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 چکیده
موافقتن جمله از تجارت فراروی فنی موانع سازمانامهموافقتنامه تخصصی های

هادرحوزهگذاریدولتمندکردنمقرراتتجارتجهانیاستکهدرراستایقاعده
ضمنپذیرشحقدولت موافقتنامه این است. فنیتدوینگردیده نسبتبهموانع ها

هایفنیباهدفحراستازمنافععمومیازجملهسالمتوایمنیاعمالمحدودیت
نمودهاستبابرقراریاصولچهارگانهعدمتبعیض،عدمایجادجامعه،بهنحویسعی

رسانی(،بیناینسازیوشفافیت)اطالعمانعغیرضروریبرسرراهتجارت،هماهنگ
المللینوعیتعادلبرقرارنماید.مقصودایناهدافعمومیوهدفآزادیتجارتبین

صولچهارگانهموافقتنامهموانعفنیمقالهارزیابینظامحقوقیایرانازحیثتطابقباا
نشان تجارتجهانیاستو تسهیلتجاریسازمان موافقتنامه نیز فرارویتجارتو

موازینمی به چندانی توجه ایرانی قانونگذار محدود، موارد برخی در جز که دهد
دوتوسعهنظاماستاندارتیتقو»قانونپذیرفتهشدهجهانینداردواینمسئلهحتیدر

 9916مصوبمهرماه افزایشهزینه« به منجر امریکه مشهوداست؛ هایتجارتنیز
پذیریصادراتیایرانگردیدهاست.المللیوعدمرقابتبین



یضوابطفن،یاتعرفهریتجارت،موانعغیفرارویموافقتنامهموانعفنواژگان کلیدی:
ی.هانسازمانتجارتج،یتجارلیموافقتنامهتسهران،یدرا

                                                                                                                                                                                                     

بخشیازپژوهشمربوطبهایننوشتارذیلطرحپژوهشیملیتحتعنوان9 سندسیاستتجاریجمهوریاسالمی».
هایبازرگانیانجامگرفتهاست.،درمؤسسهمطالعاتوپژوهش«ایران

 sadeq.zbigdeli@gmail.comلدانشگاهشهیدبهشتی)نویسندهمسئول(المل.استادیارحقوقبین2

 solhi.ehsan@gmail.com المللیدانشگاهشهیدبهشتیگذاریبین.دانشجویدکتریحقوقتجارتوسرمایه9

               



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 112
 

 

 مقدمه
سازمانموسسموافقتنامهمقدمهدرمقرراهدافمهمترینازیکیخارجیتجارتموانعرفع

کاهشوتجارتسازیروانبهگرددتوامصحیحمقرراتبااگرکهاستجهانیتجارت

پذیریرقابتافزایشبهطریقاینازوشدهمنجرعضوکشورهایمیانتجارتهایهزینه

وهاتعرفهکاهششاملتنهاتجاریموانعالبته.نمایدمیشایانیکمکهاکشورصادراتی

سربرموانعنیترمهمجملهازتواندمیخود9یاتعرفهریغاقدامات.نیستکافییگمرکیهانهیهز

بهیتجاریگذارمقرراتبهآزادتجارتطرفدارانگردد.بمحسویالمللنیبتجارتیآزادساز

.ندینمامحدودراآنتادارندیسعهموارهجهتنیاازونگرندیمتجارتراهسربریمانعمثابه

یاوموانعبرخیرفعکشورها،"گذاریمقرراتبرحق"طرفدارانداستان،یسوآندر

یعموممنافعازتیحمابرایهادولتحاکمیتحقبرابردریسدرامقرراتاینسازییکسان

دلیلهمینبهنیزایغیرتعرفهاقدامات2.کنندیمیتلق...(کنندهمصرفحقوقوستیزطیمح)

یریگیپالزمهیطرفازاقداماتاینگونهکهچرااست،گرفتهقرارالمللیبینجامعهتوجهمورد

وباشندیمکشورهاستیزطیمحوانسانسالمتواتیحازتیحماچونیعموممنافع

دتوانیمگریدیطرفازواستهیتوجقابلکنندیمجادیاارتتجیبرارابطهایندرکهیتیمحدود

عرصهدررقابتیهانهیهزنتیجهدروباشدتبعیضایجادویملدیتولازتیحمابرایایمایهدست

موانعکهاستآنبریسع،یجهانتجارتسازمانحقوقدر9.دهدشیافزارایالمللنیبتجارت

بیشتر،کاراییوشفافیتایجادعیندرتاگرددلیتبدیاتعرفهموانعبهممکنحددرایغیرتعرفه

اینالبته4.شودتسهیلآنحذفتینهادروموانعاینگونهکاهشسربرعضویکشورهاتوافق

سایراست.صادقمقداریهایسهمیهمانندفنیغیرایغیرتعرفهموانعبارابطهدربیشترموارد

یاتعرفهموانعبهتبدیلقابلیتتنهانهمحیطی،زیستیاوایمنیوسالمتتمقررامانندموارد،
                                                                                                                                                                                                     
1. Non-Tariff Measures. 

گذاریتجاریبامشکلمواجهشدهاست.المللبدلیلمقرراتتجارتبین.درعملنیزروابطتجاریبازیگراناصلی2
برایمحصوالتتراریختهکشاورزیتولیدی نمونهبارزاینموضوعاخذمجوزورودازکشورهایعضواتحادیهاروپا

بوداستانداردهایگذاریعظیمایندوکشوردراینحوزه،نتوانستهامریکاوکانادابودهاستکهباوجودحجمسرمایه
 اروپاییموادغذاییراتأمیننماید.ر.ک:

Michael Trebilcock et al, The Regulation of International Trade (Routledge, 2012) at 
289-90. 
3. Mitsuo Matsushita et al, The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy 
(Oxford University Press, 2015) at 434. 
4. Robert Howse et al, “The TBT Panels: US–Cloves, US–Tuna, US–COOL”, World 
Trade Review, Vol. 12, No. 2, (2013), at 337. 
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اتاثرکاهشیبرادیبایمناچاربهلذااست.الزمبسیارشرایطبرخیدرآنهاوجودبلکهندارند

انجامگراییحمایتهدفباکهمواردیدرمخصوصاً–یتجارآزادجریانبرآنهاسوء

.دیشیاندیژهویدیتمهگیرندمی

اقداماتموافقتنامهو(«یفنموانعموافقتنامه»بعد)من9تجارتیفرارویفنموانعموافقتنامه

موانعسوءآثارکاهشیراستادرکهاستیداتیتمهجملهاز2نباتیبهداشتوبهداشتی

9.استشدهبستهبکاریارتعرفهیغ

نیقواننیاسازگاریلزوماست.بودهجهتوموردربازیداززینایراندرفنیمقرراتوضع

یانیشاکمکسازماننیابهرانیاالحاقروندبهیجهانتجارتسازمانحقوقبامقرراتو

تجارتلیتسهالزمهکهآنجااز،نینجامدالحاقبهنهایتاًسازگارینیااگریحتکرد.خواهد

بود.خواهدمرثمثمرهمچناناست،یالمللنیبتجارتیهانهیهزکاهشو

بهوارداتتیفکیاستانداردهایوفنیمقرراتاعمالاقتصادی،ادبیاتدرآن،برعالوه

صادراترشدبهمنجرعموماًبازارهابهاطالعاتتقارنعدمکاهشودهیگنالسیدلیل

است.شدهتوجهآنبهکمترایراندرکهموضوعی4.گرددمی

وتجاریتسهیلموافقتنامهویفنموانعموافقتنامهیبررسخاللدررو،شیپقیتحقدر

آنباسازگاریوانطباقلحاظبهنیزرانیایتجارمقررات،هاآنبامرتبطالزامات

موانعموافقتنامهشمولقلمروابتداراستا،ایندر.گرفتخواهدقرارارزیابیموردهاموافقتنامه

قواعدوالزاماتخصوصدربحثبهایرانقحقوبررسیضمنسپسوشودمیبررسیفنی

شد.خواهدپرداختهتجاریتسهیلموافقتنامهوفنیموانعموافقتنامهبامرتبط
 

 ایران حقوق در آن متناظر مفاهیم و یفن موانع موافقتنامه قلمرو .1
دقستیبایمبحث،موضوعشدنروشنیبرا طور رهیداقیبه شمول موافقتنامهاین

                                                                                                                                                                                                     
1. Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. 
2. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (The “SPS 
Agreement”). 

.موافقتنامهموانعفنیفرارویتجارتبرایاولینباردردورمذاکراتتوکیو)کهدرآنزمانکداستانداردنامگرفته9
 بود(مطرحگشتوبعدهادردورمذاکراتاوروگوئهنهاییشد.ر.ک.

Trebilcock et al, op. cit. at 291; WTO Secretariat, WTO Secretariat Guide to the 
Uruguay Round Agreements (Kluwer Law International, 1999) at 73-5. 
4. Pekovic Sanja et al, “Quality standards and export activities: Do firm size and 
market destination matter?”, Journal of High Technology Management Research, Vol. 
27, No. 2, (2016), at 110. 
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 در9.شودمشخص از موافقتشمولرهیدابحث بهابتدانامه، آن تاقدامایعنیموضوع

ازقواعددیبایکهمیداخلیعمومینهادهاسپسوپرداختهتحتالشمول2یگذارمقررات

.شوندمییبررسکنند،تیآنتبع


 یگذارمقررات اقدامات  .1-1

دیبا،یفنموانعموافقتنامهقلمروتحتیگذارمقرراتاقداماتومقرراتمجموعه

نوشتارنایدرکهباشد5انطباقیابیارزهایهیروو4استاندارد9،یفنمقررهقالبدراصطالحاً

کیهربیترتبهادامه،در.استشدهاستفاده«فنیضوابط»عبارتآنهامجموعبهاشارهبرای

.شوندمیهدادحیتوضرامفاهیمنیااز


 فنی مقرره .1-1-1

مقرراینگونهفنیمقررهمفهومخصوصدری،فنموانعموافقتنامهستنخمهیضمکیبند

:داردمی

بهمربوطتولیدهایروشآیندها،فریامحصولمشخصاتکهاستسندیفنی[]مقرره»

این.داردمیمقرراست،اجباریهاآنهیکلرعایتکهحاکم،اداریمقرراتنیچنهمواهآن

ها(،)سمبلهانشانه(،ترمینولوژی)واژگانبهمربوططشرایاستممکنهمچنینسند

قابلتولیدروشیافرآیندمحصول،مورددرکهرازنیبرچسبیاعالمتگذاریبندی،بسته

6.«بپردازدهاآنبهمنحصراًیادربرگیردهستند،اعمال

یاصولمحنوعکیبهنسبتاوالًستیبایمیفنمقرره،یجهانتجارتسازمانهیرودر

محصولآنبهمختصیژگیوچندایکیبهاًیثانشود،اعمالمشخصمحصوالتازیگروه
                                                                                                                                                                                                     

9 درخصوصادعایهمزماننقضماده گَت)استثنائاتعمومی(ویکیازموادموافقتنامهموانعفنینخستینبار2۲.
ایناستنادکهموافقتنامهموانعفنیبطورخاصبهEC- sardine)درپرونده2۲۲9هیأترسیدگیبدویدرسال (با

انداردپرداختهاست،موافقتنامهموانعفنیرامرجحدانست.ر.ک:موضوعمقرراتفنیواست
     Petros Mavroidis, Trade in Goods (Oxford University Press, 2012) at 669-70. 
2. Measure. 
3. Technical Regulation. 
4. Standard.  
5. Conformity Assessment Procedures. 

