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  چکیده
ها در سیستم  چارچوب رسیدگی هاي حاکم بر حل اختالفات، نامه قواعد و رویه تفاهمضوابط 

هاي رسیدگی  هیأت مذکور نامه تفاهمگرچه . قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است
هاي سازمان حل  نامه و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختالفات اعضا را براساس موافقت

نامه و  گردند که در تفاهم اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می ،و فصل نمایند
هاي رسیدگی و رکن  هیأتارد گونه مواغلب در این. اند هاي سازمان مطرح نگردیده نامه موافقت
  . گردند به اصول کلی حقوقی  متوسل می استینافی

معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل 
نامه  تفاهمو فصل دعاوي سازمان بر چه مبناي حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات 

هاي  دهد که هیأت مرتبط نشان می و رویه قضایِی حاکم بر حل اختالفات هاي قواعد و رویه
توانند بر مبناي مفهوم صالحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی  سازمان میرکن استینافی رسیدگی و 

  .براي حل و فصل مشکالت شکلی در اختالفات میان اعضاي سازمان استفاده نمایند
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  مقدمه
ترین ارکان این سازمان تجاري  یکی از مهم 1حل و فصل دعاوي سازمان تجارت جهانی رکن

دو سؤال مهم . بوده که وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختالفات میان اعضاي سازمان را برعهده دارد
ت که مرجع در خصوص هر مرجع رسیدگی از جمله رکن حل و فصل دعاوي سازمان مزبور این اس

رسیدگی مذکور صالحیت رسیدگی به چه نوع اختالفاتی را داشته و براساس چه قانون و یا قوانینی 
» صالحیت موضوعی«نماید؟ در مورد سؤال اول که تحت عنوان  گونه اختالفات رسیدگی می به این

 به وضوح روشن می سازد که مرجع مزبور، 2گردد مقررات سازمان تجارت جهانی مطرح می
صالحیت رسیدگی به کلیه اختالفات پیرامون نحوه اجراي مقررات و ضوابط مندرج در 

هاي سازمان تجارت جهانی را برعهده دارد و به دلیل همین وضوح در این خصوص  نامه موافقت
مشاهده  )Marceau, 2001, p.1107; Pauwelyn, 2003, p.444(اختالف نظري میان صاحبنظران 

گونه  توانند در رسیدگی به این ل اختالفاتی در خصوص قواعد و مقرراتی که میبا این حا. شود نمی
که درحالی. گردد اختالفات مدنظر قرار گیرند در میان صاحبنظران این حوزه مشاهده می

بر این باورند که رسیدگی به اختالفات اعضا تنها براساس مقررات  )Ranjan, 2009, p.23(برخی
پذیر  هاي مورد اشاره در مقررات سازمان مزبور امکان نامه ن و سایر موافقتهاي سازما نامه موافقت

معتقد به اعمال کلیه قواعد، اصول و مقررات ) Bartels, 2001, p.499-519(است؛ گروهی دیگر
 ,Pauwelyn, 2001البته در این میان برخی. باشند ها می گونه رسیدگی الملل عمومی در این حقوق بین

p.535-578) (بر قواعدي غیر از مقررات سازمان تجارت نیز قائل به تفکیک گشته و ادعاهاي مبتنی
بر مقررات و ضوابطی غیر از مقررات سازمان را که ارائه دفاع مبتنیپذیرند؛ درحالی جهانی را نمی

گیري صریح رکن حل و فصل  این اختالف نظر به علت عدم موضع. دانندتوسط اعضا قابل قبول می
  .ي سازمان در این خصوص تشدید گردیده و بر ابهامات موجود در این خصوص افزوده استدعاو

بنابراین یکی از سؤاالت اصلی در زمینه رسیدگی به اختالفات میان اعضاي سازمان تجارت 
گونه اختالفات صرفا براساس مقررات و ضوابط مندرج  جهانی این است که آیا رسیدگی به این

هاي مورد اشاره در مقررات  نامه ي سازمان تجارت جهانی و یا سایر موافقتها نامه در موافقت
توانند در حل و  الملل عمومی می سازمان مزبور بوده و یا تمامی اصول پذیرفته شده حقوق بین

  .اختالفات مورد استناد قرار گیرندفصل این 
                                                                                                    
1. WTO’s Dispute Settlement Body (DSB)

  هاي حاکم بر حل اختالفات نامه قواعد و رویه ماده یک تفاهم .2
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ک سو سیستم حقوقی گردد که از ی ضرورت توجه به موضوع، با عنایت به این نکته روشن می
ها و  اي از موارد قادر به ارائه پاسخ سازمان تجارت جهانی شبیه هر سیستم حقوقی دیگري در پاره

باشد؛ چنانکه در بعضی  هاي مناسب براي حل اختالفات با تکیه بر قواعد و مقررات خود نمی حل راه
قررات بوده که در این موضوعات شاهد برخی مقررات مبهم و ناقص و یا حتی فقدان ضوابط و م

از سوي دیگر باید توجه داشت . ماند صورت راهی جز رجوع به اصول کلی حقوقی مرتبط باقی نمی
توانند قواعد  گردد و تنها اعضاي سازمان می که سازمان تجارت جهانی توسط اعضاي خود اداره می

این ویژگی . حذف نمایندجدیدي را بر آن حاکم ساخته و یا قواعد موجود را تعدیل، تصحیح و یا 
بنابراین از آنجا که رکن حل و .  گردد براي اعضاي آن می» ایجاد اطمینان و قابلیت پیش بینی«باعث 

گونه که در  آن- فصل دعاوي سازمان مزبور این اختیار را ندارد تا بر حقوق و تعهدات اعضا 
لذا استفاده بدون حد و مرز از اصول کلی بیافزاید یا از آنها بکاهد،  - هاي آن مقرر گردیده نامه موافقت

گونه اصول نکته دیگر اینکه با اعمال این. تواند به این ویژگی مهم سازمان خدشه وارد نماید حقوقی می
کلی بدون ارائه مبناي حقوقی و مستدل در توجیه استفاده از آنها به شفافیت سیستم حل و فصل 

  .اعتبار سازمان تجارت جهانی زیر سؤال می رود اختالفات سازمان لطمه وارد گردیده و حتی
با عنایت به مطالب فوق، مقاله حاضر براي رفع ابهام مزبور پس از تبیین مفهوم اصول کلی 
حقوقی ابتدا به بررسی مقررات سازمان در خصوص حل و فصل اختالفات پرداخته تا موضع 

ه حلی فارغ از متن مقررات مقررات سازمان در این خصوص روشن گردد؛ سپس به جستجوي را
. پردازدسازمان براي استفاده از اصول کلی حقوقی در حل و فصل اختالفات میان اعضاي سازمان می

هدف این نوشتار ارائه فهرستی از اصول کلی حقوقی قابل اعمال در سیستم حقوقی سازمان تجارت 
اصول کلی حقوقی و شرایط اعمال جهانی نبوده بلکه صرفا تبیین امکان یا عدم امکان استفاده از 

، تبیین مفهوم آن و شرایط الزم براي »1صالحیت ذاتی«در این راستا ارائه مفهوم . ها مدنظر است آن
  . دهد استناد به آن در اعمال اصول کلی حقوقی  بخش دوم مقاله را به خود اختصاص می

  
مفهوم اصول کلی حقوقی. 1

گردند که  موجود در دنیا برخی مفاهیم کلی مشاهده میهاي حقوقی  با بررسی هر یک از نظام
گذار با الهام از این ها و هنجارهاي حاکم بر آن نظام حقوقی است و قانون نشأت گرفته از ارزش

                                                                                                    
1. Inherent Jurisdiction
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برخی از این مفاهیم در قالب قواعد . نماید ها اقدام به وضع قواعد حقوقی می هنجارها و ارزش
اي دیگر بنا به دالیلی که موضوع بحث ما نیست به صورت قانون اند، اما پاره موضوعه گنجانده شده

