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چکیده
جدايي ناپذير  بخش  به عنوان   1)RTAs( به  موسوم  منطقه اي  تجاري  موافقت نامه هاي  امروزه 

سيستم تجارت بين الملل مورد توجه قرار گرفته است. 
از آنجا که هيچ قاعده کلی ای برای اولويت تفاهم نامه حل اختالف2 در سازمان جهانی 
رويه هاي  می شود  پيشنهاد  لذا  ندارد،  وجود  منطقه ای  تجاری  موافقت نامه های  بر  تجارت 
هيأت  يک  به عهده  اختالف  شرايط خاصی حل  تحت  و  شده  اصالح  اختالفات  حل وفصل 
حل اختالف گذاشته شود. در اين مقاله، رويه هاي حل اختالفات در چارچوب سازمان جهانی 
تجارت و موافقت نامه های تجاري منطقه ای مقايسه می شود. بخش اول مقاله به رويه  هاي حل 
اختالف در سازمان جهانی تجارت، توصيه ها و احکام و نحوه اجرای آن ها اختصاص دارد. 
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Dispute Settlement Understanding (DSU) .2 تفاهم نامه سازمان جهاني تجارت درباره قواعد و رويه هاي حاکم بر 
حل وفصل اختالفات.
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سپس به چند مورد از اختالف های پيش آمده در برخی موافقت نامه های منطقه ای اشاره شده 
و در آخر، راهکارهايی برای رفع تعارض در حل اختالفات پيشنهاد می شود.

F53،K49،K33 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

سابقه بروز موافقت نامه های تجاری منطقه ای به قبل از قرن نوزدهم ميالدی بازمی گردد؛ 
زمانی که دولت ها از رومی ها گرفته تا عثمانی ها و بريتانيا با استفاده از زور و قدرت، مناطق 
بازارهای خارجی  به  بتوانند  بازرگانان شان  تا  را گسترش می دادند  يا مستعمرات خود  نفوذ 

دسترسی پيدا کرده و معموالً با شرايط انحصاری موافقت نامه های تجاری امضا کنند1.
با ايجاد گات نه تنها روش های دوجانبه و منطقه ای در روابط تجاری کاهش نيافت، بلکه 
برعکس، فشار برای انعقاد اين موافقت نامه ها باالخص در اروپا در مدتی کم تر از پنج سال 
بايد گفت در 60  باشد،  اولين موج منطقه گرايی  نيمه دوم قرن نوزدهم  افزايش يافت. اگر 
سال گذشته نيز شاهد سه موج ديگر از موافقت نامه های تجاری بوده و در هر دوره، فکر و 
ايده آزاد سازی و همگرايی بيش تر و سريع تر نسبت به گات نقش اساسی را ايفا کرده است2.

اقداماتی  مجموعه  معنای  به  منطقه گرايی  تجاری،  سياست  اصطالحات  کتاب  براساس 
است که گاه از طريق ايجاد منطقه تجارت آزاد يا اتحاديه گمرکی بين دولت ها، به منظور 
اما موافقت نامه های تجاری  آزادسازی يا تسهيل تجارت در سطح منطقه صورت می گيرد؛ 
منطقه ای در نگاه سازمان جهانی تجارت، مفهوم خاصی دارد. موافقت نامه تجاری منطقه ای 
تجارت  عمومی  موافقت نامه   )5( ماده  و   1994 گات   )24( ماده  مقررات  خاص  به معنای 
خدمات به طور ويژه شرايطی برای آزادسازی تجاری ترجيحی در موافقت نامه های تجاری 

منطقه ای مقرر می دارد3.
جهاني  تجارت  يک سوم  حدود  دست کم  جهاني،  بانک   2005 سال  تخمين  براساس 
به طور  اين ترتيبات  از مجراي ترتيبات تجاري منطقه ای صورت مي گيرد.  به صورت اسمي 
ميان  تبعيض  ايجاد  اساس شان  زيرا  است،  کاملهًْ الوداد  دولت  اصل  تحديد  به معناي  حتم 
کشورهاي عضو و غيرعضو بوده و مي توانند بر روی منافع تجاري اشخاص ثالث يا کشورهاي 
غيرعضو تأثير منفي گذاشته و براي شفافيت و قابليت پيش بيني روابط تجاري بين المللي و 
به صورت  يا  باشند  آمده  به وجود  گات   )24( ماده  براساس  خواه  ــ  مزبور  ترتيبات  اجراي 

1. حسن ثاقب )1390(، ص 31.
2. همان، ص 33.

3. مسعود کمالی اردکانی )1385(، ص.509.
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معافيت هاــ از تخفيف های تعرفه اي بهره مند شوند1. تعداد 546 نوع از اين موافقت نامه هاي 
اين  از  اعالم شد که  به سازمان جهاني تجارت  ژانويه سال 2013  تا دهم  منطقه اي  تجاري 
موافقت نامه هاي تجاري  بايد خاطرنشان کرد عمده  اجرا است2.  تعداد، 354 مورد در حال 

منطقه اي در منطقه غرب و آسيا ـ اقيانوسيه منعقد شده اند.
منطقه گرايی برای کشورهای درحال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را 
ندارند، مؤثرترين راه برای گشودن تدريجی اقتصادهای ملی و ادغام در اقتصاد جهانی است. 
در چنين شرايطی، اقتصاد منطقه ای با حذف موانع تعرفه ای و ساير موانع گمرکی موجود در 
منطقه، باعث امکان دسترسی واحدهای توليد به بازارهای وسيع تر شده و موانع انتقال سرمايه 
برابر  افق های گسترده تری در  برداشته شده و در مجموع،  منطقه  تکنولوژی در محدوده  و 

واحدهای توليدی و شرکت ها گشوده می شود3. 
رويه های  و  قوانين  ميان  منطقه ای  تجاری  موافقت نامه های  گسترش  ديگر،  سوی  از 
به اختالف( در سازمان جهانی تجارت  حل اختالف )ازجمله رکن صالح جهت رسيدگی 

تعارض هايی ايجاد می کند.
يک  امکان طرح  که  می آيد  به وجود  زمانی  اختالف  در حل وفصل  تعارض صالحيت 
دعوای مشابه به طور همزمان در دو سيستم متفاوت حل وفصل اختالف وجود داشته باشد؛ 
موضوعی که مقاله حاضر به آن پرداخته و می کوشد به اين سؤال پاسخ دهد که در صورت 
بروز چنين تعارضی، اختالف بايد براساس کدام سيستم حل وفصل شود. اين در حالی است 
که هيچ قاعده کلی ای برای اولويت دادن تفاهم نامه حل اختالف در سازمان جهانی تجارت 

بر موافقت نامه های تجاری منطقه ای وجود ندارد. 
سازمان جهانی  به  پيوستن  شرايط  در  ايران  که  است  آن جهت  از  موضوع  اين  اهميت 
موافقت نامه های  همسايه ــ  کشورهای  به ويژه  ــ  کشور ها  برخی  با  همچنين  است.  تجارت 
چندجانبه  ای )ازجمله موافقت نامه همکاري هاي تجاري اکو( منعقد شده است. بر اين اساس، 
در آينده ای نزديک احتمال امضای موافقت نامه های منطقه ای به ويژه با کشورهايی که روابط 
تجاری قوی تری با ايران دارند، دور از ذهن نيست. بنابراين، بررسی نحوه حل وفصل اختالف 

1. حسن ثاقب )1389(؛ ص 17.
2. http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

3. محمدرضا عابدين )1390(؛ ص 213.
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تجارت  و سازمان جهانی  منطقه ای  موافقت نامه های  اختالف  ميان رويه های حل  پيش آمده 
می تواند از هم اکنون راهکارهايی برای طراحی نظام حل اختالف بهينه و عاری از ايرادهای 

حقوقی فراروی سياست گذاران ملی قرار دهد. 

