
  یحل و فصل اختالفات سازمان تجارت جھان نیآئ: عنوان مقالھ 
  
  یپروفسور آندرومگ:  سندهینو  

  یدكتر محسن محب: وشرح ترجمھ
  
  
 

   یحل و فصل اختالفات سازمان تجارت جھان نیآئ
  

 یالملل نیتجارت ب ھیمركز حقوق و رو ریالملل و مد نیاستاد حقوق تجارت ب, یدعاو لیوك یپروفسور آندره مگ اشاره
ارائھ  یمقالھ را برا نیا یو. است یتجارت جھان سازمانیانگلستان و از صاحبنظران در ماسئل حقوق  ذریدر دانشگاه ل

در اسفند ماه  یو خدمات ادار ییھمت دانشكده علوم قضا بھكھ  یحقوق سازمان تجارت جھان یجنبھ ھا ناریدر سم
اما نظر بھ  ابدیحضور  ناریسم نیدر انتوانست شخصًا  یپروفسور مگ. كرده است ھیتھ, در تھران برگزار شد ١٣٧۵

كھ  رندیدعوت كرد كھ ارائھ مطلب را بھ عھده گ یدكتر محسن محب یاز جناب آقا ناریسم رخانھیدب, موضوع تیاھم
را  ناریسم یانیپا ردیگ زیم یدكتر محب یآقا,  نیافزون بر ا. دعوت را اجابت نمودند نیوقت ا قیض رغمیشان ھم علیا
را بھ قلم  یترجمھ مقالھ پروفسور مگ. شود یسپاسگذار نھیدر ھر دوزم شانیا یاداره كردند كھ جا دارد از ھمكار زین

  .دییفرما یمالحظھ م شانیا یو حواش یاستوار و مقدمھ مستوف
  

  مترجم مقدمھ
سازمان تجارت  یحقوق یھ ھامعتبر در مورد جنب یناریسم لیتشك یبرا یمحترم دانشكده علوم قضائ نیبلند مسئول ھمت
برگزار شد و سخنرانان آن ھمھ از فحول  ١٣٧۵پنجم و ششم اسفند  یخھایدر تار ناریسم نیا. است یستودن یجھان
پروفسور آندره . شكور بودند یالملل نیتجارت ب انو دست اندكار یكشور یتھایو شخص یو خارج یحقوق داخل یعلما
 یبود كھ قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخالفات در سامزان تجارت جھان نماریدر شمار سخنرانان سم یمگ_ 

 سنیساده تر دیشا, و دو سھ روزه قیدر آن فرصت ض. ابندینتوانستند حضور  یكند اما بھ لحاظ مشكالت رادیا یسخنان
اما . كرد ین را وقت مآ یشد و كس یترجمھ م, و اصل شده بود ناریسم رخانھیكھ بھ دب شانیبود كھ مقالھ ا نیككار ا

كھ  یدانست و اصرار داشت كھ ضمن استفاده و ارائھ مقالھ پروفسور مگ یروش را مناسب نم نیا ناریسم رخانھیدب
مبحث حل و فصل اختالفات را تمام و كمال در  زیشود خود ن یكھ عھده دادر آن م یكس, بود دیخود عالمانھ و مف یبجا
جز اجابت  یافتاد و چاره ا نجانبیمھم بھ عھده ا نیقرعھ انجام ا.  دیابھامات را پاسخ گو و سئواالت و دیارائھ نما ناریسم

گرفت  السروران چنان با ھیھر چند كار آن دعوت و ارجاع از ناح, نبود رخانھیدعوت ھمراه با حسن نظر و اعتماد دب
  .ھم بھ عھده نگارنده نھاده شد ناریسم یانیگرد پا زیكھ ادار م

  .دیآ یبال برگردم گربدانم كھ از آن دست و كمان م ریهللا كھ من از ت حاش
در جول مسئلھ حل  یضمن سخنران زین یشتریو ب یمطالب اضاف, یضمن اهللا ارائھ و بحث مقالھ پروفسور مگ, یبار

ل گفتھ ھمان مقولھ است كھ حسب مقا شتریب ضاحیعرضھ شد كھ درواقع شرح و ا یاختالفات در سازمان تجارت جھان
  .دیفرمائ یمالحظھ م نكیآوردم و ا گردو شروح را بطور جداگانھ  یاز آن مطالب اضاف یمنتخب. آمده است

  
  گات ھیاصول پا_  الف

 گریدو سند د, سند مھم نیتعرفھ و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كھ عالوه بر ا یموافقتنامھ عموم_ ١
سازمان  زیو ن) I.M.F. (international Monetory Fundپول موسوم بھ  یلالم نیصندوق ب لیموافقتنامھ تشك یعنی

البتھ . شد بیدر آن كنفرانس تصو زین) I.T.O (international Trade organizationموسوم بھ  یالملل نیتجارت ب
كنفرانس بر تن و دز پس . و ھمچنان فعال است دیگرد سینشد اما صندوق تاس لیتشك چگاهیھ یالملل نیسازمان تجارت ب

 یموافقتنامھ عموم. پس از جنگ بود یو ھدف ان سرو سامان دادن بھ اقتصاد جھان دیگرد لیدوم تشك یاز جنگ جھان
 میتنظ ١٩۴٧باشد كھ بھ سال  یم General Agreement on Tariff and trade(تعرفھ و تجارت موسوم بھ گات 

 یگوناگون تجار یكاھش و حذف تعرفھ ھا یاست برا یازاتیو امت التیتسھ جادیآن ا یدف اصلو موضوع و ھ دهیگرد
ناظر بھ تجارت كاالت بود اما در  فقطدر ابتدا موافقتنامھ گات . تجارت آزاد نیعضو بھ منظور تام یكشورھا نیب

 نھیضو متعھد شدند ھم در زمع یبھ آن افزوده شد و كشورھا زیتجارت خدمات ن) ١٩٩۴(مذاكرات در دوراوروگوئھ 
  .ندیبرقرار نما یحیترج باتیترت ایحذف كنند  ایخود را كاھش دھند  یگمرك یكاال وھم خدمات تعرفھ ھا

  
  :است یمبتن یانیموافقتنامھ گات بر چھار اصل بن_ ٢
  ضیاصل كاملھ الوداد و عدم تبع_  الف
  یگمرك یكاھش تعرفھ ھا_ ب
  كاال یكم تیممنوع بودن محدود_  ج
  مشاوره و تبادل نظر قیحل اختالف از طر_ د
 یعضو در سطح مساو یموافقتنامھ گات آمده آن است كھ ھمھ كشورھا ١ھدف از اصل كاملھ الوداد كھ در ماده _ ٣

ھر  گریبھ عبارت د. آنھا وجود نداشتھ باشد نیتجارت كاال و خدمات ب یتعرفھ ھا ثیاز ح یضیقرار داشتھ باشند و تبع
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نسبت بھ , ندیبرقرار نما گریكدیبا  یتعرفھ خاص الی یگمرك باتیترت یخدمات خاص ایكھ در مورد كاال  یوردو كش
اصل  یموافقتنامھ گات اجرا نھمھیبا ا. توانند از آن بھره مند شوند یو م ابدی یم یتسر زیعضو گات ن یكشورھا ریسا

, یمناطق آزاد تجار,  یگمرك یھا ھیكرده است مانند اتحاد یمستثن یخاص یھا نھیزم یكاملھ الوداد را در بعض
پس از الحاق  نكھیمشروط بر ا, دو كشور وجود داشتھ نیكھ قبًال ب یخاص ازاتیو باالخره امت یدو جانبھ مرز باتیرتت

افقتنامھ گات و محور مو یاصل انیاصل كاملھ الوداد بن, یبار. بماند ینشود و در ھمان حد سابق باق شتریآنھا بھ گات ب
, اصل مھم نیدر كنار ا. از دو جانبھ شدن آن است یریو جلوگ تخصلت چند جانبھ بودن گا منیاست و حكمت ان تا

بھ موجب . اصل كاملھ الوداد است یمطرح است كھ در واقع كامل كننده و ضمانت كننده اجرا زین ضیاصل عدم تبع
كھ مشمول گات است در روابط خود با  یموضوع خاض ای عضو مكلفند در مورد كاال یكشورھا ضیاصل عدم تبع

عمل , كنند یو در موارد مشابھ اجرا م یكمتر از آنچھ كھ در سطح داخل یعنیخود  یاز استاندارد رفتار مل كمتر گریكدی
 نیدر ا یضابطع رفتار مل رایدر حال توسعھ بوده است ز یھمواره مورد انتقاد كشورھا ضینكنند اصل عدم تبع

 یآنھا است و تاب مقاومت در برابر رقابت ھا یمل اداقتص یھا تیوابستھ بھ توان و محدود دًایو شد مًایكشورھا مستق
در حال  یكشورھا یكھ در گات برا یو اقامات حفاظت یحیترج باتیو ترت ازاتیدر واقع امت, را ندارند یالملل نیب دیشد

 لیرا تشك یاز تجارت جھان یادیكشورھا كحھ حجم ز نیكتھ است كھ ان نیمراعات ھم یبرا, توسعھ در نظر گرفتھ شده
  .كنند دایدر گات رغبت و اعتماد پ تیبھ عضو, دھند یم
  
در وقاع , شده  ینیب شیپ ١٩۴٧در فصل اول و سوم موافقتنامھ گات  یگمرك یكاھش تعرفھ ھا یعنیاصل دوم _ ۴

و  افتھیبوده است كھ بعدًا توسعھ  یموافقتنامھ تعرفھ ا كیاصل گات ابتدا  نكھیكما ا, گات است یموضوع و ھدف اصل
 یمعذلك استثنائات, معاملھ بھ مثل است, و مھم یمحوراصل  نیا یضمانت اجرا. در برگرفتھ است زیرا ن یگریامور د

  .باشد یر حال توسعھ م ای افتھیتوسعھ  یحال كشور پا تیرعا یآن وجود دارد كھ برا یبرا
  
است  یمعن نیشده و بد ینیب شیپ ١٩۴٧موافقتنامھ گات  ١١در ماده  یكم یھا تیمحدود تیممنوع یعنیاصل سوم  _۵

عضو گات در تجارت كاال و  یكشورھا نیمجوز و پروانھ صادرات و واردات ب یبرقرار, یبند ھیكھ ھر گونھ سھم
مانند , موافقتنامھ گات باشد ١۴و  ١٣ماده  ركشور مربوط مشمول استثنائات مقرر د نكھیممنوع است مگر ا, خدمت

  .در حال توسعھ با آن مواجھ ھستند یمسئلھ تراز پرداخت كھ كشورھا
  
 یبجا, مشاوره و تبادل نظر قیگات عبارت است از حل و فصل اختالفات از طر یانیاصل بن نیو باالخره چھارم_ ۶

چند جانبھ بودن آن وضع شده  یعنیو ھدف اصل گات  یگژیاز و تیبھ تبع زیاصل ن نیا, یو قضائ یترافع یھا یدگیرس
عضو در  یھمھ كشورھا نیچند جانبھ ب باتیترت, گات زا یھدف اصل. موافقتنامھ گات آمده است ٢٣و  ٢٢و در موارد 

ھدف  نیبھ ا یدسترس نیو تضم نیتام. گردد قیو تشو لیتسھ یالملل نیجھت كاھش تعرفھ ھا است تا امر تجارت آزاد ب
اصل  قیاز طر میچند جانبھ بودن آن است كھ ھمانطور كھ گفت یعنیگات  یانیبن یژگیمستلزم حفظ و استمرار و یاصل
 ایحل و فصل  باتیگات معموًال تخلف از ترت یاعضا نیموضوع اختالفات ب. شود یم نیتام ضیالوداد و عدم تبع لھكام

محتاج  زیحل و فصل ان ن نیبنابرا, شوند یعضو از آن متضرر م یكھ چون ھمھ كشورھا, كاھش تعرفھ ھا است
باشند و  یم نفعیگات ھمھ كشورھا ذ وضوعم یبر خالف دعاو گریبھ عبارت د. مشاركت واظھار نظر ھمھ آنھا است

دو كشور عضو محتاج اظھار نظر ھمھ اعضا است كھ بھ صورت مشورت  نیلحاظ حل اختالف ب نیبھم
)consultation (كننده  یدگیرس ئتیمشورت ھا بھ صورت گزارش ھ نیا جھینت. ردیگ یبادل نظر دعوت مو ت
)panel (گردد یگات ارجاع م یعموم یبھ شورا بیتصو یوشد و برا یصادر م, ھست  زین ییھا ھیتوص یكھ حاو.  
  