در غیاب این مفاهیم و اصول . کاهد شان نمی ها از اهمیت اند، هرچند که عدم تصریح آن در نیامده
بر . گردد کلی، قضاوت و داوري بسیار دشوار گشته و گاهی منجر به صدور احکام ناعادالنه می

ضوابطی هستند که «اند که اصول کلی حقوقی  بیان داشته )Dworkin, 1967, p.23(همین اساس برخی
این اصول .»شوند باشند، که مراعات می عدالت یا انصاف یا دیگر ابعاد اخالق می ]تحقق[شرط 

حقوقی بازتابی از اخالق و عادات و رسوم مردمان یک کشور و در عین حال حافظ منافع جمعی یا 
گر چه از ) 73- 74، صص1376محمدزاده وادقانی، . (جامعه استفردي یا نظم عمومی حاکم بر 

در آرا و گفتار و تألیفات حقوقی فراوان استفاده گردیده اما تعریف » اصول کلی حقوقی«اصطالح 
توان گفت اصول کلی  رسد می با این حال به نظر می. یکسان و مشخصی از آن ارائه نشده است

  .کنندعد تشکیل دهنده یک نظام حقوقی را تبیین میحقوقی مفاهیمی هستند که مجموعه قوا
در واقع یک اصل حقوقی زیر بناي یک قاعده حقوقی بوده و دالیل وجودي آن را روشن 

پردازد حال آنکه یک اصل  به عبارت دیگر یک قاعده حقوقی به بیان چیستی می. سازد می
ود انتزاعی بوده و به نتایج بنابراین اصول کلی حقوقی اگر چه خ. دهد چرایی آن را شرح می

هستند، که ساختار نظم حقوقی  شوند، اما سرمنشأ بسیاري از قواعد حقوقی عینی عینی ختم نمی
  ).64، ص1390موسوي و میرمحمدي، (دهند  المللی را شکل می جامعه بین

ها یا مراجع داوري بسیار مهم  نقش اصول حقوقی در رسیدگی به اختالفات توسط دادگاه
گیري  براي حل و فصل اختالف توسط یک مرجع رسیدگی، مرجع مزبور براي تصمیم .است

در چنین مواردي مرجع رسیدگی کننده با سه . باشد نیازمند تفسیر یک قاعده حقوقی می
گاهی قاعده حقوقی مطابق با اصل کلی مرتبط : وضعیت متفاوت ممکن است مواجه گردد

در . اي نیز بنماید نماید و چه بسا به اصل مزبور اشاره یوجود داشته و لذا قاضی آن را اعمال م
گردد که در این  برخی موارد قاعده مزبور به نوعی تجاوز از یک اصل کلی حقوقی تلقی می

در مواردي نیز قاعده خاصی درباره . عمل آیدبایست تفسیر مضیقی از قاعده به حالت می
شود و  تر مینقش اصول حقوقی پررنگ موضوع مورد اختالف وجود ندارد که در این حالت

داند  حلی را که مناسب و موافق با این اصول می مرجع رسیدگی با کمک اصول کلی حقوقی راه
  ).86، ص1376محمدزاده وادقانی، (دهد ارائه می
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عنوان اصولی کلی اصول کلی حقوقی گاهی از حوزه نظام حقوقی داخلی فراتر رفته و به
اصول مزبور استانداردهاي مشترك میان همه یا اکثریت . نمایند نمایی میالمللی خود حقوقی بین

گردند؛ با این  هاي حقوقی مختلف بوده که با استفاده از مطالعات تطبیقی تعیین می سیستم
هاي  المللی پژوهشگران حقوقی سیستم توضیح که براي یافتن یک اصل کلی حقوقی بین

اند، ها را شناسایی نموده مشترك همه یا اکثریت آن حقوقی مختلف را بررسی نموده و ضوابط
  .المللی را استخراج نمایند تا یک اصل کلی حقوقی بین

اهمیت نقش این دسته از اصول کلی حقوقی باعث گردیده که در بند ج پاراگراف اول ماده 
در موارد و  1عنوان یکی از منابع حقوقی مطرح شدهالمللی دادگستري به اساسنامه دیوان بین 38

  ). 37-55، ص1392الهویی نظري، (المللی دادگستري به آنها استناد نماید  متعددي دیوان بین
هاي حقوقی از جمله سیستم  نظر به اهمیت استفاده از اصول کلی حقوقی در تمام سیستم

حقوقی سازمان تجارت جهانی و اجمال و سکوت برخی اسناد این سازمان پیرامون امکان یا 
هاي سازمان در حل و فصل  نامه ان استفاده از مقررات و قواعد خارج از قواعد موافقتعدم امک

اختالفات میان اعضا، ضروري است تا با توسل به اسناد حقوقی سازمان مزبور و همچنین مفاهیم 
حقوقی مرتبط با موضوع، به بررسی امکان استفاده از این اصول در اختالفات میان اعضاي 

مبناي حقوقی استفاده از اصول کلی حقوقی در سیستم قضایی سازمان تجارت  سازمان، تبیین
بایست به جستجوي امکان  بنابراین در ابتدا می. جهانی و شرایط استفاده از این اصول پرداخت

هاي حاکم بر حل اختالف نامه راجع به قواعد و رویه استفاده از اصول کلی حقوقی در تفاهم
  .صلی مرتبط با رکن حل و فصل دعاوي سازمان پرداخته شودعنوان سند اسازمان به

  
هاي حاکم بر  نامه قواعد و رویه استفاده از اصول کلی حقوقی در چارچوب تفاهم. 2

حل اختالفات سازمان تجارت جهانی
نامه  طور کلی حل و فصل اختالفات اعضاي سازمان تجارت جهانی براساس ضوابط تفاهمبه

نامه که از نتایج مهم  این تفاهم. گیرد صورت می 2کم بر حل اختالفاتهاي حا قواعد و رویه
                                                                                                    
1. Article 38: “The Court, whose function is to decide in accordance with international 
law such disputes as are submitted to it, shall apply: … c. the general principles of law 
recognized by civilized nations; … ”.
2. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 1994

هاي حاکم بر حل اختالفات سازمان تجارت  نامه قواعد و رویه رت تفاهمجهت رعایت اختصار در این مقاله به جاي عبا
  . گردد نامه استفاده می جهانی از عبارت تفاهم
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باشد نحوه حل و فصل اختالفات میان اعضا در خصوص تخلف از  مذاکرات دور اروگوئه می
هاي سازمان تجارت جهانی را تعیین نموده و به استثناي قواعد و ضوابط  نامه مقررات موافقت

هاي تحت پوشش مقرر گردیده، در خصوص تمامی  امهن خاص و اضافی که در برخی موافقت
  .باشد اختالفات میان اعضا الزم االجرا می

نامه پیرامون استفاده از قواعد و ضوابط مدنظر  بایست در این تفاهم طور منطقی میبنابراین به
ه قبل رسد ک لذا به نظر می. در رسیدگی به اختالفات و نحوه استفاده از آنها اظهار نظر شده باشد

  .نامه در این خصوص پرداخته شود بایست به بررسی مقررات تفاهم از هر چیز می
دارد که حوزه رسیدگی رکن حل و فصل دعاوي  نامه با صراحت بیان می این تفاهم 1ماده 

هاي تحت پوشش و  نامه سازمان به حل و فصل اختالفات میان اعضا در خصوص اجراي موافقت
ان تجارت جهانی اختصاص دارد و صالحیت رسیدگی به سایر دعاوي نامه تأسیس سازم موافقت

نامه مذکور، ناظر بر  هاي تفاهم قواعد و رویه«: دارد که این ماده بیان می. میان اعضا را ندارد
هاي مذکور در  نامه اختالفاتی خواهد بود که طبق مقررات مشورت و حل اختالف موافقت

