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  مقدمه 
ناپذيري در حمايت و     ي نقش حياتي و انكار      ا   فزاينده طور  بهدر شرايطي كه خدمات حقوقي      

 كـه تحـت      مـذاكراتي  تعجبـي نـدارد،   كنـد،     تسهيل روابط تجاري در اقتصاد جهاني امروز ايفا مي        
  . تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد به 2 در جريان است1تجارتجهاني سازمان  نظارت

 بـدون پـشتوانه   ، ي ابعاد فرامليتي هـستند  ويژه معامالتي كه دارا ه معامالت تجاري ب  انجام
هاي تجاري در اقتصاد جهاني بوده        دنبال فرصت   مشتريان به  كه  گونه  همان.  نيست حقوقي ممكن 

                                                           
. عنوان فصلي از كتاب زير به چاپ رسيده است همقاله حاضر ب:  

GATS: A Legal Debate, Edited by P Satyanarayana Prasad, Hyderabad, 2007,published by Amicus 

Books.  
 . Scott Gallacher  

اين شركت به بخشهاي مختلف خصوصي و  . استMinter Ellisonالمللي   ويلينگتون و مدير گروه تجارت بينـ ساكن زالندنو
اي است كه نامبرده با كمك همكـارش         شده مقاله نظر   اين مقاله متن تجديد    .دهد دولتي در منطقه آسيا و اقيانوسيه مشاوره مي       

  : با عنوان زير ارائه نمودند2002در اواخر سال  Russell Millerآقاي 
The GATS Framework and Trade in Professional (Legal) Services. 

. وزارت بازرگاني، -ژوهشهاي بازرگانيعضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پ mkamali1@yahoo.com 
1. World Trade Organization (WTO) 

شـود بـه      كشورهايي كه به اين سازمان تعلق دارنـد پيگيـري مـي            دسته از   حال حاضر از سوي آن     كه در   مذاكرات تجاري  .2
ايـن    در چهارمين كنفرانس وزيران در دوحه قطر رسـماً 2001اواخر سال   در  اعضا  . معروف است » اي دوحه  دستور كار توسعه  «

سند   تجارت بهيجهان به بيانيه وزراي سازمان( .كنند آن را نهايي 2005اول ژانويه  اند تا ريزي نموده  آغاز كردند و برنامهدور را
ند و بسيار سخت  ك ، با اين وجود پيشرفت در مذاكرات      ). مراجعه كنيد  2001 نوامبر   14 مورخ   WT/MIN(0)/DEC/W/1شماره  

  .    شده است و ناپايدار مذاكرات مزبور متوازن2007 شده و در ابتداي سال االجلهاي مذاكرات منقضي ضرب. شده است
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 شـود   اضاي بيشتري براي استفاده از اين خدمات در كشورهاي مختلف مطـرح مـي             در نتيجه تق  و  
اي نيـست   ايـن تحـول تـازه   شـود؛     تر مي   المللي  انداز مؤسسات حقوقي در سراسر دنيا نيز بين         چشم

   3. شتاب آن بيشتر شده استدهة گذشتهگرچه در 
) تجـارت ( ات چارچوب مذاكر  سندي است كه   4)گاتس( موافقتنامه عمومي تجارت خدمات   

اين چارچوب نه تنها     و   دهد  را ارائه مي   از جمله خدمات حقوقي      ، در سازمان تجارت جهاني    خدمات
ي   هـا    آزادسازي بيشتر تجارت خدمات حقوقي است، بلكه تحوالت ممكن در زمينه نظـام             دنبال  به

  . دهد  را مورد توجه قرار ميالمللي بينمقرراتي در سطح 
ي براي كـشورهايي كـه داراي       قتصاد از جمله بازار خدمات حقوق     منافع ناشي از بازكردن ا    

اما بازكردن اقتـصاد و     . جاد نخواهد كرد  ـل چنداني اي  ـور هستند، مشك  ـاي صادرات مح  ـهصادـاقت
توانـد   خدمات حقوقي براي كشورهاي داراي اقتصاد متمركـز بـر منـابع داخلـي مـي               بازار  از جمله   

 بالقوه براي حاكميـت و اهـداف        يعنوان چالش  تواند به   ه مي ك  چرا ؛برداشته باشد  چالش اساسي در  
  . سياسي داخلي تلقي شود
ـ حقـوقي    بحث در خصوص تجارت خـدمات        ،پيشينهبا توجه به اين      خـالل   تـدريج در   هب

ـ     . خدمات گسترش پيدا كرد   راجع به   فعلي  جريان   مذاكرات در  طـور   هبراي برخي كشورها مباحث ب
 وجـود دارد كـه      زيـادي بسياري از كشورها موضوعات     هنوز براي   كه   حاليت در نسبي جاافتاده اس  

  .بايد مورد توجه قرار گيرد
در خـصوص    تجـارت جهاني  سازمان  اين مقاله بيانگر خطوط كلي وضعيت فعلي اقدامات            

  . دهد رو ارائه مي ي مسير پيش هايي را برا تجارت خدمات حقوقي است و ديدگاه
  

  ) گاتس( موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
 اولـين   موافقتنامـه اين  . اروگوئه بود  گاتس يكي از پيامدهاي اساسي مذاكرات تجاري دور       

مقرر كردن دهد و با  است كه تجارت خدمات را پوشش مي     اي    جامع از مقررات چندجانبه   مجموعه  
دنبـال آزادسـازي تـدريجي تجـارت         ، به سازمان جهاني تجارت  ادوار پياپي مذاكراتي تحت نظارت      

 در ارتبـاط بـا     دور از جمله استراليا و زالندنو تعهداتي را         كشور حاضر در اين    45 5.باشد  ت مي خدما

                                                           
 استراليا خواهان    اين حرفه در   اگر«  گيري كرد كه    يك گروه كاري مشترك در استراليا نتيجه       1992عنوان مثال، در سال       به .3

المللي خدمات حقوق بازرگـاني        توانايي بين  بازرگاني باشد، توسعه بيشتر   حقوقي  المللي خدمات    از بازار بين  كسب سهم بيشتري    
  :به اين منبع مراجعه كنيد. »ضروري است