  روش حل اختالفات درگات_ ب
نظام  دیدر دوراروگوئھ بھ امضا رس ١٩٩۴در مورد حل و فصل اختالفات كھ در مذاكرات سال  دینامھ جد میتفاھ_  ٧

حل و فصل اختالف در  دینظام جد. عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است  یحل و فصل اخالفات كشورھا
  :است نیگات مشتمل بر چھار مرحلھ است كھ اجمال آن چن

 ریكند و سا یكشور مربوط درخواست مشورت م, گات یاعضا نیاختالف بدر صورت بروز , مرحلھ اول  در
روز در خصوص موضوع اظھار نظر  ٣٠ظرف  تیروز وارد شور شوند وبا حسن ن ١٠ظرف  دیعضو با یكشورھا

ر روند  ایندھد  یجواب) یكشور خاط( عضو متخلف  ایحاصل نشود  یا جھیاز اعضا نت ییاگر از مشورت جو. ندینما
) panel( یدگیرس ئتیتواند درخواست كند كھ ھ یم) یشاك( یدر مرحلھ دوم كشور متقاض, ھا مشاركت نكندمشورت 

آن را الزم ) اجماع(گات بھ اتفاق آراء  یعموم یشود مگر شورا یم رفتھیاالصول پذ یدرخواست عل نیا.شود لیتشك
 ئتیاست تا ھ یكشور كاف كیموافقت , باشند ئتیھ لیكشور مخالف تشك كیجز  ھاگر ھمھ كشورھا ب یحت نینداند بنابرا
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 كیچیباشند اما ھ یم) مربوط  یكاال( سھ عضو دانرد كھ متخصص در موضوع اختالف  یدگیھا رس ئتیھ. شود لیتشك
پس از  یدگیسر ئتیھ. واستقالل عمل دارند كنندیعمل نم ) مثال دارو منصوب(  نیطرف ندهیاز آنھا بھ صورت نما

در مرحلھ . دینما یم میكند و بھ ركن حل اختالف تسل یم ھیتھ یگزارش) fact( اتیواقع یبررس ژهیبو, موضوع یبررس
 Appellate( نافیخواست كھ بھ ركن است نافیتوان از آن است یم, مور اعتراض باشد ئتیچنانچھ گزارش ھ, سوم

Bodu (باشند و سھ  یالملل صاحبنظر م نیاست كھ در مسائل تجارت ب فرن ٧متشكل از  نافیركن است. شود یارجاع م
 ٩٠ظرف  دیپردازد و با یموضوع م یحقوق یاغلب بھ جنبھ ھا نافیشوند ركن است یقرعھ انتخاب م دینفر از آنھا با ق

ركن  میتصم یو اجرا تیرعا. مطرح شود) گات یعموم یشورا( روز نظر خود را بدھد تا در ركن حل اختالف
ھرگاه كشور . كند یبر آن نظارت م) گات یعموم یشورا(رد وركن حل اختالف دا یا دهیچیپ یزمان بند نافیاست
را بھ  ییاجراھا یضمانت ھا تواندیم یعموم یشورا یعنیركن حل اختالف , مذكور را اجرا نكند میتصم یخاط

 قیتعل, داخل گات باتیاز ترت یبعض تیاو وضع و اعمال كند كھ عبارت است از محروم ھیصورت مجازات عل
كھ  یكشور خاط ھیعل) Retaliation( زیآم یاجازه اقدامات تالف ای دهید انیتعھدات عضو ز ریسا ای یتعرفھ ا ازاتیتام
 یدر شورا یریگ میالبتھ تصم. رود یروند در واقع مرحلھ چھارم نظام حل و فصل اختالف در گات بشمار م نیا

  .باشد یچند جانبھ ماندن گات م نیخود در جھت تام كھمحتاج اتفاق آراء است  یعموم
طرق  ریتوانند بھ سا یم ندیاختالف توافق نما نیالبتھ اگر طرف. فوق خالصھ نظام حل اختالف در گات است  باتیترت

  .در ھر حال الزم االجرا است یداور میتصم یمنتھ یگریرجوع كنند كھ خود مقولھ د زین یحل اختالف مانند داور
  
  یحل اختالف در سازمان تجارت جھان دینظام جد یھایژگیو_ ج
 ژهیبو یریگ میتصم ثینظام حل اختالف گات از ح, تا قبل از تفاھم نامھ حل و فصل در اختالف در دوراوروگوئھ_ ٨

تفاھم نامھ مذكور عالوه بر روشن  یبا امضا نكیداشت اما ا ییضمانت اجرا نقطھ ضعف ھا یالزم االجرا بودن آن و حت
تحقق  یموثر برا یو ضمانت اجراھا تیشفاھ نیوھم است یبن شیقابل پ زیھا ن یدگیرس جھینت, تر شدن روش كار

فوق  حاتیھمانطور كھ از توض نھمھیبا ا. كند یم جادیالحاق بھ گات ا یبرا یشتریرغبت ب, ركن حل اختالف ماتیتصم
حل  یو سنت یترافع ای ییقضا یاز روش ھا یاست و بھ كل ییاختالف در گات شبھ قضاحل  دینظام جد, دیآ یبر م

بلكھ  ستین ریچندان درگ یدادرس نیآئ یكیتكن یو خم ھا چیو پ یبا مسائل حقوق رایز, جدا است یالملل نیب تاختالفا
و بھ  نیالطرف یاالمكان بھ صورت مرض یحت) سرعت و دقت(الملل  نیتجارت ب اتیشود ھمسو با مقتض یم یسع
  .وسرعت اختالفات حل شود تیفور

  
. است یسازمان تجارت جھان یعموم یركن حل اختالف است كھ ھمان شورا لیتشك, دینظام جد نیا گرید یژگیو_ ٩

بعنوان  یعنیه سازمان آمد لیھمانكھ در موافقتنامھ تشك یكی: دارد) ونیفونكس(شورا دو چھره و دو كاركرد  نیدر واقع ا
شورا بھ عنوان  فھیوظ. اختالف نظارت و مشاركت دارد حلكھ بر روند  یو دوم مرجع, كند یعمل م یاستگذاریركن س

  :خالصھ كرد نگونھیتوان ا یركن حل اختالف را م
  .حل آن یبرا ھیگزارش ھمراه با توص ھیاختالف و تھ یبررس یبرا یدگیرس یھا ئتیھ لیتشك
  .یدگیرس ئتیگزارش ھ یبررس یبرا نافیركن است لیتشك

 یخواھ نافینسبت بھ آن است كھیدر صورت یدگیرس ئتیا گزارش ھ ی,نافیركن است میدرست تصم یبر اجرا نظارت
  .نشده باشد

اجازه  زیبرقرار شده و ن یكھ بھ نفع كشور خاط یازاتیامت قیتعل ای یكشور خاط ھیعھدات كشورھا عل قیتعل اجاره
  .باشد یگات م یضمانت اجرا نیكھ مھمتر یكشور خاط ھیعل انھیجو یاقدامات تالف

  
حل اختالف آن است كھ مقررات تفاھم نامھ حل و فصل اختالف نسبت بھ ھمھ  دینظام جد گرید یھایژگیاز جملھ و_  ١٠

 كھ یركن حل اختالف بھ ھر موضوع و اختالف تیگسترش قلمرو و صالح. شود یگات اعمال م یاصل یموافقتنامھ ھا
 یمعنو تیمالك یتجار یاز موافقتنامھ جنبھ ھا یناش ای وتعرفھ و تجارت  یاز ھر كدام از چھار موافقتنامھ عموم یناش

 یكشورھا یاز تعارض حقوق داخل, كند و مھمتر یم جادیعضو ا یكشورھا یبرا یشتریخاطر ب نانیباشد طبعًا اطم
و  یتمركز در نظام حل اختالف ھماھنگ, نیعالوه بر ا. كند یم یریمختلف گات جلوگ یعضو با مقررات موافقتنامھ ھا

و  تیرھگذر تمام نیوشد و از ا یاجتناب م ماتیو تشتت در تصم یكند و از پراكندگ یم جادیرا ا یشتریب ھیرو توحد
  .شود یم نیتام یاسنجام گات بھ خوب

  
 نیا یھایژگیرخ داده و یان تجارت جھانكھ در نظام حل اختالف سازم یدیتحوالت جد, فوق حاتیبا توجھ بھ توض_ ١١

  :خالصھ نمود ریتوان بھ صورت ز ینظام را م
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كند و از  یم جادیحل اختالفات ا یرا برا یمتحد الشكل ستمیس) سازمان یعموم یشورا( ركن حل اختالف لیتشك:  الف

  .دینما یم یریجلوگ یفیو بالتكل یثبات یب
  .كند یھا را فراھم م یریگ میصحت و سالمت تصم یبرا شتریب نیتضم نافیاست دیركن جد:  ب
آن تحت  یو ضمانت اجراھا نافیركن است ماتیتصم زیو حل اختالف و ن یدگیرس یھا ئتیھ ماتیتصم یاجرا:  ج

خصلت چند جانبھ بودن , محتاج اتفاق آراء است یعموم یشورا یھا یریگ میاست كھ چون تصم یعموم ینظر شورا
, دو جانبھ كردن روند حل اختالف قیطر زا ایكردن قضا یاسیاز تفرق آراء و س نسانیو بد وشد یم نیگات بھتر تضم

