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 همقدم
انتظاراتمشروعاصطهحیاستکهبیشتردرحقوقاداریرایجاستوبهعنووانابوزاری

شوود درحقیقوتبرایکنترلاضاییاعمالدولتوحمایتازحقوقشوهروندانمطورمموی

هاوتواعاتموجوهومعقوولیاسوتکوهدرروابوطمتقابولافورادبواانتظاراتمشروع،خواسته

شوود بوهنحوویکوههایاختیاریایجادمیچارچوباعمالصهحیتمقاماتدولتیبویژهدر

عدمتوجهبهآنهایاصورفنظرازآنهوا،موجوعورودخسوارتیواسولعمنفعوتازشوهروندان

گردد بدینجهت،تضمیناینابیلانتظاراتشوهروندان،مسوتلزمنووعیحمایوتحقووایمی

هوایادارییواحتویدازتصومیمات،رویوهتواننواست بنابراینمقاماتدولتیوحکومتینموی

اظهاراتسابقخود،جزدربرخیشرایطاستثناییبهدلیلاحترامبهانتظاراتمشروعدراالوع

  8931:856یا،وبهنی)زارعاواعدحقوقاداریاستنکا ورزند

نظروجوددارد ازیوکرور ،درخصوصماهیتانتظارمشروعبینحقواداناناخته 

یمعتقدنداحترامبهانتظارمشروعنوعیحقاستکهدر منتصمیماتاداریتعریفوبرخ

 درمقابل،گروهویانتظوارمشوروعراHadfield, 1988: 104) )گیردمورداستنادذینف ارارمی

دانندکهناشیازتواعاتیاستکهشوهروندانبرمبنوایاعتموادبوهتصومیماتمنفعتمی ماهیتاً

 حوالآنکوهدیودگاهسوومیوجوودTate, 1989: 17))اندبرایخودمتصورشدهمقامعمومی

کنودداردکهانتظارمشروعرادرحقوقعمومیبهعنوانیکاصلکلیحقوایمحسوبموی

  8931:841یا،وبهنی)زارع

تووانگفوتالملل،مویاصلانتظاراتمشروعازحقوقآلماننشاتگرفتهودرحقوقبین

دهد بهبیاندیگردرحقیقتمنشاحمایتازحسوناساساصلحسننیتراتشکیلمیپایهو

کننودوباشد واتیدویاچنددولوتبوایکودیگرموذاکرهموینیت،اصلانتظاراتمشروعمی

ایدارند،پیشازآنکهاانونبرروابوطآنهواحواکمشوود،روابوطآنهوابوراصدانعقادمعاهده

شود حسننیوتدرجایگواهیوکاصولکلویابلآنهاتعیینومشخصمیاساسانتظاراتمتق

  Panizzon, 2006: 203)کندحقوایازانتظاراتیکهمشروعواانونیباشدحمایتمی

اسوتاپلدارد المللیکهبهاصلانتظواراتمشوروعشوباهتیکیدیگرازاصولحقوایبین

ا توسوطیوکرور اسوتکوهسوبعاست،بدیننحوکههردوشاملتعهدیوا حوشوف

شوددررر دیگرتواعیایجادشودوبهآناعتمادکند اماتفواوتیکوهباعوفتفکیوکمی
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شوددرخصوصمطالبهخسوارتاسوتکوهمعمووتمطالبوهخسوارتازایندوازیکدیگرمی