موافقتنا6 متنمواد ترجمه ازفصلهشتمکتاب. برگرفته ایننوشتار فنیدر موانع ساختار،»مه سازمانجهانیتجارت:
است.«ها)مجموعهآموزشی(نامهقواعدوموافقت
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منجر،آنازمتابعتعدمکهنحویبه2باشد،آمرههایژگویآنتیرعاثالثاًو9گرددمربوط

برایبازیافتقابلیتچنانچهمثال،عنوانبه9.گرددمحصولآنارداتوتیممنوعبه

کهشودمقررطبیعیهایآبمیوهخصوصدرمثالًایگردد،الزامیخاصصولیمحیبندبسته

یفنمقررهینوع،شوددرجمحصولیروبهخاصیشکلیشرایطرعایتباوهیآبمزانیم

محصوالتنداردلزومیفنیمقررهشمولدایرهتعیینبرایاین،برعالوه.استشدهوضع

محصولی،مقررهمفاداستنادبهعمالًاستکافیهبلکباشد،شدهمعینصریحاًآنموضوع

مشخصکاالیکیبرکهیافنیمقررهلذا.باشدگرفتهقرارآنقواعدشمولتحتخاص

کاالهارسایبهنسبتوکندپیداتریگستردهشمولدایرهعملدراستممکنشودمیاعمال

بهاروپااتحادیهطرفیتبهساردینماهیدعوایدرعیناًموضوعاین4باشد.اعمالقابلزنی

خصوصدراروپااتحادیهفنیمقررهکهبودآنسربراختالفدعوا،ایندرخورد.میچشم

یاشودمیاعمالماهیایننژادهایهمهبهنسبتشده،کنسروساردینهایماهینمادکاربرد

ازبرخیکهآنجاییازگیرد.میبردرراPilchardusمانندساردینماهینژادنوعیکتنها

اعمال ماهیایننژادهایکلیهبهنسبترامقررهاینعملدرآلمان،ماننداتحادیهکشورهای

مقررهمشمولساردینماهینژادنوعیکتنهااینکهبرمبنیاروپااتحادیهاستداللکردند،می

فصلوحلرکنپذیرشمورد،استمقررهاینمشمولتعیینقابلکاالیتنهاواقعدروبوده

5نگرفت.قراراختالف

                                                                                                                                                                                                     

وروش9 فرآیندها مربوطبه. مسائلیکهبهشیوه هایتولیدتنها مشخصاتفیزیکیکاالینهایینیستبلکهدررویه،
نهمشخصات موافقتنامهNPR-PPMsکاالینهایی)فیزیکی تولیدو مشمولتعریفضوابطفنیدر مرتبطهستند؛ )
موضوعرسیدگیمربوطبهضوابطاستفادهازبرچسبUS – COOLپروندهاند.براینمونهدرموانعفنیقرارگرفته

.نشانگررعایتمسائلمحیطزیستیبودهاست
2. European Communities - Trade Description of Sardines (EC – Sardines), Appellate 
Body Report – 2002, paras. 189-195; European Communities - Measures Affecting 
Asbestos and Products Containing Asbestos (EC – Asbestos), Appellate Body Report – 
2001, paras. 66-70.  

مقررهفنیاست.دراینپرونده،مقررهایاالت«آمرهبودن»زاختالفاتطرفینبرسرمفهوم،یکیاUS – Tuna II.درپرونده9
هادرفرآیندهتولیدباشد،اختیاریعنوانشدهبودلیکنمتحدهبرایاستفادهازبرچسبخاصیکهنشانگرحفظحیاتدلفین

القاکندمی ازهرنوعبرچسبدیگریکهاینمعنارا بدینترتیب،تبارعایتالزاماتآنمقررهانجاممیبایساستفاده شد.
اکثریتهیأترسیدگیبدیننتیجهرسیدندکهعمالًاقدامصورتگرفتهاثرآمرهباخودبههمراهداشت.ر.ک:

United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and 
Tuna Products (US – Tuna II), Appellate Body Report – 2012, para. 195-96. 
4. Andrew Guzman et al, International Trade Law (Wolters Kluwer, 2011) at 574. 
5. Ibid. at 568-569. 
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 استاندارد .2-1-1

بنددرکهداردفنیمقررهمفهوممشابهیفیتعربایتقرفنیموانعموافقتنامهدراستاندارد

ازدستهدونیاانیم9عمدهتفاوتاست.شدهاشارهبدانموافقتنامهنخستمهیضمدوم

ازتخطییعنیاستیاریاختآنازتیتبعونبودهآمره،استانداردکهاستآنفنیضوابط

لهیبوساستانداردهاچونکنیل.شدنخواهدواردکنندهکشوربازاربهکاالورودازمانعآن

هستند،گانکنندمصرفودارانیخراعتمادموردوشوندیمنیتدوووضعیمعتبرمؤسسات

داشتهبسزاییریتأثکندینمتیرعاراارداستاندآنکهییکاالبازارسهمبراستممکن

9گردد.یممحصوالتآنخریدکاهشبهمنجرهاآنتیرعاعدمبیترتنیبدو2باشند

قراراشارهموردموافقتنامه2.۸مادهدراستانداردوفنیمقررهخصوصدردیگرمهمنکته

:مادهاینطبق.استگرفته

اعضا» بیشترفنیرضوابطدرصورتاقتضا کارکردلحاظ ازمحصولشرایطمبنایبرا

.«هاآنتوصیفیخصوصیاتوطرحتاکردخواهندتعیین

نحوهاساسبرامکان،حدتادیبایمیفنضوابطلذا، بدباشدمحصوالتکارکرد نیتا

بهعنوانمثالبه4.ابدیکاهشیموانعفنجادیاقیازطریملداتیازتولتیاحتمالحمالهیوس

بایدازنوعیمادهخاصتشکیلشدهباشندهایضدآتشمیجایآنکهمقررشودکهدرب

گفتهشودکهدربنیمساعتمثالًهادربرابرآتشمدنظرقرارگیردوآنکارکردبایدنوع

باشد برابرآتشمقاوم توانکهمییکردکار؛در مواد ترکیبمتفاوتیاز درساختآنبا

.دبدستآوردرب،


 انطباق یابیارز هیرو .3-1-1

:انطباقیابیارزهیرونخستمهیضمسومبندطبق
                                                                                                                                                                                                     

تتواندبهوضعاستانداردمبادرتورزدامامقررهفنیتنهاتوسطنهادهایتحتحاکمی.بخشخصوصیداخلینیزمی9
شود.ر.ک:دولتتصویبمی

Peter Van den Bossche et al, The Law and Policy of the World Trade Organization: 
Text, Cases and Materials (Cambridge University Press, 2017) at 895.  
2. Ibid. at 888-9. 

9 پرونده در عیناً ایننتیجه .US – Tuna IIمحصوالتی برچسبنشانمطرحشدو گونهکه حفاظتاز هایدهنده
گرفت.کنندگانقرارمیجانوری)دلفین(راباخودهمراهنداشتکمترموردتمایلمصرف

4. Mavroidis, op. cit. at 694. 
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الزاماتترعایصیتشخ یبرامیرمستقیغایمیمستقبطورکهاستیاهیروهرگونه»

.«شودمیگرفتهکاربهاستانداردهاوفنیمقرراتبهمربوط

هیرو،یفنموانعفقتنامهموانخستمهیضمسومپاراگرافلیذیحیتوضادداشتیطبق

یبازرسوشیآزما،یریگنمونهبهمربوطیندهایفرآوهاهیروشاملانطباقیابیارز

مطابقتمیزانبدرستیبتوانآنکمکبهتااستهاآنقیدقیابیارزومحصوالت

اییشناسهایموافقتنامه.نمودارزیابیراآنبهمربوطاستاندارداییفنمقررهبامحصوالت

استمربوطعموماًاست،گرفتهقراربررسیموردنوشتاراینبعدیهایبخشدرکهمتقابل

متعاهد.کشورهایدرانطباقارزیابیهایرویهمتقابلشناساییوسازیهماهنگبه


 نایرا حقوق در فنی ضوابط .2-1

برخیدرتنهاوستانشدهتعریفدقیقاًگذارقانونتوسطفنیمقررهواستانداردمفاهیم 

میانتفکیکهمچنین،9شود.میدیدهاستانداردوفنیمقررهمفهومازدُوریتعریفمقررات،

واستگرفتهصورتموافقتنامهبهنسبتمتفاوتیاصطالحاتبااستانداردوفنیمقررات

ستانداردااصطالحو2رودمیبکارمفهومهمانبهواجباریاستانداردعبارتبافنیمقرره

رویه9است.فنیموانعموافقتنامهدراستانداردمفهوممترادفتشویقیاستانداردیااختیاری

بودهایراندرگذاریقانوننهادهایاستفادهموردمفهوموعبارتهمینبانیزانطباقارزیابی

ایآمرهطهگذاربدوناینکهتعریفدقیقیازمقررهفنیبهدستدهدآنراضابقانون4ت.اس

اعالمیاجبارآنهااستانداردیاجراکهییهافرآوردهباارتباطدررانیاگمرکوداندمی
                                                                                                                                                                                                     

9 شماره پاورقی ر.ک: فنی تعاریفضوابط مشاهده برای .29 اجرایی22و ضوابط ر.ک: همچنین و نوشتار این
شورایعالیاستاندارد.94/7/9972ها،مصوبهایاجباریوتشویقیوطرزبکاربستنعالئمآناستاندارد

بخشیازآندرکشوربهترتیبیکهدرقانوناصالحقوانینومقررات2 استانداردیاجباریاستکهاجرایتمامیا .
وجهتتولیدبرایم وارداتاجباریسازماناستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانمقررشده صادراتیا صرفداخلی،