Department Industry, Technology and Commerce (DITAC), Services Industry Research Program Report 

No 2: Australian Business Law Services, Canberra, Australia (1992).    
4. General Agreement on Trade in Services (GATS)  

  :كنيد مراجعه زير منبع به حقوق حرفه با آن ارتباط و گاتس از كلي و عالي توصيف منظور به .5



  موافقتنامه عمومي تجارت ...  301

اروگوئه فقط نقطه آغاز ادغام كامل تجـارت خـدمات در        دور حال هر   به .پذيرفتندخدمات حقوقي   
   6.بودتجارت  جهانيسازمان چارچوب كلي قواعد تجاري 

نـون دارد، در حـال توسـعه و گـسترش و ارتقـاي              اك  موافقتنامه گاتس با وضعيتي كه هم     
امـر  و ايـن  آزادسازي تعداد زيادي از خدمات از جمله خدمات حقوقي اسـت      تدريجي هرچه بيشتر    

 دسترسـي    بسيار زيادي را از نظر      استراليا و زالندنو كه تعهدات     جزب. داشت خواهد   طوالني يروند
 كـه كـشورها در كـل نـسبت بـه آن             ]بازار [گشايياروگوئه ميزان باز   ، بعد از دور   پذيرفتندبه بازار   

  . متعهد شدند نسبتاً پايين بوده است
دست خواهد    هجريان ب  كرات در ا انتظارات از آنچه كه در خالل مذ       ضروري است، بنابراين  

هاي مذاكرات تجارت خدمات كه در       در واقع، دستورالعملها و رويه    . گرايانه و متوازن باشد    آمد، واقع 
نمايد  تأكيد مي از جمله   اكرات مزبور مورد تصويب قرار گرفت در ميان ساير موضوعات،           ابتداي مذ 

  :كه
 ...انعطاف مقتـضي وجـود خواهـد داشـت          عضو،  توسعه   براي يكايك كشورهاي در حال    ....  «

از  يـك  هـر هاي ملـي، سـطح توسـعه      آزادسازي بايد با توجه مقتضي به اهداف سياست  فرآيند
همچنـين،  . هـاي خـاص آن انجـام شـود          بخـش   چه در كل و چه در      نهااعضا، حجم اقتصاد آ   

 كـشورهاي در حـال      ويـژه   بـه كنندگان كوچك و متوسـط خـدمات،         به نيازهاي عرضه  بايستي  
  . مبذول گردداي خور و شايسته توجه در توسعه

 در مورد كشورهاي در حـال توسـعه عـضو، از جهـت آنكـه ممكـن اسـت خواسـتار گـشودن               ...
، آزادسـازي انـواع كمتـري از مبـادالت و يـا خواسـتار دسترسـي تـدريجي بـه                     هاي كمتر   بخش

پذيري و نـرمش مناسـبي        شان باشند، الزم است انعطاف      ه توسعه ـا درج ـايشان متناسب ب  ـازارهـب
  7.»نظر گرفته شود  در
  

  هدف و اجزاء گاتس
 بـه   منظـور نيـل      ارتقاء آزادسازي تدريجي تجارت خدمات به       تشويق و   گاتس اصليهدف  

                                                                                                                                        
 International Bar Association, General Agreement on Trade in Services – A Handbook about the GATS 

for International Bar Association Member Bars, London, England (2002).  
 كـشور در مـشاوره    22الملل و مشاوره حقوق داخلي بوده است، هرچند           اكثر تعهدات آزادسازي در بخش مشاوره حقوق بين        .6

  :به منبع زير مراجعه كنيد .اند ور ميزبان متعهد به آزادسازي شدهحقوق كش
World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, S/C/W/43, dated 6 July 

1998, para 57. 
7. See Guidelines and Procedures for the Negotiations on Trade in Services, adopted by the Special 

Session of the WTO’s Council for Trade in Services on 28 March 2001, S/L/93, dated 29 March 2001. 
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 سعي دارد با موافقتنامه اين 8.حال توسعه است رشد اقتصادي همه كشورها و توسعه كشورهاي در
ي كـه      به همراه اصالحات ضـرور     ،بر تجارت خدمات   تجارتجهاني   سازماناعمال قواعد اساسي    

. نائـل آيـد   دهد به اين هـدف        ي اساسي تجارت خدمات را مدنظر قرار مي         ها  ها و ويژگي    حساسيت
ي خود  ها  اولويتهاي ملي خود را طبق هر كشور بتواند اهداف سياست    براي آنكه     گاتس ينهمچن
  .كند اختيارات بسياري را به آنها اعطا مي ي نمايد، گير پي

  :  استتشكيل شده سه بخش اساسي ازگاتس 
   اقدامات مـؤثر بـر تجـارت خـدمات اعمـال           قواعدي كه بر    ، اصول و    كليمفاهيم

 نامهتموافق و در متن     10) و اصل رفتارملي   9الوداد  رفتار كامله شامل اصل    (شود  مي
  .اند چارچوب آمده

    هايي از بازار خـدمات كـه هـر كـشور عـضو        فهرستي از بخش كهتعهدات خاص
كننـدگان خـدمات      نمايد آن را در اختيار عرضه       تعهد مي  تجارت   جهاني سازمان

  خارجي قرار دهد؛  
        هـاي خـاص       را بـراي برخـي از بخـش        قواعـدي ضمائم موافقتنامه كه اصـول و

 .كند خدماتي معين مي
يك از اعضا دارند، ضـرورت دارد همـه           كه هر  حقوقيمنظور تعيين حوزه دقيق تعهدات       به

  . اجزاء با همديگر مطالعه شوند
  :  چارچوب ، دو اصل زير در كانون گاتس قرار داردنامهموافقتاساس متن بر

 الوداد؛ اصل دولت كامله  
 ملياصل رفتار .  