استونیازمندتشریفاتخواصخوود ترازاشخاصخصوصینهادهایدولتیبهمراتعسخت

   Cartwright, 2006: 6باشد)می

بایدتوجهداشتکهانتظارمشروعباحقمکتسبهتفاوتدارد حقمکتسعبهمثابوهحقوی

تواندآنراایازاطعیتوثباتبهملکیتشخصدرآمدهومدیوننمیاستکهنوعاًبادرجه

ی،ازمعیارهوایاصولیناپذیرنخواهدبودوهمینبرگشت«پسگرفتنی»ازبینببرد،لذاهرگز

رو  ازایوون69-8915:62شوود)کاتوزیوان،محسووبموی«انتظوارمشووروع»تمیوزایونحوقاز

تواناجرایحقمکتسعراازدادگاهمطالبهنموددرحالیکهاحورازانتظوارمشوروعتحوتمی

راپذیرخواهدبودوچوهبسوادرموواردی،دادگواهاسوتنادبوهایوناصولشرایطخاصیامکان

رکناستینا بوهدلیولفقودانمبنوایحقووایایون8هند-نپذیرد چنانکهدردعوایاختراعات

اصلدرموافقتنامهراج بهحقوقمالکیتفکریمرتبطباتجوارت)توریپس ،اسوتنادآمریکوا

  8939:841انصاری،))خواهان بهاصلانتظاراتمشروعرانپذیرفت

 ووعایونمقالوهاسوتازدیودگاههیواتحولاخوته ،درسازمانجهانیتجارتکهمو

شوودحمایتازانتظاراتمشروعاعضابهعنوانیکیازاصولتثبیتشدهدرگاتشمردهموی

 -India)باشودگاتنشاتگرفتهوبهمقرراتحلوفصلاخته مربووِموی29کهازماده

patent,Panel Report, 1998: para 7.20  

واردادبیواتسوازمان8361بتداتوسطهیاتحولاخوته درزموانگواتاینمفهومدرا

جهانیتجارتگردیدوسپستوسطرکنحولاخوته درسوازمانجهوانیتجوارتتوسوعه

یافت هیاتحلاخته ورکناستینا درسازمانجهانیتجارتاصلانتظاراتمشوروعرا

کهبازارخارجیبراسواسآنبوهیوکبوازاردرجاییمیشناسند«شرِ راابتبرابر»بهعنوان

 کند ایمذاکرهشدهاعتمادمیداخلیربقامتیازاتتعرفه

اینمقالهدرنظرداردتابهاینپرسشپاسخدهدکهمنظوورازاصولانتظواراتمشوروعدر

نظامسازمانجهانیتجارتچیست؟بهبیاندیگراصولانتظواراتمشوروعدرسوازمانجهوانی

                                                                                                                                                                                                     

موافقتناموه11مواده3و1بنودهایبوامغوایرااودامدلیلبههندعلیهخواهانعنوانبهآمریکاهند،-اختراعاتپروندهدر 8
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectualتریپسایفکریمالکیتحقوقتجاریهایجنبه

Property Rights or “TRIPS”)  کردشکایتاخته حلرکنبه  
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رود؟سپس منبررسیآرایصادرهدررکنحولاخوته هچهمعناییبهکارمیتجارتب

بهارزیابیوتحلیولنقوشایوناصولدرحولوفصولاختهفواتدرسوازمانجهوانیتجوارت

هواییکوهتواکنوندرخصووصاصولانتظواراتنامهبپردازد اگرچهشمارکتع،مقاتتوپایان

یلاست،اماغالباًمطالبیبهبررسویایوناصولدرحقووقاند،المشروعبهرشتهتحریردرآمده

روبررسیجایگاهونقشاصلانتظواراتمشوروععمومیواداریاختصاصیافتهاست ازاین

رودوازورودبوهبررسویدرنظامحقوایسازمانجهانیتجارتمو وعبدیعیبهشومارموی

داخلیبهدلیولتفواوتدرمعنواوکواربردالمللوحقوقمفهومانتظاراتمشروعدرحقوقبین

گردد آناجتنابمی


 در سازمان جهانی تجارت مفهوم انتظارات مشروع .1

انتظاراتمشروعجز ابوداعاتسوازمانجهوانیتجوارتمحسووبکاتیر توماسبهعقیده

الملولعموومیتواابولازآنوجوودنداشوتهاسوتشود،زیراچنینمفهومیدرحقووقبوینمی

((Cottier &Schefer, 2000: 58–9اماپیشازتبیینمفهومانتظاراتمشروعدرسازمانجهوانی 

الملولبوهعنووانمثوالاتحادیوهتجارتنگاهیگذرابهتفاوتایناصلدرسایرنهادهوایبوین

اروپا 

المللویازجملوهدرسازمانجهانیتجارتباسوایرنهادهوایبوین«انتظاراتمشروع»مفهوم

هاییدارد اولینتفاوتعبارتاستازاینکهسازمانجهانیتجارتیکاروپاتفاوتاتحادیه

تووانگفوتکوهباشدونمویهایعضومیالدولیاستومقرراتآنناظربردولتسازمانبین

تواندربقمفهومانتظاراتمشروع،یکویازآیایکدولتعضودرسازمانجهانیتجارتمی

مس ولنمایود؟درحالیکوهاصوولاتحادیوهاروپواییازانتظواراتمشوروعارکاناینسازمانرا

اشخاصخصوصیمانندتجارویاتولیدکننودگاندرمقابولاعموالغیرمترابوهنهادهوایاداری

شوود،بلکوهصورفاًجهوتهایعضونمیکندواینمحافظتشاملدولتاتحادیهمحافظتمی

هواییهیاستبرایناساسانتظاراتمشروعدولوتحفاظتدرمقابلنهادهایاداریاست بد

عضوبااشخاصخصوصیدریوکسوطحنخواهودبود مویودایوناموررایصوادرهازدیووان

عدالتاروپاییاستکهمقررداشتاصولانتظواراتمشوروعبخشویازنظومحقووایجامعوه

بااصولحسوننیوتدهد همچنیندیوانبهرابطهمستقیمیبینایناصلاروپاییراتشکیلمی
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الملولاسوتکوهاصلحسننیتیکااعدهعرفیدرحقووقبوین اشارهکردوبیانداشتکه

