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  گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخالقمضمون و  
  عمومی در سازمان جهانی تجارت 

  
  *وحید بزرگی

  **زاده امیرهوشنگ فتحی
  

  
  چكيده

. جهانی تجارت استهدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثناي اخالقی در سازمان 
هاي کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گـات، و   این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه

سیاست یا رویه تجاري اعضاي سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسـیده اسـت کـه اوالً براسـاس     
فکـري را محـدود سـاخت و    توان تجارت کاال، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت  مالحظات اخالقی می

تواند تفـاوت داشـته باشـد     مالحظات اخالقی و مصادیق ضداخالقی از کشوري به کشوري دیگري می
توان حکم مشخصی در مورد  و ثانیاً در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی) گرایی نسبی(

ن شدن جوانب دیگـر اسـتثناي   بر این اساس، براي روش. گسترة سرزمینی استثناي اخالقی صادر کرد
گات باید  20ماده » الف«تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق  اخالقی و به عبارت دیگر، براي روشن

  .منتظر آراء و تصمیمات بعدي سازمان جهانی تجارت بمانیم
  

  ها كليد واژه
  .نامه عمومی تعرفه و تجارت، سازمان جهانی تجارت، استثناي اخالقی تجارت، موافقت

   
                                                             

  .هاي بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشدانشيار .  *
  .هاي بازرگاني استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش. **
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  مقدمه
. یکی از مسائلی که همواره مورد توجه کشورها بوده است، مسأله ارتباط تجارت و اخالق است

محدودیت به ) اعم از واردات یا صادرات(توان براي تجارت  آیا بر اساس مالحظات اخالقی می
 20ماده » الف«شق. دهد که پاسخ این پرسش مثبت است وجود آورد؟ شواهد بسیاري نشان می

نیز که در باال ذکر شده است، این مسأله را تأیید ) گات(نامه عمومی تعرفه و تجارت   موافقت
نامه گات مانع از اتخاذ اقدامات الزم براي  طبق شق مذکور، هیچ چیز در موافقت. کند می

گذرد،  سال از تدوین گات می 60که نزدیک به  ولی با این. شود نمی» اخالق عمومی«حفاظت از 
هیچ سابقه و رویه قضایی در مورد شق مذکور در تاریخ گات و سازمان جهانی تجارت هنوز 

شود و در هیچ یک از دعاوي مطرح شده در این دو نهاد به شق مذکور اشاره نشده  دیده نمی
  )1(.است

بنابراین، هر چند در مورد امکان محدودسازي تجارت بر اساس مالحظات اخالقی شکی نیست، 
توان دریافت، بخصوص که معنا و  که معنا و مضمون شق مذکور را چگونه میولی باید دید 

آیا : تواند مطرح شود هاي زیادي می جا پرسش در این. دامنه اخالق بسیار مبهم و گسترده است
هاي دیگر دست  توان به تحریم اقتصادي یا تجاري علیه رژیم براساس مالحظات اخالقی می

المللی کاالهاي ساخته شده به وسیله کودکان را گرفت؟  جارت بینتوان جلوي ت زید؟ آیا می یا
تواند جهانی شدن اقتصاد را مهار کند؟ آیا مالحظات اخالقی  آیا مالحظات اخالقی محلی می

تر، ابهام معنا و  طور مشخص تواند جلوي زورگویی نخبگان محلی را بگیرد؟ به المللی می بین
مثل مصرف مواد (» اخالق عمومی«به مصادیق احتمالی  دامنه اخالق دو جنبه دارد که یکی

یک مسأله این است که . شود و دیگري به گستره سرزمینی آن مربوط می) مخدر، الکل یا سیگار
المللی واحدي وجود  یابد یا موازین بین آیا اخالق عمومی از کشوري به کشوري دیگر تغییر می

بدیهی است که یک دولت . توان حمایت کرد میو مسأله دیگر این است که از چه کسی . دارد
تواند با استفاده از اقدامات تجاري به حمایت از مردم خودش بپردازد، ولی آیا براي حفاظت  می

مثل ممنوع ساختن واردات (تواند به اقدامات تجاري  از اخالق مردم کشورهاي دیگر هم می
به عبارت دیگر، آیا استثناي اخالقی . ردست بزند یا خی) کاالهاي ساخته شده به وسیله کودکان

البته به این . ملی دارد یا کاربردي فراملی و فراسرزمینی هم داردشق مذکور فقط کاربردي درون
ملی و فراملی از یکدیگر تا حدي اعتباري نکته هم باید اشاره نمود که تفکیک دو بعد درون

براي . گیرد یش هر دو بعد مذکور را در بر میاي دو طرف دارد و کما ب است، زیرا عمالً هر معامله
توان اقدامی براي حفاظت از  مثال، ممنوع ساختن واردات مشروبات الکلی یا آثار مستهجن را می

. کننده، هر دو، تلقی نمود کنندگان کشور صادر کننده و تولید کنندگان کشور وارد اخالق مصرف
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تواند در مورد  هاي بسیاري است که می پرسشهاي مذکور صرفاً معدودي از  به هر حال، پرسش
ولی باید دید که با توجه به شواهد و منابع موجود تا چه . ارتباط اخالق و تجارت مطرح شود

 .ها پاسخ داد توان به آن حد می

  
  پرسش و روش پژوهش

 طبق مفاد: براساس مقدمه باال، پرسش اصلی پژوهش حاضر که پرسشی دوگانه است، این است
در مورد تفسیر معاهدات، مضمون و گستره سرزمینی » کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات«

گات چیست؟ متأسفانه در این زمینه کار چندانی انجام نگرفته و کارهایی  20ماده » الف«شق 
، جا  بنابراین. اند هم که انجام گرفته یا به طور کامل به بررسی موضوع نپرداخته یا قدیمی شده