1. نظام حل وفصل اختالفات در سازمان تجارت جهاني

درحال توسعه،  و  توسعه يافته  علي الخصوص کشورهاي  تجاري کشورها،  منافع  تعارض 
اختالف  حل  نظام  نتيجه،  در  و  شده  گات  چارچوب  در  اختالفات  بروز  موجب  همواره 
اختالف  ديگر،  سوی  از  است.  بين المللي  اختالفات  حل وفصل  در  فعال  و  کار  پر  گات 
با ساير اختالفات در روابط بين الملل تفاوت ماهوي دارد  دولت ها در زمينه مسائل تجاري 
ديوان  رسيدگي  همچون  کنونی،  اختالف  حل  سازوکارهاي  ساير  شايد  جهت،  اين  از  و 
بين المللي دادگستري، در اين زمينه پاسخگو نباشد؛ زيرا هدف غايي در زمينه  موافقت نامه اي 
غيرتبعيضي  و  آزاد  تجارت  تضمين  و  تفاهم  تأمين  تجارت،  جهاني  سازمان  يا  گات  چون 
اين دست  از  موازين خشک حقوقي. مالحظاتي  اجراي  نه صرفاً  و  است  کشورهاي عضو 
موجب شکل گيري نظام حل اختالفاتي شده است که با هيچ نظام حل اختالف ديگري قابل 
مقايسه نيست و در عين حال عناصر تشکيل دهنده آن را در بسياري از روش هاي ديگر حل 
اختالف مي توان يافت؛ در حقيقت ترکيبي از شيوه هاي حقوقي و شيوه هاي انعطاف پذيرتر 

سياسي است.

1ـ1. انواع شکایت در سازمان جهانی تجارت

قابل  شکايت  مختلف  نوع  شش  تجارت،  و  تعرفه  عمومی  موافقت نامه   )23( ماده  طبق 
طرح است. به موجب اين ماده، منشأ دعاوي يکي از دو مورد زير محسوب می شود:

1. از بين رفتن يا لطمه ديدن منافع؛
2. ايجاد مانع در راه حصول منافع.

اين دو منشأ دعوي به يکي از سه صورت زير تحقق می يابد:

1. قصور در انجام تعهدات به موجب موافقت نامه؛
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2. اتخاذ هر تدبيري ــ چه با موافقت نامه مغاير باشد چه نباشد؛
3. وجود هر موقعيت ديگر.

اثر  بر  قابل طرح است که تحت سه عنوان »شکايات  اين ترتيب، شش نوع شکايت  به 
نقض1«، »شکايات بدون نقض2« و »شکايت موقعيتي3 « قابل بررسي است4 ) جدول1(.

جدول 1ـ انواع شکايت قابل طرح در سازمان جهانی تجارت

ايجاد مانع در راه حصول منافعاز بين رفتن يا لطمه ديدن منافع

 قصور در انجام تعهدات شکايت بر اثر نقض
به موجب موافقت نامه

 قصور در انجام تعهدات 
به موجب موافقت نامه

اتخاذ هر تدبيري چه با موافقت نامه شکايت بدون نقض
مغاير باشد چه نباشد

اتخاذ هر تدبيري چه با موافقت نامه 
مغاير باشد چه نباشد

وجود هر موقعيت ديگروجود هر موقعيت ديگرشکايت موقعيتی

2ـ1. رویه هاي حل اختالف

يا  يک  درخواست  با  تجارت  جهاني  سازمان  اختالف  حل  رويه  به طورکلي،  مشورت: 

چند دولت عضو براي مشورت درخصوص مورد ادعا با خوانده )خواندگان( آغاز مي  شود. 
در اينجا اشاره به اين نکته الزم است که رويه حل وفصل اختالفات سازمان جهاني تجارت 
فقط کشورها)دولت ها(ی عضو  ديگر،  به عبارت  است؛  دولت  به  دولت  جريان  يک  صرفاً 

مي توانند طرف دعوي قرار بگيرند.
وقتی درخواست مشورتي صورت مي گيرد، اين درخواست به دبيرخانه سازمان جهاني 
ارسال مي شود. درخواست مشورت، کتبي است که ضمن آن داليل درخواست،  تجارت 
مبناي حقوقي شکايت و اقدامات متنازع فيه نيز توضيح داده می شود. طرف متعاهد مخاطب 
پاسخ دهد و ظرف مدت 30  به درخواست مشورت  بايد ظرف مدت 10 روز  درخواست 
روز پس از تاريخ دريافت درخواست، با حسن نيت وارد مشورت شود. مشورت ظرف 60 

1. Violation Complaints
2. Non- Violation Complaints
3. Situation Complaints

4. غزاله دژم خوی )1385(؛ ص 486.
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روز انجام می شود و اگر در اين مدت به نتيجه نرسد يا طرف متعاهد وارد مشورت نشود، 
خواهان مي تواند براي بررسي موضوع، درخواست تشکيل هيأت رسيدگي دهد.

به  اختالف  حل  هيأت  يا  رسيدگي  هيأت  تشکيل  درخواست  رسيدگي:  هيأت  تشكيل 

رکن حل اختالف تقديم شده و طي اولين جلسه پس از اين که در دستور کار قرار گرفت، 
هيأت رسيدگي تشکيل مي شود؛ مگر اين که اجماع برخالف آن باشد1. درخواست تشکيل 
هيأت رسيدگي نيز به صورت کتبي به عمل مي آيد و در آن به مشورت هاي انجام شده، اشاره 
شده و بعد از مشخص شدن اقدامات خاص متنازع فيه، خالصه اي از مبناي حقوقي شکايت 

ارائه خواهد شد.
همچنين، اگر عضو مزبور بخواهد هيأت رسيدگي داراي حدود اختياراتي غير از شرح 
ذکر  خود  درخواست  در  نيز  را  پيشنهادي  اختيارات  حدود  متن  باشد،  استاندارد  وظايف 
گرفت،  قرار  اختالف  حل  رکن  تأييد  مورد  رسيدگي  هيأت  تشکيل  که  هنگامي  مي کند. 
انتخاب مي کند. هيأت رسيدگي معموالً مرکب از سه  دبيرخانه اعضاي هيأت رسيدگي را 

عضو است، مگر اين که طرفين اختالف بر پنج عضو توافق کنند. 
با مشخص شدن شرح وظايف هيأت رسيدگي، هيأت اظهاريه هاي شفاهي و کتبي طرفين 
اختالف و طرف هاي ثالث را دريافت مي کند. هر عضو سازمان جهاني تجارت که در مسأله 

مطرح شده منافع قابل توجهي داشته باشد، مي تواند به عنوان طرف ثالث وارد دعوي شود.
پس از بررسي لوايح متقابل و استدالل هاي شفاهي، هيأت رسيدگي گزارش موقتي تهيه 
روز  آن ها ظرف مدت 30  تا  مي کند  ارسال  اختالف  براي طرف هاي  را  آن  پيش نويس  و 

نظرات خود را نسبت به گزارش به اطالع هيأت برسانند. 
از طرفين  برای بررسي قسمت هايي از گزارش از سوی يکي  درصورتي که درخواستي 
اختالف طرح شود، هيأت رسيدگي جلسه ديگري با حضور طرفين اختالف تشکيل مي دهد 
که طي آن درباره موضوعات مشخص شده در نظرات بحث مي شود. اگر چنين در خواستي 
مطرح نشود، گزارش موقت به عنوان گزارش نهايي هيأت تلقي شده و بين اعضا توزيع شده 
اختالف  حل  رکن  مي شود.  ارسال  تصويب  براي  اختالف  حل  رکن  به  نهايي  گزارش  و 

1. اين موضوع، تفاوت عمده رويه حل اختالف سازمان جهاني تجارت با گات 1947 است که در آن تشکيل هيأت 
رسيدگي منوط به حصول اجماع مثبت بود و در صفحه های بعد بيش تر توضيح داده خواهد شد.
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را  گزارش  اعضا،  ميان  هيأت  گزارش  توزيع  از  پس  روز   60 مدت  ظرف  است  موظف 
تصويب کند؛ در دو حالت ممکن است گزارش هيأت تصويب نشود:

1. يکي از طرف هاي اختالف تصميم خود را براي استيناف رسماً به رکن حل اختالف 
اعالم کند.

2. رکن حل اختالف اجماعاً تصميم به عدم تصويب گزارش بگيرد.

استيناف: يکي از ابداعات نظام حل وفصل اختالفات سازمان جهاني تجارت در رسيدگي 

به اختالفات دولت ها، قبول تجديدنظرخواهي نسبت به نظرات هيأت رسيدگي بدوي است 
که موجب قضائي ترشدن رويه حل اختالف سازمان شده است. 