  .اجتناب خواھد شد
 یبطور كل. كرده است جادیا یشفاف تر و مطمئن تر تیحل اختالف وضع دینظام جد زیضمانت ھا اجراھا ن ثیاز ح: د

  :تخلف از گات عبارت است از یضمانت اجرا
  ).ھیاعاده بھ وضع اول( دیو منطبق با مفاد گات در آ ھیبھ صورت اول یكشور خاط زیتخلف آم اقدام
  .و جبران كند یمیآن را ترم یبنحو مناسب دیبا, خود را اصالح و اعاده نكند زیرفتار تخلف آم یكشور خاط اگر
تواند  یم یكشور شاك, شودتوافق ن زیو اصالح اقدام تخلف آم مینحوه ترم ایكھ درباره اعاده بھ حالت اول  یصورت در

ان موكل بھ  یكھ اعطا دینما یدرخواست مجوز تالف) ركن حل اختالف(  یساطمان تجارت جھان یعموم یاز شورا
  .اتفاق آراء در شورا است

اصل بر اجماع و اتفاق آراء  رایمطمئن تر است ز دینظام جد زیدر موضوع اختالف ن یریگ میتصم ستمیس ثیاز ح:  ھـ
حاضر در اجالس  یاز اعضا كیچیشود كھ ھ یحاصل م یاتفاق آراء ھنگام. ندارد تیو اقل تیستماكثریاست و س

چند جانبھ بودن گات  یانیبن یژگیو نیاست از تضم عبارت, چنانكھ اشاره شد, ستمیس نیعمده و مھم ا دهیفا. مخالفت نكند
شكور  كیتوانند از  یكند و نم یم نیرا تام )یتجار یآزاد(  یاھداف اصل یكھ سالمت و صحت كاركرد آن در راستا

 ای یخود را نسبت بھ كشور شاك یاسیمقاصد و منافع س, سازمان یعموم یمخالف در شورا ایموافق  یبھ بھانھ را
  .شود یم یریدر دورن گات جلوگ ایكردن قضا یاسیاز س نسانیدھند و بد دخالت یخاط

  
  رانینظام حل و فصل اختالف در گات و ا: د
  

اما تا . ستین نجایا, آن لیتفص یاست كھ جا یبھ گات مقولھ مھم رانیالحاق ا یموانع حقوق ایامكانات , ھا نھیزم_ ١٢
 رفتنیكھ پذ میگوئ یاشارت م لیبرسب, شود یمربوط م یانجا كھ بھ مسئلھ حل و فصل اختالفات در سازمان تجارت جھان

مطرح  یكھ ارجاع امر بھ داور یمگر در موارد, ندارد یحقوقمانع  ینظام حل و فصل اختالف سازمان تجارت جھان
. خواھد بود یضرور یقانون اساس ١٣٩اصل  تیرعا, كشور در دست دولت یشود كھ بھ علت تمركز تجارت خارج

مربوط بھ صادرات و واردات و  نیبھ مقررات وقوان كھیركن حل اختالف تا جائ ماتیاز تصم نیتمك, نیعالوه بر ا
با  یتوان استدالل كرد كھ از نظر حقوق یھر چند م. است یو ھماھنگ یمحتاج بررس زین, شود  یم مربوطتعرفھ ھا 

 نیبھ علت تفوق تعھدات ب یالملل نیعھدنامھ ب كیبراساس  یدر سازمان تجارت جھان تیبھ گات و عضو رانیالحاق ا
مانند مقررات صادرات محدود  یقانون داخل تیحاكم, )یادیو بن یاساس نیقوان یالبتھ بھ استثنا( یبر حقوق داخل یالملل

, رفتھیكھ دولت سند موسس ان را پذ یالملل نیمرجع ب كی میركن اختالف بعنوان تصم ماتیشود و خواه ناخواه تصم یم
كھ  یدر موضوع خاص نكھیمگر ا, آن سرباز زد یاز اجرا یتوان بھ عذر مقررات داخل یخواھد داشت و نم تیاولو

, تعھد در گات وجود دارد دیتحد یكھ برا یامكانات ریشروط فرار و سا ایاست ھنگام الحاق از حق رزرو  فمحل اختال
 تیاولو رانیاگر گفتھ شود حقوق ا یطلبد حت یم یگریآن مجال د لیاست و تفص یگریاستفاده شده باشد كھ خود مقولھ د

 یالملل نیمقررات و مفاد عھدنامھ ب یقانون مدن ٩ دهچون طبق ما, است رفتھیرا نپذ یالملل بر حقوق داخل نیحقوق ب
بھ گات و  رانیبا الحاق ا نیاست بنابرا ھیالزم الرعا یدر عرض قانون داخل, رفتھیكھ دولت انھا را پذ) منجماه گات(

 جرادر حكم قانون و الزم اال زیمفاد و مقررات تفاھم نامھ حل و فصل اختالفات ن یاسالم یان در مجلس شورا بیتصو
  .خواھد بود

درباره نظام حل و فصل اختالف در سازمان تجارت  یمقالھ پروفسور مگ نكھیا داتیمقدمات و تمھ نیاز ذكر ا پس
  .دییفرما یرا مالحظھ م یجھان

  
  یو فصل اختالفات در سازمان تجارت جھان حل
  یالملل نیمفھوم حل و فصل اختالفات ب_ ١

ناظر بھ حل و  ستمیكھ در ھرگونھ س یكیتفك نینخست. است یدر مقابل حل و فصل حقوق) كیپلماتید(  یاسیوفصل س حل
حل وفصل را در  یاسیس یھا سمیاست كھ مكان یقلمروھا و مقوالت نیب كیتفك, انجام شود دیبا یالملل نیفصل اختالفات ب
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م  یرا بررس یاسیحل و فصل س یھا سمیمكان فیاست ابتدا ط خوب نیبنابرا. دھند یقرار م یحقوق یھا سمیمقابل مكان
  .است ییمشتمل بر چھ روشھا مینیو بب میكنی
  

  )Negotiation( مذاكره
وجود ندارد كھ در مورد حل اختالف  یآن است كھ در مذاكره شخص ثالث گرید یفارق روشن مذاكره با روش ھا وجھ

 ریغ ای میاختالف مستق نیخود طرف, دیآ یبلكھ چنانكھ از نام آن بر م, كند شنھادیپ یحت ای لیتحم نیرا بھ طرف یراه كار
كھ  یبنحو, گفتگو كنند تیبا حسن ن نیاست كھ طرف یمعن نیمستلزم ا مذاكره معموًال. ندینما یگفتگو م گریكدیبا  میمستق

اصطالح  ازیحقوق فیگونھ تعر چیالبتھ ھ. وجود داشتھ باشد جھیدر حل اختالف وحصول نت تیاز موفق یچشم انداز
مربوط  یالملل نیكھ در قرارداد ب یدر موارد ژهیبو, را ببار آورد یتواند مشكالت یامر م نیمذاكره وجود ندارد و ھم

مذاكره حل و فصل  قیبھ اختالفات را دارد كھ موضوع از طر یدگیرس تیصالح یشرط شده باشد كھ دادگاه فقط ھنگام
  )٢.(نشده باشد

  
  )Good office( لھیمج یمساع

شخص  یعنی لھیجم یمساع. است لھیجم یروش مساع, حل و فصل اختالف یشكل مداخلھ شخص ثالث برا نیمحدودتر
 قیطر ایو  دینما بیو ترغ قیتشو یاز سرگرفتن مذاكره قبل ایرا بھ مذاكره  نیطرف) دولت ثالث كیدر بحث ما (  یثالث

ھر دو  ای یكیبھ درخواست  ایدولت ثالث ممكن است بھ ابتكار خود . قرار دھد شانیا اریدر اخت یگریتماس و مراوده د
  )٣. (بزند لھیجم یدست بھ مساع, طرف اختالف

  
  )Mediation( یگر یانجیم
است در ) شخص ثالث(  یانجیمشاركت و مداخلھ فعال م یاست وبھ معنا لھیجم یقدم فراتر از مساع كی یگر یانجیم

 نیبراساس آنچھ طرف یانجیحل اختالف معموال م یبرا. گریبھ طرف د فنیھر كدام از طر داتشنھایپ حیانتقال و توض
. ھر دو طرف است یمحتاج موافقت جد یگر یانجیم. دھد یھم م یرسم ریحل و فصل غ شنھادیپ ندیگو یبھ او م

 نیھدف از چن. رندیان را بپد نكھیمگر ا, ستیالزام آور ن نیحل و فصل اختالف نسبت بھ طرف یبرا یانجیم شنھاداتیپ
 نیمتنازع یبا حقوق قانون قًایدق ستیجھت الزم ن نیرفع منازعھ است و بھم یبرا یراه حل موثر افتنی زین یشنھاداتیپ

را  ھیحل و فصل قض یو محور اصل نھیاست كھ معموًال زم نیحقوق قانو نیھر چند مسلمًا ھم, و ھمسو باشد بقمنط
  .كند یم نییتع
  

  )Enquiry and Fact _ finding( یابی تیو واقع قاتیتحق
مربوط بھ موضوع  قیو حقا اتیدر مورد واقع نیمعموًال اختالف نظر طرف یالملل نیمنازعات ب یاز جنبھ ھا یكی

خواستھ شود نسبت بھ موضوع  یمسئلھ آن است كھ از شخص ثالث نیحل ا یاز جملھ طرق ممكن برا. اختالف است
از قبل توافق و معلوم  دیبا نیطرف یمنتھ. كند ائھار نیامر بھ طرف اتیاز واقع طرفانھیب تیو روا دیما یو بررس قیتحق

  .نھ ایشمرند  یرا الزام آور و الزم االتالع م تیگزارش واقعا ایكنند كھ آ
  

  )conciliation( سازش
روند  كیمشتمل بر رایست زتر ا یرسم, یگر یانجیسازش نسبت بھ م. است یرسم یگم قبل از مرحلھ داور كی, سازش

حل  یدھند سپس برا یقرار م یو بازرس قیموضوع منازعھ را مورد تحق, است كھ درآن سازش دھندگان یرسم
 یامر و مبان تیسازش ھم متضمن واقعا یبرا یو بازپرس قیتحق. كنند یارائھ م نیبھ طرف یرسم شنھاداتیموضوع پ

  .موضوع یحقوق ریآن است و ھم جنبھ ھا و ابعاد غ یحقوق
, سازش آسان تر است انیدر جر ازیدولتھا دادن امت یبرا رایز, شود یسازش معموًال بھ صورت محرمانھ انجام م روند

 دیآ یمعموًال بھ صورت مكتوب در م, سازش دھندگان مقبول واقع شود شنھاداتیاگر پ. وفاش نشود یعلن نكھیبھ شرط ا
علت كھ ھرگاه  نیبھ ا دیشا دیآ یم شیكمتر پ میكھ گفت یمعنائ ھدر عمل سازش ب اما. كھ سند ثبت و ضبط توافق ھا است