. باشد د که تحقیقی در این زمینه انجام گیرد و هدف پژوهش حاضر نیز پر کردن این خأل میدار
با توجه به ماهیت حقوقی پرسش پژوهش حاضر، روش پژوهش ما روش تفسیر حقوقی است و 
بر این اساس ابتدا به بررسی مفاد مربوطه کنوانسیون وین و معیارهاي آن براي تفسیر معاهدات 

گات سعی خواهیم  20ماده » الف«با کاربرد معیارهاي مذکور در مورد شق  پرداخته و سپس
منابع مورد استفاده در پژوهش حاضر نیز منابع . کرد به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم

  .اي و اسناد و تفاسیر مرتبط خواهد بود کتابخانه
  

  گات 20ماده » الف«تفسیر شق 
هدات، تفسیر معاهدات باید براساس معیارهاي کنوانسیون وین درباره حقوق معا 31طبق ماده 

یعنی توافقات و (معناي عادي و متداول کلمات معاهده، سیاق کلمات معاهده : زیر انجام گیرد
هاي  هاي مرتبط بعدي طرف ، موضوع و هدف معاهده، توافقات و رویه)اسناد مرتبط با معاهده

طور  به) 2(.هاي معاهده مات از نظر طرفالملل و معناي خاص کل معاهده، قواعد مرتبط حقوق بین
تشخیص خوب (هاي انگلیسی  خالصه درباره این معیارها باید گفت که معناي اخالق در فرهنگ

. کند نمی» اخالق عمومی«کمک چندانی به شناخت مصادیق و دامنه ) و بد یا درست و نادرست
هایی هم  نامه ها و موافقت نامه نیز وجود ندارد و تفاهم 1947توافقات و اسنادي مرتبط با گات 

رسد که کمک خاصی به تفسیر  نظر می که در دور اروگوئه در مورد گات تصویب شد به
هم ظاهراً ) مذکور در مقدمه آن(موضوع و هدف گات  )3(.کنند گات نمی 20ماده » الف«شق

کل  کند، چرا که این شق متضمن استثنایی بر کمکی به روشن شدن معناي شق مذکور نمی
هیچ توافق مرتبط بعدي هم در مورد شق مذکور وجود ندارد و همان طور که قبالً . گات است
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گفته شد، در تاریخ گات و سازمان جهانی تجارت هیچ سابقه و رویه قضایی نیز در مورد شق 
گات و برخی از شقوق این ماده  20البته سوابقی در مورد صدر ماده . (شود مذکور دیده نمی

طور که بعداً خواهیم دید، در  با این حال، همان). د که بعداً به آن اشاره خواهد شدوجود دار
سیاست یا رویه اعضاي سازمان جهانی تجارت از استثناي اخالقی استفاده شده و از این طریق 

برد، ولی جوانب دیگر استثناي اخالقی از جمله  توان به برخی مصادیق اخالق عمومی پی می
الملل هم باید گفت که  در مورد قواعد مرتبط با حقوق بین. شود آن روشن نمی گستره سرزمینی

رکن استینافی سازمان جهانی تجارت هم در گزارش خود در مورد دعواي و نزوئال و برزیل علیه 
آمریکا در مورد استانداردهاي بنزین معمولی و جدید تأیید کرده است که نباید گات را جدا از 

  .شود ولی در دعاوي مطرح شده چیزي بیشتر از این دیده نمی )4(.عمومی دیدالملل  حقوق بین
کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات،  31بدین ترتیب، استفاده از معیارهاي مذکور در ماده 

هم در عبارت » عمومی«نقش کلمه (سازد  را کامالً روشن نمی» اخالق عمومی«معنا و گستره 
چه تفسیر براساس  کنوانسیون وین آمده است که چنان 32در ماده ولی ). مذکور معلوم نیست

باز هم به یک معناي دو پهلو یا یک نتیجه آشکارا غیر موجه و  31معیارهاي مذکور در ماده 
ویژه کارهاي مقدماتی و اوضاع و احوال حاکم بر  توان از منابع مکمل به نامعقول منجر شد، می

هاي رسیدگی گات نیز در تفسیر مفاد گات به  بسیاري از هیأت )5(.انعقاد معاهده استفاده کرد
نامه مربوط به قواعد و  تفاهم 3ماده  2کارهاي مقدماتی براي انعقاد گات اشاره کرده و در بند 

روشن ساختن مفاد «هاي حاکم بر حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت هم به  رویه
الملل  براساس قواعد عرفی تفسیر حقوق بین )انی تجارتسازمان جه(هاي  نامه موجود موافقت

رکن استینافی سازمان جهانی تجارت هم در اولین تصمیم خود . اشاره شده است» عمومی
نامه مذکور به استفاده از قواعد  تفاهم 3ماده  2با اشاره به بند ) دعواي فوق درباره بنزین(

  .کنوانسیون وین پرداخت
گات  20ماده » الف«چه براي تفسیر شق  یارهاي کنوانسیون وین، آنبدین ترتیب، براساس مع

بعدي اعضاي   گات و رویه 20تواند مورد بررسی قرار گیرد، کارهاي مقدماتی تدوین ماده  می
گات باید گفت که گات  20در مورد کارهاي مقدماتی تدوین ماده . سازمان جهانی تجارت است

» کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و اشتغال«کننده در  هاي شرکت به وسیله دولت
» المللی منشور سازمان تجارت بین«این کنفرانس به مذاکره درباره . نوشته شد) 48-1946(

