
 

 

  W.T.O ويژه نامه 1388 پاييز و زمستان، 27سال يازدهم، شماره 

  

  الوداد در سازمان جهاني تجارت ���اصل دولت كا               

     fathizadeh@yahoo.com   امير هوشنگ فتحي زاده

  دانشجوي دوره دكتري مديريت استراتژيك دانشگاه عالي دفاع ملي 

  28/7/88: اريخ پذيرش نهايي ت  21/12/87: تاريخ دريافت مقاله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، عمـومي نامه موافقت ،ي تجارت كاال ها نامه موافقت ،الوداد ���اصل دولت كا  :يكليد يها  واژه
  ي ي حقوق مالكيت فكر ي تجار ها  جنبهنامه موافقت ،تجارت خدمات

   چكيده

كه عدم تبعيض مهمترين اصل نظام تجارت چند جانبه است، چرا كه شرط اصلي برقـراري                ست  ابسياري عقيده   

  . آميز ديگر اعضا با آنهاست اين نظام، پيش از هرچيز اطمينان اعضا از رفتار غير تبعيض

ـ          سازمان جهاني تجارت   اعضاي   الوداد  كامله  قاعده رفتار دولت   ط  را از اعمال تبعيض ميان اعضاي ديگر در رواب

ماده (ون بهترين دوستان خود رفتار كند      كه هريك از اعضا بايد با ساير اعضا همچ         ايگونه به   ؛كند  تجاري منع مي  

 به طور يكسان از بهترين شرايط تجاري ايجاد شده در نظـام             سازمان جهاني تجارت   در نتيجه، اعضاي     .) گات 1

در واقـع، ايـن     . برخوردار خواهنـد بـود    ) ارياي و چه در ساير مقررات تج        چه در رژيم تعرفه   (تجارت يكديگر   

  . دهد قاعده محصوالت تمامي شركاي تجاري كشورهاي عضو را در موقعيت برابر قرار مي

دارد كشورهاي عضو سـازمان جهـاني         الوداد است، مقرر مي     كه مكمل قاعده رفتار دولت كامله      قاعده رفتار ملي  

 وارد  ،هاي ديگر از مـرز عبـور كـرده          عوارض گمركي و هزينه   تجارت بايد با محصوالت وارداتي كه با پرداخت         

ماده  (عمال شده با كاالهاي داخلي نباشد     تر از رفتار ا   گردند، رفتاري اعمال كنند كه نامطلوب        آنها مي   بازار داخلي 

در  اين قاعده عمالً كاالهاي وارداتي شركاي تجاري كشورهاي عضو را با كاالهاي توليد شده در داخل                  .) گات 3

  .دهد موقعيت برابر قرار مي

سـازمان جهـاني    الوداد در كليه مقـررات حـاكم بـر            ي اصل دولت كامله     در اين مقاله سعي شده است اجرا      

 تجـارت كـاال، تجـارت خـدمات و تجـارت            گردد و تطبيق مفاد اصل فوق در حـوزة         مطالعه و بررسي     ،تجارت

ـ  هـستند،   تجارت سازمان جهاني  اصلي در    ةي كه سه حوز     حقوق مالكيت فكر   طـور جداگانـه مـورد بحـث و         ه ب

 .گيردبررسي قرار 

 چكيده 
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  :بيان موضوع

جانبـه اسـت    پايه اصل عدم تبعيض در نظام تجارت چنـد   يكي از دو،الوداد ���كااصل دولت   
اين اصل كه بـه طـور تـاريخي از آن           . شود  ي ياد مي    ي سياست تجار    عنوان سنگ بنا   كه از آن با   

جانبـه و  ي بـسيار بيـشتر از نظـام تجـارت چند       قـدمت  ،با عنوان برابري خارجي ياد شـده اسـت        
متعاقـب   (هفدهم و   شانزدهمتوان تا قرن      آن را مي   بقهسا. ي فراتر از تجارت داشته است     قلمرو

ي مفـاد كهـن       هـا   نمونه.  سراغ گرفت  دوازدهم از آن تا قرن      پيشترو حتي   ) رشد تجارت جهاني  
پيمان آمريكا و فرانسه     ،1713الوداد پيمان صلح و دوستي انگلستان و اسپانيا در سال             اصل كامله 

از آن  . اسـت  1860يان انگلستان و فرانـسه در سـال          م 1 شواليه - و پيمان كوبدن     1778در سال   
ي   ي تجـار    هـا   نامـه   موافقـت ي و     ي دوسـتي و دريـانورد       ي از پيمانها    زمان، مفاد مزبور در بسيار    

 اما در آسـتانه جنـگ جهـاني اول و در طـول سـاليان جنـگ رفتـار دولـت                      ،اروپايي تكرار شد  
ي مجدد اين مفاد صورت       ي به منظور احيا   پس از جنگ، تالشهاي   . الوداد دچار ركود گرديد     كامله

 تا اينكه ايجاد نظـام      ؛ي مانع از پذيرش گسترده اين مفاد شد         گرفت، اما شرايط نامناسب اقتصاد    
 عمـومي تعرفـه و   ةنامـ  موافقتدر قالب ،ي پس از جنگ جهاني دوم تجارت چندجانبه در سالها  

 و زمينـه     را احيـا   الـوداد   ���اكـ مد، اصل دولت    آ به اجرا در   1948كه در سال    ) گات(تجارت  
  )Walter Goode ,2003: 233-234 & Jackson, 1997:158( را فراهم ساختپذيرش گسترده آن

الوداد را در زمينه تجارت كـاال فـراهم           ي يك تعهد غيرمشروط كامله      ماده نخست گات مبنا   
سته مذاكرات   به روند آه   ،ساخت و با تسري امتيازات تجاري خارجي به ديگر طرفهاي تجاري          

  .هاي تجاري را گسترش بخشيد دايره آزادسازيدر پايان،دوجانبه تجاري شتاب بخشيد و 
دايـره  ) 1986-1993(پس از گذشت قريب به نيم قرن در نتيجـه مـذاكرات دور اروگوئـه                

ي  هـا   يعني تجارت خـدمات و جنبـه  ؛ي ي جديد تجار    ها  الوداد به حوزه    اعمال اصل دولت كامله   
 ي نظيـر  ها نامه موافقتالوداد در   كامله اما مفاد اصل دولت، ي گسترش يافت لكيت فكر ي ما   تجار

ي   ي حقـوق مالكيـت فكـر        ي تجـار    هـا   و جنبـه  ) گـاتس (هاي تجارت خـدمات       گات در حوزه  
 يكـسان نيـست و ايـن پرسـش را           ،با آنچه در حوزه تجارت كاال در گات آمده است         ) تريپس(

هاي جديـد چگونـه بايـد تفـسير      نامه موافقتالوداد در    فاد كامله سازد كه زبان جديد م      مطرح مي 

                                                                         
1.Cobden-Chevalier Treaty 
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ي حقـوق مالكيـت       ي تجار   ها  توان مفاد اين اصل در تجارت خدمات و جنبه          گردد و چگونه مي   
   .)(Jackson, Op. Cit.:157 ي نظير در تجارت كاال قياس كرد ها ي را با مفاد و رويه فكر

و ) گـاتس (، تجارت خدمات   )گات(وزة تجارت كاال    ذيالً به بررسي مفاد اين اصل در سه ح        
  . پردازيم مي) تريپس(ي  تجارت مالكيت فكر

  
  )گات(تجارت كاال در  الوداد ملةكااصل دولت  

، صـرف نظـر از      تبعيض ميان كاالها را    ،آمده است  در ماده يك گات   الوداد كه     ملهرفتار دولت كا  
خواهد  دارد و از هر كشور عضو مي     ممنوع مي آنكه از چه مبدائي و يا راهي چه مقصدي باشند،           

 بـه   ،تـر نباشـد      نـامطلوب  ،مي شود  هر كشور ديگري اعمال   كه از آنچه در خصوص       رفتاري را 
  .تمامي اعضاي ديگر تسري دهد

 .اين ماده با تعابير دقيقي آمده است و در بردارندة مفاهيمي است كه نيازمند توضيح اسـت                
 عبـارت اسـت     ،دارد الوداد را بيان مي     م اصل رفتار دولت كامله    متن بند نخست اين ماده كه مفهو      

  :از
هاي برقرار شده براي ورود يا صدور يا در           در خصوص عوارض گمركي و هر نوع هزينه       "

 واردات يـا صـادرات، و        بـه  المللي وجـوه مربـوط      ارتباط با آنها، يا برقرار شده براي انتقال بين        
ـ     خصوص روش   در خـصوص تمـامي قواعـد و تـشريفات         هـا و در     هاعمال اين عوارض و هزين

، 3 مـاده    4 و   2هـاي     مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامي مسائل مورد اشاره در بنـد              
 التي براي محـصو    هريك از طرفهاي متعاهد     امتياز يا معافيت اعطايي    ،گونه مزيت، مساعدت   هر