ثالث  طرف هاي  نه  و  اختالف  طرف هاي  فقط  اختالف،  حل  تفاهم نامه  مقررات  طبق 
از  يکي  استيناف  رکن  کنند.  استيناف  تقاضاي  رسيدگي  هيأت  گزارش  درمورد  مي توانند 
ارکان دائم سازمان جهاني تجارت است که مرکب از 7 فرد غيردولتي است که صالحيت شان 

بارز بوده و مهارت هاي محرزي در زمينه حقوق، تجارت و   موضوع اختالف دارند.
را  يا درصورت تمديد ظرف 90 روز گزارش خود  بايد ظرف 60 روز  استينافي  رکن 
و  گزارش  در  مطروحه  حقوقي  موضوعات  به  محدود  فقط  استيناف  موضوع  کند.  آماده 
تفاسير حقوقي ارائه شده توسط هيأت رسيدگي است. جريان رسيدگي استينافي نيز محرمانه 
طرف هاي  و  گرفته  قرار  اختالف  حل  رکن  تصويب  مورد  استينافي  رکن  گزارش  است. 
اختالف بايد آن را بدون قيد و شرط قبول کنند؛ مگر اين که رکن حل اختالف ظرف 30 
استينافي  تصويب گزارش رکن  به عدم  تصميم  اجماعاً  اعضا،  ميان  آن  توزيع  از  روز پس 

بگيرد.

3ـ1. توصيه ها و احکام

رخ  اختالف  طرف هاي  از  يکي  توسط  موافقت نامه  مغاير  اقدامي  شد  احراز  که  زماني 
اقدام مزبور  استينافي توصيه خواهد کرد عضو مربوط  يا رکن  داده است، هيأت رسيدگي 
را با موافقت نامه منطبق گرداند. درباره شکايات مبتني بر موارد عدم نقض موصوف در شق 
)3( بند )1( ماده )23( گات که تخلفي از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام 
يک عضو، منافعي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم نصيب طرف ديگر مي شده از بين رفته يا 
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لطمه ديده يا دستيابي به اهداف موافقت نامه با مانع روبه رو شده است، خوانده تعهدي براي 
کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هيأت رسيدگي يا رکن استينافي توصيه خواهند کرد عضو 

ذي ربط، تعديل مرضي الطرفين به عمل آورد.
نيز   1994 گات   )23( ماده   )1( بند  از  »ج«  شق  در  موصوف  نوع  از  شکايات  درمورد 
که تخلفي از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها درنتيجه  وضعيتي غير از وضعيت هاي 
مذکور در شق هاي »الف« و »ب« منافع عضو ديگر از بين رفته يا لطمه ديده يا دستيابي به 
با مانع روبه رو شده است، هيأت رسيدگي همانند مورد قبل  از اهداف موافقت نامه ها  يکي 

مي تواند توصيه به تعديل مرضي الطرفيني نمايد. 
اما تفاوت عمده در ترتيبات تفاهم نامه 1994 حل اختالف اين است که طبق بند )2( ماده 
)26( اين تفاهم نامه، هيأت رسيدگي تنها در حالتي که تشخيص دهد شق »ج« بند )1( قابل 
اعمال است مي تواند حکم صادر کند. به عالوه، رويه هيأت رسيدگي تنها تا مرحله   توزيع 
گزارش بين اعضا قابل اعمال خواهد بود و از اين مرحله به بعد اصالحات سال 1989 اجرا 
بود  مثبت در هيأت خواهد  به حصول اجماع  يعني تصويب گزارش هيأت منوط  مي شود، 
و به اين ترتيب، طرف خوانده مي تواند تصويب گزارش هيأت رسيدگي را وتو کند. براي 
تضمين حل اختالف مؤثر، رعايت فوري احکام يا توصيه ها ضروري است. بر اين اساس، 
بايد  ذي ربط  عضو  مي کند.  نظارت  احکام  و  توصيه ها  اجراي  بر  خود  اختالف  حل  رکن 
به  را  مربوط  موافقت نامه  با  انطباق  فوري جهت  اقدام  بر  مبني  تصميم خود  روز   30 ظرف 
تعيين خواهد شد. نحوه   نباشد، مهلت معقولي  اقدام فوري مقدور  برساند. اگر  اطالع رکن 
ابتدا فرصت توسط عضو پيشنهاد شده و رکن آن را  تعيين مهلت به اين صورت است که 
تأييد مي کند. در صورت عدم وجود چنين توافقي فرصت توسط طرف هاي اختالف ظرف 
روز   90 فرصت ظرف  نشود  توافق حاصل  اين  اگر  و  مي گيرد  قرار  تراضي  مورد  روز   45
توسط داوري الزم االتباع تعيين مي شود. اين فرصت نبايد بيش از 15 ماه از تاريخ تصويب 

گزارش هيأت رسيدگي يا رکن استينافي باشد1.

1. غزاله دژم خوی )1385(؛ صص. 494-490.
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 حل اختالف در سازمان جهاني تجارت  : رويه1 شكل

 
 يق امتيازاتجبران و تعل

ها و احكام ظرف فرصت معقولي به اجرا در  نامه حل اختالف در صورتي كه توصيه تفاهم 22  طبق ماده
نيايند، جبران و تعليق امتيازات يا ساير تعهدات، اقدامات موقتي هستند كه در دسترس قرار دارند. البته 

مل يك توصيه جهت منطبق ساختن يك اقدام يك بر اجراي كا جبران يا تعليق امتيازات يا ساير تعهدات هيچ

نمودار 1ـ رويه  حل اختالف در سازمان جهانی تجارت

4ـ1. جبران و تعليق امتيازات

فرصت  احکام ظرف  و  توصيه ها  اختالف درصورتي که  تفاهم نامه حل   )22( ماده   طبق 
هستند  موقتي  اقدامات  تعهدات،  ساير  يا  امتيازات  تعليق  و  جبران  درنيايد،  اجرا  به  معقولي 
که در دسترس قرار دارند. البته جبران يا تعليق امتيازات يا ساير تعهدات هيچ يک بر اجراي 

60 روز
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کامل يک توصيه جهت منطبق ساختن يک اقدام با موافقت نامه هاي تحت پوشش رجحان 
تحت  موافقت نامه هاي  مطابق  شود،  داده  اجازه  اگر  و  داشته  اختياري  جنبه   جبران  ندارد. 
تحت  موافقت نامه  با يک  شد  معلوم  که  را  اقدامي  اگر عضو ذي ربط  بود.  پوشش خواهد 
پوشش مغايرت دارد با آن منطبق نسازد يا توصيه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعيين 
شده رعايت نکند، درصورت درخواست، چنين عضوي حداکثر تا انقضاي فرصت معقول 
با طرفي که به رويه هاي حل اختالف متوسل شده است، برای ارائه يک طريق جبران قابل 
در  معقول  فرصت  انقضاي  تاريخ  از  پس  روز   20 اگر ظرف  مي شود.  مذاکره  وارد  قبول، 
مورد جبران رضايت بخشي توافق حاصل نشود، خواهان مي تواند براي تعليق اجراي امتيازات 
يا ساير تعهدات مندرج در موافقت نامه هاي تحت پوشش، از رکن حل اختالف کسب اجازه 

کند. اصولي که براي تعليق بايد در نظر گرفته شوند عبارت اند از:

تعليق در همان بخشي از امتيازات يا تعهدات اجرا می شود که نقض صورت  1. اصوالً 
گرفته است؛

همان  بخش هاي  ساير  مورد  در  تعليق  اجازه  نباشد،  بخش  آن  در  تعليق  امکان  اگر   .2
موافقت نامه داده مي شود؛

3. اگر تعليق در مورد بخش هاي ديگر همان موافقت نامه عملي يا مؤثر نباشد و اوضاع و 
احوال به اندازه  کافي وخيم باشد، تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در موافقت نامه هاي 

تحت پوشش ديگر را مي توان درخواست کرد.

رکن حل اختالف در سطحي اجازه  تعليق مي دهد که معادل منافع ازميان رفته يا لطمه هاي 
وارده باشد. امکان اعمال تعليق تا زماني است که يا اقدام مغاير کنار گذاشته شود يا توصيه ها 

و احکام رعايت شده و يا راه حل مرضي الطرفيني به دست آيد.