ي ديگـر عـضو       بـا كليـه كـشورها     بايد  دارد كه هر كشور       الوداد مقرر مي    اصل دولت كامله  
 آنچه كـه بـا هـر عـضو سـازمان دارد،             با) تر  و نه نامطلوب  (ي مشابه     رفتارتجارت   جهانيسازمان  

ي    ديگر، اين اصل مستلزم رفتـار يكـسان بـين همـه كـشورهاست و حـاو                 بيان به   11.داشته باشد 
 با وجـود ايـن اصـل دولـت          12.طور سنتي بر تجارت كاال حاكم است       ابهي است كه به   مقررات مش 

                                                           
جانبـه در مـورد اصـول و قواعـد تجـارت       آرزوي ايجاد چارچوبي چند  با«  :دارد  گاتس بيان مي موافقتنامه دومين بند مقدمه   .8

اي بـراي پيـشبرد       عنوان وسـيله    سازي تدريجي و به     م با شفافيت و آزاد    أمنظور گسترش چنين تجارتي در شرايطي تو        بهخدمات  
  ؛ »رفهاي تجاري و توسعه كشورهاي در حال توسعهرشد اقتصادي همه ط

9. Most Favoured Nation (MFN) 
10. National Treatment 

نامه حاضر، فوراً و بدون     اقدام مشمول موافقت   ضو در مورد هر   هر ع « : دارد در اين خصوص مقرر مي     گاتس   2 ماده   )1( بند   .11
ن خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كـه از رفتـار متخـذه در    كنندگا قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه    

  .»كنندگان خدمات مشابه هر كشور ديگر نامطلوبتر نباشد مورد خدمات و عرضه
  ).1994گات ( تجارت  تعرفه ونامه عموميموافقت 1 ماده )1(بند در اين خصوص مراجعه كنيد به  .12
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 هر كشور مجاز است در موارد ضروري اقدام      بدين معني كه   ؛ شده است  مقيدالوداد در گاتس      كامله
شرط اينكه آن را در قالـب اسـتثناء تعريـف       به ،الوداد را حفظ نمايد      دولت كامله  كليمغاير با اصل    

   13.كند
داخلي و خـارجي    كنندگان     خدمات و عرضه   مياناساس اصل رفتارملي ضرورت دارد كه       رب
امـا   15. و اين اصل بسيار شبيه قواعد حاكم بر تجـارت كاالسـت            14تبعيضي صورت نگيرد  خدمات  

  :تفاوت اساسي در اين است كه اصل رفتارملي در گاتس از دو جنبه محدود شده است
بـه  نظر، تعهد    اتي كه در جدول تعهدات كشور مورد      ي خدم   ها  براي آن دسته از بخش    ـ  1
   است؛ صورت گرفتهي  آزادساز

  . كه منضم به تعهدات مورد نظر است) در صورت وجود( براي آن شرايطيـ 2
  شـرايط   متقابـل    شناسـايي    16گاتس همچنين شامل تعهدات كلي در خصوص شفافيت مقـررات،         

كنندگان انحصاري خـدمات و       نحصارها و عرضه   حاكم بر ا   قواعد 17،مورد نياز براي عرضه خدمات    
  18.هاي تجاري محدودكننده رقابت است ساير رويه

برخـي از موضـوعات،     . ي متن چارچوب تا پايان دور اروگوئه نهـايي نگرديـد            ها  همه جنبه 
ي دولتـي ناتمـام مانـد تـا      هـا و خريـدها   نظير مقررات داخلي، اقدامات حفاظتي اضطراري، يارانـه     

 مذاكرات خـدمات،    همانند 19.ان تجاري در ادوار بعد از دور اروگوئه آن را نهايي كنند           كنندگ  مذاكره
بـسيار دشـوار     تجـارت    جهـاني  سـازمان هاي مذاكراتي براي اعضاي      پيشرفت جدي در اين حوزه    

هاي مهم در نهايت الينحل بـاقي        هدر اين حوز  ) درصورت انجام ( كارها در حقيقت برخي از   . است
  .  خواهند ماند

  
   خدمات چيست؟ 

 خـدمات    تـا  ي از صـنايع     ا   گـسترده و پيچيـده      يك واژه عام است كه مجموعه     » خدمات«
                                                           

خـالل    در .)دولت كامله الـوداد    (2معافيت ماده   راجع به    گاتس و ضميمه     2ماده   )2( در اين خصوص مراجعه كنيد به بند         .13
گونـه آزادسـازي كـه      اسـت و آن حد و حصر در برخي بخشهاي خدماتي دست نيافتني        اروگوئه آشكار شد كه آزادسازي بي      دور

در نتيجـه،   .ادسـازي صـورت نگيـرد   گونه آز لوداد است بهتر از آن است كه هيچا هاي موقت دولت كامله منوط به برخي معافيت  
  . دادندرا  2 كشور در پايان دور اروگوئه فهرست معافيت ماده 70بيش از 

اند و با رعايـت        ذكر شده  جدول تعهدات هر عضو در بخشهايي كه در       «  مقرر مي دارد   در اين خصوص   گاتس   17 ماده   )1(بند  . 14
كنندگان خدمات هر عضو ديگر در خصوص همه اقـدامات مـؤثر بـر        عرضه  رفتاري را در مورد خدمات و      قيود و شرايط مقرر در آن،     

  .»كنندگان خدمات مشابه داخلي نامطلوبتر نباشد عرضه خدمات اتخاذ خواهد كرد كه از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه
  .1994 گات 3در اين خصوص مراجعه كنيد به ماده  .15
  .گاتس 3در اين خصوص مراجعه كنيد به ماده  .16
  . گاتس7 در اين خصوص مراجعه كنيد به ماده .17
 . گاتس9 و 8در اين خصوص مراجعه كنيد به مواد  .18
 .تسگا 15 و 10،13 ، 6به مواد در اين خصوص مراجعه كنيد  .19
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محيطـي و خـدمات       خدمات آموزشـي تـا خـدمات زيـست        از   خدمات كامپيوتري،    وساز   و   ساخت
لمـس و      برخالف كاالها كه هم قابـل     . گيرد   را دربرمي  يي و خدمات مسافرت     مخابرات تا گردشگر  

يـت  ؤر    و غيرقابـل   نـاملموس بـودن    خدمات    اصلي هاي  يت هستند؛ يكي از مشخصه    ؤر  هم قابل 
خدمات آن چيزي است كه قابل خريداري اسـت امـا           «شود كه     واقع، گفته مي   در.  است هابودن آن 

