیرمنصفانه، اعطاي یارانه صـادراتی دولـت بـه صـادرکنندگان داخلـی                 از    دیگر یکی    

 خالصـی از  برخی دولتها به منظور افزایش بازار صادراتی خـود و یـا       . جهت برتري آنها بر رقباي خارجی است      

مازاد تولیدات نسبت به مصرف داخلی، اقدام به پرداخت یارانه صادراتی کرده تا محصوالت تولیدشده را روانه                  

اعطاي این یارانه ها باعث کاهش قیمت محصوالت در بازارهاي جهانی شده و بـه پـایین         . بازار خارجی نمایند  

مهم این وضعیت، کسب سهم بازار بیـشتر        نخستین اثر   . آمدن تصنعی قیمت محصوالت خاص کمک می کرد       

از سوي دیگر، همین عامل باعث . توسط کشورهایی بود که اقدام به پرداخت یارانه صادراتی بیشتري کرده اند           

کاهش سهم بازار و احتماالً خارج شدن رقبایی از بازار می شـود کـه از سـوي دولتهایـشان، یارانـه صـادراتی                       

ور غیرمنصفانه اي تحت فشار قرار گرفته و توان رقابت در برابر شرایط بازار را از این رقبا بط. دریافت نکرده اند 

  .دست می دهند

  این مساله باعث شد تا سازمان تجارت جهانی به منظور محقق ساختن هدف خود یعنـی گـسترش بـازار           

 غیرمجاز خود ماننـد  آزاد، بر کاهش نقش دولت در اقتصاد تاکید کرده و از دولتها می خواهد که با دخالتهاي                

اعطاي یارانه صادراتی، رقابت آزاد و منصفانۀ میان رقباي داخلی و خارجی را برهم نزنند چـرا کـه در فـضاي                   

بازار آزاد، فعاالن تجاري مکلفند براي برتري بر سایر رقبا بویژه رقباي خارجی، از مکانیزمهایی چـون افـزایش            

، دخالت دولت و اعطـاي کمـک بـه صـادرکنندگان داخلـی،              کیفیت محصول استفاده کنند؛ در چنین فضایی      

باعث از بین رفتن تعادل نسبی میان عامالن تجاري شده و رقابت منصفانه حاکم بـر بـازار آزاد را بـرهم مـی                   
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،  1ها و اقدامات جبرانی نامه یارانه موافقتزند؛ از این رو، یکی از موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهانی به نام  

 ،هاي قابـل پیگیـري   پرداخت یارانهمطلقاً و هاي ممنوع  از اعطاي یارانه   ملزم ساخته است تا   را   ي عضو کشورها

  . 2خودداري نمایندمشروط به ورود لطمه 

 به کشور زیاندیـده حـق   ، مزبورنامه  موافقت    بی تردید این الزام موافقت نامه، بدون ضمانت اجرا نیست و  

 صـادراتی مبـادرت   یارانـه به اعطـاي    کشورهایی کهکاالهايواردات ر برابر داده است که در شرایطی خاص، د      

این حق مقابله، باعث نزدیک شدن بحث دامپینگ به یارانه می شـود بـا         .عوارض جبرانی وضع کند   ،  کرده اند 

 که در قسمت نخست بدان پرداختـه   -تفاوت دامپینگ : این حال از تفاوت میان این دو مقوله نباید غافل ماند          

دامپینگ، اقدام از طریق یک موسسه یا شرکت غیردولتی اسـت و چـون    کهاین است  دریارانه  اعطاي  و   -شد

سازمان تجارت جهانی نمی تواند اعمال شرکتهاي غیردولتی را نظم دهد، لذا موافقت نامه ضـددامپینگ ایـن            

د یارانه، دولتها یـا موسـسات     باشد در حالی که در مور        دولتها می  اقدامات ضددامپینگ سازمان، فقط ناظر به     

دولتی اقدام به پرداخت یارانه می کنند و چون دولت هم یارانه می پـردازد و هـم دربرابـر یارانـه هـاي سـایر          

   3.ها، هردو بعد یارانه را پوشش می دهد کشورها اقدام می کند، لذا موافقت نامه یارانه

، ممکن »صادراتی«اقدامات جبرانی و عدم تصریح به قید در موافقت نامه یارانه ها و  » یارانه« اطالق واژه     

است این ذهنیت را بوجود آورد که مقررات این سند، ناظر به هرگونه یارانه است اما این ذهنیت را باید کنـار                

این موافقت نامه، تنها نـاظر بـه یارانـه    : اوالً: نهاد چراکه گسترة این موافقت نامه، از دو بعد محدود شده است          

 خـواه مـستقیم یـا    - صادراتی ممنوع و یارانه هاي قابل تعقیبی است که در امر صـادرات  مـوثر هـستند                 هاي

زیـرا فلـسفه تاسـیس    ) مانند یارانه هـاي مـصرفی  ( و نه یارانه هایی که صرفاً جنبه داخلی دارند         -غیرمستقیم

سـت کـه بـر روي تجـارت     سازمان تجارت جهانی، انتظام بخشیدن به رفتار و مقررات داخلی کشورهاي عضو ا 

ه تجـارت خـارجی اعـضا وارد نمـی                     بین الملل تاثیر می گذارد؛ لذا عوامل صرفاً داخلی که هیچ گونه خللی ـب

                                                
1. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures(SCM)   

 مفهوم و مصادیق یارانه هاي ممنوع و قابل پیگريي در صفحات بعدي بیان -  2
 .خواهدشد

 ،ترمجـه حممـد جـواد ایروانـي       شـناخت سـازمان جتـارت جهـاني       سازمان جتارت جهـاني،   . 3
 .٧٣و٧٢،صص)١٣٨٣موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،:هتران(
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شدن یارانه به یارانه موثر در تجارت خـارجی،   ؛ ضمن آنکه محدود1سازد، از شمول موافقت نامه خارج هستند    

کـه برگرفتـه از   -2 مقررات یارانه هاي اتحادیـه اروپـا  1 ماده 1دربسیاري از قوانین مربوط به یارانه از جمله بند   

   ذکرشده است؛ -می باشد WTOمقررات موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی 

 هاي بخـش کـشاورزي    یارانه و   هاي بخش خدمات سخنی به میان نیامده         از یارانه  ،نامه  در این موافقت  : ثانیاً

؛ در نتیجـه،  نامه مخصوص کشاورزي گنجانیـده شـده اسـت    ه و در موافقتنامه مزبور حذف شد     از موافقت  نیز،

  .این موافقت نامه فقط ناظر به یارانه هاي بخش صنعت است

    موافقت نامه یارانه ها، به اعضا اجازه داده است تا با تشکیل مراجعی خاص، اعطـاي یارانـه را تـشخیص            

عضاي سازمان کـه از یارانـه صـادراتی برخوردارنـد، عـوارض        داده و در صورت احراز آن، دربرابر واردات دیگر ا         

در این میان، گمرك به موجب قـوانین داخلـی بـسیاري از کـشورها، بـه عنـوان یکـی از                      . جبرانی وضع کنند  

اعضاي حاضر در این مرجع، عالوه بر نقشی که در تشخیص اعطاي یارانه و وضـع عـوارض جبرانـی ایفـا مـی                 

ر برابر واردات برخوردار از یارانه را نیز برعهده دارد؛ از این رو در قـسمت دوم               کند، مسوولیت وصول عوارض د    

، نقش گمرك در فرایند مقابله با واردات برخوردار از یارانه را بررسی تحلیلی و           )ب(و  ) الف(طرح، طی دو بند     

  :، جایگاه موضوع در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم)ج(تطبیقی کرده و در بند 

  

   نقش گمرك در تشخیص اعطاي یارانه صادراتی و وضع عوارض جبرانی:فصل اول

براي ورود به بحث اصلی و درك بهتر مطالـب، الزم اسـت مقـدمتاً بـه اختـصار از مفهـوم و اقـسام یارانـه                        

  :صادراتی سخن به میان آید

  : مفهوم یارانه صادراتی -الف

بـه    و انتقـال مزیـت یـا نفـع خـاص      لی دولتماکمک   به بطورکلی - است 1سوبسیدکه معادل واژه    -یارانه  

هـاي   ها بر اساس مراحل پرداخـت، بـه یارانـه      یارانه   .  اطالق می گردد   بخش خاص یا بخشهاي مختلف کشور     
                                                

1.Robert Z. Lawrence and Nathaniel Stankard, Should Export Subsidies be Treated Differently? In: 
ksghome.harvard.edu/~RLawrence/Export%20subsidies%20May27.pdf  

عوارض جرباني ممكن است با هدف بـه تعـادل كـشاندن هرگونـه              «مطابق این بند،    . 2
ساخت،تولید،صـدور و یـا محـل و نقـل     یارانه مستقیم و غريمستقیم اعطاشده بـراي    

 ».هر حمصويل كه به جتارت آزاد احتادیه لطمه وارد مي كند،وضع شود
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مصرفی، تولیدي، توزیعی، خدماتی و صادراتی تقسیم می شوند که جز مورد اخیر، سایر یارانـه هـا از موضـوع          

، به دلیل جنبه داخلی آن، از حوزه )نظیر یارانه مصرفی(را بسیاري از این یارانه ها بحث ما خارج می باشند زی    

تجارت بین المللی و در نتیجه قلمروي موافقت نامه یارانه ها خارج است؛ موافقت نامه مزبور نیز صرفاً از یارانه 

   2.صادراتی سخن به میان آورده است

ه نفع و مزیت مالی است کـه توسـط دولـت بـه منظـور تـشویق                کمک و هرگون   صادراتی،      منظور از یارانه  

 ایـن نـوع یارانـه، شـامل      3.شـود    پرداخـت مـی    صادرات محصوالت خاص و گسترش یا حفـظ بـازار صـادراتی           

هاي کـم بهـره       هاي مالیاتی، پرداخت وام به صادرکنندگان و اعطاي وام          هاي مستقیم، اعطاي معافیت     پرداخت

ه منظـور رونـق و شـکوفایی صـادرات در یـک بخـش اسـتراتژیک پرداخـت         به خریداران خارجی است کـه بـ   

  :  نیز یارانه را این گونه تعریف می کندWTO ماده یک موافقت نامه یارانه هاي 4.شود می

  : نامه حاضر، وجود یارانه به شرطی پذیرفته می شود که از لحاظ موافقت «

 »دولـت «نامه حاضر،  که در موافقت  (ک کشور عضو    کمک مالی دولت یا هر نهاد دولتی در قلمرو ی         ) 1(الف  

  :وجود داشته باشد یعنی در مواردي که) شود خوانده می

، انتقـاالت  )عـوض، وام و تزریـق سـرمایه     مثالً کمکهاي بـال (  عمل دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه    -1

  ؛ ) مثالً تضمینات وام(بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد 

مـثالً  ( پوشـی شـود    که در شرایط دیگر وصـول مـی شـود وصـول نـشده یـا از آن چـشم                  درآمد دولت    -2

  ؛) هاي مالی مانند اعتبارات مالیاتی مشوق

   دولت، کاال یا خدماتی را جز در رابطه با زیر ساخت کلی، تدارك یا کاالهایی را خریداري نماید ؛-3

                                                                                                                                       
1.Subsidy  

عباس رحیمي، : ك.براي مطالعه بیشرت در خصوص این دسته از یارانه ها، ر . 2
موسسه مطالعات و پژوهشهاي : هتران(، چاپ سوم بررسي اقتصادي یارانه

 .۴۵، ص )١٣٧۵بازرگاني، 
 
آثار حقوقي احلاق ایران بـه سـازمان جتـارت جهـاني بـر یارانـه       حمسن صادقي،   .  3

، )١٣٨۵موسسه مطالعـات و پژوهـشهاي بازرگـاني،    : هتران (هاي صادراتي خبش صنعت،  
 .٩ص

4.Rambod Behboodi, Industrial Subsidies and Friction in The World Trade 
,(London and NewYork:Routledge,1994)

,P.98.  
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 یک نهاد خصوصی را تضمین یا راهنمایی کنـد       دولت پرداختهایی را به یک مکانیزم مالی انجام داده یا          -4

شـود ایفـا نمایـد و     فوق را که طبیعتاً در دولت اعطا می       ) 2(و  ) 1(تا یک یا چند نوع نقش مذکور در بندهاي          

  . گردد ها اجرا می هایی باشد که بطور طبیعی از سوي دولت رویه بدون هیچ معناي واقعی متفاوت از رویه

  .1 وجود ندارد1994 گات 16مد یا قیمت حمایتی در معناي ماده هیچ شکلی از درآ) 2(الف 

  2».  نفعی منتقل شده باشد«) ب

یـه  دمقررات شوراي اتحا   تحت عنوان    1997 اکتبر 6 اتحادیه اروپا مصوب   2026 دستورالعمل شماره  2 ماده  

 فرمـان  4و مـاده    3 درخصوص حمایت در برابر واردات مشمول یارانه از کشورهاي غیرعضو اتحادیه اروپـا             اپارو

 موافقت نامه است که بـه دلیـل    1، کامالً منطبق با ماده      2001یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکستان اصالحی        

  .این تشابه از ذکر آنها خودداري می شود

   یارانه صادراتی، محدود به یارانه اي نیست که مستقیماً در امر صـادرات بـه کـار بـرده مـی شـود، بلکـه                   

انه اي که بطور غیرمستقیم در صادرات کاال مورد استفاده قرار گرفته و باعث ورود زیان بـه صـنعت    هرگونه یار 

کشورهاي واردکننده می شود را نیز دربرمی گیرد؛ چرا که فلسفه تـدوین مقـررات ایـن موافقـت نامـه، منـع                       

از ایـن  . ه دار می سـازد کردن هرنوع یارانه اي است که مستیم یا غیرمستقیم، تجارت منصفانه و آزاد را خدش            

رو یارانه هایی که مثال به بخش تولید، ساخت و حمل و نقل محصول صادراتی اعطا شده و باعث عرضۀ ارزان              

                                                
اگر طـرف متعاهـدي یارانـه،از       « ) : یارانه بطوركلي - قسمت الف ( گات ١۶ماده  . 1

مجله هرشكل از محایت در قالب درآمد یـا قیمـت را اعطـا یـا حفـظ كنـد كـه بـر           
افزایش صادرات حمصويل از آن سرزمني یا كـاهش واردات حمـصويل بـه آن سـرزمني اثـري        

رفهاي متعاهد را كتبـًا از میـزان و ماهیـت    مستقیم یا غريمستقیم داشته باشد، ط  
پرداخت یارانه، اثر ختمیين پرداخت یارانه بر مقدار حمـصول یـا حمـصوالتي كـه حتـت        
تاثري این امر به آن سرزمني وارد یا از آن صـادر مـي شـوند و اوضـاع و احـوايل        

در هر مـوردي كـه تـشخیص    . كه پرداخت یارانه را ضروري ساخته، مطلع خواهد كرد  
ده شود پرداخت چنني یارانه اي به منافع طـرف متعاهـد دیگـر لطمـه جـدي مـي         دا

زند یا خطـر چـنني لطمـه اي را بـه وجـود مـي آورد، طـرف متعاهـد اعطاكننـده            
یارانه، به صرف درخواست،بادیگر طرف یا طرفهاي متعاهد ذیربط یـا بـا طرفهـاي      

  ».هدشدمتعاهد در مورد امكان حتدید پرداخت یارانه وارد گفتگو خوا
 ترمجـه   سـندایي دور اروگوئـه    ترمجه مواد موافقت نامـه، برگرفتـه از كتـاب           . 2

نـشر موسـسه مطالعـات و پژوهـشهاي     :هتران (موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني  
  .مي باشد) ١٣٧٣بازرگاني،

3.
The Council of The European Union Regulation on Protection against Subsidized Imports from Countries 

not Members of the European Union.
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 ضـمن آن کـه ایـن     1.تر آن محصول به بازراهاي خارجی می شود نیز مشمول منع موافقت نامـه قـرار دارنـد                 

بنابراین دولتهاي عضو سـازمان تجـارت   2.نتاج می شود موافقت نامه گات هم است6 ماده 3مطلب، از مفاد بند    

جهانی، مکلفند عالوه بر حذف یارانه هاي صادراتی ممنوع که مستقیما براي امر صادرات اختصاص می یابـد،                  

از اعطاي یارانه هاي قابل تعقیبی که به بخشهایی چون تولید، خدمات حمل و نقل، بیمه و مانند آن پرداخت         

 امر صادرات کاال حتی غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد نیز در صورت ورود لطمه بـه          شده و این کمک، در    

یارانه،کمک مـالی   «،   قانون 2از همین روست که مطابق بند ب ماده       .  صنایع کشور واردکننده خودداري نماید    

یمتی را در  کشورمبدا یا صادرکننده است که منفعت یا هر شکل حمایت درآمدي یا ق    مستقیم یا غیرمستقیم  

 تصویب نامـه منـع رقابـت غیرمنـصفانه در     2و بر اساس بند ز ماده  »  اعطا می کند   1994 گات 16قالب ماده   

مبلغ یارانه،کمک مالی مـستقیم یـا غیرمـستقیم اسـت کـه بـه وسـیله کـشورمبدا یـا          « ، واردات کشور ترکیه  

راي صادرات یا کل منافع به هر  بساخت،تولید،صدور یا حمل و نقل محصول فروخته شدهصادرکننده، براي 

ــه مفهــوم مــاده   ــا قیمتــی ب ــراي  «عبــارت» . لحــاظ شــود1994گــات 16شــکلی از حمایــت در آمــدي ی ب

گویاي آن است که یارانۀ مخل تجارت خارجی، در معناي موسع         ،»ساخت،تولید،صدور یا حمل و نقل محصول     

  .آن مدنظر قانونگذار این کشور بوده است

  :اتیاقسام یارانه صادر -ب

هـاي    یارانـه –الـف  : بـرده اسـت   از سه دسته یارانه نـام     ،   WTOها و اقدامات جبرانی        نامه یارانه   تموافق

  .5هاي غیر قابل تعقیب  یارانه– ج ؛4هاي قابل تعقیب  یارانه–  ب ؛ 3ممنوع

و یارانه هاي سبز این یارانه ها بر اساس رنگ چراغ راهنمایی به ترتیب، به یارانه هاي قرمز، یارانه هاي زرد   

  . معروف هستند

                                                
1.

 :Philip English and Luc De Wulf,Export Development Policies and Institutions , in : Bernard Hoekman  
Aayditya and Philip English , Development,Trade and WTO : Handbook(WashengtonDC:The World 

Bank)
.  

حقوق جرباني به معناي حقوق ویژه اي خواهد «مطابق قسمت اخري این بند، . 2
بود كه به منظور جربان هرگونه جایزه یا یارانه كه بطور مستقیم یا غري 

  ».مستقیم به ساخت،تولید یا صدور هركاالیي اعطا مي شود،وضع مي گردد
3.Prohibited Subsidies.   
4.Actionable Subsidies.  
5.Non-Actionable Subsidies.  
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  : هاي ممنوع یارانه -1

، ضمن برشمردن یارانه هاي ممنوع، از اعضا می خواهد کـه از اعطـا و یـا حفـظ ایـن              موافقت نامه  3ماده   

  :عبارتند ازیارانه هاي ممنوع مطابق این ماده  . قبیل یارانه ها خودداري نمایند

ابطه دیگـر، موکـول بـه    ضـ  بـه تنهـایی یـا بـه عنـوان یکـی از چنـد        ،عهایی که در قانون یا در واق     یارانه-1

  .اند نامه توضیح داده شده  این موافقت1هایی که در ضمیمه  عملکردصادراتی هستند از جمله یارانه

هایی  که به تنهایی یا به عنوان یکی از چند ضابطه دیگر، موکول به اسـتفاده بیـشتر از کاالهـاي                    یارانه -2

  . با کاالهاي وارداتی هستندهسیاداخلی در مق

استفاده کرده است که از سوء استفاده کشورهایی که بدون تصویب    » در واقع «موافقت نامه از آن رو از قید        

 قانون، یارانه هاي ممنوع را در عمل، به امر صادرات اختصاص مـی دهنـد جلـوگیري کنـد زیـرا در مـواردي،                    

دون آنکه از لحاظ قانونی موکول به عملکرد صادراتی باشد، در واقع دهد اعطاي یک یارانه ب   می  واقعیات نشان   

بی گمان اعطاي این یارانـه هـا نیـز بـر         .به صادرات یا درآمدهاي صادراتی حقیقی یا مورد انتظار وابسته است          

تجارت مشروع و منصفانه اثر منفی می گذارد لذا موافقت نامـه بـراي تحقـق بهتـر هـدف خـویش، نـاگزیر از             

   .کردن این یارانه ها نیز بوده استممنوع 

 به تنهایی دلیـل کـافی   ،ایی که صادرات دارندهیارانه به بنگاهاعطاي  صرف  ذکر این نکته ضروري است که       

 بلکه یارانه اعطاشده زمانی ممنوع تلقی یارانه صادراتی تلقی شود، 3ماده نخواهد بود تا یارانه مزبور در مفهوم        

  . مورد استفاده قرار گیرندمی شوند که در امر صادرات

 ایـن مطـابق  .  ارجـاع داده اسـت  1 موافقت نامه، در برشماري یارانه هاي ممنوع، به ضـمیمه        3 ماده   1بند  

  :هاي صادراتی هستند هاي زیر جزو یارانه ضمیمه ، یارانه

  .راتیهاي مستقیم توسط دولتها به یک بنگاه یا یک صنعت به شرط داشتن عملکرد صاد ارائه یارانه -1

  .هاي مشابهی که متضمن جایزه صادراتی می باشند یا رویه) صادراتی( طرحهاي مربوط به حفظ ارز -2

وله صادراتی که دولتها با شرایط مطلوبتري نسبت به  م حمل و نقل داخلی و هزینه هاي حمل براي مح          -3

  .دهند گیرند یا دستور چنین ترتیباتی را می محموله داخلی در نظر می
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ه محصوالت یا خدمات وارداتی یا داخلی توسط دولتها یا کارگزارانشان، به طـور مـستقیم یـا غیـر          عرض -4

مستقیم در چارچوب طرحهاي تحت نظارت دولت براي استفاده در تولیـد کاالهـاي صـادراتی بـا شـرایط یـا                  

د کـاال بـراي   ترتیباتی که از عرضه محصوالت یا خدمات در رقابت مستقیم یا مشابه جهـت اسـتفاده در تولیـ                

مصرف داخلی مطلوبتر است به شرط آنکه در مورد محصوالت، این شرایط یا ترتیبات مطلوبتر از آنهایی باشد             

  .که در بازارهاي جهانی از لحاظ تجاري در دسترس صادرکنندگان این محصول قرار دارد

 بـه صـادرات از بابـت     اعطاي معافیت کامل یا جزئی، بخشودگی یا اجازه تعویق پرداخت بـویژه مربـوط             -5

مالیت بر دستمزد، سود، بهره، اجاره، حـق االمتیـاز و سـایر اشـکال درآمـد و مالیـات بـر             (مالیاتهاي مستقیم   

هاي رفاه اجتماعی که توسط بنگاههاي تجاري پرداخت می شود یا  قابـل              یا هزینه ) مالکیت اموال غیر منقول   

  .پرداخت است

در ارتباط با صادرات یا عملکرد صادراتی عالوه و بیـشتر از تخفیفهـاي               اجازه تخفیفهاي ویژه، مستقیماً      -6

اعطایی در خصوص تولید براي مصرف داخلی براي محاسبه مبنایی که مالیاتهاي مستقیم برآن اساس وصـول   

  .گردند می

یه، مالیات بر فروش به واحد کاال، عملکرد سـرما ( اعطاي معافیت یا بخشودگی از مالیاتهاي غیرمستقیم       -7

ارزش افزوده، فرانشیز، تمبر، نقل و انتقال، موجودي و تجهیزات، مالیاتهاي مرزي وسایر انواع مالیاتهـا غیـر از           

در مورد تولید و توزیع محصوالت صادراتی، بیش از آنچـه در خـصوص   ) مالیات مستقیم و هزینه هاي وارداتی    

  .لی تعلق می گیردتولید و توزیع محصوالت مشابه به هنگام فروش براي مصرف داخ

 اعطاي معافیت، بخشودگی یا اجازه تعویق پرداخت ازبابت مالیتهـاي غیـر مـستقیم تجمعـی قبلـی، در          -8

مورد کاالها یا خدمات مورد استفاده در تولید محصوالت صادراتی، بیش از معافیت، بخشودگی یا تعویقی کـه                  

تولیـد   مورد کاالها یا خدمات مـورد اسـتفاده در    از بابت مالیاتهاي غیرمستقیم تجمعی مرحله  قبل مشابه در           

اینکـه اگـر    محصوالت مشابه به هنگام فروش براي مصرف داخلـی، اجـازه داده مـی شـود، البتـه مـشروط بـر              

با ( مالیاتهاي غیرمستقیم تجمعی مرحله قبلی به نهادهایی تعلق گرفته باشند که در تولید محصول صادراتی                

اند، بتوان مالیاتهاي غیرمستقیم تجمعـی مرحلـه    مصرف شده )  بابت ضایعات  در نظر گرفتن کسري معمولی از     
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قبلی رادر مورد محصوالت صادراتی معاف کرد، بخشید یا به تعویق انداخت، حتی اگـر محـصوالت مـشابه بـه         

  .هنگام فروش براي مصرف داخلی از این معافیت، بخشودگی یا تعویق برخوردار نشده باشند

هـاي وارداتـی مـصرف شـده در تولیـد       هاي وارداتی بیش از آنچه بـه نهـاده    داد هزینه یا استر    بخشودگی -9

تعلـق گرفتـه اسـت، البتـه مـشروط بـر       ) با در نظر گرفتن کسري معمولی از بابت ضایعات   (محصول صادراتی   

اینکه اگر واردات و عملیات صادراتی مرتبط با آن هر دو در مـدت معقـولی و حـداکثر ظـرف دو سـال انجـام            

یرند، یک بنگاه در موارد خاص بتواند به جاي نهاده هاي وارداتی، به مقداري معادل آن از نهاده هاي موجود          گ

  .ددر بازار داخلی، با کیفیت و خصوصیات همانند، به منظور انتفاع از این مقرره، استفاده کن

مین یا بیمه اعتبار صـادراتی،      هاي تض   به ارائه برنامه  ) یا موسسات ویژه تحت نظارت آنها     ( اقدام دولتها    -10

هاي مربوط بـه کـاهش خطـر     هاي بیمه یا تضمین در مقابل افزایش هزینه محصوالت صادراتی یا برنامه  برنامه

نوسانات ارزي، با نرخ بیمه اي که براي پوشش دادن هزینه هاي عملیاتی بلنـد مـدت و زیانهـاي ایـن برنامـه         

  .اندك می باشد

بـه  ) سات ویژه تحت نظارت دولتها یا آنهایی که با اجازه دولتها فعالیت می کنند         یا موس ( اقدام دولتها    -11

یـا  (تر از آنچه واقعاً باید براي وجوهی با این کاربرد پرداخت شـود            اعطاي اعتبارات صادراتی با نرخهایی پائین     

ت و همـان ارز بـه   المللی با همان سررسید و سایر شرایط پرداخـ      در صورت استقراض از بازارهاي سرمایه بین      

هـایی کـه      ، یا اقدام آنها جهت پرداخـت تمـام یـا بخـشی از هزینـه               )عنوان اعتبار صادراتی باید پرداخت شود     

صادرکنندگان یا مؤسسات مالی در اخذ وام متحمل می شوند، تا جایی که به منظور تأمین یک مزیـت مهـم                     

 .در زمینه شرایط اعتبار صادراتی کاربرد دارند

 صـادراتی بـه   یارانـه  ، 1994 گـات  16هزینه دیگر از محل حساب عمومی که از لحاظ مـاده           هرگونه   -12

  .آید شمار می

بند آخر به این منظور به ضمیمه شماره یک موافقت نامه اضافه شـده اسـت کـه مـصادیق دیگـري را نیـز             

 باشـد از  شامل شود که هرچند در این ضمیمه بدان اشاره نشده اسـت امـا چـون متـضمن انتقـال نفـع مـی                   

براي مثال کانالیزه کردن سفارشات از بخش خاص دولتی نیز از جمله مـصادیق          .مصادیق یارانه تلقی می شود    
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یارانه می باشد همچنانکه در کشور ما برخی نهادها مکلف شده اند که سفارشات خود را منحـصرا بـه برخـی                    

  .بخشهاي خاص دولتی ارائه دهند

 از یارانه ممنوع، می تواند به صرف اثبات این واقعیت که کاالي وارداتـی     کشور واردکننده کاالي برخوردار   

ه، عـوارض جبرانـی وضـع کنـد و مرجـع                           از یارانه ممنوع برخوردار بـوده اسـت، علیـه کـشوراعطاکننده یاراـن

 اختصاصی رسیدگی به دعواي یارانه، نیازي به احراز ورود لطمه به صنعت داخلی ندارد و یارانه مزبـور از ایـن                

  . نظر با یارانه هاي قابل تعقیب، متفاوت است

  دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز به سبک موافقت نامه، در ضمیمه یک خود، مصادیق یارانه هاي ممنـوع  را      

بیان داشته است که کامال مشابه ضمیمه یـک موافقـت   1»فهرست توضیحی یارانه هاي صادراتی  «تحت عنوان   

 12 و مقررات ترکیه ، به مصادیق اشاره نشده است با این حال چون شق دوم ماده اما در قانون. نامه می باشد

 نیز خود، به 3 موافقت نامه یارانه ها ارجاع داده و ماده  3آیین نامه منع رقابت غیرمنصفانه در واردات، به ماده          

رد توجـه قانونگـذار   ضمیمه یک موافقت نامه ارجاع داده است، لذا می توان گفت که مصادیق یارانه ممنوع مو         

در . ترکیه نیز بوده و از این حیث، تفاوت ماهوي میان مقررات ترکیه و موافقت نامه یارانه ها باقی نمـی مانـد               

 تحـت عنـوان   -فرمان یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکستان در جدول شماره یـک کـه ضـمیمه فرمـان اسـت                

 یارانـه هـاي   WTOها و اقدامات جبرانی  امه یارانه  به سیاق موافقت ن    -فهرست توضیحی یارانه هاي صادراتی    

  .صادراتی ممنوع را برشمرده است و مصادیق آن کامالً مشابه موافقت نامه است

   یارانه هاي قابل تعقیب -2

 «: درتعریف می کـ   می توان این گونه      را   قابل تعقیب هاي     یارانه ،نامه   موافقت 5ماده    3قسمت    بر اساس   

این نفع، به منـافع دیگـر اعـضا، آسـیب       انتقال  اعطا شده باشد و در اثر        وي بخش عمومی  از س  خاصی که    نفع

  ». وارد شود2جدي

 این یارانه ها خاص صادرات نیستند اما در مواردي که بر امر صادرات تاثیر بگذارند به عنـوان یارانـه قابـل         

قیمـت در اختیـار تولیدکننـدگان    براي مثال اگر دولت،زمین، برق و آب را با نصف       .تعقیب محسوب می شوند   

                                                
1.Illustrative List of Export Subsidies.   
2.Serious Prejudice   
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قرار دهد و این امتیاز موجب شـود کـه تولیـدات بـا بهـاي کمتـري در اختیـار صـادرکنندگان قـرار گیـرد و                         

توانـد در صـورت      صادرکنندگان نیز با قیمتی نازل تر کاال را وارد کشور دیگـر نماینـد کـشور واردکننـده مـی                   

  .عوي کندمتضرر شدن،علیه کشور اعطاکنندة یارانه، طرح د

موافقت نامه یارانه ها از آن رو، یارانه هاي قابل تعقیب را از یارانه هاي ممنوع تفکیک کرده است کـه ایـن                

  : یارانه ها، از دو جهت با یکدیگر متفاوت هستند

 می شوند، یارانـه قابـل تعقیـب بـر     ساییهاي ممنوع بر مبناي نوع و ماهیت خود شنا        که یارانه  در حالی -1

یرات آنها بر صنایع دیگر کشورهاي عضو و نیز از تاثیرات آنها بر بازارهاي دیگر اعـضا و یـا بازارهـاي     مبناي تاث 

  ؛ هستندتعقیبمورد توجه دیگر اعضا و کشورهاي ثالث قابل 

 بـراي  - صرفنظر از ورود یا عـدم ورود ضـرر  - در حالی که در مورد یارانه هاي ممنوع، احرازاعطاي یارانه  -2

انی،کافی است، در یارانه هاي قابل تعقیب، مرجع رسـیدگی بایـد عـالوه بـر احـراز اعطـاي                  وضع عوارض جبر  

  .   وجود رابطه سببیت میان ورود کاالي برخوردار از یارانه و ورود زیان  را نیز احراز نماید یارانه، ورود زیان و

نامه را بـر آن داشـت تـا         کنندگان موافقت   هاي قابل تعقیب، تهیه     اهمیت آسیب جدي در تشخیص یارانه        

هـاي    هیچ عضوي با استفاده از هریک از یارانه     «: 5مطابق ماده   . اي جداگانه به این بحث اختصاص دهند        ماده

 اثـرات سـوئی بـر منـافع اعـضاي      ]هاي مزبور  یارانه[ موجب نخواهد شد که     1 ماده   2 و   1مذکور در بندهاي    

  دیگر داشته باشند یعنی 

  ضو دیگر لطمه وارد آید ؛به صنعت داخلی ع) الف

 به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اعضاي دیگـر تعلـق دارد بـویژه منـافع            1994منافعی که طبق گات     ) ب

   از میان برود یا به آنها زیان وارد آید ؛1994 گات 2ناشی از امتیازات تعیین شده در ماده 

  .))به منافع عضو دیگر آسیب جدي وارد آید) ج

کـل یارانـه   ) الـف  :یکی از حاالت زیـر اسـت  -موافقت نامه  5به معناي بند ج ماده   -دي  آسیب ج منظور از   

هایی که زیانهاي عملیاتی یـک صـنعت را    یارانه) ب  درصد تجاوز کند ؛5پرداختی بر مبناي ارزش محصول از  

 غیـر  ،ر دهدهایی که زیانهاي عملیاتی یک بنگاه اقتصادي را تحت پوشش قرا یارانه) تحت پوشش قرار دهد ؛ج 
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توان آنها را در مورد آن بنگاه مجـدداً اعمـال       بار بوده و غیر قابل تکرار هستند و نمی         از اقداماتی که براي یک    

حلهاي بلند مدت و اجتناب از مسائل حاد اجتماعی اعطا می  کرد و صرفاً به منظور ایجاد فرصت براي ارائه راه        

ات دولـت و اعطـاي کمـک بالعـوض بـراي بازپرداخـت         بخشش مستقیم بدهی یعنی بخشش مطالب     ) د شوند؛

  . بدهی

 منجر نـشده اسـت،   زیر ثابت کند که یارانه مورد بحث به اثرات    ،کننده یارانه    اگر عضو پرداخت   ،با این حال  

   : جدي تشخیص داده نخواهد شد،آسیب وارده

ه بـازار عـضو    بـه جـایگزین کـردن یـا ممانعـت از ورود یـک محـصول مـشابه عـضو دیگـر بـ                   ،یارانـه ) یک

به جایگزین کردن یا ممانعت از صدور یک محصول مشابه عضو دیگر از بـازار کـشور        و یا    کننده یارانه   پرداخت

  :ثالثی منجر شود 

 تغییري در سهم نسبی بازار بـه  ، که در آن استهرموردي ، جایگزین کردن و ممانعت از صادرات     منظور از   

طی یک دوره نمونه مناسب و کافی بـراي نـشان دادن   ( آمده است    ي به وجود   ا زیان محصول مشابه غیریارانه   

.) روندهاي روشن در تحول بازار نسبت به محصول مورد نظر که در اوضاع و احوال عادي یکسان خواهـد بـود                    

  :تغییر در سهم نسبی بازار هرگونه وضعیتهاي زیر را شامل می شود

  به وجود آید ؛ در سهم بازار محصول مشمول یارانه افزایشی ) الف( 

توانـست بـه     سهم بازار محصول مشمول یارانه، در اوضاع و احوالی که در صورت عدم وجود یارانه مـی               )ب(

   ؛کاهش این سهم بینجامد، ثابت باقی بماند

 سهم بازار محصول مشمول یارانه کاهش یابد اما با آهنگی کندتر از آنچه در صورت عدم وجـود یارانـه           )ج(