5ـ1. نظارت بر اجراي آرا و ضمانت اجراي آن

به  و  نظرات و آرا شناخته شده  اين  اجراي  بر  نظارت  اختالف، مسئول  خود رکن حل 
بر  اختالف  تفاهم نامه، رکن حل   )21( ماده   )6( بند  است. طبق  توجه خاصي شده  امر  اين 
اجراي احکام و توصيه هاي مصوب نظارت خواهد داشت و در اين خصوص وقتي نظارت 
بايد مرتباً در مورد وضعيت  در دستور کار رکن حل اختالف قرار گرفت، کشور مربوطه 
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پيشرفت اجراي توصيه ها و احکام به اين رکن گزارش دهد و نظارت مؤثر تا حصول نتيجه 
مطلوب ادامه خواهد داشت. 

2. تعارض ميان ساختارهای حقوقی موافقت نامه های تجاری منطقه ای و 
سازمان جهانی تجارت

سازمان  و  منطقه ای  تجاری  موافقت نامه های  حقوقی  نظام  ميان  تعارض  امکان  همواره 
دارد.  وجود  ثالث  و طرف های  منطقه ای  موافقت نامه های  اعضاء  ميان  يا  و  تجارت  جهانی 

برخی از مثال های عملی اين موضوع در جدول )2( نشان داده شده است.
همان طور که در جدول )2( مالحظه می شود، در موافقت نامه آخر که ايران نيز عضويت 
فراتر  توصيه  از  و  بوده  الزام آور  جنبه  فاقد  اختالف،  حل  برای  اخذشده  تصميمات  دارد، 
اجرايی  ضمانت  فاقد  دارد،  جريان  تجارت  جهانی  سازمان  در  آنچه  برخالف  و  نمی رود، 

است. 
پس از تحليل چنين تعارضات حقوقی ای، بالطبع مباحثی مبنی بر نحوه کاستن از چنين 
تعارضاتی موضوعيت می يابد. اين مباحث نخست توسط هيأت حل اختالف سازمان جهانی 
تجارت و سپس، ضمن رويه های مربوط حل تعارضات مربوط به موافقت نامه های منطقه ای 
موافقت نامه های  مابين  جانبه  چند  مقررات  اصالح  به  صراحتاً  که  مواردی  در  درنهايت  و 

منطقه ای و سازمان جهانی تجارت مربوط می شود، طرح شده اند. 
دعوی  يک  ارجاع  همزمان  امکان  که  می کند  بروز  وقتی  معموالً  تعارضات  گونه  اين 
به دو و يا چند دادگاه فراهم باشد. بديهی است در چنين مواردی تصميم گيری و انتخاب 

کشورها ضروری خواهد بود1. 
به  مربوط  بخش های  در  بين المللی(  و  ملی  دادگاه های  )ميان  تعارضاتی  چنين  هرچند 
حقوق بين المل کاماًل مورد بحث قرار گرفته، اما در مورد جنبه های عمومی چنين تناقضاتی 
اين مباحث  بين المللی  به دليل گسترش معاهدات  به تازگی و  اين که  تا  نبوده  راه حلی مطرح 

نيز موضوعيت يافته اند.

1. گزارش گروه مطالعاتی کميسيون حقوق بين الملل درباره تجزيه حقوق بين الملل، ر.ک.: 
Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, 23-25, U.N. Doc. A/

CN.4/L.682 (Apr. 13, 2006).
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ت ابقاء اختال
ف شاکی در صور

ت طر
خاتمه ياف

ت ارشد اقتصادی 
می تواند دعوا را در کميته مقاما

طرح نمايد 

ت ارشد اقتصادی: اگر مشاوره 
ارجاع به کميته مقاما

ف بايد 
ف منتهی نشد، موضوع اختال

به حل اختال
ت مشاوره، 

ت 60 روز از تاريخ درخواس
ف مد

ظر
ت ارشد اقتصادی مطرح شود. 

در کميته مقاما
ص خود 

ش رسيدگی خا
را دارد.اين کميته قواعد و رو

ص 
ص بنا به تشخي

خا
در موارد 

کميته، 
ت 

ف بدون تشکيل هيأ
خود، تصميم به حل اختال

رسيدگی می گيرد.

ت 30 روز از 
ف مد

ت رسيدگی: ظر
تشکيل هيأ

ف کميته هيأتی 
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زمان ارجاع اختال
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ت خود را به کميته 

موردنظر نتيجه يافته ها و تحقيقا
ت ارشد اقتصادی با 

ش می دهد. کميته مقاما
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ک طر
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ض موافق
متوجه نق

ف 15 روز بعد 
ت اعمال شده ظر
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ف ديگر 

ک می شود طر
از تصميم کميته مشتر

ت داوری 
می تواند تقاضای کتبی برای تشکيل هيأ

نمايد.

ت داوری متشکل از 3 
ت داوری: هيأ

تشکيل هيأ
ب 

ک داور منصو
ف ي

ف اختال
ت. هر طر

عضو اس
می کند و اين دو داور، داور سوم که سرداور نيز 

ب می کنند.
ت را با تراضی انتخا

اس
ف 30 روز سر داور 

اگر داوران نتوانند ظر
ک از طرفين 

ت هر ي
ب کنند با درخواس

را انتخا
ت  

ت مديره در  سازمان جهانی تجار
ف هيأ

اختال
ب می کند.

داور سوم را منصو

ت 
CO: درصور
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توافق 

حصول 
عدم 
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درياف

ض 
مح

مذکور به 
ت 

مذاکرا
کميته 

ش، 
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تجاری تشکيل شده و برای حل 
ت.

ف تصميم خواهد گرف
اختال
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ت.
ت نامه لحاظ نشده اس

در موافق
ت.

غيراجباری بوده و لحاظ نشده اس

ص هر موضوعی که 
ت درخصو

اجباری:  اختالفا
ت نامه های 

ت نامه منطقه ای و موافق
ناشی از موافق

ت تا 
ت در اختيار شاکی اس

سازمان جهانی تجار
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سازمان 
ت عدم حصول تراضی 

ف برساند درصور
اختال

ش بينی شده در 
س مواد پي

ف مذکور بر اسا
اختال

ت نامه منطقه ای حل وفصل خواهد شد.
موافق

غيراجباری بوده و 
 

ت نامه لحاظ نشده 
در موافق

ت.
اس

تصميم
ت 

ت اقداما
الزام آور نبوده و به صور

ک جانبه خواهد بود.
تأمينی ي

ت وزيران اقتصادی آسه آن درباره 
تصميم هيأ

ت.
ف قطعی بوده و برای طرفين الزام آور اس

اختال
ت داوری قطعی بوده 

تصمصيم هيأ
 

ت.
و برای طرفين الزام آور اس

الزام آور نبوده و 
جنبه توصيه ای دارد. 

ش خط کشيده لطفا بررسی شود
بخ
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به يک  زماني مطرح مي شود که رسيدگي  اختالفات  تعارض صالحيت در حل وفصل 
بين  پيدا مي کند. در چنين شرايطي طرفين اختالف  ارتباط  اختالف به صالحيت دو مرجع 
انتخاب دو دادگاه مخير بوده و مي تواند زمينه اختالفات بعدي را فراهم نمايد. در خصوص 
موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي تعارض بدين شکل بروز مي کند که طرفين موافقت نامه در 
ضمن موافقت نامه مرجعي را براي حل وفصل اختالفات برگزينند اما از سويي ديگر مرجع 
حل وفصل اختالف در سازمان تجارت جهاني نيز بر اساس مواد گات واجد صالحيت براي 

رسيدگي گردد. 

1ـ2. صالحيت انحصاری سازمان جهانی تجارت در زمينه قضاوت مراجع 
زیرمجموعه ماده )23( تفاهم نامه حل وفصل اختالفات

مکانيزم  درمورد  انحصاری  صالحيت  بيانگر  دعاوی،  حل وفصل  تفاهم نامه   )23( ماده 
حل وفصل تمام دعاوی در توافقات انجام گرفته، تحت نظام سازمان جهانی تجارت است1.

