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چکیده
پیدایش نهاد حل اختالف سازمان جهانی تجارت بهعنوان یکی از ارکان یک سازمان بییینالمللییی
در زمینه فیصله اختالفات بینالمللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقیوق بییین-
الملل محسوب میگردد .این تحول حاصل یک فراینیید تکییاملی اسی
ساختار و بدنه نظام حقوق بینالملییل و برخییی مفییاآیم ان را تحی

کییه از جهییات مختلفییی
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تبیین نقش نهاد حل اختالف سازمان تجارت جهانی

تی یر قییرار داده و موجی

گسترش ان از حیث اجرای مقررات حقوق بینالملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بینالملییل
و از حیث توسعه برخی نهادآای حقوق بینالملل در حوزه ساختاری این نظام گردیییده اسی .
نهاد مذکور ،مبتکر ایین جدیدی در روش حل اختالف در نظام حل اختالفات بینالمللی به طور
کلی و در حوزه حل اختالفات تجاری ،به طور خاص گردیده که در مجموعیهی نظییام حقییوق
بینالملل بینظیر میباشد .این نهاد ،از یک سو ،به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلییی نظییام
حقوق بینالملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیییک ،بییا توسییعه صییالحی

اجبییاری میییان اعضییای
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سازمان ،نقش مو ری در گسترش حقوق بینالملل در حوزه حییل اختالفییات بییینالمللییی ایفییا
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نموده و از دیگر سو ،این نهاد بییا ارکییان و عملکییرد منحصییر بییه خییود ،چنیید مرحلییهای کییردن
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رسیدگیآا ،زمان بندی مراحل رسیدگی ،دق

و سرع

در حل و فصل اختالفات بییینالمللییی،

این نظام را توسعه داده و اجرای ارا نهاد حل اختالف را تضمین نموده اس .
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مقدمه
واژه توسعه به معنای رشد تدریجی در جهت قدرتمندترشدن و حتی بزرگتر شدن است.
منظور ازمفهوم توسعه در این مقوله فرآیندی است که باعث میشود حقوووب بو نالملو
تحت تأث ر یک سری عوام به حوزههای جدید وارد شده و آنها را بووه مظو کشو ده و
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وارد قلمرو خود مماید .اگر چه ،مظام حقوب ب نالمل فاقد یک رکن متمرکز قامومگذاری
است که بتوامد در راستای توسعهی خود به وضع قاعده بپردازد ولی مظام مزبور متشو
از بازیگرامی است که بووا وضووع قاعووده ،دامنووه اجوورای قواعوود حقوووب بو نالملو را بووه
قلمروهای مو گسترش می دهند .به عبارت دیگوور ،دولتهووا و سووازمانهای بو نالمللووی
بازیگران اصلی عرصه حقوب ب نالمل هستند که از طریق موافقتمامهها و یا أسنادی بووه
ایجاد قاعده در حوزه خاص خود که باالتبع ،حوزه حقوب ب نالمل عام محسوووم موی-

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط

شود؛ میپردازمد و از این طریق موجب توسعه حقوب ب نالمل در حوزههای جدید مووی
گردمد .بر این اساس ،مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجووارت م ووز بووه عنوووان ی ووی از

شماره دوم شماره

ارکان تش
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جریان توسعه حقوب ب نالمل اثر گذار باشد .از ایوون رو ،تحق ووق حاضوور در پووی یووافتن
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دهنده یک سازمان ب نالمللی از این پروسووه مسووتینی مبوووده و میتواموود در

زم نه های اثر گذاری مهاد مذکور در فرآیند توسعه حقوب بو نالملو میباشوود .در مگوواه
اول ،شاید امتظار توسعه حقوب ب نالمل از مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت کووه
ماه ت آن به عنوان یک مهاد شبه قضووایی در مظووام حقوووب بو نالملو شووناخته میشووود
امتظاری عبث و ب هوده باشد زیرا ،وظ فهای که برای این مهاد پ شب نی گردیووده؛ محوودود
به ح و فص اختالفات تجاری م ان اعضاء سازمان میباشد .این مهاد در فرآیند حو و
فص اختالفات ممیتوامد تعهد جدیدی برای اعضاء ایجاد مماید و یووا تعهوودات قووامومی
آمها را کاهش دهد .این در حالی است که مفهوم توسعه ،متضمن یک موآوری و پ مایش
حوزههای جدید و به مظ در آوردن قواعد حاک بر این حوزهها میباشد .با ایوون حووال،
مهاد ح اختالف با وجود محدودیتهای مذکور چگومه میتوامد در این رومد مشووارکت
مماید؟ آیا وظ فه مهاد ح اختالف صرفاً محدود به ح اختالف و شفاف سووازی قواعوود

مورد اختالف است و یا این ه مهاد مزبووور میتواموود فراتوور از حو اخووتالف و بووا امجووام
تفس رهای پویا در این راستا مشارکت داشته باشد؟ با این توصف ،مسئلهای که در وهلووه
اول مطرح میشود این است که مهاد ح اختالف به تبع ت از سووازمان جهووامی تجووارت
،علی رغ داشتن قواعد اول ه و ثامویهی مربوط به خود ،جدای از مظام حقوب بو نالملو
شناخته میشود یا این ه مهاد مزبور در قالب سازمان جهامی تجووارت ،بخشووی از سوواختار
کلی مجموعه مظام حقوب ب نالمل عام محسوم میشود تا بتوان به وجود محلی بوورای
تاث ر گذاری آن در فرآیند توسعه حقوب ب ن المل عام قائ شوود .بووه هوورروی ،موشووتار
حاضر در صدد است تا ضمن پاسخ به مسئلهی مزبور به این پرسش پاسخ دهد که مهوواد
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ح اختالف در فرآیند توسعه ساختاری حقوب ب نالمل چووه مقشووی دارد و ایوون مقووش
چگومه و در چه مواردی به منصه ظهور رس ده است .فرضو هی مووورد تحل و در مقالووه
حاضر این است که مظام ح اخووتالف سووازمان جهووامی تجووارت ،بووه عنوووان بخشووی از
ساختار کلی مظام حقوب ب نالمل عام ،در فرآیند ح و فص اختالفات م ان اعضوواء ،در
رویه به توسعه حقوب ب نالمل مبادرت ورزیووده اسووت .بررسووی مقووش مهوواد مووذکور در
توسعه حوزه ساختاری حقوب ب نالمل با ابتناء بر روش توص فی  -تحل لی با استفاده از
مطالعات کتابخامه ای موضوع مقاله حاضر میباشد.به این منظور ،ابتدا به تب و ن دیوودگاه-
های مظری راجع به مقش مراجع قضایی در توسعه حقوب ب ن الملو خووواه پرداخووت
سپس با تب ن روی رد مهاد ح اختالف به دیدگاههای مذکور ،جایگاه مهاد ح اختالف
در مظام حقوب ب نالمل و زم نههای متأثر از مقش این مهوواد در روموود توسووعه توودریجی
حقوب ب نالمل با تمرکز بر ساختار و ساختمان مظام مذکور ،مورد مطالعه قرار میگ رد.
رهیافت نظری
به طور کلی جنبه مظری بحث بر دو دیدگاه خود محدود سازی و کنشووگری قضووایی در
توسعه حقوب ب نالمل متمرکز است (حب بی و شوواملو .)74 :1392 ،بنوابر دیوودگاه خووود
محدود سازی قضایی ،وظ فهی مرجع قضایی یک وظ فه خاص بوده و آن ه محدود به
ح و فص اختالفات مطروحه در چارچوم اساسوونامه واز طریووق اعمووال قواعوود قابو
اعمال میباشد در حالی که مطابق دیدگاه کنشگری قضایی ،وظ فه مراجع قضووایی فراتوور
از این بوده و در برگ رمده مقشی است که اینگومه مراجووع در توسووعه حقوووب بو نالملو
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ضمن ح و فص اختالفات مطروحه ایفاء میممایند.بر این اسوواس ،مراجووع مووذکور بووه
برکت آراء و تصم مات خود در جریان ح اختالفات مطروحه از طریق تفسو ر قضوایی
به ایجاد و خلق قواعدی میپردازمد که متضمن توسعه حقوب ب نالمل به شمار میآینوود
(حب بی و شاملو .)79 :1392 ،از این منظر ،اینگومه مراجع ،مقووش برجسووتهای در توسووعه
ساختار و محتوای حقوب ب نالمل ایفاء میممایند .به عنوان میال ،ظهور قاعده «تعهوودات
عام الشمول» در حقوووب بو نالملو مرهووون رأی دیوووان بو نالمللووی دادگسووتری اسووت
( .)Zarbiyev, 2012: 248از آمجایی که پذیرش صالح ت مراجع قضووایی بو نالمللووی
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توسط دولتها در حقوب ب نالمل مبتنی بر رضایت آمهاست و لذا اخت ار عمو اینگومووه
مراجع در فرآیند ح اختالف م ز محدود به هم ن رضایت بووده و خوورو از آن مجوواز
ممیباشد .صالح ت اجباری مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت م ز از ایوون قاعووده
مستینی مبوده و ماشی از رضایت دولتهاست .در مت جه ،صووالح ت مهوواد حو اخووتالف
سازمان جهامی تجارت در ح اختالفات مطروحه محدود و مق د به اخت اراتی است کووه
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به وس له دولتها به این مهاد داده شده و ملتزم به آن گردیده است .از یک سووو ،خوورو
مرجع ح اختالف از حدود اخت ارات تفویضی و ایجاد تعهد خار از اخت ووارات خووود
در فرآیند ح اختالف برای طرف ن دعوا مجاز ممیباشد .از دیگر سو ،مرجووع مزبووور بووه
عنوان مرجع ح اختالف ،دارای اخت ارات الزم برای تب ن و شفافسازی قواعوود مووورد
اختالف طرف ن از طریق تفس ر میباشد .با این وجود ،اخت ار مرجع ح اختالف ،به ح
اختالف مطروحه  -مه ،به وضع و ایجاد قاعده  -محدود میباشد .بووا ایوون حووال ،مسووئله
مظری مورد بحث در مقوله حاضر ه منبعث از این دیدگاههای مظری بوووده و در صوودد
است تا با تب ن روی رد مهاد ح اختالف در این راستا ،مگاه دکترین ،روی رد تفاه مامه
قواعد و رویههای ح اختالف بهعنوان سند موجد مهاد ح اخووتالف و همچنو ن رویووه
مهاد ح اختالف را مورد بررسی قرار داده تا معلوم مماید که مهاد مزبور علی رغ معو ن
بودن اخت اراتش ،چگومه میتوامد در توسعه حقوب ب نالمل مشارکت کند.
نگاه دکترین
از مگاه دکترین ی ی از توقعاتی که از مهاد حو اخووتالف در حوووزه تجووارت بو نالملو
مطرح می باشد راجع به مطالباتی است که در زم نه س است ب نالمللووی محو ط زیسووت،