  .رخ می داد

جایگزینی یا ممانعتی که به آسیب جدي منجر شود، در صورت وجود هـر یـک از اوضـاع و    ا این حال ،     ب

  :احوال زیر طی دوره مربوط، مطرح نخواهد شد

 وجود ممنوعیت یا محدودیت در مورد صادرات محصول مشابه از  کشور عضو شاکی یا در مـورد واردات          )1

  د نظر؛از کشورعضو شاکی به بازار کشور ثالث مور
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دالیـل   اي که در اعمال انحصار تجارت یا تجارت دولتی در مورد محصول ذیربط، بنا به     دولت واردکننده  )2

  گیرد؛ غیر تجاري، تصمیم به جابجایی واردات از کشورعضو شاکی به کشور یا کشورهاي دیگرمی

که بر تولیـد،  ) فورس ماژور( بالیاي طبیعی، اعتصابات، قطع جریان حمل و نقل یا سایر موارد قوه قاهره     )3

  گذارد؛ کیفیت، کمیت یا قیمت محصولی که کشورعضو شاکی براي صادرات عرضه کرده، تاثیر اساسی می

   وجود ترتیبات محدود کننده براي صادرات از کشورعضو شاکی؛)4

 ضمناً شـامل وضـعیتی کـه     ( کاهش داوطلبانه عرضه محصول مورد نظر براي صدور از کشورعضو شاکی             )5

در آن بنگاههاي کشورعضو شاکی مستقالً اقدام به تخصیص مجدد صادرات این محصول بـه بازارهـاي جدیـد        

  ؛)کرده اند

  . قصور در تطبیق با استانداردها و دیگر الزامات تنظیمی در کشور وارد کننده)6

  

 حـصول مـشابه   به زیر قیمت فروختن قابل توجه محصول مشمول یارانه در مقایسه بـا قیمـت م         ،یارانه) دو

عضو دیگر در همان بازار یا رکود قابل توجه قیمت، تنزل قیمت یا فروش همراه با ضرر در همان بـازار منجـر                  

  : شود

شود که این زیر قیمت فروختن از طریـق مقایـسه قیمتهـاي     فروختن هر موردي را شامل میقیمت  به زیر   

ایـن  . ي عرضه شده به همان بازار، احـراز گـردد  ا محصول مشمول یارانه با قیمتهاي محصول مشابه غیر یارانه     

مقایسه، در همان سطح تجاري و در زمانهاي قابل مقایسه و با توجه مقتضی به هر گونه عامل مؤثر دیگـر بـر                  

به هر حال، اگر چنین مقایسه مستقیمی ممکن نباشـد، فـروش          . قابلیت مقایسه قیمتها، صورت خواهد گرفت     

  .اي ارزش هر واحد کاالي صادراتی احراز کردتوان بر مبن زیر قیمت را می

کننده یارانه در بازار جهـانی در مـورد محـصول یـا کـاالي اولیـه         به افزایش سهم عضو پرداخت   ،یارانه) سه

خاص مشمول یارانه در مقایسه با میانگین سهم این دولت طی سه سال قبل از آن منجر شود و این افـزایش                 

ست روندي مستمر داشته باشد مگر آنکه قواعد خاص مورد توافق چنـد جانبـه     یارانه اعطا شده ا   که  در مدتی   

  .االي مورد نظر حاکم باشدکدیگري بر تجارت محصول یا 
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  یارانه هاي غیرقابل تعقیب-3   

این قبیل یارانـه  .   موافقت نامه، از قسم سومی از یارانه ها یعنی یارانه هاي غیر قابل تعقیب نام برده است                

نه هاي خاصی هستند که اعطاي آن از سـوي کـشورهاي عـضو مجـاز بـوده و در برابـر آنهـا عـوارض                  ها ، یارا  

 موافقت نامه، که اعمال مقررات راجع به این یارانـه هـا را تـا    31البته با توجه به ماده .جبرانی وضع نمی شود   

قت نامه وجود ندارد زیـرا      پیش بینی کرده بوده است، امروزه دیگر یارانه غیر قابل تعقیب در مواف             2000سال  

مدت مقرر در موافقت نامه براي اعطاي این یارانه ها منقضی شده است و میان اعضا نیز هیچ اجمـاعی بـراي                

، 2000 تـا   1995بنابراین می توان گفت کـه در حـد فاصـل سـالهاي              . تمدید مدت اعتبار آن صورت نگرفت     

 اعطاي یارانه هاي غیر خاص و دیگري اعطـاي یارانـه            یکی: اعطاي دو دسته یارانه، غیرقابل تعقیب بوده است       

 به بعد، تنهـا اعطـاي یارانـه هـاي     2000هاي خاصی که جزو مصادیق یارانه غیر قابل تعقیب بودند و از سال      

  . غیرخاص،غیرقابل تعقیب به شمار می آیند

 بحـث تفـصیلی از آنهـا      با توجه به منقضی شدن زمان اعتبار یارانه هاي غیرقابل تعقیب در موافقت نامه،            

 فرمـان یارانـه   6 که در ماده -چندان مفید فایده نخواهد بود با این حال براي آشنایی بیشتر ، به مصادیق آنها   

  : اشاره می کنیم-ها و اقدامات جبرانی پاکستان نیز مورد تصریح قرار گرفته اند

 50هزینه تحقیـق صـنعتی یـا     درصـد 75کمک به فعالیتهاي تحقیقاتی مشروط بر اینکه کمک بیش از       -1

ماننـد  (درصد هزینه فعالیت توسعه پیش از رقابت را شامل نشود و کمک مزبور منحـصراً بـه هزینـه پرسـنلی               

، هزینه وسایل و تجهیزات تحقیقاتی، هزینه مشاوره و خـدمات تحقیقاتی،هزینـه باالسـري و سـایر               ) محققان

  .ایجاد می شوندهزینه هایی که مستقیما در نتیجه فعالیت تحقیقاتی 

-1هستند مشروط بر آنکـه      )به مفهوم موافقت نامه   (کمک به توسعه مناطق محروم که فاقد جنبه خاص        -2

هر منطقه محروم به صورت یک ناحیه جغرافیایی متصل و بوضوح مشخص با هویـت اقتـصادي و اداري قابـل       

وده ومحرومیـت منطقـه بـر       مشکالت منطقه محروم،چیزي بیش از اوضاع و احـوال مـوقتی بـ            -2تعیین باشد؛ 

این -3اساس معیارهاي عینی که در قانون و مقررات و سایر اسناد رسمی تعیین شده باشند، احراز شده باشد؛      

حـداکثر درآمـد    : معیارها،میزان توسعه اقتصادي را که حداقل بر یکی از عوامل زیر مبتنی است شـامل شـود                
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 درصدمیانگین آن براي منطقه موردنظر باشـد و نـرخ   85انه، سرانه یا سرانه خانوار یا تولیدناخالص داخلی سر  

  . درصد میانگین آن براي منطقه مزبور باشد110بیکاري  که باید حداقل 

بـا شـرایط زیـست محیطـی جدیـد ناشـی از قـوانین        1کمک به افزایش توانایی تطبیق تسهیالت موجود  -3

شده باشد مشروط برآنکه کمک مزبور،یکبار بوده و ومقررات که به محدودیتها و بار مالی بیشتر بنگاهها منجر           

درصدهزینه تطبیق محدود گردد؛هزینه جایگزینی و راه انـدازي سـرمایه گـذاري در قالـب          20تکرار نشود؛ به    

کمک را که کال باید برعهده بنگاهها باشد، شامل نگردد؛ مـستقیما متناسـب بـا کـاهش برنامـه ریـزي شـده                      

 جویی در هزینه تولید را که ممکن است بـه عمـل آید،شـامل نـشود و بـاالخره      آلودگیها بوده و هرگونه صرفه    

اینکه در دسترس همه بنگاههایی که می توانند تجهیزات یا فراینـد تولیـد جدیـد را در اختیـار گیرنـد، قـرار         

  .داشته باشد

ر صـادرات تـاثیر   ذکر این نکته نیز ضروري است که یارانه هاي فوق الذکر، اگر مستقیم یا غیرمستقیم بر ام   

گذاشته و با ورود لطمه به کشور واردکننده، سبب تجارت غیرمنصفانه شود، کـشور واردکننـده مـی توانـد در             

، عوارض جبرانـی وضـع   )که یارانه قابل تعقیب محسوب می شوند     (برابر کاالي برخوردار از این قبیل یارانه ها         

  . ه یارانه هاي قابل تعقیب پیوسته اندبه دیگر سخن این قبیل یارانه ها امروزه به زمر. کند

  

پس از تعریف یارانه صادراتی و اقسام آن، وارد بحث اصلی شده و از نقش گمرك در تشخیص یارانـۀ اعطـا           

  : شده بحث خواهیم کرد

 خود، اجـازه داده اسـت   23 تا 10مواد  موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی در       

کـه  -اردکننده در شرایطی خاص، توسط مراجع تخصصی داخلی خود متشکل از مقامات بلند پایه             که کشور و  

.  وضـع کنـد  2 در برابر واردات برخوردار از یارانـه، عـوارض جبرانـی       -می تواند مقام گمرکی نیز جزء آنها باشد       

                                                
تسهیالت موجود به تسهیالتي اطالق مي شود كه به هنگام وضع مقررات جدید .  1

  .حمیط زیست،حداقل دو سال وجود داشته باشند
2.Countervailing Duties  
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تقیم دولـت بـه   عوارض جبرانی، به عوارض ویژه اي اطالق می شود که براي جبران کمک مستقیم یا غیرمـس               

  . ساخت، تولید یا صادرات یک محصول صنعتی وضع می شود

از این .       مراحل رسیدگی به دعاوي راجع به یارانه، مشابه مراحل رسیدگی به دعاوي ضددامپینگ است    

رو،  قانونگذار برخی کشورها نظیر ترکیه و پاکستان، در قانونی واحد، هم به دعاوي ضددامپینگ و هم دعاوي             

  . اجع به یارانه توجه کرده و براي این دو دعوي، مرجع یکسانی درنظر گرفته استر

    در دعاوي راجع به یارانه همانند دعاوي ضد دامپینگ، مراحل رسیدگی به دعاوي یارانه را بطور کلی                    

 حین مرحله -؛ب تحقیقات  انجام مرحله تقدیم درخواست، آغاز رسیدگی و        -الف(می توان  به سه مرحله       

از آنجا که نمایندة گمرك معموالً یکی از اعضاي مرجـع           . تقسیم کرد )   پس از رسیدگی   مرحله -؛جرسیدگی

توانـد مقامـات گمرکـی        رسیدگی و صدور تصمیم است لذا بررسی تفصیلی و تطبیقی هرسه مرحله مزبور می             

ه و بـویژه پـس از الحـاق    ایران را با نقش خود در دعاوي یارانه در صورت وضع مقـررات خـاص در ایـن زمینـ            

  : بیشتر آگاه سازدWTOرسمی ایران به 

   انجام تحقیقات مرحله تقدیم درخواست، آغاز رسیدگی و -الف  

 مرجع رسیدگی  ؛ صورت گیرد  ذینفعان دعوي باید از جانب    ،  مرجع صالح     به   تقدیم درخواست رسیدگی    

بر . کند  را آغاز میتحقیقاتي یارانه غیر مجاز،     نیز پس از بررسی مدارك موجود و در صورت احراز اولیه اعطا           

  : ارائه می کنیمبند سه را در مرحلهاساس این فرایند، مطالب این 

  : مرجع صالح به رسیدگی- 1  

ضرورت رسیدگی سریع و دقیق به دعـواي پیچیـده و فنـی ضـدیارانه اقتـضا دارد کـه مرجـع تخصـصی و            

دن جریان رسیدگی قضایی و عدم تخصص قضات در دعـاوي          طوالنی بو . اختصاصی به موضوع رسیدگی نماید    

از . هاي بسیار مواجه گـردد     شود که اعطاي صالحیت رسیدگی به محاکم قضایی با نارسایی           ضدیارانه باعث می  

 موافقـت  .ها، مرجعی اختصاصی براي اینگونه دعاوي پیش بینـی شـده اسـت    این رو در مقررات راجع به یارانه 

 داشته است که اعضا توسط مقامات داخلی خود می توانند به این دعاوي رسیدگی کننـد؛     نامه یارانه ها، مقرر   

نامه از مرجعی به نـام    موافقت 24ماده  همچنین در مورد ارجاع اعتراض یک دولت به سازمان تجارت جهانی،            
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هـا   یله کمیته یارانه بدین وس« این ماده، 1بر اساس بند .  نام برده است »ها و اقدامات جبرانی        کمیته یارانه  «

این کمیته، رئیس خود را   . و اقدامات جبرانی مرکب از نمایندگان هر یک از دولتهاي عضو تشکیل خواهد شد             

نامه حاضر در نظـر   انتخاب کرده و حداقل دوبار در سال و یا به طریقی دیگر که در مقررات مربوط در موافقت             

 ، بـه اعـضا   آن است کـه میته مزبوروظیفه ک» .....واهد دادگرفته شده و به درخواست هریک از اعضا تشکیل خ  

 در .نامه یا پیـشبرد اهـداف آن را خواهـد داد    فرصت مشورت راجع به هر موضوع مربوط به اجراي این موافقت    

واقع، کشورها در صورت تقاضاي مشورت براي حل اختالفات راجع به یارانـه و یـا در صـورت اعتـراض کـشور            

کشور اعطاکننده یارانه از مفاد موافقت نامه یارانه ها و یا اعتـراض کـشور خوانـده دعـوي             واردکننده به عدول    

مبنی بر عدم اجراي درست مقررات موافقت نامه توسط مراجع داخلی کـشور رسـیدگی کننـده ماننـد وضـع                   

 جبرانـی  عوارض جبرانی به میزان و براي مدتی بیش از مدت مجاز می توانند از کمیته یارانـه هـا و اقـدامات           

دبیرخانه سـازمان تجـارت جهـانی بـه عنـوان      . سازمان تجارت جهانی بخواهند که قضیه را حل و فصل نماید     

  .دبیرخانه کمیته عمل خواهد کرد

  موافقت نامه، کشورهاي عضو را مکلف به تشکیل مرجع اختصاصی براي رسیدگی به دعاوي یارانه نکـرده              

فنی و پیچیده بودن این دعاوي و ضرورت رسیدگی دقیق و سـریع  است؛ اما در عمل، کشورهاي عضو با درك    

به دعاوي یارانه، مرجعی اختصاصی براي آن پیش بینی کرده اند و در این زمینه اختالفی میـان اعـضا دیـده                   

نمی شود اما نقطه اختالفی این است که در برخـی مقـررات ماننـد مقـررات اتحادیـه اروپـا و چـین، مرجـع                           

راجع به یارانه، از مرجع رسیدگی به دعاوي ضددامپینگ، مجزاست؛ اما در برخی کشورها            رسیدگی به دعاوي    

مانند ترکیه و پاکستان به منظور صـرفه جـویی در هزینـه هـاي اداري و جلـوگیري از تـشریفات مربـوط بـه                   

احـد  تشکیل مراجع متعدد، صالحیت رسیدگی به دعاوي ضددامپینگ و دعاوي راجع به یارانه را به مرجعی و          

؛ کـه  )در ترکیه، هیات ارزیابی رقابت غیرمنصفانه در واردات و در پاکستان، کمیته ملی تعرفه (اعطا شده است    

  . با توجه به فواید رویه دوم، توصیه می شود که این رویه از سوي قانونگذار ما نیز لحاظ شود

  :عان دعويف ذین-2
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د ذینعفان موضوع به طرح دعوي اقـدام کننـد و دعـوي           یارانه، لزوماً بای   راجع به براي رسیدگی به دعواي       

دعوي متوجه اوست یعنی کاالي برخوردار از یارانه را وارد کـرده یـا دولتـی کـه             نیز علیه کسی طرح شود که       

هـا و   نامـه یارانـه    موافقـت 12 – 9مـاده  .  وگرنه به درخواست رسیدگی نخواهد شـد   یارانه را اعطا نموده است    

  :داند هاي زیر می ع را دستهفهاي ذیناقدامات جبرانی، طرف

یک تولید کننده خارجی یا واردکننده یک محصول موضوع تحقیق یا یک اتحادیه تجاري یا بازرگانی            ) 1 «

  است که اکثریت اعضاي آن، تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا واردکنندگان چنین محصولی هستند؛

نده عضو یا یک اتحادیه تجاري و بازرگانی اسـت کـه        یک تولید کننده محصول مشابه در کشور وارد کن        ) 2

  .کنند اکثریت اعضاي آن، محصول مشابه را در قلمرو کشور وارد کننده عضو تولید می

این فهرست مانع اعضا نخواهد شد که به طرفهاي داخلی یا خارجی غیر از اشخاص مذکور در فـوق اجـازه              

  ».ونددهند که به عنوان طرفهاي ذینفع در نظر گرفته ش

توسط یـا از  « در خواست در صورتی :شرط دیگري نیز الزم استتوسط اشخاص ذینفع، براي طرح دعوا       

که مورد حمایت آن دسته از تولیدکننـدگان داخلـی قـرار گیـرد کـه                تلقی خواهد شد    » جانب صنعت داخلی  

 صـنعت داخلـی کـه     درصد کل تولید محصول مشابه تولیدي در آن بخش از50مجموع محصول آنها بیش از     

در هـر حـال، اگـر تولیدکننـدگانی کـه      . اند، تشکیل دهـد   حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته        

 درصد کل تولید محصول مـشابه تولیـدي در   25کنند کمتر از  صراحتاً از درخواست به عمل آمده حمایت می     

  1.ز نخواهد شدصنعت داخلی را در اختیار داشته باشند هیچ گونه تحقیقی آغا

   دستورالعمل اتحادیه اروپا، ذینفعان دعوي را با جمالتی مشابه موافقت نامه تعریف و بر لـزوم حمایـت از      

) m(بنـد . در خواست رسیدگی توسط تولیدکنندگان با درصدهاي مقرر در موافقت نامه تـصریح کـرده اسـت                

، بـه تبعیـت از مـتن موافقـت نامـه،      2000ال  فرمان یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکستان اصالحی سـ   2مادة  

طرفین ذینفع را با عباراتی مشابه تعریف کرده است؛ اما در هیچ جاي فرمان، به درصدها اشـاره نکـرده اسـت        

لیکن باید قائل به این تفسیر شد که چون این فرمان، با اشارة صریح بـه موافقـت نامـه یارانـه هـا و اقـدامات          

                                                
  .موافقت نامه١١ ماده۴بند. 1
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، نگاه ویژه قانونگذار پاکستانی را بـه هماهنـگ سـازي مفـاد          2ماده  ) a(نی در بند  جبرانی سازمان تجارت جها   

فرمان با مفاد موافقت نامه یارانه ها نمایان مـی سـازد؛ در نتیجـه، شـاید بتـوان گفـت کـه در پاکـستان نیـز                  

  . رسیدگی به دعاوي یارانه و تحقیقات زمانی آغاز می شود که درصدهاي مزبور رعایت شده باشند

فرمان منع رقابت غیرمنصفانه در واردات ترکیه، با ذکر درصدهاي مقرر در موافقت نامه بـراي حمایـت از             

درخواست رسیدگی، ذینفعان دعوي را با جمالت متفاوتی تعریف کرده است هرچند تفاوت ماهوي با موافقت                 

دکننـدگان داخلـی و هـر شـخص         تولی: ذینفعان دعواي راجع به یارانـه عبارتنـد از        ،  3مطابق ماده   . نامه ندارد 

حقیقی یا حقوقی یا اتحادیه فعال از سوي صنعت داخلی که مدعی ورود لطمـه جـدي یـا خطـر ورود لطمـه                  

  .ناشی از واردات برخوردار از یارانه است

  در آخر بحث ذینفعان دعوي، این سوال مطرح می شود که آیا گمرك نیز می تواند خود به عنوان ذینفع،            

؟ از آنجا پاسخ این سوال، در قسمت مربوط به دامپینـگ داده شـد و همـان پاسـخ در مـورد                طرح دعوي کند  

  .یارانه نیز صادق است، لذا از تکرار جواب خودداري می شود

  : رسیدگی و شروع تحقیقات از سوي مرجع رسیدگیخواسترتقدیم د -3  

جع رسیدگی مکلفند که خواسـته خـود     براي طرح دعوي و ارائه آن به مر        عواي راجع به یارانه،   ذینفعان د   

ایـن الـزام بـراي نظـم        . را در فرم مخصوص به همراه مدارك معتبر، به دبیرخانه مرجع رسیدگی تقدیم کنند             

خواهان باید در فرم مخصوص، اطالعات را در اختیار مرجع رسـیدگی قـرار               .بخشیدن به اینگونه دعاوي است    

  : امه پیش بینی شده استموافقت ن 2 –  11ماده این موضوع در . دهد

  :در خواست شامل چنان اطالعاتی خواهد بود که منطقاً در موارد زیر در اختیار خواهان قرار دارد. …  «

هویت خواهان و تشریح میزان و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط وي، در مواردي که از جانـب               )1

واست باید صنعتی که از جانب آن درخواست بـه       صنعت داخلی، درخواست کتبی به عمل آمده باشد، در درخ         

یا اتحادیـه   ( عمل آمده است، طی فهرستی متشکل از هم تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه             

االمکـان میـزان و ارزش تولیـد داخلـی محـصول       مشخص گردد و حتی) تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه 

  ریح شود؛ مشابه مذکور توسط چنین تولیدکنندگانی تش
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هاي  کشور یا کشور مشخصات کامل محصولی که ادعا می شود براي آن یارانه پرداخت شده است، اسامی           )2

مبدأ یا صادرکننده مورد بحث، هویت هریک از صـادرکنندگان یـا تولیدکننـدگان خـارجی شـناخته شـده و                      

  ؛فهرستی متشکل از اشخاص شناخته شده و وارد کننده محصول مورد بحث

  کی در خصوص وجود، میزان و ماهیت یارانه مورد بحث؛مدار)3

دهد لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از واردات مشمول یارانه و بـر اثـر یارانـه            مدارکی که نشان می   )4

شود براي آن یارانـه پرداخـت        اطالعاتی در مورد سیر فزاینده حجم وارداتی که ادعا می          ،این مدارك . باشد  می

 – واردات بر قیمتهاي محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدي واردات بر صنعت داخلـی           شده است، اثر این   

  ».شود دهند را شامل می نشان می... آنگونه که عوامل و شاخصهاي مربوط به وضعیت صنعت داخلی 

مقامات مرجع رسیدگی پس از دریافت مدارك، دقت و کفایت مـدارك ارائـه شـده در درخواسـت بـراي                        

  .1 کفایت یا عدم کفایت مدارك مزبور براي توجیه آغاز تحقیق رابررسی خواهند کرداحراز

 فرمـان  11 دستورالعمل اتحادیه اروپا، در این زمینه مقرره اي مشابه موافقت نامه دارد؛ درمـاده              10  ماده  

تویـات آن بـه    بند، قواعد راجع بـه تقـدیم درخواسـت و مح   18یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکستان نیز، طی     

  .شود تبعیت از موافقت نامه تصریح شده است؛ اما در مقررات ترکیه ماده مشابه دیده نمی

در این مرحلـه،   . رسد  پس از آنکه مقامات، کامل بودن مدارك را احراز کردند نوبت به انجام تحقیقات می                

 را احراز نمایند زیرارکان یارانه، احراز الزم است براي مقامات مرجع رسیدگی و از آن جمله، مقامات گمرکی،        

  :دنو سپس به وضع عوارض جبرانی اقدام کن

تـشخیص  ) ؛ جتشخیص مبلغ یارانه بر حسب میـزان کمـک بـه دریافـت کننـده              ) ب؛   تشخیص یارانه  )الف

    میان یارانه اعطا شده و خسارت وارد به صنعت داخلی2)علی(سببیتتشخیص رابطه ) ؛ دلطمه

تـشخیص ورود لطمـه و   ( مورد ارکان دعوي این است که احراز ارکان سـوم و چهـارم            نکته بسیار مهم در   

هـاي   ، تنها در مورد یارانه هاي قابل تعقیب ضروري اسـت و در دعـاوي راجـع بـه یارانـه           )احراز رابطه سببیت  

                                                
 .١١ ماده٣دبن. 1

2.Causal Relationship   
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، در ممنوع، مرجع رسیدگی نیاز به احراز دو رکن اخیر ندارد گویی که تهیه کننـدگان مقـررات موافقـت نامـه       

  .اعطاي یارانه ممنوع، لطمه را مفروض دانسته اند؛ فرضی که اثبات خالف آن، ممکن نیست

  :پردازیم  رکن میارهچدر ادامه به توضیح هریک از این ما  

   تشخیص یارانه)الف

 در تعریف یارانه مذکور افتاد، یارانه زمانی محقق می شود که کمک مالی دولت یا هر رکـن دولتـی         چنانکه

لمرو یک عضو وجود داشته باشد اما با مطالعه سایر مواد این موافقت نامـه یارانـه هـا و مقـررات داخلـی                    در ق 

کشورهاي مورد مطالعه، در می یابیم که کمک مالی دولت، شرط الزم است اما کافی نیست زیرا ممکن اسـت             

یط معمـول بـازار، نفـع و    کمک مزبور در عمل، نفعی را منتقل نکند و یا کمک مالی مقرر شده نسبت به شـرا             

بنابراین، مرجع مزبور نمی تواند در تشخیص اعطا یا عدم اعطاي یارانـه از سـوي دولـت          . مزیت به شمار نیاید   

صادرکننده، به وجود کمک مالی دولت، اکتفا کند و باید دو شرط دیگر نیز از سوي مرجع رسیدگی به دعوي                

م انتقال نفع از سوي دولت به بخش دریافت کننـده یارانـه؛   لزو-1:این دو شرط عبارتند از. تشخیص داده شود  

  بودن یارانه اعطا شده  خاص -2

در حالی که شناخت مفهوم نفع در بحث :  لزوم انتقال نفع از سوي دولت به بخش دریافت کننده یارانه)1(

ن حال معیار تـشخیص    با ای .  یارانه هاي صادراتی، اهمیت زیادي دارد، موافقت نامه نفع را تعریف نکرده است            

انتقال یا عدم انتقال نفع را می توان چنین دانست که چون هدف عمده سـازمان تجـارت جهـانی، تاکیـد بـر              

نقش فعال و مثبت بازار و محدود شدن نقش دولت در امر تجارت خارجی است، لذا هرگونه فعالیت دولت که        

بنـابراین اعطـاي وام بـا    . ربردارنده انتقال نفع اسـت با مالحظات و منطق و رویه معمول بازار  انطباق ندارد، د          

شرایطی سهل تر از آنچه بانکهاي تجاري ارائه می کنند و یا خرید کاال از بخش داخلـی بـا عوضـی بیـشتر از                  

این معیار پیـشنهادي را مـی تـوان  از    . 1آنچه بخش خصوصی پرداخت می کند، متضمن انتقال نفع می باشد          

  : مطابق این ماده.افقت نامه بخوبی استنتاج کرد مو14مفاد بندهاي ماده 
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تدارك سرمایه توسط دولت به عنوان اعطاي کمک محسوب نخواهد شد مگر اینکـه بتـوان تـصمیم              )الف((

و ) گـذاري اولیـه   بینی خطر سـرمایه  از جمله پیش( گذاري  گذاري را مغایر با رویه معمول سرمایه       براي سرمایه 

  رو آن عضو تلقی کرد ؛ گذاران خصوصی در قلم سرمایه

وام دولتی به عنوان اعطاي کمک محسوب نخواهد شد مگر اینکه میان مبلغی که بنگاه دریافت کننـده                 )ب

اي که اگـر بنگـاه مزبـور عمـالً از      پردازد و مبلغی که از بابت وام تجاري قابل مقایسه وام از بابت وام دولتی می    

التفـاوت   بـه  ، مـا ]اعطـایی [در این حالت، کمـک  . وجود داشته باشدپرداخت، تفاوتی  کرد باید می    بازار اخذ می  

  میان این دو مبلغ خواهد بود ؛

تضمین وام توسط دولت به عنوان اعطاي کمک محسوب نخواهد شد مگر اینکه میان مبلغی کـه بنگـاه                 )ج

ست از بابـت وام  بایـ  پردازد و مبلغی که بنگاه مزبـور مـی      کننده تضمین از بابت وام تضمینی دولت می         دریافت

در چنـین   . پرداخت، تفاوتی وجود داشته باشد      اي در صورت عدم وجود تضمین دولت می         تجاري قابل مقایسه  

  التفاوت میان این دو مبلغ با احتساب تفاوت در کارمزدهاي مربوط خواهد بود؛ به ، ما]اعطایی[صورتی، کمک

ان اعطاي کمـک محـسوب نخواهـد شـد، مگـر            تدارك کاال یا خدمات یا خرید کاال توسط دولت، به عنو          )د

ل عوضـی               اینکه تدارك مزبور در مقابل عوضی کمتر از میزان کافی صورت گرفته باشد یا خرید مزبور در مقاـب

کفایت عوض در رابطه با شرایط حاکم بر بازار براي کاال یا خدمت مـورد بحـث در   . بیشتر از میزان کافی باشد 

از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیـت عرضـه   ( یین خواهد شد   کشور تدارك کننده یا خریدار تع     

  ).)در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید و فروش

  .موارد فوق الذکر اگر در امر صادرات مورد استفاده قرار گیرد جزو یارانه هاي صادراتی محسوب می شوند 

 درخـصوص حمایـت در برابـر واردات    اپـ یـه ارو دتحامقررات شـوراي ا  3 ماده 2    شرط انتقال نفع، در بند    

 ایـن  7مشمول یارانه از کشورهاي غیرعضو اتحادیه اروپا نیز مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است و در مـاده       

همـین رویـه از سـوي قانونگـذار     . مقررات، قواعدي مشابه موافقت نامه، براي انتقال نفع پیش بینی شده است    

 فرمان یارانـه هـا و اقـدامات    4ماده ) c(ین نامه منع رقابت غیرمنصفانه در واردات و بند  آی14ترکیه در ماده   

  . جبرانی پاکستان اتخاذ شده است
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از منظر موافقت  شرط ضروري دیگر براي ممنوع یا قابل تعقیب بودن یارانه        : یارانه 1لزوم خاص بودن   )2( 

آن است که مزیت یا نفع مـوردنظر دولت،صـراحتا در         یارانه، منظور از خاص بودن   .  خاص بودن آن است    نامه،

، در 3قانون مصوب یا در عمل ، به گروه،بنگاه،صنعت یا منطقه جغرافیایی خاصی محدود شده یـا برابـر مـاده       

  : موافقت نامه2مطابق ماده  .زمره یارانه هاي ممنوع قرار گیرد

 براي یک بنگـاه اقتـصادي یـا صـنعت یـا      1ده ما1به منظور تشخیص اینکه آیا یک یارانه به معناي بند     «   

که در موافقت نامه حاضر به ( گروهی از بنگاههاي اقتصادي یا صنایع واقع در قلمرو صالحیت مقام اعطاکننده        

  :جنبه خاص دارد یا ندارد اصول زیر اعمال می شود ) خوانده می شود2عنوان بنگاههاي خاص

ی که مقام اعطاکننـده بـه موجـب آن عمـل مـی کند،صـراحتا                در مواردي که مقام اعطاکننده یا قانون      )الف

  استفاده از یارانه را به بنگاه هاي معینی محدود سازد،چنین یارانه اي خاص محسوب خواهد شد؛

معیـار و   در مواردي که مقام اعطاکننده یا قانونی که مقام اعطاکننده بـه موجـب آن عمـل مـی کنـد،                    ) ب

خاص بودن یارانـه   بودن براي استفاده از یارانه و مبلغ آن را تعیین نماید،       ناظر بر واجد شرایط      3ط عینی ضواب

 بوده و معیارها یا    بطور اتوماتیک ) براي استفاده از یارانه   ( مطرح نخواهد بود مشروط بر آنکه واجدشرایط بودن       

  بررسی قرارداد؛مقررات یا دیگر اسناد رسمی درج شوند تا بتوان آنها را مورد  ضوابط بایدبوضوح در قوانین،

فوق مبنی بر خاص نبـودن  ) ب(و ) الف(چنانچه علی رغم نتایج حاصله از اعمال اصول مقرر در شقهاي    )ج

 مـی  ،یارانه،دالیلی براي قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر در واقع جنبه خاص داشته اسـت         

استفاده از تعداد محدودي از بنگاههاي معـین    :ارتند از این عوامل عب  .توان سایر عوامل را موردمالحظه قرار داد      

اعطاي یارانه زیاد و بدون تناسـب   نه،استفاده بنگاههاي معین از قسمت اعظم یک یارانه،  ااز برنامه پرداخت یار   

به بنگاههاي معین و طریقی که مقام اعطاکننده در تصمیم براي اعطاي یک یارانه ، نظر خود را اعمـال کـرده    

اجراي این بند،درجه تنوع فعالیتهاي اقتصادي در قلمرو مقام اعطاکننده یارانه و نیـز مـدت اجـراي                  در  . است

  ».برنامه پرداخت یارانه در نظرگرفته خواهند شد

                                                
1Specificity  
2.Certain Enterprises  

منظور از ضوابط عیين،ضوابطي بي طرفانـه و داراي ماهیـت اقتـصادي اسـت كـه                 . 3
  .به صورت افقي اجراشود مانند تعدادكاركنان یا اندازه بنگاه اقتصادي
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 نیـز  WTO   فلسفه ضرورت خاص بودن یارانه روشن نیست و در نوشته هاي راجع به موافقت نامه یارانه    

تنهـا  : بته یکی از نویسندگان، فلسفه این شرط را چنین ذکر می کند کـه        ال. چندان بدان پرداخته نشده است    

 زیرا دولت با اعطاي یارانه به بنگاه یـا       منصفانه را مورد تهدید قرار می دهد       تجارت اصل   یارانه خاص است که   

صنعت خاص، توجه ویژه خود را به صادرات خاص نمایان می سـازد و بـراي آن بنگاه،صـنعت و یـا محـدوده                     

افیایی، نسبت به رقبا  قائل به امتیازي خاص می شود؛ امري که در اعطاي یارانه عام بـه تمـام بخـشهاي              جغر

  .1صنعت کشور دیده نمی شود

  این تفسیر اگرچه در سطح داخلی پذیرفتنی است اما در سطح خارجی مـورد پـذیرش نمـی باشـد زیـرا                   

گان و صادرکنندگان خود را نسبت به رقباي خارجی       دولت از طریق اعطاي یارانه عام نیز می تواند تولیدکنند         

ه هـا و         در وضع مطلوب تري قرار دهد و تجارت منصفانه را تهدید نماید،وانگهی اگر فلسفه موافقت نامـه یاراـن

اقدامات جبرانی،مقابله با یارانه هایی است که با تاثیرگذاري بر امر صادرات ، جریان تجـارت آزاد را مخـدوش         

 تفاوتی میان یارانه هاي خاص و غیرخاص وجودداشته باشد زیرا گاه برخی از این یارانـه هـاي          می سازد،نباید 

  . غیرخاص، بطورغیرمستقیم بر امر صادرات اثر منفی دارند

  به نظر می رسد این شرط، ریشه در مذاکرات دور اروگوئه دارد که کشورها پس از مدتها اختالف عـضودر              

 ها، به منظور اعطاي امتیاز به کشورهاي عضو، تنها یارانه هاي خـاص را مـشمول            مورد مقررات راجع به یارانه    

بنابراین فلسفه این شرط را باید فراتر از مسائل حقوقی مورد توجـه قـرار دهـیم؛    . منع موافقت نامه قرار دادند   

رد یعنـی   همچنانکه استثناي این شرط یعنی عدم لزوم خاص بودن یارانه انرژي نیـز تـوجیهی غیرحقـوقی دا                 

کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی،  نسبت به کشورهایی که به تازگی درآستانه الحاق به سازمان هستند،           

 WTOبسیار سخت گیرانه تر از قبل عمل کرده و تعهداتی که فراتر از متن موافقت نامه یارانه ها بوده و به 

Plus هدات مازاد، فاقـد مبنـاي حقـوقی و خـارج از      البته تحمیل این تع   . د را برآنان تحمیل می کنند      معروفن

چارچوب سازمان تجارت جهانی نیست زیرا تعهدات مزبور در قالب توافقات دوجانبه یا چند جانبه بـا اعـضاي       