بنابراین، کارهاي مقدماتی تدوین منشور . اختصاص داشت و گات هم بخشی از این منشور بود
  )6(.مقدماتی گات هم محسوب نمود المللی را در واقع باید کارهاي سازمان تجارت بین
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نویس حاوي فهرستی از استثنائات بود    این پیش. نویس اولیه منشور مذکور را آمریکا نوشت پیش
 1946گزارشات اجالس کمیته مقدماتی لندن در نوامبر . شد که شامل استثناي اخالقی هم می

حفاظت از بهداشت عمومی، دهد که عموماً این مسأله پذیرفته شده بود که براي  نشان می
مثل استثنائات رایج در معاهدات تجاري وجود » استثنائاتی کلی یا عمومی«اخالق و غیره باید 

استثنائات «، کمیته تهیۀ متن منشور مذکور در نیویورك به بررسی 1947در اوایل . داشته باشد
در . کا را پذیرفتپرداخت و عبارت مربوط به اخالق عمومی در متن پیشنهادي آمری» عمومی

این جلسه، نماینده نروژ به سیاست این کشور مبنی بر محدودسازي واردات، تولید و فروش 
نماینده . داري خواند مشروبات الکلی اشاره کرده و هدف اصلی آن را توسعه اعتدال و خویشتن

روبات گذاري مش نظر وي، سیاست این کشور درباره مالیات و قیمت  نروژ تأکید نمود که به
بعداً در اجالس . شود الکلی، مشمول استثنائات مربوط به اخالق عمومی و بهداشت انسان می

» اخالق عمومی«کنندگان عبارت مربوط به  در ژنو، مذاکره 1947دوم کمیته مقدماتی در سال 
) منشور هاوانا(المللی  را پذیرفتند و این عبارت در گات و منشور نهایی سازمان تجارت بین

گات  20ماده » الف«بدین ترتیب، تاریخچه مذاکرات مقدماتی گات در مورد شق . جانده شدگن
دهد که شق مذکور را احتماالً  دهد و فقط نشان می چیزي غیر از مطالب باال را نشان نمی

شاید این عدم مذاکره درباره شق مذکور به این  )7(.توان در مورد مشروبات الکلی به کار برد می
کردند که اخالق  که فکر می دانستند یا این کنندگان معناي اخالق را می ه د که مذاکرمعنا باش

معناي نامشخصی دارد که با توجه به مالحظات اخالقی کشورهاي خاص، طیف وسیعی از 
  .گیرد اعمال و اقدامات را در برمی

که بسیاري از دهد  طور که در باال دیدیم، مذاکرات اجالس لندن نشان می با این حال، همان
جا که این  بنابراین، از آن. شد استثنائات گات مانند استثنائات رایج در معاهدات تجاري تلقی می

اند، به نظر  کنندگان در تدوین استثنائات گات به معاهدات قبل از آن توجه داشته مذاکره
تدوین گات و براي » کارهاي مقدماتی«رسد که بتوان این معاهدات را تا حدودي به عنوان  می

بررسی این معاهدات نشان . در نتیجه به عنوان یک منبع کمکی براي تفسیر گات تلقی نمود
و حتی در قرن نوزدهم در برخی معاهدات تجاري به  1927دهد که هرچند قبل از سال  می

به بعد در بسیاري از  1927دوستانه اشاره شده است، ولی از سال استثناي اخالقی و انسان
دوستانه هم ها، استثناي انسان ات تجاري، استثناي اخالقی وجود داشته و در اکثر آنمعاهد

در حین مذاکرات مربوط به انعقاد این معاهدات، به برخی مصادیق استثناي . شود دیده می
آزمایی، و پروبال  هاي بخت هاي مستهجن، بلیت تریاك، عکس: اخالقی هم اشاره شده است

  )8(.پرندگان
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یا استثنائات اخالقی در واقع از نگرانی بسیاري از کشورها در مورد مالحظات اخالقی و  این مفاد
چنین قوانین المللی و هم گرفت و این نگرانی و دغدغه در سایر معاهدات بین انسانی ریشه می

تواند به شناخت  همین دلیل، بررسی این منابع نیز می به. ملی کشورها نیز متجلی شده است
هاي تجاري  نامه دار گنجاندن استثناي اخالقی در موافقت کنندگان طرف ف مذاکرهنیت و هد
المللی مرتبط باید گفت که قبل از تدوین گات، در  در رابطه با سایر معاهدات بین. کمک کند

معاهدات مربوط به بردگی، مواد مخدر، مشروبات الکلی، انتشارات مبتذل و حیوانات و برخی 
برده؛ ) واردات و در موارد بسیاري حتی صادرات(رتیب به منع تجارت معاهدات دیگر به ت

تریاك؛ مشروبات الکلی؛ آثار مبتذل اعم از آثار مکتوب، آثار چاپی، نقاشی، عکس، تصویر، 
ها مثالً به شکل استفاده از مواد منفجره  و حیوانات در صورت آزار و اذیت آن  پوستر، آرم و فیلم؛

ها براساس  و نقل آن  توجهی به حیوانات در حین حمل ها یا بی نندة ماهیککننده یا گیجبیهوش
  )9(.استمالحظات اخالقی و بعضاً انسانی اشاره شده 

در رابطه با قوانین ملی کشورها نیز باید گفت که قبل از تدوین گات، در قوانین داخلی 
انقالب، آمریکا، انگلیس، ایرلند، کشورهاي بسیاري از جمله ایران، مصر، سودان، روسیه قبل از 

کننده به اسالم ها یا تصاویر مغایر با دین اسالم، آثار توهین پرتغال و کانادا به منع واردات نوشته
آمیز، آثار مبتذل مثل آثار  هاي خشونت یا مسیحیت، آثار ضدمذهبی و کفرآمیز، پوستر و آگهی