   20.»ملموس نيست
 21ي متفـاوت را بـه دوازده بخـش    ها  اين فعاليت  تجارت   جهاني سازمانبراي دقت بيشتر،    

اي اسـت   هاي آن خدمات بازرگاني است كه شامل خدمات حرفه         يكي از بخش  . تقسيم كرده است  
  . گيرد  اين خدمات قرار مي و خدمات حقوقي در زيرمجموعه

 تعهدات حقـوقي اسـت كـه بيـشتر         مبناي تجارت   جهاني سازمانبندي بخشي     نظام طبقه 
ـ      ارو از زمان دور  تجارت   جهانيي عضو سازمان    كشورها خالف بـر . انـد   دهگوئه به آن متعهـد گردي

بندي خدمات وجود ندارد و كشورها براي تعريـف دامنـه دقيـق              تجارت كاال، نظام هماهنگ طبقه    
  جهـاني  بنابراين ضـرورت دارد اعـضاي سـازمان        .دارنداي    اختيارات گسترده تعهدات حقوقي خود    

از تالش كنند تا حد ممكن شفافيت را در هنگام ثبت تعهـدات خـود تـضمين نماينـد تـا                     تجارت  
  22. اجتناب گرددتفاهم  يا سوءهرگونه اشتباه در برداشت

  
   اهميت خدمات ـ5

 بازتاب نقش    اين خود  جانبه در حال افزايش است كه       اهميت خدمات در نظام تجارت چند     
المللـي   در واقـع، تجـارت بـين   . كنـد  ايفـا مـي   تجارت خدمات در اقتصاد جهاني       است كه محوري  

يي و نقل و ارتباطات، كارآ و  ي حمل هايي كه رشد فناور ا سالي خدمات در خالل بيست سال اخير
عـالوه،   بـه . طور چشمگيري رشـد داشـته اسـت        جايي خدمات را افزايش داده است، به       هامكان جاب 

                                                           
20. New Zeland Ministry of Foreign Affairs and Trade, Questions for a Trading Nation, Wellington, 

New Zealand (2002), page 14. 
خدمات ساختمان وخـدمات     ،)اي و رايانه   شامل خدمات حرفه  ( خدمات بازرگاني : گانه خدمات عبارتند از    بنديي دوازده    طبقه .21

خدمات آموزشي، خـدمات     ، خدمات توزيع،  ) بصري ،، مخابرات و خدمات سمعي    پست (خدمات ارتباطات  مهندسي مرتبط با آن،   
 و گردشگري، خـدمات     مسافرتي، خدمات بهداشتي و اجتماعي، خدمات       )و بيمه  شامل بانكداري ( ات مالي زيست محيطي، خدم  

  .ي كه در جاي ديگر نامي از آن برده نشده استفرهنگي و ورزشي، خدمات حمل و نقل و ساير خدمات تفريحي،
22. See, for example, the Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General 

Agreement on Trade in Services (GATS), adopted by the WTO’s Council for Trade in Services on 23 

March 2001, S/L/92, para 23.  

دا در قالـب    و آنتيگوآ و باربو    مريكامكرراً در زمينه قضاياي حل اختالف بين ا       و يا نامناسب     اشتباه مشكل ناشي از ثبت تعهدات    
 :براي مطالعه بيشتر به منبع زير مراجعه كنيد . قرار گرفته استتأكيدبندي مورد  تعهدات امريكا در زمينه خدمات قمار و شرط

Appellate Body Report, United States – Measures affecting the cross-border supply of gambling and 

betting services, WT/DS285/AB/R, 7 April 2005. 
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را اي    هاي تازه   حور در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، فرصت         م  انجام اصالحات قانوني بازار   
به روي رقباي خارجي بسته بـود       ] پيش از اين  [در بازارهايي كه    ي خارجي     شاركت بنگاهها براي م 

  23.فراهم كرده است
  

   خدمات تجارتهاي  روش
جايي فيزيكي كاال از يك كشور به كـشور         هالمللي كاال متضمن جاب     كه تجارت بين   حالي در

ي، بند گاتس با هدف طبقه. شود ي مختلف عرضه انجام مي     ها  ديگر است، تجارت خدمات به شيوه     
  :  خدمات حقوقي را به چهار شيوه تقسيم كرده استاز جملهعرضه تجارت خدمات 

         در زمينه خدمات حقوقي، روش     ): روش اول (عرضه خدمات از طريق عبور از مرز
شود كـه وكـال خـدمت يـا مـشورت             كار گرفته مي   اول عرضه خدمات وقتي به    

ونيكـي از كـشور     الكتر   حقوقي ارائه نمايند كه از طريق فاكس، پست يـا پـست           
  مبدأ به كشور ديگر عرضه شود؛ 

 يعنـي مـصرف در خـارج    ،گان به كشور توليد كننده خدمت   كنند  جايي مصرف  هجاب 
در زمينه خدمات حقوقي، روش دوم مـستلزم آن اسـت كـه يـك               ): روش دوم (

  شخص از يك وكيل در خارج از كشور خدمات حقوقي دريافت نمايد؛ 
     در ): روش سـوم  (شـود     ي كه خدمات عرضه مي      برقراري حضور تجاري در كشور

در كـشور ديگـر   وكـال   است كـه  زمينه خدمات حقوقي، روش سوم مستلزم آن 
 حضور پيدا كنند؛ و ) از طريق تأسيس شعبه( ميئطور دا به
 ارائه خـدمات در كـشور       منظور  به موقت اشخاص حقيقي به ديگر كشورها        حركت 

ي  ي، روش چهـارم شـامل مـورد      در زمينه خـدمات حقـوق     ): روش چهارم (ديگر  
. كنـد   شود كه يك وكيل براي ارائه خدمات حقوقي به كشور ديگر سفر مـي               مي

 زيرا اگر يـك     ؛اين شيوه نه لزوماً ولي در اغلب موارد با روش سوم مرتبط است            
 آن شخص احتماالً برخي     ،سيس نمايد وسسه حقوقي در كشور ديگري دفتر تأ      م