  .انجام می شودWTO مذاکره کننده و سپس در قالب پروتکل الحاق به سازمان با کل اعضاي

                                                
، ماهنامه  یارانه ها و اقدامات جرباني موافقت نامهحامد روحاني،.  1

  .٣۶، ص١٣٨٢ ، مهر و آبان ٢بررسیهاي بازرگاني، مشاره 
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 درخـصوص حمایـت در برابـر واردات مـشمول     اپـ یـه ارو دمقررات شوراي اتحا  شرط خاص بودن یارانه در    

 نیز صراحتا و در قالب جمالتی مشابه با متن موافقت نامه بیان شـده  یارانه از کشورهاي غیرعضو اتحادیه اروپا  

؛ اما چنین شرطی در قانون، فرمـان و آیـین نامـه  جلـوگیري از رقابـت غیرمنـصفانه در                   )3 ماده   2بند(است  

 16 قانون مزبور،در بیان معناي یارانه، بـه مـاده   2نمی شود؛ با این حال چون بند ب ماده  واردات ترکیه دیده    

  گات ارجاع داده و در این ماده، به خاص بودن یارانه اشاره شده است

اما شرط خاص بـودن یارانـه، در   . توان گفت که این شرط مورد نظر قانونگذار ترکیه اي نیز بوده است              ، می 

ان پاکستان، تصریح شده است و خاص بودن دقیقاً به همان معنایی بکار رفته کـه در مـتن               فرم 5 ماده   2بند  

  .موافقت نامه درج شده است

      

  کننده  تشخیص مبلغ یارانه بر حسب میزان کمک به دریافت)  ب

. نـد   مرجع رسیدگی پس از احراز وجود یارانه، مکلف است رکن دوم یعنی میزان یارانه اعطایی را احراز ک             

در مـاده  نامـه    موافقت. احراز این رکن می تواند بعدها مرجع را در تشخیص میزان عوارض جبرانی کمک کند              

ی را براي تشخیص اعطا یا عدم اعطاي یارانه و تعیین میزان یارانه داده شده مقرر کـرده            رهنمودهای خود،   14

متحدالشکلی را در اختیار مراجع داخلـی   این رهنمودها از آن رو ارائه شده است که معیارهاي روشن و             . است

ده، روشـن و                      کشورهاي عضو قرار دهد؛ ضمن آنکه تشخیص این مراجع از مبلغ یارانه باید در مـورد هـر پروـن

  :معیارهاي پیشنهادي ماده عباراتند از.مستند باشد

میم براي تدارك سرمایه توسط دولت به عنوان اعطاي کمک محسوب نخواهد شد مگر اینکه بتوان تص   )الف

و ) گـذاري اولیـه   بینـی خطـر سـرمایه       از جملـه پـیش    ( گـذاري     گذاري را مغایر با رویه معمول سرمایه        سرمایه

  گذاران خصوصی در قلمرو آن عضو تلقی کرد ؛  سرمایه

وام دولتی به عنوان اعطاي کمک محسوب نخواهد شد مگر اینکه میان مبلغی که بنگاه دریافت کننـده                 )ب

اي که اگـر بنگـاه مزبـور عمـالً از      پردازد و مبلغی که از بابت وام تجاري قابل مقایسه  دولتی می وام از بابت وام   
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التفـاوت   بـه  ، مـا ]اعطـایی [در این حالت، کمـک  . پرداخت، تفاوتی وجود داشته باشد کرد باید می    بازار اخذ می  

  میان این دو مبلغ خواهد بود؛

محسوب نخواهد شد مگر اینکه میان مبلغی کـه بنگـاه         تضمین وام توسط دولت به عنوان اعطاي کمک         )ج

بایـست از بابـت وام    پردازد و مبلغی که بنگاه مزبـور مـی      کننده تضمین از بابت وام تضمینی دولت می         دریافت

در چنـین   . پرداخت، تفاوتی وجود داشته باشد      اي در صورت عدم وجود تضمین دولت می         تجاري قابل مقایسه  

  التفاوت میان این دو مبلغ با احتساب تفاوت در کارمزدهاي مربوط خواهد بود؛ به ا، م]اعطایی[صورتی، کمک

تدارك کاال یا خدمات یا خرید کاال توسط دولت، به عنوان اعطاي کمـک محـسوب نخواهـد شـد، مگـر                      )د

 اینکه تدارك مزبور در مقابل عوضی کمتر از میزان کافی صورت گرفته باشد یا خرید مزبور در مقابـل عوضـی             

کفایت عوض در رابطه با شرایط حاکم بر بازار براي کاال یا خدمت مـورد بحـث در   . بیشتر از میزان کافی باشد 

از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیـت عرضـه   ( کشور تدارك کننده یا خریدار تعیین خواهد شد        

  .)در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید و فروش

 آیین 14 فرمان یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکستان و ماده8 و  7ل اتحادیه اروپا، مواد      دستورالعم 7  ماده  

نامه منع رقابت غیرمنصفانه در واردات ترکیه به تبعیت از متن موافقت نامه، قواعـد مـشابهی در ایـن زمینـه                       

  . وضع کرده اند

  

  شخیص ورود لطمه به صنعت داخلیت)   ج

پس از احراز میزان مبلغ      1د در مورد دعاوي راجع به یارانه هاي قابل تعقیب،           مقامات رسیدگی کننده بای   

 یا خیر و به ورود لطمه منتهی شده استآیا اعطاي یارانه مزبور،    نمایند که    مشخصکننده،    اعطایی به دریافت  

 بـدون  ارانـه  یلذا صرف احـراز اعطـاي  .  بارشده است یا خیربه صنعت داخلی کشور وارد کنندهآیا این لطمه ،   

احراز ورود لطمه، به اتخاذ اقدامات جبرانی منتهی نخواهد شد چرا که فلسفه این اقدامات، مقابله با خـسارت             

بیشتر و جبران خسارت است بنابراین وقتی خسارتی در کار نباشد، نیاز به اتخاذ اقدامات جبرانی نخواهد بود            

                                                
در یارانه هاي ممنوع، نیازي به احراز لطمه نیست و صرف اعطاي یارانه ، .  1

 .براي رسیدگي و و ضع عوارض، كايف خواهد بود
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 WTO بر خالف اصـل تجـارت آزاد   ،نی دست بزند  و هر کشور عضوي که در این حالت به وضع عوارض جبرا           

  .عمل کرده است

  تشخیص لطمه)1(  

البتـه  . دو عامـل مهـم اسـت   باید براساس مدارك مثبت بـوده و مـستلزم بررسـی عینـی       تشخیص لطمه   

امـا ایـن دو عامـل، جـزو عوامـل       نخواهند بود    این دو مقامات رسیدگی در بررسی تشخیص لطمه، محدود به         

  :ی ناپذیر در تشخیص لطمه به شمار می آیند که عبارتند ازاساسی و جدای

  

 بر قیمتهاي محصول مشابه در بـازار        مشمول یارانه اثر واردات   و  حجم واردات مشمول یارانه        بررسی   )الف(

 در خصوص حجم واردات مشمول یارانه، مقامات تحقیـق بررسـی خواهنـد کـه آیـا در حجـم واردات                     :داخلی

ش قابل توجهی به صورت مطلق یا در رابطه با تولید یا مصرف در کشور وارد کننده عـضو             مشمول یارانه، افزای  

در مورد اثر واردات مشمول یارانه بر قیمتها، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهنـد        . به وجود آمده است یا نه     

 کـشور وارد  کرد که آیا قیمت فروش محصوالت مشمول یارانه در مقایسه با قیمت محـصوالت مـشابه داخلـی         

کننده عضو به نحوه چشمگیري پایین تر بوده است یا نه و آیا اثر چنین وارداتی بـه گونـه دیگـر تنـزل قابـل                

توانـست بـه وقـوع     توجه قیمتها یا جلوگیري از افزایش چشمگیر قیمتها بوده است کـه در شـرایط دیگـر مـی      

  1.بپیوندد

در تشخیص لطمه، معموالً عوامـل و   : ین محصوالتی  اثر بعدي این واردات بر تولیدکنندگان داخلی چن        )ب(

شاخصهاي اقتصادي چون کاهش بالقوه و بالفعل محصول،فروش،سهم بازار،سود،بهره وري،بازگشت سرمایه یـا       

استفاده از ظرفیت؛ عوامل موثر بر قیمتهاي داخلی؛اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریـان نقـدینگی،موجودي،        

  2.شود رمایه یا سرمایه گذاري و مانند آن لحاظ میاشتغال و توانایی رشد س

واردات ،در مـواردي    تحقیق در مورد واردات یک محصول از خارج، همیشه محدود به یک کشور نیست و                

در ایـن  . یک محصول از بیش از یک کشور، همزمان موضوع تحقیقات راجـع بـه حقـوق جبرانـی قـرار گیـرد                
                                                

  . موافقت نامه١۵ ماده ٢بند . 1
  .امه موافقت ن١۵ ماده ۴بند . 2



 ٢٢٣

توانند اثرات ایـن واردات را یکجـا ارزیـابی کننـد کـه احـراز           صورتی می  مقامات تحقیق کننده تنها در       حالت،

  :نمایند

مبلغ یارانه برقرار شده در رابطه با واردات از هر کشور بیش از حـد قابـل اغمـاض بـوده اسـت و حجـم                         )1

مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل اغماض تلقی خواهـد شـد کـه    .باشد  واردات از هر کشور در حد جزئی نمی      

  . درصد ارزش واردات باشد1کمتر از 

ارزیابی یکجاي اثرات واردات با توجه به شرایط رقابت میان محصوالت وارداتی از یکسو و شرایط رقابـت          )2

  .1میان محصوالت وارداتی و محصوالت مشابه داخلی از سوي دیگر منطقی است

   ورود لطمه به صنعت داخلی کشور وارد کننده)2(

 این شرط نشان می دهد که مـواد  .اید بر صنعت داخلی کشوروارد کننده بار شده باشدبمورد بررسی  لطمه  

 منظور از صنعت داخلی عبارت است       مطابق موافقت نامه،  . موافقت نامه ناظر به یارانه هاي بخش صنعت است        

صوالتشان اي از آنها که مجموع تولید مح    از تولیدکنندگان داخلی محصوالت مشابه به عنوان یک کل یا دسته          

دهد مگر آنکه تولیدکنندگان با صادرکنندگان        سهم عمده اي از کل تولید داخلی آن محصوالت را تشکیل می           

شود براي آن یارانـه پرداخـت شـده یـا         بوده یا خود وارد کننده محصولی که ادعا می         2یا واردکنندگان مرتبط  

توانـد بـا ارجـاع بـه بقیـه       اخلـی مـی  محصولی مشابه از کشورهاي دیگر باشـند کـه در ایـن مـوارد صـنعت د              

  3.تولیدکنندگان تعریف شود

                                                
  .١۵ ماده٣بند. 1
ن اسـت كـه   آ  منظور از حمصوالت مـرتبط بـا صـادركنندگان یـا تولیدكننـدگان        . 2

یكي از اا بطور مستقیم یا غري مـستقیم بـر دیگـري كـنرتل داشـته باشـد یـا          )١

بـا هـم   ) ٣هر دو بطور مستقیم یا غري مستقیم حتت كنرتل شخص ثالثي باشـند یـا     )٢

 مستقیم شخص ثـالثي را كـنرتل كننـد بـه شـرط آنكـه       دیگر به طور مستقیم یا غري  

موجباتي براي قبول یا مظنون شدن بـه ایـن امـر وجـود داشـته باشـد كـه اثـر           

شود تولید كننـده ذیـربط بـه طریقـي متفـاوت       است كه سبب مي رابطه مزبور بگونه  

تـوان   از حلـاظ ایـن بنـد، هنگـامي مـي     . با تولیدكنندگان غري مـرتبط عمـل كنـد     

یك شخص، دیگري را كنرتل مي كند كه اويل قانونًا یـا عمـال در مـوقعیيت    پذیرفت كه   

  . باشد كه براي دومي ممنوعیتهایي به وجود آورد یا او را هدایت كند

  
  . ١۶ ماده١بند . 3



 ٢٢۴

در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است قلمرو یک عضو را در ارتباط با تولید مورد بحث بـه دو یـا چنـد           

تقسیم کرد و تولیدکنندگان فعال در هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانـه تلقـی نمـود بـه شـرط         بازار رقابتی 

  :آنکه

تولیدکنندگان فعال در چنین بازاري، تمام یا تقریباً همه تولید محصول مورد بحث را در آن بـازار بـه      ) فال

  فروش رسانند ؛

تقاضا در این بازار در حد زیادي توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سـایر نقـاط ایـن قلمـرو              ) ب

  .تدارك نشود

اي از کـل صـنعت    ا تشخیص داد حتی اگـر سـهم عمـده     توان وجود لطمه ر     در چنین اوضاع و احوالی می       

داخلی لطمه ندیده باشد به شرط آنکه تمرکز واردات مشمول یارانه در این بازار منفک، وجودداشـته باشـد و                     

نیز واردات مشمول یارانه به تولیدکنندگان تمام یا تقریباً تمام محـصول در چنـین بـازاري لطمـه وارد آورده                      

  . باشد

 تولیدکنندگان منطقه اي معین تعریف شـده باشـد، حقـوق جبرانـی     بر اساسصنعت داخلی  که   هنگامی  

تنها به آن دسته از محصوالت مورد بحث تعلق خواهدگرفت که جهت مصرف نهایی به این منطقـه فرسـتاده                     

 ایـن  اگر قانون اساسی کشور عضو وارد کننده، وضع عوارض جبرانی را به چنین مبنایی اجازه ندهـد،       . اند  شده

  :تواند حقوق جبرانی را بدون هیچگونه محدودیتی برقرار کند که عضو تنها در صورتی می

اي داده شده باشـد یـا    به صادرکنندگان، فرصت کافی براي متوقف ساختن صادرات با قیمتهاي یارانه         ) الف

  اشد ؛اي دیگر  تضمین بدهد و تضمینات کافی در این خصوص فوراً سپرده نشده ب اینکه به گونه

چنین حقوقی را تنها در مورد محـصوالت تولیدکننـدگان خاصـی کـه منطقـه مـورد بحـث را تـدارك              ) ب

  .کنند، وضع کرد می

این  شرایط نشان می دهد که با صادرکنندگانی که از یارانه قابـل تعقیـب اسـتفاده مـی کننـد در همـین                

تعقیب، منوط به ورود لطمه اسـت و تـا آنجـا    چارچوب با آنان برخورد می شود زیرا برخوردبا یارانه هاي قابل    

  .که امکان رفع این لطمه از سوي  عامل ورودآن  وجود داشته باشد به او مهلت رفع زیان داده خواهد شد



 ٢٢۵

ادغام دست یابند که خـصوصیات بـازار واحـد را پیـدا      در مواردي که دو یا چند کشور، به چنان سطحی از     

   .تلقی می شود صنعت داخلی ،ادغامکنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع 

 18 فرمان یارانه ها و اقـدامات جبرانـی پاکـستان و مـاده     10 و  9 دستورالعمل اتحادیه اروپا، مواد      9  ماده

  . آیین نامه منع رقابت غیرمنصفانه در واردات ترکیه نیزمقررات مشایهی را پیش بینی کرده است

  

  ده و لطمه به صنعت داخلیتشخیص رابطه علی میان یارانه اعطا ش)   د

یارانه آن است که در کنار احراز اعطاي یارانه و ورود راجع به  سومین رکن براي پیروزي خواهان در دعواي        

) سـببیت (لطمه، اثبات شود که میان اعطاي یارانه و ورود لطمه به صنعت داخلی کشور زیاندیده، رابطه علـی   

ایـن   .یدگی احراز گردد وگرنه عوارض جبرانی وضع نخواهد شـد  و این رکن باید از سوي مرجع رس  وجود دارد 

 باید ثابت کرد که واردات «مطابق این بند،. نامه مورد تصریح قرار گرفته است  موافقت15 ماده 5شرط در بند 

اثبات رابطه علـی  . اند نامه حاضر شده مشمول یارانه به واسطه اثرات یارانه، سبب ایراد لطمه در مفهوم موافقت     

باشد،  میان واردات مشمول یارانه و لطمه به صنعت داخلی، بر بررسی همه مدارکی که نزد مقامات موجود می           

مقامات همچنین هرگونه عوامل شناخته شده دیگري غیر از واردات مـشمول یارانـه را کـه    . مبتنی خواهد بود  

اشی از این عوامل دیگر نباید بـه  اند بررسی خواهندکرد و لطمات ن      همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده      

عواملی که ممکن است در این زمینه دخیـل باشـند از جملـه شـامل               . واردات مشمول یارانه نسبت داده شود     

  :باشند موارد زیر می

حجم و قیمت آن بخش از واردات محصول مورد بحث که مشمول یارانه نیست، کاهش تقاضا یـا تغییـر در         

ري محدود کننده تولیدکنندگان داخلی و خارجی و رقابت میان آنها، تحـوالت           هاي تجا   الگوهاي مصرف، رویه  

  ».وري صنعت داخلی تکنولوژیک و عملکرد صادراتی و بهره

 موجود، تشخیص جداگانه تولید داخلی محصول مشابه را بر مبناي معیارهایی چون           اطالعاتهنگامی که     

یر سازد اثر واردات مشمول یارانه، در ارتباط با ایـن تولیـد     فرایند تولید، فروش و نفع تولیدکنندگان امکان پذ       

واردات  اگر تشخیص جداگانه این تولیـد امکـان پـذیر نباشـد، اثـر         . داخلی محصول مشابه ارزیابی خواهد شد     



 ٢٢۶

شـود   مشمول یارانه با بررسی تولید در کوچکترین گروه یا دسته از محصوالتی که محصول مشابه را شامل می       

  . توان اطالعات الزم را فراهم آورد، ارزیابی خواهد شد  میو در مورد آن

. تشخیص خطر ایراد لطمه جدي، تنها بر واقعیات مبتنی خواهد بود و نه بر ادعا، حدس یـا احتمـال بعیـد         

  :بدین ترتیب که

 وضعیتی باشد که در آن، یارانـه سـبب ایجـاد لطمـه شـود، بایـد       داوضاع و احوال که ممکن است موج    -1

  اشد؛الوقوع بقریب 

  . بینی شده باشد  موضوع پیش-2

هـاي   ماهیت یارانـه یـا یارانـه   ی نظیر  در تشخیص خطر ایراد لطمه، مقامات تحقیق کننده باید به عوامل  -3

نرخ قابل افزایش جریان واردات مشمول یارانـه بـه بـازار داخلـی کـه        مورد بحث و اثرات تجاري احتمالی آن؛      

افزایش مکفی استفاده از ظرفیـت یـا افـزایش قابـل توجـه و           ؛توجه واردات باشد    گویاي احتمال افزایش قابل     

 احتمال افـزایش معتنـا بـه صـادرات مـشمول یارانـه بـه        ةدهند قریب الوقوع در ظرفیت صادرکننده که نشان 

 بازارکشور وارد کننده عضو باشد، با در نظر گرفتن وجود سایر بازارهاي صادراتی براي جذب هرگونه صـادرات             

هاي داخلی، اثرات کاهش دهنده یا رکودي قابل توجـه      شود که بر قیمت     اضافی ؛آیا واردات به قیمتی وارد می      

   .موجودي محصول موضوع تحقیق؛ دارد و احتماالً تقاضا براي واردات بیشتر را افزایش می دهد

 بلکه تمـام  ، به دست دهدتواند رهنمودي قطعی   کدام از این عوامل لزوماً و به خودي خود نمی          البته هیچ   

عوامل مورد بررسی باید به این نتیجه منتهی شود که افزایش صادرات مشمول یارانـه، قریـب الوقـوع اسـت و          

  . اگر اقدام حمایتی به عمل نیاید، لطمه مهمی وارد خواهد شد

یـز تـصریح    فرمـان پاکـستان ن   11دستورالعمل اتحادیه اروپا و ماده      10 ماده 2  شرط رابطه سببیت در بند    

شده است اما چنین صراحتی در مقررات ترکیه دیده نمی شود و ضرورت وجود رابطـه سـببیت را تنهـا مـی                    

مطابق این .  قانون منع رقابت غیرمنصفانه در واردات می توان استنباط کرد10توان بطور ضمنی از مفاد ماده    

ناشی از برخوردار از یارانه و لطمه  .... دات  تحقیق در مواردي آغاز می شود که مدارك کافی دال بر وار           « ماده  

  ».  وجود داشته باشدآن



 ٢٢٧

  

  :آیین انجام تحقیقات توسط مرجع رسیدگی )4  

 قانع شوند که مدرك کافی براي توجیه آغاز تحقیق وجود دارد، مراتب بـه                مرجع رسیدگی  وقتی مقامات   

تحقیق در صورتی آغاز می شـود   .اهد شدعضو یا اعضایی که محصوالتشان موضوع چنین باشد اطالع داده خو    

که مرجع رسیدگی بـر پایـه بررسـی میـزان حمایـت یـا از مخالفـت بـا درخواسـت بـه عمـل آمـده توسـط                               

تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه، احراز کنند که درخواسـت مزبـور توسـط یـا از جانـب صـنعت داخلـی             

ی قرار گیرد که مجموع محـصول آنهـا بـیش از           صورت گرفته و مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخل         

 درصد کل تولید محصول مشابه تولیدي در آن بخش از صنعت داخلی که حمایت یا مخالفـت خـود را بـا           50

 به عمل آمـده حمایـت    از درخواست اگر تولیدکنندگانی که صراحتاً   . درخواست ابراز داشته است تشکیل دهد     

حصول مشابه تولیدي در صنعت داخلـی را در اختیـار داشـته باشـند      درصد کل تولید م25می کنند کمتر از  

 اگر تصمیمی در مورد آغاز تحقیق اتخاذ نشده باشـد، مقامـات از علنـی            1.آغاز نخواهد شد   گونه تحقیقی  هیچ

  . کردن درخواست آغاز تحقیق خودداري خواهند کرد

یافت درخواست کتبی یـک صـنعت    اگر در شرایطی خاص، مقامات رسیدگی تصمیم بگیرند که بدون در             

زد   داخلی یا از جانب آن براي آغاز تحقیق، چنین تحقیقی را آغاز کنند، در صورتی دست بـه اقـدام خواهنـد                

 2.که مدارك کافی در مورد وجود یارانه، لطمه و رابطه علی، جهت توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشـند     

در  ن در تصمیم مربوط بـه آغـاز یـا عـدم آغـاز تحقیـق و پـس از آن            زما مدارك مربوط به یارانه و لطمه، هم      

   . مورد بررسی قرار خواهند گرفت،جریان تحقیق

ربط قانع شوند که براي توجیه اقدام، مدارك کافی در مورد پرداخت یارانه یا         به محض اینکه مقامات ذي      

 کرده و تحقیق را فـوراً متوقـف خواهنـد        را رد  1لطمه وارده وجود ندارد، درخواست به عمل آمده مطابق بند           

در مواردي که مبلغ یارانه، در حد قابل اغماض یا حجم واقعی یا بالقوه واردات، مشمول یارانه یا لطمه     . ساخت

                                                
 .١١ ماده۴بند. 1
 .١١ ماده۶بند. 2
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مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل اغماض تلقی خواهد شد . وارده جزئی باشد، تحقیق فوراً متوقف خواهد شد   

   1. واردات باشد درصد ارزش1که کمتر از 

مدارك طرفین را مورد بررسـی قـرار داده و در صـورت      است   مکلف   2مرجع رسیدگی در خالل تحقیقات       

دسترسی نداشتن به مدارك و احساس نیاز بدانها در جریان رسیدگی به طرفین اخطار دهد که مدارك مـورد   

ه تفـصیل     موافقت12ست تا در ماده   اهمیت این مقوله، باعث شده ا     . نیاز را در اختیار مرجع قرار دهند       نامه ـب

  .به مقرراتی در این زمینه پرداخته شود

نفع در تحقیق مربوط به حقوق جبرانـی در مـورد اطالعـاتی کـه      نفع و تمام طرفهاي ذي   به اعضاي ذي     

یـق  مقامات الزم دارند اطالع و به آنها فرصت زیادي داده خواهد شد تا تمام مدارکی را کـه در خـصوص تحق                    

  .مورد بحث مرتبط تلقی می کنند کتباً ارائه نمایند

هاي مورد اسـتفاده در     کننده پرسشنامه   به صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارجی یا اعضاي ذینفع دریافت         

اي  بـه عنـوان یـک قاعـده    .  روز براي پاسخ مهلت داده خواهد شد  30تحقیق مربوط به حقوق جبرانی حداقل       

هفتـه پـس از      ان از تاریخ دریافت پرسشنامه محاسبه می شود که بدین منظور یـک            کلی، مهلت صادر کنندگ   

به هر درخواسـت بـراي تمدیـد        . تاریخ ارسال آن براي اشخاص زیر، پرسشنامه دریافت شده تلقی خواهد شد           

 روزه توجه مقتضی مبذول خواهد شد و چنانچه دالیل الزم وجود داشته باشـد در صـورت امکـان،                    30مهلت  

  . مدید صورت خواهد گرفتاین ت

اند، فـوراً   با رعایت الزام به حفظ اطالعات محرمانه، مدارکی که عضو ذینفع یا طرف ذینفع کتباً ارائه کرده         

  . در اختیار دیگر اعضاي ذینفع یا طرفهاي ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار خواهند گرفت

 مـاده  1مل درخواست کتبی دریافتی طبق بند      به محض اینکه تحقیق آغاز شد، مرجع رسیدگی، متن کا           

 را به صادرکنندگان شناخته شده و به مقامات کشور صادرکننده ارائه خواهند کرد و به مجرد درخواسـت،         11

                                                
 .١١ ماده١١بند. 1
فني بطـور   مقررات مربـوط بـه اجنـام حتقیقـات و دریافـت و بررسـي مـدارك طـر                  . 2

 موافقت نامـه و مقـررات راجـع بـه حتقیـق در حمـل، در       ١٢ و ١١تفصیلي در مواد   
 . موافقت نامه آمده است۶ضمیمه مشاره 
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در مورد حفظ اطالعات محرمانه، توجه مقتـضی  . آن را در اختیار دیگر طرفهاي ذینفع درگیر قرار خواهند داد         

  . مبذول خواهد شد

نفع و طرفهاي ذینفع همچنین از این حق برخوردند که در صورت توجیه امر، اطالعاتی را شفاهاً         اعضاي ذی 

هـد  ادر مواردي که این اطالعات شفاهاً ارائه می شود، از اعضا و طرفهاي ذینفع بعداً درخواست خو         . ارائه کنند 

توانـد بـر    کننـده تنهـا مـی     هرگونه تصمیم مقامـات تحقیـق       . شد که این اظهارات را به صورت کتبی درآورند        

اطالعات و دالیلی مبتنی باشد که به صورت کتبی نزد ایـن مقامـات بـوده و بـا در نظـر گـرفتن لـزوم حفـظ             

اگر عملی باشد، مقامـات     . اند  اطالعات محرمانه، در اختیار اعضا و طرفهاي ذینفع سهیم در تحقیق قرار گرفته            

 خواهند داد تا تمام اطالعات مربوط بـه طـرح مسائلـشان را    فرصتهاي به موقع به تمام اعضا و طرفهاي ذینفع    

باشد، بررسی کننـد و    حقیق مربوط به حقوق جبرانی می     تندارد و مورد استفاده مقامات در       که جنبه محرمانه    

  . بر اساس این اطالعات، پیشنهادهایی را آماده سازند

مزیت رقابتی مهمی براي رقیب محسوب شـود      هرگونه اطالعاتی که ماهیاتاً محرمانه باشد مثالً افشاي آن،          

یا اثر سود قابل توجهی بر شخص عرضه کننده اطالعات داشته باشد، یا توسط طرفهاي یک تحقیق، محرمانه             

ارائه شده باشد، به مجرد ارائه دالیل معتبر، مقامات آنها را محرمانه تلقی خواهند کرد و این اطالعـات بـدون                 

  .ده، افشا نخواهد شداجازه مخصوص طرف ارائه کنن

مات رسیدگی کننده در جریان تحقیق باید در خصوص دقت اطالعات عرشـه شـده توسـط اعـضا یـا                    امق  

تواننـد در صـورت    مقامات تحقیق کننـده مـی  . هایشان بر آنها مبتنی است قانع شوند    طرفهاي ذینفع که یافته   

که در وقت مناسبی، عضو مورد بحث را مطلـع  لزوم تحقیقاتی را در قلمرو اعضاي دیگر انجام دهند به شرط آن   

تواننـد تحقیقـاتی را در    به عالوه مقامات تحقیق کننـده مـی     . سازند و این عضو نیز مخالفتی با تحقیق ننماید        

بنگـاه مزبـور بـا چنـین      محلهاي کار یک بنگاه انجام دهند و بایگانیهاي آن را بررسی نمایند مشروط بر اینکه    

اهمیت تحقیقـات محلـی و      .فتی نکرده باشد  لعضو موردبحث نیز مطلع شده و مخا      و   کاري موافقت کرده باشد   

 موافقت نامـه یارانـه هـا، بـه     6لزوم رعایت آیین ویژه انجام این کار به درجه اي بوده است که ضمیمه شماره        

ا مقامـات تحقیـق کننـده بـ    مطابق این رویـه هـا،       . رویه هاي مربوط به تحقیق در محل اختصاص یافته است         
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رعایت الزام به حفظ اطالعات محرمانه، نتایج هرگونه تحقیقاتی را در اختیار بنگاهی کـه بـه آن مربـوط مـی                       

توانند چنین  این مقامات همچنین می. شود قرار خواهندداد یا آنها را براي چنین بنگاههایی افشا خواهند کرد      

به استفسارات یا سواالتی که توسط مقامات یا        در صورت امکان باید   . نتایجی را در اختیار متقاضیان قرار دهند      

بنگاههاي کشورهاي صادرکننده عضو به عمل می آید و براي موفقیت تحقیق محلی جنبه اساسـی دارد قبـل          

  1.از بازدیدریالپاسخ داده شود

در مواردي که یک عضو یا طرف ذینفع، مانع دسترسی بـه اطالعـات الزم ظـرف مـدتی معقـول گـردد یـا                

تـوان    دیگر، این اطالعات را ظرف این مدت ارائه ننماید یا به نحو چشمگیري مانع تحقیق شود، می گونه اي   به

قبل از اتخاذ تصمیم نهـایی،  . بر مبناي واقعیات موجود، تصمیمات مقدماتی و نهایی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ کرد          

اعمال اقدامات قطعی را شکل مـی  مقامات آن دسته از واقعیات تحت بررسی را که مبناي تصمیم در خصوص  

افشاي این واقعیات باید با دادن وقت کافی به طرفهـاي     . دهند، به اطالع اعضا و طرفهاي ذینفع خواهد رساند        

  .صورت گیرد تا آنها بتوانند از منافع خود دفاع کنند

بـه  در مواردي که محصول موضوع تحقیق عموماً در سطح خرده فروشـی بـه فـروش مـی رسـد، مقامـات                       

کنندگان صنعتی این محصول و سازمانهاي نماینده و مصرف کننده فرصت خواهنـد داد اطالعـاتی را                   استفاده

  . شود، ارائه کنند که به تحقیق در خصوص پرداخت یارانه، لطمه و رابطه علی مربوط می

 آنهـا   مقامات به مشکالتی که طرفهاي ذینفع خصوصاً شرکتهاي کوچک در عرضه اطالعات درخواسـتی بـا               

  . روبرو بوده اند توجه مقتضی مبذول خواهند داشت و هرگونه کمکهاي ممکن را عرضه خواهند کرد

 از اقـدام سـریع در خـصوص    WTO فوق الذکر آن نیست که مقامات یک کـشور عـضو    رویه هاي هدف از   

وقتی یا نهایی طبق  آغاز تحقیق، اتخاذ تصمیمات مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی یا اعمال اقدامات م               

  .کند ممانعتنامه  مقررات مربوط در موافقت

 ماه پس از آغـاز بـه اتمـام خواهـد     18تحقیقات جز در اوضاع و احوال خاص، ظرف یکسال و حداکثر طی            

  . رسید

                                                
 .موافقت نامه۶ضمیمه مشاره٨بند. 1
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 آیـین نامـه ترکیـه    21 و 20 دستورالعمل اتحادیه اروپـا و مـواد  11قواعد مربوط به انجام تحقیقات در ماده 

 مـاده و دو  20در پاکستان نیز به موجـب آیـین نامـه مـستقلی کـه داراي       . شابه موافقت نامه دارند   مقرراتی م 

 اصالح گردید، آیین انجام تحقیقات توسط مرجع رسیدگی، بـا          2002جدول ضمیمه بوده و در سپتامبر سال        

 ایـن آیـین نامـه،      عنایت به مقررات موافقت نامه یارانه تصویب شد و امروزهکمیسیون ملی تعرفه،  بر اسـاس               

  .تحقیقات خود در دعاوي راجع به یارانه را انجام می دهد

  

   حین رسیدگیمرحله -ب

یارانه، ممکن است مرجـع ذي صـالح، اتخـاذ اقـداماتی را ضـروري              راجع به   در حین رسیدگی به دعواي        

 بـه  2تعهـد قبـول   و 1، از اتخاذ اقـدامات مـوقتی      WTO ها و اقدامات جبرانی     نامه یارانه   موافقت. تشخیص دهد 

ایـن  بر این اساس . کند که ممکن است مورد توجه مرجع رسیدگی قرار گیرد عنوان دو دسته اقداماتی یاد می     

  :بررسی خواهیم نموددو نوع اقدام را در دو بخش 

  

   اقدامات موقتی -1   

 دهمواره موجـ نها، راجع به یارانه به علت فنی و پیچیده بودن آ   جریان رسیدگی در دعاوي         طوالنی بودن 

از ایـن رو  . این خطر است که لطمـات بیـشتر و جبـران ناپـذیري بـه صـنعت داخلـی یـک کـشور وارد شـود            

اي در خـصوص امکـان اتخـاذ اقـدامات مـوقتی در طـول         خود، مقررات ویـژه   17ها در ماده      نامه یارانه   موافقت

وارد میسر نبوده و نیازمند تحقـق سـه    اتخاذ اقدامات موقتی در همه م   .بینی کرده است    جریان رسیدگی پیش  

  :شرط زیر است

اي عمومی بدین منظور منتشر شده باشد و به اعضاي ذینفع و طرفهـاي ذیتفـع    آغاز و اطالعیه  ،   تحقیق -1

  فرصت کافی براي تسلیم اطالعات و اظهار نظر داده شده باشد؛

                                                
1.Provisional Measures.   
2. Undertaking.  
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ت داخلـی در نتیجـه واردات    تشخیص مقدماتی مثبتی در خصوص وجود یارانه و ورود لطمـه بـه صـنع       -2

  یارانه، داده شده باشد؛ مشمول

 مقامات ذیربط تشخیص دهند که براي جلوگیري از ایراد لطمه در جریان تحقیق، چنین اقداماتی الزم              -3

    . است

هـایی   نامـه  تواند در قالب وضع حقوق جبرانی موقتی باشد که با سپرده نقدي یا ضـمانت     اقدامات موقت می  

اقدامات باید به کشور عضو یـا اعـضا و   این  1.گردد  یارانه که موقتاً محاسبه شده است، تضمین می معادل مبلغ 

 در ایـن اطالعیـه، توضـیحات کـافی در مـورد       و   طرفین ذینفع از طریق اطالعیـه عمـومی اطـالع داده شـود            

شـود کـه    ره مـی تشخیص مقدماتی وجود یارانه و لطمه ذکر خواهد شد و در آن به امورموضوعی و حکمی اشا     

  .به قبول یا رد استدالل منجر گردیده اند

 روز پس از آغاز تحقیق اعمـال نخواهـد شـد واعمـال آن از چهـار مـاه تجـاوز            60زودتر از   وقتی  اقدامات م 

  .نخواهد کرد

 فرمـان  5 فرمان یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکـستان و مـاده      13 دستورالعمل اتحادیه اروپا، ماده      12ماده

رقابت غیرمنـصفانه در واردات ترکیـه و مـاده   قـانون پاکـستان، نیـز از قواعـدي مـشابه موافقـت نامـه                        منع  

  .برخوردارند

  

  تعهدات قبول  -2  

 تعهد کند که با انجام اقداماتی مانند حـذف یـا      ،تواند در اثناي تحقیقات      می   خوانده دعوي راجع به یارانه    