اي، فیلم  حرفه زنی ، تصاویر مسابقات مشتکاري و اسالید چاپی و نقاشی و لیتوگرافی و کنده
هاي مستهجن، موارد  اي براي نمایش عمومی، عکس اي و غیرحرفه زنی حرفه مسابقات مشت

کننده،  آزمایی، مشروبات الکلی مست هاي بخت قبیح و مبتذل، موارد جعلی و تقلبی، بلیت
ستفاده براي جلوگیري از مواد مخدر، هر گونه دارو یا مواد مورد ا ،  )براي کشیدن(تریاك 

بارداري یا سقط جنین غیرقانونی، پروبال برخی پرندگان، کاالهاي ساخته شده به وسیله 
هاي مبتذل و مستهجن،  چنین به منع صادرات کتاب بردگان یا کارگران اجباري، و برده و هم

نه عمل غیر داروها یا مواد مورد استفاده براي جلوگیري از بارداري یا سقط جنین یا هر گو
اخالقی و ناشایست، حیوانات در صورت فقدان گواهی سالمت یا عدم رعایت شرایط بهداشتی و 

ها، و هواپیما و بنزین هواپیما براي کشورهاي بمباران کنندة مناطق  انسانی الزم در حمل آن
  )10(.غیرنظامی براساس مالحظات اخالقی و بعضاً انسانی اشاره شده است

حال که  گیري گات در عین هاي کشورها قبل از شکل اهدات و قوانین و رویهبدین ترتیب، مع
شوند، زمینه شناخت منطق  براي انعقاد گات تلقی نمی» کارهاي مقدماتی«طور اخص جزو  به

هاي  با این حال، بررسی معاهدات و قوانین و رویه. سازند حاکم بر شق مذکور را فراهم می
سازد  حدودي ماهیت و مصادیق استثناي اخالقی را روشن میمذکور نیز در عین حال که تا 
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را ) ملی یا فراملی بودن آندرون(ولی ابهام موجود درباره مسائل دیگر مثل گستره سرزمینی آن 
  .برد از میان نمی

جا الزم است به برخی دعاوي مطرح شده در گات و سازمان جهانی تجارت نیز اشاره  در این
گات  20ماده » الف« گفته شد، هیچ سابقه و رویه قضایی در مورد شق طور که قبالً همان. شود

گات و  20در تاریخ گات و سازمان جهانی تجارت وجود ندارد، ولی دعاوي در مورد ماده 
اقدامات ضروري براي حفظ زندگی یا سالمت انسان، «بخصوص شقوق دوم و هفتم آن درباره 

مطرح شده است که بد » شدنیظ منابع طبیعی تماماقدامات مربوط به حف«و » حیوان و گیاه
که آراء متناقض ارائه شده در این دعاوي هم مسأله  ها نیز اشاره شود، گو این نیست به آن 

  . سازد را روشن نمی) گات 20ماده » الف«شق (گستره سرزمینی استثناي اخالقی 
یه از این قرار بود که در قض. دلفین معروف است -یکی از دعاوي مذکور به دعواي ماهی تون
تر از  اي پایین  هاي تون زردباله در الیه هایی از ماهی مناطق گرمسیري شرق اقیانوس آرام دسته

میرند،  افتند و اغلب می ها به دام می هنگام صید ماهی تون با تور، دلفین. کنند ها شنا می  دلفین
صید این ماهی، مقدار دلفین کشته شده  چه در چنان. که دوباره به آب برگردانده شوند مگر این

شده به وسیله صیادان آمریکایی بود، آمریکا طبق درصد مقدار دلفین کشته 125بیش از 
جلوي واردات این ماهی تون از کشورهاي صیاد یا » داران دریایی قانون حمایت از پستان«

 25در بار اول، مکزیک در . تاین اقدام آمریکا دو بار مورد اعتراض قرار گرف. گرفت واسطه را می
در بار دوم هم اتحادیه اروپا و هلند در سال  )11(.از آمریکا در گات شکایت کرد 1991ژانویه 
اگر چه در هر دو مورد هیأت رسیدگی علیه آمریکا  )12(.از آمریکا در گات شکایت کردند 1992

رسیدگی در رابطه با موضوع ، ولی استنتاجات این دو هیأت )البته با دالیل متفاوت(رأي داد 
گات، صالحیت  20هیأت اول با تأکید بر تفسیر مضیق و محدود ماده . ما تناقض دارند  بحث

فراملی را در مورد شقوق دوم و هفتم ماده مذکور رد کرد ولی هیأت دوم با تأیید صالحیت 
دو گزارش هیأت این . (ها را رد نمود فراملی در مورد دو شق مذکور، محدودیت جغرافیایی آن

دلیل عدم حصول اجماع تصویب نشدند ولی بدیهی است که در  رسیدگی در شوراي گات به
  .)توانند مورد استفاده قرار گیرند گات می 20تفسیر مفاد ماده 

طبق «قضیه از این قرار بود که آمریکا . الکپشت معروف است - دعواي دیگر به دعواي میگو
گونه الکپشت را در قلمرو آمریکا ممنوع  ، صید پنج)1973( »هاي در معرض خطر قانون گونه

ها را صید  خواست که از تورهایی استفاده کنند که الکپشت کرده بود و از صیادان میگو می
آمریکا طبق قوانین وارداتی خود، جلوي واردات میگوهاي صید شده با ابزارهاي . نکند

، کشورهاي 1997مین محدودیت، در اوایل سال خاطر ه به. گرفت ها را می کنندة الکپشت تهدید
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هند، مالزي، پاکستان و تایلند مشترکاً شکایتی علیه آمریکا در سازمان جهانی تجارت اقامه 
حل   در رکن 1998نوامبر  6در  )14(و رکن استینافی )13(هاي هیأت رسیدگی گزارش. کردند