اين روش بـراي مـواردي كـه        . گرفتكار خواهد    هب  از كارمندان خود را در دفتر     
مراجعـه  حقـوقي   طور موقت به كشور ديگري جهت ارائه خدمات          يك وكيل به  

 . كند نيز كاربرد دارد مي

                                                           
ـ .  درصد آن است   20كمي بيش از    ي يعني   اي از تجارت جهان    بخش خدماتي شامل بخش قابل مالحظه     اكنون   .23 عـالوه،   هب

به منبـع زيـر      . افزايش داشته است   1990 درصد در خالل دهه      6 صادرات خدمات بازرگاني جهان با رشد متوسط ساالنه حدود        
  : مراجعه كنيد

World Trade Organization, International Trade Statistics 2001, Geneva, Switzerland (2001), pages 2, 20. 
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  رشد خدمات حقوقي
 خـدمات حقـوقي   المللي    بين، تجارت   يالملل   اقتصاد بين  در نتيجه توسعه  هاي اخير،     در سال 

دربردارنـده  وكالي همه كشورها، شديداً با معـامالتي كـه          . نحو چشمگيري رشد كرده است      نيز به 
  24.باشند  چندگانه هستند مواجه مي حقوقيهاي صالحيت

ي،   ي فرامرز   ها  سازي، ادغام و تملك     ها، خصوصي    همچون تغيير ساختار شركت    بخشهايي
قي  بـراي خـدمات حقـو       ي  ا  ي فزاينـده     مالي و قـانون رقابـت، تقاضـا        اسنادحقوق مالكيت فكري،    

   25. نموده استو بيشتر ايجادتر  پيچيده
اغلـب ناشـي از      خارجي است،     حضور در دادگاههاي   مستلزمكه  تقاضا براي خدمات وكال     

كـه در گـزارش       طـوري  همـان . شـركت دارنـد   المللي     مبادالت بين  موكليني است كه در   مشكالت  
  : آمده است تجارت جهاني سازمان دبيرخانه 26زمينه پيش

الملـل مربـوط بـه         براي خدمات حقوقي در زمينه حقوق بازرگاني و حقوق بـين           بيشترين تقاضا «
 ي در   ايـن بـازيگران نهـاد     . المللي اسـت    هاي درگير معامالت بين     ي بازرگاني و سازمان     ها  فعاليت
ـ   هستند كه به آنها در مورد     كنندگان خدمات حقوقي      ي عرضه   جستجو  و  بنگـاه  فعاليـت    ر تسلط ب

همچنين كيفيـت خـدماتي كـه بـدون در نظـر گـرفتن مبـدأ تـامين آن                    ي  جايگاه فعاليت تجار  
 مقيمكنندگان خدمات حقوقي      روشن است كه عرضه   . نمايندتضمين   ،توانند به آنها ارائه دهند      مي

ي برتـري نـسبي       ي دارا   ي مربوط به مشتر     در مورد فعاليت تجار   ) وكالي بنگاه (بنگاه  كشور مبدأ   
كار محلـي و محـيط قـانوني     و   خدمات محلي در زمينه كسبكنندگان  كه عرضه  هستند، درحالي 

    27.»برتري نسبي دارند
  

يا از طريق عبور موقت     ) روش اول ( بيشتر تجارت خدمات حقوقي از طريق عبور از مرزها        
تأسـيس شـعب تجـاري      . گيرد  ورت مي ص) روش چهارم ( صورت يك متخصص   هشخص حقيقي ب  

بسيار محـدود بـوده اسـت،       )  سوم روش(رهاي ديگر    در كشو  صالح  حقوقي ذي  مؤسساتوسيله   به
كنند در    المللي فعاليت مي    اغلب وكاليي كه در سطح بين     . چه اهميت آن در حال افزايش است      اگر

 تحت پوشش نام تجاري واحـد       را  كشورهاي مختلف  ي داخلي   ها  سسات، رويه ؤي از م    ا  قالب شبكه 
المللي حقـوقي     هاي بين    اگرچه شركت  ،كنند  در يكجا جمع مي    28)مينتر مانند گروه حقوقي اليسن   (

                                                           
24. World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, para 3. 

25. Ibid, para 19. 
26. Background paper. 
27. World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, para 23. 

28. Minter Ellison Legal Group. 
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   29.گيري است يكپارچه نيز در حال شكل
  

  مشكالت و موانع 
مانع اصلي اين است    . رشد تجارت خدمات حقوقي با موانع و مشكالت مهمي مواجه است          

هـاي    شود و بيـانگر ويژگـي       ي و تعيين مي     ي داخلي مرزبند    ها  كه حرفه حقوق همواره در چارچوب     
ي اصـول حقـوقي        كه حاو  هاي حقوقي   خانوادهحقوق ملي در قالب     . هر كشور است  در   ملي حقوق 

. انـد   ي شده   بند  ار هستند، گروه  ـايي در ساخت  ـه  ي مشابهت   ع دارا ـواقـرخي م ـز در ب  ـرك و ني  ـمشت
، نظـام   ژرمنـي  ــ   رومـي ، نظام حقـوقي     ال  كامنعنوان نمونه، نظام حقوقي       شما به  ست كه رو  اين از

   30.كنيد مشاهده ميو و نظام حقوقي اسالمي را حقوقي هند
هـاي گونـاگوني كـه        ي حقوقي براي مشكالت و نارسـايي        ها  ي نظام   با وجود اين، تفاوتها   

پاسـخ  بـا آن مواجـه هـستند،        مكـرراً   المللي در خـدمات حقـوقي         حقوقدانان در زمينه تجارت بين    
مـشكالت و    ،نظـران  از صـاحب  ي    ا   طيـف گـسترده    نظراتاساس  بر. دهد   ارائه نمي  بخشي  رضايت
  : عبارتند ازها نارسايي