 همچنـین کـشور واردکننـده نیـز مـی      . منصرف کنندجبرانی عوارض   تحدید یارانه، کشور زیاندیده را از وضع      

 به مجـرد  تواند پیشنهاد دهد که صادرکننده با پذیرش تعهد، از صدور کاالي برخوردار از یارانه خودداري کند           

جریـان رسـیدگی ممکـن اسـت      و یا پذیرش تعهد از سوي صادرکننده، دریافت تعهد داوطلبانه رضایت بخش  

موافقـت نامـه از آن   . امات موقتی یا وضع حقوق جبرانی به حالت تعلیق درآید یا متوقف شود         بدون اعمال اقد  

                                                
  .١٧ ماده٢بند. 1
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رو این مکانیزم  را در مقررات خود پیش بینی کرده است که کـشورها تاحـدامکان از وضـع عـوارض جبرانـی                 

 دیگر بر اسـتثنایی  این فلسفه بار. خودداري کرده و عوارض را به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار دهند 

  .بودن شیوه وضع عوارض تاکید می کند

  : زیر استوارد شامل ماتتعهد  

 کشور صادر کننده عضو با حذف یا تحدید یارانه یـا اتخـاذ سـایر اقـدامات در خـصوص آثـار آن                      دولت -1

  موافقت کند؛

یق کننده قانع شوند  صادرکننده موافقت کند در قیمتهایش بگونه اي تجدید نظر نماید که مقامات تحق       -2

افزایش قیمت در چارچوب این تعهدات نباید بیش از حد الزم براي حذف . که اثر زیانبار یارانه رفع شده است     

مطلوب است که افزایش قیمت، کمتر از مبلغ یارانه باشد به شرط آنکه ایـن افـزایش بـراي                . مبلغ یارانه باشد  

  .رفع لطمه به صنعت داخلی کافی باشد

 در صورتی درخواست یا پذیرفته خواهنـد شـد کـه مقامـات کـشور وارد کننـده عـضو تـشخیص           تعهدات  

مقدماتی مثبتی در موردپرداخت یارانه و لطمه وارده بر اثر چنین یارانه اي داده و در مـورد دریافـت تعهـد از             

. )ه یارانـه هـا   موافقت نامـ 18 ماده 2بند (صادرکنندگان، موافقت کشور صادرکننده عضو را کسب کرده باشند        

 بـراي مثـال اگـر تعـداد     ؛کـه قبـول تعهـدات پیـشنهادي عملـی نیـست          ذیرنداگر مقامات کشور واردکننده بپ    

صادرکنندگان بالفعل یا بالقوه بیش از اندازه زیاد باشد یا دالیل دیگري مانند سیاست عمـومی وجـود داشـته             

ورتی که عملی باشد مقامـات، دالیلـی را کـه          در این حالت و در ص     . باشد، الزامی به پذیرش تعهد وجود ندارد      

آنها را وادار به عدم پذیرش تعهد نامناسب کرده است را به صادرکننده ارائه و تا جایی که امکـان پـذیر باشـد     

  . به وي فرصت اظهار در این باره را خواهند داد

قبـول تعهـد، کـشور    آید کـه در صـورت عملـی بـودن        چنین برمی   فوق الذکر   بند حکم مقرر در  از ظاهر      

نامـه   زیاندیده مکلف به پذیرش تعهد است چرا که وضع عوارض، استثنایی بر اصل تجارت آزاد است و موافقت    

WTO کوشند که تا حد امکان، تجارت آزاد محدود نشده و محدودیتهاي مقرر شده نیـز تنهـا در مـوارد                      می

 براي پذیرش یـا عـدم پـذیرش تعهـد مناسـب      خاص پیاده شود وانگهی دادن اختیار مطلق به کشور زیاندیده   



 ٢٣۴

 –تواند باعث سوءاستفاده احتمالی آن کشور شود ضمن آنکه دلیل معقولی نیز بـراي عـدم پـذیرش تعهـد                   می

 وجود ندارد زیرا زیان وارده بر کـشور زیاندیـده، بـا تعهـد مناسـب کـشور       –در صورت مناسب بودن آن   حتی  

 قبول قرار گیرد، در صورتی بـاز هـم تحقیـق دربـاره لطمـه انجـام        اگر تعهدي مورد  . گردد  صادرکننده رفع می  

خواهد شد که کشور صادرکننده عضو تمایل خود را نسبت به چنین اقدامی نشان دهد یا کـشور وارد کننـده                  

در این صورت، اگر تشخیص داده شود که لطمـه اي وارد نیامـده اسـت،           . عضو چنین تصمیمی را اتخاذ نماید     

اقط خواهد گردید مگر در مواردي که احراز عدم وجود خطر لطمه تا حد زیادي بـه خـاطر       تعهد خود بخود س   

در چنین مواردي، مقامات ذیربط می توانند بخواهند که این تعهد براي مدتی معقول طبـق  . وجود تعهد باشد  

طمـه وارد  در صورتی که تشخیص داده شود که یارانه پرداخت شده و ل        . نامه حاضر حفظ شود     مقررات موافقت 

   1.ماند   خواهد نامه حاضر، همچنان باقی آمده است، تعهد طبق شرایط مذکور در آن و مقررات موافقت

توانند تعهداتی را در خـصوص قیمـت پیـشنهاد کننـد امـا هـیچ               میخود  مقامات کشور وارد کننده عضو        

که دولتها یا صادرکنندگان چنـین   این واقعیت   . اي مجبور به تبعیت از چنین تعهداتی نخواهد بود          صادرکننده

پذیرند به هیچ وجه نباید به بررسـی موضـوع    کنند یا دعوت براي چنین کاري را نمی تعهداتی را پیشنهاد نمی  

البته مقامات مخیرند تشخیص دهند که در صورت ادامـه واردات مـشمول یارانـه، احتمـال                 . خدشه وارد آورد  

  . خطر لطمه بیشتر وجود دارد

اي کـه تعهـد پیـشنهادي آن     تواننـد از هـر دولـت یـا صـادرکننده         مقامات می ین اجراي تعهد،      براي تضم 

پذیرفته شده است بخواهند که هر چند گاه یکبار اطالعاتی را در مورد اجراي چنـین تعهـدي ارائـه نمایـد و                    

  . هاي مربوط را بدهد اجازه بررسی داده

توانند با استفاده از بهتـرین اطالعـات موجـود،     ضو می، مقامات کشور وارد کننده ع     2 نقض تعهد  صورتدر    

 اعمال فوري اقدامات موقتی اتخـاذ  مانندنامه  و منطبق با مقررات آن          اقدامات سریعی را در چارچوب موافقت     

  . و یا رسیدگی منتهی به وضع عوارض نهایی را ادامه دهد کنند

                                                
 .١٨ ماده۴بند 1

2.Violation of Undertaking.  



 ٢٣۵

اقدامات جبرانی پاکستان، در تهیه قواعد نـاظر بـه     فرمان یارانه ها و      15 و   14 قانون ترکیه و مواد      11ماده

رد تعهد و خاتمه تحقیقات بدون وضع عوارض در صورت قبول تعهد، کامالً از متن موافقت نامه تبعیت کـرده                 

مقرر میدارد که اتخاذ اقـدام  13قسمت اخیر ماده: دستورالعمل اتحادیه اروپا داراي تفاوت است13اند اما ماده   

 از تعهـد نیـز مـی    1مات کشوررسیدگی کننده، عالوه بر نقض تعهـد، شـامل فـرض انـصراف    سریع از سوي مقا 

ممکن است در ظاهر، انصراف از تعهد، نوعی نقض تعهد محسوب شود اما تهیـه کننـدگان دسـتورالعمل          .باشد

ت توضیح آنکه نقض تعهد شامل مـوردي اسـ  .اتحادیه میان نقض تعهد و انصراف از آن قائل به تفاوت شده اند       

که کشورمتعهد به رغم تعهد خود در عمل تعهد را زیر پا می گذارد درحـالی کـه انـصراف از تعهـد نـاظر بـه                         

صراف داده اسـت و ایـن                     فرضی است که کشور متعهد بدون نقض عملی، اعالم می کند کـه از تعهـد خـود اـن

 که در نقض تعهـد،   فایده عملی این تفکیک آن است     .انصراف ممکن است در عمل به نقض تعهد منتهی نشود         

کشورواردکننده می تواند رسیدگی را دنبال کرده و عوارض موقت یا نهایی وضـع کنـد در حـال کـه درفـرض            

انصراف از تعهد ممکن است این پرسش بوجودآید که صرف انصراف براي وضع عـوارض کـافی اسـت یـا بایـد       

عمل، براي از بین بردن این تردید،قید انصراف در عمل نیز به نقض تعهد منتهی شود؟ تهیه کنندگان دستورال         

به عبارت دیگر . انصراف از تعهد را نیز به فرض نقض تعهد افزوده اند و یک حکم را بر هردو فرض بارکرده اند                

از منظر دستورالعمل اتحادیه اروپا صرف انصراف از تعهد براي وضع عوارض کافی اسـت چراکـه فـرض بـرآن                     

  .تعهد منتهی خواهد شداست که انصراف از تعهد به نقض 

  

   پس از رسیدگیمرحله  -ج

، مهمتـرین    اتخـاذ شـده    دن عـوارض و تجدیـدنظر در تـصمیمات        کروضع حقوق جبرانی، عطف بماسبق        

در این بنـد بـه تفـصیل، ایـن      ما  . دکناقداماتی است که ممکن است مرجع ذي صالح پس از رسیدگی اتخاذ             

  :اقدامات را مورد بررسی قرار خواهیم داد

  

                                                
1.Withdrawal.  



 ٢٣۶

   وضع حقوق جبرانی-1

اگر کشور عضو زیاندیده، در مورد وجوه یارانه و مبلغ آن تشخیص قطعی بدهد و بـه واسـطه اثـرات ایـن                 

تواند به وضع حقوق جبرانی اقدام کنـد    نامه می   یارانه، لطماتی از ناحیه واردات مشمول یارانه واردآید، موافقت        

  1.دها پس گرفته شو مگر اینکه یارانه یا یارانه

در خصوص اینکه اگر همه شرایط براي وضع حقـوق جبرانـی وجـود داشـته                گیري  تصمیم    موافقت نامه،   

در خصوص اینکه آیا مبلـغ حقـوق جبرانـی کـه قـرار      گیري باشد آیا چنین حقوقی وضع شود یا نه و تصمیم        

ه  وارد کننده عضو قـرار داد یا کمتر از آن، بر عهده مقامات کشورباشد  کل مبلغ یارانه  برابر بااست وضع بشود 

داند زیرا تجویز وضـع   البته موافقت نامه، اجازه وضع عوارض بیش از میزان یارانه اعطا شده را مجاز نمی     . است

عوارض جبرانی در برابر واردات کشورهاي دیگر امري استثنایی بوده و تنها تا میزانـی مجـاز اسـت کـه زیـان               

داند که میزان عوارض جبرانی مـشروط      د و حتی موافقت نامه مطلوب می      وارده بر کشورواردکننده را رفع نمای     

بنابراین کشور صادرکننده می تواند در صورت تخلف مرجع       . به جبران لطمه وارده، کمتر از میزان یارانه باشد        

رسیدگی کشور واردکننده از این قاعده، در رکن حـل اخـتالف سـازمان تجـارت جهـانی طـرح دعـوي کنـد؛               

  . برخی پرونده هاي مطرح در این رکن، به همین موضوع اختصاص یافته اندهمچنانکه 

 که وضع حقوق و عوارض جبرانی در قلمرو تمـام اعـضا مجـاز و کمتـر از کـل                  موافقت نامه مقرر می دارد    

مبلغ یارانه باشد به شرطی که این حقوق جبرانی کمتر از یارانه، بـراي رفـع لطمـه وارده بـه صـنعت داخلـی             

کند و نیز رویه هایی به وجود آید که بـه مقامـات ذیـربط اجـازه دهـد کـه بـه ادعاهـاي آن دسـته از               کفایت  

کـه وضـع حقـوق جبرانـی بـر          ) کنندگان محصول وارداتی    مصرف کنندگان و استفاده   (طرفهاي ذینفع داخلی    

 وضـع مـی   هنگامی که حقوق جبرانی در مورد محـصولی . منافعشان اثر سوء دارد، توجه مقتضی مبذول گردد    

اي غیـر تبعیـضی بـوده و بـه واردات ایـن       شود، این حقوق جبرانی در هر مورد به مبلغی مناسـب و بـه گونـه          

محصول از تمام منابعی که تشخیص داده شود براي آن یارانه پرداخته و سبب ایـراد لطمـه شـده انـد، تعلـق          

ی کـرده یـا تعهداتـشان بـه موجـب      پوشـ  هاي مورد بحث چشم     یارانه  از خواهد گرفت مگر در مورد منابعی که      

                                                
 .١٩ ماده١بند. 1



 ٢٣٧

اي که صادراتش مشمول حقوق جبرانی قطعی    هر صادرکننده . نامه حاضر مورد قبول قرار گرفته باشند        موافقت

، غیر از دالیل رد همکاري، واقعاً تحقیقـی بـه عمـل نیامـده باشـد، حـق                )مربوط(بوده اما از او درمورد دالیل       

داشت تا بدین وسـیله مقامـات تحقیـق کننـده، نـرخ حقـوق جبرانـی        استفاده از تجدید نظر سریع را خواهد    

  1. جداگانه اي را فوراً در مورد آن صادر کننده برقرار سازند

اي کـه وجـود آن تـشخیص داده شـد،      به محصول وارداتی، هیچ گونه حقوق جبرانی مازاد بر مبلغ یارانـه        

 دشود که براي مقابله بـا یارانـه موجـ      د اعمال می  حقوق جبرانی تنها آن زمان و تا آن ح         .تعلق نخواهد گرفت  

  . لطمه ضروري باشد

دستورالعمل راجع به یارانه و اقدامات جبرانی اتحادیـه اروپـا نیـز تـصریح شـده اسـت                   15این قید در ماده   

  دال بر اعطاي یارانه صادراتی ممنوع این کشور بـه  2وکمیسیون اروپا در دعواي اتحادیه اروپا علیه کره جنوبی  

ه هـا و    16مـادة  . صنایع کشتی رانی، تنها به میزان یارانه اعطا شده، راي به وصـول عـوارض داد          فرمـان یاراـن

آیین نامه ترکیه نیز بـر امکـان وضـع عـوارض جبرانـی دربرابـر واردات          13و7اقدامات جبرانی پاکستان و مواد    

  .برخوردار از یارانه تصریح کرده اند

ست که اگر محصول وارداتی هم برخوردار از یارانه صادراتی باشـد و   پرسش مهمی که مطرح می شود آن ا  

هم دامپ شده باشد، آیا مرجع رسیدگی کشور واردکننـده مـی توانـد در برابـر آن عـالوه بـر وضـع و وصـول            

  عوارض ضددامپینگ،عوارض جبرانی هم دریافت کند؟ 

مات جبرانی، بر خالف گات به این موضوع  مقررات موافقت نامه ضددامپینگ و موافقت نامه یارانه ها و اقدا    

نپرداخته اند اما با توجه به اینکه مقررات موافقت نامه تنها در جهت تکمیل مقررات گـات وضـع شـده انـد و                  

 اسـتفاده  WTOمقررات گات همچنان به قوت خود باقی است لذا می توان از آن براي رفع سـکوت مقـررات     

حصولی از سرزمین یک طرف متعاهد که وارد سرزمین طرف متعاهـد        هیچ م «،   گات 6 ماده 5مطابق بند   . کرد

دیگر می شود،براي جبران وضعیت دامپینگ یا یارانه صادراتی،هم مشمول حقوق ضددامپینگ و هـم حقـوق                 

  ».جبرانی نخواهد بود
                                                

 .١٩ماده٣بند 1
خربنامه رویدادها و حتوالت سازمان جتارت جهاني،سال . 2

  .٣٢و٣١،صص١٣٨٠،آذر٢٩پنجم،مشاره
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  دن حقوق و عوارض جبرانیکر عطف بماسبق -2  

صـرفاً پـس از ورود محـصوالت وارداتـی بـه جریـان              مطابق قاعده کلی، اقدامات موقتی و حقوق جبرانی           

شد اما در مـواردي کـه    ، اعمال خواهند19 ماده 1 و بند    17 ماده   1مصرف و اجراي تصمیم متخذه طبق بند        

، تشخیص نهایی داده شود یـا     )و نه خطر ناشی از آن یا تاخیر مهم در تأسیس یک صنعت            ( در خصوص لطمه  

مه، هنگـامی کـه اثـر واردات مـشمول یارانـه در صـورت عـدم اتخـاذ           لط  در حالت تشخیص نهایی وجود خطر     

اقدامات موقتی بتواند به تشخیص لطمه منجر شود، حقوق جبرانی ممکـن اسـت بـراي مـدتی کـه اقـدامات                     

  .اي عطف بماسبق شونده تعلق گیرد اند، به گونه موقتی در صورت وجود، مجري بوده

نامه باشد، این تفاوت  شده از طریق سپرده نقدي یا ضمانت     اگر حقوق جبرانی قطعی بیش از مبلغ تضمین         

نامـه   اگر این حقوق قطعی کمتر از مبلغ تضمین شده از طریق سـپرده نقـدي یـا ضـمانت    . وصول نخواهد شد  

به جز این موارد، هرگاه وجود لطمه یـا تـأخیر        . نامه سریعاً آزاد خواهد شد      باشد، مبلغ مازاد مسترد یا ضمانت     

توان حقوق جبرانـی قطعـی را تنهـا از تـاریخ      اي وارد نیامده باشد، می اده شود اما هنوز لطمهمهم، تشخیص د 

احراز خطر لطمه یا تاخیر مهم اعمال کرد و هرگونه سپرده نقدي دریافتی طی مدت اجراي اقدامات موقتی را    

ونه سپرده نقدي دریـافتی  اگر تشخیص نهایی منفی باشد، هرگ.نامه را سریعاً آزاد کرد مسترد و هرگونه ضمانت 

  .طی مدت اجراي اقدامات موقتی مسترد و هرگونه ضمانت نامه سریعاً آزاد خواهد شد

در اوضاع و احوال حساس، اگر مقامات در مورد محصول مشمول یارانه مورد بحث دریابند کـه در نتیجـه             

بتاً کوتاه وارد آمده کـه جبـران آن       ، لطمه اي در مدتی نس     ممنوعواردات انبوه یک محصول برخوردار از یارانه        

دشوار است و اگر براي جلوگیري از تکرار این لطمه الزم باشد که حقوق جبرانی در مورد این واردات به گونـه    

  .توان حقوق جبرانی وضع کرد اي عطف بماسبق شونده محاسبه شود، می



 ٢٣٩

 آیـین نامـه ترکیـه نیـز مقرراتـی      6ده فرمان پاکستان و مـا 17 دستورالعمل اتحادیه اروپا، ماده     16   ماده  

  .مشابه موافقت نامه دارند

  

  تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده-3  

مقامات مرجع رسیدگی در صورت داشتن اختیار، لزوم ادامه اعمال حقوق و عوارض جبرانی را بـه ابتکـار             

مل آورد و اطالعـات مثبتـی   خود مورد تجدید قرار خواهند داد یا اگر هر طرف ذینفع چنین در خواستی به ع        

طرفهـاي ذینفـع از ایـن حـق     . دال بر لزوم این تجدید نظر ارائه نماید چنـین کـاري صـورت خواهـد گرفـت                 

برخوردار خواهند بود که از مقامات درخواست کنند که بررسی نمایـدآیا ادامـه تغییـر حقـوق جبرانـی بـراي                   

غو یا تغییر حقوق مزبور، احتمال ادامه یـا تکـرار لطمـه یـا     یا در صورت لآمقابله با یارانه الزم است یا نه و نیز        

  .هردو وجود دارد یا نه

  در مورد اینکه براي درخواست تجدیدنظر باید حداقل مدت خاصی سپري شده باشد یا خیر، سه رویه در          

 موافقت نامـه بـدون اینکـه مـدت خاصـی را مقـرر کـرده باشـد، امکـان                     -الف: مقررات موجود دیده می شود    

 از اعمـال حقـوق جبرانـی قطعـی گذشـته      ،مدت معقولی رخواست تجدیدنظر را منوط براین کرده است که     د

 را بـراي  یکـسال آیین نامه ترکیه،گذشت مدت     8و7دستورالعمل اتحادیه اروپا و مواد    18 و   17 مواد -؛ ب 1باشد

اسـت  ) مـدت معقـول  (امکان درخواست، ضروري دانسته اند که شیوه تعیین مدت، بهتر از عبارت موافقت نامه  

 در فرمان پاکستان نه به مـدت معقـول و نـه بـه گذشـت      -زیرا از بروز تفاسیر متعارض جلوگیري می کند؛ ج        

 این فرمان نیز که به بحث تجدیدنظر اختـصاص یافتـه         23 تا   18زمان یکساله اشاره شده است؛ و حتی مواد         

  .است، سخنی از این مدت به میان نیاورده است

 تـشخیص دهنـد کـه حقـوق      کشور رسـیدگی کننـده     اگردر نتیجه تجدید نظر مقرر مقامات       در هرحال،     

 زیرا فلسفه وضع عـوارض جبرانـی، جبـران زیـان            جبرانی دیگر مجاز نیست، حقوق مزبور فوراً لغو خواهد شد         

   .وارده است و ادامه عوارض با اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض تعارض دارد

                                                
  .٢١ماده٢بند. 1



 ٢۴٠

یا پـس از آخـرین تجدیـد نظـر چنانچـه      ( سال پس از وضع آن      5اکثر  دوق جبرانی قطعی، ح   هرگونه حق   

لغو خواهـد شـد مگـر اینکـه مقامـات در      ) تجدید مزبور هم شامل پرداخت یارانه و هم شامل ایراد لطمه شود    

، توسط تجدید نظري که قبل از این تاریخ به ابتکار خود یا براساس درخواستی که به قدر کافی مستدل است                

صنعت داخلی یا حقوق جبرانی احتمال دارد به ادامه یا تکرار پرداخت یارانه و ورود لطمـه منجـر شـود، ایـن           

  .تواند به قوت خود باقی بماند حقوق تا مشخص شدن نتیجه این تجدید نظر می

  در هـایی هنگامی که مبلغ حقوق جبرانی بر مبنـاي عطـف بماسـبق شـونده ارزیـابی شـود، وجـود یافتـه            

گونه حقوقی تعلق گیرد، فی نفسه مقامات را ملزم بـه لغـو حقـوق       جدیدترین ارزیابی دایر بر اینکه نباید هیچ      

  .سازد قطعی نمی

  .ماه ازآغاز تجدید نظر خاتمه یابد12 ظرف بایدیین تجدید نظر باید به سرعت انجام شده   آ

عیه عمومی به طرفهاي ذینفع اطـالع داده  موضوعات راجع به آغاز و خاتمه تجدید نظر باید از طریق اطال      

  1. شود

 23بینی این مکانیزم خاص براي تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده، در ماده  نامه عالوه بر پیش  موافقت  

 هـر عـضو کـه قـوانین داخلـش، داراي          «: مطابق این مـاده   .  نیز نام برده است    » تجدید نظر قضایی     «خود از   

اي را  هـاي قـضایی، داوري یـا اداري     مربوط به حقوق جبرانی باشد، محاکم یـا رویـه   مقرراتی راجع به اقدامات   

ها، مـستقل از    این محاکم یا رویه   .  به وجود خواهد آورد    21ضمناً به تشخیصهاي به عمل آمده به مفهوم ماده          

را به تمـام  مقامات مسؤول تشخیص یا تجدید نظر مورد بحث بوده و امکان استفاده از این فرصت تجدید نظر     

اند، خواهنـد   طرفهاي ذینفع که رسیدگی اداري مشارکت داشته و مستقیماً و فرداً تحت تاثیر اقدام قرار گرفته  

  ».داد

  

   نقش گمرك در وصول عوارض جبرانی:فصل دوم

                                                
 .موافقت نامه٢٢ماده. 1



 ٢۴١

چنانکه پیش از این گفتیم، گمرك عالوه بر آنکه به عنـوان یکـی از اعـضاي فعـال مرجـع رسـیدگی، در                         

ي یارانه و وضع عوارض جبرانی در برابر واردات برخوردار از یارانه صادراتی، نقـش مـوثري دارد،   تشخیص اعطا 

سپردن این دو وظیفه بـه مقامـات گمرکـی، داراي دو فایـده              . وظیفۀ وصول عوارض وضع شده را نیز داراست       

رك پـس از تعیـین   همانطور که در قسمت راجع به دامپینگ گفتیم گمـ . عمده است که قبالً به آن اشاره شد      

میزان عوارضی که برکاالهاي وارداتی وضع شده و باید وصول گردد، عوارض جبرانیِ وضع شده را نیز بر سـایر      

  . کند عوارض، افزوده و مجموع آن را از واردکننده، وصول می

ت  نقش گمرك در وصول عوارض جبرانی، در مقررات راجع به یارانه ها و عوارض جبرانی تصریح نشده اسـ   

از این روست کـه در قـوانین داخلـی       . چراکه جایگاه ذکر این حکم، قوانین گمرکی است و نه قوانین یارانه ها            

کشورهاي مورد مطالعه تطبیقی، در مقررات راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی، تنها به وصول عوارض اشـاره   

ین و مقررات مربوط به گمرك، مقامـات  شده اما مقام وصول کننده مشخص نگردیده است و در عوض، در قوان    

  .گمرکی، متولی وصول عوارض از جمله عوارض جبرانی شده اند

گویـد،    نیز، هر چند از وصول عوارض جبرانی سخن مـی      WTO  موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی        

اسـت کـه قانونگـذار    اما مقام متولی امر را مشخص نساخته و آن را به مقررات داخلی هر کشورعـضو وانهـاده                

بسیاري از کشورها، با توجه به نقش گمرك در وصول عوارض و تعرفه ها، مسوولیت وصول عوارض موقـت یـا                   

در مقررات داخلی این کشورها، معمـوالً حکـم راجـع بـه     . نهایی جبرانی را نیز به همین نهاد تفویض کرده اند     

ینی شده است و تصریح به اینکه ایـن نقـش توسـط    وصول عوارض جبرانی، در قانون راجع به یارانه ها پیش ب 

 16براي مثـال، مـادة   . مقامات گمرکی انجام خواهد شد، در مقررات و قوانین خاص گمرکی صورت می پذیرد   

فرمان یارانه ها و اقدامات جبرانی پاکستان، به وضع عوارض جبرانی پس از خاتمه رسیدگی بـدون اشـاره بـه            

وصول عوارض جبرانی به همـان شـیوه   «:  این فرمان مقرر داشته است   25ه   ماد cگمرك، تصریح کرده و شق      

، )2006اصالحی سال   ( 1969قانون امور گمرکی این کشور، مصوب       » .مقرر در قانون امور گمرکی خواهد بود      

، وظیفۀ وصول هرگونه عوارض را بـر عهـدة گمـرك نهـاده اسـت کـه                A 21در برخی مواد خود از جمله ماده      

  . حکم کلی، شامل وصول عوارض جبرانی نیز می باشدطبیعتاً این 



 ٢۴٢

  آیــین نامــه جلــوگیري از رقابــت غیرمنــصفانه، از وصــول عــوارض 13 و 7در ترکیــه نیــز هرچنــد مــواد 

، 27/10/19991 قانون امور گمرکی این کشور مـصوب         195-1 ماده   )a(اما بند    ضددامپینگ سخن می گوید   

بـه موجـب ایـن بنـد،     . ایی جبرانی را به گمرك تفویض نموده استصراحتاً وظیفه وصول عوارض موقتی یا نه    

در جایی که وصول عوارض جبرانی آغاز می گردد، این عوارض مازاد، جزء عوارض گمرکی محـسوب شـده و              «

  ».اطالعات آن در گمرك بصورت ثبت شده نگهداري می شود

ارض جبرانـی کـه توسـط مرجـع     در چین نیز وظیفه تشخیص یارانه صادراتی و صدور تصمیم بر وصول عو       

رسیدگی و با حضور نماینده گمرك صورت می پذیرد، در قانون مقابله با یارانه هاي صادراتی آمده ولی حکـم            

 2 بنـد   2 قـسمت    cمطـابق شـق     . مربوط به مرجع وصول عوارض جبرانی در قانون تعرفه گمرکی آمده است           

وظایف گمرك « این بند در بخش » .مرك خواهد بودوصول عوارض جبرانی بر عهده گ     «  قانون مزبور،    3ماده  

  .مذکور افتاده است» در وصول عوارض اضافی گوناگون

  

  

   جایگاه موضوع در حقوق ایران:فصل سوم

، وضعیت 1در بند :   همانند قسمت نخست طرح، مطالب مربوط به حقوق ایران، در سه بند ارائه می گردد      

، با نگاهی بـه الیحـه امـور    2ت برخوردار از یارانه، نقد می شود؛ در بند  موجود حقوق ایران در مواجهه با واردا      

، وضـعیت  3گمرکی،  میزان توفیق این الیحه در رفع نارساییهاي موجود بررسی می گردد و بـاالخره در بنـد              

  .شود قانونی مطلوب با استفاده از مطالعات تطبیقی انجام شده، ترسیم و پیشنهاد می

  

  

  

  ضعیت موجود بررسی و-الف   
                                                

1. CUSTOMS LAW No.4458 of 27/10/1999 
  



 ٢۴٣

یکـی آنکـه بـسیاري از    :    نارساییهاي فعلی حقوق ایران در مورد یارانه را می توان شامل دو دسته دانست            

 قانون مقررات صادرات و واردات ایـران      19مانند ماده   (مقررات فعلی ایران، حاوي اعطاي یارانه صادراتی بوده         

ست موافقت نامه یارانه هاي سازمان تجارت جهـانی   و درنتیجه، کامالً مغایر با مفاد قسمت نخ       ) 1372مصوب  

؛ و نارسایی دیگر آنکه، حقـوق ایـران در شـرایط        -1 که البته این قسمت خارج از موضوع بحث ماست         -هستند

فعلی فاقد مقررات خاص و مرجع تخصصی براي مقابله با واردات برخوردار از یارانه دیگر کشورها می باشـد و               

 قـانون امـور گمرکـی مـصوب     7یعنی مـاده  ( ه حقوق ایران در زمینه دامپینگ داردحتی همان ماده ناقصی ک 

، هیچ مقرره اي در مورد نقـش گمـرك   1350، در مورد یارانه ها دیده نمی شود و قانون امور گمرکی            )1350

  :از این رو. در مواجهه با واردات برخوردار از یارانه ندارد

ی براي رسیدگی به دعاوي مذکور وجود ندارد لـذا طبـق اصـل     در نظام حقوقی ایران، مرجعی اختصاص     -1

صـالح دانـستن دادگاههـا در اینگونـه     . صالحیت عام محاکم دادگستري، دادگاهها صالح به رسـیدگی هـستند     

دعاوي فنی و پیچیده که نیازمند اتخاذ تصمیم سریع هستند، نتایج مطلوبی را بـراي زیاندیـدگان ایرانـی بـه              

 آیـین نامـه اجرایـی    1 البته، کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات، بـه اسـتناد مـاده    .همراه نخواهد داشت 

قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نویس آیین نامه اي را در مـورد رسـیدگی بـه دعـاوي ضـددامپینگ و              

دگی بـه  دعاوي راجع به اقدامات جبرانی تهیه کرده است که در این پیش نویس، کمیته مزبور، صالح به رسـی           

اما همانگونه که در قسمت مربوط دامپینـگ بیـان شـد، ایـن پـیش      . دعاوي راجع به یارانه، معرفی شده است  

  .نویس هنوز حالت قانونی به خود نگرفته و خال قانونی ما همچنان ادامه دارد

را با خطـر    الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش نظام تجارت آزاد، به احتمال زیاد کشور ما             -2

از این رو کشور ما باید تولیدکنندگان ایرانـی را از طریـق قـوانین و          . واردات برخوردار ازیارانه مواجه می سازد     

مقررات منسجم و کارا حمایت کند؛ امر مهمی که از سوي کشورهاي عضو سازمان تجارت جهـانی موردتوجـه      

ا مقـررات خاصـی بـراي مقابلـه بـا واردات      این در حالی است که در نظـام حقـوقی مـ           . خاص قرارداشته است  

 ، در کنـار دامپینـگ، از عبـارت   1350 قانون امور گمرکی مـصوب    7البته ماده   . برخوردار از یارانه وجود ندارد    

                                                
قـسمت از   براي مطالعه بیشرت در مورد برخي مقررات مغـایر ایـران بـا ایـن                .  1

  .١٠٠ تا ٩١، صصپیشنيحمسن صادقي، : ك.موافقت نامه، ر



 ٢۴۴

استفاده کرده است و اگر یکی از مصادیق ایـن عبـارت کلـی و مـبهم را اعطـاي یارانـه              » تسهیالت غیرعادي «

ز ماده مزبور، ایران می تواند در مواجهـه بـا کاالهـاي برخـوردار از یارانـه            بدانیم، می توان گفت که طبق مجو      

هرگاه کـاالیی بـا قیمـت     «مطابق این ماده. برقرار کند) عوارض جبرانی(دیگر کشورها، سود بازرگانی ویژه اي  

 و ایـن عمـل بـراي   ) دامپینـگ (نامتناسب یا تسهیالت غیرعادي از کشوري براي ورود به ایـران عرضـه شـود                

اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد، هیات وزیران می تواند در هر موقع بنـا بـه پیـشنهاد وزارت بازرگـانی               

  ».براي ورود کاالي مزبور از آن کشور، سودبازرگانی ویژه اي برقرار کنند

ا قیمـت   ناسازگار است زیرا قانونگذار، هـم عرضـه کـاال بـ    7  با این حال، پذیرش این تفسیر، با ظاهر ماده   

نامتناسب به کشور را دامپینگ دانسته است و هم عرضه کاال با تسهیالت غیرعادي و این برداشت، از عبـارت                 

داخل پرانتز در ماده برمی آید؛ وانگهی در صورت پذیرش تفسیر نیز باید گفت که ماده مزبور بـسیار نـاقص و                

از .اردات برخوردار از یارانه ، بیمـه نمـی سـازد        مبهم تنظیم شده و صنایع کشور را از لحاظ حقوقی، در برابر و            

در تهیه این مقررات با توجه بـه ضـرورت همـاهنگی           .این رو تهیه مقرراتی ویژه در این خصوص ضروري است         

مقررات داخلی ایران با مقررات موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، نیاز چندانی به نوآوري نیست و مـی               

تهیـه ایـن   . ستفاده از مقررات موافقت نامه و مقایسه تطبیقی با دیگر کشورها کوتاه تر کـرد توان این راه را با ا    

مقررات بر اساس اصول موافقت نامه یارانه ها، نه تنها با اصول قانون اساسی و قوانین عادي ما مغـایر نیـست؛               

جمهـوري اسـالمی ایـران     قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی       33بلکه مطابق بندح ماده   

و تقویت توان رقابتی محـصوالت صـادراتی        .......به منظور نوسازي و روان سازي تجارت      «: 11/6/1383مصوب  

 و ضددامپینگ جبرانیتدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، )ح:... کشور در بازارهاي بین المللی، دولت مکلف است  

 را اتخـاذ و اعمـال   تیاز قابل توجه به کشوروارد مـی شـود  کاالیی با شرایط نامتعارف و با ام     در مواردي که    

  ».نماید

 آیـین  1   البته چنانکه در قسمت دامپینگ بیان شد، پیش نویس آیین نامه اي توسـط کمیـسیون مـاده                  

تهیه شـده اسـت کـه بـه دعـواي ضـددامپینگ و       1383نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال   

 پرداخته است و نماینده گمرك نیز به عنوان یکی از اعضاي مرجع رسیدگی مقرر شـده         دعواي راجع به یارانه   
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است؛ با این حال، پیش نویس آیین نامه مزبور هنوز حالت قانونی به خود نگرفتـه اسـت؛ ضـمن آنکـه پـیش                    

مـه  نخست آنکه این متن حتی در صورت تصویب ،تنها یک آیـین نا : نویس مزبور، داراي دو ایراد اساسی است      

گردد و درجه اعتبار پایین تري نـسبت   است و از آنجا که به آیین نامه،قانون به معناي دقیق کلمه اطالق نمی          