است  دیباشد بع اوردهیبھ بار ن یقیتوف, حل اختالف یبرا...) ,یگرینجیم, لھیجم یمساع( تر یرسم ریاتخاذ طرق غ
  .ببرد ییسازش راه بھ جا قھیطر

  
  )Arbitration( یداور

  .ییقضا یدگیو رس یاسلوب داور یعنی, میپرداز یحل و فصل م_  كیپلماتیو نھ د_ یحقوق یروش ھا یبھ بررس اكنون
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 یبھ تخصص ھا نسانیو بد نندیدھد داوران مطلوب خود را برگز یامكان م نیرا دارد كھ بھ ممتازع ازیامت نیا یداور
) یقضائ(یحقوق یدگیرس یروش ھا ریبا سا سھیدر مقا یداور, نیافزون بر ا. ابندیالزم در حوزه موضوع نزاع دست 

  .دینما نیتام یدودتا ح زیرا ن ھیتواند مرمانھ بودن قض یتر است و م عیسر
  

  )Judicial Decision( یقضائ یدگیرس
 قھیطر نیتر یدر دادگاه است كھ بدون شك رسم یقضائ یدگیرس یالملل نیحل و فصل اختالفات ب یروش حقوق نیدوم
 یدگیرس یخیاز نظر تار, معذلك. است یمطمئن و علن ریغ, گران, منازعات معموًال كند یالبتھ حل و فصل قضائ. است
آن را , یو فصل اختالفات مروبط بھ حقوق خصوص لح یحداقل برا یحقوق یھا ستمیاست كھ ھمھ س یا قھیطر یقضائ

  )۴.(اند رفتھیپذ
  
  گات خچھیتار_ ٢

مسئلھ حل , در چارچوب گات. گردد یتجارت و كاھش تعرفھ ھا برم یدر مورد آزاد ١٩۴٧گات بھ موافقتنامھ  سابقھ
راجع بھ آن است و در  ٢٣و  ٢٢گات ماده  ھیبوده است كھ در موافقتنامھ اول یوفصل اختالف ھموراه مطلب مھم

 یموافقت نامھ ھا ١٩٨۴و ١٩۵٨,١٩۶۶,١٩٧٩,١٩٨٢ یدر سالھا زیاصالح شده و از آن پس تا بحال ن ١٩۵۵
  .حل و فصل اختالفات در گات منعقده شده است نییمودر مقررات و آدر  یاصالح

 ینظام حل و فصل كامل و مستوفائ تواندیكوتاه و مجمل است و نم ١٩۴٧موافقتنامھ گات  ٢٣و٢٢بھ تذكر كھ ماده  الزم
  .دینما یزیر ھیرا پا
حل و فصل اختالفات مورد  نیآئ) ١٩٧٣_٧٩( ویدور توك زیو ن) ١٩۶۴_۶٧( یدر مذاكرات گات در دور كند البتھ

مسئلھ حل و  زین, دور مذاكرات چند جانبھ تحت گات بوده نیو دورتروگوئھ كھ ھشتم) ۵(قرار گرفت  یتوجھ فراوان
بھ صورت تفاھم نامھ حل و  نكیآن ا جھیكھ نت(مذاكره و اقدامات درون گات بوده است  یاز حوزه ھا ییفصل اختالفات 

  ).ستشده ا میفصل اختالفات تنظ
  
  حل و فصل اختالفات تحت گات_ ٣

گات است كھ بھ موجب آن استفاده و  ٢٣و٢٢گات ھمانا مواد  یاعضا نیناظر بھ حل و فصل اختالف ب یاصل مقررات
و اجازه داده  ینیب شیپ,  نیگزیجا ایبھ صورت متناوب , حل و فصل اختالفات یو حقوق یاسیس یمراجعھ بھ ابزارھا

  )۶. (شده است
 گریكدیبا , گات باشد یكھ موثر بر اجرا یدرباره ھر موضوع دیعضو با یمقرر كرده كشورھا ١٩۴٧گات  ٢٢ ماده

_ ینزاع و اختالف حقوق_ ولو مشخصًا مربوط بھ نقض مقررات گات, و تبادل نظر كنند) consultation)مشورت 
 یو م, دھد یحل وفصل اختالفات بدست نم یراب یا افتھیشكل  نیآئ ای یرسم كیگونھ تكن چیماده مذكور ھ یمنتھ. نباشد

بھ شرط . مراجعھ كرد) پانل(ھئت  لیبھ مرحلھ تشك, مذكور ٢مشورت موضوع ماده  یعنیاز مرحلھ اول  مًایتوان مستق
را بر  یمقصد انًایاح, یمرحلھ مشورت بعنوان مرحلھ مقدمات یعنی) ٢بند ( ٢٣رسد كھاعمال ماده  یبنظر م نیچن نكھیا

  .شود ینم جھیآورد ومنجر بھ نت ینم
نقض است و ھم  تیماده ھم ناظر بھ شكا ١بند . حل و فصل است سمیمكان ینوع یحاو سھیدر مقام مقا, گات ٢٣ ماده
تعھد  كیاز  گریبتواند بھ نقض و تخف كشور د ینقض آن است كھ كشور شاك تیمنظور از شكا ینقض ریغ تیشكا

از  یاست كھ گرچھ مورد خاص و مشخص ننقض آ ریغ تیو مقصود از شكا دیامشخص تحت گات اشاره و استناد نم
كھ  یو منافع ازاتیرا از بعض امت یشاك, یخاط ایعنھ  یشود كھ اقدامات كشور مشتك یاما ادعا م, نقض رخ نداده

صورت بروز  ممكن است بھ تیالبتھ اقدامات مورد شكا. محروم كرده است, گات عائد او شود باتیمقرر بوده تحت ترت
 یجابیفعل مثبت و ا كیكرده و نھ لزومًا ارتكاب  جادیعنھ ا یاحوال خاص باشد كھ كشور مشتك واوضاع  ای تیموقع كی

جامعھ  ھیعل كایاشارھكرد كھ آمر ١٩٨۵سال  ھیتوان بھ قض یبھ عنوان نمونھ م. توسط آن كشور در نقض مقررات گات
از محصوالت در  یدر مورد پاره ا ورجامعھ مذك یدیتول یاز كمك ھا ینمود كھ اوضاع و احوال ناش تیشكا یاروپائ

قرار  نیمورد توافق طرف امیاز ھمان نوع كھ در آن ا یمربوط بھ كاھش تعرفھ محصوالت واردات باتیبا ترت, آن سالھا
  .شد زیموفق ن تیشكا نیدر ا كایامر. ھماھنگ نبوده است, گرفتھ بود

طبق مفاد . باشد ینقض م ریغ تیآنھا شكا% ۵نقض است و فقط  تیاز نوع شكا اتیشكا% ٩۵در عمل حدود , حال ھرب
سود  یاز دول عضو خواه ناخواه متضمن نف كیگات توسط ھر  باتیمفروض است كھ ھرگونھ نقض ترت, گات ٢٣ماده 

 ٢٣اعمال ماده  یبرا, گریبھ عبارت د). ضرر هامار( اعضا د رچارچوب گات دارند  ریاست كھ سا یو لطمھ بھ منافع
 نیا. ستیتحقق نقض و اثبات آن شرط ن یبرا, كھ در لسان حقوقدانان مصطلح است یورود ضرر خاص بھ مفھوم

 شیگات توسط كشور عضو بسا منجر شود بھ افزا باتینقض ترت رایز, است رادیاز ا یاماره موجھ و خال ایفرض 



  یحل و فصل اختالفات سازمان تجارت جھان نیآئ: عنوان مقالھ 
  
  یپروفسور آندرومگ:  سندهینو  

  یدكتر محسن محب: وشرح ترجمھ
  
  
 

آنھا آثار سوء خواھد  یگذار ھیسرما یبشود كھ بر برنامھ ھا ییھا یثبات یباعث ب ایاعضا و  گرید یمعامالت برا نھیھز
از  تیدر شكا, یبنابران. بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود یآن را بر حجم معامالت جار رینتوان تاث نكھیداشت ولو ا

عنھ  یمشتك یعنی یل بر عھده كشور خاطیبار دل, است یبر دوش مدع لینقض بر خالف قاعده كھ بار دل تینوع شكا
 اتیگات در مور شكا ٢٣توجھ داشت كھ اماره تحت ماده  دیبا, بھر حال. اماره را ابطال و لغو كند ایفرض  نیاست كھ ا

 یتعرفھ ا باتیتعھد خاص در موافقتنامھ گات و ترت كیاست كھ نقض  یبلكھ خاص موارد, شود ینم ینقض جار ریغ
  .مطرح باشد

مقررات گات , یو علن ضیبدون تبع یرقابت تجار قیگات كھ عبارت است از تشو یھدف اصل تیو تثب دییتا یراستا در
, حجم صادرات تیاعضا در مورد محدود نیدو جانبھ خاص ب یاگر از توافق ھا یثالث اجازه داده كھ حت یبھ كشورھا

را كھ با تعھدات چند جانبھ كشورھا  یتجار باتیو ترت اتامگونھ اقد نیتوانند لغو ا یم ندیب ینم بیآس میبھ طور مستق
  .ندیدرخواست نما, تحت گات ھماھنگ نست

 زیاثر شدن ھر گونھ اقدام تخلف آم یدر لغو و ب نانیحل وفصل گات عبارت است از اطم باتیھدف ترت نیاول, حال بھر
 specific(تعھد است  نیع یدر نظام حل وفصل اختالفات گات اجرا یمقصد نھائ, گریبھ سخن د. اعضاء از گات
performance (عضو گات بھ عھده گرفتھ اند  یكھ كشورھا )یدر راستا). یو نھ مثال جبران خسارات بھ صورت پول 

 ھرگونھ یو اصالح فور یبررس یسازد برا یموافقتنامھ گات اعضا را ملزم ) ٣بند ( ١٠فكر است كھ ماده  نیھم
  .ندیرا در كشور خود بر پا و اعمال نما یمشخص فاتیو تشر یدگیمرجع رس, یمروبط بھ امر گمرك یاقدامات ادار

نقطھ ھر  یامدعی یعضو شاك, مرحلھ اول, و آن در گات معموًال سھ مرحلھ دارد نییحل و فصل اختالفات و آ باتیترت
صحبت ( كند  یارسال و ارائھ م ربطیذ یاعضا ریسا ایطرف مقابل  یخود را بھ صورت مكتوب برا تینظرھا و شكا

و ) ١(٢٢ماده (  ردیپذ یانجام م یدو جانبھ رسم یھا یزنیو بعد مشورت ھا و را) ستیاز دادخواست و ادلھ و مدارك ن
 یصورت م تیچند جانبھ در خصوص موضوع رد شكا یمشورت ھا و گفتگوھا نكھیا ایو ) موافقتنامھ گات) ١(٢٣

حل و فصل اختالفات كھ در  كیپلماتیمرحلھ است كھ طرق د نیدر ھم. است یحالت دوم گھگاه و اتفاق نیكھ البتھ ا ردیگ
ھر چند در عمل روش  ردیگ یمورد استفاده قرار م, میكھ بر شمرد بیو بھ ھمان ترت میبھ آن اشاره كرد گفتار ھیطال