حداق استامداردهای کار ،و سایر مقررات مظووارتی اجتموواعی عنوووان گردیووده اسووت .در
حط ه سازمان جهامی تجارت تنظ این مقررات از طریق تدوین توافق مامههای چدید با
استفاده از رویههای س استگذاری شورای عمومی و یا از طریق کنشووگری قضووایی رکوون
است ناف  ،به عنوان ارگان قضایی و دارای اخت ار تفس ر موافقت مامههای سازمان جهووامی
تجارت ،مم ن میباشد ( .)Kelly, 2001: 353کارکرد رکن ح اختالف از این ح ووث
ماشی از اصرار بر وارد کردن ارزشهای غ ر تجاری در رژی تجاری است که ایوون خووود
محصول توسعه در دو زم نه میباشد .ی ی تحول در س ست ح اختالف سازمان جهامی
تجارت که با پ ش ب نی صالح ت اجباری مهاد ح اختالف و به عنوان شوورط عضووویت
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در سازمان جهامی تجارت ،یک فرصت را برای ح اختالفات ب نالمللی بر مبنای قواعد
حقوقی  -تا مبتنی بر یک رژی مبتی بر قدرت -فراه آورده است و دیگری مربوووط بووه
فقدان اراده س اسی دولتها برای رفع مظام مند مش الت ب نالمللووی از قب و مشو الت
زیست مح طی و مقض حقوب بشر میباشوود کووه دولووتهووا بوور خووالف سووایر تعهوودات
قراردادی خود ،فاقد عمل رد صریحی برای امطباب یا شفاف سازی اعمووال تجوواری یووک
جامبه خود با مع ارهای ب نالمللی میباشند .بار مسئول ت پر کردن ایوون خووالء بووه عهووده
مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت قرار گرفته است .مهاد مذکور از طریووق بووه کووار
گ ری قواعد عرفی و سایر قواعد حقوب ب ن المل از یک طرف و بووا اسووتفاده از مسووئله
تفس ر خالب از طرف دیگر  ،این خالء را پر میمماید (.)Kelly, 2001: 356
رویکرد تفاهم نامه قواعد و رویههای حاکم برحل اختالف
برابر بند  2ماده  3تفاه مامه مزبور که در ماده  19تفاه مامه م ز مجدداً مورد تاک د قوورار
گرفته ،ه اتهای رس دگی و رکن است ناف ممیتوامند در یافتهها و توصو ههای خووود بووه
حقوب و تعهدات مقرر در موافقت مامههای تحت پوشووش ب فزاینوود یووا از آمهووا ب اهنوود.
زمامی که رکن ح اختالف سازمان جهامی تجووارت در محوودودهی قواعوود و رویوههای
موجود به ح اختالف طرف ن میپردازد در واقع به آن به عنوان مهادی مگریسته میشووود
که وظ فهاش تنها ح اختالف طرف ن با استفاده از مقررات ماهوی و شو لی حوواک بوور
ح اختالف مطروحه محدود میگردد و مه به عنوان مهادی که در راستای ح اخووتالف،
اخت ار ایجاد قواعد جدیدی داشته باشد که خووار از تعهوودات طوورف ن تعریووف گردیووده
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است.امتظاری که از رکن ح اخووتالف سووازمان در مجموعووه سووازمان جهووامی تجووارت
میرود ه محدود به هم ن فرآیند است .در مگاه اول به عمل وورد رکوون حو اخووتالف،
آمچه به مظر میرسد وظ فهای است که رکن مزبور در جریان ح اختالف ایفاء مموووده و
با تصم می که برای ح اختالف اتخاذ میمماید طرف ن اختالف متعهوود بووه پووذیرش آن
شده و آثار آن تصم

م ز به همان احتالف و ب ن طرف ن اختالف ساری و جاری اسووت.

بر این اساس ،بند  2ماده  3تفاه مامه ،مبو ن قاعوودهی مسووبی بووودن آراء حو اخووتالف
میباشد که به موجب آن ،رأی رکن ح اختالف فقط مسبت به طرف ن اختالف و مسبت
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به همان اختالف حاکم ت دارد و خار از آن ه چ گومه الزامی ممیتواموود ایجوواد ممایوود.
این روی رد در ب شتر آراء رکن ح اختالف مورد تاک وود قوورار گرفتووه اسووت .بووه عنوووان
ممومه ،رکن است ناف در ی ی از اول ن تصم ماتش راجع به موشو دمیهای ال لووی ژاپوون ،
این روی رد را با اشاره به ماده  59اساسنامه دیوان ب نالمللی دادگستری مورد تأی د قوورار
داده است (.)Appellate body report
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بنابر این ،آمچه که از صراحت تفاه مامه ح اختالف مستفاد می شود این است که مفاد
تفاه مامه مه ه اتهای ح اختالف و مه رکوون اسووت ناف را بووه وضووع قاعووده از طریووق
تفس ر مقررات موجود در سازمان جهامی تجارت تشویق ممیمماید ( Zarbiyev, 2012:

 .)257با این حال ،این امر مامع از تفس ر و شفاف سازی قواعد مورد اختالف در فرآینوود
ح اختالفات مطروحه ممی باشد پاراگراف  2ماده  3تفاه مامه و قواعد حو اخووتالف
سازمان جهامی تجارت ضمن معرفی مظام ح اختالف سازمان به عنوووان عنصوور اصوولی
ایجاد اطم نان و قابل ت پ ش ب نی در مورد مظام تجووارت چنوود جامبووه ،ایوون مظووام را در
خدمت حفظ حقوب و تعهدات اعضاء به موجب موافقووت مامووههووای تحووت پوشووش بووا
استفاده از قواعد عرفی تفس ر حقوب ب نالمل عنوان میکند.
بدیهی است که مقررات حاک بر سازمان و قاب اعمووال در جریووان حو اخووتالف ،بووه
عنوان موافقت مامههای سازمان جهامی تجارت ،مامند قواعد حوواک بوور سووایر مظو هووای
حقوقی به موجب معاهدات ب نالمللی دارای ابهامات و پ چ دگیهای خاص خود بوووده
و برای روشن شدن ابهامات و پ چ دگی آمها ،م ازمند تفس ر در صووورت وقووع اخووتالف

توسط رکن ح اختالف میباشند .به هر روی مهاد ح اختالف از این طریق موویتواموود
ضمن ح اختالف در توسعه حقوب ب نالمل مشارکت داشته باشد.
رویه نهاد حل اختالف
مبنای عمل رد رکن ح اختالف مبتنی بر موافقت مامههای تحت پوشش سازمان جهووامی
تجارت از جمله تفاه مامه قواعد و رویههای حاک بر ح اختالفات میباشد .رکن ح
اختالف در جریان ح اختالفات مطروحه همواره پای بنوودی خووود را بووه قاعووده مسووبی
بودن آراء و گزارشات خود با استناد به بند  2ماده  3تفاه مامه ح اختالف مورد تاک وود
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قرار داده است .رکن است ناف در ی ی از گزارشات خود ،هدف اصلی رکن ح اخووتالف
را ح اختالفات عنوان میمماید (.)United states-Measure, 1997: 19
با این حال ،رکن ح اختالف در پارهای موارد در عم به گومهای رفتار مموده است که
حاکی از تمای این مهاد به مقش آفرینی فراتر از وظ فهی ح اختالف تعب ر شده و مورد
اعتراض برخی دولتها تا حد کنارهگ ری آمها از تع ن اعضاء رکوون اسووت ناف گردیووده و
عموالً ایوون مهوواد را بووه صووورت م مووه فلو در آورده اسووت ( United states trade

 .)representative, 2020: 1-174قضایای متعددی وجود دارد که رکن حو اخووتالف
در ح اختالف مطروحه با استفاده از کنشگری قضووایی و بووا تاسووی از س سووت حقوووقی
کامن ال به ایجاد حقوب و تعهدات جدید برای اعضاء بوودون موافقووت آمهووا مووته شووده
است .عمل رد رکن است ناف از این ح ث از سه جنبه قاب بررسی است .ی ووی در زم نووه
تصم ماتی است که موجوود «ایجوواد قاعووده» محسوووم میشووومد ،ی ووی دیگوور در زم نووه
تصم ماتی است که متضمن ترغ ب در اسووتناد بووه «قاعووده سووابقه» بووده و دیگوور این ووه
تصم ماتی میباشند که موجد «توض ح و تب ن مسووتندات و اسووتدالت فرعووی» در دعوووا
تلقی میشومد (.)Bahri, 2019: 9
قض ه شرکتهای دولتی ب ن آمری ا و چ ن در سال  2011و  ،2014مربوط بووه اخووتالف
راجع به تعریف اصطالح «بخش عمومی» که موافقتمامه مربوط به «یارامهها و اقوودامات
متقاب » تعریفی از آن ارائه م رده ،موضوع در دو دعوای محتلف در رکن است ناف مووورد
دو تفس ر متفاوت قرار گرفته که ب امگر ایجاد قاعده جدید از طریق تفس ر صورت گرفتووه