شـرط بـراي محـصوالت      فـوراً و بـدون قيـد و          بايد كه مبدأ يا مقصد آن كشور ديگري است،       
  ".گرددديگر است، اعطا  مشابهي كه مبدأ يا مقصد آنها سرزمينهاي تمامي طرفهاي متعاهد

ي  گويد كه هر منفعتي كه در زمينه صادرات يـا واردات بـه كـاال       اين اصل مي   ،به طور كلي  
ي مـشابه تمـامي        بايـد بـه كـاال      ،تعلـق گيـرد   ) چه عضو سازمان باشد و چه غيرعضو      (ي    كشور

الـوداد نـه تنهـا        كاملـه   ي رفتـار دولـت      ر تس ،بنابراين.  بدون تبعيض اعطا گردد    1ي عضو   شورهاك
 بلكـه صـادرات بـه مقـصد         ،گيـرد   ي اعضا را دربرمـي      ي مشابه از مبدأ سرزمينها      واردات كاالها 

                                                                         
 سـازمان جهـاني تجـارت    عالوه بر كشورها، قلمروهاي مجزاي گمركي كه از اختيارات كامل در حوزه تعهدات           .1

در گـات از اعـضا بـا عنـوان طرفهـاي            .ينـد آتوانند به عضويت سازمان جهاني تجـارت در          نيز مي  ،برخوردار باشند 
  . استنامه مزبور متعاهد ياد شده است كه به جهت فقدان هويت سازماني در زمان انعقاد موافقت
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ي   ي اعطـايي بـه كـشورها        هـا    منفعـت  ،ي ديگـر    شود و از سو     شامل مي نيز  ي اعضا را      سرزمينها
   . )W.T.O T.I.,2002, Module 4:6(دهد و نه بالعكس ي مي  نيزبه اعضا تسرّغيرعضو را

 تأكيد   تجارت يسازمان جهان  ركن حل اختالف     ، در دعواي ژاپن عليه كانادا     1998در سال   
نمود كه در متن ماده يك گات تصريح گرديده كه چنانچه هر امتيازي درخصوص هـر كـااليي                  

. تمامي اعضاي ديگر نيـز تـسري داده شـود         هون قيد و شرط ب     بايد بد  ،به هر كشوري اعطا گردد    
 بـه علـت     ،كنندگان لوازم نقليه موتوري بـه كانـادا        كه دولت كانادا به برخي از صادر       لذا معافيتي 

 مورد اعتراض قـرار گرفتـه و        ،وابستگي ايشان به برخي از توليدكنندگان خاص اعطا نموده بود         
   .(W.T.O, 2003:139)مغاير با مفاد ماده يك شناخته شد 

 1996اروپـا، ژاپـن، آمريكـا در سـال          دعواي اتحاديه    هيأت حل اختالف در      ،در همين راستا  
مورد بررسي قرار داد و سپس تصريح نمود كه         را   ابتدا مفهوم كاالي مشابه      ،عليه كشور اندونزي  

رط بـه ديگـر      بدون قيد شـ    ،امتيازات و منافعي كه به واردات اتومبيل از كشور كره اعطا گرديده           
 مغـاير   الـوداد   ��ـ� كـا  دولت    اعطا نشده و لذا اين امر با اصل         تجارت يسازمان جهان اعضاي  

 .(W.T.O,2003:141)است 

اعطـايي يـك     1چنين منفعتي مطابق با ماده يك هرگونه مزيت، مساعدت، امتياز يا معافيت           
 و هرگونـه  تواند در قالب عـوارض گمركـي   شود كه مي  عضو درخصوص يك كاال را شامل مي      

المللي وجوه آنها، روش اعمال اين عوارض          بر واردات يا صادرات يا انتقال بين       2عوارض ديگر 
 ماده يـك دامنـه اعمـال        ،بعالوه .و تمامي قواعد و تشريفات مرتبط با صادرات و واردات باشد          

 مـؤثر بـر     الوداد را به مالياتها و عوارض داخلي و نيز قـوانين و مقـررات و الزامـات                  رفتار كامله 
ونقل، توزيع يا استفاده از محصول كه موضوع ماده           فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل     

ي، اقـدامات      اين اصل عالوه بر اقدامات مرز      ،به عبارت ديگر  . دهد   گسترش مي  هستند،گات   3
  .)Das,1999:15-17( گيرد داخلي را نيز دربرمي

وارض گمركي منوط به وجـود      خصوص ع اد در الود   كه اعمال رفتار كامله    بايد توجه داشت  
 و اين اصل در خصوص كاالهـايي كـه در مـورد آنهـا               يستخصوص نرخهاي تعرفه ن   تعهد در 

ز رو حـاي   اين مطلب از آن    .اي از جانب كشور عضو وجود ندارد نيز صادق است           تعهدات تعرفه 

                                                                         
1. advantage, favor, privilege or immunity  

2. charges of any kind 
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ود فاقد  اي خ اهميت است كه بسياري از كشورهاي عضو در خصوص شماري از خطوط تعرفه            
تواننـد در خـصوص خطـوط        اما اين بدان معنا نيست كه مـي        هستند،هر گونه تعهد تثبيت نرخ      

ماده مورد   اين    كاالها در  أ با توجه به اينكه مبد     ،بعالوه .مزبور نرخهاي تبعيض آميز اعمال نمايند     
ـ                آنها توجه قرار گرفته و نه محل صدور       ث ، چنانچه كـاالي مزبـور پـس از عبـور از كـشور ثال

   .)ibid :21-22(  گردد نيزمشمول اين اصل خواهد بود كشور عضواردوعضو  غير
كه  برشمرده شده در بند يك ماده يك گات          اقداماتتعبير منافع اعطايي يك عضو و سنخ        

هـا  داد بر اقـدامات متخـذه ازسـوي دولت        اشعار دارد كه رفتار كامله الو     كند،    به مقررات اشاره مي   
اين ماده عالوه   هاي قضايي سازمان جهاني تجارت،      با رويه   مطابق ،ن حال  در عي  .گردد  اعمال مي 

 حتـي   ،بـه عبـارت ديگـر     . گيـرد    را نيـز دربرمـي     2هـاي عملـي      تبعـيض  ،1 قانوني هاي   تبعيض بر
اي است كه    آنها به گونه   رسد، اما نحوه اجراي    مقرراتي مغاير با تعهدات اين ماده به نظر نمي        اگر

 W.T.O(اسـت  مقررات مـذكور نـاقض ايـن اصـل     ،در اين صورت .انجامد عمالً به تبعيض مي

T.I.,Op.Cit:6( .چنانچه كشوري بدون معـين سـاختن مبـادي خـاص تـسهيالت و               ، مثال براي 
اي مـذكور بـه گونـه      اي در يكي از بنادر ورودي خود اعمال كند و وضعيت بندر           امتيازات ويژه 

 در ايـن صـورت اصـل عـدم          ،مند گردند شد كه عمالً كشورهاي خاصي از مزيت مذكور بهره        با
  .تبعيض عمالً نقض شده است

 اما ايـن مفهـوم      است،كشورهاي عضو    3تسري رفتار كامله الوداد نسبت به محصول مشابه       
 دعاوي متعـدد در گـات و سـازمان جهـاني            ،در عوض  .كليدي در اين ماده تعريف نشده است      

رده است كه مورد بـه مـورد، معيارهـايي          هايي را در تعيين شباهت كاالها پديد آو        تجارت رويه 
بـر   .انـد   كنندگان بـوده   ظاهري، كاربرد و ترجيحات مصرف    اي، ويژگيهاي     بندي تعرفه  چون طبقه 
به 4اي   كشورهاي عضو را از اعمال طبقه بندي تعرفه        ، رعايت اصل رفتار كامله الوداد     ،اين اساس 

آميزي را موجـب     ضيو رفتارهاي تبع   آورد پديد   بداشان تمايز اي كه ميان كاالها به اعتبار م        گونه
  .)ibid:9( دارد  باز مي،گردد

                                                                         
1. de jure discrimination  

2.de facto discrimination  
3. like product 

اي اعضا معين گرديده است  ست كه اساساً امتيازات تعرفه اي بر مبناي طبقه بندي تعرفهاهميت اين معيار در آن. �
    .اي استو لذا تعهدات اعضا در قبال رديفهاي تعرفه
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سـت كـه     ا مـشروط بـودن آن     و مقصود از غير    استاجراي اين اصل فوري و غير مشروط        
تواند اجراي اين اصل را    يك عضو نمي   ،به عبارت ديگر  . اجراي آن منوط به رفتار متقابل نيست      

امـا درخـصوص دو      . محـدود نمايـد    ،كننـد   اجـرا مـي   را به طور كامـل       صرفاً به اعضايي كه آن    
و (شوند    هاي ميان چند طرف خوانده مي       نامه  نامه اختياري سازمان كه اصطالحاً موافقت       موافقت

طرفهـاي ايـن    تعهـدات    )هـستند ناظر بر خريدهاي دولتي و تجـارت هواپيماهـاي غيرنظـامي            
 يابد نمي تسري ،ا نيستنده نامه ها به اعضايي كه متعهد به اين موافقت نامه موافقت

)Jackson, Op. 