. به قانون مصوب مجلس دارد، لذا خطر نسخ یا تخصیص مفاد این آیین نامه توسط قوانین مجلس وجـود دارد   

ن به مواد نـشده اسـت البتـه چـون مـواد      دوم آنکه در تهیه مواد این آیین نامه، توجه چندانی به نظم بخشید     

موافقت نامه ضددامپینگ و موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، از نظم و ترتیب ایده آل برخوردار نیست        

و آیین نامه مزبور بر اساس تبعیت از موافقت نامه هاي فوق تهیه شده است، این عدم انسجام طبیعی به نظـر      

شاره به تمام مواد موافقت نامه، آیین رسیدگی به دعاوي راجع به یارانـه را نظـم          می رسد اما می توان ضمن ا      

البته با توجه به ضرورت هماهنگی مقررات داخلی ایـران بـا مقـررات ضـددامپینگ سـازمان تجـارت              . بخشید

بیقـی  توان ایـن راه را بـا مقایـسه تط    جهانی، نیاز چندانی به نوآوري در ایجاد مقررات جدید ملی نیست و می       

تر کرد و هم چنان که از مطالب ارایه شده بر آمد، مواد موافقت نامه با هیچ یـک از اصـول          سایر کشورها کوتاه  

  . سازد قانون اساسی و مواد قوانین عادي ما مغایرت نداشته و پذیرش آن ما را با مشکل حقوقی مواجه نمی

  

   بررسی الیحه امور گمرکی-ب

 در رفع ایرادات موجود حقوق ایران در مقابله با دامپینگ، نـا موفـق بـوده               الیحه امور گمرکی همانگونه که    

است، در زمینه رفع خال قانونی ما براي مقابله حقوقی با واردات برخوردار از یارانه، بدرستی عمل نکـرده و بـه    

رمنـصفانه،  دلیل عدم توجه تهیه کنندگان الیحه به نقش مهم و حیاتی گمرك در مقابله با این نوع رقابـت غی      

خال قانونی ما همچنان باقی است؛ از این رو تصویب الیحه امور گمرکی نمی تواند انتظار صنعت داخلی ایران                 

در حمایت گمرك از این صنایع در برابر واردات برخوردار از یارانه غیرمجـاز بـرآورده سـازد و سـکوتی کـه در       

  .در الیحه نیز ادامه دارد نسبت به این پدیده وجود داشت، 1350قانون امور گمرکی 

   ارائه پیشنهاد جهت ترسیم وضعیت مطلوب -ج   
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   پیشنهادهاي این قسمت در راستا و همانند پیشنهاهاي قسمت دامپینگ است؛ بدین ترتیب و بر اسـاس    

  : مطالعات تطبیقی انجام شده

ون و الیحـه امـور گمرکـی     خال قانونی ما نسبت به نحوه رسیدگی به دعاوي راجع به یارانه و سکوت قان      -1

نسبت به نقش گمرك در مواجهه با واردات برخوردار از یارانه، تولیدکنندگان ما را از لحـاظ حقـوقی در برابـر          

بنابراین قانونگذار ما باید در قالـب قـانونی منـسجم و کارآمـد بـه حمایـت               . بازار جهانی آینده بیمه نمی کند     

تهیه این قانون عالوه برآنکـه صـنایع مـا را تـا قبـل از      .ن خطر بپردازدحقوقی از صنایع ایرانی در مواجهه با ای       

. الحاق رسمی،دربرابر واردات برخوردار از یارانه حمایت می کنـد بلکـه از خطـرات پـس از الحـاق مـی کاهـد            

مقررات راجع به اقدامات جبرانی را می توان با مقررات  ضددامپینگ در قالب یک قـانون واحـد پـیش بینـی              

  : ز این روکرد؛ ا

   لزوم وضع قانون خاص مقابله با واردات برخوردار از یارانه، تشکیل مرجع تخصصی براي رسیدگی به 

البته چنانکه پـیش از ایـن   . ، مورد تاکید است دعاوي راجع به یارانه و حضور نماینده گمرك در این مرجع          

توان بـه همـراه مقـررات راجـع بـه دعـاوي          گفتیم مقررات راجع به دعاوي یارانه ها و اقدامات جبرانی را می             

ضددامپینگ، در قالب قانونی واحد مطرح کرد زیرا ظرفیت اجرایی یک کـشور، در ذکـر جداگانـه ایـن دو در                     

قالب قوانین مختلف و یا در قالب یک قانون واحد، موثر بوده است همچنانکه چین ابتدا ایـن دو مقولـه را در                   

در حـال  .یش ظرفیت و توان اجرایی، آنها را در قالب قوانین مجـزا در آورد         یک قانون مقرر کرد و سپس با افزا       

حاضر،کشور ما داراي محدودیت ظرفیت اجرایی بوده و با توجـه بـه کمبـود کارشناسـان فنـی و متخـصص و          

مجرب براي تعیین مواردکلیدي در اینگونه دعاوي مانندانجام تحقیقات،تـشخیص لطمـه وارده،تعیـین رابطـه             

در تهیـه ایـن قـانون بایـد     . یره، تلفیق این دو دعوي در یک قانون واحد، مفیدتر به نظر می رسـد سببیت و غ  

اصول و مقررات موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی لحـاظ شـودزیرا سـازمان تجـارت جهانی،کـشورهاي             

ر عمـل نیـز   عضو را مکلف به هماهنگ سازي مقررات داخلی خود با اصـول سـازمان کـرده اسـت؛ وانگهـی د                    

کشورها در تهیه مقررات راجع به یارانه، از متن موافقت نامه تبعیت کرده اند هـم چنـان کـه مقـررات کـشور             
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ترکیه و اتحادیه اروپا در این زمینه کامال منطبق با موافقت نامه بوده و گاه از عبارتهاي یکسانی استفاده شده                   

  .است

انه ها و اقدامات جبرانی و تعیین دقیق نقش گمـرك در        در کنار ضرورت وضع قانون خاص راجع به یار         -2

وظـایف و اختیـارات   « تشخیص این پدیده، پیشنهاد می گردد که در الیحه امور گمرکی، بخشی تحت عنوان       

  : افزوده شده و در زیر مجموعه آن، بند زیر یا بندي حاوي این مضمون گنجانده شود» گمرك

یا می تـوان ایـن بنـد را بـا بنـد           » .نهایی جبرانی خواهدبود  گمرك، مسوول  وصول عوارض موقتی و        « 

گمرك، مسوول  وصول « : پیشنهاد شده در قسمت دامپینگ تلفیق کرده و ماده اي به این شرح مقرر داشت       

  ».عوارض موقتی و نهایی ضددامپینگ و عوارض جبرانی خواهدبود

ارانـه ماننـد نحـوه تـشخیص ورود     توصیه می شود که افرادي براي آشـنایی بـا ابعـاد فنـی دعـاوي ی           - 3

آموزش داده شوند زیرا کشور مـا در ایـن زمینـه بـا     .... لطمه،احراز رابطه سبییت میان واردات و ورود لطمه و     

کمبود کارشناس مجرب و متخصص  روبروست؛ در ایاالت متحده آمریکا اداراتـی بـراي ایـن منظـور تـشکیل            

 .  اند شده

 

  اقدامات حفاظتی:  سومبخش

  همقدم

هاي تثبیت شـده      نرخ افزایش   هاي مقداري و    وضع محدودیت اصوالً   مقررات سازمان تجارت جهانی،      مطابق

؛ با این حال، این مقررات، مطلق و بدون استثنا نمانده و کشورهاي عضو مجاز شده     اند  تعرفه کاالها منع گشته   

 جـدي بـه صـنعت داخلـی وارد     ۀ لطمـ ،که افـزایش واردات یـک کـاال   در صورتی  ، در شرایط اضطرارياند که 

هاي مقداري عدول  ها و یا منع محدودیت تعهد تثبیت تعرفهقاعدة از ند با اتخاذ اقداماتی،  موقتاً بتوان،سازد  می

  . نامیده می شونداقدامات حفاظتیاین اقدامات، . نندک
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سـتفاده از ایـن    مـی تواننـد بـا ا   WTO تعبیر می شود زیرا اعضاي    شروط فرار  به   گاهاز اقدامات حفاظتی    

ست که اسـتثنایی مهـم بـر     ابنابراین اهمیت اقدامات حفاظتی در آن 1.شروط، از برخی تعهدات خود بگریزند 

کـه چنـین   ی شود و مادام هاي مقداري محسوب می  ها و ممنوعیت وضع محدودیت      دو تعهد تثبیت نرخ تعرفه    

ی براي مواجهـه بـا شـرایط اضـطراري بـه        برخورداري از چنین سازوکارهای    ،تعهداتی براي کشوري وجود دارد    

  . یابد هاي ایمنی ضرورت می عنوان سوپاپ

  :با عنایت به توضیحات فوق، اقدامات حفاظتی را می توان این گونه تعریف کرد

اقداماتی موقتی هستند که براي کاهش واردات و با هدف سازگار ساختن صنعت معین           اقدامات حفاظتی،     

در دو قالب افزایش تعرفه به باالتر از نرخهـاي     و   2عرضه کنندگان خارجی، اتخاذ شده    با رقابت تشدیدیافته با     

   .دنگیر تثبیت شده و  اعمال محدودیت هاي مقداري صورت می

اقـدام اضـطراري    «  این سند تحت عنوان    19مورد توجه ویژه موافقت نامه گات بوده و ماده          بحث حفاظتها   

ب سه بند، به بیان قواعـد کلـی اتخـاذ اقـدامات حفـاظتی پرداختـه       در قال» در مورد واردات محصوالت خاص   

محـدودیتهاي مربـوط بـه حفـظ     « تحت عنوان 12، درمادة   19است؛ البته بحث اقدامات مزبور عالوه بر ماده         

نیز مطرح شده، اما قواعد کلی » کمک دولتی براي توسعه اقتصادي« تحت عنوان 18و ماده   » موازنۀ پرداختها 

 در 3نامـه حفاظـت هـا    موافقـت  گات ذکر شده است؛ از ایـن رو،  19امات حفاظتی، در همان ماده   راجع به اقد  

 گـات   19 مـاده    مـذکور در    اتخاذ اقـدامات حفـاظتیِ      عمومی راجع به   ین قواعد ی، به تب  سازمان تجارت جهانی  

و ) ه اسـت  موافقت نامـه حفاظتهـا بـه ایـن نکتـه تـصریح شـد       1همچنانکه در مقدمه و مادة  ( خته است   پردا  

یعنی موافقت نامه هاي  هریک از موافقت نامه هاي بخشی سازمان جهانی تجارت        ، در  خاص حفاظتیاقدامات  

   . مقرر شده استکشاورزي، منسوجات و خدمات

، WTOاهمیت بحث حفاظتها بویژه در بازار آزاد رقابتی باعث شـده اسـت تـا قانونگـذار داخلـی اعـضاي                   

براي مثال در ترکیه، مقـررات راجـع   .  به متن موافقت نامه حفاظتها تهیه کنند  مقررات خاصی را با توجه ویژه     

                                                
1- http://www.irtr.gov.ir/Pages/WTO_goods_Safeguards.asp  
2- Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, (Adelaide: University of Adelaide, 1998), the 
term: Safeguard.      
3- AGREEMENT ON SAFEGUARDS   
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 درج شده اسـت؛ در چـین نیـز    2004  مصوب 1به حفاظتها با آخرین اصالحات در قانونی تحت همین عنوان         

، قواعـد راجـع بـه    2004قانونی به نام مقررات جمهوري خلق چین در مورد اقدامات حفاظتی اصالحی اکتبر             

اقدامات را تنظیم کرده است؛ همچنین در پاکستان، مقررات این موضوع در فرمانی تحـت عنـوان فرمـان        این  

  .   ، مندرج گردیده است2002 جوالي 20وضع اقدامات حفاظتی مصوب 

بـه عـضویت   ایـران  اما در ایران هیچ مقرره اي راجع به اقدامات حفاظتی وجود ندارد زیرا در حـال حاضـر            

المللـی در خـصوص تثبیـت     گونـه تعهـد بـین    هـیچ و در نتیجه، 2رت جهانی درنیامده است رسمی سازمان تجا  

نرخهـاي  در شرایط اضـطراري   می تواند و شتههاي مقداري ندا هاي خود و یا ممنوعیت وضع محدودیت      تعرفه

  . هاي مقداري بر واردات وضع نماید  و یا محدودیتادهتعرفه خود را افزایش د

جود، ممکن است بحث از اهمیت اقدامات حفاظتی بی فایده و فاقـد کـاربرد عملـی              با عنایت به شرایط مو    

، خود بخود بحث استثنائات این تعهدات نیز اهمیت خـود را از  WTOبراي کشور باشد زیرا با نبودن تعهدات    

 بـراي  دست می دهد؛ اما باید از این ظاهر گذشت و بر این باور بود که طرح این مبحث می تواند از دو جنبه                

نامـه ترجیحـی    موافقـت نخست آنکه ایران با برخی کـشورها نظیـر پاکـستان،     : ایران ارزش عملی داشته باشد    

شـده  هاي مقداري  ها و عدم استفاده از محدودیت  تثبیت نرخ تعرفهمنعقد کرده و طی آنها، متعهد بهدوجانبه  

هد به تثبیـت نـرخ تعرفـه و منـع وضـع      همچنین درضمن تع. است و باید به تعهد قراردادي خود پایبند باشد   

محدودیتهاي مقداري، امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی نیز در موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبـه مزبـور،        

بینی شده است و مقامات اجرایی کشور بویژه گمرك باید خود را جهت      به عنوان استثنا بر این دو تعهد، پیش       

ی در شرایط خاص جهت حمایت از صنایه ایرانی آماده سازند کـه متاسـفانه        اتخاذ و یا اجراي اقدامات حفاظت     

تاکنون چنین بحث مهمی از منظر حقوقی مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته و مقامات گمرکـی ایـران نیـز بـا                 

وظایف خطیر خود در این زمینه آشنایی ندارند؛ لذا پرداختن به این موضوع می تواند خال مزبور را تاحدودي                   

 آمـاده سـاخته و   WTOمرتفع سازد؛ فایده دوم آنکه ایران باید از هم اکنون خود را بـراي پـذیرش تعهـدات            

                                                
1 - REGULATION ON THE SAFEGUARD MEASURES 

 سـازمان جتـارت جهـاني       عـضویت نـاظر    بـه    ١٣٨۴ ایران در خـرداد مـاه سـال          -  2
 این سـازمان نیـست و لـذا، متعهـد بـه الزامـات ایـن        عضو رمسيدرآمده و هنوز   

 .سازمان نبوده و طبیعتًا از حق راي در اختاذ تصمیمات نیز برخوردار نیست
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ساختار قانونی و مقامات اجرایی خود را براي فضاي پس از الحاق آماده کند؛ در نتیجـه ایـن اسـتدالل قابـل                     

 از الحاق از هم اکنون بی   نمی باشد، بحث از فضاي پش      WTOقبول نیست که چون ایران ملتزم به تعهدات         

بنابراین قانونگذار، مقامات اجرایی از جمله گمرك و دیگر نهادهاي مرتبط، باید بـا ابعـاد حقـوقی        . فایده است 

اقدامات حفاظتی آشنا شده و با استفاده از تجربیات سـایر کـشورها و بهـره گیـري از مقـررات موافقـت نامـه           

  .، مسیر خود را کوتاه تر نمایندحفاظتها که مقرراتی الگو محسوب می شوند

   با عنایت به دالیل فوق، قسمت سوم از بخـش نخـست طـرح را بـه بررسـی نقـش گمـرك در اقـدامات                    

دربنـد  : مطالب این قسمت همانند دو قسمت اول، در سه بند ارائـه خواهـد شـد     . حفاظتی اختصاص داده ایم   

، به نقش گمرك در اجراي اقدامات حفاظتی و       )ب(نقش گمرك در اتخاذ اقدامات حفاظتی، در بند         ، به   )الف(

، به جایگاه موضوع در حقوق ایران خواهیم پرداخت و راهکار مقتضی را بـه قانونگـذار جهـت رفـع             )ج(در بند   

  .نقایص الیحه امور گمرکی ارائه خواهیم کرد

  

  نقش گمرك در اتخاذ اقدامات حفاظتی :فصل اول

 مرحلـه  -الـف : ی، نقش حود را در سه مرحله متفاوت ایفا می کنـد      گمرك در فرایند اتخاذ اقدامات حفاظت     

  . مرحله پس از رسیدگی-ج ؛ مرحله حین رسیدگی-بآغاز رسیدگی؛ 

ما در ادامه این سه مرحله را به تفکیک بررسی کرده و در هر مورد، مقررات موافقت نامه حفاظتها، اتحادیه        

  :یم نموداروپا، ترکیه و پاکستان را مطالعه تطبیقی خواه

  

  

  مرحله آغاز رسیدگی-الف

تواند از سوي خود دولت یا صـنعتی کـه مجمـوع      می رسیدگی به دعواي راجع به حفاظتها     تقاضا براي آغاز    

  بـا ایـن وجـود،   .دهد صورت گیرد تولید آن سهم عمده اي از کل تولید داخلی محصول وارداتی را تشکیل می          

کنندگان یا انجمـن تولیدکننـدگان از جانـب     گردد که تولید می  آغازاي در عمل، عموماً تحقیقات با تقاضا نامه     
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دات زیاد، موجب وارد آمدن لطمـه  رها عموماً ادعا می شود که وا      در این قبیل تقاضا نامه    . آنها، ارائه نموده اند   

از  به عنوان مثال به عدم النفع، کاهش در تولیـد و بهـره بـرداري نـاقص                  است؛ جدي به تولید کنندگان شده    

  .باشد ظرفیت منجر گردیده، یا مستلزم کاهش نیروي کار می

از سوي اشخاص ذینفع اقامـه شـده باشـد و    : دعواي طرح شده زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که اوالً          

دادخواست رسیدگی به مرجع صالح تقدیم شده باشد و از این جاست که مرحله آغـاز رسـیدگی شـروع          : ثانیاً

  .می شود

  :ی اشخاص ذینفعشناسای -1

موافقت نامه حفاظتها، مقرره اي براي تعریف اشخاص ذینفع ندارد اما با استفاده از مفـاد ایـن سـند، مـی            

صنعت داخلـی  .  دانست اتحادیه نمایندة آنهاو یا صنعت داخلی متضرر توان اشخاص ذینفع در طرح دعوي را     

کـل تولیدکننـدگان محـصوالت مـشابه یـا          « : ز موافقت نامه عبارت است ا     4 ماده 1بند  ) ج(بر اساس قسمت    

مستقیماً رقابتی که در قلمرو یک عضو فعالیت می کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی محصوالت مـشابه   

همچنـین بـا   . »یا مستقیماً رقابتی آنها، بخش عمده اي از کل تولید داخلی این محصوالت را تشکیل می دهد 

واردکننـدگان،  : افقت نامه باید گفت که طرفهاي مقابل ایـن دعـوي عبارتنـد از    مو3 ماده 1بهره گیري از بند    

صادرکنندگان و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که مطـابق اسـناد و مـدارك موجـود، در ورود لطمـه بـه                         

  .ذینعان دعوي به نوعی موثر بوده اند

 این قانون تنها به 3 اند و ماده در مقررات راجع به اقدامات حفاظتی چین نیز اشخاص ذینفع تعریف نشده         

این قید اشاره کرده است که هر شخص حقیقی، حقوقی یـا دیگـر ارگانهـاي مـرتبط بـا صـنعت داخلـی کـه                         

  . نامیده می شوند، می توانند درخواست رسیدگی را به مرجع ذي صالح تقدیم کنند) خواهان(متقاضی

مـاده  ) i(مطابق بند.  را مشخص ساخته است    برعکس، قانون حفاظتهاي ترکیه بطور جزیی، اشخاص ذینفع       

نماینـدگان مجـاز کـشور ذینفـع، تولیدکننـدگان داخلـی، وارد و              :  این قـانون، اشـخاص مزبـور عبارتنـد از          2

  .صادرکنندگان، مصرف کنندگان، استفاده کنندگان یا سازمانهاي وابسته نمایندگان قانونی آنها
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ي اشخاص فوق الذکر، آنها را به عنوان ذینفـع دعـوي معرفـی     فرمان پاکستان نیز با برشمار   2ماده  ) g(بند

  .کرده است

  : مرجع صالح به رسیدگی -2

موافقت نامـه حفاظتهـا از مرجـع      . اشخاص ذینفع، مکلفند دعواي خود را در مرجع ذي صالح اقامه نمایند           

ضو وا نهاده اسـت، امـا    و آن را به قانونگذار داخلی کشورهاي ع1خاصی براي رسیدگی به این دعاوي نام نبرده    

مراجـع  «و قـرار دادن آن در برابـر  » مقامات ذي صالح«  موافقت نامه مزبور، با بکارگیري عبارت 3 ماده  1بند  

، بطور ضمنی بر فنی بودن این گونه دعـاوي و اهمیـت تـشکیل مرجعـی تخصـصی جهـت          »رسیدگی عمومی 

  . رسیدگی به آنها نظر دارد

 MOFCOM3که در قانون بـا عالمـت اختـصاري          ( به وزارت بازرگانی      وابسته 2در چین، کمیته حفاظتها   

، مسوولیت رسیدگی به دعاوي راجع به حفاظتها را برعهـده دارد و نماینـده گمـرك نیـز یکـی از                    )آمده است 

ایـن  4در ترکیه، هیاتی به نام هیات ارزیابی اقـدامات حفـاظتی در برابـر واردات              . اعضاي مرجع رسیدگی است   

 5در پاکستان، کمیسیون ملـی تعرفـه  . ار است و نماینده گمرك نیز یکی از اعضاي هیات است      نقش را عهده د   

در کنار رسیدگی به دعاوي راجع به یارانه و دامپینگ، صالحیت رسیدگی بـه دعـاوي راجـع بـه حفاظتهـا را                  

  .داراست

  

  : شروع به رسیدگی -3

 مکلف است اسناد و مدارك ذینفعـان را  پس از تقدیم دادخواست رسیدگی به مرجع ذي صالح، نهاد مزبور       

در صورت کـافی نبـودن مـدارك و نبـودن دلیـل      . بررسی کرده و تحقیقات خود را پیرامون موضوع آغاز نماید  

                                                
، از كمیته اي به نام كمیتـه حفاظتـها نـام         ١٢ و   ١١فقت نامه در مواد      موا -  1

برده است؛ این كمیته، مرجع ملي رسیدگي به دعاوي راجع بـه حفاظتـها نبـوده و      
وظیفه نظارت بر كار مراجع ملي اعضا در اجراي مفـاد و تعهـدات موافقـت نامـه       

یاندیـده از اصـول   حفاظتها را بر عهده دارد و در صورت تعدي مرجع ملي كـشور ز   
 .موافقت نامه و شكایت كشور متبوع خوانده دعوي، صاحل به رسیدگي خواهد بود

2 - Committee on Safeguards  
3 - Ministry of Commerce 
4 - The Board for the Evaluation of Safeguard Measures for Imports 
5 - The National Tariff Commission 
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کافی مبنی بر احراز ادعاي خواهان ها و یا انتساب لطمه به خواندگان دعوي، رسیدگی ادامه نیافته و طبیعتـاً           

  .داقدامات حفاظتی اتخاذ نخواهد ش

مرجع رسیدگی جهت صدور تصمیم مکلف است تحقیقاتی مناسب را در خـصوص موضـوع انجـام دهـد و                    

اتخاذ تصمیم نباید بر مبناي فرضیات و حدسیات باشد؛ از ایـن رو، مرجـع بایـد اطالعیـه اي بـراي طرفهـاي          

 نظـرات آنهـا بـه    دعوي فرستاده شده تا کلیه اسناد و مدارك مربوط به موضوع دعوي و دفاعیات الزم و نقطه               

هرگونه اطالعاتی که ماهیتاً محرمانه بوده و یا با اتکا به محرمانه ماندن آن ارائه شده باشد، . مرجع تقدیم شود 

. باید از طرف مقامات مرجع صالح، محرمانه تلقی شده و در حفظ محرمانگی آن کوشـش الزم صـورت پـذیرد         

البته مقامات مرجع می تواننـد از طـرف ارائـه    . ن افشا شوداین اطالعات نباید بدون اجازة طرف ارائه دهنده آ   

دهنده بخواهند که خالصه اي غیرمحرمانه از اطالعات مزبور ارائه کنند اما اگر صاحب اطالعات مایل به علنی          

  . کردن آنها و ارائه خالصۀ غیرمحرمانه نباشد، مرجع می تواند از اطالعات مزبور صرفنظر کند

 موافقت نامـه حفاظتهـا تـصریح شـده و     3له آغاز رسیدگی و انجام تحقیقات، در مادة قواعد مربوط به مرح  

شامل مـواد  (  قانون پاکستان4 قانون ترکیه و بخش      6 تا   4، مواد   )15 تا   3شامل مواد   ( فصل دوم قانون چین   

  .اند ، به تبعیت از موافقت نامه حفاظتها، قواعد یکسانی را پیش بینی نموده)17 تا 7

   :ز شرایط الزم براي اتخاذ اقدامات حفاظتی احرا-4

مرجع صالح باید با توجه به مدارك و دالیل موجود و تحقیقات بـه عمـل آمـده، شـرایط سـه گانـه اتخـاذ              

 پیش شرط اصلی اتخاذ اقدامات حفـاظتی بـراي          ،ها  در موافقت نامه حفاظت   . اقدامات حفاظتی را احراز نماید    

طلق واردات آن محصول و یا افـزایش واردات آن نـسبت بـه تولیـد           یک محصول خاص آن است که افزایش م       

 بر این اساس،. ) موافقت نامه2ماده  ( آن براي صنعت داخلی گرددبروزداخلی منجر به لطمه جدي و یا خطر        

  :عبارتند از  اتخاذ اقدامات حفاظتی براي سه پیش شرط اصلی

 کـاهش  ،رداتا حتـی اگـر و  از آن رو آمده است کـه قید افزایش نسبی : واردات) مطلق یا نسبی (افزایش   - 

و یکی از شـروط اتخـاذ    افزایش نسبی واردات رخ داده ، کمتر از کاهش تولید داخلی باشد، اما کاهش آن  ،یابد

  .اقدام حفاظتی محقق شده است
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  :  آن براي صنعت داخلیوز لطمه جدي و یا خطر بروز بر )الف

خطـر لطمـه   ”  ان کلی قابل مالحظه به یک صنعت داخلی است ووارد  آمدن زی   “ لطمه جدي   ” قصود از   م

 حـدس یـا احتمـال    ،ست که به اتکاي واقعیات و نه صرفاً بر مبناي ادعـا         ا قریب الوقوع بودن واضح آن    “ جدي

 براي تشخیص لطمه جدي، باید صنعت داخلی به عنوان یک کل در نظر گرفته باشـد       .گردد  بعید مشخص می  

  .ریف آن اشاره شدکه پیش از این، به تع

  : وجود رابطه علی میان افزایش واردات و لطمه مزبور )ب

 علی، مقامات ذي صالح تمام عوامل مربـوط بـه ماهیـت عینـی و کمیـت پـذیر کـه بـر           هدر تشخیص رابط  

ت تاثیر داشته است، بویژه نرخ و میزان افزایش در واردات آن محصول به طـور مطلـق و بـه              نعموقعیت آن ص  

ردات افزایش یافته به خود اختـصاص داده اسـت، تغییـرات در سـطح       اسهمی از بازار داخلی که و     طور نسبی،   

زیان و اشتغال را مورد ارزیابی قـرار خواهنـد    فروش، تولید، بهره وري، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدي، سود و      

 محصول و لطمه جدي یـا  این تحقیق باید بر مبناي شواهد عینی، وجود رابطه علی میان افزایش واردات            . داد

 سبب وارد آمـدن لطمـه    ، عواملی غیر از افزایش واردات     ،هنگامی که هم زمان   . خطر ناشی از آن را اثبات کند      

بنـابر ایـن اتخـاذ اقـدامات      .به صنعت داخلی شده باشد این لطمه به افـزایش واردات منتـسب نخواهـد شـد             

   .بودحفاظتی تنها پس از انجام تحقیقات مزبور مجاز خواهد 

 2منـدرج در مـاده   (براي احراز شرایط اضطراري و اتخاذ اقدامات حفاظتی، عالوه بر سه شرط فوق الـذکر              

لطمـه مزبـور   مبنی بـر اینکـه     گات ذکر گردیده است   19 در ماده    نیز ط اضافه اي  شر،  )موافقت نامه حفاظتها  

 جمله امتیازات تعرفه اي بوجود آمده    از )در گات (  تحوالت غیر قابل پیش بینی و تعهدات اعضا        ۀ در نتیج  دبای

   .باشد

پرسش مهمی که در اینجا مطرح می گردد این است که با توجه به عدم ذکر شرط اخیر الذکر در موافقـت          

، آیا مرجع رسیدگی باید به این شرط مذکور در گات نیز توجه کـرده و شـرط را نیـز            WTOنامه حفاظتهاي   

  مه نسبت به این شرط، حاکی از عدم اعتبار آن است؟ لحاظ کرده یا اینکه سکوت موافقت نا
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رکن استیناف سازمان جهـانی  در خصوص این موضوع، مدتها میان اعضا اختالف نظر وجود داشت تا اینکه     

؛ پایان داده و آنرا الزامی تلقی کرده است “ غیر قابل پیش بینی   تحوالت  ” به مناقشه بر سر اعتبار شرط      ،تجارت

همچنـان فاقـد ایـن      مقررات ملی بسیاري از کـشورها این راي باید خاطر نشان ساخت کهبا این حال و برغم   

 فرمان پاکستان هر چند به شروط 3 قانون ترکیه و ماده    3 قانون چین، ماده     2هستند؛ براي مثال ماده     شرط  

  . هستندسه گانه براي اتخاذ اقدام حفاظتی تصریح کرده اند اما فاقد شرط تحوالت غیر قابل پیش بینی 

  

  مرحله حین رسیدگی-ب

در شرایطی کامالً اضطراري که جریان رسیدگی و انتظـار بـراي تـصمیم نهـایی در مـورد اتخـاذ اقـدامات                       

حفاظتی، سبب ورود خساراتی به صنعت داخلی می گردد که جبران آن مشکل است، مرجـع رسـیدگی مـی                  

ن دال بر اینکه افزایش واردات، سـبب لطمـه   تواند بنا به تشخیص اولیه خود و در صورت وجود شواهدي روش          

مـدت  .  بزنـد  1جدي شده یا خطر ایراد چنین لطمه اي را بوجود آورده است، دست به اقدام حفاظتی مـوقتی                 

  .کند  روز تجاوز نمی200 موافقت نامه حفاظتها، از 6این اقدام بنا به حکم مقرر در ماده 

الب افزایش تعرفه و وضـع محـدودیتهاي مقـداري صـورت     چنانکه پیش از این اشاره شد، حفاظتها در دو ق   

می پذیرد اما باید دانست که اقدام موقتی تنها به شکل افزایش تعرفه خواهد بـود و اگـر در تحقیقـات بعـدي         

مشخص گردد که افزایش واردات، سبب لطمه جدي به صنعت داخلی نشده و یا خطر ایراد چنـین لطمـه اي            

 فوراً تعرفۀ افزایش یافته کاهش یابد زیرا افزایش تعرفه ها، اقدامی استثنایی بـوده       را بوجود نیاورده است، باید    

و تنها در موارد خاص و جهت رفع زیان وارده یا رفع خطر ایراد لطمه، قابل اتخاذ اسـت؛ در نتیجـه، بـا عـدم                

  . تحقق شروط فوق، امکان اتخاذ این امر استثنایی وجود ندارد

 تـا  19 قانون ترکیـه و مـواد     9 قانون چین، ماده     18 تا   16اظتی موقتی در مواد     مقررات راجع به اقدام حف    

 موافقت نامه، از ذکر آنهـا  6 فرمان پاکستان، مذکور افتاده است که به علت شباهت کلیات این مواد با ماده 21

  .خودداري می گردد
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   مرحله پس از رسیدگی-ج

مرجع رسـیدگی و از جملـه    فاظتی احراز گردید، مقامات     پس از اینکه شرایط الزم براي اتخاذ اقدامات ح          

 یا افزایش تعرفه ها به باالتر از نرخهاي تثبیت شده  یعنی1 نهایی  دربارة نوع اقدامات حفاظتی    نماینده گمرك، 

چنانچه این اقدامات بخواهد در قالـب محـدودیت        .گیرند   تصمیم می  -هاي مقداري بر واردات     وضع محدودیت 

ها نباید پایین تر از سطح واردات تحقـق یافتـه در سـه سـال       گیرد، سطح این محدودیت هاي مقداري صورت  

اعمال اقدامات حفاظتی بایـستی  . آخر باشد، مگر آنکه توجیه واضحی براي سطوح پایین تر وجود داشته باشد  

یی به ها  در عین حال ممکن است اقدامات حفاظتی با تخصیص سهمیه         . به نحو غیر تبعیض آمیز صورت گیرد      

 با لحاظ عوامـل خـارجی مـوثر یـا     ،با توافق با آنها و یا بر اساس سهم آنها در واردات         ،  کشورهاي عرضه کننده  

 مگـر  .ها نباید به نحو تبعیض آمیز به یک یا چند کـشور محـدود گـردد        اعمال این سهمیه  . متاثر صورت گیرد  

 رشد نامتناسبی را ،ي ربط در دوره نمونه آنکه واردات از آن کشورها نسبت به نرخ رشد کل واردات محصول ذ            

اي که سهم آنها از واردات کمتـر از           اقدامات حفاظتی نسبت به واردات از کشورهاي درحال توسعه         .نشان دهد 

 درصـد واردات را در اختیـار   9گیرد مگر آنکه این قبیل کشورها مجموعـاً بـالغ بـر                درصد باشد صورت نمی    3

 قـانون  25 تـا  19 موافقت نامه حفاظتها تصریح شـده و در مـواد          9 ماده   1ند  این موضوع در  ب    . داشته باشند 

 فرمان پاکستان با زبانی متفاوت اما حاوي مفهومی یکسان بیـان  33 تا 23 قانون ترکیه و مواد 10چین، ماده  

 .شده است

ران یـا   اقدامات حفاظتی تنهـا تـا زمـانی کـه بـراي جبـ             : مدت اعمال اقدامات حفاظتی باید گفت     در مورد   

ایـن زمـان، کـه دوره اعمـال اقـدام      . دنـ گرد د اعمال مـی ن الزم باش ،جلوگیري از لطمه جدي و تسهیل تعدیل      

 و 1این مـدت در بنـدهاي   .  سال نخواهد بود مگر آنکه تمدید گردد4تجاوز از م گردد، موقتی را نیز شامل می  

ون ترکیه به عینه تصریح شـده اسـت، امـا     قان11 قانون چین، ماده     26 موافقت نامه حفاظتها، ماده      7 ماده   2

   . سال اشاره کرده است3 فرمان پاکستان به مدت 34 ماده 1بند 
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و بـراي کـشورهاي در حـال    ( از هـشت سـال   ،کل دوره اعمال اقدامات حفاظتی با احتساب هرگونه تمدید        

اقـدام حفـاظتی بـراي    این تمدید خود منوط به تشخیص لزوم ادامـه  . تجاوز نخواهد کرد)  سال  10توسعه از   

جبران یا جلوگیري از لطمه جدي است و باید شواهدي نیز مبنی بر اینکه صنعت مورد نظر در حـال تعـدیل                 

یش از یـک سـال باشـد، در        بـ به منظور تسهیل تعدیل، چنانچه مدت اقدام حفاظتی         .است وجود داشته باشد   

اقـدام  . گیـرد  زونـی آزاد سـازي صـورت مـی       طول دوره اعمال اقدام حفاظتی و در فواصل منظم به طور روز اف            

 و آزاد سـازي درخـصوص آن ادامـه خواهـد      بود حفاظتی تمدید شده، محدود کننده تر از اقدام اولیه نخواهد         

هیچ اقدام حفاظتی درخصوص یک محصول پس از پایان یافتن، در فاصله زمانی معادل با مدت اعمـال              .یافت

خصوص کشورهاي در حال توسعه، مدت عدم اعمال معادل نیمـی از            در. پیشین، مجدداً اعمال نخواهد گردید    

 دوره عدم اعمال در هر حال نباید کمتر از دو سال باشد مگر آنکـه اقـدام           ، به عالوه  .مدت اعمال پیشین است   