هاي تحت پوشش خوانده  نامه نامه به عنوان موافقت ین تفاهمکه در ا(نامه حاضر  تفاهم 1پیوست 
ها و حل  نامه همچنین ناظر بر مشورت هاي این تفاهم قواعد و رویه. گردند مطرح می) شود می

اختالف میان اعضا در خصوص حقوق و تعهدات آنها به موجب مقررات موافقت نامه تأسیس 
به عنوان موافقت نامه سازمان تجارت جهانی  نامه که در این تفاهم(سازمان تجارت جهانی 

نامه تحت پوشش دیگري  نامه حاضر، به تنهایی یا در پیوند با هر موافقت و تفاهم) شود نامیده می
در هر حال این ماده صرفا به صالحیت موضوعی رکن حل و فصل دعاوي . »...خواهد بود

با این حال . نماید قضایی را تعیین می سازمان اشاره نموده و موضوعات مورد بررسی در این نهاد
بایست در  نامه، رویکرد آن در خصوص قواعد و مقرراتی را که می توجه به سایر مواد این تفاهم

  .سازد رسیدگی به اختالفات مدنظر قرار گیرند را روشن می
. باشدآن می  7نامه در زمینه موضوع این مقاله ماده  یکی از مقررات مهم و مورد توجه تفاهم

دارد  هاي رسیدگی سازمان بیان می نامه در راستاي تبیین وظایف هیأت تفاهم 7ماده  2و  1بند 
روز پس از تشکیل هیأت رسیدگی به ترتیب دیگر  20هاي اختالف ظرف  اگر طرف. 1«: که

بررسی مسأله ارجاع «: هاي رسیدگی داراي شرح وظایف زیر خواهند بود توافق نکنند، هیأت
نام (با توجه به مقررات مربوط در ... در سند ) نام طرف(کن حل و فصل دعاوي توسط شده به ر
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هایی  و دستیابی به چنان یافته) هاي اختالف هاي تحت پوشش ذکر شده توسط طرف نامه موافقت
ها  نامه ها یا صدور احکام مقرر در آن موافقت که به رکن حل و فصل دعاوي در ارائه توصیه

هایی  نامه هاي رسیدگی مقررات مربوط به موافقت نامه یا موافقت هیأت. 2. »کمک خواهد کرد
  .»...هاي اختالف ذکر کرده اند مورد توجه قرار خواهند داد را که طرف

نمایند که هیأت رسیدگی باید موضوع مورد اختالف را  عبارات این ماده به روشنی بیان می
 ,Marceau, 2001(ي سازمان مورد بررسی قرار دهد ها نامه با توجه به مقررات مندرج در موافقت

p.1102; Trachtman, 1999, p.342 ( .توان اصول کلی حقوقی را که در متن  و لذا نمی
  .ها به آنها اشاره نشده به عنوان مبناي رسیدگی به اختالفات مدنظر قرار داد نامه موافقت

چنان «با توجه به درج عبارت  .)Pauwelyn, 2001, p.562(با این حال برخی صاحبنظران 
توانند براي حل  هاي رسیدگی می نامه بر این باورند که هیأت تفاهم 7ماده  1در بند » 1هایی یافته

و فصل اختالفات اعضا به قواعد و ضوابطی ورأي آن چه که در مقررات سازمان اشاره 
چنان «چنین استنباطی از عبارت دهد که  نامه نشان می بررسی متن تفاهم. اند استناد نمایند گردیده

رسیدگی پس از بررسی اختالفات مطرح  با این توضیح که هیأت. باشد صحیح نمی» هایی یافته
شده ممکن است به دو نتیجه متفاوت دست یابد یا اقدام خاص، مورد اعتراض مطابق با مقررات 

گردد و  هاي خواهان رد میهاي سازمان بوده و لذا ادعا و یا شکایت کشور یا کشور نامه موافقت
یا اقدام خاص مزبور با بخشی از مقررات سازمان معارض بوده و بنابراین اعتراض قبول قرار 

هاي سازمان به  نامه در هر دو مورد هیأت رسیدگی صرفا براساس مقررات موافقت. گیرد می
تواند به  خوانده مینماید که  البته در حالت اول این هیأت اعالم می. نماید اختالف رسیدگی می

خواهد که اقدام مزبور را حذف و یا  اقدام خود ادامه دهد و در حالت دوم از خوانده می
هایی  رسیدگی در این حالت یافته به عبارت دیگر هیأت. براساس مقررات سازمان اصالح نماید

چنان «عبارت  معناي. نماید تا اقدام مورد اعتراض با مقررات سازمان مطابق گردد را ارائه می
  .گردد با توجه به این پیش زمینه روشن می» هایی یافته

رغم تعهد هیأت بر این باورند که علی. )Pauwelyn, 2001, p.561-562(همچنین این عده
رسیدگی براي مدنظر قرار دادن و اعمال قواعد سازمان تجارت جهانی هیچ چیزي در مقررات 

هاي رسیدگی را از اعمال قواعدي بجز مقررات  هیأتسازمان تجارت جهانی وجود ندارد تا 
                                                                                                    
1. Such findings
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اند که  همچنین بیان نموده. هاي سازمان در رسیدگی به اختالفات اعضا منع نماید نامه موافقت
الملل را هدف خود قرار داده، الزم  یک سیستم حقوقی که اعمال قواعد خاصی از حقوق بین

الملل اشاره نماید؛ چنین ارجاعی اتوماتیک  نیست تا صراحتا به اعمال قواعد مرتبط حقوق بین
  . گردد وار محقق می

عملکرد اصلی . نماید نامه این نظر را تأیید نمی و دیگر مقررات تفاهم 7بررسی دقیق ماده 
رکن حل و فصل دعاوي سازمان حل و فصل اختالفات میان اعضاي سازمان در خصوص 

هاي حقوقی  تحت پوشش بوده و به چالش هاي نامه اجراي حقوق و تعهدات مقرر در موافقت
هاي  به عبارت دیگر هیأت. باشد توجهی ندارد میان اعضا که مرتبط با مقررات سازمان نمی

باشند و فقط به  رسیدگی یا رکن استینافی مراجع رسیدگی داراي صالحیت قضایی عمومی نمی
نامه نیز  تفاهم 7ماده . یندنما اختالفات میان اعضا درباره اجراي مقررات سازمان، رسیدگی می

هاي تحت  نامه بایست مطابق موافقت سازد که ادعاها و دفاعیات طرفین اختالف می روشن می
اگر اعضاي سازمان قصد داشتند تا به هیأت رسیدگی . پوشش ارائه و مورد بررسی قرار گیرند

جانده شده استفاده هاي سازمان گن نامه اجازه دهند تا از قوانینی بجز آن چه که در موافقت
  .داشت بایست این امر را به وضوح بیان می می 7نمایند، ماده 

هاي رسیدگی باید اختالفات  دهد که هیأت رسد که این بخش از مقررات نشان می به نظر می
هاي تحت پوشش سازمان بررسی نماید و طرفین  نامه مدنظر را با توجه به مقررات موافقت

  . عاها یا دفاعیات خود را بر این مقررات مبتنی سازندبایست اد اختالف نیز می
 ,Pauwelyn, 2001(بایست مورد بررسی قرار گیرد ادعاي برخی صاحبنظران  نکته دیگري که می

p.569( . در خصوص عدم امکان  استناد به مقررات خارج از مقررات سازمان تجارت جهانی به
در جریان رسیدگی به اختالفات میان » دفاع«به عنوان  و امکان توسل و استناد به آنها» ادعا«عنوان 

نامه گردد که هیچ عبارتی در موافقت در مقام بیان علت این تمایز بیان می. باشد اعضاي سازمان می
سازمان تجارت جهانی وجود ندارد که اعمال مقرراتی غیر از مقررات سازمان را براي حل و فصل 

