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چکیده
المللـی  هاي سازمان جهانی تجارت هماننـد مقـررات سـایر معاهـدات بـین     نامهمقررات موافقت
وفصل اختالفات آن سیر مقررات سازمان براي رکن حلرو تفازاین. هایی داردابهامات و پیچیدگی

در همین راستا استفاده از اصول کلـی  . الملل اهمیت زیادي داردنظران حقوق تجارت بینو صاحب
اي کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویـژه 32و 31ویژه آنچه در موادحقوقی به

حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه انـدازه  مقاله. در تفسیر مقررات برخوردار است
توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن اصول مزبور می

انکـاري در تفسـیر و فهـم    دهد اصول کلی حقوقی نقـش غیرقابـل  هاي مختلف تفسیر نشان میشیوه
هاي رسیدگی و رکن قضایی سـازمان را  ارگیري این اصول هیئتکبه. مقررات سازمان مزبور دارند

در انجام وظایف خودیاري رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سـازمان جهـانی تجـارت و    
وفصـل اختالفـات   ایـن رویکـرد مـورد تأییـد رکـن حـل      . شـود المللی میهاي حقوقی بینسایر نظام

.سازمان نیز است
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مقدمه
تاکنون هـیچ سیسـتم حقـوقی نتوانسـته بـراي تمـامی موضـوعات و اختالفـاتی کـه در حـوزه           

سیسـتم حقـوقی   . هـاي روشـنی در مقـررات خـود فـراهم کنـد      گیرد پاسـخ حاکمیت آن قرار می
هـاي مختلـف سـازمان جهـانی     نامـه مستثنا نبـوده و موافقـت  سازمان جهانی تجارت نیز از این امر 

گیـري  تجارت حاوي برخی مقـررات مـبهم یـا متعـارض بـوده یـا در برخـی موضـوعات موضـع         
هاي سازمان جهانی تجارت هر اخـتالف  نامهکنندگان موافقتتنظیم. صریحی اتخاذ ننموده است

سـازمان در آینـده منجـر بـه     احتمالی یا شرایطی را که ممکن اسـت در خصـوص مـتن مقـررات    
هـا  عـالوه در برخـی مـوارد آن   بـه . بینی کنندتوانستند پیشبینی نکرده و نمیاختالف شود را پیش

؛انـد واسطه عدم حصول بـه توافـق در میـان خـود عمـداً مبـاحثی را مسـکوت و مـبهم گذاشـته         به
آسـانی  توانـد بـه  مـی سـازمان ن 1»وفصل اختالفـات رکن حل«بنابراین روشن است که در مواردي 

حل اختالفات را در مقررات سازمان جهانی تجارت پیدا نمـوده و اعمـال نمایـد، بلکـه ناچـار      راه
اند را بـا اسـتفاده   نوعی در متن مقررات منعکس گردیدهکنندگان مقررات که بهاست قصد تنظیم

از اسـتفاده از  هاي تفسیر مقررات آشکار نمایـد و بـدیهی اسـت کـه در ایـن راه نـاگزیر      از روش
هـاي سـازمان از اهمیـت    نامـه شـده در موافقـت  در این میان اصـول مـنعکس  . اصول حقوقی است

شـده در مقـررات سـازمان جهـانی تجـارت      درهرحال اصـول مـنعکس  . اي برخوردار هستندویژه
بسـا ابهامـاتی   گیـرد و چـه  الملـل را در برنمـی  تمامی اصول حقوقی موجود در عرصه حقـوق بـین  

3مـاده  2شاهد بر این ادعا پـاراگراف  . ود که نیاز به مراجعه به سایر اصول حقوقی باشدمطرح ش
وفصـل  نظـام حـل  «: دارداست که مقرر مـی 2هاي حاکم بر حل اختالفاتنامه قواعد و رویهتفاهم

هاي تحت پوشـش  نامهاختالفات سازمان در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا مطابق موافقت
هـاي مزبـور مطـابق قواعـد عرفـی تفسـیر حقـوق        نامـه ساختن مقـررات موافقـت  سازمان و روشن

دارد کـه اصـول حقـوقی خـارج از حـوزه      روشنی بیان میاین عبارات به. »الملل عمومی استبین
هـم  ) الملـل عرفـی  اصـول کلـی حقـوقی و اصـول حقـوق بـین      (حقوقی سازمان جهـانی تجـارت   

وفصـل  ی تجارت اعمال شـوند و بـه ثبـات سیسـتم حـل     توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانمی
نامـه بـه آن   تفـاهم 3مـاده  2الملل که در بنـد  بینی در تجارت بیناختالفات سازمان و قابلیت پیش

1. Dispute Settlement Body (DSB)
2. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 1994

هاي حاکم بر حل اختالفات سازمان جهانی نامه قواعد و رویهي عبارت تفاهمجابهجهت رعایت اختصار در این مقاله 
.گرددنامه استفاده میتجارت از عبارت تفاهم
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هاي رسـیدگی سـازمان جهـانی تجـارت     بنابراین رکن استینافی و هیئت؛اشاره شده کمک نمایند
بایست بـا اصـول حقـوقی کـه سیسـتم      جام دهند میدرستی انبراي اینکه بتوانند وظایف خود را به

.اند آشنا باشنداند یا بر این سیستم تأثیر گذاشتهریزي نمودهحقوقی سازمان را پی
توانـد بـه دو شـیوه از اصـول حقـوقی در      وفصل اختالفـات سـازمان مـی   طورکلی رکن حلبه

:وفصل اختالفات میان اعضا استفاده نمایدحل
حـل مسـائل   اعمـال بـراي یـافتن راه   عنـوان قـانون قابـل   ر تفسیري و بـه در یک شیوه غی) الف(

شکلی رسیدگی به اختالفات اعضا؛
.در یک شیوه تفسیري و براي فهم معناي مقررات سازمان جهانی تجارت) ب(

طلبد و ایـن نوشـتار صـرفاً بـه     اي را میشیوه اول موردبحث این مقاله نبوده و نوشتار جداگانه
از اصول حقوقی در تفسیر قواعد حقـوقی سـازمان جهـانی تجـارت و بـر اسـاس       موضوع استفاده

.1پردازدهاي مختلف تفسیر متون حقوقی میروش
وفصـل اختالفـات   تواننـد در حـل  در این راستا در ابتدا سـه دسـته از اصـول حقـوقی کـه مـی      

صـول  اعضاي سازمان موردتوجه قـرار گیرنـد، یعنـی اصـول حقـوقی سـازمان جهـانی تجـارت، ا        
در ادامـه پـس از بیـان انـواع     . شـوند الملـل عرفـی و اصـول کلـی حقـوقی مطـرح مـی       حقوق بـین 

هــاي تفســیري، اســتفاده از اصــول حقــوقی در تفســیر مقــررات ســازمان جهــانی تجــارت    شــیوه
.گرددشده در مقاله ارائه میگیري از مطالب مطرحدر پایان نتیجه. گیردموردتوجه قرار می

ا سازمان جهانی تجارتاصول مرتبط ب-1
اصـول حقـوقی سـازمان جهـانی     (رسد سه دسته اصـول حقـوقی   در یک نگاه کلی به نظر می

توانند در زمینـه تفسـیر مقـررات    می) الملل عرفی و اصول کلی حقوقیتجارت، اصول حقوق بین
ت در ادامه پیرامون هر یک از این اصول حقوقی توضـیحا . سازمان جهانی تجارت راهگشا باشند

.شودمختصري ارائه می

اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت-1-1
یکی از نکات مهم در تفسیر مقررات هر نظام حقـوقی حفـظ انسـجام آن نظـام حقـوقی بـوده کـه        

بایسـت نسـبت آن بـا سـایر ضـوابط حقـوقی و اصـول        بدین منظور براي تفسیر هر مقرره آن نظام، مـی 
اصول حقوقی تکتککلی مطرح بوده و ورتصبهدر این نوشتار موضوع استفاده از اصول حقوقی براي تفسیر مقررات .1
.گیردو بررسی قرار نمیموردبحثجداگانه و مجزا صورتبه
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بـر همـین اسـاس تفسـیر مقـررات در      ). 1388:220ي تبـار  جعفـر (شودحقوقی مندرج در آن سنجیده 
منظـور از  . بایست با توجه به اصول حقوقی ایـن سـازمان صـورت گیـرد    سازمان جهانی تجارت نیز می