Cit:161-162(.  
نامه هواپيماهاي غيرنظامي     خصوص محصوالت مشمول موافقت   اي در    تعرفه امتيازات ،البته

 يابنـد   بـه سـاير اعـضا نيـز تـسري مـي            ،گردنـد   اي اعضا مندرج مي    از آنجا كه در جداول تعرفه     

)W.T.O(1998):264(.  
 وابـسته جانبه تجـاري    هاي چند   نامه  ديگر موافقت گات و   ادين   اصل از اصول بني     ايناگرچه  

مواد ( متعدد ديگري نيز بر آن وارد است كه استنائات عمومي و امنيتي              استثناها ، اما است 1آنبه  
تار ويژه و متفـاوت     رف ،) گات 6ماده(اي    شكني و ضديارانه   ، عوارض ضد قيمت   ) گات 21 و   20

  ماده 3بند( جوارمبادالت مرزي كشورهاي هم    ،) گات بخش چهارم ( توسعه حالبا كشورهاي در  
   .از آن قبيل هستند ) گات1ماده2-4بندهاي( و معدود ترجيحات تاريخي ) گات24

الوداد به حق برقراري ترتيبات تجاري ترجيحي ميـان   اما مهمترين استثناي اصل رفتار كامله   
ج بـسيار وسـيع آن موجـب        گردد كـه روا      بر مي   بدون تعميم آن به ديگر طرفها      طرفهاي خاص 

  . گرديده استالوداد ���كاافول اصل رفتار 
توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجـارت آزاد    ، اعضاي سازمان مي   1994 گات   24مطابق ماده   

هاي موقت ايجاد نمايند، به اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجـارت بـين طرفهـاي                  نامه  و موافقت 
به عبارت ديگر، مطابق    .  فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد     متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري     

 يـك اتحاديـه گمركـي از        تأسـيس  اين ماده، حقوق و ديگر مقررات تجاري كه به هنگام            5بند  
گردد يا در زمـان ايجـاد منطقـه تجـارت آزاد آن را                هاي تشكيل دهنده وضع مي      سوي سرزمين 

از حدود كلي حقوق و مقررات تجاري پيش        تر    كننده  در مجموع بيشتر يا محدود     ،كنند  حفظ مي 

                                                                         
شود،يازده موافقت نامه كااليي ديگر در  نامه عمومي تجارت كاال محسوب مي موافقتعالوه بر گات كه . �

  .هاي وابسته به گات خوانده مي شوند نامه موضوع يا بخش خاص كااليي نيز هستند كه اصطالحاً موافقت
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اسـت    همچنين در اين بند اشاره شده     . از تشكيل آن اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد نباشد         
  . ظرف مدتي معقول انجام پذيرديدهاي گمركي يا مناطق تجارت آزاد با كه تشكيل اتحاديه

 كـه بـه شـرط توانمنـد         1979نـوامبر    28  مطابق تصميم اعضا در    ،توسعه كشورهاي درحال 
 گـات، اتحاديـه     24، قادرند بدون در نظر گرفتن شـرايط منـدرج در مـاده              است موسوم   1سازي

بـه عبـارت    . تشكيل دهند  اي ديگري را    گونه ترتيبات منطقه    گمركي يا منطقه تجارت آزاد يا هر      
ع اي وضـ    توسعه قادر خواهند بـود بـين خـود تعرفـه           ديگر، مطابق اين شرط كشورهاي درحال     

 يـا بـه جـاي       ،تـر باشـد     پـايين اند،    عضو وضع كرده  ه از آنچه براي كشورهاي ثالث غير      نمايند ك 
  يا تعرفه تعداد محدودي از كاالها را كاهش دهنـد          ،ها اقدام به كاهش تعرفه نمايند       حذف تعرفه 

  .)519-520 :1385گروه نويسندگان، (
  

 )گاتس(الوداد در تجارت خدمات  اصل دولت كامله

 بخش خدمات حدود دو سوم توليـد ناخـالص داخلـي            2000ار بانك جهاني در سال      مطابق آم 
بــه همــين منظــور و بــه علــت اهميــت ويــژه آن . بــه خــود اختــصاص داده اســت جهــان را
مـورد توافـق     3 در دور اروگوئـه    2 عمومي تجارت خـدمات    نامه  موافقت عنوان   باي    ا  نامه  موافقت

ـ            سـازمان جهـاني تجـارت     ي     ميـان اعـضا    1995ه  متعاهدين گات قـرار گرفـت و از اول ژانوي
 ،شـود    قواعد اصلي حاكم بر تجارت كاال بر تجارت خدمات نيز اعمـال مـي              .االجرا گرديد   الزم

ي تجـارت آنهـا       هـا    شـيوه  ،ولي به علت وجود خصوصيات متفـاوت ميـان كاالهـا و خـدمات             
ي كاالها    من جابجايي ماد  المللي كاالها متض    درحالي كه تجارت بين   . تأثير قرار گرفته است     تحت

از يك كشور به كشور ديگر است تنها اندكي از معامالت خدمات مستلزم عبور از مرز است و                  
جايي اشخاص حقيقـي    هي، جاب   اكثر معامالت مربوط به تجارت خدمات از طريق حضور تجار         

انـد كـه      هي اصـالح شـد      ا  لذا مقررات مربوط به كاال به گونه      . شود  و مصرف در خارج انجام مي     
ي كـه     از جمله موارد  . اختالفات ميان كاالها و خدمات و شيوة تجارت آنها را مدنظر قرار دهد            

                                                                         
1.Enabling clause 
2.General Agreement on Trade in Services (GATS) 

 عمومي تجارت كاال نامه موافقت ميان متعاهدين 1994 تا آوريل سال 1986از سال  مذاكرات دور اورگوئه .3
  . انجام شد

World Bank,World Development Indicators, 2003 (Washington, D.C.: World Bank, 2003).  



 
 
  

  

  

  

 W.T.Oويژه 1388 پاييز و زمستان ،27 هشمار ،مه يازد سال /پژوهش حقوق و سياست  166

 

ي   كارگيرهالوداد و چگونگي ب      درخصوص اصل دولت كامله    ،مقررات مربوطه اصالح شده است    
   .استي تجارت كاال يا خدمات  ها آن در هر يك از حوزه

  :دارد  عمومي تجارت خدمات مقرر مينامه تموافق 2 ماده 1 بند ،درهمين راستا
ي    حاضر، فوراً و بدون قيد و شرط رفتـار         نامه  موافقتهر عضو در مورد هر اقدام مشمول         - 1

از  كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه           را در مورد خدمات و عرضه     
تـر  ر نامطلوب كنندگان خدمات مشابه هر كشور ديگ        در مورد خدمات و عرضه     اتخاذرفتار  
  .نباشد

مـستنبط از ايـن عبـارت       .  استفاده شـده اسـت     »1 ...هر عضو   ... «در صدر ماده از عبارت      
. شود  الوداد نسبت به اقدامات دولتها اجرا مي        يعني اصل دولت كامله   ؛  شود  شامل دولتها مي  

 اقـدامات دولتهـا شـامل تمـامي     ، حقـوقي ديـدگاه تأكيد بر اين نكته ضرورت دارد كـه از          
ي    كليه مقررات حاكم بـر دولتهـا       ،بنابراين. شود  سطوح دولتي و مقررات مربوط به آنها مي       

ي غيردولتي كه نمايندگي دولتها را بـه عهـده            ي و محلي و همچنين هيأتها       ا  ي، منطقه   مركز
  .شود دارند را نيز شامل مي

 رعايت ،ست تصريح گرديده ا»...هر اقدام .... « عبارت ه به ماد  صدر طور كه در  همان
 نامـه   موافقـت يعنـي دامنـه ايـن       ؛گردد  الوداد شامل كليه اقدامات مـي       اصل دولت كامله  

. شـود   شامل مي است،  تأثيرگذار  ي تجارت خدمات       كه بر رو    را تمامي اقدامات اعضا  
 معمـول آن انجـام      2به عبارت ديگر كلية مصاديق تجارت خدمات كه به چهار شـيوة           

  . باشد مي مشمول رعايت اين اصل ،شود مي

                                                                         
1. .… each member shall ...» 