این دلیل نیز مبناي حقوقی .)Pauwelyn, 2001, p.564(نوع نماید اختالفات میان اعضا به صراحت مم
اگر ممنوعیت صریح، مالك و مبناي بحث است چنین ممنوعیت صریحی . و منطقی محکمی ندارد

که استناد در خصوص استناد به مقررات غیر سازمان در مقام بیان یک ادعا نیز وجود ندارد؛ درحالی
در مقام طرح یک ادعا از سوي این دسته از صاحبنظران تأیید  به مقررات و قواعد غیرسازمان

  . نگردیده است
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 ,Weiss, 2003(نامه است  تفاهم 11تواند راهگشاي حل این ابهام باشد ماده  ماده دیگري که می

p.193 .(هاي  وظیفه هیأت«: دارد پردازد مقرر می هاي رسیدگی می این ماده که به بیان وظیفه هیأت
نامه حاضر و  هایش به موجب تفاهم به رکن حل و فصل دعاوي در ایفاي مسؤولیت رسیدگی کمک

بنابراین هیأت رسیدگی باید یک ارزیابی عینی در مورد . هاي تحت پوشش است نامه موافقت
اي که نزد آن مطرح است از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و  مسأله

هاي دیگري که به رکن  هاي تحت پوشش مربوط به عمل آورد و به یافته نامه قتانطباق آن با مواف
هاي تحت پوشش کمک  نامه ها یا صدور احکام مقرر در موافقت حل و فصل دعاوي در ارائه توصیه

  .»...کند دست یابد می
مطابق ماده مذکور وظیفه هیأت رسیدگی، کمک به رکن حل و فصل دعاوي در انجام 

هاي تحت پوشش است،  بنابراین هیأت  نامه نامه و دیگر موافقت یش براساس تفاهمها مسؤولیت
  :رسیدگی در راستاي انجام وظایف خود چند اقدام را باید انجام دهد

  .ارزیابی عینی از مباحث و موضوعات مورد اختالف) الف
  . پوششهاي تحت  نامه بررسی قابلیت اجرا و انطباق موضوع مورد اختالف با موافقت) ب
ها یا صدور احکام  هایی که به رکن حل و فصل دعاوي در ارائه توصیه دستیابی به یافته) ج

  .هاي تحت پوشش کمک نماید نامه مقرر در موافقت
هاي تحت  نامه هاي رسیدگی این است که ضوابط مقرر در موافقت بنابراین وظیفه هیأت

ال و تعیین نماید که آیا پوشش را در خصوص موضوعات و اختالفات مطرح شده اعم
این ماده به هیچ عنوان . باشند یا خیر موضوعات مورد اختالف مطابق با مقررات سازمان می

تواند براساس مقرراتی بجز  تصریح ننموده که ارزیابی عینی مباحث و واقعیات یک موضوع می
  .هاي تحت پوشش صورت گیرد نامه مقررات مندرج در موافقت

هاي  یافته«به  11معتقدند که اشاره ماده . )Pauwelyn, 2001, p.562(برخی صاحبنظران 
دیدگاه امکان استفاده از مقررات دیگر در زمینه اختالفات سازمان تجارت جهانی را » دیگري

در متن ماده مزبور و توجه به عبارات مقدم بر » هاي دیگر یافته«توجه به عبارت . نماید تقویت می
گونه که پیشتر در خصوص  در واقع همان. نماید عقیده مزبور را تأیید نمیآن در متن این ماده، 

گویاي آن » هاي دیگري یافته«نامه بیان گردید عبارت  تفاهم 7ماده  1معناي این عبارت در بند 
است که هیأت رسیدگی باید ابتدا تعیین نماید که آیا یک اقدام خاص مطابق با مقررات 
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هایی  باشد یا خیر و در صورت پاسخ منفی، هیأت رسیدگی باید یافته یهاي سازمان م نامه موافقت
بنابراین عبارت . هاي سازمان منطبق خواهد ساخت نامه را ارائه نماید که اقدام مزبور را با موافقت

مزبور بدین معنا نیست که هیأت رسیدگی ملزم است تا تعیین نماید که آیا اقدام مورد اختالف 
  . باشد یا خیر نیز می) قواعدي غیر از قواعد سازمان تجارت جهانی(اعد مطابق با سایر قو
هاي تحت  نامه هاي رسیدگی این است که بررسی نمایند آیا از مقررات موافقت هدف هیأت

ها  اي این هیأت بدنبال رسیدن به چنین نتیجه. پوشش سازمان تخطی صورت گرفته است یا خیر
صل دعاوي ارائه خواهند داد تا از کشور متخلف بخواهد، هایی را به رکن حل و ف راهنمایی

هاي  در انجام این وظیفه هیأت. اقدام مزبور را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان اصالح نماید
).Marceau, 2002, p.759(رسیدگی صرفا مقررات سازمان را اعمال خواهند نمود 

نامه به رکن حل و فصل دعاوي تمامی مباحث فوق بیانگر این است که مقررات تفاهم
رویه . دهد تا از سایر قواعد براي حل و فصل اختالفات سازمان استفاده نمایند سازمان اجازه نمی

دهد که ارکان قضایی سازمان اعمال قواعد غیر  قضایی سازمان تجارت جهانی هم نشان می
در ادامه به برخی . اند رفتههاي سازمان را براي حل و فصل اختالفات نپذی نامه مندرج در موافقت

  .گردد از مهم ترین آراي سازمان در این زمینه اشاره می
اصل «ها زمانی که جامعه اروپایی به  هورمون- رکن استینافی در پرونده جامعه اروپایی

تر استناد نمود بیان داشت  براي تحمیل ضوابط بهداشتی و بهداشت گیاهی سختگیرانه» احتیاطی
انعکاس نیافته تا  1نامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی موافقت که اصل مزبور در

. 2نامه استفاده گردد اي براي توجیه اقدامات مغایر با ضوابط این موافقت بتواند به عنوان زمینه
فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش دیدگاه رکن استینافی در خصوص عدم انعکاس اصل احتیاطی 

سازد، قواعد و  این اظهار نظر رکن استینافی به وضوح روشن می،3زبوردر متن موافقت نامه م
توانند در حل و فصل  ها اشاره نگردیده نمی اصولی که در مقررات سازمان تجارت جهانی به آن

  . اختالفات میان اعضا به عنوان مبناي رسیدگی مدنظر قرار گیرند
                                                                                                    
1. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), 1994
2. Appellate Body Report (1997), European Community-Measures Concerning Meat and 
Meat Products (Hormones), para 124.

  : براي مطالعه نظر مخالف ر ك .3
Shiravi, A & Ansari, A.(2012). Precautionary Principle in the International Trade. Regime: A 
Careful Look at the WTO’s SPS Agreement. Paper Presented at 4th International Business 
and Social Science Research Conference, Dubai, 5 – 7 January.
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را به عنوان  1هاي روغنی نامه دانه افقتماکیان رکن استینافی، مو-در پرونده جامعه اروپایی
مقرراتی منفک از مقررات سازمان تجارت جهانی در اختالف بین جامعه اروپایی و برزیل 

هاي روغنی مبناي حقوقی رسیدگی  دانه نامه رکن استینافی بیان داشت که موافقت. اعمال ننمود
موافقت نامه تحت پوشش سازمان نامه مزبور یک  به اختالف میان طرفین نبوده، زیرا موافقت

  .2باشد تجارت جهانی نمی
همچنین در جریان رسیدگی به اختالف میان ایاالت متحده آمریکا و هند رکن استینافی 

نامه راجع به  مبناي حقوقی در موافقت» 3انتظارات مشروع«اعالم داشت در حالی که اصل کلی 
نامه مزبور به آن ه و در مقررات موافقتنداشت 4)تریپس(حقوق مالکیت فکري مرتبط با تجارت