کند که براساس قواعد  می رکن استینافی در گزارش خود استدالل. اختالف تصویب شدند
خصوص براي حفظ زندگی و  به(زیست  سازمان جهانی تجارت، کشورها براي حفاظت از محیط

توانند به  شدنی میهاي در معرض خطر و منابع تمام و گونه) بهداشت انسان، حیوان و گیاه
از در این گزارش آمده است که اقداماتی که براي حمایت . اقدامات تجاري دست بزنند

که برخی معیارها  گات مجاز هستند، مشروط به این 20گیرد طبق ماده  ها انجام می الکپشت
ها به  و آمد الکپشت با این حال، رکن استینافی با اشاره به رفت . مثل عدم تبعیض رعایت شوند

هاي تحت قلمرو آمریکا، از اظهار نظر درباره مسأله صالحیت فراملی کشورها خودداري کرده  آب
به هر حال، آمریکا در این دعوا باالخره محکوم شد، ولی نه به دلیل حفاظت از محیط . است

آمریکا به برخی . زیست، بلکه به دلیل تبعیضی که بین اعضاي سازمان جهانی تجارت قایل شد
ها با  هاي فنی و مالی و مدت زمان بیشتري براي انطباق آن کره غربی کمک کشورهاي نیم

ر آمریکا براي صید میگو اعطا نمود ولی این امتیازات را براي چهار کشور هند و شرایط مورد نظ
  .مالزي و پاکستان و تایلند قایل نشد

گیري گات و رویه قضایی بعد  هاي کشورها قبل از شکل پس از بررسی معاهدات و قوانین و رویه
در مورد استثناي از گات، اکنون باید به بررسی رویه بعدي اعضاي سازمان جهانی تجارت 

این رویه را با بررسی گزارشات مربوط به سیاست تجاري اعضاي سازمان . اخالقی پرداخت
دهند  این گزارشات نشان می )15(.توان دریافت جهانی تجارت در پایگاه اینترنتی این سازمان می

به که بسیاري از اعضاي سازمان جهانی تجارت در عمل براساس مالحظات اخالقی نه تنها 
براي ورود ) مجوز و ممنوعیت( اي و غیرتعرفه) وضع تعرفه باالتر(اي  هاي تعرفهایجاد محدودیت

اند بلکه تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکري را هم  کاالهاي مغایر با اخالق عمومی پرداخته
در قوانین اتحادیه اروپا : توان به موارد زیر اشاره نمود ، می براي مثال. اند محدود یا ممنوع ساخته

اظت از اخالق عمومی به رسمیت امکان اتخاذ اقدامات مؤثر بر واردات و صادرات براي حف
هاي صنعتی که  در قوانین اکوادور به عدم حمایت از اختراعات و طرح. شناخته شده است

چنین به عدم حمایت از عالیم تجاري و  ها با اخالق تعارض دارد و هم استفاده تجاري از آن
الوادور به وجود در گزارش مربوط به الس. عالیم جغرافیایی مغایر با اخالق اشاره شده است

هاي وارداتی براي حفاظت از اخالق عمومی از جمله ممنوعیت واردات  ها و ممنوعیت محدودیت
ها  هاي مغایر با اخالق، به عدم ثبت اختراعاتی که انتشار یا استفاده صنعتی یا تجاري از آن فیلم

در . ق اشاره شده استهاي صنعتی مغایر با اخال با اخالق مغایرت دارد، و به عدم حمایت از طرح
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هاي تجاري براي حفاظت از اخالق عمومی اشاره  گزارش مربوط به آمریکا به وجود محدودیت
در گزارش مربوط به اندونزي به لزوم اخذ مجوز واردات در برخی موارد، وجود . شده است
در  گذاري هاي وارداتی براي برخی اقالم مثل مشروبات الکلی، و ممنوعیت سرمایه محدودیت

در . ها مثل تولید مشروبات الکلی براي حفاظت از اخالق عمومی اشاره شده است برخی حوزه
قوانین بلغارستان به لزوم اخذ مجوز صادرات در برخی موارد براي حفاظت از اخالق عمومی، به 

 هاي ها با اخالق مغایرت دارد، و به عدم ثبت طرح عدم ثبت اختراعاتی که استفاده تجاري از آن
در قوانین بولیوي به عدم ثبت اختراعات، . صنعتی مغایر با اصول اخالقی اشاره شده است

در قوانین پاراگوئه به عدم . هاي صنعتی، و عالیم مغایر با اخالق عمومی اشاره شده است طرح
در گزارش مربوط به پاکستان به . ثبت طرحهاي صنعتی مغایر با اخالق اشاره شده است

در . و صادرات برخی کاالها بر اساس مالحظات اخالقی اشاره شده است ممنوعیت واردات
هاي وارداتی براي برخی اقالم،  ها و ممنوعیت گزارش مربوط به تایلند به امکان ایجاد محدودیت

گذاري خارجی  لزوم کسب مجوز قبلی براي صدور برخی اقالم، امکان عدم اعطاي مجوز سرمایه
. ت برخی عالیم تجاري براساس مالحظات اخالقی اشاره شده استها، و عدم ثب در برخی حوزه

مثل وسایل قماربازي یا محصوالت  -در گزارش مربوط به ترکیه به ممنوعیت ورود برخی کاالها
در . از جمله براي حفاظت از اخالق عمومی اشاره شده است - داراي عالیم تجاري جعلی

عیت واردات آثار یا کاالهاي ناشایست یا مستهجن، گزارش مربوط به ترینیداد و توباگو به ممنو
ممنوعیت واردات شراب و مشروبات الکلی در صورت مغایرت با شرایط مربوط به میزان الکل یا 