گرددمی واژه«. ر.ک: شماره ایران، استاندارد ملی سازمان کیفیت و استانداردسازی نظام 95نامه تارنمای در ، 

thtp://www.isiri.gov.ir/Portal/file/?23085/vajhe8900205.pdf(.9۲/۲1/9917)مراجعهدر 

نامهنظاماستانداردسازیور.ک:واژه«.شودکهرعایتآناختیاریباشدملیاطالقمیبهاستاندارد».استانداردتشویقی9
.96کیفیتسازمانملیاستانداردایران،شماره

براینمونهر.ک:جدولخالصهروش4 سازمانملی9919/رمصوب29۲/99هایارزیابیانطباقکاالهایوارداتی،شناسه.
 .99/۲1/9917،مراجعهدرhttp://www.isiri.gov.ir/Portal/file.pdfتارنمای:استاندارد،قابلدرسترسیدر

 

http://www.isiri.gov.ir/Portal/file.pdf
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از«9972مصوبوارداتوصادراتمقرراتقانون»یاجرائنامهنیآئ6مادهطبقبردهیگرد

آورد.یمبعملیریجلوگرانیااستانداردیملسازمانازانطباقنامهیگواهفاقدیکاالهاورود

استانداردقانون»بعد)من9916مهرماهمصوباستانداردنظامتوسعهوتتقویقانون»

قاتتحقیواستانداردمؤسسهمقرراتونقوانیاصالح»قانونخألهایبودبناکه(«9916

استاندارداصطالحکاربردبهتنهانهسازدبرطرفرا«25/99/9979مصوبرانایصنعتی

ارائهمفاهیماینازمشخصتعریفیکماکانبلکهاستورزیدهتأکیدیاریاختواجباری

سازمانبهخودالحاقسنددرچین،جملهازکشورهابرخیکهاستحالیدراینکند.نمی

2شدند.آنبهمختصمفاهیموموافقتنامهعباراتعینازاستفادهبهملزم9جهانیتجارت
 



 بط فنیوضع ضوا تدار. مراجع صالحی3-1

نیا.دداراعمالتیقابلیخاصیداخلینهادهاومراجعبهنسبتیفنموانعموافقتنامه

بهملزمرا(یعمومینهادهاریساوگانهسهیقوایعنی)یمرکزدولتینهادهاموافقتنامه

.داندیمآنمفادتیرعا


 صالحیتدار مراجع مفهوم .1-3-1

ازعبارتست»:یمرکزحکومتی،فنموانعهموافقتنامنخستمهیضماز6بندطبق

بهکهمرکزیحکومتنظارتتحتمؤسسههرگونهودوایرها،وزارتخانهمرکزی،حکومت

«.دارنداشتغالبحثموردفعالیت

زینیدولتریغیعموممراجعبلکهشودینمانجامیدولتینهادهالهیبوستنهایفناقداماتاتخاذ

نخستمهیضماز۸بند.باشندفعالموافقتنامهنیاموضوعمقرراتوقواعدوضعدراستممکن

:استنمودهتعریفموسعینحوبهرایدولتریغمؤسسه،یفنموانعموافقتنامه

ازمحلیحکومتمؤسسهیامرکزیحکومتمؤسسهازغیرایمؤسسهازاستعبارت»

«.باشدمیفنیمقرراتجرایابرایقانونیاختیاراتدارایکهغیردولتی،مؤسسهجمله
                                                                                                                                                                                                     

اند،ضمنتعهدبهاجرایموافقتنامهسازمانتجارتجهانیبهآنسازمانملحقشده92.برخیکشورهاکهطبقماده9
 باشندکهفقطمختصبههمانعضواستوازآنبهمی،ملزمبهرعایتبرخیتعهداتاضافیهایسازمانموافقتنامه

WTO Plusشود.تعبیرمی
2. WTO Accession Commitment Data Base (ACDB), China, at: acdb.wto.org. 
consulted on 10/01/2018, para. 182. 
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دارند،دخالتیفناقداماتاتخاذدرهمیگریدمراجع،یمرکزدولتبرعالوهکهآنجااز

.استکردهبینیپیشزینرامراجعنیابرخودمقرراتشمولیبخصوصموادوضعباموافقتنامه

مهیضمببندو(طباقانیابیارزهیروخصوص)در۸و7ماده(،یفنمقرراتخصوصدر)9ماده

مقرراتاعمالینحوبهعضودولیبرالیذتعهدنوعدوجادیابا(استانداردخصوص)درسوم

اتخاذبا-الفبایست:عضودولترتیببدینکند.مینیتضمراصالحیذمراجعبرموافقتنامه

یدولتنهادلهیبوسموافقتنامهموادهیکلیاجرانیتضمجهتخود،دسترسقابلومتعارفریتداب

نهادیتخطبهمنجرکهیریتداباعمالاز-بوورزنداهتمامیدولتریغیعموممرجعویمحل

9کنند.یخوددار،شودیمموافقتنامهمقرراتازیعموممرجعویدولت
 



 ایران در صالحیتدار مراجع .2-3-1
راتجارتراررویففنیموانعنهزمیدرگذاریمقرراتیهاتفعالیازیاربسیحجم 

عمومینهادهایبرخیسازمان،اینبرعالوه.کشدمیدوشبرایراناستانداردملیسازمان

ومهمترینکهمشغولندفنیضوابطبرخیوضعبهخودبهمربوطتخصصیحوزهدرنیزدیگر
ازعضیبمیان،ایندر2دامپزشکی.سازمانودارووغذاسازماناز:عبارتندهاآنموثرترین

طبقای،قرنطینهوبهداشتیاقداماتبرعالوهاخیرالذکرمرجعسهمخصوصاًدولتیمراجع
وبهداشتیاقداماتموافقتنامه،مشمولبهداشتیاقداماتکنند.میوضعهمفنیضوابطقانون

باآنالزاماتبرخیشباهت،نعیدرکهاست(«بهداشتیاقدامات»بعدمن)نباتیبهداشت

نباتووانحین،انساسالمتواتحیحفظجهتدراقداماست.متفاوتفنیموانعقتنامهمواف
هدفکهداشتتوجهیستبایاما،ردیگمیقرارزنیفنیموانعموافقتنامهالشمولتحتنحویبه

وانسانخصوص)درغذامنتقلهخطراتبرابردراتحیوسالمتحفظبهداشتیاقدامات
دریداماقنوعهرلذااست،نبات(ووانحیانسان،خصوص)درهایماربیوآفاتو(وانحی
9بود.خواهدفنیاقدامنوعیندارد،آفاتوهایماربیغذا،باارتباطیکهراستااین

                                                                                                                                                                                                     
1. Van den Bossche et al, op. cit. at 896. 

وزارتدفاعوهاعبارتنداز:وزارتاطالعاتوفناوریارتباطات،وزارتامورخارجه،تریناینسازمان.ازجملهمهم2
وزارتصنعت،معدنوتجارت،وزارتفرهنگوارشاداسالمی،وزارتنفت،سازمانانرژی،پشتیبانینیروهایمسلح

انونوجوانان.بانکمرکزی،کانونپرورشفکریکودکاتمیایران،
.برایتوضیحبیشتردراینخصوصر.ک:9

Australia - Measures Affecting the Importation of Apples from New Zealand, 
Appellate Body Report (Australia – Apples) – 2010, para. 172. 
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پوشانیهماستانداردملیسازمانبامذکورمراجعفعالیتحوزهمیانحاضرحالدراما
سازماناین،9916استانداردقانون9مادهمطابقکهستاحالیدرایناست.آمدهبوجود

تهدایونظارتحسن،یگذاراستسیدارعهدهکه»باشدمیکشور«حاکمیتیرسمیمرجع»
گذاریمقرراتاقداماتهمپوشانی،اینمصادیقمهمترینجملهاز...«.است...استانداردنظام

برعالوهاخیرسازماناست.بهداشت()وزارتدارووغذاسازمانواستانداردملیسازمان
.ورزدمیمبادرتفنیمقرراتازتوجهیقابلبخشبتصویبهنسبتبهداشتیمقرراتوضع

هایفرآوردهگذاریبرچسبضوابطحداقلاجراییدستورالعمل»طبقدارووغذاسازمان
بهبوطمرمقرراتوضعبهاست،سازماننهمیمصوبکه«یدنآشامیوغذایی

ارائهشدنالزامیکهاستحالیدرنای،ستامشغولخوراکیکاالهایگذاریبرچسب

به)مربوطیاهتغذیادعاهایدهنده،لتشکیموادماننددستورالعمل،اینطبقاطالعاتبرخی
جنبهواجدکامالًندارد،مشترییرساناطالعجزکاربردیکهغیرهونمک(قند،،کالری

حتیویشآرایمحصوالتانواعبرایفنیضوابطوضعیعنیاست.فنیریگذامقررات
وغذاسازمانتوسط9است،فنیگذاریمقرراتحوزهدراصوالًکههاآنبندیبستهودارویی
.گیردمیانجام9ی(دامیداروها)یدامپزشکسازمانو2ن(انسامخصوصیداروها)دارو

بی همچنان این، بر صالحیتصالحینعالوه با ملیاستاندارد سازمان هایخاصتعام

96نامهاجراییآن،مادهنآیی1وماده9946قانونحفظنباتاتمصوب97و99موضوعمواد

قانونسازمان7وماده9946یوبهداشتیمصوبشیوآرایدنقانونموادخوردنیوآشامی

 باقیاست995۲مصوبدامپزشکیکشور حتی4ابهام تصویبباو استانداردوجود قانون

پوشانیمیانوظایفگرچههم5.وجودداردهاوابهاماتمذکورکماکانپوشانیهم،9916
                                                                                                                                                                                                     
1. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Available 
at: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm. consulted on 11/29/2018. 