تواند در جریان اختالف خود با  نمی) ایاالت متحده آمریکا(اشاره نشده است، خواهان دعوا 
  .5سایر اعضاي سازمان به این اصل کلی حقوقی استناد نماید

  
استفاده از اصول کلی حقوقی در چارچوب صالحیت ذاتی رکن حل و فصل دعاوي . 3

رت جهانیسازمان تجا
توان بیان  نامه و رویه قضایی موجود در این زمینه می با توجه به مقررات مندرج در تفاهم

داشت که استفاده از اصول کلی حقوقی به عنوان قانون قابل اعمال در رسیدگی به اختالفات و 
بینی  هاي سازمان تجارت جهانی ممکن نبوده و ثبات و قابلیت پیش نامه در کنار مقررات موافقت

رسد، به دلیل نیاز هر سیستم حقوقی  با این حال به نظر می. نماید سازمان مزبور را خدشه دار می
از جمله سیستم حل و فصل اختالفات سازمان به اصول کلی حقوقی براي پر نمودن خألهاي 
قانونی در مقررات موجود بتوان در چارچوب مفهوم صالحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی در 
                                                                                                    
1. Oilseeds Agreement, 1994
2. Appellate Body Report (1998), European Communities-Measures Affecting 
Importation of Certain Poultry Products, para 79.

3.Legitimate Expectations:»شود که در روابط متقابل  ها و توقعات معقولی گفته می انتظارات مشروع به خواسته
هاي اداري و اجرایی  ها و رویه افراد با کارگزاران عمومی و به ویژه مقامات دولتی، در اثر تصمیمات، اعالمات، سیاست

ها ضمن نقض تمایالت معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا  ها یا عدم توجه به آن به نحوي که انصراف از آنایجاد شده 
 ,Craig, 1992(» گردد به این جهت انتظارت یاد شده مستلزم نوعی حمایت حقوقی هستند سلب منفعت مخاطبان ذینفع می

p.81  ،157، ص1390به نقل از زارعی و بهنیا.(  
4. The Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), 1994
5. Appellate Body Report (1997), India-Patent Protection for Pharmaceutical and 
Agricultural Chemical Products, para 45-46.
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هاي  کما اینکه برخی آراي صادره از هیأت. ل و فصل دعاوي سازمان استفاده نمودرکن ح
نمایند که در خالل مباحث آتی به آنها  رسیدگی یا رکن استینافی سازمان نیز این امر را تأیید می

در ادامه مفهوم صالحیت ذاتی و نحوه استفاده از اصول کلی حقوقی در این . اشاره خواهد شد
.گردد سی میچارچوب برر

  
  مفهوم صالحیت ذاتی .1- 3

هاي مختلف حقوقی به ویژه نظام حقوق عرفی نوعی صالحیت با عنوان  اصوال در نظام
این نوع صالحیت . شود ها و مراجع رسیدگی به رسمیت شناخته می براي دادگاه» صالحیت ذاتی«

ریان رسیدگی استفاده نماید راه دهد تا از تمامی ابزارها براي اداره صحیح ج که به دادگاه اجازه می
براساس این نوع صالحیت، . گشاید را براي استفاده از اصول کلی حقوقی توسط محاکم می

توانند از اصول کلی حقوقی با رعایت شرایطی استفاده نموده بدون آن که در اسناد  ها می دادگاه
المللی نیز این نوع  هاي بین دادگاه. ها داده شده باشد ماهوي خود اجازه استفاده از چنین اصولی به آن

ها و مراجع رسیدگی  دادگاه ).Mitchell, 2007, p.828(اند  صالحیت را براي خود به رسمیت شناخته
توانند از این صالحیت با صالحدید شخصی خود و فارغ از ادعاها یا مباحث ارائه شده از سوي  می

Van(طرفین دعوا یا اشخاص ثالت استفاده نمایند  Damme, 2008, p.13 .(  
چه دارد، صالحیت ذاتی گر یت بیان میدر خصوص این صالح 1المللی دیوان دادگستري بین

المللی مقرر نگردیده اما به دلیل نیاز سازمان به این  صراحتا در منشور و اسناد یک سازمان بین
  . 2دشو ها در نظر گرفته می صالحیت و قدرت براي اجراي وظایف خود براي سازمان

داند  المللی همچنین صالحیت ذاتی خود را دارا بودن نوعی قدرت می دیوان دادگستري بین
که از آن براي اتخاذ هر اقدامی که براي حل و فصل همه مباحث مورد اختالف ضروري است 

رسد صالحیت ذاتی یک دادگاه، توانایی آن براي تفسیر لوایح  به نظر می.3نماید استفاده می
گیري در  عیین صالحیت یا عدم صالحیت آن براي رسیدگی به یک موضوع و تصمیمطرفین؛ ت

خصوص تمامی مباحث مرتبط با اعمال صالحیتش شامل موضوعات مرتبط با بار اثبات دعوا و 
  . باشد المللی در خصوص حل و فصل اختالفات می دیگر قواعد بین

                                                                                                    
1. International Court of Justice(ICJ)
2. Reparations for Injuries Suffered in Service of the United Nations, (Advisory 
Opinion)[1949] ICJ Rep 174, 182
3. Nuclear Tests (Australia v France) (Merits) [1974] ICJ Rep 253, 259
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سنامه و یا متون قانونی یک دادگاه اعمال این نوع صالحیت وابسته به تصریح آن در متن اسا
هایی که راضی به تشکیل این  باشد چرا که فرض بر این است، دولت یا مرجع رسیدگی نمی

دادگاه یا مرجع رسیدگی بوده، به اعمال چنین قدرتی از سوي دادگاه یا مرجع رسیدگی نیز 
برخالف این امر تصریح  البته چنانچه صراحتا در متن یک اساسنامه یا معاهده. اند رضایت داده

  ).Van Damme, 2008, p.12(گردیده باشد فرض مزبور کارایی نخواهد داشت 
المللی  از این نوع صالحیت به عنوان ابزاري براي پر کردن خأل موجود در قوانین محاکم بین

به  اند و براي رسیدگی هایی که در اسناد و قوانین پیش بینی نشده توان استفاده نمود، جنبه می
المللی  رغم عدم الزام مراجع رسیدگی بیناز این رو علی. اختالفات و اجراي عدالت ضرورت دارند

توانند براساس صالحیت ذاتی  براي استفاده از این نوع صالحیت در اسناد قانونی آنها، این مراجع می
دد، صالحیت گر از این توصیفات روشن می. الملل استفاده نمایند خود از اصول کلی حقوق بین

تواند به نحو دقیقی ترسیم گردد و اصول قابل اعمال در چارچوب  المللی نمی ذاتی یک دادگاه بین
  ). Mitchell& Heaton,2010, p.574(باشند  این نوع قدرت و صالحیت نیز محدود نمی

توان گفت که مفهوم صالحیت ذاتی به مراجع رسیدگی اجازه  طور کلی میدر هر حال به
د تا برخی ضوابط را در رسیدگی خود مدنظر قرار دهند، هر چند که ضوابط مزبور ده می

بنابراین اگر مراجع قضایی سازمان . صراحتا در متن اسناد مورد استفاده آنها گنجانده نشده باشند
دهد تا از اصول کلی  تجارت جهانی داراي صالحیت ذاتی باشند این صالحیت  اجازه می

نامه و یا سایر  ل اختالفات میان اعضا بهره گیرند، هر چند که تفاهمحقوقی براي حل و فص
براي اثبات وجود چنین . اند هاي سازمان، با صراحت چنین امري را مجاز ندانسته نامه موافقت

بایست بر این باور بود که این مراجع نوعی  صالحیتی براي مراجع قضایی سازمان در ابتدا می
گرچه سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی یک سیستم . گردند دادگاه محسوب می
گردد که موقعیت آن  باشد اما این امر باعث نمی هاي بدیع و کم نظیر می منحصربفرد با ویژگی