آورالمللیدادگستریموردشناساییارارگرفتهوبرایجامعهاروپانیوزالوزامتوسطدیوانبین

تالملولعموومیازآثوارونتوایجاصولحمایوتازانتظواراباشد حسننیتدرحقوقبوینمی

وشورایاروپایی،دیوانپسازاینکوهآستریا اُپلرود همچنیندرپروندهمشروعبهشمارمی

باشد،اصلانتظاراتمشروعرابوهروورتاییدکردحسننیتبخشیازحقوقاتحادیهاروپامی

8خاصجز اصولاانونیاتحادیهشناخت 

درسوازمانجهوانیتجوارت،ریشوهشودبهاینکهنهادحلاخته تفاوتدیگرمربوِمی

اصلانتظاراتمشروعرادرااعدهعرفیوفایبهعهدبهعنوانیوکاصولاساسویکوهبورآن

هوایاصولپوذیرتربوودهوپایوهیابند حالآنکهاضاتاتحادیهاروپاانعطوا اجماعدارند،می

 دانند انتظاراتمشروعرادراصلکلیحسننیتمی

شورِ تزمبورایراابوت»اینمفهوومرابوهعنووان8361دورانگاتحلاخته درهیات

گاتدرادبیاتسازمانجهانیتجارتمعرفویکورد بوهاعتقوادهیوات9بااستنباِازماده«برابر

هاازراابتبرابوروعادتنوه،شودتاانتظاراتدولتآمیزسبعمیحلاخته ،رفتارهایتبعیض

تواندبهنووعینمایددرحقیقتمیآمیزرامن میوانینیکهرفتارهایتبعیضبینتیجهگردد لذاا

. Barak-Erez, 2005: 589)ازانتظاربرخورداریازرفتارهایبرابرحمایتکند

رود،بوهبوهکوارمی«راابوتبواشورایط برابور»ایناصلدرسازمانجهانیتجارتبهعنوان

2یبرابربینمحصوتتوارداتیوداخلیمطرماست عبارتدیگربهمعنایشرایطراابت
 

ایکوهاصلانتظاراتمشروعدراالعشرایطراوابتیاوادراسوتازتغییورامتیوازاتتعرفوه

المللیجلوگیرینمایودوازارزشامتیوازاتتجواریمذاکرهشدهبهوسیلهااداماتاانونیبین

ایحصوولارمینوانازدسترسویبوهفوهمبادلهشدهحفاظتنماید ارزشاصلییکامتیوازتعر

هواییوکاورارداددرخصووصبازاربهترازرریقبهوایاصوهمشودهاسوت اصووتًرور 

کننودتوامنوافعیعایدشوانگوردد بنوابراینآنهوافوریرابوراینایمذاکرهمیامتیازاتتعرفه

هودشود اگورگذارندکهامتیازاتمذاکرهشدهبهرورسیسوتماتیکدسوتخوشتغییورنخوامی

اینصورتآناننسبتبهامتیوازاتهیچحقیدررابطهباجبرانخسارتبهآناناعطانشوددر
                                                                                                                                                                                                     
1. Zeitler, (ECJ, Case T-115/94, Opel Austria v Council, [1997] ECR II-39), Para 93; 
see on: 2005: 739.  
2. Italy-Agricultural Machinery, Panel Report, 1958: para.13. 
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نتیجوههابهعنووانچوارچوبیبورایموذاکراتتجواریبویتفاوتبودهوموافقتنامهایبیتعرفه

اردذیولتواندرموخواهندماند لذاکاربردانتظاراتمشروعدرسازمانجهانیتجارترامی

خهصهکرد:


هاوامتیازاتمذاکرهشده حفاظتازتثبیتتعرفه-الف
(Germany – Sardines, Working Party Report 1952: Para. 16; Japan – Film, Panel Report 

1998: Para, 10; Korea – Government Procurement, Panel Report, 2000: Para. 7). 

هایتحتپوششسازمانجهانیتجارتدرمواردیفااودمقرراتویهزمانیکهموافقتنام-ب

رودبوهنحوویکوهعودمخورو هابوهکوارمویباشد،اصلانتظاراتمشروعبرایپرکردنخه 

  (Japan – Film, Panel Report, 1998: Para. 10)شرایطراابتازمسیرصحیحتضمینشود

کنودوامکوانازتجوارتحمایوتمویانتظاراتمشوروعدرسوازمانجهوانیتجوارت-پ

 (India–Patents, Panel Report, 1998: para7).بینیتجارتدرآیندهراداردپیش

شوودحمایتهایتجواریدرمقابولتغییراتویکوهباعوفورودخسوارتمویازرر -ت

نشودهایبهدلیلااداماتیکهربقمقرراتسازمانمن بویژهزمانیکهامتیازاتتعرفه کند،می

کندکهشرایطراابتبراثرااداماتخوه مقورراتسوازماناست،تغییرنمایدوتضمینمی

8زایلنشدهباشد 
 

هوایراوابتیبوهکندکهفرصتانتظاراتمشروعدرسازمانجهانیتجارتتضمینمی-ث

داتوینحوموثروبرابر،مابینکاتهایوارداتیازکشورهایمختلف،همچنینمابینکاتهایوار

Japan – Film, Panel Report, 1998: Para 10). )بامحصوتتداخلیوجودداشتهباشد

ازآنجاکهاصلانتظاراتمشروعبهعنوانتجلیاصولحسوننیوتمووردتوجوهاورار- 

کنوانسیونحقوقمعاهداتوینایناصلبوهکموکتفسویر98گرفتهاست،بنابراینربقماده

2آید انجهانیتجارتمیهایسازمموافقتنامه

هوایسوازمانتوانداسوتفادهازاسوتثنائاتواردبورموافقتناموهاصلانتظاراتمشروعمی-چ

آمریکاپساز-جهانیتجارترامحدودیامن نماید هیاتحلاخته دردعوایلباسزیر

هرسویدکوهبوهایوننتیجو9وپوشوا  بازنگریعبارات،محتواواهدا موافقتنامهمنسووجات
                                                                                                                                                                                                     
1. EEC – Oilseeds I, Panel Report, 1990: Para.148; Japan – Film, Panel Report, 1998: 
Para. 10. 
2. US–Offset Act ‘Byrd Amendment’, Appellate Body Report, 2002: Para. 298. 
3. Agreement on Textiles and Clothing. 
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8توانندانتظارداشتهباشندکهااوداماتحفواظتیمواوتهایعضوصادرکننده،اانوناًمیدولت