دسترسقابل،9/99/9919مورخدارووغذاسازمانمصوبدارویی ملزومات محصوالت ورود و ثبت ضابطهر.ک:.2
25/99/991۸بازدید:آخرینتاریخ،https://b2n.ir/601985تارنمای:از
سازمانمصوبدامپزشکی داروهای اولیه مواد و داروورود مجوز و ثبت گواهی صدوردستورالعمل:ک.ر.9

تارنمای:ازدسترسقابل،9914ماهآذردر کشوردامپزشکی
http://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1113،9۲/9۲/991۸بازدید:آخرینتاریخ

دبرایبرخیمحصوالتکشاورزی،موادغذایی،آرایشیوبهداشتیومحصوالتوداروهای.برایصدورمجوزورو4
هاهمپوشانیبوجودآمدهاست.دامیمیانوظایفسازمانملیاستانداردوهریکازاینسازمان

پیش5 . تدارویی،کمدرخصوصمحصوالقانوناصالحقوانینومقرراتمؤسسهاستاندارد،دست9ماده9ترتبصره
تدوینونشراستانداردرابرعهدهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگذاشتهبود.همینحدازشفافیتدرتقسیم



 131ازمانتجارتجهانیموانعفنیتجارتخارجیدرایراندرپرتوحقوقس
 

موانعفنیواقداماتبهداشتی،فینفسهمغایرباصالحدرحوزهدوموافقتنامههایذیسازمان

نیست تجارتجهانی سازمان قواعد ،هیچیکاز ایپوشانیهمچنیناما نقضزمینهخود

فراهمگذاریفنیاصولمقررات کاریودربسیاریمواردموجبایجادموازیآوردمیرا

میصالحمیانمراجعذی مثالً محصوالتشود؛ هایبهداشتیوگواهیبایدبرایبرخیاز

ایهومنجربهافزایشهزینه9استیصادرشودکهخودمانعیبرسرراهتجارتدایمنیمتعد

.تجارتوکسبوکاردرایرانشدهاست

برنامهکدرسندالحاقبهسازمانتجارتجهانیتعهدنمودندطیی،برخیازکشورها

معلومدارندووضعلدوحوزهرابهتفصینمراجعدولتیفعالدرایفشرحوظایمدتکوتاه

وی تخصصی نهاد به را حوزه خصوصهر در مقررات جملهبسپارژههرگونه از چین ند.

 الحاق، از پس که بود کشورهایی ترتیب مراجعبدین کارکرد نحوه اصالح به ملزم

قانونو2صالحیتدارخودشد بهاصالحنظام پرداخت.نهایتاً اینزمینه در9گذاریخوددر

اکثرکشورهایعضوسازمانتجارتجهانیتنهانهادهایتخصصیویژهمستقالًضوابطفنی

کنندیاکامالًدرحوزهاقداماتبهداشتیبهفعالیتهموضوعفعالیتخودراوضعمیمربوطب

4مشغولند. ایران، در زمینهلیکن در مخصوصاً مجوز صدور فرایندهای شفافیت عدم

آرایشیوبهداشتیازعواملاصلیپایینبودنرتبه محصوالتدامیومحصوالتغذایی،

5.استونیزازعواملایجادرانتیاامضاهایطالییایراندرشاخصتجارتفرامرزی
 

 ی. الزامات مربوط به وضع موانع فن3
استکهدرموافقتنامهیاصولوقواعدهمانبطورعمدهیمربوطبهوضعموانعفنالزامات

                                                                                                                                                                                                     

کارایندوسازماننیزدرقانونجدیدحذفشدهاست.
یفراراهتجارتوسالمتوایمنیکاالهایوارداتیدرچارچوبموافقتنامهموانعفن».عبدالحسینشیرویودیگران،9

.99۸(،ص9914،مجلهمطالعاتحقوقی،دورههفتم،شمارهچهار،)«مقرراتداخلی
2. WTO ACDB – China, op. cit. para. 188. 
3. Trade Policy Review Body, Report by the Secretariat, China (2016), at 69. 

اند.برایتوضیحبیشتربهسندسیاستتجاریاتحادیهرویهتبعیتنموده.ازجملهاتحادیهاروپاعربستانوترکیهازاین4
اروپاوکشورهایمذکورمراجعهنمائید:

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry 
هایبازرگانی،هش)تهران:مؤسسهمطالعاتوپژوسندسیاستتجاریجمهوریاسالمیایران.صادقضیائیبیگدلی،5

.54(ص9917
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فن است،یموانع گردیده کنیلذکر موارد همان به برنیستمحدود تعهداتاضافه درج .

یموارددرکه9یتجارلیتسهموافقتنامهبیتصوواعضایدربستهالحاقینعفنموافقتنامهموا

یملیتکمرایفنموانعموافقتنامهقواعد کنند بررسباید گیمورد اصل.ردیقرار یتمرکز

،استیگمرکتداریصالحیونهادهایگمرکیهاهیدرخصوصروتسهیلتجاریموافقتنامه

 امریمراجعهیکللذا در ترانزصادرات،وارداتکه دختیو تحتلیکاال شمولهستند

می موافقتنامه این مضافبرقواعد که فنموافقتنامهباشند همانیتعهدات،یموانع با اضافه

2کند.ایجادمیتیماه

ض،یتبععدماصل.داردوجودفنیموانعوضعخصوصدریاصلالزامچهارعمدهطوربه

اصولنیاازکیهریبررسبهقسمتنیادر.یهماهنگاصلوضرورتاصلت،یشفافاصل

اینباانطباقحیثازایراندرمربوطهمقرراتوقوانینکدام،هرذیلدرسپسوهپرداخت

 شود.میارزیابیاصول



 ض. اصل عدم تبعی1-3

گرچه.ردیگیمبردررایملرفتاروالودادکاملهمللمفهومدویکلطوربهضیتبععدم

بهتوجهباکنیلهستند)گَت(تجارتوتعرفهیعمومموافقتنامهیبناسنگخودمفهومدونیا

اعمالیاژهیوشکلبهموافقتنامهنیابارابطهدر،یفنموانعموافقتنامهخاصویژگی

.گردندیم


 فنی موانع موافقتنامه در تبعیض عدم مفهوم .1-1-3

،یکشورهرازواردهیکاالهابهنسبت،یفنعموانوضعخصوصدریعنیضیتبععدم

اتخاذکشورهاریسادیتولایداخلدیتول"مشابهیکاالها"باسهیمقادر"نامساعدتر"یرفتار

مادهکیخصوصدریحتونداردیکسانییمعنامشابهیکاالگَت،قواعدذیل9.نشود

یبرافنی،موانعموافقتنامه2مادهاولبندطبقاما4بگیرد.خودبهیمتفاوتیمعنااستممکن
                                                                                                                                                                                                     
1. Trade Facilitation Agreement (TFA).  
2. Serra Ayral, “TBT and Trade Facilitation Agreement: Leveraging Linkages to 
Reduce Trade Costs”, WTO Working Paper ERSD-2016-02, (2016), at 3.  
3. Van den Bossche et al, op. cit. at 901. 
4. Japan - Taxes on Alcoholic Beverages (Japan – Alcoholic Beverages II), Appellate 
Body Report – 1996, at 20-21. 
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موافقتنامهشمولقلمروتحتمربوطهاقدامآنکهازنانیاطمبرعالوهدیباضیتبعصیتشخ

یکاالویوارداتیکاالآنکهاول:دادقرارنظرمدرانکتهدو9رد،یگیمقراریفنموانع

تولیدیاداخلیکاالیبهبتنسبایدآنکهدومباشند.«مشابه»گریدکشوردیتولاییداخل

صیتشخیبراهمچنین.باشدگرفتهصورتیوارداتیکاالبانامساعدتریرفتاردیگرکشور

دوینیگزیجاتیقابلچههرداشت.توجههاکاالآنانیمیریپذرقابتزانیمبهدیبایم،تشابه

وضعلیبدلکدامهرگرانییافقدانصورتدربتواندکنندهمصرفیعنیباشد،شتریبکاال

کاالدوآنگفتتوانیمسازد،برطرفراخودازینگریدیکاالازاستفادهبای،فنموانع

وکنندگانمصرفیهاعادت،یینهاکنندهمصرف،یظاهریهایژگیو2.هستندمشابه

 .استتشابهصیتشخبرمؤثرعواملجملهاززینیاتعرفهیبندطبقه

-یمدنبالیفنمقررهوضعازهادولتکهیهدفالنهایهفنی،موانعموافقتنامهخصوصدر

مثال،یبرا.شودگرفتهبکارکاالتشابهصیتشخیبرافوقعواملریساکناردرتواندیم،کنند

بامقابلهیبرابخواهداگردولت.دنباشآورمخاطرهجامعهسالمتیبراکاالدواستممکن

رامخاطرهآنکهکاالهاییگروهکلیهبهنسبتراآنبایدکندوضعفنیضابطهمخاطرهنیا

قراربدویهیأتاستنادمورداخیراًایپروندهدرکهاستداللینماید؛اعمالنمایند،میایجاد

ایجادستیزطیمحیبرامتفاوتکاالیدوکهایمخاطرهترتیبهمینبه9است.گرفته

4.باشدمؤثرتشابهنییتعدرریمعیاعنوانبهاستممکن،نمایندمی

ضوابطرعایتمعنایبهلزوماًگَت،ضوابطرعایتکهداشتتوجهبایدکلیبطور

هاآناجراییقلمروومواداینمفادچهنیست.تبعیضعدمخصوصدرفنیموانعموافقتنامه

دررنامساعدترفتارمفهومخصوصدررسیدگیهیأتآرایوجود،اینبا5است.متفاوت

رفتارازمنظور6است.گرفتهقراراستنادموردیفنموانعموافقتنامهریتفسدرگَت،9ماده

ازواردهاییداخلمشابهیکاالهاباسهیمقادرینحوبهیفنمقررهکهاستآننامساعدتر
                                                                                                                                                                                                     
1. United States - Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes (US 
– Clove Cigarettes), Appellate Body Report - 2012, para. 87. 
2. Robert Hudee, “Like Product”: The Differences in Meaning in GATT Articles I and 
III”, Regulatory Barriers and The Principle of Non-Discrimination in World Trade 
Law, (2000), at 105. 
3. United States - Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes (US 
– Clove Cigarettes), Panel Report, para. 7.206. 
4. Matsushita et al, op. cit. at 448. 
5. US – Tuna II, op. cit. 405. 
6. US – Clove Cigarettes, op. cit. para. 180. 
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 9.دهدرییتغواردهیکاالضرربهرابازاردررقابتطیشرام،یمستقطوربهکشورهاگرید

ابد،یبروزقانونیاجرادرو9بالفعلچهوباشد2یقانونلفظصراحتدرچهنامساعدتررفتار

نکتهنیا4شد.خواهدمحسوبضیتبععدمط،یشراریساجمعباصورتهردر

بهکهیقانونوضعباتنهادانستدیباواستتیاهمحائزاریبسماکشوریبراالخصوصیعل

ازیعاریتجارمیرژبهتوانینماست،ضیتبعمنشأعملدراماکندینمجادیایضیتبعظاهر

  .دیرسضیتبع

دولگردد.اعمالیاستثنائبطورتواندیمزیآمضیتبعرفتاریکلطوربهونامساعدتررفتار

بهلینیبراداشتخواهندحق2.2مادهومقدمهششمبندطبقیفنموانعموافقتنامهعضو

اقداماتی،عمومبهداشتیاستیزطیمحازحفاظتچونهمهایرگذااستیسیبرخ

ازراهادولتتادادقرارهیمادسترایضیتبعنوعهرتوانینملذابرسانند.انجامبهرایمقتض

ییقضاهیرودرراًیاخ5«مشروعیقانونزیتما»معیارل،یدلنیهمبهکرد.ممنوعگذاریمقررات

پذیرهیتوجرامشروعزهیانگبازیآمضیتبعرفتارتاشدجادیایفنموانعموافقتنامهبهمربوط

ووضعمنصفانهوکسانیبطورکهاستمشروعیهنگامیقانونتبعیضمعیار،اینطبق6کند.