هاي صنعتی مغایر با اخالق عمومی اشاره  ها، و عدم حمایت از طرح بندي آن هاي بسته ویژگی
اردات برخی اقالم براساس مالحظات در گزارش مربوط به تونس به محدودیت و. شده است

در گزارش مربوط به جامائیکا به ممنوعیت واردات کاالهایی مثل آثار . اخالقی اشاره شده است
هاي صنعتی، عالیم و  چنین به عدم حمایت از طرح هاي ناشایست و مستهجن و هم چاپی و فیلم

بوط به ژاپن به ممنوعیت در گزارش مر. عالیم جغرافیایی مغایر با اخالق اشاره شده است
در گزارش مربوط به سوئیس . ها و سایر آثار و اقالم مغایر با اخالق اشاره شده است واردات کتاب

در قوانین شیلی به . هاي صنعتی مغایر با اصول اخالقی اشاره شده است به عدم حمایت از طرح
در گزارش مربوط به . ه استعدم حمایت از اختراعات یا عالیم تجاري مغایر با اخالق اشاره شد

فیلیپین به ممنوعیت واردات آثار و کاالهاي مستهجن و غیراخالقی از قبیل آثار مکتوب یا 
کاري، لیتوگرافی، نقاشی و غیره، به عدم ثبت اختراعات  چاپی، فیلم سینمایی، عکس، کنده

ا مثل حمام بخار، ه در برخی حوزه) درصد40تا (مغایر با اخالق، و به محدودیت مالکیت خارجی 
ها اشاره  هاي مشابه دیگر به خاطر خطرات بهداشتی و اخالقی احتمالی آن مراکز ماساژ و فعالیت
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قلم کاال مثل خوك، گوشت  49در گزارش مربوط به قطر به ممنوعیت واردات . شده است
به  چنین هاي آن و مشروبات الکلی براساس مالحظات مذهبی یا اخالقی و هم خوك و فراورده

در گزارش مربوط به کانادا . عدم ثبت اختراعات مغایر با شریعت اسالم یا اخالق اشاره شده است
در گزارش مربوط به . به امکان محدودسازي واردات براساس مالحظات اخالقی اشاره شده است

کره به امکان محدودسازي تجارت و واردات از جمله ممنوعیت واردات کاالهایی مثل آثار یا 
چنین به امکان  صوالت سکسی و مروج هرزگی براي حفاظت از اخالق عمومی و هممح

در . گذاري مستقیم خارجی براساس مالحظات اخالقی اشاره شده است محدودسازي سرمایه
اي براساس مالحظات اخالقی اشاره  هاي غیرتعرفه گزارش مربوط به کنیا به وجود محدودیت

ش به امکان ایجاد ممنوعیت یا محدودیت براي واردات در گزارش مربوط به مراک. شده است
کاري، عکس، اسالید، آثار سکسی و هرگونه اثر یا  آثار مکتوب یا چاپی، نقاشی، پوستر، کنده

چنین به لزوم اخذ مجوز واردات در برخی موارد براساس مالحظات  کاالي مغایر با اخالق و هم
دم ثبت اختراعات مغایر با اخالق عمومی، عدم در قوانین مصر به ع. اخالقی اشاره شده است

ها و  ثبت عالیم تجاري مغایر با اخالق یا مشابه به یا یکسان با عالیم مذهبی، و عدم ثبت طرح
در گزارش مربوط . هاي صنعتی مغایر با اخالق یا حاوي نمادهاي مذهبی اشاره شده است مدل

واردات یا ترانزیت براي حفاظت از اخالق  به نیجر به امکان ایجاد محدودیت یا ممنوعیت براي
در گزارش مربوط به نیجریه به ممنوعیت واردات برخی اقالم مثل . عمومی اشاره شده است

چنین به  بعضی مشروبات الکلی و آثار مستهجن براساس مالحظات اخالقی و بهداشتی و هم
ط به ونزوئال هم به عدم در گزارش مربو. عدم ثبت اختراعات مغایر با اخالق اشاره شده است

چنین به ممنوعیت واردات  ها مغایر با اخالق باشد و هم ثبت اختراعاتی که استفاده تجاري از آن
  .برخی اقالم براي حفاظت از اخالق عمومی اشاره شده است

  
  هاي سازمان جهانی تجارت نامه استثناي اخالقی در سایر موافقت

گات، اعضاي سازمان جهانی  20ماده » الف«شق  طور که در قسمت قبل دیدیم، طبق همان
توانند به هر گونه اقدام ضروري دست بزنند، گو  تجارت براي حفاظت از اخالق عمومی می

. سازد روشن نمی  را کامالً» اخالق عمومی«که سوابق موجود مضمون و گستره سرزمینی  این
  هاي سازمان نامه یر موافقتگات بر سا 20توان گفت که ماده  حال، طبق شواهد موجود، می

دارویی و   در دعواي آمریکا علیه هند در مورد محصوالت. تجارت نیز حاکم است جهانی 
اقامه شد، هیأت رسیدگی در گزارش  1996نوامبر  7شیمیایی کشاورزي که در   محصوالت

) ریپست(هاي تجاري حقوق مالکیت فکري  نامه جنبه اظهار نمود که اگر چه موافقت )16(خود
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نامه سازمان جهانی  و داراي استقاللی نسبی در چارچوب موافقت» خاص«نامه  یک موافقت
نامه جزئی از نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت است که خود  تجارت است، ولی آن موافقت

نامه  موافقت 16ماده  1طور که در بند  براساس تجربه بیش از نیم قرن گات استوار است و همان
کرد عرفی  ها و عمل جهانی تجارت آمده است، این سازمان براساس تصمیمات، رویهسازمان 