اعضاء است كھ مووضع  حیكننده ترج انیامر ب نید كھ اشون یو سازش بھ ندرت مورد مراجعھ واقع م لھیجم یمساع
  .ندحل كن یالزام آور و مطابق با اصول حقوق یا قھیاختالف را بھ طر

 ییھا ھیمرحلھ دوم عبارت است از ارجاع موضوع بھ ھمراه با توص. دیانجامین قیبھ توف كیپلماتیطرق د نیھرگاه ا اما
دھد تا مسئلھ مورد  یم لیپنج عضو تشك ایمتشكل از سھ ) پانل( یئتیھ, گات یشورا. كندیم ھیحل موضوع تھ یبرا
مربوط بھ  اتیواقع لیاحراز و تسج ثیاز ح زین, یحقوق تاز نظر مقررا یو گزارش ندینما یرا بھ دقت بررس تیشكا

اما , ستمرحلھ مجاز ا نیدر ا یكتب حیلوا. و مستقل باشند طرفیب یستیبا ئتیھ نیا یاعضا. ندینما ھیاختالف تھ
 یمشورت كسرهی) پانل( یدگیرس ئتیگزارش ھ, یبار. است تا محرمانھ بودن روند ار محفوظ بماند یعلن ریغ یدگیرس

  .شود رفتھیگات پذ یتوسط شورا نكھیمگر ا, ستیاست و الزام آور ن
منتخب  یدگیرس ئتیو مداقھ در گزارش ھ یحل وفصل گات عبارت است از بررس باتیاما مرحلھ سوم در ترت و

. مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود میتصم یو ظرف مدت معقول ردیانجام پذ تیبھ فور یستیگات كھ با یشورا
_ ھا اتفاق آراء مالك است  ئتیھ رشنسبت بھ گزا یریگ میتصم یبرا, كھ در شورا بوجو آمده یا ھیھر چند طبق رو

 یبحث ھا ای لیل معموًال گزارشھا بدون جرح و تعددر عم نھمھیب ا_ داند یم یرا كاف تیولو مقررات گات اكثر
 میمثًال تصم. مفاد گزارش ھا ھم وجود دادر یماندن و عدم اجرا میاز عق ییالبتھ نمونھ ھا. شود یم رفتھیپذ یطوالن

آن را  یگاه خود طرف شاك, نداشتھ است یریاساسًا تاث یطرف خاط ایكھ بازنده بوده  یبھ طرف تمتخذه در گزارش نسب
  .ساختھ است یعمل ریغ یاسیس ای یفن لیمفاد گزارش را بھ دال یو گاه گذشت زمان اجرا, بالاجرا گذاشتھ است

گات  باتیكھ اقدامات خود را كھ مخالف ترت یكشور خاط یبرا دیآ یبوجود م یتعھد حقوق كیگزارش در شورا  دییتا با
شورا در مورد لغو  میتصم یاز اجرا یكھ كشور خاط ید در مواردتعھ نیا یریگیپ یاز راھھا یكی. لغو كند, بوده است

كھ  یتعرفھ ا ازاتیامت ایتعھدات  قیمجوز تعل رخواستعبارت است از د, زند یاقدامات نامناسب خود سرباز م
 یو حت, بھ ندرت بعمل آمده اریبس یتقاضائ نیالبتھ چن. وضع كرده اند ایقبول  یعضو بھ نفع كشور خاط یكشورھا

 یتالف یتجار یھا تیمسلم كھ محدود تیواقع نیبھ خاطر ا دیشا. است امدهیداده شد اغلب بھ اجرا درن قیمجوز تعل یوقت
مورد بوده كھ  كیبھرحال در عمل تا كنون . آور است انیز, كند یكھ آنھا را برقرار م یكشور یقبل از ھمھ برا زیآم
حداقل  كھیداه شده در حال یاجازه تالف, یحیترج ازاتیتعھدات و امت قیدرخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعل نیا

  .ترد شده اس قیدرخواست مجوز تعل گریدر پنج مورد د
 یعنی, اجازه دھند دیعضو با یھا را ھمھ كشورھا فیو تخف یتعرفھ ا باتیترت قیتعل یعنی انھیجو یاقدامات تالف میگفت
و مھم باشد كھ آن را موجھ  یشود كھ اوضاع و احوال چنان جد یاجازه داده م یو آنھم ھنگام ستیمجاز ن كجانبھی یتالف

  سازد
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) یحیترج یتعرفھ ھا( تحت گات  باتیكاھش حجم تعھدات وترت یبرا یاجازه محدود, گات ٢١ذكر است كھ ماده  انیشا
ست كھ گات اجازه كاھش ا یتنھا مورد نی, اطالع حاصل است كھیتا جائ. دھد یبھ اعضاء م یتیبراساس مالحظات امن

و قاطع بودن تعھدات  یجد یژگیو رایاست ز تیمواجد اھ ٢١مقررات ماده . را داده است كطرفھیتعھدات بطور 
عمل كند  ینشیعضو گات اصوًال اجازه ندارد بھ صورت گز رایدھد ز یقرار م دیتحت گات را مورد تاك یكشورھا
 طیمگر تحت شرا, )در گات ضیاصل عدم تبع( دھد رییتغ ایرا كاھش  یو بعض ردیو بپذ ندیتعھدات را برگز یوپاره ا
  .آن شكور مطرح باشد یتیامن حظاتكھ مال ییاستثنا
پرسش  نیا یكھ عضو ستیچندان نامرسوم ن دیآ یم شیپ یاختالف یوقت, گات ٢١ماده  قیمفھوم مض رغمیعل معذلك

در حوزه مقررات گات  ایآ گرینھ؛ بھ عبارت د ایات ھست اساسًا حادث از نوع اختالفات مربوط بھ گ ایرامطرح كند آ
  )٧.(گات مجاز و معاف است ٢١ هاست كھ طبق ماد یتیاز جملھ استثنائات امن ای ردیگ یقرار م

  
  موضوعات مطروحھ در مذاكرات دوراروگوئھ_ ۴
مسئلھ نظام حل و فصل اختالفات در گات است كھ سرانجام , كھ در مذاكرات دوراروگوئھ مطرح بوده یجملھ مسائل از

 سیتاس اتیبا توجھ بھ مقتض ژهیو بو ازھایآن متناسب با ن لینظام و تكم نیشفاف كردن ا یتفاھم نامھ برا كی میبھ تنظ
 سمیدر خصوص مكان) سال ١٢(كرات اروگوئھ كھ در طول سالھا مذا یمسائل) ٨(دیگرد یمنتھ یسازمان تجارت جھان

حاصل از  جیكھ نتا یمسائل را با پاسخ نیاھم ا ًالیذ. متفاوت است, بوده یحل اختالفات تحت گات مورد بحث و بررس
  :میكن یمرور م, آنھا فراھم نموده یمذاكرات اوروگوئھ برا

حل اختالف در گات اساسًا مطلوب و  یبرا یسازمان داور كی جادیا ای نیالطرف یمرض یمراجعھ بھ داور ایآ_ ١
  مناسب است؟

  )٩.(قرار نگرفتھ اس یریگیمورد مطالعھ و پ یمطلب بھ طور جد نیا
شود تا  ینیب شیگات پ یاعضا نیمختلف حل وفصل اختالفات ب سمیاز انواع مكان یتر عیوس فیبھتر است ط ایآ_ ٢

, حل و فصل اختالف وجود دارد كیپلماتیدر برابر طرق د یحقوق یھا سمیاعضاء در مورد مكان نیكھ ب ینظرات مختلف
  شود؟ یم نیبھتر تام

اتخاذ  یكار و چھ در سطح سازمان نیو آئ یشكل ثیچھ از ح) safeguard( یدارد كھ اقدامات حفاظت یضرورت ایآ_ ٣
ھ بودن گات و حقوق اشخاص نظام چند جانب, اعضاء در مورد حل اختالف نیدو جانبھ ب یھدف كھ توافق ھا نیشود با ا

  و آن را كم رنگ نسازد؟ اندازدیثالث را بھ خطر ن
در نظر گرفتھ  یو مناسب تر یاضاف یھا سمیمكان افتھیكمتر توسعھ  یحل اختالف با كشورھا یالزم است برا ایآ_ ۴

  شود؟
مذكور  یزمان یمھلت ھا ایشود؟  ینیب شیمشورت بمنظور حل اختالف پ یبرا یشرط اضاف شیپ كیالزم است  ایآ_ ۵

  كوتاه تر شود؟ ٢٣در ماده 
خصوصًا با توجھ بھ استفاده كم و , شود یاجبار یگریانجیسازش و م, لھیجم یمساع سمیاستافده از مكان دیبا ایآ_ ۶

  شود؟ یحل اختالف م یروش ھا برا نیكھ از ا یمحدود
  .موضوع مورد قبول واقع نشده است نیا ظاھرًا

در نظر گرفتھ  یفرع یھا تھیشورا كم یبھتر است برا ایچگونھ؟ آ. ابدیشورا در حل اختالف توسعھ نقش  دیبا ایآ_ ٧
الزم است  ایآ. بھاو اعطا شود یشتریب اراتیكند اخت یكھ شورا ر مقام ركن حل اختالف عمل م یدر موارد دیبا ای,شود
خواھد  زین یواجد آثار حقوق دیو تائ بیتصو نیا, كند بیتصوھا را  ئتیشورا گزارش ھ كھیشود كھ در صورت حیتصر
  بود؟
  .ضرورت ھا بوده است نیبخاطر ھم, شورا در نظر گرفتھ شده یكھ برا یچن گانھ ا نقش
شود؟  دییو ت حیتصر) در موارد بروز اختالف( از جانب ھر عضو گات  ئتیھ لیالزم است حق درخواست تشك ایآ_ ٨
اول اتفاق آراء حاصل نشود كھ , مورد رد كند نیرا ر ا ئتیھ لیست تشكبھتر است شورا حق داشتھ باشددرخوا ای

داشتھ باشد كھ  دیعضو عق یاز كشورھا یكیو دوم , عضو از نوع اختالف گات ھست یكشورھا نیاختالف مطروحھ ب
  طرق حل اختالف مراجعھ شود؟ ریبھ سا یحالت نیاساسًا بھتر است در چن نكھیا ای, ھنوز زود است ئتیھ لیتشك

  .است افتھین رییابقاء شده و تغ یقبل وضع
 ریاز نوع غ تیشكا یعنی_ ) ٢بند (  ٢٣موضوع ماده  تیشكا نكھیبرا یوضع شود مبن یحیالزم است شرط صر ایآ_  ٩

  مربوط و ارتباط آن با مقررات گات؟ اتیاز واقع یمنضم باشد بھ شرح مختصر دیبا_ نقص
  .استنشده  ملحوظ