 ماه و یا کمتر اعمال گردیده باشد و بـیش از دوبـار در پـنج سـاله گذشـته تکـرار       6حفاظتی پیشین به مدت   

 .  یک سال خواهد بود،درچنین صورتی دوره عدم اعمال. نشده باشد

کشوري که درصدد اتخاذ اقـدامات حفـاظتی   نکته مهم دیگر در مورد اتخاذ اقدامات حفاظتی این است که         

؛ بـه   باید بکوشد سطح معادلی از امتیازات اعطایی و تعهدات خود را نسبت به دیگـر اعـضا حفـظ کنـد                      ،است

 جبران تجاري مناسبی را به کشورهایی که منـافع تجـاري آنهـا بـه     این کشورکه  رود  انتظار می عبارت دیگر، 

جبـران عمومـاً امتیـازي اسـت کـه کـشور       . گیرد پیشنهاد نمایـد  واسطه این اقدامات تحت تاثیر سوء قرار می      

خواهان اتخاذ اقدامات حفـاظتی، بـه شـکل کـاهش تعرفـه دیگـر محـصوالت حـائز اهمیـت صـادراتی بـراي               

   .کند ه تجارتشان به خاطر این اقدامات محدود شده است اعطا میکشورهایی ک

صورت گرفتـه  ) و نه نسبت به تولید داخلی (در نتیجه افزایش مطلق واردات      ،  در مواردي که اقدام حفاظتی    

 بـدین ترتیـب   .توان در سه ساله نخست اعمال اقدام حفاظتی اجرا نمود    باشد، حق اقدام تالفی جویانه را نمی      

 اعـضا مـی تواننـد    ،عـالوه ه  بـ . گفت اقدامات حفاظتی کمتر از سه سال مستلزم جبران نخواهـد بـود            توان  می

نامه از طریق توسل به ساز و کار حل اختالف مورد چالش قرار  مطابقت اقدام حفاظتی اتخاذ شده را با موافقت 
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ذکـر نـشده    ) ن و ترکیـه    پاکـستا   چین، از جمله ( کشورهااغلب  مقررات ملی حفاظتی    در   ،مقوله جبران  .دهند

   .است

امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی در شرایط اضطراري ناشی از ورود کاالهاي ارزان قیمـت، طـرح ایـن سـوال                   

که به صنعت داخلـی کـشور   -اساسی را به دنبال دارد که اگر در شرایطی خاص، در برابر ورود کاالهاي مزبور                

ت ضددامپینگ و هم اقدامات حفاظتی باشد، استفاده از کـدام   هم امکان استفاده از اقداما  -کند  لطمه وارد می  

  ؟مکانیزم، مناسب تر است یا اقدامات حفاظتی

 استفاده از اقدامات ضد در پاسخ باید گفت که با عنایت به تطبیق این دو مکانیزم و بررسیهاي انجام شده،     

اساساً به نحو غیر دامپینگ دامات ضدکه اقدامات حفاظتی بر خالف اق  باشد چرا تر می تواند مناسبدامپینگ

 و نـه  - نیازمند اثبات لطمـه جـدي  ، صرفاًشوند و به عالوه   بکار بسته می   - و نه خاص یک کشور       -آمیز  تبعیض

 برابر 20 اخیر، نزدیک به هاي در سالدامپینگدهد که اقدامات ضد  آمار نشان می؛ وانگهی،  هستند -لطمه مهم 

 آذر 8 (2006 نوامبر 29دبیرخانه سازمان جهانی تجارت در  .1اند ر بسته شده  بیشتر از اقدامات حفاظتی به کا     

نامه حفاظتها گـزارش   حفاظتی را که توسط اعضاي این سازمان براساس موافقت آخرین آمار اقدامات) 1385

تی حفـاظ   تحقیـق 155، کالً 2006 اکتبر 23 تا 1995براساس این آمار، از اول ژانویه . منتشر کرد شده بود،

شـود ایـن     مـی  مالحظـه  همانطور که.  تحقیق به اقدام حفاظتی منجر شده است76توسط اعضا آغاز شده که 

، 2006 ژوئـن  30 تـا  1995اول ژانویـه   از. ( هـستند دامپینـگ ارقام بسیار کمتر از تحقیقات و اقدامات ضـد  

حقیق منجـر بـه اقـدام     ت1875تجارت آغاز شده که   توسط اعضا سازمان جهانیدامپینگ تحقیق ضد 2938

و اقدامات حفاظتی هم به نسبت کمتر از اقـدامات جبرانـی صـورت     ، تحقیقات) شده استدامپینگنهایی ضد

 اقـدام جبرانـی توسـط اعـضا     113 تحقیـق جبرانـی و   183در طول این مـدت  ) گرفته در این مدت هستند

  تحقیق حفاظتی جدید صورت13، 2006 اکتبر 23از اول ژانویه تا  (اتخاذ شده است سازمان جهانی تجارت

زمـان بـه    از آن اما این رقم.  تحقیق به اوج رسید34 با 2002تعداد تحقیقات حفاظتی در سال . گرفته است

 1995از سال  .قرار داشته است ، در حد پایینی2005، 2004، 2003 تحقیق در سالهاي 7 و 14، 15بعد با 
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شیلی و اردن هرکدام با . را به خود اختصاص داده است مقام اول تحقیق حفاظتی 15، هند با 2006تا اکتبر 

تحقیقی  13 .هاي بعدي قرار دارند  تحقیق در مقام10آمریکا هر کدام با   تحقیق و ترکیه و ایاالت متحده11

آغـاز  )  تحقیـق 5 (جمله ترکیـه  چند کشور از گزارش شده توسط) 2006 اکتبر   23از اول ژانویه تا      (که اخیراً 

  . استشده 

  اقدام گزارش شده که6، کالً 2006 اکتبر 23 از اول ژانویه تا ،اقدامات حفاظتی نهایی درخصوص اعمال  

اتخاذ شـده ایـن کـشور در      اقدام6 و 4این رقم حدوداً مشابه .  اقدام را اتخاذ کرده است4از این تعداد ترکیه 

. مقام اول اتخاذ اقدامات حفـاظتی قـرار دارد    اقدام در8 هند با 1995از سال .  است2005 و 2004سالهاي 

  1.دارد)  اقدام6با (پس از آن، ترکیه 

  

   نقش گمرك در اجراي اقدامات حفاظتی:فصل دوم

  پس از آن که مرجع رسیدگی به دعوا، تصمیم خود مبنی بر اتخـاذ اقـدامات حفـاظتی را اعـالم داشـت،                   

مات گمرکی، هماننـد اقـدامات ضـددامپینگ و اقـدامات           در این مرحله نیز مقا    . نوبت به مرحله اجرا می رسد     

  . جبرانی، مسوولیت اجراي تصمیم اتخاذ شده را دارا می باشند

در صورتی که تصمیم مرجع رسیدگی به افزایش تعرفه باشد، گمرك با افزودن مبلغ اضافه شده بـه سـایر                     

صمیم مرجـع، وضـع محـدودیت       همچنـین در مـواردي کـه تـ        . تعرفه ها، تعرفه اضافه شده را وصول می کند        

  .مقداري باشد، گمرك وظیفه اجراي این تصمیم و کنترل رعایت محدودیت وضع شده را بر عهده دارد

، سخنی از اجراي تصمیم و تفویض این وظیفه به مقامـات گمرکـی اعـضا            WTOموافقت نامه حفاظتهاي    

در : امات گمرکی سپرده انـد چـرا کـه اوالً         ندارد، اما قانونگذار داخلی اغلب کشورهاي عضو، این نقش را به مق           

: شرایط عادي نیز وظیفۀ وصول تعرفه و کنترل ورود کاال با محدودیت خاص، بـر عهـدة گمـرك اسـت؛ ثانیـاً               

نماینده گمرك خود جزو مرجع رسیدگی بوده و کامالً در جریان ابعاد و مفاد تصمیم اتخاذ شده قـرار دارد در      

  .  ناشی از ابهام در مفاد تصمیم، پیش نخواهد آمدنتیجه، معضالتی چون توقف اجرا
                                                

، ٨٩مشاره ، خربنامه سازمان جهاني جتارت دفرت منایندگي تام االختیار جتاري، -  1
 .١٣٨۵ماه سال  آذر ، دهم سال
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 عـالوه بـر آنکـه از    2004در چین، قانون مقررات جمهوري خلق چین راجع به اقدامات حفـاظتی مـصوب        

، بـه نقـش ایـن نهـاد در اجـراي        )B-8مـاده   ( نقش گمرك در تشخیص اقدامات حفاظتی سخن مـی گویـد          

گمـرك، تـصمیم مرجـع      «  ایـن قـانون،      17مطـابق مـاده     . تصمیمات مرجع رسیدگی نیز تصریح کرده است      

«  این قانون،    20همچنین بر اساس ماده     » .رسیدگی در خصوص اقدامات حفاظتی موقتی را اجرا خواهد کرد         

 bبـه عـالوه شـق    » .گمرك تصمیم مرجع رسیدگی در خصوص اقدامات حفاظتی نهایی را اجرا خواهـد کـرد        

مطابق . رکی گمرك را مرجع قانونی اجراي اقدامات حفاظتی می داند   قانون تعرفه گم   3 ماده   2 بند   2قسمت  

  » .گمرك، مسوول وصول تعرفه هاي حفاظتی خواهد بود«این بند، 

قانون راجع به اقدامات حفاظتی، بـه نـوعی بـه نقـش گمـرك در            17در ترکیه نیز، قانونگذار در قالب ماده        

، نقـش  1999 حال، در قـانون امـور گمرکـی مـصوب     تشخیص ضرورت اقدامات مزبور اشاره کرده است با این 

نهاد مزبور در اجراي اقدامات اتخاذ شده تصریح نشده است اما می توان آن را از مفاد احکام کلی همانند مواد       

هرنوع و هرمیزان عوارض که توسط یک مقام اداري         « ،  195-1مطابق ماده   .  استنباط کرد  15 و   10،  1-195

عوارضـی کـه قانونـاً    «  : 1-15و بر اساس مـاده  » .ت، داخل در عوارض گمرکی است   ارزیابی و تعیین شده اس    

  » .وضع می شوند، جزء عوارض گمرکی محسوب و وصول می گردند

 bدر پاکستان نیز نقش گمرك در تشخیص اقدامات حفاظتی در فرمان حفاظتها تـصریح شـده و در شـق           

وصـول عـوارض حفـاظتی مـوقتی و     «: ، مقرر شده است فرمان مذکور28 ماده 2 بند c  و شق18 ماده 2بند 

 قـانون امـور گمرکـی اصـالحی     B 195–و مـاده  » .نهایی به همان شیوه مقرر در قانون امـور گمرکـی اسـت            

شـود کـه ایـن رویـه منطقـی از            توصیه می . به وظیفه گمرك در اجراي این اقدامات تصریح کرده است         2006

  .سوي قانونگذار ایرانی رعایت گردد

   

   جایگاه موضوع در حقوق ایران:صل سومف

   بررسی مقررات موجود-الف
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 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت را مکلـف سـاخته اسـت تـا تـدابیر و      33  برغم تاکید بند ح ماده   

اقدامات حفاظتی را به منظور تقویت توان رقابتی محصوالت کشور اتخاذ نماید و با وجود آن که تهیه قـوانین              

ات منسجم و روشن در این زمینه، بی تردید یکی از تـدابیر ضـروري و مـوثر بـه شـمار مـی آیـد، امـا                  و مقرر 

متاسفانه در کشور  ما قانون یا ماده اي که از امکان اتخـاذ اقـدامات حفـاظتی، مرجـع رسـیدگی بـه دعـاوي                   

ور گمرکـی مـصوب   پرداخته باشد، وجود نداشـته و قـانون امـ      ... مرتبط، مرجع اجراي تصمیمات اتخاذ شده و      

البته مضرات ناشی از این خال قانونی شاید تاکنون احساس نشده است           .  نیز در این زمینه ساکت است      1350

زیرا کشور ما متعهد به حفظ تعرفه هاي تثبیـت شـده و خـودداري از وضـع محـدودیتهاي مقـداري نبـوده و              

امـا  . ده یا محدودیتهاي مقداري وضع کنـد  درمواقع اضطراري می توانسته است براحتی تعرفه ها را افزایش دا          

 و پذیرش تعهد بـه حفـظ تعرفـه هـاي تثبیـت شـده و خـودداري از وضـع         WTOدر صورت الحاق ایران به     

محدودیتهاي مقداري، تنها به عنوان استثنا و در شرایطی خاص می تواند از اقدامات حفاظتی جهت عدول از             

 قانونی در کشور ما، مشخص نیست چه مرجعی و به اسـتناد چـه   دو تعهد مزبور بهره گیرد که با توجه به خأل      

قانون و ماده اي قادر به اتخاذ اقدامات حفاظتی و اجراي آنها در برابر واردات لطمه زننده خواهد بـود و در آن     

زمان است که صنایع داخلی کشور بدون آن که از پشتوانه حقـوقی برخـوردار باشـند، تنهـا نـاگزیر از تحمـل         

  . وارده خواهند بودلطمه 

  

   بررسی الیحه امور گمرکی-ب   

متاسفانه الیحه امور گمرکی که باید متنی جهت رفع خالهاي موجود بوده و در راسـتاي تحقـق برخـی                   

اهداف برنامه چهارم توسعه باشد، نتوانسته در انجام رسـالت خـود در زمینـه حفاظتهـا موفـق باشـد و تهیـه                     

وجه به اهمیت حفاظتها و نقش مهمـی کـه گمـرك در اتخـاذ و اجـراي اقـدامات         کنندگان این الیحه بدون ت    

حفاظتی بر عهده دارد، حتی اشاره اي به این مبحث نداشته و سکوت حقوق ایران در این زمینه را ادامه داده                

 که همانـا رفـع خالهـا و        -بی گمان وجود این ایرادات اساسی باعث می گردد که هدف الیحه مورد بحث             . اند

ایـن  .  بدرسـتی محقـق نگـردد      - بوده است  1350نارساییهاي حقوقی مرتبط بویژه قانون امور گمرکی مصوب         
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الیحه در صورت تصویب شدن به همین صورت و عدم توجه به بحـث اقـدامات حفـاظتی، نمـی توانـد بـراي                      

بـه بـازار آزاد    و ورود WTOصنایع داخلی ایران در مواجهه با واردات لطمه زننـده بـویژه پـس از الحـاق بـه       

  .رقابتی، پشتوانه حقوقی باشد

  

   ارائه پیشنهاد جهت ترسیم وضعیت مطلوب-ج

براي ترسیم وضعیت مطلوب پیشنهاد می گردد که در الیحه مورد بررسی، ماده اي گنجانده شده و در آن،           

اص در ایران به وظیفه گمرك در اجراي اقدامات حفاظتی تصریح گردد؛ همچنین با عنایت به فقدان قانون خ           

در مورد اتخاذ اقدامات حفاظتی، مناسب است که در این الیحه، با اضـافه شـدن بخـش وظـایف و اختیـارات           

  : گمرك، در زیر مجموعه این بخش، بندي با این مضمون افزوده شود

گمرك، وظیفۀ اجراي تصمیم اتخاذ شده راجع به اقدامات حفاظتی شامل وضع محدودیتهاي مقداري یا  «

  ».یش مشخص تعرفه هاي تثبیت شده را حسب مورد بر عهده داردافزا

همچنین پیشنهاد می گردد که قانون خاصی در مورد اتخاذ اقدامات حفاظتی تدوین گردد که ایـن مـسیر              

 و نیز مطالعه تطبیقی در قوانین - که حاوي مقررات الگو است  -را می توان با استفاده از موافقت نامه حفاظتها        

  . تخب کوتاه تر نمود همچنان که قانونگذار ترکیه، چین و پاکستان همین مسیر را پیموده اندچند کشور من

در مورد مرجع رسیدگی به دعاوي راجع به حفاظتها نیز توصیه می شـود کـه هرچنـد در برخـی کـشورها           

 دامپینـگ،  مانند چین و ترکیه، مرجع رسیدگی به این دعاوي با مرجع رسیدگی به دعاوي راجع به یارانه یـا                 

متفاوت است، اما به منظور جلوگیري از تشریفات و تعدد مراجع رسیدگی و با توجه به کمبـود متخـصص در                 

) دعاوي راجع به، حفاظتها، یارانه و دامپینـگ (کشور در این زمینه، یک مرجع براي رسیدگی به هر سه دعوي        

ی گردد که نماینده گمرك جـزء یکـی از   پیشنهاد م). همچنانکه در پاکستان این گونه است  ( پیش بینی گردد  

همچنین کارشناسانی در مورد ابعاد فنی این سه موضـوع آمـوزش داده شـوند؛               . اعضاي مرجع رسیدگی باشد   

  .افرادي نیز از گمرك ایران نیز با مفاهیم و کاربردها و ابعاد حقوقی این موضوعات آشنا گردند
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  مقدمه

نمایند که  ها باین دلیل اعمال می الملل را دولت ها و الزامات اسنادي براي تجارت بین     به طور کلی رویه

اتخاذ . ها را تحت کنترل و نظارت داشته باشند هاي مالی مربوط به آن نقل و انتقال کاالها، خدمات و جریان

اي کنترل  ر تطبیق خود با الزامات خاص قانونی کشور نظیر درآمدهاي تعرفهها براي هر کشور از تظ این رویه

هاي گیاهی  واردات به طور کلی و کنترل نقل و انتقاالت به درون و خارج از مرز مواد مخدر، تسلیحات، گونه

هاي خطرناك و سایر مواد تحت کنترل و نیز تحصیل اطالعات براي مقاصد آماري  تحت حمایت، زباله

این است که . گردد الملل بر آن تاکید می اما آن چه مهم است و در نظام جدید تجارت بین.ري استضرو

ها و الزامات اسنادي نباید به صورت عامل باز دارنده بر سر راه تجارت عمل نماید بلکه باید در  اعمال این رویه

ها  وي باشد که ضمن رعایت آنها نهایت دقت به عمل آید که تجارت تسهیل شده و مقررات بنح اعمال آن

هاي گمرکی پیچیده و غیر شفاف سبب به وجود آمدن هزینه اداري بسیار   رویه1.کارآئی تجارت افزایش یابد

 2.اند  درصد تجارت جهانی تخمین زده شده10 تا 7ها به  گردد در برخی از مطالعات این هزینه باال می

لزامات اسنادي و تاخیر و توقیف کاالها در مرزها را شامل هاي حمل و نقل، ا هاي تجارت که هزینه هزینه

اي نظر نویسندگان و  اي و غیرتعرفه است به همان اندازه موانع سنتی بر سر راه تجارت یعنی موانع تعرفه

زمانی که . المللی ذیربط را به خود جلب نموده است هاي بین الملل و سازمان اندرکاران در تجارت بین دست

اي در یک کشور یا به ابتکار خود و یا در قالب ترتیبات مختلف ادغام و  اي و غیر تعرفه کی تعرفهموانع گمر

هاي تجاري در اجراي الزامات سازمان جهانی تجارت حذف شود آنگاه  هاي اقتصادي و آزادسازي همگرائی
                                                

1  . Trade Facilitation Handbook for the Greater Mekong Subregion, ESCAP.U.N. 
2 . ESCAP, Training Material on Increasing Capacities in Trade and Investrnent Promotion, 2001. 
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رات تجاري شفاف و ساده ها و مقر گردند که داراي رویه واردکنندگان و صادرکنندگان به دنبال کشورهایی می

الملل  بنابراین به همان اندازه که آزادسازي تجاري براي رونق تجارت بین. ها به دور باشند بوده و از نامعلومی

زیرا عدم وجود تسهیل تجاري عالوه بر این که . هاي تجاري نیز مهم است داراي اهمیت است تسهیل رویه

گذارد و در نتیجه  المللی نیز تاثیر منفی می  رقابت در سطح بینگردد بر جریان سبب گرانتر شدن کاالها می

  .کاهد از رفاه عمومی می

   از جانب دیگر توان کشورها براي ارائه به موقع و سر وقت کاالها و خدمات و با هزینه کم عامل اساسی 

راحت کاالها و جریان نقل و انتقال سهل و . کننده نحوه مشارکت آنان در اقصتاد جهانی است و تعیین

 هرچقدر در برابر صادرات یک شریک 1.نماید خدمات محققاً به توان رقابتی صادراتی کشورها کمک می

تر  ها بیشتر باشد و تشریفات گمرکی زیادتر و پرهزینه ها و عدم شفافیت تجاري موانع مقرراتی و نامعلومی

برتر باشد مسلماً صادرات آن  تر و زمان یجه پرهزینهتر همراه و در نت تر و سنتی بوده و با وسایل و ابزار قدیمی

تر تمام خواهد شد و توان رقابتی کشور صادرکننده را الاقل در ارتباط با کشور واردکننده  شریک تجاري گران

  .تضعیف خواهد نمود که این تحول در راستاي تجارت آزاد قرار ندارد

ص از بعد واردات نیز داراي اهمیت است و به اشاعه هاي تجاري باالخ     همچنین تسهیل مقررات و رویه

 تسهیل تجاري و کسب و کار  هاي آینده در سال. نماید گذار خارجی کمک می هاي پیشرفته و سرمایه آوري فن

الکترونیکی تاثیر بیشتري براي تجارت جهانی خواهد داشت و این تاثیر به مراتب بیشتر از تاثیري خواهد بود 

  . تواند داشته باشد الملل می سازمان جهانی تجارت بر جریان تجارت بینکه مذاکرات در 

هاي  توان گفت که امروزه به اقدامات مربوط به تسهیل تجاري از نظر کاستن هزینه    به طور خالصه می

معامالتی که بر اثر اعمال مقررات اداري غیرضروري در مرزها در ارتباط با جریان کاالها و خدمات در بین 

هاي  هدف اصلی تسهیل تجاري کاهش هزینه. شود آید نگریسته می خریداران و فروشندگان به وجود می

دهد که  تحقیقات نشان می. 2هاي دولتی است الملل و در عین حال حفظ و اعتالي کارآئی کنترل تجاري بین

حاصل از آزادسازي هم تواند حتی از منافع  هاي تجاري می سازي رویه  آوردهاي رفاهی ناشی از روان دست

                                                
1 . Trade Facilitation Handbook, op.cit  
2 . ECE, "Trade Facilitation … An Iintroduction to the Basic Concepts and Benefits" ECE/TRADE/289 
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 درصد 26/0متوسط منافع حاصل از تسهیل تجاري در منطقه آسیا و اقیانوس آرام حداقل به . بیشتر باشد

گردد در حالی که منافع حاصل از آزادسازي تجاري فقط در حدود  ها بالغ می تولید ناخالص داخلی واقعی آن

جا که موضوع تسهیل تجاري و   از آن1. درصد تولید ناخالص داخلی واقعی آن کشورها است14/0

گیري درباره کم و کیف آن در سازمان جهانی تجارت مطرح است و گمرك نیز مستقیماً در این  تصمیم

اي در آن  نامه نماید و در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت و تصویب موافقت ارتباط نقش آفرینی می

نامه احتمالی را در الیحه امور  ا نیز باید مقررات این موافقتسازمان در ارتباط با تسهیل تجاري، کشور م

گمرکی که تطبیق آن با مقررات سازمان جهانی تجارت موضوع بحث این تحقیق است لحاظ نماید، لذا در 

بینی شده در الیحه امور  این بخش از تحقیق تسهیل تجاري در سازمان جهانی تجارت و مقررات پیش

  :ساختار بقیه مطالب این بخش به شرح زیر است.رد بررسی قرار گرفته استباره مو گمرکی در این

جا که اتخاذ تدابیر تسهیل  از آن.     در فصل دوم تعریف و اهمیت و منافع تسهیل تجاري ارائه خواهد شد

اره ها اش  هائی نیز توام است لذا در فصل سوم به نحو اجمال به برخی از این هزینه تجاري الجرم با هزینه

در فصل چهارم شواهد تجربی مربوط به منافع و هزینه هاي مترتب بر تسهیل تجاري آورده . خواهد شد

فصل پنجم به بررسی سابقه تسهیل تجاري و تحوالت آن در سازمان جهانی تجارت قبل از آغاز . شود می

هاي مذاکرات به نحو در فصل ششم مبانی و معیار. باره در سازمان مزبور اختصاص دارد مذاکرات در این

در فصل هفتم تصویري از تحوالت . گردد ارائه می2 سند معروف به بسته  ژوئیه Dمندرج در ضمیمه 

باره و نیز مطالعه تطبیقی در ارتباط با پیشنهاد کشورها درباره  مذاکرات در سازمان جهانی تجارت در این

ه در دستور کار مذاکراتی به لزوم در نظر گرفتن جا ک چنین از آن هم. دستور کار مذاکراتی ارائه خواهد شد

المللی اشاره شده لذا فصل هشتم به این موضوع  نظرات و کارهاي انجام شده توسط سایر مراجع بین

اختصاص داده شده است و باالخره در فصل نهم انعکاس موضوع تسهیل تجاري به طور کلی در الیحه امور 

لب این الیحه دربارهتسهیل تجاري با موضوعاتی در مذاکرات در گمرکی مورد مطالعه و جهت گیري مطا

                                                
1 - APEC, The Impact of TradeLiberalization in APEC, 1998. 
2- July Package 
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اطراف آن در سازمان جهانی تجارت مطرح است بررسی شده و در نهایت با توجه به مطالب فصول قبل 

  .گیري ارائه شده است نتیجه

  

  

  مفهوم و اهمیت و منافع تسهیل تجاري:  اولبخش

   تعریف تسهیل تجاري:فصل اول

هاي متفاوت کشورهاي  هاي تجاري در کشورهاي مختلف و دیدگاه ت دامنه مقررات و رویه    به علت وسع

در حال توسعه و پیشرفته در ارتباط با موضوعاتی که باید در تعریف فوق به عنوان مصادیق گنجانده شود، 

 این دارد که تا باشد و این امر بستگی به پذیر نمی ارائه تعریف دقیق و جامع و مانع از تسهیل تجاري امکان

هر چقدر این دامنه . ها و مقررات تجاري را جزء مصادیق تسهیل تجاري قلمداد نماییم چه حد دامنه رویه

  .تر خواهد بود وسیعتر باشد تعریف تسهیل تجاري موسع

ها و مقررات پس از عبور از مرز     در این میان آن چه مسلم است، این است که تسهیل تجاري شامل رویه

اي، آزادسازي یا توسعه  هاي تعرفه همچنین تعریف تسهیل تجاري شامل مذاکرات مربوط به کاهش. تنیس

باشد، بلکه منظور  هاي حمل و نقل و بنادر در کشورها نمی زیرساخت فیزیکی براي تجارت نظیر زیرساخت

تکوین یافته و هاي تجاري  هاي تجاري به صورت کارآتر در جهت کاهش هزینه این است که قواعد و رویه

توانیم دو نوع  با توجه به مالحظات فوق می. اعمال گردند تا موانع غیرضروري بر سر راه تجارت حذف شوند

  :تعریف را از تسهیل تجاري ارائه دهیم که عبارتند از

توان شامل انجام تسهیل در تمام تدابیر  به معناي موسع تسهیل تجاري را می. تعریف موسع) الف

توان به  از جمله این موارد می.  مقرراتی دانست که بر جریان صادرات و واردات تاثیرگذار استتنظیماتی و

  :موارد زیر اشاره نمود

  تدابیر کنترلی گمرکی براي اطمینان یافتن از انطباق با قوانین و مقررات گمرکی و رعایت مفاد آنها - 
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 ها و مقررات گمرکی  تجدید نظر و تسهیل در رویه- 

 فنی براي اطمینان حاصل نمودن از این که استانداردهاي اجباري برطبق مقررات در مورد مقررات- 

 .شود کاالها اعمال می

 هاي بهداشت نباتی هاي دامپزشکی حیوانات و محصوالت حیوانی و بازرسی بازرسی- 

و هاي کیفی براي اطمینان حاصل نمودن از این که کاالها با  استانداردهاي ملی  سایر کنترل- 

 .المللی مطابقت دارند بین

 1استفاده از تجارت الکترونیکی و اینترنت براي تسهیل تجاري- 

المللی  ها و الزامات اسنادي براي تجارت بین تعریف دیگر در این ارتباط عقالنی و منطقی نمودن رویه

روري بر سر راه هاي غیرض هاي معامالتی است که همراه با هزینه تعریف موسع دیگر کاهش هزینه. باشد می

  .نقل و انتقاالت مرزي کاالها و خدمات بین خریدار و فروشنده وجود دارد

هاي تجاري حادت        تعریف دیگر ناظر به اقدامات تسهیلی در جو و محیطی است که در آن هزینه

ندرکار در ا شود که جو و محیطی که کارگزاران دولتی در آن حال و هوا دست براي مثال گفته می. گردند می

تواند محیط مساعدي  نتظیم تجارت هستند اگر داراي شفافیت بوده و از فساد عاري باشد آن جو و محیط می

تواند از مصادیق تسهیل تجاري به حساب  هاي تجاري ایجاد نماید و به همین علت می را براي تفییل هزینه

  .آید

المللی نیز که عامل مهمی در کاهش  اي بینه سازي استانداردها و انطباق با نرم    همچنین هم آهنگ

  2.توانند در تعریف تسهیل تجاري به معناي موسع گنجانده شود هاي تجاري است می هزینه

Paul Kimberley, Robert Schwareهاي طرح  برنامه. نمایند  تسهیل تجارت را چنین تعریف می

هاي گمرکی، وصول و  سازي رویه زي و سادهسا الملل از طریق مدرن شده براي انجام نسریع در جریان بین

مصادیق تسهیل تجاري عبارتند از . المللی و مسافران را شامل است ها که بار بین ایصال عوارض و سایر رویه
                                                

1 - ITC/CS Business Guide to the World Trading System, 1999. 
2  - Woo, Yuen Pau and Johns. Wilson(2000) Cutting Through Red Tape, New Directions For APECs 
Trade Facilitation Agenda, Asia Pacific Foundation of Canada, Vancouver. 
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ها  اي و مبادله الکترونیکی داده المللی براي پردازش رایانه ها، اتخاذ کدهاي مورد قبول بین تسهیل فرایند

(EDI)1.ترونیک براي تبادل اطالعاتهاي الک  وتکنیک   

در معناي مضیق تسهیل تجاري به صورت انجام کاهش یا تمشیت .  تعریف مضیق تسهیل تجاري-ب

هاي نقل و انتقال کاال از بنادر یا در الزامات اسنادي در یک پست گمرکی در مرز تعریف   در لجستیک2بخشی

 مصادیق تسهیل تجاري مورد نظر باشد تعاریف مضیق در همین ارتباط بسته به این که کدام یک از. گردد می

  .دیگري نیز از آن ارائه شده است

هاي بعدي خواهد آمد در مساعی سازمان جهانی تجارت از  الزم به ذکر است که همانطور که در قسمت

تفسیر موسع پیروي نشده است بلکه به برخی از مصادیق تسهیل تجاري که کشورها منحصراً بر اتخاذ 

  . گات پرداخته شده است10 و 8 و 5اند یعنی موضوعات مربوط به مواد  کرات بر روي آنها توافق داشتهمذا

  

  هاي مختلف درباره منافع تسهیل تجاري دیدگاه:  دومبخش

اي داراي  اي و غیرتعرفه      تسهیل تجاري همانند آزادسازي تجاري یعنی کاهش یا حذف موانع تعرفه

 تجارت و به تبع آن توسعه اقتصادي است مطالعات تجربی اثر مثبت بین تجارت اثرات مساعدي بر گسترش

 همچنین از آن جا که تسهیل تجاري به گسترش واردات و صادرات یا 3.نماید و توسعه اقتصادي را تایید می

ه انجامد لذا نقش تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي را تقویت و ب به عبارت دیگر تجارت می

  .نماید توسعه اقتصادي کمک می

هاي تجاري و  سازي زیر ساخت اي کشورها نیز از طریق بهینه     تسهیل تجاري به استراتژي کلی توسعه

تکمیل مساعی مربوط به گسترش و تقویت نهادي کمک نموده و در نتیجه ارائه تصویري از یک نظام تجاري 

 توسعه و اداره روابط تجاري را از طریق شفاف سازي تسهیل تجاري همچنین. سازد کارآمد را ممکن می

                                                
1 - Rohert Schware & Paul Kimberley, Information Technology and National Trade Facilitation, Guide 
To Best Practice, The World Bank Technical Paper Numbor 317, world Bank, Washing ton D.c. 
2 - Streamlining. 
3 - Sachs ,Jeffery D. and Andrew M. Warner (1995), "Economic Reform and The Process of Global 
Integration" Brookings, Papers on Economic Activity o (1): 1-95. 
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المللی و  هاي بین ها با معاهدات و کنوانسیون هاي تجاري و سازگار سازي آن بیشتر در مقررات و رویه

تواند جو و محیط مساعدي را براي عملکرد  همه این عوامل می. نماید المللی تسهیل می استانداردهاي بین

  :توان به شرح زیر خالصه نمود برخی از منافع تسهیل تجاري را می.  آوردبنادر و گمرك به وجود

گیرد کمیسون  مقدمتاً باید بگوییم که منافع تسهیل تجاري هم به دولت و هم به بازرگانان تعلق می

  :اقتصادي اروپایی ملل متحد این منافع را به شرح زیر خالصه نموده است

  ها  منافع براي دولت

  ش در اثربخشی تدابیر کنترلی  ایجاد افزای- 

  تحصیص بهینه، کارآمد و موثرتر منابع - 

  اصالح در درآمدهاي استحصالی- 

  ایجاد بهبود در امر اجرا و تطبیق با قوانین و قواعد تجاري - 

  توسعه اقتصادي سریتر - 

 گذاري خارجی   تشویق سرمایه- 

   منافع براي بازرگانان 

  ها و تاخیرها   کاهش هزینه- 

 بینی شدن چگونگی مداخالت رسمی مامورین    ترخیص سریعتر کاالها از طریق قابل پیش- 

 المللی   به وجود آمدن قالب و شالوده ساده تجاري براي انجام تجارت بین- 

  افزایش یافتن قدرت رقابتی - 

  افزایش صادرات - 

  :شود ذیالً برخی از این منافع با تفصیل بیشتر آورده می

  رات  رشد صاد-الف
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نگر یا      با به وجود آمدن سازمان جهانی تجارت و فرایند جهانی شدن بسیاري از کشورها سیاست برون

ها شامل ایجاد افزایش در فروش محصوالت صادراتی و یا  این سیاست. اند گسترش صادرات را در پیش گرفته

اتژي توسعه صنعتی خوب و هرچقدر کشورها از استر. تولید کاالهاي جدید براي بازارهاي جدید است

موثرتري برخوردار باشند و بتوانند محصوالت صادراتی خور را با کیفیت باالتر تولید نمایند ولی یک نظام 

تواند تحویل به موقع محصوالت را به بازارهاي جهانی مانع  تسهیل تجاي کارآ را فاقد باشند این نقیصه می

نین روندي توان صادرکنندگان را براي برآورد احتیاجات پر واضح است که چ. شده و به تاخیر اندازد

  .کند مشتریان در سایر کشورها تحت تاثیر منفی قرار می دهد و توسعه صادرات را با مشکل مواجه می

تر توسعه اقتصادي است اغلب داراي      همچنین واضح است که کشوري که در مرحله پیشرفته

  .و همچنین سرمایه انسانی بهتري استآوري و فیزیکی  هاي بهتر فن زیرساخت

   همچنین محیط مقرراتی و تنظیماتی نیز در آن کشور بیشتر به سمت و سوي آزادسازي مقررات و 

مطالعات . ها متمایل است که خود مبین محیط مساعد براي عملکرد کارآي بنادر و گمرك است تسهیل رویه

همین . دهد بنادر و محصول خالص سرانه نشان میانجام شده همبستگی مستقیم را بین شاخص کارآئی 

ها در ترخیص گمرکی نیز در کشورهاي جزء گروه کشورهاي با در  دهد که تاخیرها و وقفه مطالعات نشان می

 در یک مطالعه انجام شده آمده است که متوسط روزها براي ترخیص گمرکی 1.دهد آمد پایین بیشتر رخ می

ر از دو روز براي فرانسه دو روز، براي امریکا بیش از دو روز و براي هند و مصر و از طریق دریا براي آلمان کمت