موافقتنامهمنسوجاتوپوشا بوهتودریجاجورانماینود همچنوین4موردپذیرشراربقماده

گذارییهتواننداینارمینانرابهواردکنندگانبدهندکهدسترسیبهبازاروسرماهامیدولت

آنانلطمهنخواهددید درنتیجههیاتحلاخته باصدورچنینرأییاعهمنمودکهتوسل

– USبهااداماتحفاظتیمواتیبهمنظورحمایتازانتظاراتمشروعررفینمجازخواهدبود

Underwear, Panel Report, 1997: Para. 7.20)  


 جهانی تجارتاصل انتظارات مشروع در مقررات سازمان  .2

شوورایط»بوهصوراحتاز2«گوتس»موافقتناموهعموومیتجوارتخوودماتیوا81مواده9بنود

وبرخویازکواتیر،پوانیزونگویدکهبهعقیدهبرخیازحقواودانانازجملوهسخنمی9«راابت

داننود راهمانرعایتانتظواراتمشوروعموی«شرایطراابت»هایحلاخته منظورازهیات

چنانچهرفتاررسماًمشابهیارسماًمتفواوتمتخوذه،شورایطراابوترادر»دارد:انمیاینبندبی

ایاسباخدماتیاعر هکننودگانخودماتمشوابهعضوودیگور،بوهنفو خودماتیواعر وه

بنوابراین« کنندگانخدماتاینعضوتغییردهد،ازمطلوبیتکمتوریبرخووردارخواهودشود

انودرفتواریراکوهبواخودماتوشودایناستکهاعضامکلوفیآنچهازاینمادهبرداشتم

عر هکنندگانخدماتخوددارندبااعضایدیگرهمداشتهباشوندوایونرفتوارازمطلوبیوت

شوودکوهکمتریبرخوردارنباشد بنابراینتغییردرشرایطراابت،رفتارنامطلوبترمحسوبمی

کند قضمیانتظاربرخورداریازرفتارمشابهران

9و2عهوهبرایون،رویوهرکونحولاخوته ودکتورینآنرابوهروور ومنیدرموواد

انتظوارات8336انود برربوقگوات،یافتوه68336«گوات»موافقتنامهعمومیتعرفهوتجارتیا

کنودتواموجوعایکهموردمذاکرهارارگرفتوهاسوت،حمایوتمویمشروعازامتیازاتتعرفه

توتوسطیکعضوارارنگیرد اگرچهرکناستینا تاکنوناابلیتاجورایآنعدولدیفاک

نمایدکهاصلانتظاراتمشروعازرابهرورکاملنپذیرفتهاست،اماباایناوصا تصدیقمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Transitional Safeguards. 
2. General Agreement on Trade in Services or GATS. 
3. The Conditions of Competition. 
4. General Agreement on Tariffs and Trade or “GATT”. 
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باشود،اابولکهپایهواساسمقرراتحلوفصلاخوته موی29ونیزماده36گات9ماده

استنباِاست 

مقورر8ناموهحولاخوته تفواهم24ونیوزمواده8336گوات29مواده8زبنودشق)ب ا

رود،اگرلطمهببیندیواازدارند:منافعیکهبهروراانونیومشروعانتظاردستیابیبهآنمیمی

میانبروددراینصورتموجباتشکایتمبتنیبرعدمنقضرافراهمخواهدآورد بنوابراین

تواندبهعنوانتوجیهیبرایررمشکایتعودمکهاصلانتظاراتمشروعمیشودمهحظهمی

نقضتوسطررفینمورداستنادارارگیرد 


 گات 3اصل انتظارات مشروع در ماده  .3

گاتبهرورکلیبهاصولرفتوارملویدرمووردو و مالیواتومقورراتداخلوی9ماده

ازمانجهوانیتجوارتبایودبوامحصووتتداردکشورهایعضوسوشودومقررمیمربوِمی
هایدیگورازمورزعبوورکوردهوواردبوازاروارداتیکهباپرداختعواریگمرکیوهزینه

گردند،رفتاریاعمالکنندکهازمطلوبیتکمترینسبتبهرفتاراعمالشدهباداخلیآنهامی

،جلووگیریازحمایوتبوهگات9کاتهایداخلیبرخوردارنباشد هد اصلیوعمدةماده
باشد باتخص،تضمیناینکهااداماتداخلویوسیلهااداماتاانونگذاریوا عمالمالویاتمی

سوازدتوا،سوازمانراملوزمموی9منجربهحمایتازتولیداتداخلینگردد بهاینترتیعماده
سازندوهمچنوینشرایطراابتیمساویبینمحصوتتوارداتیومحصوتتداخلیرافراهم

ازانتظاراتاعضا،نهتنهادرخصوصحجمومیزانخاصیازتجوارت،بلکوهازراابوتبرابور
بینمحصوتتوارداتیوداخلیحمایتگردد بنابرایننقضاصلرفتارملیبهشکلداشوتن