ات، شامل عبور از مرزها، مصرف در خارج، نامه با تعريف تجارت خدمات، چهار شيوه عرضه خدم اين موافقت.2
  .كند جايي اشخاص حقيقي را مطرح ميهحضور تجاري و جاب

مثال آن خدمات عرضه . كند كننده از مرز عبور مي كننده يا مصرف در شيوه اول عرضه، خدمات مستقل از عرضه
راه دور و آموزش از راه دور مان از  مانند مشاوره و تحقيقات بازار، در،پستيهاي مخابراتي يا ده از طريق شبكهش

  .است
كند و در كشوري كه  كننده از مرز عبور مي كننده يا شخص غيرمقيم در كشور مصرف در شيوه دوم عرضه، مصرف

مثال آن شامل خدمات رستوران و هتلداري براي اشخاص غيرمقيم، . يابد  حضور مي،شود خدمت در آن عرضه مي
جابجايي اموال . شجويان خارجي و خدمات درماني براي اشخاص غيرمقيم استهاي آموزشي براي دان برنامه

مثالً ارسال كشتي يا ساير تجهيزات براي تعمير در (گيرد كنندگان نيز تحت پوشش اين شيوه قرار مي مصرف
  ).خارج
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 »1 ...فوراً و بدون قيد و شـرط        ... «دارد اين امتيازات بايد        مقرر مي  2  ماده 1در ادامه بند    
 ايـن   ،تـر به عبارت دقيق  .  گردد كنندگان خدمات هر عضو ديگر اعطا       نسبت به خدمات و عرضه    

 خودكـار و   بلكه كامالً،گردد  نمياعطاامتيازات در مقابل اخذ امتياز متقابل و شرط رفتار متقابل         
  .شود يك طرفه اعمال مي

 بلكه ،كند الوداد نه تنها اعمال تبعيض را محدود مي    با اين توضيح رعايت اصل دولت كامله      
اصل به اين معني است كـه طرفهـا         پذيرفتن اين   . نمايد  زني چندجانبه را تسهيل مي      فرايند چانه 

ي   ن قيد و شرط بـه كليـه طرفهـا         دانند هرگونه امتياز حاصل از مذاكره يك طرف بدو          قبل مي از
توان از منافع     كند و همزمان مي     ي پيدا مي    ي فارغ از توانايي آنها در دادن امتياز متقابل تسر           تجار

  . بدون دادن امتياز متقابل استفاده نموداعضاحاصل از رد و بدل شدن امتياز بين ديگر 
در .... «ي ايـن اصـل        را تصريج گرديده است، موضـوع اجـ       2 مادة   1طور كه در بند     همان

هـم نـسبت بـه      نـد    يعنـي اعـضا موظف     اسـت؛  2 »...كنندگان خدمات     مورد خدمات و عرضه   
. الوداد را رعايـت نماينـد       كامله  كنندگان آن اصل دولت     خدمات ارائه شده و هم نسبت به عرضه       

ولـت   را داشته باشد، د    اعضا در سرزمين هر يك از       تأسيس چنانچه يك بانك اجازة      ، مثال براي
ي بانـك و هـم نـسبت بـه            يزبان ملزم است هم نسبت به خـدمات مـالي ارائـه شـده از سـو                م

الـوداد را      اصـل دولـت كاملـه      اسـت، كنندگان خدمت كه همان شخصيت حقوقي بانـك           عرضه
 به اين معنـي كـه بهتـرين رفتـار خـود را نـسبت بـه چنـين خـدمت و چنـين                         ؛رعايت نمايند 

 بانك داده شده   تأسيسلذا چنانچه اجازة    . انك نيز اعمال نمايد   كنندگاني در رابطه با اين ب       عرضه
 مـثالً افتتـاح     ؛آن را نسبت به همة كشورها اعمال نمايد و چنانچه اجازه انجام خـدمات معـين               

ي ديگر اجـازه فعاليـت در ايـن            به همة بانكها   ،ي را داده است     ي يا عمليات اعتبار     حساب جار 
  . نوع خدمات را بدهد

                                                                                                                                                                           
 نمايندگي كننده خدمات، يك وابسته مستقر در داخل است كه به صورت شعبه يا دفتر  در شيوه سوم عرضه، عرضه

تواند كاركنان داخلي را استخدام كند و تحت ضوابط مقررات داخلي فعاليت  عرضه كننده خارجي غيرمقيم مي
 .خارجي است گذاري،  شود، اما منشأ سرمايه در اين حالت، با آنكه خدمات توسط شركت مقيم ارائه مي. كند مي

بانكهاي هاي تأسيسات زيربنايي و يا شعب  پروژهمليتي و دفاتر  مثال آن دفاتر محلي شركتهاي خدماتي چند
  .خارجي در داخل كشور است

مثال آن . يابد كننده خدمات در يك كشور به صورت موقتي و غيرمقيم حضور مي  چهارم عرضه، عرضهةدر شيو
  .كننده خدمات هستند يا كاركنان عرضه) مثل مشاوران، پزشكان و پيراپزشكان(كنندگان مستقل خدمات  عرضه

1..…. Immediately and unconditionally…» 

2."… Services and Services suppliers …" 
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   تجارت خدماتعمومي نامه موافقتالوداد در  ق شدن اصل دولت كاملهعطف به ماسب

موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات به عنوان يك اصل پذيرفتـه شـده در قـوانين                   
 وين دربارة حقـوق معاهـدات بـه شـرح      1969 معاهدة   28 كه مادة    ايگونه به   است؛المللي    بين

  :دارد ذيل مقرر مي

ي ديگـر اسـتنباط گـردد، مقـررات           ن موجـود قـصد    كه از معاهده يا قـراِ     ي    به جز در موارد   «
االجـرا شـدن معاهـده         كه پيش از الزم    ايألهمعاهده، هيچ طرفي را نسبت به عمل حقوقي يا مس         

 يا وضعيتي كه پـيش از آن تـاريخ منتفـي شـده              ،وجود آمده هدر قبال اين طرف انجام گرفته يا ب       
  .»سازد باشد، ملتزم نمي

االجـرا    گونه الزامي نسبت به كليـه اعمـال قبـل از الزم           ين مقرره، مقررات معاهده هيچ    بنابرا
وجود نياورده و كليه روابط قبلي ميان ايشان بر همان مبنا بـه             هي متعاهدين آن ب     شدن معاهده برا  

شود كه در روابط ميان كشورها نيز آثـار           استناد به اين اصل سبب مي     . دهد  جريان خود ادامه مي   
 عمومي تجارت خدمات اين موضوع      نامه  موافقتي    ي باشد، درحاليكه در اجرا      ي و جار     سار آن

  .)345 :1379فلسفي، (الش قرار گرفته است مورد چ
ي   ا  گونـه مقـرره    عمـومي تجـارت خـدمات هـيچ        نامـه   موافقـت در  كـه    ذكـر اسـت      شايان

داشـته و همـين     درخصوص اعمال و يا عدم اعمال اصل عطف به ماسبق شدن قوانين وجـود ن              
 كـه برخـي معتقدنـد رعايـت اصـل دولـت            ايگونـه  بـه    ؛امر سبب اختالف نظر گرديده اسـت      

كـه    در حـالي   ،شـود    عمومي تجارت خدمات عطق بـه ماسـبق نمـي          نامه  موافقتالوداد در     كامله
ـ            ندگروهي ديگر معتقد    اعـضا  ،ماسـبق گرديـده   ه   اين اصل نيز مطابق اصول كلي بايـد عطـف ب

 نامـه  موافقـت االجـرا شـدن    ي خود پـيش از الزم  ي تجار كه با طرفهارا ي   رفتارمتعهدند بهترين 
 1ي جديد نيز اعمال نمايند و از آن به قاعدة اولويـت              با اعضا  ،اند  عمومي تجارت خدمات داشته   

  .)44 :1383ي،  اردكاني، نصير كمالي(برند  نيز نام مي
ي بيمـه را در       لكيت خارجي شـركتها   طور عام ما  ه مذاكرات ب  هنگام كشور چين    ، مثال براي

ها براساس قاعده اولويت از آنجا كـه         ي، اما آمريكاي   درصد پذيرفته بود   50كشور چين به ميزان     
ي    در شـانگها   1920 از دهه    )A.I.G( آمريكايي موسوم به گروه بيمه      آمريكاييشركت بيمه عمده    

                                                                         
1. Grandfathering 
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 به توافق دوجانبه بـا چـين بـر          1999 توانستند در سال     ، درصد مالكيت داير گرديده بود     100با  
سر حفظ وضعيت مالكيت كامل خارجي درخصوص شركتهايي كه از قبل اين وضـعيت را دارا                

ي مـذكور   كردنـد كـه شـركتها   ها براساس توافق مزبور ادعـا       آمريكاييسپس  .  نائل آيند  ،اند  بوده
ا اتحاديـه اروپـا آن   ام، بايد مالكيت كامل شعبات جديد خود در چين را هم دارا باشند همچنين  

ي بيمـه     كـه شـركتها     چـرا  ،دانـست   الـوداد مـي     را غيرمنصفانه و ناقض قاعده رفتار دولت كامله       
بايست    مي ، شعبه بودند   نمودن  كه مايل به ورود به بازار وسيع بيمه عمر در چين و داير              اروپايي

االختيـار    گي تام نددفتر نماي ( ي چيني بسپارند     درصد سهم از هر عمليات جديد را به شركا         50
  .)26 و 25 :1380ي،  تجار

ي موقـت گـات     توضيح است كه پروتكـل اجـرا   شايان 1درخصوص رعايت شرط اولويت   
ي خود را كه با مقررات گات تعـارض           داد آن دسته از قوانين ضرور        به كشورها اجازه مي    1947
ايـن مقـررات در     . نـد اند، همچنـان حفـظ كن        ولي قبل از الحاق آنها به گات مجري بوده         ،دارند