تبیین نقش نهاد حل
اختتف س زتتتا ا
تجتتا ج اهتتان د
توزعه حقوق بتین-
الملل

توسط رکن است ناف میباشد ( .)Appellate Body Report, 2015ه چن ن در قضو ه
م گوهای صادراتی آمری ا و م ز در قص ه فوالد ضد زمگ ب ن آمری ووا و م زیووک ،رکوون
است ناف ،استناد به یافتههای سابق رکن ح اختالف را تأی د مموووده اسووت ( Appellate

 .)Body Report, 1998: 107-109یا این ه در قض ه مربوط به مشریات دورهای کامادا،
خدمات مالی آرژامت ن و محصوالت کشاورزی هند ،گزارشات رکن است ناف بووه شو لی
در توص ح و تب ن مسووتندات فرعووی دعوووا کووه مووورد اسووتناد طوورف ن مبوووده ،میباشووند
(.)Appellate Body report, 2015
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نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به عنوان بخشی از ساختار حقوق بینالملل
موجودیت مهاد ح اختالف سووازمان جهووامی تجووارت مبتنووی بوور تفوواه مامووه قواعوود و
رویههای حاک بر ح اختالف سازمان جهامی تجارت میباشد 1که این تفوواه مامووه بووه
عنوان ی ی از موافقت مامههای اصوولی ضووم مه موافقووتمامووه تأسو س سووازمان جهووامی
تجارت ،اسناد تش
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دهندهی این سازمان محسوم میشومد .سووازمان جهووامی تجووارت

بعد از سازمان مل متحد از مظر تعداد اعضاء و گستردگی ،مه ترین سازمان بو نالمللووی
به حسام میآید .موافقت مامه تأس س سازمان به همراه توافق مامههای پ وست از جملووه
تفاه مامه قواعد و رویههای حاک بر ح اختالف بهعنوان توافق مامه موجد مهوواد حو
اختالف ،موافقت مامههای ب نالمللی تلقی میشومد کووه در چووارچوم مقووررات حقوووب
ب نالمل م ان اعضاء در فرآیند مذاکره و امضاء قرار گرفته و الزم االجرا شووده و شوورایط
التزام کشورهای غ ر عضو از طریق الحاب ،به عنوان روش پ وستن کشورهای جدیوود بووه
موافقت مامههای ب نالمللی ،در مظام حقوب ب نالمل به عم میآید .مووه تنهووا مؤسسو ن
سازمان جهامی تجارت ،دولتها به عنوان شاخصترین رکن ایجاد کننووده و اجوورا کننووده
مقررات حقوب ب نالمل میباشند بل ه مقررات حاک بر این سووازمان هو از جنبووههایی
مامند :شخص ت حقوقی ،مسئول ت ب نالمللی ،مصوووم ت و  ....هو بووه لحووای وظ فووه و
تخصص آن در حوزه تجارت ب نالمللی ،این سازمان را تحت حاکم ت حقوب ب نالمل

 .1صدر بند  1ماده  2تفاآم نامه قواعد و رویهآای حاکم بر حل اختالف در این مورد مقرر میدارد« :بدین وسیله رکن حل اختالف
به منظور اجرای این قواعد و رویهآا  ......جه
تشکیل میشود .».....

اعمال مقررات مربوط به مشورت و حل اختالف در موافق

نامه آی تح

پوشش

قرار داده است .به طور کلی ،این سازمان از دو جهت در برگ رمده مفهوووم حقوووب بو ن-
المل میباشد ی ی به عنوان یک مرکز دائمی برای امجام مذاکرات ب ن دولتهای حوواک
و دیگری به عنوان یک هم اری سازمامی مشابه کنفرامسهایی که مطابق حقوب ب نالمل
سنتی تأس س شدهامد ( .)Lamy, 2006: 970مضافاً این ه ،امروزه سازمانهای ب نالمللی
به عنوان ی ی از تابعان حقوب ب نالمل عهده دار قسمت عموودهای از اداره امووور روابووط
ب نالمل در جامعه ب نالمللی به شمار میآیند که در کنار سایر تابعان حقوووب بو نالملو
ساختار مظام حقوب ب نالمل را تش

میدهند .سازمان جهامی تجارت م ووز بووه عنوووان

یک سازمان ب نالمللی با برخورداری از این وضع ت ،مقش مهمی در تنظ روابط بو ن-
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المللی در زم نه تجارت ب نالمللی ایفاء میمماید .اگر چووه مهوواد حو اخووتالف سووازمان
جهامی تجارت خود یک سازمان ب نالمللی تلقی ممیشود و راسواً از چنو ن موووقع تی در
ساختار حقوب ب نالمل برخوردار ممیباشد اما عمل وورد ایوون رکوون از سووازمان جهووامی
تجارت در جامعه ب نالمللی ،به عنوان ی ی از ارکووان سووازمان مووذکور ،مطووابق مقووررات
حقوب ب نالمل عمومی به میابه عمل رد خود سازمان به حسام میآید (کم سو ون بو ن
حقوب ب ن المل سازمان مل متحد .)47 :1394 ،و به عنوان بخشووی از سوواختار حقوووب
ب نالمل قلمداد میگردد .به صورت واضحتر این ه ،مهاد ح اخووتالف سووازمان جهووامی
تجارت به عنوان رکن قضایی سازمان که عهووده دار وظ فوهی سووازمان در زم نووه حو و
فص مسالمت آم ز اختالفات م ان اعضاء میباشد در واقع سردمدار مسئول تی اسووت کووه
برخاسته از اص ح و فص مسألت آم ز اختالفات ب نالمللی بوده که به حقوووب بو ن-
المل عام پ ومد خورده و از طریق منشور مل متحد این ماه ووت را کسووب کوورده اسووت
(.)Lamy, 2006: 975
نهاد حل اختالف سازمان تجارت جهانی و توسعه دامنه اجرای مقررات بین المللی
آی ن کار مهاد ح و فص اختالفات سازمان جهامی تجارت مبتنی بر تفاه مامه قواعد و
رویههای حاک بر ح اختالف سازمان میباشد .وظ فه این مهاد ،ح اختالفات مطروحه
مطابق موافقت مامههای تجاری دو یا چند جامبهای میباشد که از آمها به عنوووان موافقووت
مامههای تحت پوشش سووازمان مووام بوورده میشووود .ایوون موافقووت مامووهها در چووارچوم
مقررات حقوب ب نالمل و متأثر از محدودیتها و قواعد الزام آور آن در پروسه معمووول
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اختتف س زتتتا ا
تجتتا ج اهتتان د
توزعه حقوق بتین-
الملل

امعقاد معاهدات ب نالمللی مورد مذاکره و به اجرا در میآیند و در صورت لزوم با رعایت
هم ن استامداردها مورد تفس ر قرار میگ رمد .با این حال ،وجود برخی خصوصو تها در
سازمان جهامی تجارت این چالش را به وجود آورده است که وضع ت مذکور مسبت بووه
رکن ح اختالف به تبع ت از سازمان متبوع آن مورد ایراد قوورار گ وورد و بووه مهوواد حو
اختالف و مقررات قاب اعمال در آن به عنوان یووک رژیو حقوووقی خوواص و مسووتق از
مقررات حقوب ب نالمل مگریسته شود .این چالش ،ماشی از وضع تی است که بر اثوور بووه
وجود آمدن حوزههای خاص در مظام حقوب ب نالمل تحت عنوووان رژی هووای حقوووقی
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خاص یا خود بسنده پدید آمده و باعث گردیده است به رژی هایی مامند رژیو حقوووقی
حاک بر سازمان جهامی تجارت به عنوان یک رژی مستق در مظام حقوب بو نالملو در
کنار سایر رژی های مستق مگاه شود که هر کدام از این رژی ها تحت قواعد مربوووط بووه
خود از لحای قواعد اول ه و ثامویه و بدون رجوع به قواعد عام دیگر مس ر خود را ضمن
تعام با ی دیگر میپ مایند (.)Simma and Pulkowski, 2006
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به هرروی ،با یک استیناء ،مه تصم می و مه سندی در سطح سازمان جهامی تجارت و مووه
مویسنده علمی یافت میشود که قواعد سازمان جهامی تجارت را بخشی از قواعد حقوب
ب نالمل عمومی مدامد ( .)Pauwelyn, 2001: 583به این ترت ب ،مالحظه میشود کووه
مهاد ح اختالف به عنوان یک بخش تف ک ماپذیر از یک سازمان ب نالمللووی (سووازمان
جهامی تجارت) و به عنوان بزرگترین سازمان ب نالمللی بعد از مل متحد از مظوور تعووداد
اعضاء و گستردگی جغراف ایی با اعمال برخی از قواعد و مقررات حقوب بو نالمللووی در
حوزه ح و فص اختالفات ب نالمللی ،موجب گسترش و توسعه دامنه اجرای مقووررات
حقوب ب نالمللی در عرصه جامعه جهامی گردیده است.
نهاد حل اختالف به عنوان یک بازیگر فعال در ساختار نظام حقوق بینالملل
مهاد ح احتالف سازمان جهووامی تجووارت بووه عنوووان رکوون ف صووله اختالفووات ی ووی از
بزرگترین سازمانهای ب ن المللی ه از لحای گستردگی و ه از لحای تعووداد اعضوواء،
ی ی از مهمترین مهادهای روابط ب نالمل محسوم میشووود کووه متشو

از مماینوودگان

تمام اعضاء سازمان ،یک مقش پررمگ در حوزه ح و فصو مسووالمت آم ووز اختالفووات

ب نالمللی در زم نههای تجاری در مظام حقوب ب نالملو و در جامعووه بو نالمللووی ایفواء
میمماید .در مورد این مقش به موارد ذی میتوان اشاره ممود.