یاقهیسلاعمالوهیتوجرقابلیغضیتبعیبرایابزارعنوانبهرامعیارایننبایدوگردداجرا

7گرفت.بکارقانون


 ایران حقوق در تبعیض عدم مفهوم ارزیابی .2-1-3

ماندهمغفول ایرانحقوقدرمواردبسیاریدرتبعیضعدماصلگفتتوانمیکلیبطور

تجارتسازمانحقوقباسهیمقادررانیایتجاریحقوقنظامیهاچالشنیبزرگترازیکیاست.

بهنسبتیاریبسیاتعرفهریغویاتعرفهموانعی،داخلدیتولازتیحمابهانهبهکهاستآنیجهان

وفوربهنیزیاجباریاستاندارهاخصوصدرمسئلهنیامتأسفانه.گرددمیوضعیخارجیکاالها
                                                                                                                                                                                                     
1. Korea - Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef (Korea – 
Various Measures on Beef), Appellate Body Report – 2001, para. 137. 
2. De jure. 
3. De facto. 
4. US – Clove Cigarettes, op. cit. para. 179. 
5. Legitimate Regulatory Distinction. 
6. US – Clove Cigarettes, op. cit. para 175. 
7. United States - Certain Country of Origin Labelling Requirements (US – COOL), 
Appellate Body Report - 2012, para. 271. 
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.استمشاهدهقابل

ایرانیصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسهمقرراتونیقواناصالحقانون9ماده6بند

:بودشدهبیتصونگونهیا
-6،…است:ریزشرحبهاستانداردیاجراونیتدوقات،یتحقبریمبتنمؤسسهفیوظا»
ازتیحمامنظوربهیاجباراستانداردمشمولیوارداتیکاالهاتیفیککنترل

«.یخارجنامرغوبیکاالهاورودازیریجلوگویداخلدکنندگانیتولوکنندگانمصرف
طبقاست.شدهتکرار9916استانداردقانون7دهما96بنددریجزئیراتییتغبابندنیهم

مقرره:نیا
کنترل-96...،:باشدیمریزشرحبهقانوننیادر...سازمانفیوظاوهاتیمأمور»

ازتیحماونامرغوبیکاالهاورودازیریجلوگمنظوربهیوارداتیکاالهاتیفیک
.«یداخلدکنندگانیتولوکنندگانمصرف
دیتولازتیحمانهاستاندارد،ویفنمقرراتوضعازهدف،یفنموانعنامهموافقتطبق

موانعجادیابدونآنهمومشروعاهدافیریگیپجهتدریفنموانعجادیابلکهیداخل
از96بنددرکهیاستیساتخاذبااستانداردوضع.استضیتبعوتجارتیبرایرضروریغ

بهتر،عبارتبهاست.موافقتنامهاصولباریمغاکامالتاسگرفتهقراردیتأکمورد7ماده
امانیست،آمیزتبعیضاقدماتمتضمن خودخودیبهایرانیکنندگانمصرفازحمایت
تبعیضگرتوجیهمشروع،هدفیعنوانبهتواندنمیعنوانهیچبهداخلیکنندهتولیدازحمایت

9.باشد
یارتقاقانون9مادهبود.شدهتکرارنیز9912السگذاریمقرراتدرترپیشمسئلهاین

کند:میمقررداخلیصنعتیتولیداتسایروخودروتولیدکیفی
هیکلکنندگانمصرفحقوقحفظویداخلیصنعتداتیتولازتیحمامنظوربه»

رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسهدییتأبهدیباکشوربهیوارداتیصنعتیکاالها

.«…استممنوعآنهاعیتوزصورتنیاریغدرسد؛بر
رقابتیشرایطایجادجهتدرفنیضوابطوضعباگذارقانونمجدداًکهگرددمیمالحظه

تبصرهن،یابرعالوهاست.برآمدهمشابهخارجیکاالیبامقایسهدرایرانیکاالیبرایبهتر
                                                                                                                                                                                                     

.موافقتنامهموانعفنینیزقرارگرفتهاست2.2پاراگرافششممقدمهومادهاینمسئلهموردتأکید.9
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طیشراباراخودیداخلدکنندگانیتولنکهیایبرا،اخیرالذکرقانونییاجرانامهنییآ4ماده
استیحالدرنیا.کندیمنییتعسالهکییمهلتدهند،وفقمربوطهنامهآئینوقانوندرمقرر

مشابهموضوعایناست.نشدهینیبشیپیاهیرونیچنیخارجیکاالهاوارداتیبراکه
اهدافعلیرغمیقرراتمنیچنوضعآندرکهاستبنزین–متحدهایاالتپرونده

موافقتنامهمغایریملرفتاراصلتیرعاعدموعملیضیتبعجادیادلیلبهآنمحیطیزیست
9گردید.اعالمموافقتنامه(آن2۲ماده)صدرتجارتوعمومیتعرفه

2تبصرهطبقنمود.مالحظه9916استانداردقانوندرتوانیمراضیتبعازیگریدمصداق

:94ماده

سالمت،مسائلبهتوجهوتیاولووضرورتحسببریوارداتیکاالهاوموادتیفیک»

ومعتبریاستانداردهاایویملیاستانداردهابادیبایاقتصادویطیمحستیز،یبهداشت،یمنیا

«باشد.منطبقسازمانقبولموردیفنضوابط

نهباانگیزهحمایتاز9916قانوناستاندارد94ماده2رسدتبصرهدرظاهرامربنظرمی

وهدفیمشروعتولیدداخلیبلکهباهدفپیگیریمنافععمومی باشدتنظیمشده ولیدر،

المللینسبتبهمحصوالتتولیدداخلصرفنظربسیاریازمواردازاعمالاستانداردهایبین

حصوالتداخلیسطحپوششوالزاماتفنیاستانداردهایمبطورکلیبهنحویکه؛شودمی

2وارداتیکمتراست.مشابهازاستانداردهایمورداعمالبرکاالهای

بهاقدام9916سالماهمرداددروزیرانهیأتوانت،وسواریخودرویحوزهدراما

نامهبتصوی(9)بند)د(جزءهایتبصرهوجدولاصالح»عنوانتحتایمصوبهتصویب

مصوبه،اینوفقنمود.«آنهاصالحیو7/6/99۸7مورخک4۲5۸7ت/129۲۸شماره

کیلومترصددرلیترحسببرمصرفیسوختمیزانحیثازخارجیوداخلیخودروهای

بهنسبتوارداتیخودروهایخصوصدرمصوبهاین.شدندبندیطبقهمحصول()کارکرد

ارزشازصددردهآنکهاولاست.آمیزتبعیضرفتارمورددومتضمنداخلتولیدخودروی

مسافروبارنقلوحملناوگاننوسازیوتوسعهبابتبایستمیوارداتیخودروگمرکی

درآنکهدومنیست.مقررهاینمشمولداخلتولیدخودروکهحالیدرگرددپرداختکشور
                                                                                                                                                                                                     
1. United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (US – 
Gasoline), Appellate Body Report – 1996, at 29. 

.54.بیگدلی،همان،ص2
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خودرویکفقطبایستمیمعین،سوختمصرفمیزانهرباداخلیخودروتولیدازای

2بینآنمصرفیلیتربهبستهوارداتیخودروبرایمیزاناینکهحالیدردشواسقاطفرسوده

است.اسقاطیخودروعدد۸تا

هایدستگاهاستفادهسوءشاهدعملدرمتأسفانهفوق،قانونگذاریاشکاالتکناردر

داخلدتولیازتحمایهتوجیبافنیرغیموانعبرقراریجهتدرفنیمجوزهایصادرکننده

9باشیم.می



 ی برای تجارترضرورموانع غی جاد. عدم ای2-3

برایلزومحدازبیشترنبایستلیکناستمجازمشروعهدفپیگیریبافنیضوابطوضع

واجتماعیتبعاتبهبایستمیخصوصایندرونمودمحدودراتجارتف،اهداآنتأمین

کهنمودبررسیبایددیگرعبارتبهداشت.توجهشودمیناشیآناعمالعدمازکهریسکی

مالحظاتسایروامنیتسالمت،برایتبعاتیچهفنیمقررهآناعمالازکردنصرفنظر

.نمایدمیایجادعمومی



 جهانی تجارت سازمان حقوق در غیرضروری مانع ایجاد عدم مفهوم .1-2-3
فنیموانعقتنامهمواف2.2مادهآخربندطبقفنیمقررهاعمالعدمریسکتعیینبرای

ومحصولآنفرآوریتکنولوژیدسترس،درعلمیاطالعاتچونمواردیازتوانمی

ازنمونهچندموافقتنامهاین2.2مادههمچنین،گرفت.کمکشدهتولیدکاالینهاییمصرف

اینلیکناست،برشمردهنمودوضعفنیمقررهتوانمیآناستنادبهکهمشروعیاهداف

استاهدافجملهازمشتریانبهاطالعاتارائهمثال2ً،نیستمواردهمانبهحدودماهداف

ذکر2.2مادهمتندرهدفیچنینگرچهباشدمیاستنادقابلفنیمقررهوضعتوجیهبرایکه

هدفپیگیریفنی،ضوابطوضعازمقصودکهاستاینبراصلکلیبطور9است.نشده
                                                                                                                                                                                                     

.55.همان،ص9
.درموافقتنامهاقداماتبهداشتیهدفازوضعمقررهمحدودبهمواردخاصیاست)حمایتازسالمتانسان،حیوانو2

وافقتنامهموانعفنیممکناستمحلابهامقرارگیرد.نبات(،بههمینجهت،مفهومهدفمشروعتنهادرخصوصم
Axel Desmedt, “Proportionality in WTO Law”, Journal of International Economic 
Law, Vol. 4, No. 3, (2001), at 458. 
3. US – Tuna II, op. cit. para. 313. 
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9است.مشروع