هنقوضرفتارنامطلوبتربامحصوتتوارداتیبهمنزلهنابرابریشرایطراابتیاستکوهمنجوربو

 شود انتظاراتمشروعدولتواردکنندهمی

هوایی،پرونوده8361درسازمانجهوانیتجوارتوحتویماابولآنیعنویدردورانگوات

گواتموورد9مطرمشدهکهاصلانتظاراتمشروعبهعنوانعنصراصولیواساسویدرمواده
2گیرد توجهارارمی

ژاپنکهازمالیاتکمترینسبتبوهشوچویبهعنوانمثالدراضیهمشروباتالکلیژاپن،
                                                                                                                                                                                                     
1. Dispute Settlement Understanding. 
2. Japan– Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, 1996: 16. 
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وسایرمشروباتوارداتیبرخورداربود،بهدلیولبرخوورداریازمالیواتکمتورموجوعودکا

گاتشدهوبهاینترتیعاانونمالیاتژاپنسبعتغییرناعادتنهدرشورایط9ماده2نقضبند

هایراابتیبهنف شوچوگردید راابتیوفرصت

بواررکوناسوتینا درگوزارشخوودبوهژاپونبورایاولوین-دهمشوروباتالکلویدرپرون

کنودکوهشواملبرابوریشورایطگاتازانتظاراتیحمایوتموی9صراحتتاییدکردکهماده

8راابتیبینمحصوتتوارداتیومحصوتتداخلیاست 
 

 گتس   11ماده  3اصل انتظارات مشروع در بند  .4

لیکهبرایحفظشرایطراابتدرگاتتثبیتشودهبوودرانیوزتهیهکنندگانگتس،اصو
شوود)تعهودیگتسشاملتعهدرفتارملیمی81ماده9مقررنمودند،بدیننحوکهنهتنهابند

کنود ،بلکوهتغییوردرآمیزمیانخدماتداخلیوخوارجیرامنو مویکهصریحاًرفتارتبعیض
نماید درارتباِبااینآمیزالمدادمیبهنحوتبعیضشرایطراابترابهعنواننقضیکتعهد

هاییدررکنحلاخته مطورمشودهاسوتکوهبوهبحوفدربوارةانتظواراتپرونده مو وع

2مشروعدرپرتومقرراتگتسپرداختند 
مو وعاخته درپروندهماشینکانادا،اادامکانادادرخصوصو  مالیاتبورواردات

 جامعهاروپاوژاپنبهعنوانخواهانادعاکردندکهو  مالیواتبوروارداتوسایلنقلیهبود
گتسمغایرتدارد زیراو  مالیاتبرخه تعهدکاناداربقجودول81وسایلنقلیهباماده

تعهداتش عهوه،ایناادامکانادابرعر هخدماتدربخشنقلیهتاثیرگذاراستونیزسوبع

ترینسبتبوهعر وهکننودگاننندگانخدماتخارجیازرفتارنامطلوبشودکهعر هکمی
خوودماتمشووابهکانوواداییبرخوردارشوووند کانووادابووهتولیدکننوودگانوسووایلنقلیووهکانووادایی

هاشاملعر هکنندگانخدماتوسایلنقلیهکانواداییهاییاعطانمودکهاینمعافیتمعافیت
بردنود همچنویناینمویخارجیازاینمعافیوتبهورهشدولیعر هکنندگانخدماتنیزمی

نمایودکوهازاانونجدیددرخصوصو  مالیات،تولیدکننودگانوسوایلنقلیوهراملوزمموی

خدماتارائهشدهتوسطعر هکنندگانخدماتدرداخلکانادااستفادهنمایندکوهایونامور
گتسدارد 81مغایرتباتعهدکاناداربقماده

                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid. 
2. Canada–Autos, Panel Report 2000; EC–Bananas, Panel Report, 1997.  
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دارد:گتسمقررمی81ماده

اندوبارعایتایودوشرایطمقرردرهاییکهدرجدولشذکرشدههرعضودربخش-8

آن،رفتاریرادرموردخدماتوعر هکنندگانخدماتهرعضودیگوردرخصووصهموه

ااداماتموثربرعر هخدماتاتخاذخواهنودکوردکوهازرفتوارمتخوذهدرابوالخودماتو

8کنندگانخدماتمشابهداخلیازمطلوبیتکمتریبرخوردارنباشند عر ه

تواندبااتخاذرفتاریرسماًمشابهیارسماًمتفاوتبارفتارمتخذهدرمووردهرعضومی-2
خدماتیاعر هکنندگانخدماتمشابهداخلیخوود،درابوالخودماتوعر وهکننودگان

رآوردهسازد راب8خدماتاعضایدیگر،شرایطبند
چنانچهرفتاررسماًمشابهیارسماًمتفاوتمتخذه،شرایطراابترادرایاسباخودمات-9

یاعر هکنندگانخدماتمشابهعضودیگر،بهنف خدماتیاعر هکننودگانخودماتایون
عضوتغییردهد،ازمطلوبیتکمترتلقیخواهدشد 
روهچنوینتعهودینپذیرفتوهومعافیوتبورایکانادادرپاسخاظهوارداشوتدربخوشمربو

هااینبودکهاانونتولیدکنندگانداخلیتاثیریبرعر هخدماتندارد ادعایدیگرخواهان
جدیدکاناداتولیدکنندگانوسایلنقلیهراملزمساختهتابهایتولیدرابهحداالارزشافزوده