هـاي سـازمان جهـانی تجـارت     نامـه اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت اصـول منـدرج در موافقـت   
نامـه موافقـت «سازمان جهانی تجارت، بررسی مقدمـه  البته اولین اقدام براي تعیین اصول حقوقی. است

ي هـاي دیگـر سـازمان اسـت؛ چراکـه مقدمـه      نامـه یـا سـایر موافقـت   1»تأسیس سازمان جهانی تجارت
ها و اصول بنیـادین مـدنظر   ها، اهداف آنگونه توافقالمللی اغلب انگیزه تدوین اینهاي بیننامهموافقت

هـا هـم اصـوالً بـه اصـول مهـم       نامـه در مـتن موافقـت  . نمایندرا بیان میها نامهگونه موافقتواضعین این
صـراحت در مقدمـه یـا    حتی در مواردي که اصـول مـدنظر بـه   . شوداشاره مینامهزیربنایی آن موافقت

هـاي مهـم و اساسـی مطـرح در     وتحلیل اهـداف یـا ارزش  اند با تجزیهمزبور بیان نشدهنامهمتن موافقت
یافـت، بـه   ها دسـت نامهگونه موافقتتوان به برخی اصول حقوقی مدنظر واضعین اینیها منامهموافقت

هـاي رسـیدگی و رکـن    هاي سازمان را توجیـه نمـود و هیئـت   نامهنحو بهتري قواعد مندرج در موافقت
نظـران  برخـی از صـاحب  ). Mitchell 2007: 800(نمـود ها هـدایت  گیرياستینافی سازمان را در تصمیم

مانند آزادسازي تجـاري، شـفافیت، عـدم تبعـیض، توسـعه پایـدار و تناسـب را از زمـره اصـول          اصولی 
یـک نکتـه مهـم در خصـوص     ). Hilf 2001: 117-121(شـمارند  حقوقی سازمان جهانی تجـارت برمـی  

اصول حقوقی هر نظام حقوقی این است که ممکن اسـت بـین ایـن اصـول و اصـول کلـی حقـوقی یـا         
د؛ اصـول حقـوقی سـازمان جهـانی     شـو پوشانی مشـاهده  عرفی در مواردي همالمللی اصول حقوق بین

.تجارت نیز از این امر مستثنا نیست

الملل عرفیاصول حقوق بین-1-2
المللی دادگستري یکـی از منـابع حقـوق را    اساسنامه دیوان بین38ماده 1پاراگراف » ب«بند 

ایـن  . نمایـد شـده، تشـریح مـی   وان قانون پذیرفتهعناي کلی که بهعنوان رویهبه2»المللیعرف بین«
پشـتوانه . شـود یاد مـی 3»الملل عرفیحقوق بین«عنوان منبع درواقع همان چیزي است که از آن به

طـور  تواننـد بـه  هـا بـا عملکردشـان مـی    الملل عرفی این است کـه دولـت  حقوق بیناصلی رعایت
الملـل عرفـی اساسـاً    پیدایش حقوق بین.ندالمللی رضایت دهضمنی به پیدایش قواعد حقوقی بین

المللـی  اساسـنامه دیـوان بـین   38مـاده  1پـاراگراف  » ب«مستلزم وجود دو عنصر است که در بند 
اثبـات  ي مسـتمر گسـترده و قابـل   رویـه : عنصـر عینـی  ) الـف : (دادگستري منعکس گردیده اسـت 

1. The Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994
2. International Custom
3. Customary International Law
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.االتباع استقانون الزماین عقیده که این رویه بر اساس: عنصر ذهنی) ب(توسط کشورها و 
الملـل عرفـی   الملـل عرفـی، درهرحـال حقـوق بـین     رغم اختالفات در تعریف حقوق بینعلی

الملـل عرفـی توسـط    حقـوق بـین  . شـود آور حقوقی به رسمیت شناخته میعنوان یک منبع الزامبه
هـاي  گـاه طور مکرر توسط دادشده و بهرسمیت شناختهنظران حقوقی بهها و اغلب صاحبدولت

همـین امـر سـبب شـده تـا رکـن       . شوندالمللی دادگستري اعمال میالمللی همچون دیوان بینبین
الملـل عرفـی در تفسـیر مقـررات و     وفصل اختالفات سازمان جهـانی تجـارت از حقـوق بـین    حل
.وفصل اختالفات میان اعضاي آن سازمان بهره گیردحل

اصول کلی حقوقی-1-3
المللـی  اساسـنامه دیـوان بـین   38مـاده  1پـاراگراف  » ج«لملـل در بنـد   امنبع سـوم حقـوق بـین   

تعیـین شـده   1»شده توسط ملل متمدناصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته«دادگستري با عنوان 
اسـت الملل عرفی محل مناقشـه و اخـتالف   حوزه اصول کلی حقوقی نیز همانند حقوق بین. است

)Mitchell, op.cit 801 .(رسـد کـه اصـول کلـی حقـوقی بـه دودسـته تقسـیم         به نظر مـی حال بااین
هاي حقوقی ملـی کشـورها   همه یا اکثریت سیستمدسته اول استانداردهاي مشترك میان. شودمی
منظـور  شـوند کـه بـه   وتحلیـل اسـتقرایی تعیـین مـی    این اصول با استفاده از یـک تجزیـه  . باشندمی

اي حقوقی کشورهاي مختلف را بررسـی تطبیقـی   هنظران این حوزه، نظامها صاحباستخراج آن
انصـاري و  (نـد ینماهـاي مشـابه را اسـتخراج    اعمـال در موقعیـت  نمایند تا اصول مشترك قابـل می

دسته دوم استانداردهاي مشـترکی بـوده کـه توسـط یـک سیسـتم حقـوقی        ). 161: 1393حاجیان 
شـده و همـه یـا    رند الزامی شناختههمه یا اکثریتی از ملل متمدن مشارکت داالمللی که در آن بین

. انـد المللـی پذیرفتـه  وفصل اختالفـات حقـوقی بـین   ها را براي حلاکثریت این ملل استفاده از آن
البتـه در ایـن مـورد    . گردندوتحلیل استقرایی تعیین میشبیه دسته اول این اصول هم با یک تجزیه

المللــی را هــاي حقــوقی بــینهــاي حقــوقی ملــی سیســتمجــاي بررســی سیســتمنظــران بــهصــاحب
توانـد مثـال   اصل حسن نیـت مـی  .موردبررسی قرار داده تا اصول کلی حقوقی را استخراج نمایند

.خوبی در زمینه اصول کلی حقوقی باشد

هاي تفسیرشیوه-2
پـس از معرفـی انـواع اصــول حقـوقی مناسـب اسـت تــا بـه ایـن سـؤال مهــم پاسـخ داد کـه رکــن            
1. The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations
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توانـد از اصـول حقـوقی در تفسـیر مقـررات سـازمان مزبـور        ان چگونه مـی وفصل اختالفات سازمحل
بـراي  . استفاده نموده تا معناي یک قاعده خاص سازمان جهانی تجارت را در یک اختالف تبیین کنـد 

هـاي مختلفـی   پاسخ به این منظور ضروري است خاطرنشان شود کـه اصـوالً در عـالم حقـوق از شـیوه     
:انـد از طورکلی سـه شـیوه اصـلی در تفسـیر معاهـدات عبـارت      به. شودمیبراي تفسیر مقررات استفاده

هـاي تفسـیري   درواقـع ایـن روش  .3و تفسیر مبتنی بر هـدف 2اللفظی، تفسیر ادبی یا تحت1تفسیر نظري
وضـوح در مواجهـه بـا سـؤاالت     هـا بـه  ایـن شـیوه  .نماینـد اهداف مختلفی از تفسیر معاهده را دنبال مـی 

شـود ثابـت   که قانون وضـع مـی  آیا معناي متن در هنگامی: دهنداي متفاوت ارائه میهاساسی زیر پاسخ
وسـیله قصـد   شـود یـا بـه   شـده تعیـین مـی   وسـیله فهـم مفسـر ازآنچـه نوشـته     است یا خیر؟ معناي متن بـه 

)Mitchell, op.cit 803(کنندگان آن متن؟ نقش اصول و اهداف در تفسیر چیست؟ تنظیم
ها این است که معنـاي مقـررات را تعیـین    دف واحدي دارند؛ هدف آنهر سه شیوه تفسیر، ه