  واگذار كرد؟ یحل اختالف را بھ خود شاك یمناسب برا سمیانتخاب مكان دیبا ایآ_  ١٠
  .واقع نشده است ملحوظ
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 دیبا ای, كند شنھادیو پ ھیرا خودش تھ) پانل(  یدگیرس ئتیاجازه داده شود كھ دستور كا رھ یبھ كشور شاك دیبا ایآ_ ١١
مورد طور  نیدر ا نیطرف نكھیمگر ا, دینما میباشد كھ دستور كار را خود او مطابق استاندارد تنظ ئتیبھ عھده خود ھ

  توافق كرده باشند؟ یگرید
  .نشده است ملحوظ

 یدگیرس یھا ئتیدر ھ تیعضو یبرا یاشخاص و مقامات دولت یاز اسام یرسم ریغ یمناسب است فھرست ایآ_ ١٢
الزم است بھ  ایآ د؟یاكنون الزم است بھ اجرا در آ اینشھ آ یتا بحال عمل یداشتھ ول نظر از ابتدا وجود نیفراھم شود؟ ا

 ئتیھ لیاختالف راسًا نسبت بھ تشك نیطرف نیب توافقدادشھ شود كھ در صورت عدم  اریكل گات اخت یاجرائ ریمد
  د؟یاقدام نما یابیبصورت غ

  .شده است نیضرورت تام نیا
كار و گزارش  تیفیكھ ك یتر كرد بنحو یتر و تخصص یھا را حرفھ ا ئتیدر ھ یدگیتوان روند رس یچگونھ م_ ١٣
كھ بھ  یدشوار است كھ كسان ثیح نیاز ا ژهیمطلب بو نیا ابد؟یارتقاء , كنند یارائھ م یدگیھا پس از رس ئتیكھ  ییھا

  .ارندند یكاف یسال آشنائ ۴٠طول  دراغلب با تحوالت گات  ندیآ یدر م یدگیرس یھا ئتیھ تیعضو
  .الزم دانستھ شده است نیاز متخصص شتریب استفاده

تر شود و مواد مربوط  یرسم, استاندار یھسئت ھا با استفاده و جذب روش ھا یدگیالزم است روند رس ایآ_ ١۴
  گردد؟_ كوتاھتر انًایو اح( مشخص تر

  .كوتاھتر شدھاست مواعد
وضع  یمقررات و قواعد بھتر انھیجو یتالف یاقدامات ای یتیحما ماتیصدور تصم یھست كھ برا یضرورت ایآ_ ١۵
  شود؟

  .تر شده است حیروشن تر و صر انھیجو یمروبط بھ اقدامات تالف مقررات
  كرد؟ دیچھ با, گات كھ اصوًال چند جانبھ است ستمیدو جانبھ حل اختالف در رابطھ با س باتیدر مورد ترت_ ١۶
 نیكنند تا قبل از انتشار انھا ب یصادر م یدگیرس یھا ئتیرا كھ ھ ییمحرمانھ بودن گزارش ھا توانیچگونھ م_ ١٧
  نمود؟ نیعضو تام یكشورھا ھیكل

 میتصم كیالزم است با ایشوند  بیمعموًال در شورا تصو دیبا ایداشتھ باشند؟ آ دیبا یگاھیھا چھ جا ئتیگزارش ھ_ ١٨
مربوط بھ حل اختالف  یھا یریگ میگات ھمراه شوند؟ در مورد شرط اتفاق آراء در تصم یشوا ھیاز ناح یاضاف یاثبات

  دكرد؟یچھ با) الفطرف اخت(  نفعیذ یكشورھا یرا یاتفاق آراء منھا ای
  ).اتفاق آراء حاصل است, مخالف وجود نداشتھ باشد یكھ را یدر صوت. ( است دهیگرد ینیب شیپ یاتفاق آراء منف شرط
 ھیالزام آور و رو یاز نظر حقوق, مفاد موافقتنامھ گات ریتفس ثیھا در مقام حل اختالف از ح ئتیرش ھگزا ایآ_ ١٩

  ست؟یچ ربطیذ اتیواقع ثیاز ح ژهیبو یگزارش ھا درباره موارد بعد نیشوند؟ ارزش و اثر ا یمحسوب م
  .نكرده است رییموجود ابقاء شده و تغ ھیرو
  كنند؟ انیب زیادلھ خود را ن, اعتراض دارند یدگیرس یھا ئتیكھ نسبت بھگزارش ھ یالزم است كشورھائ ایآ_ ٢٠

  .نشده است ملحوظ
  
  یسازمان تجارت جھان_ ۵

مذاكرات . درست اورد مذاكرات دوراوروگوئھ است نیمھم تر, در چارچوب گات یسازمان تجارت جھان لیتشك
از  یاریكرد و در بس یحركن م شتریب یدگیچیبھ پ و مرتب رو) سال ١٢ بیقر(است  یطوالن اریدرراوروگوئھ بس

در  قیعم یمذاكرات موجب تحول نیا شدمراحل بود كھ معلوم  نیاما در آخر. گرفت یمواقع در آستانھ شكست قرار م
  .خواھد شد یحاكم بر تجارت جھان ینظام حقوق
بھ اضافھ ) تفاھم نامھ كیموافقتنامھ و  ٢١(, یسند مھم و اساس ٢٢مذاكرات دووروگوئھ گات مشتمل است بر  محصول

راجع  دیو بھ امضاء رس ھیكھ در مذاكرات اوروگوئھ تھ یفقره تفاھم نامھ ا كیھا  ھیو اعالم رانیوز ماتیتصم یتعداد
كھ در واقع  یسازمان تجارت جھان سیمربوط بھ تاس فقتنامھموا) ١٠(حل و فصل اختالف  فاتیاست بھ مقررات و تشر

 یساختار سازمان تجارت جھان, موافقتنامھ ھا وابستھ بھ آن است ھیدور از مذاكرات است و بق نیا ھیسس و پاسند مو
 یاست كھ دائم) Ministerial conference( رانیسازمان كنفرانس وز نیمقام ا نیتر یعال. رامشخص كرده است

 یعموم یآن بھ شورا اراتیاثنا اخت نیر اان فاصلھ باشد كھ د یاجالس ھا نییبلكھ ممكن است تا دو سال ب ستین
)General council (وجود دارد كھ  یگرید یفرع یشوراھا, نیعالوه بر ا. وشد یم ضیتفو یسازمان تجارت جھان

 یشورا, تجارت كاال یمانند شورا_ كند  یم میتنظ وگوناگون را اداره  یاز موافقتنامھ ھا یكیعملكرد و امور , ھر كدام
  .یمعنو تیمالك یتجار یجنبھ ھا یشورا ایتجارت خدمات و



  یحل و فصل اختالفات سازمان تجارت جھان نیآئ: عنوان مقالھ 
  
  یپروفسور آندرومگ:  سندهینو  

  یدكتر محسن محب: وشرح ترجمھ
  
  
 

 ثیح نیسازمان از ا یعموم یاست كھ شورا یاداره نظام حل و فصل اختالفات با سازمان تجارت جھان تیمسئول
  .كند یعمل م) Dispute Settlement Body(بعنوان ركن حل اختالف 

و نھ _ تفاھم نامھ  كیدر  یوط بھ حل و فصل اختالفات ھمگآن است كھ مقررات مرب ستمیس نیمنحصر بھ فرد ا یژگیو
, تفاھم نامكھ الزام اور نباشد نیھدف آن بوده كھ مفاد ا دیدر نگاه اول ممكن است تصور شود شا. آمده است_ موافقتنامھ 

كھ ھمھ اعضا آن را مضا  یسازمان تجارت جھان سیمربوط بھ تاس یموافقتنامھ اصل رایز, ستیتصور درست ن نیاما ا
تفاھم نامھ حل و فصل  نیاز آنھا ھم یكیآن است و  یھا وستیكند كھ پ یارجاع و عطف م گریسند د ٢٢بھ , كرده اند

  .مفاد ان الزام اور و الزم االتباع است, اختالفات است ولذا برخالف نام آن كھ تفاھم نامھ است
  
  یجھاننظام حل وفصل اختالفات در سامزان تجارت _ ۶

موافقتنامھ  یاز تعداد یاست كھ ناش یاختالفات ھیمعطوف بھ كل, یجھان یحل و فصل اختالفات در سازمان تجار باتیترت
  :ریچھار موافقتنامھ ز یعنی, مفصل منعقده در دوراوروگوئھ باشد یھا
  ١٩٩۴تعرفھ و تجارت  یموافقتنامھ عموم_ 
  رتبط با تجارتم یگذار ھیموافقتنامھ راجع بھ اقدامات سرما_ 
  موافقتنامھ تجارت خدماتچ_ 
  یمعنو تیمالك یتجار یموافقتنامھ جنبھ ھا_ 
  
  حل و فصل اختالف باتیھدق ترت_  الف
از نوع روند  یحقوقدانان روشن است كھ نظام حل و فصل اختالف در سازمان تجارت جھان ینكتھ برا نیاست ا ستھیشا

نحوه حل و فصل  سھیبلكھ درمقام مقا. ستین, كھ اغلب با آن آشنا ھستند یداور قیاز طر یدعاو یحل وفصل ترافع
عبارت است از  یمقصد غائ رایز. یھ تر است تا داوریو شب كترینزد یگریانجیبھ م یاختالف درسازمان تجارت جھان

  .اختالف صادر شود نیاز طرف یكی تیدر محكوم ییرا نكھیكار ساز و مثبت تا ا یبھ توافق افتنیدست 
  
  حل و اختالف نیآئ_ ب
  :پردازند یوجود دارد كھ بھ حل اختالف م اركنیسھ مرجع  ینظام حل و فصل اختالف در سازمان تجارت جھان در
  panel یدگیرس ئتیھ_ 
  Appellate Body نافیركن است_ 
  General council یعموم یشورا_ 

 نیاست كھ مورد قبول و توافق طرف یمتشكل از كسان) پانل( یدگیرس ئتیھ لیمرحلھ در حل اختالف تشك نینخست
از  یتجارب كاف یالملل دارا نیشوند كھ در تجارت ب یانتخاب م یاشخاص نیاز ب یدگیرس ئتیھ یاعضا. اختالف باشند

وجود  یدیشد لیشد آن بود كھ تما یحل اختالف در گات م یقبل ستمیكھ بر س یاز انتقادات یكی. و عمل باشند یتئور ثیح
بھبعد و بدنبال  ١٩٨۴از سال  یمنتھ. استافده شود. است دیشان اغلب محل ترد یطرفیكھ ب یداشت كھ از مقامات دولت

در  تیعضو یبرا یدولت ریمستقل و غ نیمتخصص شتریحل و فصل اختالف صورت گرفت و ب ستمیكھ در س یاصالح
  .رنگ باختھ است یانتقادھا ھم كم نیا, شدند یم انتخابھا  ئتیھ