نهاد حل اختالف به مثابه یک «رکن دیپلماتیک»
مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت متش
سازمان جهامی تجارت بهعنوان مسئول تش

از کل ووه مماینوودگان دولووتهووای عضووو
ه ات های ح اختالف ،رکوون اسووت ناف،

تصویب کنندهی گزارشات این دو مرجع ،ماظر بر اجرای قواعد سازمان و تجووویز کننووده
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تعل ق امت ازات با اعمال یک اجماع مع وس در جریان تصم گ ری به مامنوود یووک رکوون
دیپلمات ک عم میمماید ( .)Paine, 2018این مهاد با مشارکت کل ه مماینوودگان اعضوواء
راجع به اختالفات مطروحه و راه ارهای ح و فص این اختالفات به بحث و مووذاکره
میپردازد و در مهایت از طریق ارکان خود یک تصم اخذ و با تأی د آن بووه عنوووان رأی
مهایی رکن ح احتالف در اخت ار تمام اعضاء قرار میگ رد .چن ن خصوص تی در مووورد
یک مرجع ح اختالف در حوزه ح و فص مسالمت آم ووز اختالفووات بو نالمللووی در
عرصه ب نالمللی بی سابقه و بی مظ ر میباشد .مظارت بر اجرای قواعد با مرکزیت رکوون
ح اختالف از طریق داوری راجع به قواعوود و مقووررات قابو اعمووال در مراجووع حو
اختالف در امطباب با مقررات سازمان در جریان و پس از قضاوت مراجع حو اخووتالف،
از جنبههای بی بدی رکن مزبور در مقایسه با سایر دیوانهای بو نالمللووی میباشوود .بووه
هرحال ،تمرکز بر ادب ات رکن ح اختالف در فرآیند ح اختالف ب امگر این اسووت کووه
این عمل رد ب شتر از این ه شب ه به روش یک دیوان ب نالمللی باشد شووب ه یووک م ووام زم
دیپلمات ک است که خار از عمل رد مهادهووای قضووایی بو نالمللوی مامنوود ه ووات حو
اختالف و رکن است ناف صورت میگ رد (.)Paine, 2018
نهاد حل اختالف به عنوان یک رکن فعال در حوزه حل و فصل اختالفات تجاری
با وجود اجباری بودن م ام زم صالح ت اجبوواری مظووام حو اخووتالف سووازمان جهووامی
تجارت و به تبع آن صالح ت اجباری مهادح اختالف وم ز التووزام اعضووای سووازمان بووه
ح و فص منازعات خود در چارچوم این مظام ،ولووی ایوون مظووام ،صووالح ت خووود را

تبیین نقش نهاد حل
اختتف س زتتتا ا
تجتتا ج اهتتان د
توزعه حقوق بتین-
الملل

محدود مموده به گومهای که خصوص ت اجباری بودن صالح ت مظووام حو اخووتالف در
رابطهی م ان اعضاء سازمان به تمامی اختالفات اعضاء سازمان تسری مداشووته بل ووه ایوون
صالح ت اجباری محدود به اختالفات تجاری طرف ن در محوودودهی موافقووت مامووههای
تحت پوشش سازمان جهامی تجارت شده است و رابطهی طرف ن خار از تعهدات آمان
در چارچوم سازمان را شام ممیگردد .کما این ه مهاد ح اختالف (رکن اسووت ناف) در
اختالف ب ن دولت آمری ا و م زیک در ارتباط با اختالف آمان در مفتا 1که در آن دولووت
آمری ا مدعی بود دولت م زیک عوارض تبعو ض آم ووزی مسووبت بووه واردات محصووول
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خاصی از این کشور اعمال مموده صریحاً اعالم کرد که مظام ح اختالف سازمان ،قابو
اعمال مسبت به اختالفات طرف ن خار از مظام سازمان مبوووده و ایوون س سووت موواظر بوور
اختالفات آمان در حوزه سازمان جهامی تجووارت اسووت ( .)Lamy, 2018: 10از طوورف
دیگر ،در چارچوم مظام ح اختالف این فقووط کشووورهای عضووو سووازمان هسووتند کووه
میتوامند اختالفات خود را به این مرجع ارجاع و یا این ه طرف دعوا قوورار گ رموود .ایوون
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حقوب به صورت برابر برای تمامی کشورهای عضو اع از قوی ،ضع ف ،توسعه یافتووه و
در حال توسعه برقرار میباشد .با این حال ،مظام ح اختالف سووازمان جهووامی تجووارت
بهعنوان ی ی از فعالترین بازیگران مظامهای ح و فص مسالمت آم ز اختالفات بو ن-
المللی از سال  1995محسوم میشود که تا کنون  592اختالف مزد آن مطرح شووده کووه
حدود  350مورد از آمها ح وفص گردیده

است.2

نهاد حل اختالف به عنوان نهادی جدید در عرصه حل و فصل اختالفات بینالمللی
مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت مرکب از دو رکن میباشد .ی ووی رکوون ه ووات
ح اختالف یا ه ات رس دگی و دیگری رکن است ناف .رس دگی در مهاد ح اختالف از
زمامی شروع میشود که مرحله مشورت به پایان رس ده و طرف ن از طریق مشورت موفق
به ح اختالف خود مشده و به روشهای دیگر ح اختالف م ز توافقی صورت مگرفتووه
است .شروع به رس دگی با درخواست دولت خواهووان و تصووویب رکوون حو اخووتالف،
ابتداء ،در مرجع بدوی یعنی ه ات ح اختالف به عم میآید .این مرجع ،ضمن تالش
برای ح موضوع از طریق سازش ،برای رس دگی به اختالف مبادرت به تشو

جلسووه

)1. NAFTA (North American Free Trade Agreement
2. World Trade Organization, Dispute Settlement

رس دگی و اسووتماع اظهووارات و دفاع ووات طوورف ن میممایود .در صووورت لووزوم ،ه ووات
رس دگی مم ن است موضوع را با کارشناسووان متخصووص مووورد مشووورت قوورار دهوود.
رس دگی در این مرجع در واقع یک رس دگی دو مرحلهای است .ه ووات هووای رسو دگی
بعد از برگزاری جلسه اول  ،بدوآ یافتههای خود را در قالب گووزارش اول ووه صووادر و بووه
طرف ن اعالم میدارمد .در صورت وصول اعتراض ،ه ات مبادرت بووه تشو

جلسووه و

استماع اظهارات طرف ن کرده و سپس مبادرت بووه صوودور گووزارش مهووایی میممایود .در
صورت عدم وصول اعتراض به گزارش اول ه  ،همان گزارش به صورت مهایی بووه رکوون
ح اختالف اعالم میگردد .با پایان گرفتن مرحلهی بدوی چنامچه گزارش مرجع بدوی
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مورد تقاضای تجدید مظر قرار گ رد رکن است ناف به عنوان مرجووع تجدیوودمظر ،تقاضووای
تجدیدمظر را مورد رس دگی قرار میدهد و در پایان مبووادرت بووه اعووالم مظوور میممایود.
قطع ت یافتههای هر دو مرجع ،مستلزم تصویب رکن ح اختالف بوه عنوووان مهوواد حو
اختالف سازمان میباشد .با این وصف ،مالحظه میشود که مهوواد حو اخووتالف پووس از
ارجاع اختالف به آن به میابه یک مرجع قضایی وارد رس دگی شده و اختالف طوورف ن را
مورد رس دگی قرار میدهد .ارکان حو اخووتالف یعنووی ه ووات هووای رسو دگی و رکوون
است ناف بر خالف مراجع قضایی در مورد اختالف مطروحه اتخاذ تصووم و بووه صوودور
رأی ممیپردازمد بل ه یافتهها و توص ههای خود را در مورد اختالف در قالب گزارش به
رکن ح اختالف اعالم میکنند گزارش ارکان ح اخووتالف در رکوون حو اخووتالف یووا
تأی د و یا با اجماع منفی رد میگردد .یافتههای ه ات ح اخووتالف و رکوون اسووت ناف در
صورت تصویب الزم االجرا میشومد در غ وور ایوون صووورت ایوون گزارشهووا بووه عنوووان
گزارشات غ ر الزامی باقی میمامند .از این رو ،میتوان ماه ت مهاد ح اختالف سووازمان
را یک ماه ت شبه قضایی جدید در حقوب ب نالمل دامست که در کنار سایر روشهووای
غ ر حقوقی ح اختالف ،مظام ح اختالف سازمان جهامی تجارت را تش

میدهند و

جزیی از مظام ح و فص مسالمت آم ووز اختالفووات بو نالمللووی در حقوووب بو نالملو
محسوم میشود.
نهاد حل و فصل اختالفات و توسعععه صععالحیت اج ععاری در نظععام حععل و فصععل
اختالفات حقوق بینالملل