نامه سازمان  که در موافقت عمل خواهد کرد، مگر این 1947ارکان و طرفهاي متعاهد گات 
  )17(.هاي تجاري چند جانبه به نحو دیگري مقرر شده باشد نامه جهانی تجارت یا موافقت

هاي چند جانبه دیگر سازمان جهانی تجارت هم به استثناي  نامه با این حال، در برخی موافقت
نامه عمومی تجارت  موافقت: پردازیم ها می اخالقی اشاره شده است که در سطور زیر به آن

  )18(.)تریپس(هاي تجاري حقوق مالکیت فکري  نامه جنبه و موافقت) گاتس(خدمات 
و » استثنائات کلی«خدمات با عناوین  نامه عمومی تجارت مکرر موافقت 14و  14متن مواد 

گاتس چنین آمده  14در ماده . گات است 21و  20بسیار شبیه متن مواد » استثنائات امنیتی«
سرانه یا غیر  اي اجرا نشوند که متضمن تبعیضی خود  گونه  که اقدامات زیر به به شرط آن«: است

حدودیتی پوشیده براي تجارت قابل توجیه بین کشورهاي داراي شرایط مشابه یا متضمن م
اي تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا  گونه نامه حاضر به خدمات باشند، هیچ چیز در موافقت

اقدامات الزم براي حفاظت از اخالق  -الف: اجراي اقدامات زیر از سوي هریک از اعضا شود
ا عباراتی دقیقاً مانند شود، در گاتس هم ب طور که دیده می همان» ....عمومی یا نظم عمومی

توان جلوي  گات، استثناي اخالقی به رسمیت شناخته شده است و بر اساس ماده مذکور می
توان به یکی از دعاوي  در مورد شق مذکور می. ارائه خدمات مغایر با اخالق عمومی را گرفت

بودا در آنتیگوا و بار 2003ژوئن  12در . مطرح شده در سازمان جهانی تجارت اشاره نمود
سازمان جهانی تجارت از آمریکا به دلیل ممنوع ساختن ورود خدمات اینترنتی قماربازي و 

عنوان طرف  هم به) چین(اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، مکزیک و تایوان . (بندي شکایت کرد شرط
و گزارش رکن  )19(پس از ارائه گزارش هیأت رسیدگی.) ثالث در این دعوي شرکت نمودند

رکن . دو گزارش مذکور را تصویب نمود 2005آوریل  20رکن حل اختالف در  )20(،نافیاستی
گیري کرده بود که اقدام آمریکا با تعهدات خاص آن  استینافی در گزارش خود چنین نتیجه

 16ماده  2و  1بندي و در نتیجه با بند  مبنی بر پذیرش کامل ورود خدمات قماربازي و شرط
این  14ماده » الف«به بازار مغایرت دارد ولی اقدام آمریکا با شق گاتس درباره دسترسی 

» اقدامات الزم براي حفاظت از اخالق عمومی یا نظم عمومی«نامه در مورد امکان اتخاذ  موافقت
گاتس در مورد منع  14که اقدام آمریکا شرایط مذکور در صدر ماده  مطابقت دارد، گو این

بر این اساس، قرار شد آمریکا . کند و داخلی را نقض می کنندگان خارجی تبعیض بین عرضه
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شایان ذکر است که آمریکا براي توجیه استفاده از . اقدام خود را به نحو مقتضی اصالح کند
برداري،  شویی، جرایم سازمان یافته، تقلب و کاله گاتس به مسائلی مثل پول 14ماده » الف«شق

که طبق  نکته دیگر این. گونه اشاره کرده بود بازي بیمار قماربازي افراد زیر سن قانونی، و قمار
به معناي معیارهاي رفتار درست و نادرست از » اخالق عمومی«نظر هیأت رسیدگی، اصطالح 

هاي اجتماعی، فرهنگی،  نظر یک جامعه یا ملت است و این معیارها بر اثر عواملی مثل ارزش
عالوه،  به. هاي مختلف فرق داشته باشند و مکانها  توانند در زمان اخالقی و مذهبی حاکم می

ها و  هیأت رسیدگی با استناد به آراء رکن استینافی اشاره کرده است که اعضا بر اساس نظام
را تعریف کرده و سطح حمایت » نظم عمومی«توانند مفاهیمی مثل  معیارهاي ارزشی خود می

کوشیده است تا معناي رایج و متعارف  ها را تعیین کنند، گو این که خود هیأت رسیدگی از آن
گرایانه  جا رویکردي نسبی روشن است که در این )21(.این اصطالحات را تا حدودي روشن سازد

  .اتخاذ شده است
گات، در مورد برخی از مصادیق  20نظر از عمومیت ماده  نامه تریپس هم، صرف در موافقت

. شناسد ستثناي اخالقی را به رسمیت میحقوق مالکیت فکري مفادي وجود دارد که صریحاً ا
توانند از ثبت  اعضا می«تریپس آمده است که  نامه  موافقت 27ماده  2براي مثال، در بند 

ها در قلمروشان براي حفظ نظم عمومی یا  اختراعاتی که ممانعت از استفاده تجاري از آن
ا گیاه یا براي اجتناب از لطمه اخالق، از جمله براي حفاظت از زندگی یا سالمت انسان، حیوان ی

شود، این بند  طور که دیده می همان(» ....زیست، ضرورت دارد خودداري کنند جدي به محیط
را از جمله شامل حفاظت از زندگی یا  براي نظم عمومی یا اخالق معناي وسیعی قایل شده و آن

عالوه بر . ت دانسته استزیس جدي به محیط  سالمت انسان، حیوان یا گیاه یا اجتناب از لطمه
مسأله صالحیت فراملی را رد » ها در قلمروشان ممانعت از استفاده تجاري از آن«این، عبارت 