 تیھدف و اولو نیھنوز حل و فصل دوستانھ و موثر نخست, یدرنظام حل وفصل اختالف سازمان تجارت جھان, یبار
تفاھم نامھ حل وفصل اختالف كھ در مذاكرات دواوروگوئھ , حل اختالف نیشیبا مقررات پ سھیالبتھ در مقا. است
 زیحل اختالف ن یھا ئتیاست و نقش ھ دهكر ینیب شیپ یمانمواعد ز ثیرا از ح یسخت تر فاتیتشر, شده بیتصو

در مود رنحوه حل اختالف اصوًال در  ئتیگزارش ھ, كھ در تفاھم نامھ مذكور آمده  یمطابق قاعده ا رایز, افتھیتوسعھ 
  .بھ اتفاق آراء رد شود نكھیمگر ا, ردیگ یقرار م بیمورد تصو یعموم یشورا

 ئتیكھ براساس گزارش ھ یكشور. است دیجد یا دهیپد, نافیركن است یتجارت جھان نظام تازه حل و فصل سازمان در
آن ثابت  یھفت عضو دارد كھ سھ تا نافیركن است. رجوع كند نافیتواند بھ مرجع است یم, شناختھ شده یخاط یدگیرس

 ئتیھ یھا افتھی یتا كجا و در چھ ابعاد نافیركن است نكھیا. ھا ححضور و دخالت خواھد داشت یدگیاست و در ھمھ رس
  .موكول بھ نظر خود او حسب مورد خواھد بود, نظر خواھد كرد دیو تجد ینیرا بازب قیو حقا اتیدر مورد واقع یدگیرس

شود  یم میتسل یعموم یبھ شورا یبدست آمده ھمگ نافیھمراه با ھر آنچھ در مرحلھ است ھیاول یدگیرس ئتیھ گزارش
 بیو تصو دییآن را تا, را رد كند ئتیكھبھ اتفاق گزارش ھ ین شور و مداقھ خواھد كرد و جز در صورتكھ نسبت بھ ا

گونھ  چیھ نینخست یھا ئتیھ یھا ھیو توص استو مستقل  یرسم یریگ میمرجع تصم كی یعموم یشورا. كند یم
مورد  یدگیرس ئتیگزارش ھ نكھیھم. دیو قبول نما ردیخود او آنھا را بپذ نكھیاو ندارد مگر ا میبر نظم و تصم یاثر

 افتھیموظف خواھند بود كھ آن محترم شمرند و  یقرار گرفت ھمھ طرفھا از نظر حقوق یعموم یشورا بیقبول و تصو
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البتھ اگر شورا آن را , شود یمنتھ زیآم یتواند بھ اقدامات تالف یقصور و تخلف از نظر شورا م. كنند اجراآن را  یھا

خواھد بود كھ اقدامات تخلف  یتعرفھ ا باتیاترتیدر حوزه ھمان موافقتنامھ  انھیجو یاقدام تالف, االصول یعل. اجازه دھد
نشده كھ اگر با  ینیب شیصراحتًا پ یمقررات سازمان تجارت جھان دراما . است افتھیدر رابطھ با آن انجام  ھیاول زیآم

مربوط نابجا و نامتناسب  یتعرفھ ا باتیدر رابطھ با ترت انھیجو یاقدامات تالف, ھیتوجھ بھ اوضاع و احوال خاص قض
  .ریخ ایھم مجاز است  زیآم یاقدامات متقابل تالف ایآ, باشد
  افتھیدر حال توسعھ و كم توسعھ  یكشورھا_  ج

 باتیانواع ترت افتھیدر حال توسعھ و كم توسعھ  یكشورھا یبرا, كھ از ابتدا در گات وجود داشتھ یطوالن ھیرو طبق
 یبرا زیدر مورد حل اختالف ن. كند یم جادیا یشتریآنھا امكانات ب یخاص وجود داشتھ كھ برا یو رزروھا یحیرجت

توسعھ  یكھ با كشورھا یبھ موضوعات و اختالفات یدگیرس یتواند برا یشده كھ م ینیب شیدر حال توسعھ پ یكشورھا
بر  یعمدتًا مبتن باتیترت نیا. ندیاستفاده نما یتر و مطلوب تر عیحل و فصل سر نییو آ باتیدارند از ترت شرفتھیو پ افتھی
 خلفاز ت یناش یاقتصاد یامدھایپ یطوالن یمدت یتوانند برا یدر حال توسعھ نم یمالحظھ است كھ كشورھا نیا

باشند و لذا  دهیچیو پ یطوالن یھا یدگیرا تحمل كنند و منتظر رس یاز مقررات سازمان تجارت جھان شرفتھیپ یكشورھا
وجود  یحیترج باتیو ترت ازاتیامت افتھیكم توسعھ  یدر مورد كشورھا. شود یدگیتر رس عیآنھا سر اتیبھ شكا دیبا

نشان دھند و  یمذكور صبور یكشورھا ھیاختالف عل رحعضو گات خواستھ شده در ط یكشورھا ھیداردو از كل
كمتر توسعھ  یكشورھا ھیحل و فصل عل یھا سمیتوسل بھ مكان طرح اختالف و ایكھ آ ندیتوجھ نما ننكتھیھمواره بھ ا

حل  سمیخود مكان راینھ؟ ز ایھست  یسازمان تجارت جھان یاھداف اصل قیو تشو بیدر جھت ترغ یابزار موثر افتھی
 یتجارت آزاد و تعرفھ ھا, رقابت آزاد و سالم یعنیگات  یشده كھ ھدف اصل یجھت طراح نیاختالف اساسًا در ا

  .شود یبھ نقض غرض منتھ دیو استفاده از آن نبا ابدیو تحقق  دیبھتر بدست آ یحیترج
  
  رانیموضع ا_ ٧

گذاشتھ شده مسئلھ حل و فصل اختالف در  نجانبیبھ عھده ا یسازمان تجارت جھان یجنبھ ھا ناریكھ در سم یموضوع
پرسش . است یمطلب مھم تر ناریمس یاما ھدف اصل. میمورد عرضھ داشت نیرا در ا یسازمان مذكور است كھ مطالب

نھ؟  ایدر بر دارد  یازیھست و امت رانیبھ نفع ا یجھانبھ سازمان تجارت  رانیالحاق ا ایآن است كھ آ ناریسم نیا یاصل
 رانیكھ نسبت بھ ا نجانبیمانندا یكس, منظر نیاست و از ا یو فرھنگ یاسیالبتھ مستلزم مالحظات س, سئوال نیپاسخ بھا

 شتریب كھاست  یمنحصر بھ موضوعات دیآ یگفتھ م ًالیآنچھ ذ نیبنابرا. اظھار نظر ندارد تیصالح دیآ یبشمار م یرونیب
  .است یمربوط بھ مسئلھ حل و فصل اختالف و روند ان در سازمان تجارت جھان

ست در دست ا یصرفًا ابزار یروند حل و فصل اختالف در سازمان تجارت جھان میاشتباه است كھ گمان بر, نخست
گمان  یب, انھیخاورم یكشورھا. ندینما لیكوچكتر تحم یبزرگ كھ نظرگاه و خواست خود را بر كشورھا یكشورھا

 یوجھ تنھا كشورھا چیاما بھ, ھا و عالئق خاص خود را دارند ینگران یقانونمند كردن تجرات جھان یدرباره روش ھا
در واقع . بزرگ خود دارند یتجار یدر خصوص شركا یع و موجھمشور یھا یدلواپس نیچن انًایكھ اح ستندیكوچكتر ن
 وهیكوچكتر در مذاكرات دور اوروگوئھ حضور و مشاركت داشتند تا مطمئن شوند ش یكشورھا نیاز ھم یتعداد كاف

اما از . كوچكتر حفظ گردد یوآمرانھ نباشد و حقوق و منافع كشورھا زیوفصل اختالف تحكم آم لح نیمقررات ائ یھا
عضو سازمان انتظارات و اھداف خاص خود را در  یاز كشورھا یاریكھ بس رفتیرا ھم پذ نیا دیالبتھ با گرید یسو

دست  یبرا یسازمان بعنوان ابزرا نیاز آنھا تالش كنند از ا یندارد كھ بعض یتعجب چیدارند و ھ یسازمان تجارت جھان
  .ندیاستفاده نما شتریب ازاتیبھ امت افتنی

مورد توجھ  دیبا زین, كرده دایپ یركن حل اختالف سازمان تجارت جھان ماتیكھ تصم یتیو اھم گاهیجا ,حوزه نیا در
آن است كھ , كھ در مقررات حل وفصل اختالف رخ داده راتییتغ نیاز مھم تر یكی میھمانطور كھ گفت. ردیقرار گ

نقض و لغو آنھا در  رایشوند ز ی دییو غالبًا تا وًالشود معم یكھ در اركان حل اختالف سازمان اتخاذ م یماتیتصم
اتفاق آراء (كند محتاج اتفاق آراء و اجماع است  یكھ در مقام ركن حل اختالف عمل م یسازمان ھنگام یعموم یشورا

در واقع ھدف . بخشد یركن حل اختالف را ارتقاء م تینقش و اھم یتحول بھ طور قابل توجھ نیكھ ا ستیشك ن) یمف
امر  كیو  یتجارت آزاد كھ روح سازمان تجارت جھان یو اصالح مقررات حل اختالف ان بوده كھ قواعد اصل تحولاز 

ممكن است اصالح مقررات  نكھیولو ا, شود یتلق یھمچنان جد, رود یعضو بشمار م یھمھ كشورھا نیب یدستھ جمع
با . اثر شود یو ب یدر عمل خنث, سازش دھنده یعنیخود قائل است  یكھ ركن حل اختالف برا یتیمذكور در برابر اولو

ركن اختالف بھر حال  ماتیرود كھ آراء و تصم یسمت م نیآشكارا بھا یسازمان تجارت جھان یفرھنگ درون, نھمھیا
 ماتیاست كھ تصم نیاصل بر ا نكھینھفتھ و آن ا ینكتھ ا, سخن نیدر ا. از جانب ھمھ كشورھا محترم شمرده شود دیبا

  .اجرا شود یبھ سھولت و بطور عاد دیبا, شد دیمطرح و تائ یعموم یدر شورا نكھیھم ختالفامراجع حل 
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, آورد یم شیرا پ یالملل عموم نیو شناختھ شده حقوق ب یشگیركن حل اختالف ھمان مشكل ھم ماتیتصم یاجرا البتھ
احتمال بھر  نیا, نكھیو باالخره ا. یالملل نیمراجع ب ماتیتصم یاجرا یبرا یموثر و واقع یفقدان ضمانت اجرا یعنی

با  سھیدر مقا دیمقررات جد نكھیا رغمیعل, یجھان تعضو در سازمان تجار یاز كشورھا یكیحال وجود دارد كھ 
تصمم  یباز ھم از اجرا, دھد یاجازه م یكشور خاط ھیرا عل انھیجو یاز اقدامات تالف یتر عیوس فیمقررات سابق ط

 نیب رایدھد ز یقرار م یخود را در وضع دشوار یكشور خاط, یصورت نیالبتھ در چن, ركن حل اختالف سرباز زند
در سازمان آشكار  تیعضو یبقا یو با اصرار او برا) ركن حل اختالف( سازمان  ماتیاو بھ تصم مستمر یتوجھ یب