تبیین نقش نهاد حل
اختتف س زتتتا ا
تجتتا ج اهتتان د
توزعه حقوق بتین-
الملل

بر خالف سازمان مل متحد که عضویت در آن مستلزم پذیرش صالح ت اجباری رکوون
قضایی مل متحد ،دیوان ب نالمللی دادگستری ،ممیباشوود عضووویت در سووازمان جهووامی
تجارت منوط به پذیرش صالح ت اجباری مظام ح و فص اختالفات سازمان و به تبووع
آن مهاد ح اختالف سازمان به عنوان ی ی از ارکان مظام ح اختالف سازمان میباشوود.
خصوص ت مزبوری ی از جنبههای موینی است که در مظام حقوب بو نالمللووی بوویسووابقه
بوده و مظام ح و فص اختالف سازمان را از مظام ح و فص مسالمت آم ز اختالفات
ب نالمللی متمایز میمماید .هر یک از اعضای سازمان در صورت ه به این مت جووه برسووند
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که ی ی از طرف ن متعاهد ،مقض عهد مموده بدون این ه مگرامی از بابت رضووایت دولووت
متخلف در ارجاع اختالف به مرجع ح اختالف داشته باشند اختالف خود را مزد مرجع
ح اختالف مطرح میممایند .عالوه بر این ،شرط تحقق صالح ت اجباری مرجووع حو
اختالف سازمان  ،منوط به مقض تعهد ممیباشد .به عبارت دیگر ،وقوع اخووتالف از مظوور
س ست ح اختالف سازمان ،مستلزم مقض تعهد ممیباشد گاهی مم وون اسووت ی ووی از
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اعضاء مدعی شود بدون این ه مقض پ مامی صورت گرفته باشوود اقوودامات طوورف دیگوور
موجب لطمه و زیان به منافع وی شده است .اینگومه ادعاها در مظام ح اخووتالف بوورای
تحقق اختالف و طرح اختالف مزد مرجع ح اختالف کافی بوده و مشوومول صووالح ت
اجباری مهاد ح اختالف قرار میگ رمد.
توسعه مراحل و مواعد دادرسی در نظام حقوق بینالملل
وجود مراجع بدوی و تجدید مظوور و وجووود مواعوود معو ن در رسو دگی بووه اختالفووات
مطروحه مزد هر یک از مراجع بدوی و تجدیدمظر مهاد ح اختالف ،ی ی از ویژگیهای
بی مظ ر در س ست ح و فص مسالمت آم ووز اختالفوات بو نالمللووی در سوواختار مظووام
حقوب ب نالمل محسوم میشود .مه تنها ساختار رس دگی در مهاد ح اختالف مبتنی بر
رس دگی مخست ن و است نافی میباشد بل ه رس دگی در مرحله مخسووت ن خووود مرکووب از
دو مرحلهی جداگامه میباشد .این ش وهی رس دگی ه موجب اعتماد و اطم نان اعضوواء
در رجوع به مهاد ح اختالف میشود و ه موجب سرعت و دقت در فرآیند رسو دگی
میگردد .ه چن ن رس دگی در ارکان مختلف مهاد ح اختالف مق د بووه مواعوود مع نووی
میباشد که به عنوان روشی موین در مقایسه با سایر مراجع ح و فص اختالفات بو ن-

المللی در مظام حقوب ب نالمل تلقی شده و کمک شایامی به تسریع در حو اختالفووات
مطروحه در مزد این مهاد میمماید .روش ح اختالف ،مواعوود رسو دگی و ارکووان مهوواد
مذکور که از آمها به عنوان توسعه در ساختار مظام حقوب ب نالمل یاد میشومد به شوورح
ذی میباشند.
مراحل و رویه حل اختالف
تفاه مامه ح اختالف به عنوان مظام ح اختالفات سازمان جهامی تجارت ،عووالوه بوور
روش مشورت که به عنوان اول ن گام در جهت پایان دادن به اختالفات شناخته میشووود،
متضمن سه روش برای ح اختالف است .ی ی روش حقوقی یووا روشووی کووه از طریووق

197

رکن ح اختالف به واسطهی ه ات های رس دگی و رکن است ناف به عم میآید .بدین
منظورماده  2تفاه مامه با عنوان «اجرا»« ،رکن ح اختالف» 1را بوورای اجوورای قواعوود و
رویههای مورد عم در تفاه مامه پ ش ب نی کرده است .رکن حو اخووتالف بووه عنوووان
مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت ،مسئول ت اجرای قواعد تفاه مامه ازابتووداء تووا
امتها را به عهده دارد.

تبیین نقش نهاد حل
اختتف س زتتتا ا

توس به روشهای غ ر حقوقی یا اخت اری ،مامند :م امجی گری ،مساعی جم له و سازش
از دیگر روشهایی میباشند کووه بعوود از مشووورت مم وون اسووت بووه عنوووان روش حو
اختالف به وس له طرف ن برگزیده شومد .امتخام روشهای مزبور ه چ خدشهای به حقوب
طرف ن در رجوع به سایر رویههای ح اختالف وارد مخواهد کوورد .مداخلووه موودیر کو
سازمان در کمک به طرف ن در جهت ح اختالف از ایوون طریوق بالمووامع شووناخته شووده
است .در صورت توافق طرف ن ،استمرار روشهای مزبور برای ح اختالف در ضمن یووا
آغاز کار ه ات ح اختالف م ز مم ن می باشد.
رویه ارجاع اختالف به داوری در چارچوم سازمان جهووامی تجووارت  ،بووه عنوووان یووک
روش جایگزین مسبت به آی ن عمووومی حو اختالفوات مطروحووه در تفوواه مامووه حو
اختالف ،روش دیگر ح اختالف در مظام ح اختالف سازمان جهامی تجووارت قلمووداد
میشود .توس به روش مذکور برای ح اختالف بعوود از درخواسووت مشووورت مم وون
است به عم آید .آرای داوری به رکن ح اختالف و شورا یا کم ته موافقت مامه مربوط
)1. Dispute Settlement Body (DSB

تجتتا ج اهتتان د
توزعه حقوق بتین-
الملل

(جهت اظهار مظر اعضاء) ،اطالع داده خواهد شد .اجرای آرای داوری مورد تعهد طرف ن
بوده و تابع مظام ضمامت اجرا از ح ث جبران و تعل ق امت ازات که در مظام ح اخووتالف
پ ش ب نی شده خواهد بود.
ارکان نهاد حل اختالف
بند  3ماده  4موافقتنامه تأس س سازمان جهامی تجارت تحووت عنوووان سوواختار سووازمان ،
شورای عمومی سازمان را به عنوان ی ی از ارگامهای تش
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دهنده سازمان و متشو

از

ممایندگان تمام اعضاء ،به عنوان رکنی معرفی مموده که ی ی از مسئول تهای آن ،ایفووای
وظ فه در مقام رکن ح اختالف سازمان میباشد .بنابراین ،ساختار رکن مزبور به عنوووان
مهاد ح اختالف سازمان (از ح ث مراجع رس دگی) مطابق مقررات تفاه مامه قواعوود و
رویههای حاک بر ح اختالفات به شرح ذی میباشد:
هیات های رسیدگی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

پس از وقوع اختالف و طی رومد «مشورت» به عنوان اول ن گام پو شب نووی شووده بوورای
پایان دادن به اختالف پ ش آمده در چارچوم مظام ح اختالف سازمان جهامی تجووارت
و عدم حصول مت جه از این طریق ،طرح اختالف مزد ه اتهای رس دگی را میتوووان بووه
عنوان آغاز فرآیند رس دگی شبه قضایی برای ح اختالفات مطروحه م ان اعضاء سازمان
دامست .چگومگی ش
الف) تش

گ ری این مرجع بدین شرح میباشد:

ه ات های رس دگی :در صورتی کووه دولووت خواهووان بووا خوامووده متوامنوود

اختالف خود را از طریق «مشورت» و یووا سووایر روشهووا از قب و م ووامج گری ،مسوواعی
جم له ،سازش و  ...خاتمه دهنوود دولووت خواهووان میتواموود درخواسووت تشو

ه ووات

رس دگی را به عم آورد .مرجع رس دگی به این درخواست ،شورای عمومی سووازمان در
قالب رکن ح اختالف میباشد .رکن مزبور پس از وصول درخواست ،در اول ن جلسووه
خود در مورد آن اتخاذ تصم میمماید .در صورت تصویب رکن ح اخووتالف ،ه ووات
رس دگی برای رس دگی به اختالف مطروحه توسط رکن ح اختالف از م ان افراد واجد
صالح ت تش

و رومد رس دگی در این مرجع آغاز میگووردد .دب وور خامووه سووازمان بووا

مشورت طرف ن اختالف ،اعضاء ه ات را تع ن خواهوود کوورد .در صووورت عوودم توافووق

طرف ن ،مدیر ک سازمان جهامی تجارت با مشورت ری س رکن حو اخووتالف و ریو س
شورا یا کم ته مربوط به امتخام اعضاء ه ات رس دگی اقدام میمماید (ماده  8تفاه مامه
قواعد و رویههای حاک بر ح اختالفات).
م) ترک ب ه ات های رس دگی :ه ات هووای رسو دگی مرکووب از سووه عضووو میباشووند
اعضاء ه ات از افراد با سابقه در امور سازمان جهووامی تجووارت کووه دارای حسوون سووابقه
باشند امتخام میشومد .اعضاء ه ات دارای تابع ت طرف ن دعوا مخواهند بود مگر این ووه
طرف ن به محو دیگری توافق ممایند .تعداد اعضاء ه ات در صورت درخواست طرف ن تووا
پن مفر قاب افزایش میباشد .در صورتی که ی ی از طرف ن دعوا از کشووورهای در حووال
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توسعه و طرف دیگر از کشورهای توسعه یافته باشد در صووورت درخواسووت کشووور در
حال توسعه ،حداق ی ی از اعضاء ه ات رس دگی از یک کشور در حال توسعه امتخام
میشود (بند  10ماده  8تفاه مامه) .در موردی که در ارتباط بووا یووک مسوواله ،خواهانهووا
متعدد باشند با رعایت حقوب همووه طوورف ن مم وون اسووت یووک ه ووات رسو دگی بوورای
رس دگی به ش ایات متعدد تش

شود (ماده  9تفاه مامه).