  2 .آرژانتین به ترتیب یازده و چهارده و پانزده روز است

   افزایش قدرت رقابتی -ب

الملل یک صحنه بازي جدیدي ایجاد     با به وجود آمدن سازمان جهانی تجارت و نظام جدید تجارت بین

در صورت پیاده . یابد و موانع غیرتعرفه اي در حال حذف شدن هستند اي کاهش می نع تعرفهموا. شده است

هاي سازمان جهانی تجارت کشورها باید صادرات خود را رقابتی نمایند یا  نامه شدن مقررات و الزامات موافقت

                                                
1 -World Development Indicator 2001 and Global Competitiveness Report 2001.  
2 - International Exhibition Logistics Associates 
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باید در . ء دهندها را کاهش و کیفیت محصوالت را اعتال یعنی هزینه. به عبارت دیگر کارآ عمل نمایند

  .کاالهاي موجود و خدمات بهبود حاصل شود و کاالي جدید و بازارهاي نو جستجو شود

    براي افزایش قدرت رقابتی یک عامل مهم اتخاذ سیاست ملی تسهیل تجاري است، یک نظام موثر و 

حیط کاراي یک جو و م. نماید کارآي تسهیل تجاري به پایداري و داوم توان گسترش تجارت کمک می

چنین محیطی تورم و در نتیجه هزینه . تجاري به معناي ارائه خدمات کم هزینه و کارآ و واردات ارزان است

صادرات گران . شود واردات مواد خام و اولیه براي بخش تولیدات صنعتی ارزانتر می. دهد تولید را کاهش می

 و با افزایش صادرات، ارز حاصله از آن سبب رونق یابد شود و در نتیجه قدرت رقابتی با رقبا افزایش می نمی

  .یابد گردد و در نتیجه سطح زندگی تمام مردم اعتالء می اقتصاد داخلی می

  گذاري مستقیم خارجی  افزایش سرمایه-ج

گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه در تولیدات صادراتی انجام       سهم عمده سرمایه

از جانب دیگر بسیاري از این قبیل تولیدات احتیاج به . تاً براي مصرف در بازار داخلیپذیرد و نه عمد می

  .هاي وارداتی دارند نهاده

گردد  گذاري توجهشان به این امر معطوف می گذاران خارجی قبل از اقدام به سرمایه      در نتیجه سرمایه

زان از کشوري انجام دهند به نحوي که فایده بر توانند واردات و صادرات خود را به سهولت و ار که چگونه می

بنابراین کشوري که خود را متعهد به تسهیل تجاري نموده باشد سهم بیشتري از این . ها غالب باشد هزینه

  .ها در جهان را به خود اختصاص خواهد داد گذاري سرمایه

  الملل در تجارت بین) SMEs(تر موسسات کوچک و متوسط   مشارکت بیشتر و فعال-د

ها به عنوان یک موتور عمده رشد و توسعه در  بسیاري از موسسات کوچک و متوسط که اغلب به آن

این موسسات هرگاه . الملل ندارند اي در تجارت بین شود تجربه کشورهاي در حال توسعه نگریسته می

هاي تجاري پیچیده و  یه وارد در امر صادرات و واردات گردند اغلب با مواجه شدن با رو بخواهند مستقیماً

  . گردند غیرشفاف سردرگم و مایوس می
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تواند به  ها می سازي رویه سازي تجاري و شفاف در چنین اوضاع و احوالی تسهیل تجاري از طریق روان  

ها کاهش  چرا که هزینه معامالت آن. مند گردند الملل بهره این موسسات کمک نماید تا از منافع تجارت بین

  1.یابد هاي تجاري کشورها اعتالء می درت تطبیق و انطباق آنان با مقررات و رویهیابد و ق می

  

  هاي تسهیل تجاري هزینه:  سومبخش

  :هاي انجام تسهیل تجاري به شرح زیر است برخی از هزینه

   ها و طرزتلقی و تجدید ساختار نهادي تغییر در رویه  -1

هادي این است که ممکن است برخی از کارکنان اخراج     مهمترین هزینه مترتب بر تغییر ساختاري و ن

با . ها پس از تسهیل تجاري وجود نخواهد داشت زیرا وظایف محوله به آن. یا به کارهاي دیگر گمارده شوند

  .این وجود باید متذکر بود که همیشه تسهیل تجاري مترادف با بیکاري نیست

  هاي اتوماسیون و کامپیوتري کردن هزینه -2

هاي تبادل  هاي ایجاد نظام هزینه. هاي تجاري همراه است سهیل تجاري معموالً با اتوماسیون رویه    ت

تواند براي برخی از کشورهاي در حال توسعه  هاي کامپیوتري داخلی می  و شبکه2ها اطالعات الکترونیکی داده

از بعد نگهداري و بهنگام سازي آن ها افزاري و هم  افزاري و نرم ها هم از بعد سخت این هزینه. بسیار باال باشد

  .داراي اهمیت هستند

  از دست رفتن درآمد براي گمرك -3

    این امر براي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه که قسمت اعظم درآمدهاي دولتی را از عوارض 

تجاري نمایند نگران کننده است ولی این نگرانی تا حدي بی مورد است زیرا تسهیل  گمرکی تحصیل می

تواند از طریق  لزوماً به معناي از دست رفتن عواید گمرکی نیست چرا که همین تسهیل تجاري گمرکی می

هاي بیشتري را براي وصول عوارض به وجود آورد که  هاي تجاري و واردات فرصت ایجاد افزایش در جریان

                                                
1 . Trade Facilitation Handbook for … op.cit  
2 - Electronic Data Interchange (EDI) 
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دابیر تسهیل تجاري نظیر ممیزي به عالوه برخی از ت. تواند متفاوت باشد ها می البته بسته به ضریب کشش

  .تواند به تحصیل درآمد بیشتر براي گمرك منجر شود  نیز می1پس از ترخیص

  هاي زیرساختی و زیربنایی در گمرك و بنادر  انجام هزینه- 4

   هزینه مربوط به تربیت نیروي انسانی الیق - 5

اي که  ن خواست که مسایل عمده سازمان جهانی تجارت از واردکنندگان و صادرکنندگا1998    در سال 

هاي عمده  برخی از نگرانی. ها پرداخته شود را شناسایی نمایند به نظر آنان باید در تسهیل تجاري به آن

ها مسلماً مستلزم صرف هزینه  مشخص شده در آن زمان از طرف صادرکنندگان و واردکنندگان که رفع آن

  :باشد به شرح زیر است می

  حد در مورد اسناد یا الزامات اسنادي  الزامات زیاد از - 

  آوري اطالعات  نبود اتوماسیون و استفاده ناچیز از فن- 

   فقدان شفافیت در مقررات و عدم وضوح در الزامات مربوط به صادرات و واردات- 

  هاي محاسبه ریسک  هاي ممیزي و تکنیک ها و مقررات و خصوصاً کنترل  ناکافی بودن رویه- 

براي مقابله با . مابین گمرك و سایر گارگزاران در بخش دولتی زي و نبود همکاري فی فقدان مدرن سا- 

مشکالت فوق قبل از هر چیز دسترسی به نیروي انسانی ماهر است که تربیت آن ها مستلزم صرف هزینه می 

  .باشد

 مستلزم نظر از موارد فوق در تسهیل تجاري به معناي موسع اصولی باید رعایت شود که خود     صرف

توان به نحو اجمال به شرح زیر  با استفاده از تدابیر اتخاذ شده در آپک این اصول را می. صرف هزینه است

  2:معرفی نمود

   رعایت اصل شفافیت- الف

                                                
1 - Post Release Audits 
یعين رسیدگي به موضوع رعایت یا عدم رعایت قواعـد جتـاري و گمركـي پـس از ورود       

  .یا صدور كاال
2 - Trade Facilitation Hand book for The Greater Mekong Subregion. ESCAP, United Nations 
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ها، قوانین تجاري و گمرکی، الزامات مربوط به اخذ مجوز و       به موجب این اصل اطالعات درباره سیاست

اي در سطح وسیع و بدون هزینه و یا با هزینه معقول در اختیار تمام   از طریق وسیلهتائید و تصدیق بایستی

یکی از مشکالتی که بازرگانان با آن مواجه هستند تحصیل . ها و به نحو مداوم و به موقع قرار گیرد طرف

نابراین آمادگی شوند و ب در برخی موارد بازرگانان از قوانین جدید آگاه نمی. اطالعات تجاري و گمرکی است

ها باید ساز وکار  سازد که دولت لذا اصل مزبور روشن می. قبلی الزم را نیز براي تطبیق با آن مقررات ندارند

موثر انتشار به موقع اطالعات را در اختیار داشته باشند تا تجار بتوانند خود را با الزامات مربوطه تطبیق 

  .جویی گردد ها و وقت تجار و مقامات صرفه نهشود که در هزی مسلماً این امر سبب می.دهند

  نظرها با جامعه تجاري ها و تبادل  داشتن ارتباطات و برگزاري مشاوره- ب

تواند زمینه ساز تعامل  این گفتگوها می. ها بایستی این قبیل اقدامات را تسهیل و ترویج نماید  دولت

  .هاي مربوط به تجارت باشد  قوانین و رویهسازنده با ذینفعان به هنگام تدوین، اجرا و تجدید نظر در

ها باید قواعد و مقررات مربوط به تجارت را ساده سازند تا از ماهیت محدود کنندگی غیرضروري   دولت- ج

این . این قواعد باید قابلیت اجرایی کارآ و کم هزینه را دارا باشند. ها در نیل به اهداف مربوطه کاسته شود آن

  .سازد هاي گمرکی و الزامات اسنادي را مطرح می ه تسهیل قواعد تجاري و بهبود در رویهمطلب رفتار مربوط ب

   1 رعایت اصل عدم تبعیض یا اصل رفتار ملی- د

   به موجب این اصل قواعد و مقررات مربوط به تجارت بایستی به نحوي اعمال شوند که بین تولید کننده 

  .داخلی و خارجی تبعیضی وجود نداشته باشد

   و رعایت ثبات در مقررات2بینی بودن  قابل پیش-ـه

بینی، یکسان و با ثبات اعمال      به موجب این اصل قواعد مربوط به تجارت بایستی به نحو قابل پیش

ها را در تجارت به حداقل برساند این قواعد بایستی راهنمایی دقیق و واضح  ها و نااطمینانی شود تا نامعلومی

ها خودداري  گیري ها در اختیار مقامات قرار دهند تا از دخالت دادن سلیقه در تصمیم ویهرا درباره اعمال ر

یکی از شکایات شایع در بین . ها و قوانین در مورد همه یکسان و بدون تبعیض اعمال گردد شود و رویه
                                                

1 - National Treatment 
2 - Predictability 
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افی به اندرکاران تجاري این است که در قواعد و مقررات گمرکی اغلب کشورها شفافیت و وضوح ک دست

  .خورد چشم نمی

  آهنگ سازي اقدامات  رعایت استانداردها و هم- و

هائی نظیر بهداشت،      هر چند این امر مورد تائید است که کشورها باید براي تحقق اهداف خود در زمینه

ن اخالقیات عمومی، و حفاظت از منابع طبیعی فناپذیر قواعد و مقرراتی را وضع نمایند ولی بهتر است که ای

  .آهنگ باشند المللی منطبق و هم قوانین تا حد امکان با استانداردهاي بین

  آوري جدید  مدرن سازي و استفاده از فن- ز

  .در این باره قبالً توضیح داده شده است

  هاي ذینفع  تهیه ساز و کار قضائی الزم براي احقاق حق شاکیان و طرف- ح
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  هاي مترتب بر  و هزینهبرخی شواهد تجربی درباره منافع :  چهارمبخش

  تسهیل تجاري

هاي  هاي حمل و نقل یا سایر هزینه دهد که بارعجمین شده با هزینه     اغلب مطالعات تجربی نشان می

برخی . ها بسیار باال است آوردهاي رفاهی ناشی از حذف این هزینه مربوط به تجارت و یا به عبارت دیگر دست

 به یک جنبه یا یک قسمت از تسهیل تجاري یعنی تسهیل رویه گمرکی از مطالعات صرفاً هم خود را معطوف

اند در حالی که برخی دیگر تسهیل تجاري را به عنوان مساعی چند بعدي یا کوشش جمعی مدلسازي  نموده

  . اند نموده

هاي حمل و نقل در بسیاري از معامالت تجاري غیرقابل اجتناب است و معموالً سهم عمده      هزینه

هاي حمل و نقل   هزینه1 بانک جهانی2003برطبق مطالعات سال . دهند  معامالت تجاري را تشکیل می ههزین

 شریک 216 شرکت تجاري در میان 168اي براي  هاي تعرفه به عنوان یک مانع تجاري بیشتر از هزینه

ي در حال توسعه به هاي حمل و نقل و موارد آن در کشورها به عالوه میزان هزینه. تجاري امریکا بوده است

هاي مترتب بر خدمات حمل و   انجام شده توسط انکتاد هزینه2001یک مطالعه سال . مراتب زیادتر است

دهد که یک درصد در کاهش این  مطالعه مزبور نشان می. نقل هوایی و دریایی را مورد بررسی قرار داده است

 میلیارد دالر 3/3خالص داخلی آن کشورها را حدود تواند تولید نا ها در برخی از کشورهاي آسیایی می هزینه

  .افزایش دهد

هاي اداري گمرك را کاهش داده و تجارت را  تواند هزینه هاي گمرکی نیز می     مدرن سازي تکنیک

نتایج یک مطالعه انجام شده توسط وزارت خارجه استرالیا و وزارت تجارت خارجی و همکاري . تسهیل نماید

آوري اطالعات را در گمرك بررسی نموده   که منافع حاصل از بکارگیري فن2001ال اقتصادي چین در س

                                                
1 - Global Economic Prospects 2004: Realizing The Development Promise of The Doha Aqnda, World 
Bank, Washing ton D. C. 
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حاکی است که حرکت به سمت و سوي الکترونیکی کردن اسناد براي تجارت یا به عبارت دیگر تجارت بدون 

   1. قلم کاالهاي وارداتی کاهش ایجاد گردد59 درصد در هزینه 15 تا 5/1گردد که به میزان  کاغذ باعث می

 صورت پذیرفته اثر Walmsley2 و Takura, Hertel توسط 2001   در مطالعه دیگري که درسال 

هاي گمرکی بین  سازي رویه آهنگ سازي بهتر براي تجارت الکترونیکی و اتوماسیون اتخاذ استانداردهاي هم

اند که انجام آن  یدهها در این مطالعه به این نتیجه رس آن. ژاپن و سنگاپور مورد بررسی واقع شده است

  . اصالحات، جریان تجاري بین این کشورها و همچنین با بقیه جهان را گسترش خواهد داد

شود که از قدرت و اختیار مامورین گمرکی در  کننده ترخیص کاالها سبب می هاي گمرکی تسریع     رویه

ها در گمرك  لکترونیکی داده یا تبادل اEDIهاي  بکارگیري سیستم. هاي شخصی کاسته شود اعمال سلیقه

   3(WTO 2000).جویی منجر شده است  میلیون دالر در ماه صرفه1شیلی به حدود 

هاي مترتب بر زمان را در مورد ظرفیت محدودبندي و     مطالعه دیگري به صورت روشن هزینه

خود تخمین  2001 در مطالعه سال Hummels. هاي گمرکی تخمین زده است هاي قواعد و رویه ناکارآیی

زده است که ترخیص یک روز زودتر خواه مربوط به دوره انتظار در بندر و یا تاخیر در ترخیص در گمرك به 

 به موجب همین مطالعه اگر 4. درصد کاهش خواهد داد5/0هاي ورود کاال را به  طور متوسط در جهان هزینه

را یکروز کاهش دهند ) بندر و گمرك(از کشورهاي در حال توسعه زمان اختصاص داده شده براي ورود کاال 

  .ها را کاهش خواهند داد  میلیارد دالر هزینه و زیان240ساالنه 

     Wilson, Mann و Otsuki تسهیل تجاري را در چهار بعد مدلسازي 5 خود2004 در مطالعه سال 

 و زیرساخت بخش که عبارتند از کارآئی بندري، محیط گمرکی، محیط تنظیماتی و مقرراتی. اند نموده

                                                
1 - Australian Department of Foreing Affairs and Trade and Chinese Ministry of Foreign Trade and 
Economic Cooperation (2001) , Paperless Trading : Benefits to APEC, Commonaealih of Australia. 
2 - Hertel, Thomas W, Terne Walmsley and ken Ltakura (2001) "Dynamic Effect of The" New Age " 
Free Trade Agreement Between Japan and Singapore" Journal of Economic Integration V. 16. 
3 - WTO2000 "Trade Facilitation : Chilie,s Experioence With The Modernization of Customs 
Administration Based on The Use of Information Technology" (G/C/W/239).  
4 - Hummels David (2001) Time as a Trade Barrier "Working Paper, Department of Economics, Purdue 
University, West Lafayette. 
5 - Wilson John s. Calherine L. Mann, Tsunehiro Otsuki (2004) Assessing The Potential Benefits of 
Trade Facilitation: A glohal Perspective, Working Paper no. 3224, World Bank, Washington D.C. 



 ٢٧٩

دهد که رساندن کشورهاي زیر خط متوسط به   کشور جهان نشان می75تجزیه و تحلیل آنان درباره . خدمات

 میلیارد 377 مقوله تسهیل تجاري فوق تجارت جهانی را حدود 4نصف خط متوسط جهانی در هر یک از 

به نتایج حاصل از بهبود )  درصد8/2(ر آن  میلیارد دال107از این مبلغ .  درصد افزایش خواهد داد7/9دالر یا 

. گردد  میلیارد دالر به نتایج حاصل از انجام بهبود در محیط گمرکی مربوط می33در کارآئی بندري و حدود 

اما .  ملیارد دالر برآورد شده است83منافع حاصله از قبل ایجاد بهبود در محیط تنظیماتی و مقرراتی 

بهبود در زیر ساخت بخش خدمات و استفاده از تجارت الکترونیکی حاصل آورد از ایجاد  بزرگترین دست

  . شود  درصد بالغ می4 میلیارد دالر یا 154گردد که به  می

هاي تجاري و بدون در نظر گرفتن     برخی از مطالعات نیز تاثیر تسهیل تجاري را بر کاهش کل هزینه

 باین 19991آپک در مطالعه سال . اند سی نمودهسهم هر یک از طبقات چهارگانه فوق در قالب مدل برر

 درصد در کشورهاي 1هاي تجاري ناشی از تسهیل تجاري از میزان  نتیجه رسیده است که کاهش در هزینه

 درصد براي کشورهاي در حال 2صنعتی و کشورهاي تازه صنعتی شونده کره، تایپه چین و سنگاپور تا 

ن زده شده است که صادرات کاالئی آپک بر اثر انجام مساعی مربوط در این مطالعه تخمی. توسعه متغیر است

  . درصد افزایش خواهدیافت3/4به تسهیل تجاري 

    Tongerman, Francois و Van Mejil اند که یک   تخمین زده2 خود2003 در مطالعه سال

اه جهان منجر خواهد  میلیارد دالر افزایش در رف78هاي مربوط به تجارت به   درصدي در هزینه5/1کاهش 

  .شد

 انجام گرفته منافع 3 2003  در سال Yasui و Walkenhorst   بر اساس مطالعه دیگر که به وسیله 

 میلیارد دالر 40هاي مترنب بر تجارت به مبلغ تقریبی  رفاهی در جهان حاصل از یک درصد کاهش در هزینه

  . بالغ خواهد شد

                                                
1 - Asia- Pacific Region, The Asia- Pacific Economic Cooperation (1999) Assessing APEC Trade 
Liberalization and Facilition : 1999 Update, September 1999 APEC Singapore. 
2-Francois, Van Mejil, and Van Tongeren (2003)Trade Liberalization and Developing Countries Under 
The Doha Round " CEPR Discussion Papers 4032 .  
3  -  Walkenhorst, Peter and Tadashi Yasui (2003)"Quantitative Assessement of The Benefits of Trade 
Facilitation" OECD. 
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گیري منافع حاصل از مساعی مربوط به تسهیل  العات به اندازهشود در این مط طور که مالحظه می همان

هاي مربوط به انجام تسهیل تجاري به وسیله کشورها که عمدتاً  تجاري تمرکز شده است ولی برآورد هزینه

باید توسط کشورهاي در حال توسعه انجام پذیرد مورد عنایت قرار نگرفته است در حالی که تجزیه و تحلیل 

ها داراي  هاي ظرفیت سازي براي تسهیل تجاري و سایر هزینه ا خصوصاً در مورد هزینه طرحه این هزینه

 بودن توسل به اقدامات تسهیل تجاري به  ها تعیین با صرفه اهمیت است و بدون در نظر گرفتن این هزینه

روه تحقیقاتی  باتفاق گYann Duvalاي که  با این همه در مطالعه. گیري نخواهد بود درستی قابل اندازه

بندي نظرات و  در این مطالعه وي با مطالعه و جمع. ها اشاره شده است  به برخی از این هزینه1خود انجام داده

هاي واصله به گروه کاري کمیته مذاکرات تسهیل تجاري سازمان جهانی تجارت این پیشنهادات را  پیشنهاد

. طبقه پنج نوع هزینه را مورد مطالعه قرار داده استبندي و براي هر   معیار تسهیل تجاري طبقه12داخل در 

  : نتیجه حاکی است که

  . براي بکارگیري اغلب معیارها یک هزینه شروع وجود دارد ولی این هزینه ها چندان باال نخواهد بود- 1

    هزینه در مورد انجام معیارها یکسان نیست- 2

  .بنایی یکسان نخواهد بود بسته به وضع کشورها از لحاظ ساختاري و زیر  هزینه- 3

خورد   در این مطالعه به طور کلی چهار نوع هزینه در پیشنهادات ارائه شده به گروه کاري به چشم می- 4

هاي  گذاري، هزینه مربوط به کاهش که عبارتند از هزینه زیر ساختی، هزینه نیروي انسانی، هزینه قانون

  .درآمدي

  زمان جهانی تجارتتسهیل تجاري و دستور کار سا:  پنجمبخش

 به صورت یکی از 1996    در سازمان جهانی تجارت موضوع تسهیل تجاري براي اولین بار در سال 

تسهیل . موضوعات مورد بحث در اجالس کنفرانس وزراي سازمان جهانی تجارت در سنگاپور مطرح شد

                                                
1 - Yann Duval, Cost and Benefits of Implementing Trade Facilitation Measures Under Negotions at 
WTO : An Eploratory Survey, Asia- Pacific Research and Training Network on Trade. Working Paper 
Series No 3, Jannuary 2006. 
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اري براي توسعه به طور تجاري در سازمان جهانی تجارت داراي دامنه و محدوده کوچکتري از تسهیل تج

  .کلی است و معطوف به چند موضوع خاص است

     در کنفرانس وزراي سنگاپور کشورها تصمیم گرفتند که سه گروه کاري را در ارتباط با موضوعات 

ها همچنین در بند  آن. گذاري، سیاست رقابتی و شفافیت در خریدهاي دولتی تشکیل دهند تجارت و سرمایه

یران به شوراي تجارت کاالئی سازمان جهانی تجارت ماموریت دادند که موضوع ساده سازي  اعالمیه وز21

از آن جا که این موضوعات چهارگانه براي اولین بار . هاي تجاري را مورد بررسی و امعان نظر قرار دهند رویه

  .گردد  نیز اطالق می1ها عنوان موضوعات سنگاپور در کنفرانس سنگاپور مطرح شده لذا به آن

   بعدها این چهار موضوع در دستور کار اجالس وزیران دوحه معروف به دستورکار توسعه دوحه قرار 

 بر سر آغاز مذاکرات در مورد سه موضوع دیگر غیر از موضوع تسهیل  گرفت ولی در اجالس مزبور موافقت

جهانی تجارت صورت تجاري حاصل نشد و قرار شد که مذاکرات فقط درباره تسهیل تجاري در سازمان 

  . پذیرد

   تصمیم متحده در اجالس دوحه بسیار دقیق و حساب شده است و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره 

هاي کشورهاي در حال توسعه در   و با لحاظ کردن نگرانی1994تسهیل تجاري فقط از منظر چند ماده گات 

  .جاري تعیین شده استهاي تسهیل ت سازي رویه هاي اتخاذ و پیاده ارتباط با هزینه

 مذاکرات درباره تسهیل تجارت پس از پنجمین 2 اعالمیه وزراي دوحه قرار شد27    به موجب بند 

کنفرانس وزرا براساس تصمیمی که از طریق اجماع صریح در آن اجالس درباره جزئیات و چگونگی مذاکرات 

  .شود آغاز گردد اتخاذ می

تائید موضوع اهمیت تسریع بیشتر در جابجایی و نقل و انتقال و که با «      در این بند آمده است 

سازي در  هاي فنی و نیز ظرفیت ترخیص کاالها و از جمله کاالهاي در حال ترانزیت و تائید و نیاز به کمک

نمائیم که مذاکرات پس از کنفرانس پنجم وزرا براساس تصمیم متحده در آن  این زمینه ما موافقت می

در فاصله بین اجالس .  اجماع صریح درباره جزئیات و چگونگی مذاکرات آغاز خواهد شداجالس براساس
                                                

1  -  Singapore Issues. 
2  -  WTN/M/N (01) DEC/ W/1, 14 NOV, 2001 WTO.  
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 را بررسی و آن 1994 گات 10 و 8 و 5هاي مرتبط مواد  چهارم و پنجم وزراء شوراي تجارت کاالئی جنبه

خص هاي اعضا و باال مواد را عنداالقتضاء ایضاح و بهبود بخشیده و احتیاجات تسهیل تجاري و اولویت

ما خودمان را . یافتگی را شناسایی خواهد نمود کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با کمترین درجه توسعه

  .»سازي در این ارتباط معمول داریم هاي فنی کافی و پشتیبانی الزم را از ظرفیت سازیم که کمک متعهد می

 در آغاز مذاکرات متنی را تصویب سازد که وزرا به منظور تسریع    نظري اجمالی به این بند روشن می

هاي کشورهاي در حال توسعه در آن لحاظ  اند که ضمن رعایت توازن بین پیشنهادات مختلف نگرانی نموده

  . شده باشد

الملل و     الزم به ذکر است که مواد گات مندرج در این تصمیم بر اصول کلی که باید حاکم بر تجارت بین

بینی بودن قواعد و مقررات، رعایت  این اصول عبارتند از لزوم قابل پیش. تجارت آزاد باشد تمرکز دارد

هاي غیرضروري  شفافیت در قواعد و مقررات، حق مراجعه به مراجع قضائی و اجتناب از برقراري محدودیت

  . فراراه تجارت

 محیط که در  گات که بنام آزادي ترانزیت معروف است پایه و اساسی را براي ایجاد یک جو و5    ماده 

کنندگان از کشورهاي  آن ترانزیت کاالها فارغ از موانع بر سر راه حمل و نقل و قایل شدن تبعیض بین عرضه

 این ماده حمل و 1در بند .  بند است7این ماده نسبتاً مفصل است و داراي . سازد مختلف باشد را فراهم می

 این 3در بند . ارتباط با ترانزیت تبیین شده است اصل رفتار ملی در 2نقل ترانزیت تعریف شده و در بند 

ماده به لزوم اجتناب از تاخیرهاي غیرضروري و حق کشورهاي ترانزیت به ثبت حمل و نقل ترانزیت در 

گمرك اشاره دارد و آمده است که این حمل و نقل ترانزیت مگر در موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات 

هاي حمل و نقل یا  م حقوق ترانزیتی معاف خواهد بود باستثناي هزینهگمرکی از حقوق گمرکی و تما

 گات به لزوم معقول بودن 5 ماده 4بند . هاي امور اداري که الزمه ترانزیت یا خدمات ارائه شده باشد هزینه

در ها باید با  هاي متعاهد اشاره داشته و خاطر نشان شده است که این هزینه ها و مقررات توسط طرف هزینه

  .نظر گرفتن شرایط حمل و نقل باشد
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 ماده مزبور مقرر 7 به اصل معروف به اصل دولت کامله الوداد پرداخته است و باالخره بند 5ماده 6 و 5بند 

دارد که این ماده ناظر بر عملیات هواپیما به هنگام ترانزیت نبوده ولی شامل ترانزیت هوایی کاالها و از  می

  .شود این ماده در ارتباط مستقیم با گمرك قرار دارد انطور که مالحظه میهم. جمله بار خواهد بود

هاي  ها و تشریفات مربوط به صادرات و واردات بوده و به طور کلی رویه  گات مربوط به هزینه8   ماده 

همچنین این ماده شامل تبیین تعهدات کلی در ارتباط با عدم تبعیض و . گیرد ترخیص گمرکی را در بر می

این ماده تاکید ) 1(در بند . ها و مقررات گذر از مرز کاالها است عایت شفافیت در ارتباط با دریافت هزینهر

 خدمات نباید مبین حمایت غیرمستقیم از محصوالت داخلی یا وضع مالیات در مورد  شده است که هزینه

اهش تعداد و انواع عوارض اشاره همین بند به لزوم ک) ب(در شق . واردات یا صادرات براي مقاصد مالی باشد

 این ماده 3در بند . هاي تشریفات تاکید دارد بند مزبور به کاستن از پیچیدگی) ج(در شق . گردیده است

 ماده به دایره 4توصیه شده است که براي نقض جزئی مقررات گمرکی مجازات سنگین برقرار نشود و بند 

زامات در ارتباط با ورود و صدور اشاره کرده و مواردي به ها و تشریفات و ال شمول آن به عوارض، هزینه

  .صورت تمثیلی و نه احصائی ذکر شده است

 گات که به موضوع انتشار و مدیریت قواعد و مقررات تجاري اختصاص دارد حاوي تعهدات کلی 10   ماده 

هاي ارزیابی گمرکی و  ها، رویه در ارتباط با انتشار به موقع مقررات مربوط به صادرات و واردات از جمله هزینه

هاي اداري شفاف به منظور  این ماده همچنین تعهدات کلی درباره رعایت رویه. سایر قواعد و مقررات است

دایره شمول این ماده بسیار وسیع است و قوانین و مقررات، آراي . دارد حل اختالفات گمرکی را نیز مقرر می

بندي یا ارزیابی محصوالت براي مفاصد  سطح عمومی که به طبقهقضائی و تصمیمات اداري قابل اجرا در

ها در مورد  ها یا ممنوعیت ها یا به الزامات، محدودیت هاي حقوق مالیات یا دیگر هزینه گمرکی یا به نرخ

  .گردد شود را شامل می ها مربوط می واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن

سازد که مواد فوق از وضوح کامل برخوردار نیستند و در  شخص می نظر اجمالی به این سه ماده از گات م

این مواد که . دارند بسیاري از موارد از کلیات فراتر نرفته و به طور مشخص و منجز تعهدات را بیان نمی

واین همان کاري است . شوند بهتر است تبیین و مورد ایضاح و بهبود قرار گیرند مربوط به تسهیل تجاري می
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طرف شوراي وزیران سازمان جهانی تجارت مورد تصویب قرار گرفته و اجراي آن به عهده شوراي که از 

  . کاالیی آن سازمان و گروه کاري مذاکراتی مربوطه  گذارده شده است

هاي تجاري در محدوده     پس از کنفرانس دوحه کار مقدماتی و تحلیلی زیادي درباره ساده سازي رویه

در پیش نویس نهایی . که مذاکرات باید در اطراف آن صورت گیرد انجام پذیرفتسازمان جهانی تجارت 

در واقع این موضوع همراه با موضع کشورهاي در (اعالمیه کنفرانس وزراي کانکون که البته به تصویب نرسید 

ي ها حال توسعه در ارتباط با سه موضوع دیگر سنگاپور و موضع کشورهاي توسعه یافته در قبال یارانه

آمده بود که مذاکره درباره خریدهاي دولتی و تسهیل تجاري ) کشاورزي سبب شکست آن کنفرانس گردید

در این اعالمیه به .  اعالمیه مشخص شده بود6آغاز شود و چگونگی مذاکره درباره تسهیل تجاري در ضمیمه 

رجه توسعه یافتگی و وضوح بر اهمیت ظرفیت سازي در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با کمترین د

استفاده از اتخاذ اصل رفتار ویژه و متفاوت در مورد کشورهاي مزبور براي نیل به اهداف سازمان جهانی 

  .هاي فنی بیشتر تاکید شده بود تجارت براي گسترش تجارت و همچنین تعهد به ارائه کمک

عضاي سازمان جهانی تجارت در ها کار مقدماتی و تجسسی، ا     پس از این تحوالت باالخره پس از سال

 نمودند که مذاکرات درباره تسهیل تجاري را بر مبناي  شوراي عمومی آن سازمان به صورت رسمی موافقت

 سندي که توسط آن شورا مورد تایید قرار گرفته و اصطالحاً بنام بسته ژوئیه Dمعیارهاي مندرج در ضمیمه 

  .باشد، آغاز نمایند وب در دور مذاکرات دوحه می مص  معروف است و حاوي  دستورالعمل2004سال 

 7 گات درباره آزادي ترانزیت، ماده 5    بر این اساس از کشورها خواسته شده است که اقدامات در ماد 

 گات در ارتباط با اسناد و مدیریت 10ها و تشریفات مربوط به صادرات و واردات و ماده  گات درباره هزینه

هاي فنی و   مورد بحث هدف دیگر مذاکرات اعتالي کمکDدر ضمیمه . د بخشندمقررات تجاري را بهبو

 سازي در این زمینه و ایجاد بهبود در همکاري موثر بین گمرك و سایر مقامات صالحیتدار در مسایل  ظرفیت

  . تسهیل تجاري و اقدامات گمرکی قلمداد شده است

 هنگ کنگ نیز آمده است که ما ماموریت و     در ششمین کنفرانس وزراي سازمان جهانی تجارت در

 تصمیم متحده به وسیله Dمعیارهاي مربوط به مذاکرات در خصوص تسهیل تجاري مندرج در ضمیمه 
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 بسته ژوئیه و این که Dنماییم نظر به اهمیت ضمیمه   را تائید می2004شوراي عمومی تجارت در اول اوت 

ان دارد لذا در قسمت بعدي موضوعات مطرح شده در آن مذاکرات حول محورهاي مندرج در این سند جری

  .شود تر آورده می به صورت تفصیلی



 ٢٨۶

  2004 بسته ژوئیه Dضمیمه  : ششم بخش

   2004معیارها براي مذاکرات درباره تسهیل تجاري مندرج در بسته ژوئیه اوت 

  :به شرح زیر است

اي   احتراز از ورود مسایل حاشیه این ضمیمه محدوده مذاکراتی تعیین شده و به منظور1در بند  - 1

تر به نتایج رسیدن آن، دستور کار ماهوي براي تسهیل تجاري فقط به  در مذاکرات و در نتیجه بهتر و سریع

در این باره در ضمیمه آمده است که مذاکرات با هدف .  محدود شده است1994 گات 10 و 8 و 5مواد 

 و به منظور تسریع بیشتر در جریان 1994 گات 10 و 8 و 5واد هاي مرتبط با م تبیین و ایضاح و بهبود جنبه

 . ترخیص کاالها و از جمله کاالهاي در حال ترانزیت انجام خواهد گرفت

هاي الزم براي انجام اقدامات مربوط به  از آن جا که هم چنانکه قبالً هم اشاره شد دارا نبودن زیر ساخت

هاي بسیاري  ها یکی از دغدغه ها و نیز هزینه نگاهداري آن ساختهاي ایجاد این زیر  تسهیل تجاري و هزینه

 1از کشورهاي در حال توسعه و از همه مهمتر کشورهاي با کمترین درجه توسعه یافتگی است لذا در بند 

ها نیز لحاظ شده و به منظور رعایت تعادل و توازن در تصمیمات آمده است  این ضمیمه برخورد با این نگرانی

سازي در این   و حمایت از مساعی مربوط به ظرفیت1هاي فنی رات همچنین هدف اعتالي کمککه مذاک

همچنین با عنایت به این که گمرك کشورها نقش مهمی را در اجراي تصمیمات . موارد را دنبال خواهد نمود

ن مذاکرات مربوط به تسهیل تجاري ایفا و نقش محوري را خواهند داشت لذا در همین بند آمده است که ای

همچنین موضوع وضع مقررات درباره همکاري موثر بین گمرك یا هر مقام صالحیتدار دیگر را درباره تسهیل 