درروش تفسیر نظري تفسـیر یـک معاهـده مطـابق     . کنندگان آن اثر ببخشندقصد تنظیمنموده و به
درروش تفسـیر ادبـی یـا    . گیـرد قصد واقعی متعاهدین آن در زمـان تـدوین معاهـده صـورت مـی     

روش مبتنی بـر هـدف، روش   . گیردتفسیر مدنظر قرار میعنوان مبناي اللفظی متن معاهده بهتحت
این روش بر این مبنا استوار است کـه معاهـده   . تفسیر متن معاهده در پرتو هدف آن معاهده است

کند و وظیفه مرجع رسیدگی این اسـت کـه ایـن هـدف را شناسـایی و      هدف خاصی را دنبال می
یـک از  درهرحـال هـیچ  .ه به آن هدف اثر بخشداي تفسیر کند کگونهاثبات نماید و معاهده را به

-طلبـد اي را مـی کـه بررسـی آن نوشـتار جداگانـه    -هـایی کـه دارنـد   ها به دلیل کاسـتی این شیوه
گیرند و عمالً مفسر یک معاهده در فرایند تفسـیري از  صورت انحصاري مورداستفاده قرار نمیبه

ان ممکن است این ابهام مطرح شود که اگر در به دنبال این بی. کندهر سه شیوه مزبور استفاده می
شـده از یـک مـتن    شود پس تفکیک تفاسیر ارائهفرایند تفسیري از هر سه شیوه تفسیر استفاده می

واحد با عنوان تفسیر نظري، تفسیر ادبی یا تفسیر مبتنی بر هدف متن مزبور بر چه اساسی صـورت  
عنـوان طرفـدار یکـی از ایـن     نظـران را بـه  بکه چگونه برخی صـاح شود یا اینگرفته و مطرح می

نمایند؟ در پاسخ به این ابهـام  هاي تفسیري و برخی دیگر را طرفدار شیوه دیگري معرفی میشیوه
شود، اما بسـته بـه میـزان    هاي مختلف تفسیر در کنار هم استفاده میباید گفت که گر چه از شیوه

شـود تفسـیر   هـا قائـل مـی   هر یـک از ایـن شـیوه   اهمیت و اولویتی که مفسر در فرایند تفسیر براي
بنـدي نمـوده و مفسـر مزبـور را     هـاي تفسـیري دسـته   شده را تحت عنوان یکـی از ایـن شـیوه   ارائه

1. Subjective (Intentions) Interpretation
2. Textual Interpretation
3. Teleological Interpretation
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مثال چنانچه در یک فراینـد تفسـیر   عنوانبه.نمایندها قلمداد میرو یکی از این شیوهعنوان دنبالهبه
کار رفته در متن یک معاهده معطـوف  ات و کلمات بهمفسر بیش از هر چیز توجه خود را به عبار

. نماینـد اللفظی توصیف میعنوان یک تفسیر ادبی یا تحتشده از سوي وي را بهنماید تفسیر ارائه
قصد متعاهدین و هدف انعقـاد  این در حالی است که در این تفسیر، مفسر عالوه بر متن معاهده به

.معاهده نیز توجه داشته است
هاي مرسوم تفسیر تناسب موضوعات از هر یک از شیوهوفصل اختالفات سازمان بهرکن حل

نماید که هر یک تا حدودي فرصتی را بـراي اعمـال اصـول کلـی حقـوقی در تفسـیر       استفاده می
وفصـل  شـده از سـوي رکـن حـل    اند که تفاسیر ارائـه حال برخی ادعا نمودهبااین. سازندفراهم می

دیگـر در  عبـارت و بـه ) Ganesan 2015: 535(ر متن مقررات متمرکز شـده ازاندازه باختالف بیش
هـاي فرعـی   عنـوان روش گونه تفاسیر از دو شیوه تفسـیري نظـري و مبتنـی بـر هـدف بـه      ارائه این

رسد این ادعا با توجـه بـه نحـوه تنظـیم     به نظر می). Gruszczynski 2012: 41-42(دشواستفاده می
با این توضیح که در اغلـب ایـن آرا   . سازمان صورت گرفته استوفصل اختالفآراي رکن حل

. کننـد هاي رسیدگی یا رکـن اسـتینافی در آغـاز تفسـیر خـود بـه مـتن مقـررات اسـتناد مـی          هیئت
رسد این امر بدین دلیل است که بهترین نقطـه شـروع بـراي    حال باید توجه داشت به نظر میبااین

قررات است؛ چراکه اصوالً قصـد متعاهـدین نیـز در مـتن     ارائه تفسیر مقررات مکتوب، متن آن م
رکـن  . شـود مقررات منعکس شده و عمدتاً هدف انعقاد معاهده نیز در مـتن مقـررات مطـرح مـی    

وفصل لذا این ادعا که رکن حل. 1استینافی سازمان در برخی دعاوي به این امر اشاره نموده است
نمایـد  هـاي تفسـیر مقـررات اسـتفاده مـی     از شـیوه اختالفات سازمان در اغلب موارد تنها از یکـی  

هاي مزبور بـراي تفسـیر و   وفصل اختالفات سازمان از تمامی شیوهرکن حل. مطابق با واقع نیست
هـا از اصـول حقـوقی    تبیین مقررات سازمان استفاده نموده و در حین اعمال هر یک از این شـیوه 

.بردنیز در رفع ابهامات بهره می
هاي تفسیر چگونگی اسـتفاده از اصـول حقـوقی در    مختصر پیرامون انواع شیوهازاین بیانپس

.شودهاي مختلف تفسیر بررسی میتفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت با عنایت به شیوه

اصول حقوقی مرتبط با تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت- 3
نامـه مزبـور اسـت    ن مقررات تفـاهم تریترین و کلیدينامه جزء مهمتفاهم3ماده 2پاراگراف 

1. Appellate Body Report (1996), United States-Standards for Reformulated and
Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, p.18
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هـاي سـازمان جهـانی    نامـه هاي رسیدگی و رکن استینافی را در تفسیر مقررات موافقـت که هیئت
.کندنماید و سه روش تفسیري مقررات را منعکس میتجارت راهنمایی می

وفصـل اختالفـات سـازمان جهـانی     نظـام حـل  «: داردنامه مقـرر مـی  تفاهم3ماده 2پاراگراف 
. بینـی در مـورد نظـام تجـارت چندجانبـه اسـت      جارت عنصر اصلی ایجاد اطمینان و قابلیت پیشت

موجــب نماینــد کـه نظـام مزبــور در خـدمت حفـظ حقـوق و تعهــدات اعضـا بـه       اعضـا تأییـد مـی   
ها طبق قواعـد  نامههاي تحت پوشش و روشن ساختن مقررات موجود در آن موافقتنامهموافقت

وفصـل اختالفـات   هـا و تصـمیمات رکـن حـل    توصیه. الملل عمومی استعرفی تفسیر حقوق بین
هـاي تحـت پوشـش بیفزایـد یـا از آن      نامـه تواند چیزي به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنمی

.»بکاهد
. کنـد وفصـل اخـتالف سـازمان جهـانی تجـارت را بیـان مـی       این پاراگراف اهداف رکن حل

. هـاي سـازمان جهـانی تجـارت اسـت     نامـه موافقـت »روشن ساختن مقـررات «ازجمله این اهداف 
کنندگان معاهده دریافتند که مقررات سازمان ممکن است در مواردي مبهم بوده یـا تفسـیر   تنظیم

ها در آینده در یک شرایط خاص دشوار باشد و درواقع در برخی اختالفات، مسائل تفسـیري  آن
ارائـه تفسـیر درسـت از مقـررات     . اینـد دشواري پیرامون مقررات سازمان جهانی تجارت بـروز نم 

وفصل اختالف سازمان جهانی تجارت اسـت کـه در ایـن مسـیر نقـش      سازمان بر عهده رکن حل
الملـل  اي مطـابق حقـوق بـین   مهم اصول حقوقی در روشن ساختن معناي مقررات سازمان با شیوه

برخـی مقـررات   کـه براي مثال یک اصـل حقـوقی بـا تشـریح ایـن     . بایست نادیده گرفته شودنمی
تواند به رکـن  ها میسازمان به چه نحوي با یکدیگر هماهنگی دارند و با تشریح منطق بنیادین آن

.وفصل اختالف در تفسیر مقررات کمک کندحل
الملـل  نامه به قواعـد عرفـی تفسـیر حقـوق بـین     تفاهم3ماده 2ممکن است ایراد شود پاراگراف 