) وظ فه ه ات های رس دگی :وظ فه ه اتهای رس دگی یا ه ات ح اخووتالف کمووک
به رکن حو اخووتالف در ایفووای وظووایفش در راسووتای حو اختالفووات مطروحووه و در
چارچوم تفاه مامه ح اختالف سازمان میباشد .محوه اجوورای وظووایف ه ووات هووای
رس دگی مبتنی بر روشهای کاری ه ات ها مسبت به طرفهای اصلی و ثالووث میباشوود
که با مشست ه ات های رس دگی آغوواز و در یووک پروسووه زمووامی مشووخص بووا صوودور
گزارش مهایی خاتمه مییابد .روش کار ه ات های رس دگی به گومه ای است که در بند
فوب توض ح داده شد .به هر حال ،گزارش مهایی ه ات های ح اختالف به اطالع تمووام
اعضاء سازمان میرسد و قطع ت آن منوط به تصویب رکن حو اخووتالف خواهوود بووود
(دفترمطالعات س اسی و ب نالمللی .)1390 ،رکن ح اخووتالف در دو صووورت گووزارش
مهایی ه ات ح اختالف رامورد تصویب قوورار ممیدهوود .ی ووی این ووه در صووورتی کووه
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گزارش مزبور مورد تقاضای تجدیدمظر قرار گرفته باشد و دیگر این ه ،رکن ح اختالف
به عدم تصویب گزارش به اجماع برسد (اجماع منفی) .1

رکن استیناف
رس دگی است نافی یا تجدید مظر از ابت ارات مظام ح و فص اخووتالف سووازمان جهووامی
تجارت میباشد .پ ش ب نی رس دگی تجدید مظر مسبت به گزارشهای ه ات هووای حو
200

اختالف ،رس دگی رکن حو اخووتالف را ب شووتر بووه خص صوهی رسو دگیهای قضووایی
مزدی تر کرده است (دژم خوی .)1389 ،رکن است ناف یک رکن دائمووی مرکووب از هفووت
مفرمیباشد که به وس لهی رکن ح اختالف برای یک دوره چهار ساله امتخام میشومد.
امتخام اعضاء برای یک دوره چهارساله دیگر بالمامع میباشد.
اعضاء رکن است ناف از افووراد متخصووص در تجووارت بو نالملو و زم نوهی موضوووعی
موافقت مامههای تحت پوشش سازمان امتخام میشومد .وظ فه رکن اسووت ناف رسو دگی
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به تقاضای است نافی از گزارشهای مهایی ه ات های ح اختالف میباشد .رسو دگی بووه
هر موضوع است نافی با حضور سه عضو به عم میآید .حضور اعضوواء در رسو دگی بووه
موارد است نافی در رکن است ناف به صورت موبتی بوده که محوه موبت دهی در رویوههای
کاری رکن است ناف تع ن میگردد .تقاضای است ناف از گزارشهای مهووایی ه ووات هووای
ح اختالف ابتدا مختص به طرف ن اصلی اختالف بود ولی بووا اصووالحاتی کووه در رویووه
کاری رکن است ناف در سال  2003صورت گرفته این حق برای طرفهای ثالث با توجووه
به داشتن منافع قاب توجه پ ش ب نی گردیده است .زمان رس دگی در رکوون اسووت ناف بووه
هر حال از  90روز تجاوز مخواهد کرد .رس دگی است نافی محدود به موضوعات حقوقی
مطروحه درگزارش ه ات ح اختالف  ،تفاس ر حقوووقی بووه عمو آمووده و بووه صووورت
محرمامه خواهد بود .گزارش رکن است ناف مم ن است در تأی د یا تغ ر و اصووالح و یووا
مقض گزارش ه ات ح اختالف باشد .گزارش رکن است ناف م ازمند تصووویب در رکوون

 . 1اجماع منفی روش جدید تصمیم گیری معمول در نظام حل اختالف سازمان جهانی تجارت اس
اس

مگر اینکه به عدم تصوی

اجماع (بدون آیچ مخالفتی) شود.

که مطابق ان ،اصل بر تصوی

ح اختالف میباشد .این گزارش پس از تصویب در رکن ح اختالف ،طوورف ن بوودون
ق د وشرط آن را قبول خواهند کرد و برای آمان الزم االجرا خواهد بووود .گووزارش رکوون
است ناف مم ن است با اجماع اعضاء رکن ح اختالف به تصویب مرسد (ماده  17تفاه
مامه و قواعد حاک بر ح اختالفات).

توسعه مکانیسم اجرای آراء حل اختالف در نظام حل و فصل اختالفات بین المللی
ی ی دیگر از م ات برجسته در س ست ح اختالف سازمان جهووامی تجووارت مداخلوهی
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رکن ح اختالف در اجرای آراء صادره از طریق مظارت و توص ههای الزم به طرف ن در
راستای اجرای آراء صادره میباشد .پ ش ب نی این ساز و کار باعث میشووود تووا طوورف ن
متعاهد در سازمان جهامی تجارت مگرامی چندامی در این مورد مداشته باشووند .مرحلوهی
اجرای آراء صادره از مراجع ح و فص اختالفات بو ن المللووی از مظوور حقوووقی دارای
اهم ت ویژهای میباشد .فرآیند ح و فص اختالف زمامی کام میشود که آراء صووادره
به مرحلهی اجرا در آیند در غ ر این صورت جریان ح اختالف عقو میماموود .تجربووه
مشان داده است علی رغ صدور رأی در برخی مراجع ح اختالف ب نالمللی که ارجاع
اختالف مبتنی بر رضایت طرف ن به آن مرجع بوده ،اجرای رأی با چالش مواجهه گردیده
است اما این مقص مورد توجه بن امگذاران سازمان جهامی تجارت قرار گرفته و در مظووام
ح اختالف مرتفع شده است .به عالوه ،روش پ ش ب نووی شووده بوورای اعمووال اقوودامات
متقاب در مرحلهی اجرا موجب شده تا طرف ن متوامنوود بووه صووورت خودسوورامه بووه ایوون
م ام زم متوس شومد.
توسعه رژیم خود بسنده در نظام حقوق بینالملل
کیرت گرایی در مظام حقوب ب نالمل باعث طرح مسالهی رژی های خود بسنده در ایوون
مظام گردیده است .رژی مذکور برخاسته از وجود پدیدهای به مام حقوب خاص بوده کووه
این پدیده م ز به موبه خود برخاسته از دل پدیدهی وس عتری از خود به مام حقوووب عووام
میباشد .ممود این دو پدیده هنگامی که تعارضی ب ن قواعد این دو مظ حقوقی به وجود
میآید ب شتر خود ممایی میکند .بر این اساس ،در صورت وجود تعارض ،قواعد حقوووب
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خاص بر حقوب عام مرجح بوده و برای ح تعارض مالک عم قرار میگ ورد .ایوون راه
ح برگرفته از اص ِ معروفِ «حقوب خاص حقوب عام را تخصو ص میدهوود» میباشوود
(سل می ترکمامی .)1389 ،بارزترین اثر پدیدار شدن رژی هووای خووود پسوونده در حقوووب
ب نالمل پدید آمدن پدیدهای دیگر به مام امشقاب یا چند پارگی درحقوب ب نالمل است
(کدخدایی و عابدینی .)1391 ،اهم ت پ دایش امشقاب و چند پارچگی در حقوووب بو ن-
المل ماشی از آثار ت یر گرایی در این مظام موجب شده کووه ایوون مسوواله در سووال 2000
مورد توجه کم س ون حقوب ب نالمل سازمان مل متحد قرار گ رد .کم س ون این مسووئله
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را در طرحی موسوم بووه «امشووقاب حقوووب بو نالملو  :مشو الت ماشووی از گوموواکومی و
گسترش حقوب ب نالمل » ،1مورد توجه قرار داده است .کم سو ون در ایوون طوورح ضوومن
ب ان خطر ظهور پدیده امشقاب در مظام حقوب ب نالمل ماشی از توسعه ،تخصصی شوودن
 ...حقوب ب ن المل  ،در بستر حقوب عام و خاص به تب ن موضوع پرداخته و تعام این
دو جنبه از حقوب ب نالمل و تاث رات آنها بر ی دیگر را م ز خاطر مشووان مموووده اسووت،
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سر امجام کم س ون بعد از سالها مت جه گزارش گروه مطالعواتی خووود را در ایوون زم نووه
منتشر ممود در این گزارش مصووادیق «رژی هووای خووود بسوونده» 2بووه عنوووان «رژی هووای
خاص»3

در سه دسته ،بدون ارائه تعریف خاصی از آنها ،ب ان گردیده است .دسووته اول،

مربوط به رژی های خودبسنده در مفهوم مض ق آن میباشد .براین اساس ،خودبسووندگی
یک رژی در زم نهای ازحقوب خاص در صورت مقض تعهدات و تخلف ازمقووررات آن
(حقوب مسئول ت) ممود پ دا میکند مامند ضمامت اجوورای پو ش ب نووی شووده در حقوووب
کنسولی و دیپلمات ک (عنصر مامطلوم) که در قض ه گروگان گ ری ب ن آمری وا و ایووران
در رأی دیوان ب نالمللی دادگستری مورد اشاره قرار گرفته است .دسووته دوم ،مربوووط بووه
ب ان اوصاف رژی های خودبسنده در مفهوم مسبتآ وس ع ماظر بر حقوب و تعهوودات قابو
اعمال در یک موضوع خاص و مرتبط با یک منطقه خاص میباشد (مامند معاهده راجووع
به حمایت از یک رودخامه خاص) .دسته سوم ،ماظر بر مفهوم موسع رژیو خووود بسوونده
میباشد و آن در حالتی است که یک شاخه از حقوب ب نالمل با وجود تمام قواعد اول ه
1. Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of
international law.
2. Self-contained
3. Special regimes

و ثامویه مورد م از در حوزه خود ،در قالب یک «رژی خاص» ،خود را در حالت اسووتغناء
از رجوع به سایر قواعد موجود در مظام حقوب ب نالمل عام میدامد (حقوب بشر ،مح ط
زیست ،تجارت و .)United Nations, 2013( )...کم س ون حقوب ب ن الملو در موواده
 55طرح پ ش مویس مسئول ت ب نالمللی دولتها ،این مسئله را در قالب حقوب خوواص
در دو ش