يا  تعهدات  اظهار می دارد: »هنگامی که اعضا درصدد جبران نقض  ماده )1-23( چنين 
ساير موارد ازميان رفته يا لطمه به منافع پيش بينی شده در موافقت نامه های تحت پوشش يا رفع 
مانعی بر سر راه دستيابی به هريک از هدف های موافقت نامه های تحت پوشش برمی آيند، 
بايد به قواعد و رويه های اين تفاهم نامه متوسل شوند و از آن ها تبعيت نمايند«. همچنين، ماده 
نقضی  اين که  بر  داير  هيچ تصميمی  اعضا  مواردی  است که در چنين  داشته  مقرر   )23-2(
اهداف موافقت نامه های  از  به هريک  يا دستيابی  يا لطمه ديده  ازميان رفته  منافعی  رخ داده، 
تحت پوشش با مانع روبه رو شده است، اتخاذ نخواهند کرد؛ مگر با توسل به رويه های حل 
اختالف مطابق قواعد و رويه های اين تفاهم نامه، و اعضا چنين تصميمی را منطبق با يافته های 
مندرج در گزارش هيأت رسيدگی يا رکن استيناف که به تصويب رکن حل اختالف رسيده 
يا به موجب يک حکم داوری که طبق اين تفاهم نامه صادر شده است، اتخاذ خواهند کرد.«2

فراهم آوردن امکان رجوع طرفين دعوی به داوری جايگزين3 تحت عنوان »مقررات و 

1. Kyung Kwak and Gabrielle Marceau ( 2002); p. 3
2. سازمان جهانی تجارت )1373(؛ صص 574-573.

3. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes art. 25.1, Apr. 15, 1994, 
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, Legal Instruments – Results 
of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 1125 (1994); [hereinafter DSU].
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انحصاری  صالحيت  درواقع  موافقت نامه«1،  در  مندرج  دعاوی  حل وفصل  خاص  رويه های 
اين دادگاه ها )مندرج درماده 23 تفاهم نامه حل وفصل اختالفات( را ناديده می گيرد.

حقوق دانان فی الواقع با تعارض ميان صالحيت بين سازمان جهانی تجارت و ديگر مجامع 
تفاهم نامه   )23( درماده  مندرج  تمهيدات  به  مراجعه  با  تنها  تناقضات  اين  هستند.  روبه رو 

حل وفصل اختالفات نيز قابل رفع نيستند. 
مقررات  تفسير  به  می توان  اختالفات،  حل وفصل  تفاهم نامه   )23( ماده  بررسی  به منظور 
مربوط به مواد )31( و )32(  کنوانسيون وين درخصوص »حقوق معاهدات«2 مراجعه کرد؛ 
موافقت نامه های  پيشين  مقررات  دعاوی،  حل وفصل  موافقت نامه   )3-2( ماده  براساس  زيرا 
تحت پوشش سازمان جهانی تجارت از جمله: »برطبق قوانين جاری مربوط به تفسير قوانين 

بين المللی عمومی« بايد تبيين و روشن شود.
نقض  از  اعضا  »تفسير« يک جانبه  اختالفات،  تفاهم نامه حل وفصل  ماده )23(  همچنين، 
در  تعهدات«  نقض  »جبران  به دنبال  که  اعضايی  بنابراين،  است.  کرده  ممنوع  را  معاهده 
حل وفصل  مکانيزم  از  بايد  هستند،  تجارت  جهانی  سازمان  پوشش  تحت  موافقت نامه های 

اختالفات اين سازمان3 استفاده کنند.
شاني معتقد است ماده )23( تفاهم نامه حل وفصل اختالفات به صراحت موارد اختالفی 
)تحت پوشش موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت( را از تفسير4 مراجعه به دادگاه ها و 

محاکم خارج از اين سازمان منع نکرده است.

2ـ2. مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد تعارض قوانين
بر اساس ماده )1-1( تفاهم نامه حل وفصل اختالفات، هيأت های داوری و دادگاه استيناف 

فقط صالحيت پرداختن به »مفاد مندرج در فهرست ضميمه تفاهم نامه« را دارند.
توافقات  به  کاماًل  تجارت  سازمان جهانی  داوری  هيأت های  واقعيت که صالحيت  اين 

1. DSU art. 1.2. An example for this exception is art. 11.3 of the Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary measures [hereinafter SPS], which explicitly allows WTO Members to have recourse 
to “the good offices or dispute settlement mechanisms of other international organizations or established 
under any international agreement.

2. The Vienna Convention of the Law of Treaties[hereinafter (VCLT)]
3. WTO dispute settlement mechanism (DSM)
4. Shany Yuval (2003); p. 184.
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درونی سازمان محدود می شود به اين معنا نيست که قوانين قابل اجرا در اين هيأت ها بايد 
پذيرفته شده  قوانين  از  بخشی  حقيقت  اين  برعکس،  شوند.  منفک  بيرونی  قوانين  تمام  از 
بين المللی است که هرگاه يک معاهده مورد تفسير واقع می شود »تمامی مقررات مربوطه نيز 
در روابط فی مابين طرفين« نيز بايد مد نظر قرار گيرند1. به اعتقاد پاولين، دادگاه های مربوط 
به تفاهم نامه حل وفصل اختالفات نسبت به قوانين خارج از موافقت نامه های سازمان جهانی 
تجارت، تقدم دارند2؛ هرچند بايد تمايزی ميان صالحيت و قانون حاکم بر اختالف نيز قائل 

شد.
رکن استيناف به صراحت بيان می دارد: »گات انزوا از حقوق بين المللی را اراده نکرده 

است«3. اين بيان با ماده )3-31( کنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات نيز منطبق است4.
می تواند  تجارت  از سازمان جهانی  قوانين خارج  مواردی که  از  ميان دو گونه  پاولين، 
نخست  می شود.  قائل  تفکيک  گيرد،  قرار  استفاده  مورد  سازمان  اين  داوری  هيأت  توسط 
از  خارج  قوانين  ديگری  و  می انجامد  هيأت  اين  صالحيت  تضعيف  به  که  خارجی  قوانين 

سازمان جهانی تجارت که مقررات آن را نقض می کند5.
مجاز  تنها  نهايی اند،  حکم  صادر کننده  که  تجارت  جهانی  سازمان  ارکان  درنهايت، 
مقاصد  منعکس کننده  که  هستند  منطقه ای  موافقت نامه های  تعهدات  از  موادی  به  استناد  به 
عمومی تمام اعضای اين سازمان بوده و در جهت رويه های پذيرفته شده آن مورد تفسير قرار 

گرفته اند.
محصوالت  ورود  برای  گرفت  تصميم  ميالدی   2000 سال  در  آرژانتين  مثال،  به عنوان 
پنبه ای از برزيل، چين و پاکستان سهميه ای وضع کند. برزيل از هيأت داوری طبق موافقت نامه 
مرکوسور تقاضای رسيدگی به اختالف تجاری در اين خصوص کرد. نتيجه حکم داوری 
اين بود که اقدام آرژانتين با موافقت نامه مرکوسور منطبق نبوده است. آرژانتين بدون توجه 
به حکم داوری جهت حذف اين محدوديت، اقدامی نکرد. بنابراين، برزيل از نهاد نظارت بر 

1. art. 31(3)(c) VLCT, May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679.
2. Joost Pauwelyn (2003); p. 25.
3. Gabrielle Marceau (1999); p. 87.
4. Art. 31(3)(c) of the VCLT provides: There shall be taken into account, together with the context:.. (c) any 