منودشووند لوذاایونگمرکیبورایوارداتبهورهکاناداییبرساندبرایاینکهبتوانندازمعافیت
شودکهعر هکنندگانخدماتخارجیازمطلوبیتکمترینسوبتبوهعر وهرفتارسبعمی

کنندگانخدماتکاناداییبرخوردارشوند 

هیاتحلاخته چنیناستدتلکوردکوهالزامواتمقوررشودهدراوانونجدیودکانوادا،
شووندتواازیکهازمعافیتگمرکیدروارداتبهرهمندمویانگیزهومشوایاستبرایکسان

 در"راابوت تغییردرشورایط"توانودمنجوربوهخدماتدرداخلکانادااسوتفادهنماینودلوذاموی

خصوصعر هخدماتدرداخلکاناداشود اگرچهاینالزاممقررشدهدراانونکانوادابوین
آمیوزیبورعر وهشودهولویتواثیرتبعویضعر هکنندگانداخلیوخارجیتفکیکویاایولن

2کنندگانخدماتدارد 
هوایگتسنواظربوهدوموینتعهودحقووایدولوت4ازماده2الفشق5عهوهبراین،بند

                                                                                                                                                                                                     

ایتفسیرنخواهدشودکوهعضوویرابوهجبورانهورنووععودممزیوتگونهتعهداتخاصپذیرفتهشدهربقاینمادهبه 8
ند شودملزمگرداراابتیذاتیکهازماهیتخارجیخدماتیاعر هکنندگانخدماتمربوِناشیمی

2. Canada–Autos, Panel Report, 2000: Para. 10.307. 
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در»دارد:عضواستکهانتظارمشوروعرامووردحمایوتاوراردادهاسوت ایونبنودمقوررموی
قبلشدهاست،عضوومزبوورتواهنگوامآنهایکعضوتعهداتخاصیرامتهاییکهدربخش

،آندسوتهازالزاموات6هوابوهموجوعبنوداتجراشدننظاماتایجادشدهدرایونبخوشتزم
مربوِبهصدورمجووزومشخصواتواسوتانداردهایفنویکوهتعهوداتخواصمزبووررابوه

ایهدکرد   بوهگونوهآورند،اعمالنخواسازندیابهآنهالطمهواردمیاثرمیهایزیربیگونه
ها،بهرورمعقولدورازانتظوارآنعضووبوودهکهبههنگامابولتعهداتخاصدرآنبخش

تواندانتظارداشوتهباشودکوهخودماتداخلویاز بنابراینبراساسگتسیکدولتمی«باشند
رفتارمطلوبترینسبتبهخدماتخارجیوعر هکنندگانخدماتبرخوردارنشوند 

انتظوارات»ربوقگواتبوا«انتظواراتمشوروع»کهبایدموردتوجهارارگیردایناستکه

24ومواده8گوات29بمواده8هاییاست برخه بندبراساسگتسدارایتفاوت«مشروع

دارد،فوار ازنامهحلاختهفکهخسارتدرشوکایاتمبتنویبرعودمنقوضرامقوررمویتفاهم

گوتسبوه29مواده9مغایربامقرراتموافقتنامهباشدیوانباشود،بنوداینکهاادامصورتگرفته

سوازدومقوررصراحتتسریانتظاراتمشوروعرابوهااوداماتموافوقبواگوتسمحودودموی

هریکازمزایواییراکوهبوهروور9اگریکعضوتشخیصدهد،بهموجعاسمت»دارد:می

عایودششوود،درنتیجوهااودامیکوهبوامعقولانتظارداردبراساستعهدخواصعضوودیگور

ناموهتواندبهتفواهممقرراتاینموافقتنامهتعاریندارد،ازمیانرفتهویالطمهدیدهاست،می

  WTO Analytical Index, 2003: pp 368–9«)حلاخته متوسلشود

بوهگوات،9موادهگوتسبورخه 29مواده9اینکوهبنودشودبوهتفاوتدیگرمربوِمی

حذ یالطمهبوهمزایواومنواف رابوههایعضوتوجهداشتهوصراحتبهانتظارمشروعدولت

نماید عنوانشروریبرایانتظاراتمشروعالمدادمی


 حمایت از انتظارات مشروع در نهاد حل اختالف سازمان جهانی تجارت  .5

نیوت،اریمبتنیبرحسونپایهواساسسازمانجهانیتجارتبرایآغازنظامچندجانبهتج

بوه8361عدالتوانصا بهعملکردهیاتحلاخته درموافقتنامهعمومیتعرفهوتجارت
                                                                                                                                                                                                     

تعلوقآنبوهغیرمسوتقیمیوامسوتقیمروربهموافقتنامهاینبراساسکهمنفعتیهرگونهدهدتشخیصمتعاهدیرر اگر 8
بوااینکوهازعومادیگورمتعاهودرور یکتوسطاادامیانجام   کهدهدتشخیصیابیندیلطمهمیارفتهینازبگرفتهمی

    خیریاباشدداشتهمغایرتموافقتنامهاینمقررات
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گردد اصلانتظواراتمشوروعبوهروورمعموولیوکمنظورحمایتازانتظاراتمشروعبرمی