با این توضیح که مراجع رسیدگی سازمان، محدوده . به عنوان یک نهاد قضایی تضعیف گردد
قانون مناسب را تعیین )  یت موضوعیاعمال صالح(اختالفات مطرح شده نزد خود را مشخص و 

آن قانون را در خصوص موضوع مورد اختالف اعمال نموده و به تصمیم نهایی دست .نمایند می
لذا برخی . نمایند طور کامل دنبال میبنابراین مراجع مذکور یک فرایند قضایی را به. یابند می

رکن معتقدند. )Mitchell, 2007, p.829; McRae, 2004, p.8; Weiler, 2001, p.201(صاحبنظران 
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استینافی سازمان مزبور، کامال شبیه یک دادگاه عمل نموده و فرایند رسیدگی در آن کامال 
توان بیان داشت که مراجع رسیدگی در  اگر این دیدگاه پذیرفته شود، می. باشد قضایی می

توانند در  د و میالمللی صالحیت ذاتی دارن سازمان تجارت جهانی شبیه سایر محاکم بین
چارچوب این صالحیت و در راستاي انجام وظایف خود تحت شرایطی از اصول کلی حقوقی 

بر این باورند که . ) Wouters, Coppens& Geraets, 2011, p.11(بر این برخیعالوه. بهره ببرند
 استفاده از مفهوم صالحیت ذاتی توسط رکن حل و فصل دعاوي سازمان براي اعمال اصول

هاي حاکم بر حل اختالف نامه راجع به قواعد و رویه تفاهم 3ماده  2کلی حقوقی در راستاي بند 
اول، سیستم حل و : نماید با این توضیح که بند مزبور به دو نکته مهم اشاره می. باشد سازمان می

فصل اختالفات سازمان، عنصر اصلی ایجاد اطمینان و قابلیت پیش بینی در نظام تجارت 
دجانبه است و دوم، سیستم مزبور در جهت حفظ حقوق و تعهدات اعضا مطابق مقررات چن

نکته قابل توجه این است که رکن حل و فصل دعاوي . نماید هاي سازمان عمل می نامه موافقت
تواند ایفاي این نقش محوري و مهم خود را  کارگیري صالحیت ذاتی خود میسازمان با به

کاهد  مزبور بر حقوق و تعهدات اعضا چیزي نیافزوده و یا از آن نمی تضمین نماید، زیرا اصول
.نماید و عالوه بر آن حفاظت از حقوق و تعهدات اعضا را تضمین می

دهد که رکن حل و فصل دعاوي سازمان  رویه قضایی سازمان تجارت جهانی نیز نشان می
نامه صراحتا وجود چنین  همداند، هر چند که تفا خود را داراي یک قدرت و صالحیت ذاتی می

براي مثال رکن استینافی در خصوص داشتن . پیش بینی ننموده است قدرتی را براي آن
صالحیت ذاتی براي بررسی ایرادات صالحیتی بیان داشت که یک هیأت رسیدگی، این 
صالحیت را دارد تا یک ایراد مربوط به صالحیت را بررسی نماید؛ زیرا اعطاي قدرت تشخیص 

گیري در این خصوص که آیا صالحیت رسیدگی  رسیدگی و تصمیمالحیت به یک هیأتص
این . 1باشد هاي هیأت رسیدگی می به دعوا را دارد یا خیر یک پیش شرط اساسی براي رسیدگی

شان در رسیدگی به اختالف  امر مشابه اعمال صالحیت ذاتی مراجع داوري براي تعیین صالحیت
این قدرت و صالحدید به بحث رسیدگی به . )Griffith & Mitchell, 2002, p.184(باشد می

گردد و بسیاري دیگر از امور شکلی در جریان رسیدگی را که در  صالحیت منتهی نمی
                                                                                                    
1. Appellate Body Report (2000), The United States-Anti Dumping Act of 1916, para 
54, footnote 30; Appellate Body Report (2005), The United States-Subsidies on Upland 
Cotton, para 201 and Appellate Body Report (2001), Mexico-Anti-Dumping 
Investigation of High-Fructose Corn Syrup from the United States, para 36.
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در همین راستا با این که در خصوص . گیرد نامه به صراحت مطرح نگردیده را دربر می تفاهم
گردد؛ رکن استینافی در  ه عباراتی مشاهده نمینام مسؤولیت اثبات دعوا در اختالفات در تفاهم

ها را مجاز به اعمال اصول کلی  هاي رسیدگی آن برخی دعاوي با اشاره به صالحیت ذاتی هیأت
با این توضیح که براساس اصل کلی در این زمینه . 1حقوقی مربوط به بار اثبات دعوا دانسته است

بایست ادعاي خویش را  ن و چه خوانده مینماید چه خواها هر طرفی که ادعایی را مطرح می
  . اثبات نموده و بار اثبات بر عهده اوست

  
  شرایط استفاده از اصول کلی حقوقی در چارچوب صالحیت ذاتی .2- 3

با توجه به مطالب فوق و همچنین با عنایت به آرایی که در این زمینه در سازمان تجارت 
قضایی سازمان از یک صالحیت ذاتی همانند گردد که مراجع  جهانی صادر گردیده روشن می

با این حال در عمل یک رویکرد روشن در مراجع رسیدگی . سایر مراجع رسیدگی برخوردارند
در . گردد ها مشاهده نمی سازمان درباره اعمال اصول کلی حقوقی با تکیه بر صالحیت ذاتی آن

توان شرایط زیر را به عنوان  رسد که می هر حال با توجه به مفهوم صالحیت ذاتی به نظر می
شرایط الزم براي استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوي سازمان ارائه 

  :نمود
  
  ضرورت اعمال اصول کلی حقوقی ) الف

اولین شرط براي جواز استفاده از اصول کلی حقوقی این است که استفاده از این اصول براي 
به عبارت دیگر بدون اعمال این . دعاوي سازمان ضروري باشدتحقق هدف اصلی رکن حل و فصل 

  ). Brown, 2007, p.79(اصول نتوان به یک راه حل منطقی در موضوع مورد اختالف دست یافت
سازد  روشن می هاي حاکم بر حل اختالفات نامه قواعد و رویه تفاهم3توجه به عبارات ماده 

هدف اصلی رکن حل و فصل دعاوي این است  که در زمینه موضوعات سازمان تجارت جهانی
در مواردي که . که به یک حل و فصل مناسب و یا یک راه حل قطعی براي اختالف برسد

بینند به نظر  محاکم استفاده از یک اصل کلی حقوقی را براي حصول به این نتیجه ضروري می
  .رسد که شرط اول حاصل گردیده است می

                                                                                                    
1. Appellate Body Report (1997), The United States-Measures Affecting Imports of 
Woven Wool Shirts and Blouses from India, p.14
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به عنوان مثال در . این موضوع را مدنظر قرار داده استرکن استینافی در برخی دعاوي 
پرونده اختالف میان هند و ایاالت متحده آمریکا رکن استینافی با استناد به صالحیت ذاتی خود 
از اصول کلی حقوقی براي موضوع بار اثبات دعوا استفاده نمود؛ چرا که با توجه به سکوت 

ون اعمال اصول کلی حقوقی در این خصوص، قادر به نامه در خصوص بار اثبات دعوا، بد تفاهم
در خصوص بار . گیري در خصوص اختالف میان ایاالت متحده آمریکا و هند نبود تصمیم

المللی این  ها و مراجع رسیدگی بین اثبات دعوا، اصل کلی حقوقی مورد استفاده توسط دادگاه
بایست آن را  می - خواهان یا خواندهخواه -نماید است که در دعاوي، طرفی که امري را ادعا می

  .1اصل مزبور به وضوح از سوي رکن استینافی مورد تأیید قرار گرفت. اثبات نماید
  

  ماهوي نبودن اصول کلی حقوقی) ب
بایست  دومین شرط مورد استفاده براي اعمال اصول کلی حقوقی این است که اصول مزبور می