ضع ف و قوی استعمال کرده و از ش

قوی آن به عنوان رژی خودبسوونده

یاد کرده است (ابراه گ .)1393 ،
از این رو  ،به هر ش

که به موضوع مگریسته شود و دالی وجودی رژیو خودبسوونده

چه در لزوم وجود هر دو دسته از قواعد اول ه و ثامویه در یک رژی خاص دامسته شود و
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چه این ه به تبلور این پدیووده منحصووراً در قواعوود ثامویووه قائو بووود مالحظووه میگووردد
خصایص و ویژگیهایی که بوورای رژی هووای خووود بسوونده تحووت عنوووان رژیو خوواص
برشمرده شده است در مهاد ح و فص اختالفووات سووازمان جهووامی تجووارت ،البتووه ،در
قالب مظام ح و فصو احتالفووات و در چووارچوم سووازمان جهووامی تجووارت ،موجووود
میباشد و با توجه به این ه رژی های خاص به عنوان حقوب خاص ،ریشه در حقوب عام
داشته و در مراح ت وین متأثر از محدودیتهای حقوب عام و در مرحله اجرا و شووفاف
سازی الجرم به رجوووع بووه اصو خووویش میباشووند و لووذا وجووود پدیودهی امشووقاب و
خودبسندگی مامع از تأث ر گذاری این دو زم نه از حقوب مسبت به ی دیگر ممی باشد .بووا
این وصف ،مهاد ح اختالف م ز با دارا بودن خصایص مذکور از تووأث ر گووذاری و تووأث ر
پذیری از مجموعه مظام حقوووب بو نالملو مسووتینی مبوووده و پو ش ب نووی ایوون مهوواد در
چارچوم سازمان جهامی تجارت موجب توسعه مفهوم رژی های خود بسنده در مظووام
حقوب ب ن المل گردیده است.
تحول در آیین تصویب آراء رکن حل اختالف در نظام حقوق بین الملل
آی ن معمولی و مرسوم تصویب مصوبات در مجامع بو نالمللووی مبتنووی براجموواع میبووت
است .شرط تصویب در این روش ،مبتنی بر اجماع میبت کل ه اعضاء میباشد کووه حتووی
در صورت وجود یک مظر مخالف ،مصوبه مورد بحث به تصویب مهایی ممیرسد .ایوون
روش که در روش ح اختالف گات م ز مورد عم بوده طرف اختالفی که گووزارش بووه
سود او مبود میتوامست با ابراز مخالفت ،گزارش مرجع حو اخووتالف را بووه بوون بسووت
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ب شامد اما مظام ح اختالف سازمان جهامی تجارت مبت ر روش موووینی بوورای تصووویب
گزارشات رکن ح اختالف گردیده که به اجماع منفی و یا مع وس معروف است  .1بووه
موجب این روش شرط الزم برای عدم تصویب گزارش ،اجماع کل ه اعضاء میباشد کووه
این اجماع ه چگاه به مت جه ممی رسد زیرا در هر گزارش یک طرف اختالف معموالً بووه
اصطالخ برمده دعوا محسوم میشود و این طرف با ابراز مظر مخالف خووود مووامع عوودم
تصویب میشود .به عبارت دیگر ،برای تصویب گزارش وجووود یووک رأی میبووت کووافی
میباشد .2این روش اعالم رأی در مظام حقوب ب نالمل بیسابقه بوده که روش معمووول
204

تصویب مصوبات در حقوب ب نالمل را متحول مموده و به ح اختالفات تجاری م ووان
اعضاء سرعت بخش ده و آن را تسه

مموده است.مبت ر این روش  ،مظام حو اخووتالف

سازمان جهامی تجارت میباشد که میتوان از آن به عنوان توسعه حقوووب بو نالملو در
حوزه ح و فص اختالفات ب نالمللی مام برد.
ایجاد سلسله مراتب رسیدگی به اختالفات در نظام حل و فصععل اختالفععات حقععوق
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بینالملل
همامگومه که عنوان گردید ی ی از ابت ارات مظام ح و فص اختالفات سووازمان جهووامی
تجارت ایجاد یک س ست ح و فص اختالف مبتنی بر دو مرحلووه رسو دگی ،بوودوی و
است نافی ،میباشد .این روش رس دگی مه تنها از ح ث ایجاد یک دادرسی چند مرحلووهای
در حوزه حقوب ب نالمل حائز اهم ت بوده و از آن میتوووان بووه عنوووان یووک تحووول در
حوزه ح و فص مسالمت آم ز اختالفات در مظام حقوب ب نالمل مام بوورد بل ووه روش
مذکور متضمن یک مو آوری دیگر در مظام حقوب ب نالمل قلمداد میگووردد کووه کمووک
شایامی به دقت در رس دگیها میمماید .در این س ست رس دگی دو مرحله ای ،بوودوی و
تجدیدمظر  ،دو رکن ح اختالف ،یعنی ه ات های رس دگی و رکوون اسووت ناف  ،عهووده
دار رس دگی به ح اختالفات مطروحه مزد این مهاد میباشند .چنامچه آراء ه ووات هووای
ح اختالف مورد تجدیدمظر قرار گ رد رسو دگی بووه درخواسووت تجدیوودمظر در رکوون
است ناف به عم می آید .رکن است ناف در رس دگی است نافی مم ن است یافتهها و مت حه

1. Negative or river consensus
2. The process – Stages in a typical WTO dispute settlement case: www.world Trade Organization

گ ریهای حقوقی ه ات رس دگی را تأی د کند تغ ر یا وارامه مماید .1اخت اراتی که مطابق
توافق مامه قواعد و رویههای حاک بر ح اختالف به رکن است ناف برای دخ و تصرف
در یافتههای ه ات ح اختالف داده شده ح ایت از وجود یک سلسله مراتب دادرسووی
در ساختار س ست ح و فص اختالفات سازمان جهامی تجووارت تحووت عنوووان مراجووع
ح اختالف عالی و تالی دارد .به عبارت دیگر ،پ ش ب نی رکن است ناف در س ست حو
اختالف سازمان جهامی تجارت متضمن ایجاد یک سوواختار دادرسووی مبتنوی بوور سلسووله
مراتب برای اول ن بووار در حقوووب بو نالملو میباشوود ( .)Rai, 2007ایوون دسووتاورد در
ساختار مظام ح و فص اختالفات حقوب ب نالملو یووک موووآوری تلقووی میشووود کووه
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مرهون مطام ح اختالف سازمان جهامی تجارت بوده و موجووب رشوود و گسووترش ایوون
حوزه از حقوب ب ن المل شده است.
توسعه حقوق بینالملل ناشی از تحول در استناد به رویه سابق حل اختالف
در برخی مظامهای حقوقی خصوصاً کشووورهایی کووه از مظووام حقوووقی کووامن ال تبع ووت
میکنند دیوان عالی مقش ویژهای در تفس ر قامون اساسی یا دیگر اصووول بن ووادین جامعووه
ایفاء میمماید .رویهی قضایی در این مظامها عمدتاً از طریق تفس ر ایجاد میگووردد تووا از
طریق ف صله دادن به یک دعوای ساده .اینگومه مظامها از طریق رویه قضووایی یووک مظو
حقوقی ایجاد میکنند که در موارد مشابه برای مراجع قضایی مورد عمو قوورار میگ ورد.
عالوه بر این ،اطم نان و قاب پ شب نی بودن رویه قضایی ،برای افراد ،مشاغ و بازیگران
جامعه ،اعتماد فراه مموده و میدامند که قامون چ ست و چگومه اعمال میشووود .امووا در
عرصه حقوب ب نالمل ح ایت دیگری است در این عرصه یک دیوان عالی وجود مدارد
بل ه یک سری دیوانهای ب نالمللی و یا ارگانهای قضایی و یا شبه قضایی وجود دارمد
که با صالح ت ب نالمللی خاصی یک مقش مشابه در حقوب ب نالملو ایفوواء میمماینوود.
تصم مات قضایی اینگومه دیوانهای ب نالمللی در زمره منابع حقوب ب نالمل بووه شوومار
میرومد .اینگومه تصم مات به جز ب ن طرف ن اختالف و در همان مورد الزام آور م ستند.
با این حال ،ه چ قاعدهای برای وجود رویه قضایی یا الزام آور بودن آن در حقوب بو ن-
المل وجود مدارد ( .)Bacchus and Lester, 2020با وجود اتفاب مظر جهامی مبنی بر
 .15بند  4ماده  16و بند  13ماده  17تفاآم نامه قواعد و رویهآای حاکم بر حل اختالف.
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عدم وجود رویه قضایی در حقوب ب نالمل اما این اتفاب مظر به صورت گسترده وجووود
دارد که آراء قضایی ب نالمللی در موارد مشابه میتوامند در ح اختالفات مطروحه مف د
و مؤثر باشند .از این رو ،هر اختالف در حقوب ب نالمل بر اساس واقع ات و مسووتندات
آن اختالف مورد قضاوت قرار میگ رد.
به این ترت ب مالحطه میشود شرط الزم بوورای اجوورای دکتوورین رویووه قضووایی در یووک
س ست حقوقی ،وجود یک سلسله مراتووب قضووایی در سووطح مراجووع قضووایی بووهعنوووان
دادگاههای عالی و تالی است .عدم وجود چن ن س ستمی در حقوب ب نالمل و م ز الووزام
206

آور بودن هر تصم قضایی فقط مسبت به طرف ن آن تصم و در همووان مووورد ،اعمووال
این دکترین در حقوب ب نالمل را غ ر قاب اجرا مموده است ( .)Rai, 2007با این حال،
در مظام ح اختالف سازمان جهامی تجارت م ووز اگوور چووه رویوههای قضووایی همچووون
رویههایی که در مظامهای داخلی اعمال میشود ممیتوامد وجود داشته باشد اما شوورایطی
که در مظام ح اختالف سازمان پ ش ب نی شده از جمله ایجاد یک س ست ح اخووتالف
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مبتنی بر سلسله مراتب و لزوم عدم مغایرت تفس رهای ارکان ح اخووتالف بووا یافتووههای
سابق خود به عنوان ضامن برقراری هماهنگی و قابل ت پ ش ب نووی مظووام تجوواری و هو
چن ن اجازهای که موافقتنامه تأس س سازمان جهووامی تجووارت در اسووتفاده از تصووم مات،
رویهها و عمل رد عرفی طرفهووای متعاهوود گووات ( 1947بنوود  1موواده  ،)16بووه عنوووان
راهنمای تجارت جهامی داده به عنوان عووواملی تعب وور میشووومد کووه راه را بوورای اعمووال
دکترین رویه قضایی در مهاد ح اختالف سازمان جهامی تجارت هموار ممودهامد ( Rai,