کوهدرهاییاشوارهمفهومحقوایاست اینمبحفمشتملبردوبنداست دربنداولبهپرونده

مطرمگشتهوعدمرعایتانتظاراتمشروعدرآنهاادعاشدهبود بنددومبه8361نظامگات

هاییکهدررکنحلاخته سازمانجهانیتجارتدرخصوصحمایتازانتظاراتپرونده

 مشروعمطرمشدهاست 



 1441حمایت از انتظارات مشروع در نظام حل اختالف گات   .6
اصولحمایوتازانتظواراتمشوروعرابوه8361ه دردورانگواتهایحولاخوتهیات

معناکورد «شرایطراابت»عنوانیکیازاصولخاصگاتموردشناساییاراردادوآنرابه

،هیواتحول8351شوود ازبدیننحوکهایناصولموان تغییوردرامتیوازاتموذاکرهشودهموی

هایراوابتیمسواویبوینایتکردهتافرصتهایعضوحماخته ازانتظاراتمشروعدولت

،فقطسهمووردشوکایت8361محصوتتدربازارهایخارجیمحققگردد دردورانگات

ای،ربقبنودوجودداشتکهدرتمامیآنهاادعاشده،انتظاراتمشروعدربارةامتیازاتتعرفه

اسوترالیا-ودندازسوبسویدهاعبارتبرعایتنشدهاست اینپرونده8361گات29بماده8

 کوههورسوهموورداز8331هایروغنیجامعوهاروپوا) ،دانه8352آلمان)- ،ساردین8351)

اند شکایتمبتنیبرعدمنقضبوده
 

 حمایت از انتظارات مشروع در رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت .1

اخوته گواتهیاتحلاخته دردورانسازمانجهانیتجارت،عملکردهیواتحول

بوهموافقتناموه«شورِ راابوتبرابور»راادامهدادومفهومانتظاراتمشوروعرابوهعنووان8361

هایتجاریحقوقمالکیوتفکوری)توریپس وموافقتناموهخریودهایدولتویتعمویمداد جنبه

یراهیاتحلاخته دردونوبتتهشتااستفادهازانتظاراتمشروعبهعنوانابوزارتفسویر

درادبیاتحقوایسازمانجهانیتجوارتواردنمایود،امواهوردوبوارتوسوطرکوناسوتینا 

متوافشد سرانجامحمایوتازانتظواراتمشوروعدرپرونودهاختراعواتهنودوبوهدنبوالآن

رسوماًمووردشناسواییارارگرفوت دراضویه«دکتورین»پروندهخریدهایدولتیکُرهبهعنوان

گاتبهنوعیمتضمنحمایتاز9وماده2ماده5،بند8بیانداشتکهمواداختراعاتهند،
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تواندمنجربوهرورمشوکایتبوراثورنقوضانتظاراتمشروعاست،بنابرایننقضاینموادمی

هوایحولشوود،هیواتررمموی29بماده8درشکایاتبراثرنقضکهبراساسبند8گردد 

کننودومعمووتهود ایونموواد،گواترسویدگیموی88و9اخته بهشکایاتربقمواد

حمایتازانتظاراتاعضادرخصووصراابوتمیوانمحصووتتداخلویووارداتویاسوتدر

2شود مقابلِانتظاراتیارارداردکهبهحجمتجارتمربوِمی

مواده5جامعهاروپا،نقضبند-همچنینهیاتحلاخته درپروندهتجهیزاتکامپیوتری

ایبورایدرخواسوتحمایوتازانتظواراترااحرازکردواظهارداشتکهزمینه8336گات2

مشروعاراردارد 

مو ووعانتظواراتمشوروع،درخصووصتفسویرجودول9کوامپیوتریزاتیتجهدرپرونده

هامطرمشد هیاتحلاخته تاکیدکردکهحمایتازانتظاراتمشروعدرخصووصتعرفه

باشد زیرامی8336گات2بایککاتیمرزی،یکیازمهمترینوظایفمادهایرفتارتعرفه

کننودکوهمطمو نشووندایمذاکرهمویهاعمدتاًبهایندلیلدرخصوصامتیازاتتعرفهدولت

ایاراردارد مذاکراتبرپایهانتظاراتآنهامبنیبرعدمتغییربهایامتیازاتتعرفه

ایکهبورایعاداشتکهتجهیزاتکامپیوتریبایدازهمانتعرفهدراینپرونده،آمریکااد

ارارداردبرخوردارشووند درحالیکوهجامعوه6«هایپردازشکنندهخودکارارهعاتماشین»

اروپااظهارداشتکهاعضواجامعوهدربرخووردبواایونابیولمحصووتت،رفتارهوایمتحودو

ندچنینانتظاریداشتهباشد هیاتحلاخته ،چنوینتوایکسانیندارندبنابراینآمریکانمی

ایانتظارداشوتهتوانوداانونواًدرخصووصرفتوارتعرفوهارزیابینمودکهآمریکاتاچوهحودموی

راشواملتجهیوزات«هوایپوردازشکننودهخودکوارارهعواتماشوین»باشد آمریکااصوطهم

وعیکعضوصادرکنندهبوود درنتیجوهدانستکهبسیارفراترازانتظاراتمشرکامپیوتریمی

بندیصورتگرفتهتوسطجامعهاروپا،چنینانتظارمشروعیرابرایآمریکاایجادکردهربقه

هوایپوردازشکننودهخودکوارایمشابهبواماشوینبودکهتجهیزاتکامپیوتری،ازرفتارتعرفه

مندشوند ارهعاتبهره
                                                                                                                                                                                                     
1. India–Patents, Panel Report, 1998: Para. 8.25. 
2. EC–LAN, Panel Report 1998: Para. 8.23, India–Patents, Appellate Body Report, 
1998: Para. 40.  
3. LAN Computer. 
4. Automatic Data-Processing Machines. 
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گاتبهتنهاییاهمیتانتظواراتمشوروعدر2حلاخته بیانداشتکهمتنمادههیات