الملل عرفی یا اصـول کلـی حقـوقی در    ل اصول حقوق بینعمومی اشاره نموده و در خصوص اعما
این ایراد ناشی از توجه به تمایز میان اصول و قواعد بوده کـه البتـه   . تفسیر مقررات قابل استناد نیست

شاید به همین دلیل برخی واژه قاعده را شـامل  . ها کامالً روشن نیستدر برخی موارد تمایز میان آن
هرچنـد دیـدگاه برخـی مبنـی بـر نادیـده انگاشـتن        ). 253: 1379ري جهرمی قنب(داننداصول نیز می

Marceau(رسدتمایز اصول و قواعد با یکدیگر نیز قابل توجیه به نظر نمی 2001: 1087.(
توانـد  توان بیـان داشـت کـه مقـررات ایـن پـاراگراف مـی       درهرحال در پاسخ به این ایراد می

ان جهـانی تجـارت فـراهم نمایـد تـا مقـررات سـازمان        مبناي حقوقی براي مراجع رسیدگی سازم
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الملل عرفی و اصول کلی حقوقی البته تـا حـدي کـه    جهانی تجارت را در پرتو اصول حقوق بین
شـده یـا مورداشـاره قـرار گیـرد تفسـیر       الملـل مـنعکس  چنین اصولی در قواعد خاص حقوق بـین 

ه حقـوقی نبـوده، امـا دربرگیرنـده     که یک اصل حقوقی گر چه به معناي قاعدتوضیح این. نمایند
بنـابراین  ؛نماید یا خود مبناي وجود یک قاعده استقاعده بوده و دالیل وجودي آن را تبیین می

الملـل عرفـی و اصـول    وسیله اصول حقوق بـین تواند بهمعناي مقررات سازمان جهانی تجارت می
نـد معنـایی کـامالً متفـاوت از     تواکلی حقوقی تحت تأثیر قرار گیرد و در پرتو چنین اصـولی مـی  

).Mitchell, op.cit: 817(باشدمعناي ظاهري خود داشته 
نامه این اسـت کـه مقـررات سـازمان جهـانی تجـارت       تفاهم3ماده 2تمایل اصلی پاراگراف 

هـاي  نامـه تفسـیر شـوند و در برخـی موافقـت    الملـل عمـومی  مطابق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین
نامـه موافقـت 17مـاده  6پـاراگراف  » ب«بند . اً مورد تأکید قرارگرفته استسازمان این امر مجدد

حاضـر را طبـق   نامـه هیئـت رسـیدگی مقـررات مربـوط در موافقـت     «: داردضد دامپینگ مقرر می
ازآنجاکـه قواعـد حقـوق    .»...الملـل عمـومی تفسـیر خواهـد کـرد     قواعد عرفی تفسیر حقوق بـین 

المللی پـر شـوند؛ لـذا حتـی     خألهاي موجود در معاهدات بیننمایند تاالملل عرفی کمک میبین
هاي سازمان جهـانی تجـارت  نامهنامه، موافقتتفاهم3ماده 2در صورت عدم تصریح پاراگراف 

که متعاهدین صراحتاً خـالف آن را مقـرر   شدند، مگر اینبا استفاده از این قواعد عرفی تفسیر می
Van Damme(نمودنـد می 2009: 22; Ehlermann, 2002: 617.(     ایـن موضـوع در برخـی دعـاوي

.1وفصل اختالف سازمان مورد تأکید قرارگرفته استتوسط رکن حل
بینـی  اطمینان و قابلیت پـیش «نامه ایجاد تفاهم3ماده 2هدف دیگر تشریح شده در پاراگراف 

زمان جهـانی  سازد که مراجع رسیدگی سـا این هدف روشن می. است» در نظام تجارت چندجانبه
کشـورها تمایـل دارنـد تـا     . بایست تالش نمایند تا به تصمیمات منسـجم دسـت یابنـد   تجارت می

شان را بر مبناي حقوق و تعهدات مشـخص مطـابق بـا معاهـداتی کـه منعقـد       المللیهاي بینتالش
را تقویـت  نامه استفاده از اصول حقوقی در این مسـیر  تفاهم3ماده 2پاراگراف . اند بنا نهندنموده

تواند یک چارچوب ثابـت و منسـجم بـراي تفسـیر     نماید؛ چراکه استفاده از اصول حقوقی میمی
خـوبی  اعمـال یـک اصـلی حقـوقی کـه بـه      .خصوص در مواجهه با ابهامات فـراهم کنـد  قواعد به

بینی اعضا را در خصـوص حقـوق   تعریف و تبیین شده، در تفسیر مقررات، اطمینان و قابلیت پیش
.هاي سازمان افزایش خواهد دادنامهها در چارچوب موافقتات آنو تعهد

1. Panel Report (2000), Korea, Republic of- Measures Affecting Government Procurement,
WT/DS163/R, para 7.96
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ها و تصـمیمات  توصیه«نامه این است که تفاهم3ماده 2یک شرط مهم مندرج در پاراگراف 
هـاي تحـت   نامـه تواند چیزي به حقوق و تعهدات مقرر در موافقـت وفصل اختالف نمیرکن حل

نامه تکـرار شـده   تفاهم19ماده 2مجدداً در پاراگراف این شرط.»پوشش بیفزاید یا از آن بکاهد
هیئـت رسـیدگی و رکـن    3مـاده  2طبـق پـاراگراف   «: داردبیـان مـی  19مـاده  2پاراگراف . است

هـاي  نامـه هاي خود به حقوق و تعهدات مقـرر در موافقـت  ها و توصیهتوانند در یافتهاستینافی نمی
19مـاده  2و پـاراگراف  3مـاده  2پـاراگراف  معنـاي .»هـا بکاهنـد  تحت پوشش بیفزایند یا از آن

گونـه کـه   نامه این است که مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت باید صرفاً قوانین را آنتفاهم
انـد اعمـال نماینـد و ایـن اطمینـان را بـه وجـود آورنـد کـه          هاي سازمان درج شدهنامهدر موافقت

هـا  نامـه گونه که در متن موافقـت ي سازمان را آنمراجع رسیدگی سازمان تمایل و خواست اعضا
درهرحـال بایـد توجـه داشـت کـه در برخـی مـوارد تفسـیرهاي         . منعکس شده تغییر نخواهند داد

انتخـاب  مختلفی از مقررات محتمل بوده و مفسر نیاز دارد تا از میان تفسیرهاي محتمل دسـت بـه  
بنابراین ؛قی براي انتخاب یک تفسیر نیستاي جز مراجعه به اصول حقودر این موارد چاره. بزند

عنوان محـدود نمـودن مفسـرین    رسد که معناي این بخش از مقررات سازمان را نباید بهبه نظر می
کـارگیري اصـول   اللفظـی و صـرفاً بـه   مقررات سازمان به اسـتفاده از روش تفسـیر ادبـی یـا تحـت     

-کـن اسـتینافی در دعـواي شـیلی    در همـین راسـتا ر  .حقوقی مندرج در مقررات سازمان دانسـت 
هاي الکلی بیان داشت که اگر هیئت رسیدگی نتایج حاصل از تفسیر و اعمـال  مالیات بر نوشیدنی

هاي تحت پوشش را ارائه دهد هیئت رسیدگی به حقـوق و تعهـدات   نامهصحیح مقررات موافقت
هـاي تحـت   نامـه تدیگر یک تفسیر صحیح از موافقعبارتبه1عضو سازمان چیزي نیفزوده است

کاهـد افزایـد یـا از آن نمـی   هـا نمـی  نامـه طورقطع به حقوق و تعهدات مقرر در موافقـت پوشش به
)Howse مـاده  2و پـاراگراف  3مـاده  2بنابراین رعایت ضابطه مندرج در پـاراگراف  ؛)15 :2003

دیـ نمانامه، اعمال اصول کلی حقـوقی توسـط مراجـع قضـایی سـازمان را محـدود نمـی       تفاهم19
)Pauwelyn 2003: 353.(

هاي سازمان نامهنامه، موافقتتفاهم3ماده 2گونه که قبالً بیان شد با توجه به پاراگراف همان
الملل عرفـی تفسـیر شـوند کـه ایـن      جهانی تجارت باید مطابق قواعد تفسیر معاهده در حقوق بین