 .)2007استفاده گسترده ارکان ح اختالف از رویههای سابق از جمله از رویههای گات
در آراء و تصم مات ه ات های ح اختالف و رکن است ناف عالوه بر این ووه در پ شووبرد
اهداف سازمان ،امن ت و قابل ت پ ش ب نی فعال تهای تجاری در سازمان جهامی تجارت
حائز اهم ت بوده بل ه به مظریه اعمال رویه قضایی در رکوون حو اخووتالف بوور خووالف
مصرحات موافقت مامههای تحت پوشش سووازمان داموون زده اسووت .رکوون اسووت ناف در
تصم خود در قض ه ژاپن مربوط به موش دمیهای ال لی گزارشات تصویب شده ه ووات
رس دگی به عنوان تش

دهنده بخش مهمی از مقررات گات میدامد کووه اغلووب بوورای

ه ات رس دگی در موارد مشابه بعدی مورد توجه قرار میگ رمد .رکوون اسووت ناف در ایوون

مورد حتی گزارشات غ ر مصوم ه ات رس دگی را به عنوان راهنمای مف وودی در موووارد
مشابه بعدی معرفی میمماید .1رکن است ناف در قض ه م گو ،مربوط بووه آمری ووا یووا تأی ود
استدالل قبلی خود و گسترش این استدالل مسبت به یافتههای خووود ،اسووتناد رکوون حو
اختالف به یافتههای رکن است ناف در این قص ه را مورد تأی د قورار داده و خوواطر مشووان
کرده که امتظار میرود که ه اتها ،تصم مات قبلی است ناف را در مواردی که مربوط بووه
اختالف بعدی است در مظر بگ رمد .2رکن است ناف در برخی قضایای دیگر مامنوود قضو ه
الوار چوم مربوط به آمری ا و قض ه کتان مربوط به اتحادیه اروپا اعمال یافتووههای قبلوی
خود را در این قضایا مورد حمایت قرار داده است .این عمل رد رکن اختالف در اعمووال

207

یافتههای سابق خود در موارد مشابه بعدی به عنوان ش لی غ ر رسوومی از رویووه قضووایی
تعب ر شده است ( .)Bhala, 1999به این ترت ووب بوورای پایووان دادن بووه ایوون وضووع ت و
مجوز اعمال رویه سابق ح اختالف در اختالفات بعدی به طور رسمی ،اصووالح تفوواه
مامه قواعد و رویههای حاک بر ح اختالف پ شنهاد گردیده است ( .)Bhala, 2000بووه
هر حال ،بررسی قضایای مطروحه در رکن ح اختالف مشان میدهد که رکوون اسووت ناف
به مظر برخی اعضاء سازمان جهامی تجارت به تدری به سوومت گسووترش قوودرت الووزام
آوری تصم مات سابق خود گام بر میدارد (.)David, 2009
نتیجهگیری
هرچه به سمت الزامی شدن قواعد حقوب ب نالمل  ،گسترش دامنه اجوورای قواعوود آن در
م ان تابعان ب شتری از حقوب ب نالمل و دست ابی به روشهای ضمامت اجرای فوووری و
قویتر در مقاب تخلف از مقررات حقوب ب ن المل در سطح جامعه ب نالمللووی حرکووت
ممای به اهداف توسعهای مجموعه مظام حقوب ب نالمل ب شتر دست یافتهای  .مهاد حو
اختالفات سازمان جهامی تجارت به عنوان ی ی از مهاد های روابط بو ن الملو در رویووه
مشان داده که می توامد در تحقق فرآیند توسعه حقوب ب ن المل مشارکت داشووته باشوود.
مهاد مزبور علی رغ محدودیت های اساسنامه ای خود ،در این مسو ر بووا اعمووال برخووی
مقررات حقوب ب ن المل عام در جریان ح اختالف ،به عنوان بخشووی از سوواختار کلووی
مظام حقوب ب ن المل و به عنوان یک بازیگر جدیوود در مظووام حو و فصو اختالفووات
1. Japan-Alcoholic Beverages II
2. US-Shrimp
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تجاری ،موفق عم کرده است .این مهاد به عنوان مهادی در زم نه ف صووله مسووالمت آم ووز
اختالفات ب نالمللی به طور عام و به عنوان مهاد حو وفصو اختالفووات تجوواری م ووان
اعضاء سازمان به طور خاص ،در زم نههای ساختاری و در برخی مفاه ،حقوووب بو ن-
المل را به محو ک مظ ر یا بیمظ ری متحول مموده است .مهاد ح اختالف ،از یک سووو،
در قامت یک مهاد شبه قضایی با استناد به قواعد حاک بر ح اخووتالف و بووا اسووتفاده از
ابزار تفس ر و به کارگ ری قواعد عرفی حقوب ب نالمل  ،ابهامات ماظر بر تعهوودات مووورد
اختالف را بر طرف مموده و از طریق ایجاد رویههای ح اختالف در توسوعه ماه ووت و
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محتوای حقوب ب نالمل ایفای مقش مموده اسووت از دیگوور سووو ،مظووام حو اختالفووات
سازمان جهامی تجارت با پ شب نی یک م ام س جدید از مظر ساختاری ،و م ز بووا پو ش
ب نی قواعد و مقررات قاب اعمال مربوط به خود ،مبت وور یووک مظووام موووین رسو دگی در
چارچوم مجموعه مظام حقوب ب نالمل عمومی گردیده که ساختمان و ساختار حقوووب
ب نالمل را دچار تحول کرده و توسعه داده است.با این ه مطابق سووند موجوود مهوواد حو
اختالف  ،وظ فه مهاد مذکور به ح اختالفات تجاری م ان اعضاء محدود شده است ولی
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این مهاد در رویه خود با کنشگری قضایی و حرکت به سمت ایجاد موعی رویه ی واحوود
و ی سان در رس دگی به اختالفات ،ه به شفاف سازی قواعد حاک بر سازمان به عنوان
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تعب ر ممود .مهادح اختالف بووا پو ش ب نووی مراحو بوودوی و اسووت نافی رسو دگی،زمان
رس دگی ها را تعریف کرده،محوه رس دگی به اختالفات ب نالمللوی را در عرصووه حو و
فص مسالمت آم ز اختالفات ب نالمللووی دگرگووون مموده،سوورعت بووه همووراه دقووت در
رس دگی ها را باالبرده و قابل ت اعتماد به دادرسی ها را افووزایش داده اسووت .مهوواد حو
اختالف با صالح ت اجباری که مسبت به اعضاء سازمان در جریان ح اخووتالف ایفوواء
می مماید موجب الزامی شدن قواعد حقوب ب ن المل در حوووزه وسو عی از جامعووه بو ن
المللی شده و از این ح ث اجرای قواعد حقوب ب ن المل را گسترش داده است.توسووعه
مفهوم رژی های خود بسنده در حقوب ب ن المل با پ ش بنی مهاد ح اختالف در مظووام
حقوب ب ن الملو پررمووگ توور شووده و گسووترش یافتووه اسووت .مهوواد مزبووور در رویووه ی
خود،اجرای اح ام صادره را در حوزه مظ سازمان جهامی تجارت بووه عنوووان بخشووی از
ساختار مظام حقوب ب ن المل  ،با مداخله ی خود تضم ن مموووده و توسو بووه اقوودامات

متقاب را در این زم نه ،قاعده مند کرده است .آخر سر این ه با ایجاد قاعده اجموواع منفووی
در محوه ی رای گ ری در رویه مهاد ح اختالف ،خطر به بن بسووت کشووام دن تصووویب
آراء مهاد ح اختالف ،توسط طرف بازمده از طریق ابراز مظر مخالف ( بوور اسوواس رویووه
سابق مبتنی بر اجماع میبت) ،بر طرف شووده و در مجموووع مهوواد حو اخووتالف سووازمان
جهامی تجارت موجب توسعه حقوب ب ن المل در موارد مذکور گردیده است
منابع
ابراآیم گل ،علی رضا ( ،)1393مسئولیت بین المللی دولت :متن وشرح مواد کمیسیون جقوق
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حبیبی ،آمایون و شاملو ،سوده (« ،)1392نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهی حقییوق
بین الملییل» ،فصلنامهی پژوهش حقوق عمومی ،انتشارات دانشگاه عالمههه اطااطهها ی،
شماره .41
دژم خوی ،غزالییه ( ،)1389نظام حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت ،در کتاب،
نما ندگی تام االختیار تجاری جمهوری اسههالمی ا ههران ،سههازمان جهههانی تجههارت:
ساختار ،قواعد و موافقت نامهها .چییاپ دوم ،تهییران :انتشییارات شییرک

چییاپ و نشییر

بازرگانی.

اختتف س زتتتا ا
تجتتا ج اهتتان د
توزعه حقوق بتین-
الملل

دفترمطالعات سیاسی و بین المللی ( ،)1390سازمان جهانی تجارت ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
وزارت امور خارجه.
سلیمی ترکمانی ،حج

تبیین نقش نهاد حل

(« ،)1389رژیمآای خودبسنده و مناسبات انها با حقوق بین الملل عام»،

مجله حقوقی بین المللی ،نشر ه مرکز امور حقوقی بههین المللههی ر اسههت جمهههوری،
شماره .42
کدخدایی ،عباسعلی و عابدینی ،عبداهلل (« ،)1391اوصییاف خودبسییندگی نظییام سییازمان جهیانی
تجارت در نظام حقوقی بین المللی» ،مجله حقوقی بین المللی ،نشر ه مرکز امور حقوقی
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