، »شـروط اولويـت   «ها و قوانين تحت پوشـش ايـن           تمامي رويه . مذاكرات دور اروگوئه لغو شد    
تواننـد    ي درحال الحاق ديگر نمي      كشورها. 2اند  بجز يك مورد، با الزامات سازمان هماهنگ شده       

ي حـذف     بـرا بجز در مورد تجويز يك دورة انتقالي        » شروط اولويت «انتظار داشته باشند از اين      
ها و قوانين متعارض با مقررات سازمان، كه اين نيـز خـود مـشروط بـه پـذيرش                     تدريجي رويه 

  .)47 :1381دبيرخانه آنكتاد (ه جويند ي در مذاكرات است، بهر ي گروه كار اعضا
  

  الوداد معافيت از اصل دولت كامله

   از اصـل دولـت     هـا ، بـه موضـوع معافيت      عمـومي تجـارت خـدمات      نامـه   موافقـت  2 ماده   2بند  
  : دارد  در اين رابطه مقرر مياشاره نموده، الوداد ���كا

                                                                         
1. Grandfather Clause   

   گات  با مقررات كهرا  خود   ضروري  از قوانين  دسته داد آن  مي  كشورها اجازه  به1947   گات  موقت  اجراي پروتكل
  دور  در مذاكرات  مقررات اين.  كنند  حفظ  همچنان،اند  بوده  مجري  گات  به آنها   از الحاق  قبل  ولي، دارند تعارض
سازمان    مورد، با الزامات  جز يك ، به»  اولويت شروط « اين   پوشش  تحت ها و قوانين  رويه  تمامي. لغو شد اروگوئه
  جز در به»   اولويت شروط «  باشند از اين  انتظار داشتهتوانند  ديگر نميدر حال الحاق  كشورهاي. اند  شده هماهنگ

 نيز   اين  كه-  سازمان   با مقررات  متعارض ها و قوانين  رويه  تدريجي  حذف  براي  انتقالي  دوره مورد تجويز يك
 .    ند جوي  بهره-   است  در مذاكرات  كاري  گروه  اعضاي  پذيرش  به خود مشروط

 . است1994 مقدمة گات 3 اياالت متحده كه تحت پوشش بند قانون جونز در .2
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در ضميمه چنين اقدامي  ادامه دهد كه 1تواند به اقدامي مغاير با بند          يك عضو به شرطي مي     -2
  . فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد2مربوط به معافيتهاي ماده 

نامـه عمـومي تجـارت خـدمات          موافقت 2، براساس ماده    1»سواري مجاني «به خاطر نگراني از     
يي را بگيرند كه براسـاس آن  معافيتها رتوانند يك با  بيني شده است كه اعضا مي       سازوكاري پيش 

.  سال شرايط مطلوبتري اعطـا نماينـد       10بتوانند به برخي از شركاي تجاري خود براي حداكثر          
 در بخـش خـدمات مـالي،         اند كـه عمـدتاً      فيتها استفاده كرده   كشور عضو از اين معا     90بيش از   

تـرين كـاربرد اسـتفاده از       رايج. ايي و خدمات سـمعي بـصري اسـت        ونقل دري   مخابرات، حمل 
. اي داده شـود     نامه ترجيحي منطقه   الوداد اين است كه اجازه موافقت       كامله  معافيتهاي رفتار دولت  

 بـه   ،قيقات بازار از شرايط مطلوب ورود به بازار       اين به اين معني است كه شركت آفريقايي تح        
  .شود مند نمي  بهره، كه ميان اعضا اتحاديه اروپا وجود داردايگونه

اي بررسـي و       به صـورت دوره    2 شوراي تجارت خدمات   ،2مطابق ضميمه معافيت از ماده      
در ايـن   تحقيق خواهد كرد كه آيا شرايط استفاده از معافيت هنوز حاكم است؟ اولـين بررسـي                 

 .  اصالح يا حذف شدندمعافيتهاي از   انجام شد و تعداد2000خصوص در سال 

همچنين شوراي تجارت   .  فراتر برود  2004مطابق تصميم شورا، بررسي شورا نبايد از سال         
 را تـصويب نمـوده   2هاي خاتمه، كاهش يا اصالح معافيتهاي ماده   رويه2002خدمات در سال   

  .3است
  :دارد  مقرر ميمعافيتها در خصوص حوزه شمول اين 2ي ماده  افيتهاضميمه مربوط به مع

االجرا   گردد كه به موجب آن يك عضو به هنگام الزم           در اين ضميمه شرايطي مشخص مي      -1
  .گردد  معاف مي2 ماده 1 حاضر از تعهداتش به موجب بند نامه موافقتشدن 

سـازمان جهـاني     نامـه   قـت موافاالجـرا شـدن       ي پس از تـاريخ الزم       هرگونه معافيت جديد   -2
در  . مورد رسيدگي قـرار خواهـد گرفـت       نامه  موافقت اين   9 ماده   3، به موجب بند     تجارت

                                                                         
1. Free rider                                                                   

 عضوي بدون آنكه خود امتيازي اعطا كرده باشد از امتيازاتي كه ميان سايرين رد و بدل شده مقصود آن است كه
      .مند گردد است بهره

هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، يكي از شوراي تجارت خدمات در كنار شوراي تجارت كاال و شوراي جنبه. �
  . است تجارتيسازمان جهانشوراهاي سه گانه ذيل شوراي عمومي 

   ، در پايگاه اينترنتي سازمان جهاني تجارتS/l/106سند شماره: ك.براي اطالعات بيشتر در اين خصوص ر. �
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 را به   معافيتها الزامات مربوط به بررسي اين       4 و   3 در بند    معافيتها ضميمه مربوط به     ،ادامه
  :دارد شرح ذيل بيان مي

بررسـي  را  سال  پنج  دت بيش از    ي م   ي اعطا شده برا     معافيتهاي تجارت خدمات تمام       شورا -3
االجـرا شـدن       سـال پـس از الزم      پـنج نخستين بررسي از ايـن نـوع حـداكثر          . خواهد كرد 

  . انجام خواهد گرفتسازمان جهاني تجارت نامه موافقت
 :شوراي تجارت خدمات در يك بررسي -4

نـوز   نياز به استفاده از معافيـت ه       ةوجود آورند ه تحقيق خواهد كرد كه آيا شرايط ب       - الف
  حكمفرماست؛ 

  . تعيين خواهد كرد راي  تاريخ هرگونه بررسي بعد-ب
 سـال بعـد از      پـنج ها حداكثر   ، اين بررسي  طور كه در مقرره فوق تصريح گرديده است       همان

 خواهد  1995 سال بعد از ژانويه      پنج يعني   ؛سازمان جهاني تجارت   نامه  موافقتاالجرا شدن     الزم
دهـد و      و شرايط احراز آنها را مورد بررسي و مداقه قـرار مـي             تهامعافيبود و ديگر اينكه اعتبار      

 بـه شـرح ذيـل مقـرر         معافيتهـا  درخصوص خاتمه استفاده از اين       7 و   6 و   5ي    سپس در بندها  
  :دارد مي
 حاضر در خصوص اقـدامي      نامه  موافقت 2 ماده   1معافيت يك عضو از تعهداتش طبق بند         -5

  .يابد يين شده است، خاتمه ميخاص، در تاريخي كه در معافيت مزبور تع
ي    در ادوار بعـد    معافيتهادرهرحال، اين   .  سال فراتر رود   دهچنين معافيتهايي اصوالً نبايد از       -6

 . ي مورد مذاكره قرار خواهند گرفت ي تجار آزادساز

ي تجارت خدمات خواهد رسـاند        يك عضو به هنگام خاتمه مدت معافيت به اطالع شورا          -7
  .  حاضر منطبق شده استنامه موافقت 2 ماده 1ا بند كه آن اقدام مغاير، ب

 ذكـر اسـت     شـايان .  است  سال ده مدت استفاده از معافيتها      ،االشعار  با استناد به صراحت فوق    
 بـه  ،ي درحال الحاق از تاريخ احـراز عـضويت كامـل ايـشان            ي كشورها   كه اين دوره زماني برا    

 ده باشند و در جداول تعهداتي ايـشان نيـز         درحين مذاكرات به آن استناد نمو     آنكه هنگام    شرط
  .ي خواهد بود  قابل استفاده و پيگير،به طور مكتوب ذكر شده باشد

 همچنين معافيتهـايي بـراي پوشـش دادن بـه موافقـت             ،نامه عمومي تجارت خدمات     موافقت
ت خدمات وجود   هاي يكپارچگي اقتصادي و الزاماتي كه قبل از موافقت نامه عمومي تجار             نامه
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جانبـه  هاي دوجانبه هوايي و معاهدات دو       نامه توان به موافقت    جمله آنها مي  از. اشته است دارد  د
  .ماليات مضاعف اشاره نمود

  
  يكپارچگي اقتصادي

 ،اي كه براساس آنها     هاي يكپارچگي منطقه    نامه نامه عمومي تجارت خدمات، موافقت     در موافقت 
 5 براسـاس مـاده      ،كننـد   ن خود فعاليت مي    از اعضا براي آزادسازي تجارت خدمات ميا       يگروه