استکردهمحدودراتجارتضرورتحدازشیبیفنضابطهایآنکهیاصیتشخیبرا

قطریاز9ی.اسهمقایلتحلییگریدو2یارابطهلیتحلیکی.کردلیتحلراآنقیطردوبهدیبا

وضعطریقازمشروعهدفبهیابدستیمیزانچون:عواملیانمیبررسیباایرابطهلتحلی

یهاسکریتیماهوکندمیجادایمذکورضابطهکهیاتجاریتمحدودی،فنیضابطه

کهدرسیجهنتینبدیتوانمیمشروع،هدفبهلنیعدمازناشیبارآمدهبهجنتایوموجود

مثالعنوانبه4.رخیایکندمیمحدودراتجارتضرورتحدازشتربینظرموردفنیضابطه

جادیامشروعهدفبهیابیدستزانیمدریرییتغ،فنیضابطهحذفباکهدادنشانبتواناگر

است.شدهجادیاضرورتحدازشیبیتجارتیمحدودآنبالتبعشود،ینم

دیگرنیگزحلجایبهطورکلیراهاییگرتوانضابطهفنیدیینیزمیاسهیمقایلدرتحلی

 راهبهنسبت اگر گرفت. نظر در را فعلی فنی یضابطه جایاحل فنی کمترنیگزضابطه

فنیفعلیبهحدغیکندمیجادتجاریایتمحدودی ضروریرتواننتیجهگرفتکهضابطه

اعمالناشیازعدمسکدرنظرگرفتنریباشرطآنکهبهاست؛کردهتجارترامحدودمی

یبههدفمشروعابدردستیاندازههمانیجایگزینبهفنحلیاضابطهضابطهفنیفعلی،راه

هرچهخطرجدیبترتینبدی5.دسترسباشددرزینمتعارفطوربوگذارباشدرتأثی وتر،

6.نمودجادیایشتربیتبرایتجارتمحدودیزانبههمانمیتوانترباشدمیاساسی

طیشرارفتنانیمازباموافقتنامهنیا92.مادهطبقتجارتیفرارویفنموانع،بیترتنیبد

کمترکهیایفنضابطهاعمالامکانجادیااییفنمقرراتآنوضعبهمربوطاهدافو

نیادرمتعهدندعضویکشورهاوشوندگذاشتهکناردیباکند،یممحدودراتجارت

استانداردهایازاستفاده.دهندقرارینیبازبموردراخودیفنمقرراتمستمراًخصوص

ضوابطبااستانداردهایناکهاستآنبرفرضزیرا،استبخشثمرجهتاینازالمللیبین

7کند.نمیایجادمحدودیتتجارتبرایلزومحدازبیشوداردتطابقموافقتنامه
                                                                                                                                                                                                     
1. US – Cool, op. cit. para. 449. 
2. Relational analysis 
3. Comparative analysis. 
4. US – Tuna II, op. cit. para. 322. 
5. Van den Bossche et al. op. cit. at 905-906. 
6. Michael Trebilcock, Understanding Trade Law (Edward Elgar, 2011). at 157. 
7. Ibid. 
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فنیموانعبرخیخصوصدرنیزتجاریتسهیلموافقتنامهفنی،موانعموافقتنامهبرعالوه

مالاع،تترانزیمرحلهدر،موافقتنامهاین99.۸مادهوفقاست.نمودهوضعرامقرراتی

ممنوعاستانداردوفنیمقرراتترعایازناناطمیکسبجهتکاالانطباقیابارزیاتعملی

این.پذیردانجامیشتربیسرعتباحملعملیاتونگرددمواجهمانعیباکاالتترانزیتااست

آفرینمشکلتواندمیرادیواکتیویته(هایپسماند)مانندخطرناککاالهایخصوصدرالزام

مطابقخطرناکیکاالهاترانزیتخصوصدرکشورهاازبرخیکهالخصوصعلی؛باشد

تسهیلموافقتنامه24.7مادهطبقکهآنجااز9اند.نمودهوضعرامقرراتیفنیموانعموافقتنامه

درفنیضابطهوضعبرایتوانمیگردد،میاعمالنیزموافقتنامهاینبرگَتاستثنائات،تجاری

2۲مادهگَت،استثنائاتترینمهمازیکیرسید.حلراهبهترانزیتحالدرایکاالهخصوص

پذیرامکانگَتاصولنقضبرایراعمومیمالحظاتبرخیبهاستنادکهاستموافقتنامهاین

برونموداستنادمادهآندرمذکوراستثنائاتبهموردهرفراخوربهتوانمیواستساخته

برایایوسیلهمذکورضابطهآنکهشرطبه2،نمودوضعفنیضابطهانزیتترحالدرکاالی

اعمالبرایایوسیلهیایکسانشرایطدارایکشورهایمیانخودسرانهتبعیضاعمال

9نباشد.المللیبینتجارتبرپنهانهایمحدودیت


 ایران حقوق در غیرضروری مانع مفهوم ارزیابی .2-2-3

ایرانیگذارقانونتوجهموردچندان«تجارتبرایغیرضرورینعماایجادعدم»مفهوم 

فناوریوارتباطاتوزارتارتباطی،تجهیزاتومحصوالتبرخیخصوصدراست.نبوده

ونقوانیمتنظیونیسکمیمصوبارتباطیزاتتجهینمونهدتأیینامهنآییطبقاطالعات

هکلیب،ترتینبدی.دنمایمیفنیضوابطوضعبهاقدام،99۸7مورخارتباطاتمقررات
                                                                                                                                                                                                     

.برایتوضیحبیشترر.ک:9
Canada’s TBT Notifications On Proposed Export and Import of Hazardous Waste and 
Hazardous Recyclable Material Regulations, G/TBT/N/CAN/88 (2005), And 
Notifications On Proposed Explosives Regulation, G/TBT/N/CAN/362 (2012); 
Kenya’s TBT Notification on Predisposal Management of Radioactive Waste, 
G/TBT/N/KEN/444 (2015). 

ای(هایتحتکنترلسازمانانرژیاتمیایران)اجزاءوقطعاتراکتورهایهستهبرخیازکاالهایمشموللیستتعرفه
 بایستهنگامترانزیتنیزمجوزوروداخذنمایند.ر.ک:می

http://www.aeoi.org.ir/portal/file/?52282/list.pdf(9۲/۲1/9917مراجعهدر.)
2. Serra Ayral, op. cit. at 12. 

موافقتنامهتعرفهعمومیوتجارت)گَت(.2۲.صدر)شاپو(ماده 9
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اخذبهازنیشوندمیواردخارجازایشدهدتولیکشورداخلدرکهارتباطیزاتتجهی

نمونهدتأییآزموندارند.ییورادیارتباطاتومقرراتمتنظیسازمانازنمونهدییتأگواهی

ادارهمهندسینمونهدییتأفهرستدرکهردیگمیانجامکاالهاییازدستهآنبهنسبتتنها

داشتهوجودمزبورفهرستدرکاالچنانچهباشند.نداشتهوجودنمونهدتأییواستانداردکل

وگرفتخواهندقراربررسیموردفنیطشرایدتأییوفهرستباانطباقجهتتنهاباشد

کهنجاآازنمونهدتأییگواهیاخذلزوم.گرددمیصادرهاآنبرایفقطصترخیمجوز

کنلی،داردمطابقتضتبعیعدماصلبااستشدهمقررخارجیوداخلیکاالهایبرای

مانعتجارتبرایندارندوجودنمونهدتأییفهرستدرکهییاالهاکبرایگواهیاخذ

کاالهانایازدستههرخصوصدرفنیمقررهشپیازاستبهتر.دنمایمیایجادضروریرغی

بردنبایداردکاربردیداخلیهایاستسیظلحاازاگرفهرستنایهتهیوباشدنمعی

ازخارجکاالهایبرایگواهیاخذبهتر،عبارتبهکند.تحمیلهزینهالمللینبیتجارت

صدورفرآیندگرفت.نظردرجایگزینراهکارآنبراینتوانکهنیستحلیراهفهرست

مذکورگواهیاخذوباشدافشفبایستورودیمحصوالتکلیهخصوصدرمجوز

کند.میمبهمراکاالهابرخیورودبرایشرایط

متعددمجوزهایاخذنیازمندخارجیمحصوالتازبسیاریورودکماکاناین،برعالوه

هایتأییدیهبایدمیخاصمحصولنوعیورودبعضاًکهنحویبهاستداخلینهادهایاز

رویهاینایجادبهنیازیکاالایمنیوسالمتتأمینرایباینکهبدوننماید،اخذگوناگونی

کهاستخودرووارداتمسئلهاینبارزنمونهباشد.متفاوتمراجعدرایمرحلهچند

وزیستمحیطحفاظتسازمانسوخت،مصرفسازیبهینهشرکتازبایدمیواردکننده

کاالهایبرخیارداتوخصوصدررویههمین9کند.اخذتأییدیهاستانداردسازمان

اخذپزشکیتجهیزاتادارهتأییدیهابتدابایستمیکهنحویبهخوردمیچشمبهپزشکی

قراربررسیموردکشورایهستهایمنینظاممرکزدروروددرخواستسپسوگردد

2گیرد.می

                                                                                                                                                                                                     

9 دیگران، و بدر رحیمی بیتا فرارویتجارت». اقداماتفنی  (TBT) شناسایی به الحاق راستای در ،«WTOایران
.1(،ص9919،)6۸هایبازرگانی،شمارهبررسی

 .9۲.همان،ص2



 211ازمانتجارتجهانیموانعفنیتجارتخارجیدرایراندرپرتوحقوقس
 

 یی متقابلشناسا وسازی  . هماهنگ3-3

یاتعرفهریغموانعازدستهنیاکندیمککمکشورهاانیمیفنموانعدریهماهنگجادیا

یکشورهاباتجارتیبرابازرگانانصورتنیادرکهچرارندیگقرارتجارتراهسدکمتر

.شدخواهندروبهرومختلفوگوناگونالزاماتباکمترمتعدد
 

 یفن موانع موافقتنامه در سازیهماهنگ و متقابل شناسایی مفهوم .1-3-3

9یفنمقررهوضعدرکهکندیمملزمراعضویکشورها2.4مادهدریفنموانعموافقتنامه

المللیبیناستانداردبرآنجاتابایدفنیضابطه.دهندقرارمبنارامرتبطیالمللنیبیاستانداردها

نسبتعمالًفنیضابطهکهمواردیدراست.مرتبطضابطهآنبااستانداردآنکهباشدمنطبق

تأثیرتحتراآنبازاریابیمثالًاست،اثرحائزالمللیبیناستانداردیکمشمولمحصوالتبه

ازنامیهیچفنیمقررهاگرچهشود،میمحسوبمرتبطاستانداردآندهد،میقرار

2.باشدنبردهالمللیبیناستانداردشمولتحتمحصوالت

تعیی بیقمصادینبرای میالمللناستانداردهای چیشپیستیبای هر وزاز وضع مرجع

گرددیممحسوبیالمللنیبیهنگاماستاندارداساس،نیهمبرهاراشناسایینمود.آننتدوی

ژهیوساختاروخاصفیوظایداراکه9باشداستانداردسازیالمللنیبنهادکیدییتأموردکه

ی(المللنیب)سازمانباشدافتهیلیتشکگریدیحقوقاشخاصمجموعهازتواندیمواستخود

تنهانهاد،نخستموافقتنامهموانعفنیمهضمی4بندطبق4.بپردازدتیفعالبهمستقالًخودای

هنگام المللنیبی روبهضیتبعبدونآنتیعضوکهشودیممحسوبی یاعضاهیکلی

جهانتجارتسازمان یاستانداردساز5.باشدبازی بیکبودن نیالمللننهاد مجموعهزی از

زمیهاتفعالی در او کافیاستکهگرددمیناستانداردسازیمعینهیشناختهشده تنها لذا .