relevant rules of international law in the relationship between the parties.
5. Joost Pauwelyn (2003); pp. 997- 998.
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منسوجات سازمان جهانی تجارت درخواست کرد درخصوص مشروعيت اقدامات آرژانتين 
اظهارنظر کند. با وجود آن که مقررات سازمان جهانی تجارت به اعضا اجازه اعمال اقداماتی 
درخصوص منسوجات را می دهد اما اقدامات آرژانتين را با مقررات سازمان جهانی تجارت 
منطبق ندانست و در نهايت، اختالف به رکن حل اختالف در سازمان جهانی تجارت ارجاع 
در سازمان  اختالف  نهادهای حل  است  بديهی  يافت.  با مصالحه طرفين خاتمه  و  داده شد 
ندارند.  را  منطقه ای  تجاری  موافقت نامه  به  مربوط  مقررات  اجرای  اجازه  تجارت  جهانی 
اختالف در سازمان جهانی تجارت وضعيت  به حل  مربوط  نهاد های  در دعوای مرکوسور 
ارزيابی  تجارت  سازمان جهانی  مقررات  پرتوی  در  فقط  را  اختالف  در  درگير  دولت های 
نکته الزم  اين  ندارند1. ذکر  را  مرکوسور  موافقت نامه  مقررات  طبق  بررسی  اجازه  و  کرده 
است که رويه های حل اختالف سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های منطقه ای از نظر 
تجارت  سازمان جهانی  در  اختالف  رويه حل  زيرا  نيستند؛  مقايسه  قابل  يکديگر  با  ماهيتی 
ضمانت  از  و  است  الزم االجرا  تجارت  جهانی  سازمان  موافقت نامه های  و  اصول  براساس 
به  احتمالی  اختالفات  حل  برای  منطقه ای  موافقت نامه های  در  اما  است.  برخوردار  اجرايی 
ارائه توصيه ها و راهکارها بسنده می شود. ضمن آن که معموالً اين راهکارها ضمانت اجرايی 
الزم را ندارند. با اين حال، دور از ذهن نيست که پيش آمدن مواردی از اختالف موجب 
تيرگی و حتی برهم خوردن روابط تجاری بين کشورها می شود. در کل، شايد بتوان موارد 
عدم  موجب  که  کرد  تصور  عادالنه  و  آزاد  تجارت  برابر  در  موانعی  به عنوان  را  اختالف 
موافقت نامه های  در  اختالف  حل  راهکارهای  پيش بينی  بنابراين،  می شود.  تجاری  تسهيل 
منطقه ای متناسب با رويه حل اختالف سازمان جهانی تجارت می تواند راه حل مناسبی برای 
با  منطقه ای  موافقت نامه  های  توصيه های  کردن  همسو  و  آتی  اختالفات  بروز  از  جلوگيری 
رويه حل اختالف اين سازمان باشد و چه بسا در بلندمدت کشورها را به سمت پذيرش رويه 

حل اختالفی جهانی و بين المللی سوق دهد.

3ـ2. راه حل های محتمل جهت حل تعارض ميان صالحيت مراجع حل اختالف
وقتی دو مرجع حل اختالف به طور موازی به دعوايی رسيدگی کنند، مشکالتی به وجود 

1. Kyung Kwak and Gabrielle Marceau (2002); p. 5.
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می آيد. مثاًل ممکن است دو حکم برای يک دعوا صادر شود و حتی اين امکان وجود دارد 
يک  اعضای  بين  اختالفی  درصورتی که  باشند.  متناقض  حتی  يا  متفاوت  صادره  آرای  که 
موافقت نامه منطقه ای تجاری به وجود آيد، ابتدا بايد بررسی شود که آيا در خود موافقت نامه 
تجاری  موافقت نامه های  از  بسياری  خير.  يا  شده  پيش بينی  اختالف  حل وفصل  روش 
منطقه ای مرجعی را برای حل اختالف پيش بينی کرده اند و صالحيت اين مرجع را اجباری 
برخی  داده  اند.  ديگر  نهاد های  به  را  اختالف  ارجاع  اجازه  موارد خاصی  در  فقط  و  دانسته  
موافقت نامه های منطقه ای به دولت های عضو اختيار دادند تا طبق صالحديد خود عمل کرده 
به  يا  ارجاع دهند  موافقت نامه  به مرجع حل وفصل  يا  را  اختالف  براساس مصلحت خود  و 
رکن حل اختالِف سازمان جهانی تجارت. بنابراين، الزم است هر اختالف به صورت موردی 
بررسی شود؛ اما به طورکلی اصولی وجود دارد که   می توان از آن ها در انتخاب مرجع صالح 

بين موافقت نامه و سازمان جهانی تجارت کمک گرفت. اين اصول عبارت اند از:

الف ـ نزاکت قضایی1

کشورها(  عمومی  )حقوق  ملی  قانونی  ساختارهای  از  که  است  اصلی  قضايی  نزاکت 
اقتباس شده است2. از اين قاعده در مواردی سود جسته می شود که »توجه و احترام نسبت 
به ديگر حوزه های قضايی و يا تفاوت های قانونی الزام آور می شود«.3 اين قاعده، هيأت حل 

اختالف را قادر می سازد در ديگر ساختارهای حقوقی از رويه های قضايی استفاده کنند.
درحالی که »نزاکت قضايی« ميان برخی ملل، پيشينه ای طوالنی دارد، استفاده از اين مبنا 
به عنوان يک راهکار عمومی قانونی با مشکالتی نسبت به ماده )1-38- ج( اساسنامه ديوان 
بين المللی دادگستری4 همراه است. بسياری از کشورها بدون وجود يک کنوانسيون، ترتيب 
همگنی ای  و  يکنواختی  هيچ گونه  به عالوه  نمی دهند5.  خارجی  دادگاه های  احکام  به  اثری 
همچنين،  ندارد.  وجود  خارجي  قضايی  رويه هاي  اهميت  درمورد  گوناگون  جوامع  ميان 
نزاکت قضايی بيش از آن که يک قانونی در مبانی حقوقی باشد، يک توافق محترمانه ميان 

1. judicial comity
2.Shany Yuval (2003); p. 260. 
3. Shany Yuval (2007); p. 166.
4. Statute of the International Court of Justice (ICJ)
5. Shany Yuval (2003); p. 263.
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دادگاه ها است1.

ب ـ استناد به مواد )24(  گات و )5( گاتس به عنوان قوانين متقدم2

قابل ذکر است موافقت نامه های تجاری منطقه اي به معاهدات بين المللي ای اطالق مي شود 
که بين چند کشور همجوار و يا غيرهمجوار تشکيل شده و مطابق آن، اعضا شرايط ويژه اي 
سازمان  اعضاي  ساير  حال  شامل  که  مي کنند  اعمال  خود  روابط  در  متقابل  به صورت  را 

جهاني تجارت که عضو اين موافقت نامه ها نيستند، نمي شود. 
با عنوان  ماده )5( موافقت نامه عمومي تجارت خدمات )گاتس(  نيز  در حوزه خدمات 
در  )که  منطقه اي  تجاري  موافقت نامه   1994 گات   )24( ماده  همانند  اقتصادي  يکپارچگي 
مجاز  را  است(  شده  تعبير  خدمات«  تجارت  آزادسازي  »موافقت نامه  به  مزبور  موافقت نامه 
»اتحاديه  يا  و  آزاد«  تجارت  »منطقه  عبارت  از  استفاده  جاي  به  که  تفاوت  اين  با  مي داند، 
گمرکي« از عبارت »يکپارچگي اقتصادي« استفاده مي کند که بيانگر حوزه شمول گسترده تر 
به تجارت مرزي نشده و سه شيوه ديگر  به طوري که صرفاً محدود  تجارت خدمات است؛ 

تجارت خدمات به شرح زير را نيز شامل مي شود:

الف( جابه جايي مصرف کننده خدمات به محل عرضه خدمات )مصرف  درخارج(؛
ديگر  عضو  سرزمين  در  عضو  يک  تجاري  شرکت هاي  توسط  خدمات  فروش  ب( 

)حضور تجاري(؛
ج( جابه جايي موقت عرضه کننده خدمات يک عضو به سرزمين عضو ديگر براي ارائه 

خدمات )جابه جايي اشخاص حقيقي(.