 رایكند ز یفراھم م یكشور نیچن یبرا یشتریمشكالت ب زیبرخورد تناقض آم نیو ھم. وجود دارد یو ناسازگار تیمبان
و صداقت او در رفتار  یكند و ھم وفادار یم نسازما تیماندن بھ عضو یاو در باق یاسیعزم س یداریاز ناپا تیھم حكا

  .ركن حل اختالف میتصم یامتناع ساده از اجرا كیتا , افكند یم دیاش را بھ محاق ترد یالملل نیب
 میمتمركز كن یحول محور شتریرساند تا توجھ خود را ب یاریت كھ ما را اس نیاز طرح مالحظات و نكات باال ا ھدف

مناسب  ییكشورھا یبحق برا, یدر سازمان تجارت جھان تیاصوًال عضو. است یو اساس یاتیح رانیا یبرا تًایكھ نھا
خصوصًا كھ  ندینما تیحما یالملل نیدر صحتنھ تجارت ب ماست كھ خبواھند صادقانھ از اصول تجارت آزاد و رقابت سال

. است افتھی یتر عیدد و قلمرو وس یپوشش م زیخدمات را ن, سازمان مذكور عالوه بر تجارت كاال, در حال حاضر
در مورد مراوده و  زیبازتر در مسئلھ تجارت كاال و خدمات و ن یاتخاذ موضع یبھ معنا, بھ نوبھ خود یلیتما نیچن
از , ھمھ كشورھا و در ھمھ زمانھا یلزومًا برا یبرخورد نیكھ چن ستیم نالبتھ چندان معلو. جھان است ھیبا بق رتتجا

در حال  ایاست كھ آ نیا یمسئلھ اصل, رانیاما در مورد ا. باشد یممكن و عمل یحت ایمناسب  یو فرھنگ ینظر اقتصاد
 یاز جملھ نكات مھم و اساس ر؟یخ دیاش اتخاذ نما یالملل نیرا درروابط ب یموضع و نظرگاھ نیھست چن لیحاضر ما

 یبزرگ جھان یبازارھا, در گات تیدر صورت عدن عدم عضو ایباشد كھ آ نیا دیبا رانیا یپرسش برا نیا یابیدر ارز
در سازمان تجارت  تیبزرگ عضو ازیامت یچرا كھ از نظر اقتصاد ر؟یخ ای ابدی یمحصوالت خود بستھ م یرا بھ رو

  .نھفتھ است) توسعھ صادرات(كشور  یدراتصا یھا تیظرف شیدر افزا, ینجھا
  
آن  ٣٣در فصل ششم منشور ملل متحده آمده كھ ماده  زیبھ صورت مساملت آم یالملل نیحل اختالف ب یھا سمیمكان_ ١
  :دیگو یم

حل آن را  زیقبل از ھر چ دیگردد با یالملل نیب تیصلح و امن دیھر ھر اختالف كھ دوام آن ممكن است باعث تھد نیطرف
 ایمراجعھ بھ موسسات ,  یحل و فصل قضائ, یداور, )سازش( یآشت, یگر یانجیم, قاتیتحق, مذاكره یاز مجرا

ھا مترج  یپاورق یتمام.(م. ندیجستجو نما, خود انتخاببھ  گرید زیبھ طرق مسالمت آم ای) یمنطقھ ا( یمحل یباتیترت
  ).است
عھدنامھ  ٢١مثًال در ماده  ستیمشخص ن, دهینرس جھیگفت مذاكره بھ نتتوان  یچھ موقع م نكھیمذاكره و ا اریمع_ ٢

از  یآمده است كھ حل و فصل اختالفات ناش) ١٣٣۴سال  یدادگستر نیمجموعھ قوان(متحده  االتیو ا رانیمودت ا
دارد كھ مووضع  تیصالح یدر صورت وانیاست اما د) الھھ( یدادگستر یالملل نیب وانید تیعھدنامھ مذكور در صالح

ان در حل  قیو عدم توف یپلماسیمذاركره از طرق د یبنابران. بخش حل ندشھ باشد تیبطور رضا یپلماسید قیاز طر
موكول , شرط مذاكره چھ موقع بر آمده و انجام شده نیا نكھیا صیلكن تشخ. است انیشرط مراجعھ بھ دو شیپ, اختالف
  .م_) .یریامكان پذ( یرونیگردد و ھم بھ عوامل ب یآن بر م ینااست كھ ھم بھ خود مذاكره و مع یلبھ عوام

البتھ ه ردو متضمن مداخلھ شخص ثالث . دو اشتباه كرد نیا دیبایاست و ن كینزد یگر یانجیامی لھیجم یمفھوم مساع_ ٣
داده  یشتریب حیتوض ًالیذ یپروفسور مگ. كند یم یشتریشخش ثالث مداخلھ ب یگر یانجیدر م یباشند منتھ یم

  .م_.است
آنچھ ظاھرًا و در نگاه اول ممكن است بنظر  رغمیگفت عل دیبا یالملل نیب ییو حل و فصل قضا یداور سھیدر مقا_ ۴

كھ ھنوز دولت وجود  ینیدر جوامع نخست. آمده است دیپد یموخر و پس از داور یروش حل و فصل قضائ, رسد
دولت  شیدایپس از پ ژهیبعدًا بو. شده است یم حل میگوئ یم یداور آنچھ امروزه یعنی یاختالفات با كد خدامنش, نداشت

شده  لیتبد یو بھ دستگاه قضائ افتھی یدر ساختار دولت جائ, یو كد خدامنش یداور ستمیس نیباستان ھم ونانیشھر در _ 
حل وفصل  نیبنابرا. داوران از قدرت دولت اشتفاده شدھاست ماتیتصم یضمانت اجرا نیتام یبرا ژهیاست و بو

و متكامل ھمان  افتھیشكل تحول , مینام یم یدادگستر التیآنچھ امروزه تشك یعنی, افتھیصورت سازمان  بھ یقضائ
  .م_.است یدوار

منعقد شده كھ موسوم بھ تفاھم  ١٩٧٩ ویموافقتنامھ مروبط بھ حل فصل اختالفات در مذاكرات دور توگ نیمھم تر_ ۵
  .م. باشد یالف محل و فصل اخت ھینامھ در مورد رو

 نیتواند ب یگات اثر داشتھ باشد و مربوط بھ آن باشد م یھرموضوع كھ بر اجرا: دیگو یم ١٩۴٧گات  ٢٢ماده _ ۶
عضو  یاز كشورھا یكیحقوق  كھیصورت ددریگو یم ١٩۴٧گات  ٢٣ماده .  ردیاعضا مورد بحث و مشورت قرار گ
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مذاكره موضوع ماده  نیبنابرا. خواھند نمود ظرجبران آن اعضاء مذاكره و تبادل ن یبرا, نقض شده باشد ای دهیلطمھ د
و ناظر , نھ ایاز اعضاء مورد لطمھ و خدشھ واقع شده باشد  یكیاست كھ منافع اعضا گات در اثر اقدام  نیفارغ از ا, ٢٢

است  یناظر بھ مورد ٢٣ماده اما . اعضٌا است نیبھ مطلق ھرگونھ تبادل نظرو مشورت در موضاعات مختلف گات ب
باشد  دهیمورد نقض قرار گرفتھ و لطمھ د گریعضو گات بھ علت اقدامات و عملكرد عضو د یازكشورھا یكی فعكھ منا
دو ماده  نیبھ اعتبار مفاد ا, داده شده حیھمانطور كھ در متن توض. موافقتنامھ حادث شده باشد یاختالف در اجرا یو نوع

( نقض تیو شكا) ٢٢ماده ( نقض  ریغ تیشكا: شده میقسعضو گات بھ دو گروه ت یكشورھا نیب اتیشكا ایاختالفات 
  .م_) ٢٣ماده 

كشور عضو متعھد باشد ) الف: (نخواھد شد كھ ریتفس یموافقتنامھ طور نیدر ا زیچ چیھ: گوشد یم ٢١ماده _ ٧
كھ  یكشور عضو را از اتخاذ اقدامات) ب( ای, او است یتیامن یمنافع اساس ریأن مغا یرا ارائھ كند كھ افشا یاطالعات

كھ  یكاالھائ ای یمانند تجارت اسلحھ و مھمات جنگ... كندممنوع , داند یم یخود ضرور یتیحراست از منافع امن یبرا
د تعھدات خو یكھ برا یاقدامات ای, معامالت زمان جنگ ای, بداند یضرور یتداركات نظام یبرا میمستق ریو غ میمستق

  .داند یدر سازمان ملل الزم م
متمركز بود  یسئواالت یعضو گات در مذاكرات اوروگئھ حوال یكشورھا نیمسئلھ حل و فصل اختالفات ب یبررس_  ٨

أمده بھ علت  ١٩۴٧موافقتنامھ گات  ٢٣و  ٢٢نظام حل و فصل كھ در مواد . چند گالھ بدست أمده بود یكھ بدنبال اجرا
) ١٩٧٩( یگرچھ در مذاكرات دور كند. انتقاد بوده است وردموثر ھمواره م یفقدان راه حل ھا ژهیاختصار و بو, ابھام

أن متناسب  یھایدگیچیو پ یتجارت جھان اتیاما ھنوز با مقتض, اشكاالت مربوط بھ مواد مذكور برطرف شد یپاره ا
كھ در دوراروگوئھ در خصوص نظام حل و  یسئواالت. حل اختالف وجود نداشت یبرا ینبود و راه حل موثر و ملموس

ھا و نواقص ان نظام تا  ینشان دھنده نگران یبخوب, فصل اختالف مطرح بوده و در متن مقالھ مورد اشاره قرار گرفتھ
  .م.باشد یقبل از دوراروگوئھ م

د سئوال مطروحھ حاصل از مذاكرات دوراروگوئھ در مور جھیدست أورد ونت, دیأ یقسمت با عالمت م نیأنچھ در ا_ ٩
  .م.ذكر نشده است یپاسخ زیدر مورد بعض سئواالتن ایپاسخ أن و  كی یباشد و گاه در مورد چند سئوال متوال یم

١٠ _Understanding on the Rules and procedures Governing the settlement of Disputes. 
در مجموعھ _ نامھ مربوط بھ حل و فصل اختالفات  منجملھ تفاھم_متن كامل اسناد مذاكرات اوروگوئھ  یفارس ترجمھ

انتشارات , ١٩٩۴دوراوروگوئھ  یسند نھائ. است  یمنتشر نموده قابل دسترس یبازرگان یكھ موسسھ پژوھشھا یكامل
  م).١٣٧٣(, یبازرگان یموسسھ مطالعات و پژوھشھا

  
  یپروفسور آندرومگ:  سندهینو  

  یدكتر محسن محب: وشرح ترجمھ
  

  حقوقي ھامون موسسھ: از سایت برگرفتھ
  
  