به تغییراتی در حقوق و تعهدات ماهوي اعضاي سازمان براي حل مسائل شکلی اعمال گردند و منجر 
به عبارت دیگر رکن حل ).  Mitchell& Heaton, 2010, pp.576-577; Mitchell, 2007, p.831(نگردند

اي را که  تواند در راستاي اعمال صالحیت ذاتی خود اصول کلی حقوقی و فصل دعاوي سازمان می
 ,Mitchell& Heaton, 2010, pp.576-577; Waincymer, 2002(جنبه شکلی دارند مورد توجه قرار دهد 

p.286 .(  اصول شکلی، اصولی بوده که مرتبط با نحوه عملکرد یک نهاد قضایی بوده و به منظور اعمال
رکن استینافی در یکی از نظرات خود بیان داشته که .گیرند دقیق قواعد ماهوي مورد استفاده قرار می

اختیار وسیعی را اعطا نموده تا اصول شکلی را که مغایر ) رکن استینافی(به آن 2نامه تفاهم 17ماده  9بند 
. 3هاي سازمان نباشند را اعمال نماید نامه نامه یا سایر موافقت هاي مندرج در تفاهم با قواعد و رویه

تر بوده و به عبارت دیگر  برخی اصول در قیاس با سایر اصول براي حل مسائل شکلی مناسب
این اصل در ارتباط با . در زمره این اصول است 4اصل دادرسی منصفانه. یشتر جنبه شکلی دارندب

این اصل به جاي اینکه به محتواي تصمیم توجه نماید . گیرد مسائل شکلی مورد استفاده قرار می
                                                                                                    
1. Appellate Body Report (1997), The United States-Measures Affecting Imports of 
Woven Wool Shirts and Blouses from India, p.14

را تنظیم و  ]خود[هاي کاري ت رئیس رکن حل و فصل دعاوي و مدیر کل، رویهرکن استینافی با مشور«: 17ماده  9بند  .2
  .»آن را جهت اطالع به اعضا ابالغ خواهد کرد

3. Appellate Body Report (2000), The United States-Imposition of Countervailing Duties 
on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products Originating in the 
United Kingdom, para 39 
4. Due process
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به عنوان مثال در راستاي اعمال این اصل، مرجع رسیدگی . نماید گیري توجه می به نحوه تصمیم
بایست فرصت و امکان ارائه نظرات و دفاعیات  در جریان رسیدگی به اختالفات طرفین می

ها را مدنظر  و دالیل و مدارك و اظهارات ارائه شده توسط آن ها فراهم سازد طرفین را براي آن
هاي رسیدگی براي اعمال این اصل کلی حقوقی در برخی  صالحیت ذاتی هیأت. قرار دهد

     .1استینافی سازمان مورد تأیید قرار گرفته استدعاوي توسط رکن 
  

مغایر نبودن اصول کلی حقوقی با مقررات سازمان تجارت جهانی ) ج
یک شرط دیگر براي اعمال صالحیت ذاتی توسط رکن حل و فصل دعاوي سازمان 

هاي سازمان  نامه تجارت جهانی این است که اصول حقوقی مورد استفاده با مقررات موافقت
گیرد  ها و اهداف آنها صورت می نامه این سازگاري با توجه به مقررات موافقت. زگار باشندسا

)Mitchell& Heaton, 2010, p.577; Van Damme, 2008, p.55 .( که این اصول الزم درحالی
یک از مقررات سازمان مطرح شده باشند اما نباید قواعدي را که در نیست تا در هیچ

هاي رسیدگی و رکن استینافی  هیأت. اند را زیر پا بگذارند سازمان مقرر گردیدههاي  نامه موافقت
. 2اند در برخی دعاوي صراحتا بر عدم اعمال اصول حقوقی مغایر با مقررات سازمان تأکید نموده

هاي سازمان به عنوان مقررات خاص،  نامه گونه موارد مقررات موافقت به عبارت دیگر در این
  .ل کلی حقوقی را به عنوان مقررات عام تخصیص خواهند دادحوزه اعمال اصو

نامه مورد تأکید قرار گرفته  تفاهم 19ماده  2نامه که در بند  تفاهم 3ماده  2قسمت انتهایی بند 
تواند چیزي به حقوق و  ها و تصمیمات رکن حل و فصل دعاوي نمی توصیه«بر این که مبنی

به روشنی مبین لزوم » پوشش بیافزاید یا از آن بکاهد هاي تحت نامه تعهدات مقرر در موافقت
  .رعایت این شرط است

نکته قابل توجه در خصوص شرط مذکور این است که در مورد تشخیص و تعیین تعارض 
بایست به صورت  میان قواعد حقوقی مندرج در مقررات سازمان با اصول کلی حقوقی می

                                                                                                    
1. Appellate Body Report (2001), Mexico-Anti-Dumping Investigation of High-Fructose 
Corn Syrup from the United States, para 36; Appellate Body Report (2002), Chile-Price 
Band System and Safeguard Measures Relating to Certain Agricultural Products, para 
175, Appellate Body Report (1997), India-Patent Protection for Pharmaceutical and 
Agricultural Chemical Products, para 94
2. Panel Report (2000), Korea-Measures Affecting Government Procurement, para 7.96; 
Appellate Body Report (1997), India-Patent Protection for Pharmaceutical and 
Agricultural Chemical Products, para 92 and Appellate Body Report (2006), Mexico-
Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages, para 48-53 
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که یک اصل کلی حقوقی مغایر و ود درحالیربا این توضیح احتمال می. موردي عمل نمود
هاي سازمان نباشد، در عین حال مغایر با اهداف  نامه ناسازگار با برخی مقررات و یا موافقت

 ,Mitchell& Heaton, 2010(هاي سازمان تشخیص داده شود  نامه نامه دیگري از موافقت موافقت

p.577.(  نماید  ادعا میبراي مثال این اصل کلی که هر شخصی امري را)بایست آن  می) مدعی
هاي سازمان سازگار بوده و مکررا توسط  نامه را اثبات نماید، عموما با مقررات موافقت

تواند در  با این حال اصل مزبور نمی. هاي رسیدگی و رکن استینافی اعمال گردیده است هیأت
اعمال گردد، زیرا  1کشاورزي نامه موافقت 10ماده  3رابطه با سوبسیدهاي صادراتی در حوزه بند 

سازد تا اثبات  زیرا مقررات این بند، عضوي را که اقدام وي مورد اعتراض قرار گرفته ملزم می
سازگاري  بنابراین در زمینه سازگاري و یا عدم. 2نماید که سوبسید صادراتی اعطا ننموده است

به مقررات بایست به صورت موردي و با توجه  یک اصل حقوقی با مقررات سازمان می
  .گیري نمود اي که در بستر آن اصل مزبور اعمال خواهد شد تصمیم نامه موافقت

در خصوص این شرط  ) Wouters, Coppens& Geraets, 2011, p.12(برخی صاحبنظران 
گیرند که به دلیل خأل  معتقدند که اصول کلی حقوقی اصوال در مواردي مورد استناد قرار می

اچار به توسل به آنها باشیم و بنابراین در زمینه دعاوي مطرح در سازمان قانونی در یک موضوع ن
نامه و یا سایر  تجارت جهانی این اصول در مواردي که خأل قانونی در مقررات تفاهم

بنابراین اعمال اصول مزبور در این موارد منجر به . ها وجود دارد اعمال خواهند شد نامه موافقت
.واهد شدگونه تعارضی نخ بروز هیچ

سازمان مبین این موضوع هستند  3هاي رسیدگی و رکن استینافی بررسی برخی آراي هیأت
که اصوال برخی اصول کلی حقوقی که در جریان رسیدگی به اختالفات مورد استفاده قرار 
                                                                                                    