موافقت نامه هاي  انعقاد   1994 گات   )24( ماده  همانند  خدمات  موافقت نامه   )5( ماده 
يکپارچگي اقتصادي بين اعضا را به سه شرط زير منوط می کند:

برحسب  شرط  اين  باشند.  داشته  قابل توجهي  پوشش بخشي  بايد  موافقت نامه ها  اين   .1
تعداد بخش ها، حجم تجارت متأثر از موافقت نامه  و شيو ه هاي عرضه، تشخيص داده 
مي شود و برای تحقق اين شرط، موافقت نامه ها نبايد از پيش، هيچ شيوه عرضه اي را 

1. Nikolaos Lavranos (2007); pp. 440, 466.
2. Rules of Primacy
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مستثنا کنند.
اقدامات  به  )که  تبعيضات  همه  اساسي  يا حذف  عدم وجود  بايد  موافقت نامه ها  اين   .2
در  موافقت نامه   طرف هاي  ميان  يا  بين  مي شود(  تعريف  ملي  رفتار  نقض  با  مرتبط 
تبعيض آميز  اقدامات  حذف  طريق  از  را  چندجانبه  تعهدات  به  مربوط  بخش هاي 
موجود و يا ممنوعيت اقدامات تبعيض آميزتر يا اقدامات تبعيض آميز جديد در زمان 

الزم االجرا شدن آن و يا براساس يک چارچوب زماني معقول، مقرر دارد.
3. اين موافقت نامه ها نبايد منجر به ايجاد موانع تجاري و سرمايه گذاري بيش تري فراروي 
طرف هاي ثالث )غيرعضو در موافقت نامه يکپارچگي( شوند. به عبارت ديگر، مطابق 
اقتصادي  ايجاد موافقت نامه هاي يکپارچگي  ماده )5( موافقت نامه خدمات،  بند )4( 
در  را  زيربخش ها  يا  بخش ها  در  خدمات  تجارت  فراراه  موجود  موانع  کلي  سطح 
قياس با سطحي که قبل از چنين موافقت نامه اي اعمال مي شد، افزايش نخواهد داد1.

تجاري  ترتيب  يک  وارد  تجارت  جهاني  سازمان  اعضاي  از  عضو  هر  آن که  از  پس 
اعضاي خارج  به  نسبت  مطلوب تري  تجاري  رفتار  با شرکاي جديد خود  و  منطقه اي شده 
نظير  اوليه اي  اصول  از  تجارت  جهاني  سازمان  مقررات  مطابق  کرد،  برقرار  ترتيبات  آن  از 
اصل عدم تبعيض مذکور در ماده )1( گات و ماده )2( موافقت نامه عمومي تجارت خدمات 

)گاتس( فاصله مي گيرد. 
با وجود اين، اعضاي سازمان جهاني تجارت مجازند در ترتيبات تجاري منطقه اي تحت 
زير  شرح  به  خدمات  و  کاال  حوزه  دو  در  سازمان،  مقررات  مجموعه  در  مندرج  شرايط 

مشارکت کنند:

مناطق  گمرکي،  اتحاديه  مي توانند  سازمان  اعضاي   ،1994 گات   )24( ماده  مطابق 
تجارت آزاد و  موافقت نامه هاي موقت ايجاد کنند با اين شرط که ترتيبات مزبور، 
ثالث  فراروي کشور  تجاري  موانع  افزايش  بدون  را  متعاهد  بين طرف هاي  تجارت 

تسهيل کند2. 

1. Gabrielle Marceau (1999); p.77.
پرتوی  موافقت نامه هاي  تجاري  دو جانبه  در   اروپا  »نگاهي  به  موافقت نامه  تجارت  و  همکاري  ايران  و  اتحاديه    .2
 اين اتحاديه  با  ساير کشورها«، خبرنامه دفترنمايندگي تام االختيار تجاري جمهوري اسالمي ايران، شماره 47، سال هفتم، 

خرداد 1382.
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همچنين ماده )5( گاتس به اعضا اجازه  مي دهد عضو ترتيبات منطقه اي شده و تجارت 
اعضاي  برای  تجاري  موانع  کلي  سطح  موافقت نامه ها  اين  در  زيرا  کنند؛  آزاد  را  خدمات 

سازمان جهاني تجارت  که عضو اين موافقت نامه ها نيستند، افزايش نمی يابد1.

ماده )24( گات و شرایط آن برای ایجاد مناطق آزاد تجاری

عنوان اين ماده اجرای سرزمينی، دادوستد مرزی و مناطق تجارت آزاد است. بند )4(ماده 
ايجاد  به وسيله  تجارت  آزادی  افزايش  مطلوبيت  متعاهد  »طرف های  می گويد:  چنين  مزبور 
اقتصاد کشورهای عضو  انعقاد داوطلبانه موافقت نامه هايی ميان  يکپارچگی بيش تر از طريق 
آن موافقت نامه را مورد تاييد قرار می دهند. آن ها همچنين تأييد می کنند که هدف اتحاديه 
گمرکی يا منطقه تجارت آزاد بايد نه ايجاد مانع بر سر راه تجارت با ديگر طرف های متعاهد، 
ماده  به مضمون  توجه  با  باشد.«  تشکيل دهنده آن ها  ميان سرزمين های  تجارت  تسهيل  بلکه 
)24( بايد گفت اوالً ايجاد اتحاديه گمرکی و مناطق آزاد تجاری را گات به عنوان يک استثنا 
بر اصل دولت کاملهًْ الوداد مندرج در ماده )1( خود پذيرفته است. بنابراين، موافقت نامه های 
ديگر ترجيحی مورد تأييد گات نيست. هرچند بعدها مقررات اين ماده در عمل به اين قبيل 
موافقت نامه ها نيز تسری داده شده است. ثانياً، موافقت نامه های اتحاديه گمرکی و مناطق آزاد 
بايد تسهيل کننده تجارت باشند و نه مانعی بر سر راه تجارت. ثالثاً، اين موافقت نامه ها نبايد 

برای ساير اعضای خود ــ که عضو سازمان جهانی تجارت هستند ــ محدود کننده باشد.
درمورد  می کند  موافقت  عضو  کشور  هر  که  است  قاعده ای  کاملهًْ الوداد  دولت  اصل 
شرکای  از  هريک  با  دارد،  آن ها  از  يکی  به  نسبت  که  را  رفتاری  بهترين  خاص  محصول 
دولت  فعلی  جهانی  تجاری  نظام  در  باشد.  داشته  تجارت  جهانی  سازمان  عضو  تجاری 
در  می دهد  تشکيل  را  تجاری  شرکای  بين  عدم تبعيض  اصل  اساس  و  پايه  که  کاملهًْ الوداد 
تعارض آشکار با منطقه گرايی يا اصل برقراری تبعيض قرار دارد. اين ماده که ستون فقرات 
اصل عدم تبعيض در نظام تجاری چندجانبه را تشکيل می دهد از همان آغاز و بر اثر مساعی 
بودند  نابرابرها  با  برابر  رفتار  به  معتقد  که  آنکتاد  وقت  دبيرکل  و  درحال توسعه  کشورهای 
کشورهای  قبال  در  ترجيحی  رفتار  اساس  و  پايه  استثناها  همين  و  شد  مواجه  استثناهايی  با 

ايران،  اسالمي  تجاري جمهوري  تام االختيار  نمايندگي  دفتر  خبرنامه  تجاري چندجانبه«،  نظام  و  منطقه اي  »ترتيبات   .1
شماره 69، سال نهم، فروردين 1384.
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و  تجاری2،  آزاد  مناطق  ترجيحی1،  موافقت نامه های  انعقاد  جمله،  آن  از  و  درحال توسعه 
اتحاديه گمرکی3 را فراهم آورد. 

الزم به ذکر است اصل دولت کاملهًْ الوداد کشورها را از اعمال تبعيض در ميان کشورهای 
برقراری  از  را  آن ها  ملی  رفتار  اصل  اما  می دارد،  برحذر  موافقت نامه  يک  عضو  متفاوت 
در  اين که  با  می کند.  منع  داخل  ساخت  محصوالت  و  وارداتی  محصوالت  ميان  تبعيض 
به رعايت  الزامی  از جمله موافقت نامه های آزاد تجاری4  موافقت نامه های تجارت ترجيحی 
اصل رفتار ملی در مورد کشورهای غيرعضو وجود ندارد و از اين بابت مورد تبعيض قرار 
گرفته و اين نحوه عمل در تعارض با نظام تجاری چندجانبه قرار دارد اما معموالً در خود 

اين موافقت نامه ها اصل مزبور در مورد اعضای آن رعايت می شود.5 

ج( منع سوء استفاده از حقوق 
از  تعدادی  توسط  و  گرفته  منشاء  شهروندی  حقوق  از  از حق«  سوء استفاده  »منع  مسأله 
دادگاه ها و محاکم بين المللی استفاده شده است6. به اعتقاد شاني به نظريه »منع سوء استفاده 
از حق«، احتماالً به عنوان بخشی از مجموعه قوانين جاری بين المللی و يا به عنوان يک مبنای 
حقوقی نگريسته می شود7. درصورتی که هيچ دادگاه اختصاصی و يا بندی مربوط به انتخاب 
امکان  اين  برای خوانده  باشد،  نشده  پيش بينی  منطقه ای  موافقت نامه های تجاری  دادگاه در 
وجود دارد که به اصل »منع سوءاستفاده از حق« استناد کند8. منظور از اين اصل آن است 
به  قالب سازمان جهانی تجارت رخ دهد که  از حقوق در  از سوءاستفاده  اگر مواردی  که 
نوعی حقوق مربوط به موافقت نامه های منطقه ای را تهديد کند، در قالب هيأت رسيدگی اين 

سازمان، قابل دفاع خواهد بود9. 