پنجم کنوانسیون پاریس براي حمایت از مالکیت  6ماده » ب«قسمت  3طبق شق  )22(.)کند می
عضاي سازمان نامه تریپس براي ا موافقت 15ماده  2و بند  2ماده  1صنعتی هم که طبق بند 

االجراست، در صورت تعارض یک عالمت تجاري با اخالق یا نظم عمومی،  جهانی تجارت الزم
. توانند از ثبت آن عالمت خودداري کرده یا اعتبار یک عالمت ثبت شده را لغو کنند کشورها می

در ماده  )23(.این استثنا عمالً در کلیه قوانین ملی مربوط به عالیم تجاري نیز گنجانده شده است
نامه  موافقت 9ماده  1کنوانسیون برن براي حمایت از آثار ادبی و هنري هم که طبق بند  17

االجراست، آمده است که مفاد کنوانسیون برن  تریپس براي اعضاي سازمان جهانی تجارت الزم
ار هاي عضو براي کنترل یا ممنوع نمودن انتشار، عرضه یا نمایش آث وجه به حق دولت به هیچ

دهد که  ها اجازه می طبق تفاسیر موجود، این ماده به دولت. سازد ادبی و هنري خدشه وارد نمی
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هاي عمومی یا موازین اخالقی خود از انتشار، عرضه یا نمایش آثار ادبی و هنري مغایر با سیاست
  )24(.جلوگیري کنند

آمریکا، در مورد مفاد مذکور جا هم باید گفت که غیر از دعواي آنتیگوا و باربودا علیه  در این
گات هیچ سابقه و رویه قضایی در سازمان  20ماده » الف«و گاتس مثل شق  نامه تریپس موافقت

با این حال، اگر . تر سازد جهانی تجارت وجود ندارد تا مضمون و دامنه استثناي اخالقی را روشن
اي از ابهام قرار  ان در هالهچن چه برخی جوانب استثناي اخالقی مثل مسأله صالحیت فراملی هم

دارند، ولی با توجه به تنوع و تفاوت مصادیق اخالق عمومی در معاهدات و قوانین ملی مختلف 
گیري نمود که مضمون و مصادیق اخالق عمومی به فرهنگ کشورها بستگی دارد  توان نتیجه می

ل در گات و سازمان تواند از کشوري به کشوري دیگر تفاوت یابد و شاید به همین دلی و می
  .جهانی تجارت چندان در مورد آن بحث نشده است

  
  گیري نتیجه
طبق : طور که در مقدمه مقاله حاضر اشاره شد، پرسش اصلی مقاله حاضر این بود همان
در مورد تفسیر معاهدات، مضمون و گستره   »کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات«مفاد

طور که دیدیم، شواهد و  چیست؟ همان) استثناي اخالقی(گات  20ماده » الف«سرزمینی شق 
سوابق کافی براي کاربرد دقیق معیارهاي کنوانسیون وین براي تفسیر کامل شق مذکور وجود 

هاي کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از  ندارد، ولی با استفاده از معاهدات، قوانین و رویه
گیري نمود که اوالً  توان نتیجه مان جهانی تجارت میگات، و سیاست یا رویه تجاري اعضاي ساز

توان تجارت کاال، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکري را  براساس مالحظات اخالقی می
محدود ساخت و مالحظات اخالقی و مصادیق ضد اخالقی از کشوري به کشوري دیگري 

با توجه به شواهد و سوابق  و ثانیاً در حال حاضر) گرایی نسبی(تواند تفاوت داشته باشد  می
بدین . توان حکم مشخصی در مورد گسترة سرزمینی استثناي اخالقی صادر کرد موجود نمی

تر شدن  ترتیب، براي روشن شدن جوانب دیگر استثناي اخالقی و به عبارت دیگر، براي روشن
ي گات باید منتظر آراء و تصمیمات بعد 20ماده » الف«مضمون و گستره سرزمینی شق 

  .سازمان جهانی تجارت بمانیم
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 (WT/ DS50/ AB/ R dated 19 December 1997)استینافی  رکن این مطلب در گزارش  .17
در رکن حل اختالف به تصویب  1998ژانویه  16و این دو گزارش در  هم مورد تأیید قرار گرفت

 .رسیدند
نامه میان چند طرف  نامه خریدهاي دولتی هم که یک موافقت موافقت 23ماده  2در بند   .18

است، با عباراتی دقیقاً مثل ) آور براي همه اعضاي سازمان جهانی تجارت نه چندجانبه و الزام(
در مورد این بند هم هیچ سابقه . قی به رسمیت شناخته شده استگات استثناي اخال 20ماده 

  .قضایی در سازمان جهانی تجارت وجود ندارد
 .WTO document WT/ DS 285/R dated 10 November 2004: به. ك. ر  .١٩

 .WTO document WT/ DS 285/ AB/R dated 7 April 2005: به. ك. ر  .20
 .WTO document WT/DS285/R, paras. 6.461 and 6.465: به. ك. ر  .21

22. UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and  Development. New York: 
Cambridge University Press, 2005, p. 375-381. 
23. WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and USE. WIPO 
Publication No. 489 (E). Geneva: WIPO, 2001, p. 70 and 75. 
24. Vaver, David, Principles of Copyright: Cases and Materials. WIPO 
Publication No. 844(A/E/F). Geneva: WIPO, 2002, p. 44. 
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مؤسسه مطالعات و : تهران. چاپ اول. سند نهایی دور اروگوئه) 1373(دبیرخانه گات 
  .پژوهشهاي بازرگانی

  .فرهنگ نشر نو: تهران. الملل معاهدات حقوق بین) 1379( اهللا فلسفی، هدایت
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