انـد شدهگنجانده2ر حقوق معاهداتکنوانسیون وین د32و 31اي در مواد قواعد به نحو گسترده
)Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis 2006: 29; Cameron & Gray 2001: 254(.   گـر چـه

1. Appellate Body Report (2000), Chile-Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS87/AB/R,
WT/DS110/AB/R, para 79.
2. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969
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کنوانسـیون مزبـور اشـاره ننمـوده، امـا      32و 31نامـه مسـتقیماً بـه مـواد     تفاهم3ماده 2پاراگراف 
وین در حقـوق معاهـدات را   کنوانسیون32و 31هاي رسیدگی و رکن استینافی نقش ماده هیئت

نامـه  تفـاهم 3ماده 2الملل عمومی پیرو پاراگراف در فراهم نمودن قواعد عرفی تفسیر حقوق بین
المللـی  هـاي حقـوقی بـین   یقین به انسجام بیشـتري در میـان نظـام   این امر به. 1اندبه رسمیت شناخته

).Gruszczynski, op.cit 36(دشومنجر می
:داردمقرر می» قاعده کلی تفسیر«وین در حقوق معاهدات تحت عنوان کنوانسیون31ماده 

هر معاهده باید با حسن نیت و بـر اسـاس معنـاي عـادي و متـداولی کـه بـه اصـطالحات         -1«
.شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شودها داده میآن) شرایط(معاهده در زمینه 

شـود  عالوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز مـی ) شرایط(در تفسیر هر معاهده، زمینه -2
:مشتمل است بر

هـاي معاهـده بـه    همه طرفهر توافق مرتبط با معاهده که به مناسبت انعقاد معاهده میان) الف
وجود آمده باشد؛

هاي معاهـده  طرف یا تعدادي از طرفهر سندي که به مناسبت انعقاد معاهده توسط یک) ب
هاي معاهده آن را همچون سندي مرتبط با معاهده پذیرفته باشند؛و دیگر طرفشده باشد تنظیم
:عالوه بر زمینه اصطالحات، به عوامل زیر نیز توجه خواهد شد-3

هـاي  هرگونه توافق بعدي که درباره تفسیر معاهده یا اجـراي مقـررات آن میـان طـرف    ) الف
معاهده به وجود آمده باشد؛

براي اجـراي معاهـده اتخـاذ شـود و داللـت بـر آن داشـته باشـد کـه          اي که بعداًهر رویه) ب
ي معاهده به وجود آمده است؛هادرباره تفسیر معاهده توافقی میان طرف

.اجرا باشدهاي معاهده قابلالملل که در روابط میان طرفهر قاعده مرتبط با حقوق بین) ج
کـه ثابـت شـود قصـد     صـورتی کـاربرده خواهـد شـد، در   هر اصطالح در معناي خاصی به-4
.»هاي معاهده چنین بوده استطرف

وفصل یک موضوع در خصـوص تفسـیر یـک    براي حل31اگر قواعد اصلی مندرج در ماده 
32تواننـد مطـابق مـاده    هاي ثانویه یا تکمیلی تفسیر مـی معاهده یا مقررات خاص ناکام بمانند، فن

1. Appellate Body Report (1996), United States-Standards for Reformulated and
Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, p.17; Appellate Body Report (1996), Japan—
Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R,
page 10; Appellate Body Report (1998), United States—Import Prohibition of Certain
Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, para 114; Appellate Body Report
(2002), United States—Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon
Steel Flat Products from Germany, WT/DS213/AB/R, para 61.
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:داردکنوانسیون مورداستفاده قرار گیرند که مقرر می
واحـوالی کـه در آن   توان به وسایل مکمل تفسیر و خصوصاً کارهاي مقـدماتی و اوضـاع  می«

آمده از اجراي ماده دستمعاهده انعقادیافته است متوسل شد؛ هرگاه هدف آن باشد که معناي به
که معناي معاهده مشخص شود و این در صورتی است کـه تفسـیر حاصـل از    تأیید شود یا آن31

:31ماده اجراي
معنایی دوپهلو به دست دهد؛) الف

.»اي رهنمون شود که آشکارا غیرموجه و نامعقول استبه نتیجه) ب
کنوانسـیون ویـن در حقـوق معاهـدات و     32و 31در ادامه اصـول حقـوقی منـدرج در مـواد     

.شودها در جریان تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت تبیین میچگونگی اعمال آن

31ماده 1پاراگراف : عایت حسن نیتر-3-1
دارد کـه معاهـده بایـد بـا     کنوانسیون وین در حقـوق معاهـدات مقـرر مـی    31ماده 1پاراگراف 

این امر منبعث از یک شرط بنیادین در حقوق معاهدات است کـه بـر مبنـاي    . حسن نیت تفسیر شود
رخی مفسرین بـر ایـن باورنـد کـه     ب. 1بایست تعهداتشان را با حسن نیت اجرا نمایندآن متعاهدین می

اي نمایـد مقـررات معاهـده را بـه نحـو متعـارف، صـادقانه و منصـفانه        حسن نیت مفسرین را ملزم می
O’Connor(نندتفسیر ک از شرط تفسیر متعارف، صـادقانه و منصـفانه ایـن نتیجـه عایـد      ). 110 :1991

. معنـا یـا غیرمتعـارف باشـد    ح بـی وضـو اي منجـر شـود کـه بـه    بایست به نتیجهشود که تفسیر نمیمی
در ایـن خصـوص اظهـار داشـته وقتـی یـک معاهـده        2الملل سازمان ملل متحدکمیسیون حقوق بین

شـود معاهـده تـأثیر    هـا باعـث مـی   نمایـد کـه انتخـاب یکـی از آن    امکان ارائه دو تفسیر را فراهم می
کند تفسیر اولـی اتخـاذ   ضا میشود؛ حسن نیت اقتمقتضی داشته باشد و دیگري منجر به این امر نمی

Yearbook of the International Law Commission(دشو 1966: 219.(
پیونـد  » 3لـزوم قراردادهـا  «نظران اعمـال اصـل حسـن نیـت را بـا اصـل       برخی دیگر از صاحب

زنند و رعایـت اصـل حسـن نیـت را در پایبنـدي بـه قراردادهـا و اجـراي تعهـدات قـراردادي           می
کنوانسـیون ویـن در حقـوق    26البته این رویکرد با توجه بـه مـاده   ). Blanco 2010: 101(نندیبمی

هـاي آن  االجرایـی بـراي طـرف   هـر معاهـده الزم  «: داردشود کـه مقـرر مـی   معاهدات تقویت می
هر معاهده «: داردماده مزبور مقرر می. کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بیان شده است26این امر با صراحت در ماده .1

.»ها با حسن نیت به اجرا درآیدکند و باید توسط آنرا ملتزم میهاطرفاالجراالزم
2. International Law Commission (ILC)
3. Pacta Sunt Servanda
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.»ها با حسن نیت اجرا شودتعهدآور است و باید توسط آن
را نیز به 1»اصل تفسیر مؤثر«، رعایت اعمال اصل حسن نیت عالوه بر لزوم پایبندي به قرارداد

نماید تا مفسر مقـررات را  با این توضیح که اعمال اصل حسن نیت در تفسیر اقتضا می. دنبال دارد
. فایده به نظـر آینـد  به نحوي تفسیر نکند که برخی شروط یا عبارات مندرج در معاهده زاید و بی

. 2حتاً بـر ایـن امـر اشـاره نمـوده اسـت      وفصل اختالفات سازمان در برخی دعـاوي صـرا  رکن حل
بایسـت  که مفسر معاهده بتواند مقررات را با رعایت اصل تفسیر مؤثر تفسیر کنـد مـی  منظور اینبه

هاي مختلف آن در تفسیر موردتوجـه قـرار   ها و قسمتطورکلی و با تمام بخشیک معاهده را به
تمـامی  نی تجارت نیز بر لزوم توجـه بـه  نامه تأسیس سازمان جهاموافقت2ماده 2پاراگراف . دهد

همین موضـوع مسـیر دیگـري    .3کندهاي سازمان جهانی تجارت تصریح مینامهمقررات موافقت
با این توضیح کـه رعایـت اصـل تفسـیر     . گشایدرا براي اعمال اصول حقوقی در فرایند تفسیر می

هــاي مزبــور و ســایر مــهنانمایــد تــا در تفســیر خــود مقــررات موافقــت مــؤثر مفســر را ملــزم مــی
هاي مرتبط سـازمان را مـدنظر قـرار دهـد و چنانچـه در ایـن مقـررات برخـی اصـول          نامهموافقت