1. Preferential Trade Agreement (PTA)
2. Free Trade Area (FTA)
3. Costume Union (CU)
4. Free Trade Agreement (FTA)

5. حسن ثاقب )1390(؛ صص. 35-33.
6. Shany Yuval (2003); p. 257.
7.: United States – Import Prohibitions of Certain Shrimp and Shrimp Products, 158, WT/DS58/AB/R (Oct. 

12, 1998).
8. Shany Yuval (2003); p. 260. 
9. art. 1 (b) of DSU, art.XXIII of GATT.
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جمع بندی و مالحظات

عدالت  عواملی چون  بين المللي،  اختالفات  در  دادگاه ها  شيوه های جايگزين  مزايای  از 
اختصاصی، سرعت در رسيدگی، هزينه کمتر، محرمانه و غير علنی بودن، تخصصی بودن 
محاکم  در  پرونده ها  کاهش  دوستانه،  محيطی  و  تراضی  بر  مبتنی  قواعد  وجود  رسيدگی، 
اتاق  جديد  مقررات  در  اختالف  حل  جايگزين  شيوه هاي  )براساس  سازمانی  رسيدگی  و 

بازرگانی بين المللی( مي توان نام برد.
سازمان  موافقت نامه های  درقالب  اختالفات  به  رسيدگی  مکانيزم های  می رسد  نظر  به 
جهانی تجارت)وبخصوص موافقت نامه گات و اصل کامله الوداد و عدم تبعيض( از ارجحيت 

تام برخوردار بوده و مزايای ثانويه ای را نيزبرای کشورهای عضو به همراه دارد. 
و  ترجيحي  ترتيبات  داشت،  وجود  گات  در  ابتدا  از  که  طوالني  رويه  طبق  همچنين، 
رزروهاي خاصي براي کشورهاي درحال توسعه و کم توسعه يافته وجود دارد که امکانات 
بيش تري برايشان ايجاد مي کند. اين ترتيبات عمدتاً مبتني بر اين مالحظه است که کشورهاي 
درحال توسعه نمي توانند براي مدت طوالني پيامدهاي اقتصادي ناشي از تخلف کشورهاي 
پيشرفته از مقررات سازمان تجارت جهاني را تحمل کنند و منتظر رسيدگي هاي طوالني و 
پيچيده باشند؛ بنابراين، بايد به شکايت آن ها سريع تر رسيدگي شود. برای کشورهاي کم تر 
توسعه يافته امتيازات و ترتيبات ترجيحي وجود دارد و تمام کشورهاي عضو گات موظف اند 
در طرح اختالف عليه کشورهاي مذکور صبوري نشان داده و همواره به اين نکته توجه کنند 
که آيا طرح اختالف و توسل به مکانيسم هاي حل وفصل عليه کشورهاي کم تر توسعه يافته 
ابزار مؤثري برای ترغيب و تشويق اهداف اصلي سازمان تجارت جهاني هست يا خير؟ زيرا 
اساس مکانيسم حل اختالف در اين جهت طراحي شده که هدف اصلي گات يعني رقابت 
آزاد و سالم، تجارت آزاد و تعرفه هاي ترجيحي بهتر به دست آمده و تحقق يابد و استفاده از 

آن نبايد به نقض غرض منتهي شود.
در  انحصاری  قضاوت  برای  اختالفات  حل وفصل  تفاهم نامه   )23( ماده  به طورکلی، 
است.  شده  ديده  تدارک  تجارت  جهانی  سازمان  در  اختالفات  مکانيزم حل وفصل  جريان 
می دهد  نشان  تجارت  جهانی  سازمان  در  اختالفات  حل وفصل  تفاهم نامه  بررسی  اگرچه، 
مذاکره کنندگان از تعارضات بالقوه در حوزه های قضايی چندان آگاهی نداشته و يا حداقل 
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هيأت  به  مربوط  مندرج  شرايط  )در  قانونی  لحاظ  از  که  نمی دانند  ضروری  چندان  را  آن 
داوری(، نسبت به آن صراحت کافی به خرج دهند. 

تجارت  جهانی  سازمان  به  الحاق  فرآيند  در  می تواند  نه تنها  راه حل ها  اين  است  بديهی 
حل  ملی  فرآيند  تدوين  در  بين المللی  سازمان  اين  سازوکارهای  از  الگوبرداری  و 
در  اختالفات  حل وفصل  رويه های  طراحی  زمينه ساز  بلکه  باشد،  مؤثر  بين المللی  اختالفات 

موافقت نامه های آتی ايران نيز خواهد بود. 
رويه  ميان  اختالف  بروز  احتمال  انجام شده،  پژوهش های  و  مطالعات  نتايج  براساس 
انواع  با رويه ها، توصيه ها و راهکارهای به کاررفته در  حل اختالف سازمان جهانی تجارت 
می توان  چگونه  که  است  اين  اصلی  سؤال  نيست.  ذهن  از  دور  منطقه ای  موافقت نامه های 
را  آن  سريع تر  و  آسان تر  پيش آمد،  درصورت  و  رساند  حداقل  به  را  احتماالت  اين گونه 
به عنوان  که  کرد  جلوگيری  تجاری ای  روابط  کاهش  و  اختالف  پيشرفت  از  تا  کرد  حل 

محدود کننده های تجارت آزاد عمل می کنند. 
همان طور که گفته شد، رويه حل اختالف در سازمان جهانی تجارت الزم االجرا است 
برای حل وفصل  معموالً  منطقه ای  موافقت نامه های  در  درحالی که  دارد؛  اجرايی  و ضمانت 
اختالف  حل وفصل  رويه  به  توجه  می شود.  بسنده  توصيه ها  و  راهکارها  ارائه  به  اختالفات 
بروز  از  جلوگيری  اساسی  راه های  از  يکی  تجارت،  جهانی  سازمان  در  پيش گرفته شده  در 
اين  عضو  جهان  کشور   150 از  بيش  حاضر  حال  در  که  آنجا  از  است.  آتی  اختالفات 
سازمان هستند و با رويه حل اختالف آن آشنايی دارند، به کارگيری رويه درپيش گرفته شده 
هزينه  و  زمان  کاهش صرف  موجب  منطقه ای  موافقت نامه های  در  تجارت  جهانی  سازمان 
در  احتمالی  اختالف  حل  برای  جديد  سيستمی  طراحی  و  اجرا  پيش  بينی،  جهت  مضاعف 
را آسان تر می کند. همچنين،  منطقه ای شده و پذيرش آن توسط کشورها  موافقت نامه های 
جهانی  سازمان  اختالف  حل  رويه  قبول  و  پذيرش  رسميت،  افزايش  موجب  بلندمدت  در 
بيش تر  برای اصالح هرچه  ميان کشورهای غير عضو شده و گام مؤثری  تجارت حتی در 

رويه موجود در سازمان و حرکت به سمت راهکاری بين المللی محسوب می شود.
اما  است،  متکی  اعضا  مشورت  بر  تجارت  جهانی  سازمان  اختالف  حل  رويه  آن که  با 
نکته قابل اهميت اين است که مهلت مشخصی برای هريک از مراحل مشورت، درخواست 
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و پاسخ تعيين شده است. اين مسأله رسيدگی به موضوع مورد اختالف را تسريع می بخشد. 
در نهايت، درصورتی که اعضا نتوانند اختالف مورد نظر را با مشورت و مصالحه حل کنند، 
راهکارها و تمهيدات تالفی جويانه  انديشيده می شود. توجه به نکته اساسی تعيين مهلت برای 
هريک از مراحل رويه حل اختالف در موافقت نامه های منطقه ای نيز موجب افزايش اعتبار 

و تأمين ضمانت اجرايی آن می شود.
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