1.  Agreement on Agriculture, 1994

هر عضوي که ادعا نماید به مقدار صادرات، مازاد بر سطح تعهد مربوط به کاهش، .3... «: نامه کشاورزي موافقت 10ماده  .2
فهرست شده یا نشده باشد، به مقدار  9یارانه پرداخت نشده است باید ثابت کند هیچ یارانه صادراتی اعم از اینکه در ماده 

  »ستصادرات مورد بحث اعطا نشده ا
3. Appellate Body Report (1997), The United States-Measure Affecting Imports of 
Woven Wool Shirts and Blouses from India, p.14 ; Appellate Body Report (2000), 
United States-Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations”, para 166 ; Panel Report 
(1997), The United States-Measure Affecting Imports of Woven Wool Shirts and 
Blouses from India, para 6.6; Appellate Body Report (2000), The United States-
Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon 
Steel Products Originating in the United Kingdom, para. 71 and Appellate Body Report 
(1998), Australia-Measures Affecting Importation of Salmon, para 223. 
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شرایط سه گانه فوق را دارا   گرفته و مورد تأیید رکن حل و فصل دعاوي سازمان قرار گرفته
هر چند که رکن حل و فصل دعاوي سازمان صراحتا این شرایط را تبیین ننموده است و اند  بوده

با این حال رکن . باشد برخی از ابهامات مطرح شده در این حوزه ناشی از این سهل انگاري می
حل و فصل دعاوي سازمان در دعاوي مختلف با استناد به صالحیت ذاتی خود به اصول کلی 

  . استحقوقی متوسل گردیده 
سازمان تجارت جهانی و عدم » 1خودبسندگی«بایست به یک ابهام پیرامون  در پایان می

با این توضیح که . امکان استفاده از اصول کلی حقوقی در این نهاد خودبسنده نیز اشاره نمود
بر این باورند، سازمان تجارت جهانی یک نهاد  )kelly, 2002, p.357(برخی صاحبنظران 

الملل بوده که خود داراي قواعد خاصی  باشد، یعنی یک حوزه خاص حقوق بینخودبسنده می
با این حال . شود الملل عمومی در حوزه آن اعمال نمی است و قواعد و اصول کلی حقوق بین

رسد که سازمان تجارت جهانی یک رژیم خودبسنده و  برخالف دیدگاه این عده به نظر نمی
سازمان تجارت . الملل عمومی باشد د و اصول کلی حقوق بینطور کلی منفک از تأثیر قواعبه

الملل  نماید که در مواردي به قواعد حقوق بین هاي مختلفی را اعمال می نامه جهانی موافقت
هاي حاکم  نامه راجع به قواعد و رویه تفاهم 3ماده  2به عنوان مثال بند . نمایند عمومی اشاره می
دارد، سیستم حل و فصل اختالف سازمان  انی مقرر میسازمان تجارت جهبر حل اختالف
هاي تحت  نامه در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به موجب موافقت... «تجارت جهانی 

ها طبق قواعد عرفی تفسیر حقوق  نامه پوشش و روشن ساختن مقررات موجود در این موافقت
افی در یک اظهارنظر بیان داشت براساس همین مقررات رکن استین. »باشد الملل عمومی می بین

بایست  نامه نمی نماید مبنی بر این که مقررات تفاهم که این ماده یک ضابطه کلی را بیان می
بدیهی است سازمان . 2الملل عمومی تفسیر گردد کامال مجزا و منفک از قواعد حقوق بین

باشد که مجاز  لی میالمل تجارت جهانی، نهادي براي وضع ضوابط و قواعد در حوزه تجارت بین
الملل عمومی  ها، قواعدي را مقرر داشته که از قواعد حقوق بین نامه است با تصویب موافقت

این جواز به این دلیل . الملل عمومی را مستثنی نماید تخطی نماید و اعمال ضوابط حقوق بین
قرارداده و  تواند موضوعات مرتبط با آن را مورد توجه و بررسی است که این نهاد بهتر می

                                                                                                    
1. Self-containedness
2. Appellate Body Report(1996), The United States-Standards for Reformulated and 
Conventional Gasoline, p.17
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با این حال این امر به معناي عدم توجه به قواعد و . قواعد مؤثرتري از قواعد کلی وضع نماید
- 43، صص1391حدادي، (باشد  طور کلی و در تمامی موارد نمیالملل به ضوابط حقوق بین

هاي تحت پوشش سازمان بخشی از یک سیستم حقوقی بزرگتر به نام حقوق  نامه موافقت). 42
از این رو برخی صاحبنظران . )Conrad, 2011, pp.123-124(باشد الملل عمومی می نبی
)Pauwelyn, 2003, p.37(  این خودبسندگی را به معناي یک نهاد خارج از حوزه حقوق

نیز به جاي بکار بردن عنوان سیستم خودبسنده ) Babu, 2012,p.99(دانند و برخی  الملل نمی بین
نماید  نمایند که به نظر مناسب می براي سازمان تجارت جهانی استفاده میاز عنوان سیستم خاص 

زیرا یک نهاد خودبسنده به معناي نهادي است که با اعمال قواعد خاص خود نیازي به تعامل و 
که یک نهاد خاص به این معناست که در ها ندارد، درحالی استفاده از قواعد سایر سیستم

بنابراین در . نماید د خاص خود را دارد قواعد عام را اعمال نمیمواردي که نهاد مزبور قواع
مواردي که سازمان تجارت جهانی به عنوان یک نهاد خاص قواعد خاصی را وضع نموده قواعد 

گردد، با این حال این امر نافی اعمال ضوابط و مقررات سازمان  عام حقوق بین الملل اعمال نمی
  .باشد عمومی نمی مزبور در فضاي حقوق بین الملل
رسد که قائل شدن وصف خودبسندگی براي سازمان تجارت  با این توضیحات به نظر می

جهانی نیز مانعی براي استفاده از اصول کلی حقوقی در جریان حل و فصل اختالفات در رکن 
  . باشد قضایی سازمان نمی

  
  گیري نتیجه

حقوقی خاص، داراي قواعد و سیستم حقوقی سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سیستم 
هاي متعدد خود بوده که در موضوعات مرتبط  نامه مقررات ویژه و اختصاصی مندرج در موافقت

با این حال . گردند المللی اعمال گشته و جایگزین قواعد عام حقوق بین الملل می با تجارت بین
راجعه اصول کلی سیستم مزبور در مواردي فاقد قواعد خاص و مشخص بوده و ناچار به م

این مراجعه به اصول کلی حقوقی به ویژه در مباحث مرتبط . گردد حقوقی و استفاده از آنها می
نماید و در عمل نیز رکن حل و فصل دعاوي  با مسائل شکلیِ رسیدگی به اختالفات ضروري می

ده و بر ها استفاده نموسازمان تجارت جهانی در مواردي به وضوح از اصول مزبور در رسیدگی
گر چه رکن حل و فصل دعاوي سازمان صراحتا به بیان . گیري نموده است مبناي آنها تصمیم
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مبناي حقوقی استفاده از این اصول و تبیین شرایط الزم براي اعمال آنها نپرداخته است،  اما 
ه هاي رسیدگی و رکن استینافی سازمان با استناد ب دهد که هیأت بررسی آراء مزبور نشان می

صالحیت ذاتی خود و با رعایت سه شرط ضروري بودنِ اعمال اصول کلی حقوقی، شکلی 
ها  هاي سازمان از آن نامه بودنِ اصول مزبور و عدم مغایرت اصول مزبور با مقررات موافقت

استفاده از اصول مزبور با این شرایط عالوه بر این که در بهبود عملکرد رکن . گردد مند می بهره
دعاوي سازمان مؤثر بوده بر مشروعیت هر چه بیشتر سازمان تجارت جهانی به حل و فصل 

  .افزاید المللی می عنوان یک نهاد تأثیرگذار در عرصه تجارت بین
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