   حقوقي خارجي؛ مؤسساتسيس هاي قانوني در تأ ها يا ممنوعيت تمحدوديـ 1
 حقوقي داخلي مؤسساتگذاري مشترك بين   هاي موجود در سرمايه     موانع يا محدوديت  ـ  2
  و خارجي؛ 
  حقوقدانان محلي؛ در مورد ي استخدامي   ها محدوديتـ 3
  دانان خارجي؛ حقوقدر مورد ) تعداد( ديت عدديمحدوـ 4
  ي در صدور مجوز؛   غيرضرورمحدوديتهايـ 5
  ها؛  رسميت نشناختن صالحيت  محدوديت يا بهـ 6
  ي مقرراتي؛  ها ها و فرآيند نبود شفافيت در نظامـ 7
  مي؛ ئالزامات اقامت داـ 8
   هاي داخلي؛ و التحصيل بودن وكال از دانشگاه الزام فارغـ 9

   31.صدور رواديددر الزامات دست و پاگير ـ 10
شـود،  تلقـي   ي     يك موضع مذاكراتي قـو     عنوان  بهتواند    گرفتن آنچه مي   نظر استراليا با در  

  : از  هدف از ميان بردن اين موانع پيشنهاد كرده است كه عبارتنداي خاصي را ب اصول راهنما
                                                           

29. World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, para 24-29. 

30. Ibid, para 5-10. 
31. See, for example, World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, 

paras. 30-68; Communication from the United States, Legal Services, para 5; and Communication from 
Australia, Negotiating Proposal for Legal Services, S/CSS/W/67, dated 28 March 2001, para 5. 
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ـ           بهـ  1 صـورت واجـد     الملـل و در     ينرسميت شناختن حق اعمال حقوق داخلي، حقـوق ب
هاي اضافي يـا      و بدون تحميل محدوديت    ط معقول يشرايط بودن، حقوق كشور ثالث براساس شرا      

  ي مختلف توسط كشور ميزبان؛  ها رويه
 حقوقي خارجي براي حضور تجاري در يك كـشور          مؤسساترسميت شناختن حق      بهـ  2

اي يا ساير كاركنان، اقامت، شـكل         ان حرفه  كاركن در مورد ها    بندي يا ساير محدوديت     بدون سهميه 
  حضور تجاري يا نام تجاري براساس شرايط معقول؛ 

انعقـاد آزادانـه    سـسات حقـوقي خـارجي و وكـال بـراي            ؤرسميت شـناختن حـق م       بهـ  3
المللي و    داخلي و بين   حقوقيسسات   يا ساير اشكال همكاري با مؤ      32الوكاله  تقسيم حق قراردادهاي  

  ط معقول؛وكال براساس شراي
 اي   حقوق داخلي كه فقط براساس دانـش، توانـايي و صـالحيت حرفـه              وكالت در حق  ـ  4

  اعطا خواهد شد؛ )  مليتشرطگونه  بدون هيچ(
 وكال و كاركنان محلي      حقوقي خارجي براي استخدام    مؤسسهرسميت شناختن حق      ـ به 5

 ط معقول؛ براساس شراي
  33.المللي  بينتجاريي  ك داوررسميت شناختن حق تدارك و حضور در ي  ـ به6

شـدن   عنـوان يـك جـزء مهـم در بـرآورده           را بـه  » صدور مجوز محدود  «استراليا همچنين مفهوم    
  34.الزامات خدمات حقوقي فرامليتي پيشنهاد نمود

  
  تعريف موضوع  :تجارت خدمات حقوقي

 كـه درك مـشتركي از مـصاديق         م كردن چارچوب مذاكرات ضروري است     منظور فراه   به
در گـاتس هـيچ     .  تاكنون به اين سؤال پاسخ داده نـشده اسـت          ؛ شود ارائه» خدمات حقوقي «ه  واژ

 در اين مورد اظهـار كـرده      تجارت   جهانيسازمان  دبيرخانه  . تعريفي از خدمات حقوقي وجود ندارد     
  :است كه

تعريــف گــسترده ازخــدمات حقــوقي شــامل خــدمات مــشاوره و نماينــدگي، همچنــين كليــه « 
ي دادگاه، دادستان، وكيـل مـدافع     ادارانقضاوت، كارمند( وط به رسيدگي قضائي هاي مرب   فعاليت
  موافقتنامـه گـاتس در    1 مـاده    )3( بنـد    ]ج[مطابق شـق     اين جنبه دوم  البته  . خواهد بود ) و غيره 

و شـود      اعمال اختيارات دولتي ارائه مي     لب كشورها در  حوزه اعمال خدمات دولتي است كه در اغ       

                                                           
32. Fee-sharing arrangement 
33. Communication from Australia, Negotiating Proposal for Legal Services, para 6. 
34. Ibid, paras 7-8. See also Communication from Australia, Negotiating Proposal for Legal Services – 

Revision, S/CSS/W/67/Suppl.1/Rev.1, dated 10 July 2001. 
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نمايندگي  گاتس هرگونه خدمات مشاوره و    .  است مستثني شده  موافقتنامه حيطه   ي از   نحو مؤثر  به
   35.»دهد ن دادرسي را پوشش مي آيي وحقوق در حوزه

  
 خـدمات حقـوقي را بـه چنـد          36 سازمان ملل متحد    محصوالت ي موقتي   بندي مركز   طبقه

 طور مشخص با كشورهايي كه در خالل دور         اما اين تقسيمات به    37،ي كرده است    بند   تقسيم دسته
بنـدي   هـاي صـورت گرفتـه در طبقـه          بنـدي   زيرا تقسيم  ؛اند مرتبط نبوده است     اروگوئه متعهد شده  

دهنـد    بنابراين كشورها تـرجيح مـي     . باشد  كننده تجارت واقعي خدمات حقوقي نمي      مذكور منعكس 
  : هاي مختلف اتخاذ نمايند تقسيمات زير را در درجه

  ؛ )نمايندگي/مشاوره(شور ميزبان قانون ك
  ؛ )نمايندگي/مشاوره(  يا قانون كشور ثالثمبدأحقوق كشور 
  ؛ )نمايندگي/مشاوره(الملل  حقوق بين

  ها و اسناد حقوقي؛ خدمات مربوط به گواهينامه
  38.رساني ساير خدمات مشاوره و اطالع

  
 و  گرفتـه اسـت   گري قـرار    هاي فوق در مذاكرات اخير مورد بازن        بندي  با وجود اين، تقسيم   