اي ارائـه کنـد کـه هماهنـگ بـا آن      گونـه اند ملـزم اسـت تفسـیر خـود را بـه     حقوقی انعکاس یافته
.ها باشدمقررات و اصول حقوقی منعکس در آن

تنها مفسر را ملزم به رعایت اصل حسن نیـت،  سیون وین نهکنوان31ماده 1بنابراین پاراگراف 
نظـران کند و لذا دیـدگاه برخـی صـاحب   بلکه وي را متعهد به رعایت سایر اصول حقوقی نیز می

)Mitchell, op.cit 811 (که قید رعایـت اصـل حسـن نیـت در ایـن پـاراگراف مبنـایی        مبنی بر این
هـاي سـازمان فـراهم    نامـه دیگري جز اصل حسن نیـت در تفسـیر موافقـت   براي استفاده از اصول 

.کند به نظر دقیق نیستنمی

31ماده 4، پاراگراف 31ماده 1پاراگراف : معناي معمول یا خاص-3-2
کنوانسـیون ویـن در حقـوق معاهـدات در تفسـیر مقـررات یـک        31ماده 1مطابق پاراگراف 

1. Principle of Effective Interpretation
2. Panel Report (2000), Canada-Term of Patent Protection, WT/DS170/R, para 6.49;
Appellate Body Report (1996), United States, Standards for Reformulated and
Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, p.21; Appellate Body Report (1999), Korea-
Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products, WT/DS98/AB/R,
para 80

هاي ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در پیوستنامهموافقت. 2... «: تأسیس سازمان جهانی تجارتنامهموافقت2ماده .3
نامه حاضر بوده اجزاي الینفک موافقت) شوندهاي تجاري چندجانبه نامیده مینامهافقتمو«عنوانبهپسنیازاکه (3و 2، 1

.»هستندآورالزامو براي تمامی اعضا 
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این مقرره کنوانسیون وین در حقـوق  . عبارات آن توجه نمودبایست به معناي معمولی معاهده می
درهرحـال در  . کنـد اللفظی در تفسیر معاهده را منعکس مـی معاهدات یک رویکرد ادبی یا تحت

بنـابراین  ؛برخی موارد قصد متعاهدین این نبوده تا یک عبارت معناي معمول خود را داشته باشـد 
هـر اصـطالح در   «دارد کـه  بیـان مـی  حقـوق معاهـدات  کنوانسیون ویـن در  31ماده 4پاراگراف 

هاي معاهده چنین بوده که ثابت شود قصد طرفکاربرده خواهد شد، درصورتیمعناي خاصی به
در همین راستا در قضـیه مکزیـک خـدمات مخـابراتی هیئـت رسـیدگی بیـان داشـت کـه          . »است

.2ي خاص استیک عبارت فنی با یک معنا1»هاي رقابت هزینه محورشاخص«عبارت 
هـاي مختلفـی اثبـات گـردد امـا مراجـع رسـیدگی        تواند بـه شـیوه  معناي معمولی مقررات می

اي تعیـین  نامـه سازمان جهانی تجارت معموالً تمایل دارند تا معانی را با مراجعه بـه تعـاریف لغـت   
رسـند و  مـی ها غیرجانبدارانـه و خنثـی بـه نظـر     نامهشده توسط لغتکه معانی ارائهدرحالی. نمایند

هـا بایـد بـه مباحـث     توانند احتمال صحت و اعتبار تفسـیر را افـزایش دهنـد؛ در اسـتفاده از آن    می
نامـه انتخـاب شـود    نامه استفاده شـود و کـدام تعریـف از آن لغـت    مهمی از قبیل اینکه کدام لغت

دهـد کـه  نامه بیش از یک معنا براي یـک عبـارت خـاص ارائـه مـی     وقتی یک لغت. توجه گردد
معمول و متعارف هم هست معناي معمولی مدنظر متعاهدین بدون مراجعه به زمینه و شرایطی که 

رکـن اسـتینافی در همـین زمینـه بیـان      . تواند تعیین گـردد لغت در آن مورداستفاده قرارگرفته نمی
هـا و نامـه ها راهنماهاي مهمی هستند اما در تعریـف لغـاتی کـه در توافـق    نامهداشته است که لغت

و سؤاالت تفسیري متعـددي را  3شوندشوند یک بیان قطعی محسوب نمیاسناد حقوقی ظاهر می
اظهـارات  ) بنـدي قمـار و شـرط  (متحـده  رکـن اسـتینافی در قضـیه ایـاالت    . 4گذارنـد پاسخ مـی بی

تنهـایی لزومـاً قـادر بـه     هـا بـه  نامـه لغـت «محتاطانه قبلی خـود را تقویـت نمـود و بیـان داشـت کـه       
جیـ راها نوعاً همه معانی لغات اعـم از معـانی   االت پیچیده تفسیر نیستند؛ چراکه آنوفصل سؤحل

.5»کنند، نادر، کلی یا تخصصی را فهرست می)معمول(
هیئت رسیدگی اظهار داشت که ممکـن  ) فناوريمحصوالت زیست(در قضیه جامعه اروپایی 

31مـاده  1عبارت بر اساس بند الملل در تعیین معناي معمولی یک است قواعد مرتبط حقوق بین
1. Cost-Oriented Rates
2. Panel Report (2004), Mexico-Measures Affecting Telecommunications Services,
WT/DS204/R, paras 7.175, 7.177.
3. Appellate Body Report (2003), United States—Continued Dumping and Subsidy
Offset Act of 2000, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, para 248.
4. Appellate Body Report (1999), Canada—Measures Affecting the Export of Civilian
Aircraft, WT/DS70/AB/R, para 153.
5. Appellate Body Report (2005), United States-Measures Affecting the Cross-Border
Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R, para 164.
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علـت کـه قواعـد حقـوقی     ایـن چنین قواعدي بـه «هیئت رسیدگی بیان داشت . کاربرد داشته باشند
هـا معنـاي معمـولی    شـوند کـه آن  گیرند، بلکه به این دلیل مالحظه میهستند موردتوجه قرار نمی

رسـد کـه   به نظر مـی . 1»سازندینمایند فراهم مها عمل مینامهاي که لغتعبارات را به همان شیوه
الملـل  الملل عرفی و اصـول کلـی حقـوقی در قالـب قواعـد مـرتبط حقـوق بـین        اصول حقوق بین

.توانند در اثبات و تعیین معناي عادي استفاده شوندمی
اي، مراجـع رسـیدگی سـازمان جهـانی تجـارت فضـاي       نامـه با تکیه کمتري بر تعـاریف لغـت  

. ل حقوقی در تفسیر معناي معمولی عبـارات خـاص خواهنـد داشـت    بیشتري براي مراجعه به اصو
درهرحال بعید است این اصول در تعیین معناي معمولی یا تخصصی یک عبارت بتواننـد کمکـی   

در این صورت توجه به اصل . نفسه یک اصل حقوقی را تداعی نمایدکه عبارت فیکند مگر این
.ا مطلوب بلکه ضروري استتنهحقوقی مزبور در تفسیر مقررات مرتبط نه

31ماده 2و 1پاراگراف : زمینه و هدف-3-3
کنـد  کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مفسـرین معاهـده را ملـزم مـی    31ماده 1پاراگراف 

معنـاي زمینـه را تشـریح    31مـاده  2پـاراگراف  . عبارت یک معاهده را در زمینه آن بررسی کنند
هـاي آن و  ینـه شـامل مـتن معاهـده مشـتمل بـر مقدمـه و پیوسـت        دارد کـه زم نماید و بیان مـی می

. شده در ارتباط با معاهده مزبور و تحـت شـرایط معـین اسـت    ها و اسناد تهیهنامههمچنین موافقت
هـاي مـرتبط   نامـه زمینه یک عبارت معاهده بـه مـتن معاهـده و یـک دسـته محـدودي از موافقـت       

شـده در  خـوبی بـه اصـول گنجانـده    کن است بـه درهرحال زمینه یک عبارت مم. شودمحدود می
بنابراین بررسـی زمینـه یـک    ؛ساختار معاهده یا اصول منعکس در یک دسته مقررات اشاره نماید

تواند مبنایی براي مدنظر قرار دادن اصول حقـوقی  عبارت در مقررات سازمان جهانی تجارت می
.سازمان جهانی تجارت در تفسیر فراهم سازد