 مـشروط بـر آنكـه ايـن     ؛موافقت نامـه عمـومي تجـارت خـدمات مجـاز دانـسته شـده اسـت            
  :ها نامه موافقت

  ؛توجهي را پوشش دهند بخشهاي قابل •
 ؛ها باشند واقعاً مستلزم حذف تمامي تبعيض •

اقـل از افـزايش      يـا ال   ،ها بايد امكـان آزادسـازي خـاص را فـراهم نمـوده              نامه اين موافقت 
نامـه   عـضو موافقـت   از كـشورهاي غير   كـه    شركتهايي   ،ه بر آن  عالو. محدوديتها جلوگيري كنند  

 بايد از همان رفتاري كـه بـراي         كنند،   در اين كشورها فعاليت مي     يكپارچگي اقتصادي هستند و   
. منـد شـوند      بهـره  ،شود  نامه يكپارچگي اعمال مي    شعب شركتهاي تابع كشورهاي عضو موافقت     

امـضا  را  اي    هـاي تجـارت منطقـه       نامـه   موافقـت  ، سازمان جهاني تجـارت    يتقريباً تمامي اعضا  
سـازمان جهـاني تجـارت      ).  نفتـا و مركوسـور     ،هايي مانند اتحاديه اروپـا      نامه موافقت(اند    نموده
اسـت كـه آثـار آنهـا را برعملكـرد       اي ايجاد كرده هاي تجاري منطقه    نامه اي با نام موافقت     كميته
اي آينـده نيـز كـه بـه      هاي تجـاري منطقـه   نامه كند و موافقت   ن جهاني تجارت بررسي مي    سازما

جالب توجه اسـت    . نددرگ  مي در اين كميته بررسي      ،اطالع سازمان جهاني تجارت رسيده است     
هـا بيـشتر از آن چيـزي اسـت كـه در               نامه بدانيم كه آزادسازي تجارت خدمات در اين موافقت       

 عمـومي تجـارت      نامـه   مكـرر موافقـت    5ماده  . نامه عمومي تجارت خدمات آمده است      موافقت
هـاي    نامـه  تفـاوت ايـن موافقـت     . هاي يكپارچگي بازار كار اشـاره دارد        نامه خدمات به موافقت  

هـا بـا هـدف ايجـاد محيطـي بـدون مـرز بـراي                  نامه  در اين است كه اين موافقت      ،تجارت آزاد 
هـا بـا ادغـام كامـل بـازار كـار همـراه باشـد،            نامـه   اين موافقـت   اگر. كارگران تنظيم شده است   

نامـه   براساس موافقـت  . شوند  شهروندان از شرط تابعيت براي اشتغال در كشور ديگر معاف مي          



  

  

  

  

  

 173      ...در سازمان جهاني  الوداد كاملةاصل دولت / 1388 پاييز و زمستان، 27سال يازدهم ، شماره  

 

 موارد نقض رفتار ملـي در مقابـل سـاير اعـضا تلقـي               وعمومي تجارت خدمات، اين مورد جز     
  .شود نمي

مخالفـان  . ادي در معـرض مباحثـات زيـادي اسـت    هاي يكپارچگي اقتص  نامه  نقش موافقت 
ها با ترغيب كـشورها بـه واردات از اعـضاي يـك بلـوك تجـاري                   نامه  معتقدند كه اين موافقت   

كنند و حتي مانع تجاري در برابـر سـاير بلوكهـا بـه                 در جريان تجارت اخالل ايجاد مي      ،خاص
تيبات، جريـان تجـارت را افـزايش        اند كه اين تر      اما طرفداران آن بر اين عقيده      ،آيند  حساب مي 

نامـه عمـومي تجـارت       دهد و تا امروز تجارت خدمات در چارچوب آنها آزادتر از موافقت             مي
   . )47 -46 :1383الملل، مركز تجارت بين( خدمات بوده است

  1)تريپس( حقوق مالكيت فكري ي تجارهاي جنبهنامهموافقت  درالوداد ���كااصل دولت 

بعـيض  تالوداد اعمال     ي تجاري حقوق مالكيت فكري نيز اصل دولت كامله        ها  خصوص جنبه  در
دارد و بـه عبـارتي هـر          هاي مختلف را ممنوع مـي        از مليت  ميان صاحبان حقوق مالكيت فكري    

خصوص صاحبان حقوق مالكيت فكـري  كه دررا كند بهترين رفتاري  موظف مي كشور عضو را    
ت فكري از هر كـشور عـضو ديگـري كـه باشـند               به ديگر صاحبان حقوق مالكي     كند،  عمال مي ا

، سابقه ايـن اصـل در       الوداد  ���كا كهن اصل دولت     ة بر خالف پيشين   ،در حقيقت . تسري دهد 
نامـه تـريپس در سـازمان جهـاني           زمينه مالكيت فكري بسيار كوتاه است و بـه همـين موافقـت            

 كنوانـسيونهاي پيـشين     يك از  به اجرا درآمده است و هيچ      1995گردد كه از سال       تجارت بر مي  
د در وجود مفاد مربوط به رفتار ملي در آن          يدليل اين امر را با     .اند  مالكيت فكري واجد آن نبوده    

 چراكه ،ساخت  مستغني ميالوداد ���كاكشورها را از اصل دولت     كه   جو كرد كنوانسيونها جست 
  . اند هبه ندرت كشورها با اتباع خارجي رفتار بهتري نسبت به اتباع خود داشت

 : چنين مقرر مي دارد    )تريپس(هاي تجاري حقوق مالكيت فكري         موافقت نامه جنبه   4 ماده
  اعطـايي  امتيـاز يـا معافيـت   ،گونه مزيت، مساعدت  هردر خصوص حمايت از مالكيت فكري،    «

 اعـضاي ديگـر     ي اتبـاع تمـام    بهقيد شرط    فوراً و بدون  بايد  يك عضو به اتباع هر كشور ديگر،        
   ».اعطا گردد

اسـتنباط  تـوان     گات است و لذا مي     1 تعابير اين ماده بسيار شبيه ماده        ،چنانكه آشكار است  
، دولتـي بـودن     ) امتيـاز يـا معافيـت      ،مزيت، مساعدت (واحدي را در خصوص مصاديق منفعت       

                                                                         
1. Trade Related aspects of Intellectual Property Rights. (TRIPS) 
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، تسري امتيازات اعطـايي بـه كـشورهاي         )كشور عضو نفعت از سوي    اعطاي م (اقدامات متخذه   
از آن   و فوريت و غيرمشروط بودن تسري منفعت به كـشورهاي عـضو           نه بالعكس   و  غير عضو   

  .داشت
دهـد و      را به كاالهاي مشابه تسري مي      الوداد  ���كا برخالف گات كه رفتار      ،در عين حال  

الوداد را هم به خدمات مشابه و هم بـه اتبـاع عرضـه كننـده آن                   بر خالف گاتس كه رفتار كامله     
الوداد صرفاً اتباع صاحب حق مالكيت   تسري رفتار كامله   طرفدهد، در اينجا      خدمات تسري مي  

   .هستندفكري 
اسـت كـه شـامل      دامنه رفتار كامله الـوداد در ايـن مـاده نيـز حمايـت از مالكيـت فكـري                  

 مؤثر بر چگونگي دسترسي، كسب، دامنه، حفظ و اجراي حقوق مالكيت فكـري و               موضوعهاي
كـه در   اسـت   كيـت فكـري درحـوزه هـايي         طور مسائل مـؤثر بـر اسـتفاده از حقـوق مال             همين

.)W.T.O T.I.,Op.Cit:51-52( اند رد توجه قرار گرفتهنامه تريپس مو موافقت
   

نامه تريپس، اعضا را مجاز مي دارد كه حمايت خـود از حقـوق                 موافقت 1 ماده   1 بند   ،البته
بـه  . هنـد  گـسترش د   ،نامه الزامـي گرديـده اسـت        مالكيت فكري را به فراتر از آنچه در موافقت        

 استانداردهاي حـداقل در حمايـت از حقـوق          ةنامه تريپس تنها دربردارند      موافقت ،عبارت ديگر 
نامـه     موافقـت  4امـا مـاده     . ه اعمال حمايتهاي بيشتر هستند    بمالكيت فكري است و اعضا مجاز       

 بسيار مهمي را در اعمـال اصـل دولـت           هايالوداد، استثنا   تريپس، پس از بيان اصل دولت كامله      
هـا و معاهـدات      نامـه   برخـي موافقـت    ايـن اسـتثناها   . كنـد   مواردي ذكر مي  الوداد در چنين      املهك

هـايي از     چنـين حمايـت   . هـستند تـريپس   هايي فراتـر از     لمللي هستند كه دربردارندة حمايت    ا  بين
ايـن  . گيرنـد   قرار مي  1گردند و مشمول رفتار متقابل       خارج مي  الوداد  ���كاشمول اصل دولت    