  . ي هستند ي مؤثرتر ها بندي روشن است كه برخي از كشورها خواهان ايجاد تقسيم
ابتـدائاً  بـراي مثـال، اسـتراليا       . ها متفاوت است    ي    بند  سطح عالئق كشورها در زمينه طبقه     

الملـل در     ارت بـين  ي تجاري تج    ها  صراحتاً واقعيت « كه   بودبندي    دنبال طبقه  به وبود  طرحي را ارائه كرده     
 تعهـدات خـدمات حقـوقي انعطـاف       پـذيرش به اعضا ارائه كند كه در       را  خدمات حقوقي را منعكس كند و چارچوبي        

متحده پيـشنهاد كـرده        اياالت 39. دوازده زيرطبقه جديد پيشنهاد نموده است      و »دنبيشتري داشته باش  
                                                           

35. World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, para 15. 

شده در     خدمات عرضه  ءر هر بخشي به استثنا    هر نوع خدمتي د   «دارد كه گاتس شامل     گاتس مقرر مي   1 ماده   )3( بند   ]ب[شق  
مبناي  هر خدمتي كه نه بر« :كند گونه معني مي ت را اين   گاتس اين عبار   1 ماده   )3( بند   ]ج[شق  .  است »اعمال اختيارات دولتي  

 .»كننده خدمت باشد تجاري عرضه شود و نه در رقابت با يك يا چند عرضه
36. Provisional Central Product Classification (CPC) 

مشاوره  مات نمايندگي و  مورد حقوق كيفري، خد    مشاوره حقوقي در   خدمات نمايندگي و  :  عبارتند از  CPCهاي   بندي  طبقه .37
 قـانوني   هـاي  مشاوره حقوقي در رسيدگي    هاي حقوق، خدمات نمايندگي و     ي مرتبط با ساير حوزه     قضائ هاي رسيدگي حقوقي در 
  .  اي هاي حقوقي و ساير اطالعات حقوقي و مشاوره خدمات صدور اسناد و گواهي ،...ي و ئ هيأتهاي شبه قضاديوانها يا

38. World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, para 17. 
 ،)خدمات نماينـدگي  ( كشور مبدأ    ، حقوق داخلي  )خدمات مشاوره ( كشور مبدأ    حقوق داخلي : طبقه عبارتند از   دوازده زير آن  . 39

، حقـوق  )خدمات مشاوره( ثالث  كشورحقوقدر ) خدمات نمايندگي(، حقوق كشور ميزبان )خدمات مشاوره(حقوق كشور ميزبان   
خدمات داوري تجارت  ،)خدمات نمايندگي( الملل ، حقوق بين  )خدمات مشاوره ( الملل ، حقوق بين  )خدمات نمايندگي ( ثالث   كشور
در . سازي و تأييد اسناد حقوقي و ساير خدمات مشاوره يا رايزنـي حقـوقي   ، آماده حل اختالفجايگزينالمللي، ساير خدمات    بين

 : به منبع زير مراجعه كنيدين خصوص ا
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خـدمات مـشاوره حقـوقي و       ارائـه   ي درك شود كه شامل        ا  گونه هبندي بايد ب    نظام طبقه «است كه   
هـاي    ي مـشاوره در معـامالت تجـاري، مـشاركت در اداره سـازمان               ها  نمايندگي حقوقي در زمينه   

 اختالفـات مـشابه،      و فـصل    حـل  يضمان غيرقضائ  و ديگر    ييگري، ميانج   بازرگاني، خدمات داور  
ـ  40.»وكالت عام و مشورت باشد      فرعـي    شبخـ   زيـر ادا پيـشنهاد كـرده اسـت كـه بايـد يـك               كان

الملل عمومي و  خدمات مشاوره حقوقي در زمينه حقوق بين( خدمات مشاوره حقوقي خارجي«ي برا
  41.»وجود داشته باشد) خارجي

اسـتراليا، كانـادا، شـيلي، جامعـه      ( تجـارت  جهاني با وجود اين، گروهي از اعضاي سازمان      
 متعاقباً بيانيه مـشتركي را منتـشر        )مريكا ا اروپايي، ژاپن، كره، زالندنو، سنگاپور، سوئيس، تايوان و       

موافقـت خـود را مبنـي بـر اسـتفاده از اصـطالحات       از جمله   كه در ميان ساير موضوعات،       نمودند
  : مشترك زير اعالم داشتند

  ره حقوقي؛وخدمات مشا
  خدمات نمايندگي حقوقي؛
  سازش حقوقي؛/گريخدمات داوري و ميانجي

 42.خدمات حقوقي
كـه در سـطوح     تجارت   جهانيسازمان  دسته از اعضاي      ن  آ بيانيه مشترك همچنين براي   

المللي  يا بين  حقوق خارجي و   ،)قانون كشور ميزبان  ( مختلف آزادسازي از نظر اعمال حقوق داخلي      
  : استفاده استقابلدارد كه اصطالحات زير  هستند بيان مي

  ؛)ميزبان قانون كشور( حقوق داخلي
  حقوق خارجي؛ 

   43.المللي حقوق بين
 
نظـر    بـه  اساس پيشنهادات اوليه كه تاكنون ارائه و در اختيار عموم گذاشته شـده اسـت،               رب

                                                                                                                                        
Communication from Australia, Negotiating Proposal: Legal Services Classification-Supplement, 

S/CSS/W/67/Supp12, S/CSC/W/32, dated 11 March 2002. 
40. Communication from the United States, Legal Services, S/CSS/W/28, dated 18 December 2000, 

para. 5. 
41. Communication from Canada, Initial Negotiating Proposal on Professional Services, S/CSS/W/52, 

dated 14 March 2001, para. 3. 
42. See, Communication from Australia, Canada, Chile, the European Communities, Japan, Korea, New 

Zealand, Singapore, Switzerland, the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu, 

and the United States, Joint Statement on Legal Services, TN/S/W/37, S/CSC/W/46, dated 24 February 