کنـد تـا   کنوانسیون وین در حقوق معاهدات همچنین مفسر را ملـزم مـی  31اده م1پاراگراف 
وضوح بـه روش تفسـیر   این امر به. تفسیر نماید» در پرتو موضوع و هدف معاهده«یک معاهده را 

نماید؛ هرچند هـر سـه روش تفسـیري از هـدف معاهـده بـراي تفسـیر تـا         مبتنی بر هدف اشاره می
نامه راجع بـه حقـوق مالکیـت فکـري     اعالمیه دوحه در مورد موافقت. نمایندحدودي استفاده می

نامـه  تفـاهم 3ماده 2و بهداشت عمومی نقش هدف را پیرو پاراگراف ) تریپس(تجارتمرتبط با 
1. Panel Report (2006), European Communities—Measures Affecting the Approval and
Marketing of Biotech Products, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, para 7.92
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الملـل عمـومی هـر    در اعمال قواعد عرفی تفسیر حقوق بـین دارد کهبه رسمیت شناخته و بیان می
شـده  گونـه کـه تصـریح   نامـه آن یـد در پرتـو هـدف موافقـت    باتـریپس نامـه مقرراتـی از موافقـت  

1.اهداف و اصول آن تفسیر شود] در پرتو[خصوص به

تعیین هدف یک معاهده اغلب کار دشواري است چراکـه اغلـب معاهـدات هـدف واحـدي      
مقدمه معاهـدات اغلـب در موضـوع    . 2نمایندنداشته و اهداف مختلف و احیاناً متعارضی دنبال می

اي که معاهده معطوف به آن است کمک نموده و اهداف معاهده و حوزه آن را تشـریح  و مسئله
ــی ــدم ــه       . نمای ــه مقدم ــرراً ب ــود مک ــیر خ ــارت در تفس ــانی تج ــازمان جه ــایی س ــع قض ي مراج

خصـوص رکـن   بـه . 3نماینـد هاي مختلف سازمان جهانی تجارت اشاره و مراجعه مـی نامهموافقت
هایی نامه سازمان جهانی تجارت آگاهیود که مقدمه موافقتاستینافی در برخی دعاوي اظهار نم

یک اصل حقـوقی کـه در مقدمـه    . 4دهدهاي دیگر سازمان ارائه مینامهدر خصوص همه موافقت
توانـد تفسـیر مقـررات سـازمان جهـانی تجـارت را یـا        نامه سازمان منعکس شده مـی یک موافقت

). Wouters, Coppens&Geraets 201: 26(دهـد ار عنوان هدف تحـت تـأثیر قـر   عنوان زمینه یا بهبه
نامه تأسـیس  عنوان یکی از اهداف در مقدمه موافقتکه به» توسعه پایدار«براي مثال رعایت اصل 

20منـدرج در مـاده   » منـابع طبیعـی  «سازمان جهانی تجارت ذکر شـده در تفسـیر معنـاي عبـارت     
الملـل عرفـی و اصـول    اصول حقوق بـین . 5مورداستفاده قرارگرفته است1994نامه گات موافقت

عنـوان زمینـه   اند بـه هاي سازمان منعکس شدهنامهاي که در مقررات موافقتکلی حقوقی تااندازه
.توانند موردتوجه قرار گیرندیا هدف می

31ماده 3بند ج پاراگراف : المللقواعد مرتبط حقوق بین-3-4
یـن در حقـوق معاهـدات ایـن اطمینـان را بـه وجـود        کنوانسـیون و 31ماده 3پاراگراف » ج«بند 

در تفسـیر یـک   » اعمـال در روابـط بـین طـرفین    الملل قابـل هر قاعده مرتبط حقوق بین«آورد که می
و اعمـال مقـررات   کنـد کـه تفسـیر   این شـرط ایـن امـر را یـادآور مـی     . گیردمعاهده مدنظر قرار می

1. Doha Declaration on TRIPS and Public Health, [5(a)], 2001
2. Appellate Body Report(1998), United States—Import Prohibition of Certain Shrimp
and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, para 17
3. Appellate Body Report (1998), European Communities- Measures Concerning Meat
and Meat Products, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, para 124, 165; Appellate Body
Report (1997), European Communities—Regime for the Importation, Sale and
Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R, paras 155, 197
4. Appellate Body Report (1998), United States—Import Prohibition of Certain Shrimp
and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, para 129.
5. Appellate Body Report (1998), United States-Import Prohibition of Certain Shrimp
and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, paras 128-130.
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Marceau(ردیـ گالملل عمـومی صـورت   بینبایست مطابق قواعد حقوقسازمان جهانی تجارت می

هاي مختلـف حقـوق   ها بین بخشوسیله منجر به کاهش اختالفات و ناهماهنگیو بدین) 109 :1999
هیئــت رســیدگی در قضــیه جامعــه . المللــی شــودانســجام سیســتم حقــوقی بــینالملــل و ارتقــايبــین

مفسـر معاهـده را   31ماده 3راف پاراگ» ج«فناوري اعالم داشت که بند محصوالت زیست- اروپایی
هیئت رسیدگی اظهار داشـت  . الملل را مدنظر قرار دهدسازد تا قواعد دیگري از حقوق بینملزم می

اگر چه این مقررات یک نتیجه خاص را به دنبال ندارد، اما در مواردي کـه مـدنظر قـرار دادن همـه     
بایسـت  شود، مفسر معاهده مـی تفسیر میمنجر به ارائه بیش از یک31عناصر تفسیري مقرر در ماده 

.1باشـد الملـل  اعمال حقوق بـین اي تفسیر کند که بیشتر مطابق با دیگر قواعد قابلگونهموضوع را به
غیـر منـدرج در کنوانسـیون ویـن در     (الملـل عرفـی   این اظهارنظر استفاده از سایر اصول حقوق بـین 

.کندررات را در فرایند تفسیر تأیید میو اصول کلی حقوقی مرتبط با مق) حقوق معاهدات
الملل این است که این امـر هـم   تأمل در زمینه توجه به قواعد مرتبط حقوق بینیک نکته قابل

هاي سازمان جهانی نامهالملل است که در زمان انعقاد موافقتشامل آن دسته از قواعد حقوق بین
هـا و در  نامهدي که بعد از انعقاد این موافقتاند و هم شامل آن دسته از قواعتجارت وجود داشته

وفصـل  در برخی دعاوي رکـن حـل  . ها وجود دارندنامهزمان تفسیر مقررات یکی از این موافقت
کنوانسیون وین از اصولی مانند دادرسـی  31ماده 3پاراگراف » ج«اختالف سازمان بر اساس بند 

.Pauwelyn 2001: 574-575(2(استه منصفانه براي تفسیر مقررات سازمان استفاده نمود

32ماده : ابزار تکمیلی تفسیر-3-5
دهـد تـا بـراي اینکـه     کنوانسیون وین در حقوق معاهدات به مفسر معاهده اجـازه مـی  32ماده 
معنایی مبهم یا دوپهلـو ارائـه   31که ماده تأیید شود یا وقتی31آمده از اجراي ماده دستمعناي به

اي شود که آشکارا غیرموجه و نامعقول است، بتواند معناي مقـررات را  به نتیجهنماید یا منجر می
واحـوالی  اوضاع«و » کارهاي مقدماتی تنظیم معاهده«. تعیین و از ابزار تکمیلی تفسیر استفاده کند

تعریـف مشخصـی از   . باشـند در زمره ابزار تکمیلی تفسیر می» که در آن معاهده منعقد شده است
هـا و  هـا، یادداشـت  ي مقدماتی وجود ندارد، اما قطعاً مـواردي مثـل مکاتبـات، نامـه    عبارت کارها

واحوال مربوط بـه  منظور از اوضاع. شودجلسات مربوط به انعقاد یک معاهده را شامل میصورت
1. Panel Report (2006), European Communities—Measures Affecting the Approval and
Marketing of Biotech Products, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, para 7.69
2. Appellate Body Report (1998), European Communities-Customs Classification of
Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R; WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R,
para 70
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مثـال ممکـن اسـت    عنـوان به. انعقاد معاهده ظرف زمانی است که در آن معاهده منعقد شده است
زمان خاص کشورهایی درصدد انعقـاد  ب اقتصادي یا سیاسی خاص در یکتحت تأثیر یک مکت