انیآنرابهعنوانسازمانیکهاستانداردسازیهمانجامکشورهایعضوسازمانتجارتجه

استانداردننهادتدویناصلیایاعمدهیت،بشناسند.بنابراینلزومینداردحتمافعالیدهدمی
                                                                                                                                                                                                     

اشارهمورد5.4مادهوسهضمیمه«و»بنددرترتیببهانطباقارزیابیهایرویهواستانداردخصوصدرموضوعهمین.9
است.گرفتهقرار

2. EC – Sardines, op. cit. para 222. 
3. US – Tuna II,op. cit. para. 356. 
4. Ibid. para. 355. 
5. TBT Committee Decision on Principles for the Development of International 
Standards, Guides and Recommendations with Relation to Articles 2, 5, and Annex 3 
to the Agreement, G/TBT/1/Rev.10, (2011), at 46-8. 
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ازنهادهایاستانداردسازبین9استانداردداشتهباشد.نسابقهتدوینچندیاباشدی المللیاصوالً

آندستهازاستانداردهاییکهباغیروحتیورزندنداردمبادرتمیبهتدویناستااجماعطریق

2است.شدهاندمعتبرشناختهتدوینیافتهاجماعازروش

المللیبیناستانداردبرمبتنیحداقلبایدفنیضابطهفنی،موانعموافقتنامه2.5مادهطبق

ضابطهوضعبرایبنیادیناصلواسیاسجزءعنوانبهالمللیبیناستانداردکهمعنابدین؛باشد

بهکشورها9.داردوجودهاآنمیاننزدیکبسیارمنطقیرابطهیکواسترفتهبکارفنی

سساتؤمدر،موافقتنامهکار(انجامحسنبرناظرمقررات)مجموعـه9ضمیمهازپیروی

مؤسساتاینصوبمفنیمقرراتواستانداردهامجموعهاعمالوالمللیبیناستانداردساز

تعیینمعیارعمومی،مقبولیتباالمللیبیناستانداردهایجهتهمینبه.ورزندمیمبادرت

4.اندشدهشناختهفنیموانعموافقتنامهمقرراتباملیفنیضوابطانطباقمیزان

دشواراریبسیفنموانعانیمیهماهنگجادیاکشورهاویژهشرایطبدلیلاوقاتگاهی

یکدیگرفنیضوابطمتقابلرشیپذبهتشویقراعضویکشورهایفنموانعافقتنامهمواست.

کهبودخواهندمسئلهنیارشیپذبهملزمیصورتدرتنهاعضویکشورهاهالبت5کند.می

شود،یمدنبالیفنموانعوضعازکهیمشروعافاهدهمانبتواندمقابلکشوریفنضوابط

ویفنمقررهخصوصدربیترتبهکیهریفنموانعموافقتنامه6.9و2.7مادهکند.برآورده

ییشناسابهملزمنظرشان،مورداهدافنیتأمشرطبهراعضویکشورهاانطباق،یابیارزهیرو

جینتامختلف،یکشورهادرگوناگونیفنمقرراتوضعباب،یترتنیبداست.کردهمتقابل

.شدواهدخنیتأمنیزیسازهماهنگبهمربوط


 ایران حقوق در متقابل شناسایی و سازیهماهنگ .2-3-3

استانداردقانوناستاندارد،تدوینبرایالمللیبیناستانداردهایقراردادنمبناخصوصدر

باهماهنگمحورپژوهشاستانداردهایتوسعهلزومبرحصریطوربه7ماده4بندذیل9916
                                                                                                                                                                                                     
1. Trebilcock et al, op. cit. at 319. 
2. EC – Sardines, op. cit. para. 222 & 315. 
3. European Communities - Trade Description of Sardines (EC – Sardines), Panel 
Report – 2002, para. 7.110. 
4. Thomas Cottier et al, International Trade Regulation, Law and Policy in the WTO, 
the European Union and Switzerland: Cases, Materials and Comments (Staempfli 
Publishers, 2005) at 756. 

.موافقتنامهموانعفنی6.9و2.7ماده.5
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اشارهالمللینبیاستانداردهایسازیبومیبه7ماده5بنددارد.دتأکیالمللینبیاستانداردهای

سازیبومیکنلیاست؛شدهشناختهترسمیبهزنی(2.2)مادهفنیموانعافقتنامهمودرکهدارد

المللیبیناستانداردهایازآناستنادبهمشروع،هدفوجودبدونکهباشدنحویبهنباید

گردد.نظرصرف

وییایمشیهایسالحیرکارگیبهوانباشتد،تولیتوسعه،منعونکنوانسیبهانرایتیعضو

گرفتهصورتمحصوالتازگروهنایفنیمقرراتسازیکسانیراستایدرکهآنهاانهدام

6ماده2تبصرهاست.فنیموانعموافقتنامهاصولبامطابقاست نیزاستانداردسازمانقانون

دارد:میمقرر

ویمنیامسائلبهتوجهوتیاولووضرورتحسببریوارداتیکاالهاوموادتیفیک»

کشوریاستانداردهاایورانیایاسالمیجمهوریملیاستانداردهابادیبایاقتصادویبهداشت

«.باشدمنطبقمؤسسهقبولموردومعتبریاستانداردهاایومبدا

دقتدیباآناعمالدرمنتها.استیفنموانعقتنامهموافبامطابقکامالیاستیسنیچناتخاذ

توسطکهباشدییاستانداردهادیبایمسازمانقبولموردیاستانداردها.آوردعملبهرایکاف

میتنظدرموضوعنیاخوشبختانه.استشدهعرضه،یالمللنیباستانداردتدویننهادهای

مالحظهموردران،یااستانداردیملازمانسقبولموردیفنمشخصاتواستانداردهافهرست

نبدیخاص،کشوریاستانداردقبولازمنظورکهداشتتوجهدبایاما9است.گرفتهقرار

نظرموردعمومیمالحظاتکشور،آندراجراییاستانداردوفنیمقرراتکهاستمعنی

سازمان،قبولمورداتمشخصواستانداردهافهرستنبنابرای.کندمینتأمیراایراندولت

ترعایرافنیضوابطایاستانداردهاهمانکهکشورهاییسایرمحصوالتورودنباید

کشورهایازورودیمحصوالتمیانجهتاینازنبایستبنابراین،کند.منعکنند،می

.باشدنشدهذکرفهرستینچنیدرکشورهانامصراحتبهولوشدقائلتبعیضمختلف،

.گردد(الودادکاملهملل)ضتبعیعدماصلنقضبهمنجرتواندمیمسئلهیناازتخطی

شریککهکشورهاییبابایستمیاستانداردملیسازمانمتقابل،شناساییخصوصدر

                                                                                                                                                                                                     

 اروپاییو ITU CODEX ,OIML, ,ISO IEC,مانندالمللیبیناستانداردهایبرخیشاملفهرستاین.9
 )DINEN , BSEN(آسیاوامریکاهقارکشورهایدیگرواروپااتحادیهعضوکشورهایاکثرملیاستانداردهایو

نمایید.مراجعه(www.isiri.gov.ir)آدرسبهسازمانسایتبهکاملفهرستمشاهدهبرایاست.
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ومتقابلشناساییهایموافقتنامهنویسپیشوشدهعملواردگردند،میمحسوبایرانتجاری

هاینامهتفاهمتفاهم،یادداشتامضایخصوصایندر9.شودتدوینانطباقارزیابیهایروش

همچونکشورهابرخیبامتقابلشناساییبهمربوطاجراییهایبرنامهاعتبارتجدیدیاهمکاری

اخیرهایسالدرآمدهعملبهاقداماتجملهاز2روسیهفدراسیونازبکستان،جمهوریعراق،

بگیرد.خودبهعملیاتیجنبهوکندپیداتوسعهپیشازبیشاستشایستهکهباشدمی


 یرسان اطالع و ت. شفافی4-3
بدونباشدبنااگرگرددیمیاتعرفهریغموانعجادیابهمنجرکهیمقرراتوضع

دشوارراکاالورودیبرامالزطیشراصیتشخ،ردیگصورتیکافتیشفافویرساناطالع

جادیاوخودالشمولتحتمقرراتانتشاربه،یفنموانعموافقتنامهسببنیهمبه.کردخواهد

یموارددریفنموانعموافقتنامه2.1مادهطبق.کندمیتأکیدمقرراتنیابهآسانیدسترس

باشدینمیالمللنیباستانداردبامطابقیفنمقررهاینداردوجودمرتبطیالمللنیباستانداردکه

موردیفنمقررهدیبایمباشد،داشتهاعضاریساتجارتبریتوجهقابلریتأثمقررهآنوضعو

2.1.2مادهطبقبرسد.اعضاریسااطالعبهخاص،یاهیروطبقبیتصوازپسنظر

خالصهبطورکهگرفتخواهدانجامیجهانتجارتسازمانرخانهیدبقیطرازیرساناطالع

هاآنوضعهدفازمختصریحیوضتهمراهبهیفنمقرراتمشمولمحصوالتیمعرفبه

قراریدسترسقابلوقتاسرعدرشدهوضعیفناقداماتهیکل،2.99مادهطبق.پردازدیم

کسبامکانعضویکشورهاگریددرنفعیذافرادکهینحوبهشود،یممنتشرایگرفته

تاشودانجامیفنمقررهوضعهیاولمراحلدردیبایرساناطالعباشند.داشتهراآنازاطالع

مادهل،یدلنیهمبه(.2.1.4)مادهردیگقرارتوجهموردآنخصوصدراعضاریسانظرات

است.گرفتهنظردریفنمقررهیاجراتاوضعانیمیمتعارفزمانمدت،2.92

گرفتهنظردرماهششحداقلرامتعارفمدتنیادوحه،دوریوزرامصوبه5.2بند

در2.1مادهالزامات9نباشد.متناسبمقررهآنوضعازهدفبامدتنیاآنکهمگراست
                                                                                                                                                                                                     

 .55.بیگدلی،همان،ص9
  هار.ک:نامه.جهتدسترسیبهمتنتفاهم2

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=24938. 
3. WTO Ministerial Conference, Decision on Implementation-Related Issues and 
Concerns, WT/MIN (01)/17, (2001), para. 5.2. 
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کهاستهنگامیآنوشودگذاشتهکنارتواندیمصورتکیدرتنهایرساناطالعخصوص

بهعضویکبرایبهداشتایمنی،حفظچونهاییزمینهدراضطراریمسائل،2.9۲مادهطبق

اجرابالفاصلهتواندیمیفنمقررهصورت،نیادراشد.باحتمالیآنهابروزخطریـاآیدوجود

هیروو(سوممهیضمل،م،ن،عیبندهاطبق)استانداردخصوصدرملزوماتنیهمگردد.