2005. These terms were further elaborated in the Joint Statement. 

  . به آدرس باال مراجعه كنيد،اند اين اصطالحات در بيانيه مشترك بيشتر توضيح داده شده. 43
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از اصـطالحات مـورد توصـيه در بيانيـه          تجـارت    جهانيسازمان  رسد كه گويي برخي اعضاي       مي
در عين حال برخي ديگر از كشورها تمايـل داشـتند تـا از اصـطالحات                 .كنند مشترك استفاده مي  
 استفاده نمايند و يـا اينكـه تركيبـي از هـر دو را               ،اروگوئه مورد استفاده بود    ورقبلي كه در زمان د    

همه اين موارد مورد انتظار است به شرط آنكه كـشورها در هنگـام تنظـيم جـدول                   .استفاده كنند 
مهمترين چيز بـراي همـه اعـضاي        . نحو مناسب و دقيق بنمايند     هتعهدات خاص، احتياط الزم را ب     

 نهايت دقت و شـفافيت      ،نمايند آن است كه وقتي تعهدات خود را ثبت مي        رت  تجاجهاني  سازمان  
  . را داشته باشند

   
  تعهدات خاص 

زمينـه   كـشور در     45اورگوئـه حـدود      طوركه در باال ذكر شد، در پايان مذاكرات دور         همان
تقريباً همه اين كـشورها بـراي مـشاوره حقـوقي           . خدمات حقوقي در سطوح مختلف متعهد شدند      

اي كمتر از نصف آنها براي مشاوره حقوقي          همچنين عده المللي و مشاوره حقوقي كشور خود،         نبي
عالوه، در بيشتر موارد تعهدات كشورها براي خـدمات نماينـدگي در              به. كشور ميزبان متعهد شدند   

   44. كمتر از خدمات مشاوره بوده استبه ميزان قابل توجهيها  يك از اين حوزه هر
 اختيـار عمـوم گذاشـته شـده اسـت،           دات اوليه كه تاكنون ارائه شده و در       اساس پيشنها بر

يافتـه اسـت امـا نـه          تعهدات آزادسازي تجارت خدمات حقوقي گسترش      رسد كه گويي   نظر مي  به
انـد كـه آمـادگي       اعـالم داشـته   تجارت   جهاني برخي اعضاي سازمان  . يكنواخت و طور با ثبات   هب

 بهبودهـاي انـدك و      ،كـه برخـي ديگـر از اعـضا          درحالي ؛رنددارا  بهبودهاي اساسي در آزادسازي     
 تجـارت جهـاني   اي از اعـضاي سـازمان     قابـل مالحظـه     تعداد به همين ترتيب   .اند تدريجي داشته 

اي در مـورد   گونه پيـشنهاد اوليـه   اند و يا هيچ طور عمومي منتشر ننموده هپيشنهادات اوليه خود را ب  
  .اند بخشهاي مختلف ارائه نداده

 همچنين اين   نامه عمومي تجارت خدمات،   گرفتن ماهيت در حال تكامل موافقت     نظر   دربا  
 با توجه بـه سـطح توسـعه و          گذاري ملي و   اهداف سياست  ا توجه به  يند آزادسازي ب  واقعيت كه فرآ  

رود كـه كـشورها آزادسـازي تـدريجي در           انتظار مي  ،شود انجام مي   كشورها يكايك اقتصاد   حجم
ي در واقع، انتظار هرچيزي غير از اين، با كاركردهاي اصل          .ا در پيش بگيرند   حوزه خدمات حقوقي ر   

مطمئناً موضوع كليدي و اساسـي آن اسـت كـه           . نامه خدمات در تضاد خواهد بود     و اساسي موافقت  
راحتي صورت  پذيرند به مي جريان در خالل مذاكرات در  كشورها تعهدات جديدي كهكليه پذيرش
  .گيرد

                                                           
44. World Trade Organization, Legal Services – Background Note by the Secretariat, para 57. 
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  گيري  نتيجه
ي ادغام كامل تجارت خـدمات        سو گام به در جايگاهي كه فعالً قرار دارد، نخستين        س  گات

 يي بـراي   سكوموافقتنامهاين  . شود  محسوب مي  تجارتجهاني  سازمان  ي    در چارچوب قواعد تجار   
 چـارچوب  رفع خألهـاي  براي دستيابي تدريجي به سطوح باالتر آزادسازي و       مداوم ادوار مذاكرات 

اروگوئـه مغفـول مانـد،       كـه در پايـان دور     ) هـا و غيـره      ، يارانه  مقررات داخلي  ثلم( نامهموافقتآن  
  . باشد مي

 محـدود   خـاص  تعهـدات    جـداول اند و      گاتس نهايي نشده   قواعداين واقعيت كه برخي از      
اند   خدمات نداده بخشهاي  ي از     گونه تعهد اساسي در بسيار     ي از كشورها هيچ     بسياراينكه  هستند و   
  .ت در حال تكامل گاتس استبيانگر ماهي

 در    هرچه بيـشتر    آزادسازي  بيانگر  گاتس حال تكامل   در ماهيت ،در زمينه خدمات حقوقي   
ـ    گونـه  امـا ايـن   . خواهد بود ) هر زمان كه باشد   ( ي   جار مذاكراتپايان   دليـل ماهيـت     هآزادسـازي ب

  .  نخواهد بود يكنواختيا، فراگير، با ثبات تجارت جهاني اقتصادهاي اعضاي سازمانمتفاوت 
 كه انجام شـده بـر مبنـاي         يبندي نيز اطمينان از اينكه تغييرات       طبقه موضوعخصوص   در
  بسيار اهميت دارد   ي حرفه حقوق    ، برا صورت انتزاعي   تجارت خدمات حقوقي است و نه به       واقعيات

ات  در زمـان ثبـت تعهـد        مهم اسـت كـه     كنندگان دولتي  مذاكرهبراي  تر از آن اينكه،      و بسيار مهم  
  .جديد خود نهايت دقت و شفافيت را داشته باشند

جريـان بايـستي     اين نكته الزم است كه انتظار از دستاوردهاي مذاكرات در          پايان ذكر  در
  .بينانه و متوازن باشد واقع

  
  

 