 : هستند به قرار زير،اند  تريپس آمده4ه در بندهاي چهارگانه ماده  كاستثناها

  : اعطايي يك عضو كه امتياز يا معافيت،گونه مزيت، مساعدت هر"
المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانون داراي مـاهيتي عـام             هاي بين   نامه   از موافقت  - الف

  ؛ي شده باشدكه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد، ناش

                                                                         
1. reciprocity   
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دهـد    يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد كه اجازه مـي         ) 1971( طبق مقررات كنوانسيون برن    - ب
 بلكه از رفتار پذيرفته شده در كـشور ديگـر تبعيـت             ، تابعي از رفتار ملي نبوده     اتخاذ شده رفتار  
  كند؛

ه خـارج   كنند  كنندگان آثار صوتي و مؤسسات پخش       خصوص حقوق اجراكنندگان، توليد    در - ج
  نامه حاضر باشد؛  چارچوب موافقتاز
المللي مربوط به حمايت از مالكيـت فكـري كـه قبـل از                هاي بين   نامه   از آن دسته از موافقت     -د

 ؛انـد، ناشـي شـده باشـد         نامه سازمان جهاني تجارت به اجـرا در آمـده          االجرا شدن موافقت     الزم
هـاي تجـاري حقـوق مالكيـت          وراي جنبه ش«هايي به اطالع      نامه مشروط بر اينكه چنين موافقت    

توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائـل        قابل تبعيضي اختياري يا غير    ،ر عين حال  برسند و د  » فكري
  .)ibid:53( "نشوند

المللـي   هـاي بـين   مـه نا بايد گفـت كـه تعـداد بـسياري از موافقـت     » الف«در خصوص بند  
. دپـرداز   دت قضايي و اجراي قانون مـي      اضاي وجود دارد كه به مع       جانبه و منطقه  جانبه، دو   چند

ارك، تحقيـق و    آوري مـد    از قبيل گرد   هايي عمدتاً در خصوص موضوعهايي،      نامه چنين موافقت 
 و بـه مـواردي چـون شناسـايي و           هـستند رقابتي و اجراي آراي صـادره       بررسي فعاليتهاي ضد  

وق مالكيـت    ممكن است در ارتبـاط بـا حقـ         شوند كه اغلب    وط مي باجراي قضاوت خارجي مر   
كشورها نسبت به يكديگر    ،  ها  نامه  بيشتر تعهداتي كه در اين موافقت     . فكري داراي كاربرد باشند   

بنا نهـاده    عامله به مثل  اند، به طور ضمني يا صريح براساس اصل رفتار متقابل و م             متعهد گرديده 
را  ديگـري    شور متعهد گرديده تا اسناد و مدارك مورد نياز كـ          ي كشور  كه  به اين معني   ؛اند  شده

  . به اين شرط كه آن كشور نيز نسبت به انجام همين امر اقدام نمايد؛فراهم نمايد
كـه   شـود    يا كنوانسيون رم مربوط مـي      1971  در كنوانسيون برن   استثناها ه موارد  ب »ب«بند  

 كـشوري   چنانچـه   مثـال،  بـراي  .اردد   مي رفتار متقابل به جاي اصل عدم تبعيض را مجاز         اعمال
كنـد، مطـابق بـا        اعمـال مـي    ، بيشتري نسبت به آنچه تريپس معـين كـرده اسـت           يتمدت حما 

كنند اعطا    اضافه حمايت را صرفاً به اعضايي كه متقابالً چنين مي           تواند مدت   مي كنوانسيون برن، 
  .كند و از اعطاي آن به ديگر اعضاي سازمان جهاني تجارت خودداري نمايد
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نيـز معاهـده     و 19611  چـون كنوانـسيون رم     ،يي كه تحت معاهـدات    حقوق »ج« مطابق بند 
كننـدگان    اجرا كنندگان و توليـد     براي   2اجرا و آثار صوتي سازمان جهاني مالكيت فكري          1996

  است،  و در تريپس وارد نشده     شده  گرفته  نظر  در پخش راديو تلويزيوني     سساتؤمآثار صوتي و    
ن معاهـداتي ملـزم بـه تـسري آن           خارج است و طرفهاي چنا     الوداد   اصل دولت كامله   از شمول 

 مقرر   تريپس 14 ماده   6 در بند    ،به عالوه  .يستندحقوق به ساير اعضاي سازمان جهاني تجارت ن       
 ، شـرايط  ، بـه ايـن دسـته اشـخاص        تواند در رابطه با حقوق اعطـايي        گرديده كه هر عضوي مي    

 اعمـال   ،ه داده است   و قيد و شرطهايي را در آن حد كه كنوانسيون رم اجاز            ثناهامحدوديتها، است 
  .نمايد

 ترين موضوعها   كه از مشكل   كند  اشاره مي  نامه به يكي از استثناهايي      موافقت 4 ماده   »د «بند
. اسـت  تدوين گرديده كه فاقد شـفافيت الزم         ايگونهالفاظ اين بند به   . استنامه    در اين موافقت  

: نماينـد   موضوع را روشـن مـي      محدوده   ، نكته اشاره شده كه تا حدودي      دو در اين بند به      ،البته
 بـه اجـرا در      ،االجرا شدن سازمان جهاني تجارت     هاي مذكور قبل از الزم     نامه  اول اينكه موافقت  

هـاي تجـاري حقـوق        شـوراي جنبـه   «هايي به اطالع      نامه  آمده باشند و دوم اينكه چنين موافقت      
 امتيـازات ناشـي از      در اين بند تصريح گرديده است كه منـافع و         . رسيده باشند » مالكيت فكري 

 كري ممكن است به عنـوان اسـتثناهايي       هاي مربوط به حمايت از حقوق مالكيت ف          نامه  موافقت
با مالحظه سوابق مذاكراتي كـه در رابطـه بـا           . الوداد مورد توجه قرار گيرند      بر اصل دولت كامله   
صـريحي بـه    توان گفت كه در طول مذاكرات مربوطه هيچ نـوع اشـاره                مي ،اين بند وجود دارد   

اي در حـوزه      و يا ترتيبـات منطقـه     )  گات   24ماده  (   مناطق آزاد تجاري    و هاي گمركي   اتحاديه
رسـد آنچـه مقـصود اصـلي           بـه نظـر مـي      ،با اين توضـيح   . نشده است ) گاتس 5ماده  (خدمات  

هايي كه داراي اساس حقوق مالكيت فكري         نامه   اين است كه فقط موافقت     ،كنندگان بوده  مذاكره
، و شامل مواردي از قبيل پيمان آند      مانند كنوانسيون اروپايي حق اختراع را شامل گردد          هستند،

هـا    نامـه   گردد، زيرا اين گونه موافقت       نمي )نفتا (مركوسورو منطقه تجارت آزاد آمريكاي شمالي     

                                                                         
1. Rome Convention on Protection of Performances and Producers and Broadcasting 
Organization 
2. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)  
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 قسمتهايي از آنها به ايـن       اگر چه اند،    اساساً براي حمايت از حقوق مالكيت فكري تدوين نشده        
  1.ع اختصاص يافته استموضو

 4مـاده   ) د(  اين است كه در بنـد      ، ديگري كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد          نكتة
اسـت  اين عبارت بيانگر اين معنـي       . استفاده شده است     2»ناشي شده از  «نامه از عبارت      موافقت

نيـستند   و محـدود  هاي مذكور، احصا شده نامه   شده براساس موافقت   كه منافع و امتيازات استثنا    
 نيـز ممكـن     استثناهاگيرند، اين     ها دستخوش تغيير قرار مي      نامه   چنانكه موافقت  و در طول زمان   

خصوص اين بند بر اين نكته داللت دارد كه اتحاديه          تاريخچه مذاكرات در  .ير پيدا كنند  است تغي 
دوين گردد، كـه نظـام      اي ت   نامه به گونه    اروپا در طول مذاكرات به دنبال اين بود كه اين موافقت          

منـد     بهره يياستثناهاخصوص اصل دولت كامله الوداد از       وق مالكيت فكري اتحاديه اروپا در     حق
 را در حـد ممكـن       اسـتثناها كننده درصدد بودند كه اين       كه ديگر اعضاي مذاكره      در حالي  ،گردد

 4مـاده   ) د( ندگردد كه چه برداشتي بايد از ب         مطرح مي  سؤال اين   ،با اين وصف  . محدود نمايند 
 آتي كه در مقررات اتحاديه اروپـا و         استثناهااي تفسير گردد كه هرگونه        آيا بايد به گونه   . داشت

 براساس  الوداد  ���كا بر اصل دولت     گردد به عنوان استثنا     ري حادث مي  نامه ديگ   يا هر موافقت  
د حد و مـرزي بـراي       پايان فرض نمود يا اينكه باي        تلقي گرديده و آن را بي      تريپسنامه    موافقت

 جامعـه اروپـا و   تأسـيس نامـه   موافقت ، اتحاديه اروپا تحت اين بند؟آن مشخص و تعيين گردد 
هـاي تجـاري حقـوق مالكيـت          شوراي جنبه  منطقه اقتصادي اروپايي را به       تأسيسنامه    موافقت