  .تجاري و مسایل مربوط به رعایت قوانین گمرکی مورد هدف قرار خواهد داد

از آن جایی که پس از انجام دور مذاکرات اورگوئه رعایت اصل رفتار ویژه و متفاوت درباره  - 2

 کمرنگ شده بود لذا در این معیارها بار دیگر بر این امر تاکید شده 2 (S&D)ورهاي در حال توسعه کش

است و آمده است که مذاکرات باید بنحوي صورت پذیرد که نتیجه حاصل از آن منعکس کننده کامل اصل 

                                                
1  -  Technical Assistance 
2  -  Special and Differential Treatment (S&D) 
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ه یافتگی باشد رفتار ویژه و متفاوت درباره کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با کمترین درجه توسع

(LDCs) 1هاي انتقالی   در این مذاکرات و نتیجه آن انعکاس این اصل نبایستی منحصر به اعطاي دوره

از جمله معانی مترتب بر . تر براي اجراي تعهد توسط این کشورها شود بلکه باید از آن فراتر رود طوالنی

 است که کشورهاي در حال توسعه شرکت اصطالح رفتار ویژه و متفاوت براي کشورهاي در حال توسعه این

کننده در مذاکرات تجاري نباید امتیازات دریافتی از کشورهاي توسعه یافته را کامالً جبران نمایند یا به 

به موجب این رفتار ویژه کشورهاي در حال توسعه . عبارت دیگر الزامی به دادن امتیاز متقابل و کامل ندارند

تر و تقبل تعهدات  هاي انتقالی طوالنی  سازمان جهانی تجارت مشمول رعایت دروهباید براي متابعت از قواعد

  2)1385صادقی یارندي و طارم سري . (در سطح کمتر باشند

هاي سازمان ملل متحد  از آن جا که کشورهاي داراي کمترین درجه توسعه یافتگی در قطعنامه - 3

 فراتر از کشورهاي در حال توسعه دیگر برخوردار اي المللی از وضعیت خاص و ویژه و در سایر مراجع بین

 بسته ژوئیه آمده است، که از کشورهاي Dباشند لذا در بند سوم فهرست معیارهاي مندرج در ضمیمه  می

اي، مالی و  مزبور در مذاکرات فقط باید خواسته شود که تعهداتی را به عهده گیرند که با احتیاجات توسعه

 .ها سازگاري داشته باشد هاي نهادي و ساختاري آن اداري و ظرفیتتجاري و یا با احتیاجات 

با توجه به این که به هر حال اتخاذ تدابیر مربوط به تسهیل تجاري مستلزم صرف هزینه  - 4

ها را مدنظر  باشد لذا در این معیارها آمده است که کشورهاي عضو کوشش خواهند نمود که این نگرانی می

عنوان یک بخش غیر قابل انفکاك از مذاکرات کشورها کوشش خواهند نمود که به عالوه به . قرار دهند

ها درباره تسهیل تجاري را خصوصاً در ارتباط با نیازهاي کشورهاي در حال توسعه و  احتیاجات و اولویت

  قید مطالب اخیر ظاهراً به منظور رفع نگرانی. کشورهاي با کمترین درجه توسعه یافتگی شناسایی نمایند

                                                
1 - Least Developed countries  

 مشخـصات اعـضاي ایـن گـروه درآمـد      . كـشور در حـال توسـعه   ۴٨گروهي متشكل از   
هـاي تولیـدي    ناخالص ملي سرانه نازل، نرخ باالي بیسوادي و پایني بـودن قابلیـت    

هاي سازمان ملل متحد و مقـررات سـازمان جهـاني جتـارت      مهقطعنابسیاري از   . است
 هـا بـه مـشكالت خـاص خـود،      به لزوم كمك بیشرت باین كشورها براي فائق آمـدن آن   

فرهنـگ توصـیفي   . اهللا صـادقي یارنـدي، مـسعود طـارم سـري       سـیف .انـد   صحه گذارده 
هـاي   لعـات و پـژوهش  هـاني جتـارت، موسـسه مطا   امللل و سـازمان ج  اصطالحات جتارت بني  

  . ١٣٨۵بازرگاني، 
  . صادقي یارندي، طارم سري، مهان- ٣
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هاي  ها و شکل کشورهاي در حال توسعه درباره تحمیل نظرات کشورهاي توسعه یافته دایر به قبول نرم

تواند درباره کشورهاي در حال توسعه با توجه به  تسهیل تجاري انجام شده به وسیله آنان است که احیاناً می

 .ها نباشد هاي آن ساختار آن مصداق نداشته باشد و یا جزء اولویت

هاي فنی و   بندهاي مهم این ضمیمه تعهد کشورهاي توسعه یافته به ارائه کمکیکی از - 5

سازي در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با کمترین درجه توسعه یافتگی است تا  پشتیبانی از ظرفیت

 .ها بتوانند خود را براي مشارکت کامل در مذاکرات آماده و توانا سازند آن

ات مهمی به شرح زیر به نفع کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي  حاوي نک  این ضمیمه6بند  - 6

 :با کمترین درجه توسعه یافتگی است

ارائه پشتیبانی و کمک به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي کمترین درجه توسعه یافتگی ) الف

   براي اجراي تعهدات ناشی از مذاکرات آن هم با توجه به اوضاع و احوال خود کشورها

ها  تواند به تعهدات خاص منجر گردد که اجراي آن این موضوع مورد تائید است که مذاکرات می) ب

  .مستلزم ارائه پشتیبانی و حمایت از توسعه زیربنایی از طرف برخی از اعضاء باشد

در موارد محدود فوق کشورهاي توسعه یافته تمام مساعی خود را به عمل خواهند آورد تا حمایت و ) ج

شود را تامین نمایند تا اجراي تعهدات امکان  هایی که مستقیماً به طبیعت و دامنه تعهدات مربوط می ککم

  .پذیر گردد

به موجب این بند این تفاهم وجود دارد که در مواردي که حمایت و کمک مورد نیاز براي چنین ) د

 کمترین درجه توسعه یافتگی زیرساختی انجام نشود و در مواردي که یک کشور در حال توسعه یا داراي

  .کماکان از ظرفیت الزم برخوردار نباشد از آن کشور اجراي تدابیر خواسته نشود

هر چند کشورهاي توسعه یافته مساعی خود را براي اطمینان حاصل نمودن از انجام حمایت و کمک ) هـ

دات کشورهاي توسعه یافته براي الزم به کار خواهند برد ولی این تفاهم نیز باید وجود داشته باشد که تعه

  .ها نامحدود نخواهد بود انجام این حمایت
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سازد که کشورهاي توسعه یافته براي جلوگیري از عدم آغاز مذاکرات  نظري اجمالی به این بند مدلل می

درباره تسهیل تجاري و اجتناب از به وجود آمدن سرنوشت سه موضوع دیگر معروف به موضوعات سنگاپور 

هاي کشورهاي در حال توسعه حاضر به دادن  وضوع تسیهل تجاري، و نیز با در نظر گرفتن دغدغهبراي م

  .اند امتیازات قابل توجهی شده

ها و  نمایند که اثربخشی کمک  می در بند هفت این ضمیمه آمده است که کشورها موافقت - 7

  .رات مورد بررسی قرار دهندهاي ارائه شده و همچنین توانائی خود را براي اجراي نتایج مذاک حمایت

اندرکار در امر  الملل مربوط و دست ها و مراجع بین از آن جایی که عالوه بر کشورها سازمان - 8

 این 8هاي مالی و نیز اجراي تسهیل تجاري نیز باید در این مهم مشارکت داشته باشند لذا در بند  کمک

هاي فنی و  اجرایی و عملیاتی کردن کمکضمیمه خاطر نشان شده است که به منظور اثربخشی بیشتر و 

المللی  هاي بین المللی از سازمان سازي و نیل به انسجام بیشتر در سطح کشورها و در سطح بین ظرفیت

، انکتاد، سازمان جهانی )OECD(المللی پول سازمان همکاري اقتصادي و توسعه  ذیربط، صندوق بین

 .اعی الزم را مبنی بر همکاري در این راستا انجام دهندگمرك و بانک جهانی نیز دعوت خواهد شد که مس

المللی و باالخص سازمان جهانی گمرك کارهایی  هاي بین با عنایت باین موضوع که در سازمان - 9

 این تصمیم آمده است که در جریان مذاکرات توجه الزم به این 9در این زمینه صورت گرفته لذا در بند 

 .کارها نیز صورت خواهد پذیرفت

 اعالمیه وزراي دوحه در جریان مذاکرات 51 تا 45 این تصمیم به لزوم رعایت بندهاي 10 در بند - 10

تسهیل تجاري که حاوي مطالب کلی در خصوص مذاکرات است اشاره شده و مقرر گردیده که کمیته 

 آن را مذاکرات تجاري کاالئی در اولین اجالس خود گروه کاري را براي تسهیل تجاري تشکیل و رئیس

  .منصوب خواهد نمود
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تحول مذاکرات مربوط به تسهیل تجاري در سازمان جهانی تجارت و نظر :  هفتمبخش

  مطالعه تطبیعی:  کشورها درباره دستور کار مذاکرات

در این فصل ابتدا به نحو اجمال تحول مذاکرات درباره تسهیل تجاري در سازمان جهانی تجارت مرور و 

  .ره دستور کار مزبور بررسی خواهد شدسپس نظر کشورها دربا

  

  تطور موضوع در گروه مذاکراتی سازمان جهانی تجارت:فصل اول

طور که اشاره شد موضوع تسهیل تجاري اولین بار در کنفرانس وزراي سنگاپور در سازمان  همان - 1

ت از سه موضوع دیگر عبارت بودند از حمای. جهانی تجارت همراه با سه موضوع دیگر مطرح گردید

ها بحث و مذاکره باالخره در  گذاري، سیاست رقابتی و شفافیت در خریدهاي دولتی، پس از سال سرمایه

کنفرانس وزراي سازمان جهانی تجارت در دوحه قرار شد مذاکرات درباره تسهیل تجاري در یک محدوده 

یار حساس و شکننده مواجه نیل به این توافق با مراحل بس. کامالً مشخص و دقیقاً تعریف شده صورت پذیرد

هاي مترتب بر  هاي کشورهاي در حال توسعه و هزینه بود و به همین جهت تصمیم متخذه با رعیات نگرانی

  . تدابیر تسهیل تجاري در این کشورها صورت پذیرفته است

 گات 8ماده ) آزادي ترانزیت( گات 5محدوده مورد نظر ایضاح و تبیین و ایجاد بهبود در ماده  - 2

در این محدوده همچنین . باشد می) انتشار و اداره مقررات تجاري( گات 10و ماده ) ها و تشریفات ینههز(

 کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با کمترین درجه توسعه یافتگی به  براي لحاظ کردن نگرانی و دغدغه

 موثر بین گمرك یا هر سازي اشاره و همکاري هاي فنی و حمایت و پشتیبانی از ظرفیت لزوم اعتالي کمک

 .مقام صالحیتدار دیگر درباره تسهیل تجاري و رعایت مقررات گمرکی مورد تاکید قرار گرفته است

 سند معروف Dپس از اجالس دوحه شوراي عمومی تجارت سازمان جهانی تجارت در ضمیمه  - 3

س وزراي هنگ کنگ از به بسته ژوئیه موضوعات فوق را با جزئیات بیشتري تبیین نمود و سرانجام در اجال

 به عنوان عملی براي آغاز مذاکرات استقبال شد و قرار شد که بر همین اساس Dموارد مندرج در ضمیمه 
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مذاکرات مربوطه در شوراي کاالئی سازمان جهانی تجارت آغاز گردد و متعاقباً گروه کاري مذاکرات تسهیل 

 .کرات را مشخص نمودتجاري شوراي مزبور در اولین جلسه خود دستور کار مذا

 Dدستور کار فوق منبعث از تصمیمات اجالس وزراي سنگاپور، دوحه و هنگ کنگ و ضمیمه  - 4

 :این دستور کار شامل موارد زیر است. باشد سند معروف به بسته ژوئیه می

  1994 گات 10و 8 و 5هاي مربوط به مواد  ایضاح و بهبود در جنبه: الف

  هاي فنی  اعتالي کمک: ب

  سازي  یبانی و حمایت از ظرفیتپشت: ج

  رعایت رفتار ویژه و متفاوت براي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با کمترین درجه توسعه یافتگی : د

همکاري موثر بین گمرك و هر مقام صالحیتدار دیگر در ارتباط با مسایل تسهیل تجاري و رعایت : هـ 

  قوانین گمرکی 

اي تدابیر  هاي مرتبط با تبعات هزینه هاي تسهیل تجاري و نگرانی شناسائی احتیاجات و اولویت: و

  پیشنهادي 

  المللی  هاي بین تعامل با سازمان: ز

، آنکتاد، سازمان جهانی گمرك و بانک OECDالمللی پول،  دعوت برحسب مورد از صندوق بین: ح

  جهانی براي شرکت در جلسات

شکیل و پیشنهادات مختلفی را از اعضاء گروه کاري مورد بحث تاکنون جلسات متعددي را ت - 5

اي  نامه قرار است پس از خاتمه مذاکرات موافقت. دهد دریافت نموده است که مبناي مذاکرات را تشکیل می

هاي سازمان جهانی تجارت در ارتباط با تسهیل تجاري به تصویب برسد ولی تا نیل به  نامه نظیر سایر موافقت

  .پیش استاین هدف راه دور و درازي در 
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نظر برخی از کشورها در ارتباط با دستور کار مذاکراتی تسهیل تجاري در سازمان : فصل دوم

  جهانی تجارت

   پس از آغاز مذاکرات در سازمان جهانی تجارت در ارتباط با تسهیل تجاري برخی از کشورها و باالخص 

 دستور کار مذاکراتی قرار دارد ارائه  گات که در10 و 8 و5کشورهاي توسعه یافته اصالحاتی را به مواد 

 گات کانادا، جامعه اقتصادي اروپا و کره جنوبی تسهیل و استاندارد نمودن 5در ارتباط با ماده . اند داده

. اند ها براي خدمات گمرکی را پیشنهاد نموده سازي هزینه هاي گمرکی و الزامات اسنادي و روشن رویه

.  و گسترش دامنه آن را پیشنهاد نموده است5هایی از ماده  نویسی قسمتهمچنین جامعه اقتصادي اروپا باز

 بایستی به نحوي بازنویسی شود که در آن اصل رفتار ملی به انواع 5در این پیشنهاد آمده است که ماده 

وسایل حمل و نقل تسري داده شود تا وسایل حمل نفت و گاز و سایر محصوالت از طریق لوله و سایر وسایل 

 گات در ارتباط با 5هائی نیز باید به ماده  دراین پیشنهاد همچنین آمده است که اصالحیه. در بربگیردرا 

این موضوع بایستی مورد . تقویت اتخاذ رفتار ویژه و متفاوت به نفع کشورهاي در حال توسعه اضافه شود

است و کشورهاي  داراي اهمیت اساسی 1 گات براي کشورهاي محاط در خشکی5توجه باشد که ماده 

  . نمایند اروپایی از منافع این کشورها در زمینه ترانزیت حمایت می

. دانیم راجع است به عوارض و تشریفات مربوط به صادرات و واردات  گات همانطور که می8    ماده 

یک  در مرزها یا انجام تمام الزامات در 2بسیاري از کشورها در پیشنهادات خود اتخاذ روش پنجره واحد

این . اند ها را مورد حمایت قرار داده مراجعه و یک مرحله، حداقل سازي و استاندارد نمودن الزامات و رویه

سازي  هاي فنی و ظرفیت کشورها همچنین براي اجراي این هدف و انجام اصالحات مربوطه لزوم ارائه کمک

هاي  ها و هزینه ضوع از دوباره کاريپرواضح است که در صورت تحقق این مو. اند را مورد تاکید قرار داده

جامعه اقتصادي اروپا در پیشنهاد خود . هاي زمانی خواهد کاست  پولی و هزینه اضافی چه به صورت هزینه

در .  گات به صورت فعلی خود کلی بوده و فاقد جنبه اجرایی کامل است8خاطرنشان ساخته است که ماده 

ندن تشریفات گمرکی در صادرات و واردات مورد تائید قرار این پیشنهاد هر چند ضرورت به حداقل رسا
                                                

1  -  Land Locked Countries. 
2  -  Single Window Approach. 
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در این پیشنهاد لزوم کاهش در تعداد و . گرفته ولی توصیه منجزي براي تحقق این هدف ارائه نشده است

  .ها و مخارج نیز مورد تاکید قرار گرفته است تنوع هزینه

هاي گمرکی و  کنوانسیون کیوتو درباره رویهالمللی نظیر  هاي مختلف بین نامه     کلمبیا الحاق به موافقت

اي که حاوي برقراري رفتار ویژه و متفاوت با  نامه کنوانسیون استانبول را توصیه نموده و از انعقاد موافقت

  . کشورهاي در حال توسعه باشد حمایت نموده است

ها، جامعه اروپا، ژاپن،   گات یعنی موضوع رعایت اصل شفافیت در مقررات و رویه10  در ارتباط با ماده 

بینی در  کره و کانادا پیشنهاد تجدید نظر در این ماده را به نحوي که در آن اهمیت شفافیت و قابل پیش

  . اند تجارت جهانی مورد تاکید قرار گرفته باشد را مطرح نموده

  :  موارد زیر است   برخی از پیشنهادات کشورها درباره ایجاد بهبود و رعایت وضوح در قواعد تجارت شامل

  ایجاد نقاط تحقیق درباره الزامات قانونی در ارتباط با واردات  )1(

 برقراري تبادل نظرهاي سیستماتیک بین مقامات گمرکی و ذینفعان تجاري  )2(

 هاي گمرکی  هاي استانداردها و تجدید نظر در دعاوي مربوط به هزینه تدوین رویه )3(

 هاي استاندارد صادرات و واردات ایجاد رویه )4(

اند چرا که به نظر   گات تجدید نظر شود به چالش طلبیده10   برزیل و هند این نظر را که باید در ماده 

اند  شود این دو کشور پیشنهاد نموده آنان در هیچ کدام از پیشنهادات واصله ناکارآئی در این ماده دیده نمی

  . مواد گات عملیاتی شوندکه به جاي ایجاد تعهدات جدید، بهتر است تعهدات فعلی متبلور در

از آن جایی که اطالع . ها اشاره شد جزء کوچکی از پیشنهادات کشورها است    مطالبی که فوقاً به آن

گذاري  اندرکاران سیاست تواند براي دست بیشتر درباره پیشنهادات کشورها و سمت و سوي مذاکرات می

ازمان جهانی تجارت مفید بوده و آنان را به صورت کشورمان در ارتباط با روند مذاکرات تسهیل تجاري در س

بندي این پیشنهادات توسط  نسبی در رسیدگی به الیحه امور گمرکی یاري نماید در این بخش نتایج طبقه
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Yann Duralدر این مطالعه پس از بررسی پیشنهادات واصله به 1.شود  و گروه تحقیقاتی وي آورده می 

 گروه به شرح زیر 12ها در  هاي مترتب بر اجراي این پیشنهادات آن زینهسازمان جهانی تجارت و بررسی ه

  :اند بندي شده طبقه

 UN Layout keyتنظیم اسناد تجاري براساس دستورالعمل سازمان ملل متحد معروف به  - 1

 اسناد المللی براي ها بر طبق استانداردهاي مورد قبول بین براي اسناد، اتخاذ نظام هماهنگ و استفاده از داده

  تجاري 

ها  هاي مربوطه از جمله هزینه انتشار سیستماتیک و به موقع و روي خط مقررات تجاري و رویه - 2

 به زبان محلی و به زبان انگلیسی 

تاسیس نقاط تحقیق و نقطه ملی مرکزي براي مقررات و سایر موضوعات مربوط به تسهیل  - 3

 تجاري 

ر درباره مقررات جدید یا اصالح مقررات تاسیس یک کمیته ملی تسهیل تجاري براي اظهارنظ - 4

 هاي تجاري  اي رویه هاي دوره ها و انجام بررسی قدیم قبل از اجرائی شدن آن

 .اي، ارزشگذاري و مبدا که براي دوره خاصی الزم االجرا است بندي تعرفه ارائه از قبل طبقه - 5

 تاسیس رویه موثر استیناف در مورد آراء گمرکی و سایر مراجع  - 6

یک نظام پنجره واحد یعنی نظامی که به بازرگانان این اجازه را بدهد که تمام اسناد تاسیس  - 7

تواند  این نظام می. مربوطه را در یک زمان و در یک مکان براي تصویب تمام کارگزاران دولتی ارائه دهند

 .آوري اطالعات و یا غیر آن باشد مبتنی بر فن

هاي گمرکی قبل از ورود کاال و قبل از  اظهارنامههاي ترخیص از قبل، پردازش  تاسیس مکانیسم - 8

 ها ترخیص و استفاده سیستماتیک از این مکانیسم

 هاي ارزیابی ریسک براي ترخیص و خروج از گمرك کاالها اجراي مدیریت نوین نظام - 9

                                                
1  - Yann Duval, Cost and Benefits of Implementimg Trade Facilitation Measures Under Negotiations at 
the WTO : An Exploratory Survey APEC Research and Training Network on Trade working Paper No 
3 Jannuary 2000 . 
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 1ها پس از اظهار  تاسیس ممیزي - 10

ات تودیع مربوط به  تسریع در خروج از گمرك کاال مبنی بر اوراق قرضه، تضمین و یا ترتیب - 11

 ممیزي 

 .هاي واحد شرایط هاي تسریعی براي حمل سریع جهت بازرگانان یا شرکت  رویه - 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                
1  -  Post Declaration – Audit. 
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  المللی هاي بین تسهیل تجاري در برخی از سازمان: هشتمبخش 

   صرفنظر از انعکاس موضوع تسهیل تجاري در سازمان جهانی تجارت که به تفصیل در این تحقیق به آن 

  .المللی نیز این موضوع را در دستور کار خود دارند هاي بین پرداخته شده است برخی از سازمان

   از آن جا که هدف عمده سازمان جهانی گمرك افزایش کارآئی و تاثیربخشی مدیریت گمرك در اطراف 

هاي گمرکی  هجهان است لذا تمرکز عمده سازمان مزبور از میان سایر عوامل تسهیل تجاري بر موضوع روی

هاي گمرکی در سراسر جهان،  یک کنوانسیون مهم براي ترویج و اشاعه استانداردهاي ساده سازي رویه.  است

این .  است1هاي گمرکی یا کنوانسیون کیوتو المللی براي ساده سازي و هماهنگ سازي رویه کنوانسیون بین

کنوانسیون مزبور در سال . هاي گمرکی است کنوانسیون حاوي مقررات کلی و ضمایم خاص در ارتباط با رویه

در .  در شوراي سازمان جهانی گمرك مورد تجدید نظر قرار گرفته است1999 ایجاد و در سال 1973

کنوانسیون مزبور اصول کلیدي و مهم با اصول مورد نظر در سازمان جهانی تجارت در ارتباط با تسهیل 

سازي اعالمیه گمرکی و الزامات  بودن، استاندارد نمودن و سادهبینی  تجاري از جمله اصل شفافیت، قابل پیش

آوري اطالعات  همچنین اصول کلی در این کنوانسیون استفاده حداکثر را از فن. اسنادي هماهنگ شده است

. نماید هاي گمرکی به منظور تسریع در ترخیص و خارج نمودن واردات از گمرك تشویق می در رویه

 در حال انجام است که مقررات مربوط در کنوانسیون کیوتو در مقررات سازمان هایی در سازمان کوشش

باشد ادغام گردد با توجه به این که هدف اصلی سازمان جهانی تجارت تبیین و  آور می جهانی تجارت که الزام

 است، سازمان جهانی گمرك در همین ارتباط یک فهرست 1994 گات 10 و8 و 5بهبود و ایضاح مواد 

هاي گمرکی کشورها در  هدف از این اقدام نیل به یک تصویر فوري از نظام.  را تهیه نموده است2آزماخود

توانند به راحتی مشخص  با استفاده از این فهرست کنترلی مقامات می. ارتباط با سه ماده مورد بحث است

ها در ارتباط با  ترین رویهنمایند که تا چه حد اقدامات آنان منطبق با مقتضیات سازمان جهانی گمرك و به

در مورد هر یک از سه ماده فوق فهرست کنترلی مورد بحث موضوعات . مقررات سه ماده فوق االشعار است

  :زیر را پوشش داده است
                                                

1  -  Interational Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures. 
2  -  Self Assessment Checklist. 



 ٢٩٧

  مدیریت استراتژیک  -

 منابع -

 شالوده مقرراتی و قانونی  -

 ها ها و نظام رویه -

 آوري اطالعات و ارتباطات  فن -

 اطات و مشارکتهاي خارجی، ارتب همکاري -

 المللی  هاي بین همگرایی با نرم -

نیز در امر تسهیل تجاري در سطح جهانی فعاالنه ) آنکتاد(    کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد 

المللی باالخص مشارکت کشورهاي در حال توسعه را در تسهیل تجاري تشویق  این نهاد بین.مشغول است

.  است1شود و در کشور ما نیز اجرا شده اسیکودا ه وسیله آنکتاد اجرا مییک برنامه قابل توجه که ب. نماید می

ها و در نتیجه به حداقل  اي کردن و ساده سازي رویه هدف اسیکودا تسریع در ترخیص گمرکی از طریق رایانه

ترین فعالیت تسهیل تجاري آنکتاد بر بخش حمل و  عمده. هاي اداري عملیات تجاري است رساندن هزینه

  . متمرکز استنقل

 2 (EFACT- UNECE)ها و عملکرد براي مدیریت، تجارت و حمل ونقل     مرکز تسهیل رویه

این مرکز . نماید هاي گمرکی و الزامات اسنادي و اطالعاتی را تشویق می هماهنگ سازي و مکانیزه کردن رویه

 براي مدیریت، تجارت و حمل و نقل ها  و مبادله داده(EDI)ها  هائی را براي مبادله الکترونیکی داده توصیه

  .دهد ارائه می

. اي نیز مطرح است هاي منطقه گرائی هاي هم   همچنین دستور کار تسهیل تجاري در برخی از برنامه

آپک از جمله این ترتیبات . هاي تجاري متمرکز است اي بر تسهیل رویه بیشترین هم این ترتیبات منطقه

                                                
1  -  Automated system for Customs Data and Management. 
2  -  Center for facilitation of Procedures and practices for Administration Commerce and 
Transportation. 
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 درصد کاهش 5هاي تجارت را به میزان  اند که هزینه اي اعضاء قبول نموده قهدر این نهاد منط. اي است منطقه

  . دهند

هاي گمرکی با بسیاري از کشورها منعقد  هاي متعددي را در زمینه همکاري نامه اتحادیه اروپا نیز موافقت

گمرکی و گذاري  اي کردن عملیات گمرکی و از جمله ارزش ها ساده سازي، رایانه ساخته که هدف مهم آن

  .تبادل اطالعات است

ها و تجزیه و تحلیل   نیز اصول تسهیل تجاري نظیر الکترونیکی نمودن رویه1    منطقه آزاد تجاري آمریکا

  . ریسک را اتخاذ نموده است

  در خاتمه این بحث الزم به یادآوري است که بانک جهانی و آپک مطالعات تحقیقی و تجربی زیادي را 

ري انجام داده که در پایگاه اطالعاتی آنان قابل دسترسی است و در این تحقیق نیز از درباره تسهیل تجا

  .ها استفاده شده است برخی از آن

  

                                                
1  -  Free Trade Area of The Americas (FTAA) 
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  گیري انعکاس موضوع تسهیل تجاري در الیحه امور گمرکی ؛ نتیجه:  نهمبخش

ها به   این که از آن     به طور کلی در الیحه امور گمرکی در موارد متعدد به مصادیق تسهیل تجاري بدون

  : این موارد عبارتند از. عنوان تسهیل تجاري یاد شود اشاراتی موجود است

  H.Sاتخاذ سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاري کاال یا نظام : الف

 در خصوص انجام خدمات و تشریفات گمرکی در ایام یا ساعات تعطیل یا خارج از اماکن 11ماده : ب

  هاي آن گمرکی و تبصره

  استفاده از فنون اطالعات : ج

  :گوید  الیحه در این باره چنین می13ماده 

هاي گمرکی، پشتیبانی از عملیات و تشریفات گمرکی و تا جائی که براي       به منظور انجام کنترل

گمرك و تجارت مقرون به صرفه باشد گمرك مجاز است از فنون اطالعات و تجارت الکترونیک ضمن تبیین 

  .هاي مرتبط استفاده نماید رگیري آن و تا حد امکان با مشورت طرفشرایط به کا

در خصوص این مواد بایستی .  نیز در همین ارتباط و نیز استفاده از رایانه قرار دارد16و15و14    مواد 

خاطرنشان شود که لسان به کارگرفته شده درمورد حکایت از اختیاري بودن این اقدامات دارد در صورتی که 

آوري  اي در سازمان جهانی تجارت تنظیم شود از کشورها خواسته خواهد شد که تعهدات الزام نامه موافقتاگر 

  .دار شوند را عهده

هاي مدیریت خطر  هاي گمرکی، گمرك مجاز است از شیوه  آمده است که در اجراي کنترل21در ماده : د

 چه اشخاص و چه کاالئی از جمله وسایل نقلیه هاي گمرکی و این که استفاده نماید و به منظور انجام کنترل

هاي  و تا چه حدي باید موارد وارسی و معاینه قرار گیرند از فنون تجزیه و تحلیل و انتخاب خطر، بازرسی

  .هاي کشاف استفاده نماید اتفاقی و همچنین از دستگاه

  اده از حسابرسی  الیحه نیز به یکی دیگر از موضوعات تسهیل تجاري مبنی بر استف22ماده : ه



 ٣٠٠

باید گفت که مالحظات مذکور . هاي گمرکی اشاره دارد خدمات حسابرسان رسمی براي اجراي کنترل: و

  .آور بودن این تدابیر در موارد فوق نیز صادق است در قبل درباره اختیاري و نه الزام

ورها اختصاص دارد که  نیز به یکی دیگر از موضوعات تسهیل تجاري یعنی همکاري با سایر کش23ماده : ز

داراي اهمیت است ولی باید گفت که آن چه در تسهیل تجاري مراد و منظور است حفظ همکاري در تقویت 

  .هاي گمرکی به نحو مذکور در این ماده نیست کنترل

 نیز یکی دیگر از مصادیق تسهیل تجاري است یعنی همکاري و هماهنگی بین مراجع  داخلی 26ماده : ح

هاي پزشکی انسانی، دامپزشکی، گیاهی،  هاي گمرکی از جمله بازرسی گمرك در ارتباط کنترلبا محوریت 

  .استانداردهاي فنی و کیفیت

 نیز دقیقاً در ارتباط با یکی دیگر از تدابیرتسهیل تجاري قرار دارد که در آن جنبه 27همچنین ماده : ط

 بر انتشار به موقع اطالعات مربوط به انجام تشریفات این ماده ناظر. آور بودن و تعهد نیز لحاظ شده است الزام

  .گمرکی است

 گات قرار 5در الیحه مطالب مبسوطی نیز درباره ترانزیت خارجی آمده که مستقیماً در ارتباط با ماده : ي

همچنین در الیحه بخش مبسوطی نیز به ترانزیت داخلی . گیرد  الیحه را در بر می176 تا 156دارد که مواد 

  .ابوتاژ اختصاص داده شده استو ک

  

  :گیري نتیجه

هر چند موضوع تسهیل تجاري در سازمان جهانی تجارت مطرح است ولی از آن جا که  - 1

اي احتمالی در این باره، مراحل پایانی خود را طی ننموده بنابراین در  نامه مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت

نامه مورد بحث وجود ندارد و به طریق اولی این  ب موافقتحال حاضر هیچگونه تعهدي براي اعضاء تا تصوی

  .مطلب درباره ایران نیز که حتی به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده صادق است
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با این همه از آن جا که مذاکرات مربوطه در سازمان جهانی تجارت در جریان است و یکی از  - 2

خود با مقررات سازمان است لذا در این تحقیق براي به دست الزامات کشورها براي الحاق تطبیق نظام قانونی 

دادن قراینی ولو مقدماتی دال به سمت و سوي مذاکرات در آن سازمان روند مربوطه مورد بررسی قرار گرفته 

شود در الیحه امور گمرکی  و کوشش به عمل آمده است تا مواردي را که به طور کلی به تسهیل تجاري می

 . شناسایی شود

    نتیجه حاکی است که به بسیاري از این موارد در الیحه امور گمرکی اشاراتی وجود دارد ولی در اغلب 

به عالوه از آن جا که هنوز مذاکرات خاتمه نیافته و معیار . آور نبوده و اختیاري است موارد این اقدامات الزام

اره انطباق کامل تدابیر مذکور در الیحه با آن نامه احتمالی در دست نیست لذا اظهارنظر درب دقیقی از موافقت

توان گفت که براي بسیاري از موارد  نامه گنجانده خواهد شد مقدور نیست ولی می چه در نهایت در موافقت

نامه با مفاد آن تطبیق داده   تواند پس از انعقاد موافقت پایه و اساسی الزم در الیحه گذارده شده است که می

نامه گنجانده خواهد   در موافقت براي وقوف به مواردي که احتماالً. امه جداگانه تکمیل شودن شده و در آیین

توان از مندرجات فصل هشتم در ارتباط با تحول مذاکرات در سازمان جهانی تجارت و نظر کشورها  شد می

هاي در حال استفاده نمود همچنین در صورت تصویب موافقت نامه احتماالً در آن تسهیالتی براي کشور

توسعه در ارتباط با ظرفیت سازي و کمک فنی پیش بینی خواهد شد که آن تسهیالت می تواند مورد 

  .استفاده کشورها نیز قرار گیرد
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 .1383هاي بازرگانی،  موسسه مطالعات و پژوهش، تهران ایروانی، 

نشر :تهران ( بازرگانی ترجمه موسسه مطالعات و پژوهشهاي،سندنهایی دور اروگوئه -١١
 1373موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی،

١٢-  
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر یارانه هـاي       صادقی، محسن،       -١٣

  .1385 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، ، تهران،صادراتی بخش صنعت
 و مطالعـات  سـسه مو ،تهران ،دامپینگ با مقابله حقوقی روشهاي،  محسن صادقی، -١۴

 .1384 بازرگانی، پژوهشهاي
فرهنگ توصیفی اصطالحات تجارت    اله،  طارم سري، مسعود،        صادقی یارندي، سیف   -١۵

هـاي بازرگـانی،       موسـسه مطالعـات و پـژوهش       ،تهران ،الملل و سازمان جهانی تجارت      بین
1385. 

ز سیستم مالکیت معنـوي در جمهـوري اسـالمی ایـران ا      اله،    صادقی یارندي ، سیف    -١۶
، سمینار ملی بررسی حقـوق مالکیـت صـنعتی در جمهـوري            TRIPsنامه    دیدگاه موافقت 

الملـل، سـازمان     هاي تجاري حقوق مالکیت معنوي در تجـارت بـین           اسالمی ایران و جنبه   
  .1375ثبت اسناد و امالك جمهوري اسالمی ایران، 

کت چاپ و  شر،تهران ، چاپ هفتم،  المللی  حقوق بازرگانی بین  طارم سري، مسعود ،      -١٧
 .1385نشر بازرگانی،

هاي مرتبط با تجـارت حقـوق    نامه راجع به جنبه  اثرات موافقت طارم سري، مسعود ،    -١٨
مالکیت معنوي و مقررات مربوط به اجراي حقوق مالکیت معنوي در ایران، سـمینار ملـی               



 ٣٠٣

سازمان جهانی مالکیت معنوي در مورد حمایت از مالکیت صنعتی در جمهـوري اسـالمی               
، سازمان ثبت اسناد  هاي تجاري حقوق مالکیت معنوي در تجارت بین الملل           جنبه ایران و 

 .1375و امالك جمهوري اسالمی ایران، 
الملـل، سـمینار    هاي اقتصادي بین الملل، مدیریت پژوهش کمیته حقوق تجارت بین  -١٩

هـاي     موسسه مطالعات و پژوهش  ،تهران،هاي حقوقی سازمان جهانی تجارت        بررسی جنبه 
 .1375گانی، بازر
راهنمــاي تجــاري دور المللــی و دبیرخانـه مــشترك المنـافع،    مرکـز تجــارت بـین    -٢٠

 .1375هاي بازرگانی، ه مطالعات و پژوهش موسس،تهران،اروگوئه
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