.استشدهینیبشیپ(1.،5.6،5.7،5.5۸مواد)انطباقیابیارز

وگرفتهقرارعمومدسترسدرعاًسریفنیضوابطکهدارددتأکیفنیموانعموافقتنامهلذا،

بطورآن،برعالوه(9.9ماده)درتجاریلتسهیموافقتنامه(.5.۸و2.99)موادشوندمنتشر

وآنبهمربوطاسنادوهافرمصادرات،ووارداتبهمربوطیهاهرویانتشاربهمشخص

تنامهموافقاین9۲ماده.دارددتأکیربطذیعمومینهادهایتوسطاعمالیعوارضوهانههزی

کاالورودبرایالزماسنادارائهندفرآیشدنسادهوورودفاتتشریکاهشراستایدرنیز

بامنطبقرغیکاالهایکهدهدمیرااراختینایکنندهواردبه9۲.۸مادهاست.شدهبتصوی

عموانموافقتنامهدریاراختینچنیکند.منتقلیگردیمحلبهایدنمایمرجوعرافنیضابطه

.خوردنمیچشمبهفنی

گاهیپاجادیاباکندیمملزمراعضودولفنیموانعموافقتنامه9۲مادهن،یابرعالوه

واستاندارد،یفنمقررهبهمربوطاسنادوباشندجوابگواعضاریسایهاپرسشبهییپاسخگو

بهراتجارتطیشراباچنانچهیفنمقررهمفاددررییتغ.دینماارائهراانطباقیابیارزهیرو

نداشتهوروداجازهنیشیپمقرراتتیرعاباکاالکهینحوبهدهدتغییریتوجهقابلزانیم

بایست2.9ماده1بندالزاماتتیرعاباابد،یشیافزافروشویبندبستهد،یتولنهیهزایباشد

گردد.یرساناطالع

داخلدرمکانیزمیشدندمتعهدزنیجهانیتجارتسازمانبهملحقیکشورهابرخی

درنفعذیخصوصینهادهایوعمومینهادهایبهرسانیاطالعضمنتاکنندایجادکشور

بهمربوطمفادمورددرفنی،موانعموافقتنامهخصوصدرکشورشانتعهداتوحقوقبارابطه

2.بگیرندمشورتآنهاازنیزتعهداتوحقوقاین

                                                                                                                                                                                                     
1. Japan - Measures Affecting the Importation of Apples (Japan – Apples), Panel 
Report – 2003, para. 8.314. 
2. Uri Dadush et al, WTO Accessions and Trade Multilateralism (Cambridge 
University Press, 2015) at 266. 



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 211
 

 

مکانیزمبارسانیاطالعوشفافیتایجادلزوم«ایرانموضوعهمقررات»کجایهیچدر

بسیاریدر9.نمودمشاهدهتواننمیاستشدهبینیپیشفنیموانعموافقتنامهدرکهایویژه

،غذاییمحصوالتودامیمحصوالتنهزمیدرمخصوصاًمجوزصدورهایندفرآیموارد

اعمالبرایرافضامتأسفانهورسدنمیبنظرمشخصوواضحکافیحدبهبهداشتیویشآرای

2.استنمودهمهیابینیپیشغیرقابلوزارانتخودسرانه،اقدامات


 گیرینتیجه

رایجاصولازونباشدمندقاعدهاگرکهاستایغیرتعرفهموانعجملهازفنیموانع

صادراتیپذیریبترقاکاهشبهوهدادافزایشراتجارتهزینهنکندتبعیتالمللیبین

سازیهماهنگفنی،موانعموافقتنامههمچونایموافقتنامهوضعازهدفانجامد.میکشورها

المللیبینتجارتعرصهدراست.فرامرزیتجارتهایهزینهکاهشتجارت،سازیروانو

ودشومندضابطهامکانحدتابایستمیفنیگذاریمقرراتحوزهدرعضوهایدولترفتار

کهفنیموانعموافقتنامهچهارگانهاصول.گرددمحفوظنیزتجارتآزادجریانطرفیاز

تجارتوتعرفهعمومیموافقتنامهوجهانیتجارتسازمانحقوقینظاممبانیبامطابق

تعادلتجاریآزادیازحمایتوعمومیمنافعپیگیریضرورتمیاناستتوانستهباشدمی

.نمایدبرقرار

تاگرفتقراربررسیمورددقتبهفنیموانعموافقتنامهشمولقلمروروپیشمقالهرد

هزینهترتیببدینونمایدمیمحدودراتجارتواقعبهکهفنیضوابطازدستهآنبتوان

ضوابطازدقیقیتعریفایرانحقوقدرنمود.شناساییدهد،میافزایشرابازرگانیفعالیت

اینشمولدایرهواستنگردیدهارائهانطباق(ارزیابیهایرویهواستاندارد،فنی)مقررهفنی

بهوگرددبازرگانانسردرگمیموجبتواندمیمسئلهایننیست.معلومبدرستیمفاهیم

بزند.دامنفنیموانعتصویبووضعدرسلیقهاعمال

تصویببهاقدامفنیموانعموافقتنامهطبقتوانندمیکهذیصالحیمراجعدومبخشدر
                                                                                                                                                                                                     

اطالعاتمصوب9 به دسترسیآزاد و انتشار قانون برخیمقرراتمانند در گرچه حقوقشهروندی99۸۸. منشور یا
در9915مصوب استکه شده رسمیتشناخته به اطالعاتعمومی انتشار یا استفاده و دسترسی عمومیحق بطور

فنینیزصدقکند،امااینقوانیندراینحوزهبهخصوصازکفایتالزمراندارند.خصوصموانع
 .55.بیگدلی،همان،ص2
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حقوقدرمتأسفانهدادیمنشانکههمانطوروگرفتندقراربررسیموردنمایندفنیضوابط

سببکنندمیوضعفنیضوابطکههاییسازماناختیاراتووظایفپوشانیهمایران،

ودخکهامریاست.شدهفنیموانعحوزهدرگذاریمقرراتنظامپیچیدگیوکاریموازی

است.نمودهمواجهاطالهباراوارداتبراینیازموردمجوزهایصدورفرآیند

درخصوصنامساعدتررفتارفنی،مقرراتوضعخصوصدرکهتبعیضعدماصل

منعراکشورهاسایرازواردهکاالهاییاداخلیکاالهایبهنسبتخارجیمشابهکاالهای

حلیراههمیشهمعنیبدینتجارت،برایرضروریغیمانعایجادعدماصلکناردرکند،می

رادولتمشروعهدفحالعیندرونمایدمیایجادتجارتبرایرامحدودیتکمترینکه

کلیهدرنیزایرانیگذارقانوناست.فنیموانعموافقتنامهاساسیاصولجملهازکند،میتأمین

همچنان،9916استانداردقانونتصویبونپیشیهاینامهآئینوقوانیناصالحباحتیموارد

است.نداشتهالمللبینتجارتمتداولاصولاینبهالتزامبهتوجهی

ایناعمالوتفسیردریکسانرویهایجادبرایفنیضوابطسازیهماهنگخصوصدر

انجامالمللیبیناستانداردهایشناساییجملهازاقداماتبرخیایراندرکشورها،میانضوابط

کاالهایمیانبایستنمیاستانداردهاایناعمالدرکهنموددقتبسیاربایدلیکناست،گرفته

معرفیباایرانیگذارقانونکهالخصوصعلیشد.قائلتبعیضخارجیکاالهایووارداتی

اینقبول،موردومعتبراستانداردهایفهرستعنوانبهکشورهابرخیمختصاستانداردهای

قرارمذکورفهرستدرکهکشورهادیگرازورودیکاالهایکهاستنمودهایجادراائبهش

مشمولکشورهایفنیضوابطومشخصاتهمانولوداشتنخواهندورودمجوزندارند،

باشد.شدهرعایتهاآنخصوصدرفهرست

سازگونهچهیایراندرنیزفنیضوابطوضعخصوصدرشفافیتورسانیاطالعزمینهدر

کاراییوشفافیتایجادراستایدرکهرسانیاطالعوجودعدماست.نشدهبینیپیشکاریو

فعاالنبرایرابینیپیشقابلیتواطمینانتواندمیشود،میگرفتهبکارفنیمقرراتوضعدر

سازد.مواجهمتفاوتیهایریسکباراایراندرتجارتودهدکاهشتجاری
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 مقاالت

بدر - میرهادی،سیدی،محمد،راستی،بیتا،رحیمی فراروی»، فنی اقدامات شناسایی
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http://www.isiri.gov.ir/Portal/file.pdf،99/۲1/9917مراجعهدر. 

تارنمای:لیستتعرفه - قابلدرسترسیدر ایران، انرژیاتمی سازمان هایتحتکنترل
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-  بند)یهااصالحجدولوتبصرهمصوبههیأتوزیران، نامهشمارهبی(تصو9جزء)د(
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http://rc.majlis.ir/fa/law/show/10312399۲/9۲/9917مراجعهدر. 

http://www.isiri.gov.ir/Portal/file.pdf
http://www.isiri.gov.ir/Portal/file.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20مراجعه%20در%2011/09/1397
http://www.aeoi.org.ir/portal/file/?52282/list.pdf
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http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1031239
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 http://www.isiri.gov.ir/Portal/file/?23085/vajhe8900205.pdfسترسیدرتارنمای:د
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