ات اين اطالعيه بر اين نظر تـصريح دارد كـه نـه تنهـا قـوانين و مقـرر                  . فكري ابالغ كرده است   
 ملحـوظ نظـر قـرار گيـرد، بلكـه           الـوداد   ��ـ�  كا  اصل دولت  ياستثناهاموجود بايد به عنوان     

 نـين قـوانين و مقرراتـي كـه هنـوز           و همچ  شـده هاي قضايي كه در اين خصوص استفاده          رويه
  .دهستن مزبور ياستثناها و در آينده ممكن است مصوب گردند نيز مشمول اندنشدهتصويب 

 3ترين خاتمه حقوق مالكيت فكري در بين كشورهاي عضو اتحاديه دك،در اتحاديه اروپا
با اين توضيح كه چنانچه كااليي با رضايت دارنده حق در بازار يكي از . استمورد حمايت 

                                                                         
 تحت ايـن    ،اند  اي كه حاوي مفاد مالكيت فكري بوده        وجانبه و منطقه  نامه هاي تجاري د      از موافقت  يعمالً بسيار  .1

 ابالغ شده   استثناهايشمول چنين مفادي تحت     . اند  هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ابالغ شده        بند به شوراي جنه   
  . گاتس نيز قابل مناقشه است5 گات و 24ذيل مواد

2. driving from 
3. Intra- Community Exhaustion Doctrine  
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توانند بدون هيچ  كشورهاي عضو اتحاديه عرضه گردد، ديگر كشورهاي عضو اتحاديه نيز مي
 حق مالكيت فكري در اين رابطه ةيعني دارند؛ دمشكلي آن كاال را در بين خود مبادله نماين

، چرا كه او حقوق خود را در كند كشورهاي ديگر جلوگيري  تواند از مبادله اين كاال بين نمي
 اتحاديه ياعضابر اعتقاد اتحاديه اروپا، چنين رفتاري كه بين  بنا. نموده استاستيفاعرضه اول 
 يعني هنگامي كه كااليي با ؛شورهاي غير عضو گردد نبايد مورد استفاده و انتفاع ك،وجود دارد

رضايت دارنده حق مالكيت فكري آن به كشورهاي خارج از اتحاديه عرضه گرديد، ديگر 
حال در .  حق اقدام نمايندة بدون رضايت دارند،توانند به مبادله اين كاال بين خود كشورها نمي

و رفتار اتحاديه اروپا مصداقي از نفع و  مطرح مي گردد كه كدام يك از اين دپرسشاينجا اين 
 يا است مصداقي از نفع و امتياز ، خود داردي آيا رفتاري كه با اعضااست؟امتياز و مزيت 

ر عضو  است كه رفتاري كه با كشورهاي غيكامالً آشكاررفتاري كه با ديگر كشورها دارد؟ 
مالكيت فكري در عرضه اول ، زيرا در اين حالت حقوق دارنده حق است متضمن امتياز ،دارد

آيا رفتار اتحاديه اروپا . تواند ادعاي حق بنمايد خاتمه نيافته و نامبرده در مبادالت بعدي نيز مي
 توان آن را به عنوان استثنامي خود در اين خصوص متضمن نفع و امتيازي است كه يبا اعضا

هيچ گونه امتيازي براي كه   اگر چه در پاسخ بايد گفت؟الوداد پذيرفت كامله  بر اصل دولت
 ولي در واقع اين موضعي است كه اتحاديه يست،اعضاي اتحاديه اروپا در اين گونه رفتار ن

كه در اعمال اصل دولت كامله الوداد   از آنجا، بنابراين.اروپا در اين رابطه اتخاذ نموده است
له مطرح است كه آيا أ، اين مس مورد توجه قرار گيردمعافيتهابايد مزايا، منافع، امتيازات و يا 

 در چارچوب حقوق مالكيت فكري به عنوان منفعت و مزيت تلقي استثناهااعطاي اين 
چه نوع اموري كه اين به عبارت ديگر، ؟ باشندالوداد ��� كاگردد تا موضوع اصل دولت مي

هميت  حايز ا، گردندالوداد ���كاد تا مشمول اصل دولت نگير تحت مصداق امتياز قرار مي
  .)UNCTAD & ICTSD,2005:78-80( است

 برخي  ،شوند  الوداد مربوط مي    كامله  الذكر كه مشخصاً به اصل دولت        فوق ياستثناهاعالوه بر   
 كـه   وجـود دارد  نامه تـريپس      نيز در موافقت  ) 73ماده  ( امنيتي   استثناها سراسري نظير    ياستثناها

  .)W.T.O T.I.,Op.Cit:53( دند داشته باشالوداد نيز كاربر كامله خصوص اصل دولتد درنتوان مي
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  نتيجه گيري 

به عنوان يكي از دو پايه اصل عدم تبعـيض در نظـام تجـارت چنـد                 الوداد    ���كااصل دولت   
شـانزدهم و  رعايت اين اصل در روابط تجاري ميان كشورها بـه قرنهـاي       . باشدجانبه مطرح مي  

ايـن  بـه   نيز در ماده نخست     ) گات(و تجارت نامه عمومي تعرفه    در موافقت . گرددبر مي هفدهم  
  . و آزاد سازي تجارت كاال را در ميان طرفهاي تجاري فراهم نموده استشدهاصل تصريح 
 دور اروگوئـه بـا وارد شـدن         سال از حيات گات و درطول مذاكرات      گذشت پنجاه   پس از   
ني  سـازماني جهـا  موضـوعهاي  جديد تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري بـه          موضوعهاي

 مربوط به تجارت كاال در اين دو حـوزة جديـد            موضوعهايتجارت، رعايت اين اصل در كنار       
  قرار گرفت و لذا اجراي آن در سه حوزة اصـلي            تجارت يسازمان جهان نيز مورد توجه اعضاي     
  .الرعايه گرديد يعني كاال، خدمات و حقوق مالكيت فكري الزم؛سازمان جهاني تجارت

ايـن اسـت كـه اعـضا        الـوداد،     ���كا منظور از رعايت اصل دولت       ،درحوزه تجارت كاال  
ممنـوع  هـستند،   تبعيض ميان كاالها را صرف نظر از آنكه از چه مبدائي و يا راهي چه مقصدي                 

 يعني  ؛ اعمال نمايد  اعضاخواهد رفتاري يكسان را نسبت به تمامي         ازهر كشور عضو مي    ،دانسته
تعلق ) چه عضو و چه غير عضو     (دات به كاالي كشوري     هر منفعتي كه در زمينه صادرات يا وار       

 ،در عـين حـال  .  گـردد اعطـا  بايد به كاالي مشابه تمامي كشورهاي عضو بـدون تبعـيض            ،گيرد
هـاي قـانوني شـامل       عالوه بر تبعـيض     تجارت يسازمان جهان هاي قضايي    رويه گفتني است كه  

  .گرددتبعيضهاي عملي نيز مي
نامـه   موافقـت  2 مـادة    1در حوزة تجارت خـدمات نيـز بنـد           ،رابطه با اجراي اين اصل     در

كننـدگان  نمايد كه رفتاري يكسان با خدمات و عرضه        را ملزم مي   اعضاعمومي تجارت خدمات    
  .خدمات ديگر كشورهاي عضو داشته باشند

اي ي، منطقه شود كه اين ماده كليه مقررات حاكم بر دولتهاي مركز          چنين استنباط مي   ،با مداقه در مفاد اين ماده     
  .شودچنين هيأتهاي غير دولتي كه نمايندگي دولتها را به عهده دارند نيز شامل مي، همو محلي

ـارت خـدمات مـورد         گفتني است رعايت اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين در موافقت           نامه عمـومي تج
ذكر اين نكته نيز    .  گشته است  چالش قرار گرفته وعقايد مختلفي نسبت به اجرا و عدم اجراي آن در اين حوزه ابراز               

 درنظر گرفتـه شـده      اعضاضروري است كه معافيتهايي در حوزه اجراي اين اصل در حوزه تجارت خدمات ميان               
  . است
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ت الوداد در حوزه حقـوق مالكيـت فكـري بايـد گفـ            در خصوص اعمال اصل دولت كامله     
 آن بـه اجـراي مفـاد     و قـدمت نيـست طـوالني برخـوردار   اي رعايت آن در اين حوزه از سابقه   

نامه تصريح   اين موافقت  4ماده  . گرددهاي تجاري حقوق مالكيت فكري بر مي      جنبه نامهموافقت
نمايد كه هرگونه مزيت مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي يك عـضو بـه اتبـاع هـر كـشور          مي

تأكيـد بـر ايـن      .  گـردد  اعطانيز  ديگر بايد فوراً و بدون قيد وشرط به اتباع تمامي اعضاي ديگر             
در ايـن حـوزه صـرفاً نـاظر بـه           الوداد    ���كانكته ضروري است كه تسري اصل رفتار دولت         

نامه نيز مواردي را از حوزه اجراي ايـن          موافقت 4در ماده   . است حقوق مالكيت فكري     صاحبان
  . است شدهاصل استثنا
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