هـاي  واحوال در پیدا کردن قصد واقعی طـرف اند و لذا اطالع از این اوضاعمعاهده مزبور برآمده
ــت     ــررات آن اهمی ــحیح مق ــیر ص ــده و تفس ــفی (داردمعاه ــن ). 587-588، 1391:593فلس رک

البتـه  . 1کنـد اي بـه همـین موضـوع اشـاره مـی     زات رایانـه استینافی در دعواي جامعه اروپایی تجهی
هـاي  نامـه رجوع مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجـارت بـه کارهـاي مقـدماتی تنظـیم موافقـت      

هـاي رسـمی کـاملی از زمـان مـذاکرات سـازمان       مدارك یـا گـزارش  سازمان دشوار است؛ زیرا
هاي رسیدگی و رکـن اسـتینافی بـا    هذا هیئتمع. نامه گات وجود نداردجهانی تجارت و موافقت

را 31اند تا معناي منتج از اعمال مـاده  رعایت احتیاط در برخی اختالفات به این امور توجه نموده
.2تأیید کنند

واحـوالی کـه در آن معاهـده منعقـد     گر چه توجه به کارهاي مقدماتی تنظیم معاهده و اوضاع
تـري از عناصـر   مراتـب در مرتبـه پـایین   ث سلسـله شده جزء ابزار تکمیلی تفسیر بوده؛ یعنی از حیـ 

وفصـل اخـتالف   انـد؛ امـا رویـه قضـایی رکـن حـل      کنوانسیون وین قرارگرفتـه 31مطرح در ماده 
هـاي رسـیدگی بـدون    دهد کـه در مـواردي حتـی برخـی هیئـت     سازمان جهانی تجارت نشان می

ن ویـن مسـتقیماً بـه ایـن     کنوانسـیو 31مراتب و پیش از رجوع بـه عناصـر مـاده    رعایت این سلسله
هـاي  گونه موارد جزء اقدامات نادرسـت هیئـت  قطعاً این. 3اندعناصر تکمیلی تفسیر مراجعه نموده

ها به عناصـر تکمیلـی منـدرج در کنوانسـیون ویـن در      رسیدگی بوده، اما نشان از توجه این هیئت
.تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت است

تواننـد اصـول حقـوقی مـدنظر     وال زمـان انعقـاد معاهـده مـی    واحـ کارهاي مقدماتی و اوضـاع 
بنابراین اشاره بـه ابـزار   ؛هاي سازمان جهانی تجارت را مشخص نمایندنامهکنندگان موافقتتنظیم

تواند مبنایی براي اسـتفاده  کنوانسیون وین در حقوق معاهدات می32تکمیلی تفسیر متعاقب ماده 
ایـن  .سازمان جهانی تجارت در شرایط مقتضی فـراهم سـازد  از اصول حقوقی در تفسیر مقررات

1. Appellate Body Report (1998), European Communities-Customs Classification of
Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R; WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R,
para 86
2. Appellate Body Report (2005), United States—Subsidies on Upland Cotton,
WT/DS267/AB/R, paras 623, 625, 636, 638; Appellate Body Report (2005), European
Communities—Export Subsidies on Sugar, WT/DS265/AB/R; WT/DS266/AB/R;
WT/DS283/AB/R, para 180
3. Panel Report (2000), Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products,
WT/DS114/R, para 7.29; Panel Report (2000), Korea, Republic of — Measures
Affecting Government Procurement, WT/DS163/R, para 7.74
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.1موضوع در برخی دعاوي موردتوجه رکن استینافی قرارگرفته است

قلمرو شخصی شمول اصول حقوقی بر اعضاي سازمان جهانی تجارت-3-6
پس از تبیین چگونگی تأثیر اصول کلی حقوقی در تفسیر مقـررات سـازمان جهـانی تجـارت     

به ابهامی در خصوص دایره شمول اعمال اصول تفسیري مندرج در کنوانسـیون  ضروري است تا
توجـه پیرامـون اصـول تفسـیري     یک ابهام قابـل . وین بر اعضاي سازمان جهانی تجارت پاسخ داد

کنوانسیون ویـن  32و 31الملل عرفی این است که آیا اصول تفسیري مندرج در مواد حقوق بین
اعضــاي ســازمان جهــانی تجــارت حتــی اعضــاي غیــر متعاهــد وفصــل اختالفــات تمــامیدر حــل

کنوانسیون وین در حقـوق معاهـدات هـم قابـل اسـتناد اسـت یـا خیـر؟ ممکـن اسـت ادعـا شـود             
شود و مقررات معاهـدات صـرفاً متعاهـدین    ازآنجاکه کنوانسیون مزبور یک معاهده محسوب می

توانـد از مـواد کنوانسـیون ویـن     ی میسازند، لذا رکن قضایی سازمان در اختالفاتآن را متعهد می
در حقوق معاهدات براي تفسیر مقررات سازمان استفاده نماید که طـرفین اخـتالف از متعاهـدین    

بـا ایـن توضـیح کـه     . رسد که این ادعا قوت چندانی نـدارد کنوانسیون مزبور باشند؛ اما به نظر می
الملـل عرفـی بـوده و ایـن     بـین اصول تفسیري مندرج در کنوانسیون وین در زمره اصـول حقـوق   

بنـابراین  ؛نمایـد ها را سلب نمیاند خصیصه عرفی بودن آنموضوع که در یک معاهده درج شده
حتی اگر کشوري از اعضاي سازمان جهانی تجارت جزء متعاهدین کنوانسـیون ویـن در حقـوق    

اسـت ناد معاهدات هـم نباشـد اصـول تفسـیري کنوانسـیون مزبـور در برابـر آن کشـور قابـل اسـت          
)Blanco, op.cit 97-98.(

گیرينتیجه
المللی گاه به دلیل عدم حصـول  مقررات مختلف سازمان جهانی تجارت مانند سایر اسناد بین

هاي سازمان در خصوص یک موضـوع خـاص و گـاه بـه     نامهکنندگان موافقتاجماع میان تنظیم
هـایی  اراي ابهامـات و پیچیـدگی  کننـدگان د بینی برخی موضوعات از سوي تنظیمدلیل عدم پیش

وفصـل اخـتالف سـازمان جهـانی تجـارت در مقـام اجـراي وظیفـه         طبیعی است رکن حـل . است
قضاوتی خود ملزم به تبیین قواعـد و رفـع ابهامـات موجـود در مقـررات و ارائـه تفسـیر روشـن و         

ابه سـایر  در این راستا نهاد قضـایی مزبـور مشـ   . منسجمی از مقررات سازمان جهانی تجارت است
1. Appellate Body Report (1998), European Communities—Measures Affecting
Importation of Certain Poultry Products, WT/DS69/AB/R, paras 77-85
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هاي حـاکم بـر   نامه قواعد و رویهتفاهم3ماده 2المللی و با استناد به پاراگراف مراجع قضایی بین
برخـی  . شـود حل اختالفات به اصول حقوقی مختلف جهت تفسیر مقررات گوناگون متوسل مـی 

یـن در  کنوانسیون و32و 31از این اصول حقوقی مانند حسن نیت و تفسیر مؤثر معاهده در مواد 
الملـل  که در کنـار سـایر اصـول حقـوقی و اصـول حقـوق بـین       اندحقوق معاهدات منعکس شده

عرفی و همچنین اصول حقوقی سازمان تجارت راهگشاي حل ابهامات مربوط به تفسیر مقـررات  
بررسی رویه قضایی سازمان جهـانی تجـارت هـم   .هاي سازمان جهانی تجارت هستندنامهموافقت

اي از اصـول حقـوقی مختلـف    وفصل اختالف سازمان به نحو گستردهرکن حلدهد کهنشان می
کنوانسیون وین در حقوق معاهـدات بـا توسـل بـه هـر سـه       32و 31ویژه اصول مطرح در مواد به

در تفسـیر مقـررات اسـتفاده    ) اللفظـی و مبتنـی بـر هـدف    نظـري، ادبـی یـا تحـت    (شـیوه تفسـیري   
.نمایدمی

الملـل  فات سازمان به اصول کلی حقـوقی و اصـول حقـوق بـین    وفصل اختالعنایت رکن حل
وفصـل  که اقتدار و اختیار رکن حـل عرفی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت عالوه بر این

وفصـل  هـا را افـزون سـاخته و بـر مشـروعیت تصـمیمات رکـن حـل        گیـري اختالفات در تصـمیم 
.دهدالمللی را کاهش میمقررات بینافزاید؛ تعارض مقررات سازمان با سایراختالفات می
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