  (EC–LAN, Panel Report, 1998: Para. 8.24کندایراتاییدمیتفسیرتعهداتتعرفه

هیاتحلاخته بوابررسویمیوزانحجومصوادراتووارداتتجهیوزاتکوامپیوتریاز

جهرسیدکهآمریکوادتیولکوافیارائوهکوردهتواادعوایشراآمریکابهجامعهاروپابهایننتی

هوایپردازشوگرخودکوارایماشویناثباتنمایدوتجهیزاتکامپیوتریازهموانرفتوارتعرفوه

.مندگرددبهره
8

توانوددرپرتووایمویرکناستینا ،رأیهیاتحلاخوته مبنویبراینکوهامتیوازتعرفوه

گواتایونامکوانرامقوررکورده2ودردکرد بهعهوه،مادهانتظاراتمشروعدولتتعیینش

توانودمتفواوتازرفتوارتوافوقشودهایمویکهرفتارموردانتظاردرخصوصیکامتیازتعرفوه

باشد لذاتفسیریکامتیازدرپرتوانتظاراتمشروعصادرکنندهمنطبقبااصلحسننیتربوق

نخواهدبودوزمانیاستکهعباراتمعاهوده،مووردکنوانسیونحقوقمعاهداتوین98ماده

  (Cameron, 2001: 262)نظرررفیننباشد

کندکهعدمحصولانتظواراتدرهرپروندههیاتحلاخته بهرورموردیبررسیمی

دهدتابتواندشکایتبراثرنقوضرامطورمکنود مشروعادعاشده،بهدولتمدعیاجازهمی

لهپروندهخریدهایدولتیکُرهبهدلیلفقدانرابطهعلّیبینااداماتکورهودرمواردیازجم

هوایراوابتیعر وهکننودگانخودماتآمریکواییبورایخریودهایزیانواردشدهبهفرصت

دولتیکشورکره،اینادعارانپذیرفتکهموافقتنامهخریدهایدولتیبایدانتظاراتآمریکوارا

2نماید براساسمذاکراتبرآورده

اصولی«انتظواراتمشوروع»رکناستینا ،رویههیاتحولاخوته رادرخصووصاینکوه

استکهدرگاتبهخوبیتثبیتشدهتاییدکردهاسوت بوهعوهوه،آرایویکوهتوسوطرکون

راایجوادمویکنودکوهدرتصومیمات«انتظوارمشوروع»شود،بیناعضواایوناستینا تاییدمی

شوودایونس والیکوهمطورمموی. Mitchell, 2007: 808)ارارگیرددعاویبعدیموردتوجه

استکهآیااصلانتظارمشروعبهعنوانسابقهآرایتاییدشدهبرایدعاویبعدیایجادالتزام

نمایدیاصرفاًبهعنوانیکاصلمطرماسوتکوهاواعودکلویراو و نموودهواحتموالمی

                                                                                                                                                                                                     
1. EC–LAN, Panel Report, 1998: Para. 8.39. 
2. Korea–Government Procurement, Panel Report, 2000: Paras. 7.118–7.119. 
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عدولازآننیزجایزاست؟

نشاندادکهاصلانتظارمشوروع،الزامویبورای8یرکناستینا دراضیهمیگوآمریکاارزیاب

هیاتحلاخته ایجادنکورده،تواازصوادرهابلویتبعیوتنمایود رکوناسوتینا درگوزارش

هوایعضووسوازمانپروندهمذکورازاینابهامپردهبرداشتوبیانکردکهانتظارمشروعدولوت

کندتااستدتلصادرهدرخصوصاختهفواتمشوابهمووردتوجوهاورارضامیجهانیتجارتاات

توانودازموواردابلویصورفاًبوهعنووانابوزاریبورایگیرد،بهاینمعناکههیاتحلاخته می

  US–Shrimp, Appellate Body Report, 1998: Para. 109)استدتلخودبهرهگیرد

کهآیاحمایتازانتظاراتمشوروعفقوطدرشوکایاتشودایناستس والیکهمطرممی

براثرنقضاابلررماستیادرشکایتمبتنیبرعدمنقضهمامکانداردکهانتظارمشوروع

مطرموموردحمایتارارگیرد؟

و«انتظواراتمشوروع»شوود:الملولمفهوومانتظواراتشواملدوگوروهمویربقحقوقبوین

اخته بهاشتباهایندومفهومراگاهیبهجاییکدیگربهکوارهیاتحل« انتظاراتمنطقی»

اگرچوههیواتحولاخوته »برد چنانکهرکناستینا درپروندهاختراعاتهندبیوانکورد:می

رابهعنوانیکیازاصولتثبیتشدهدرگاتاعمالکوردهاموااسوتدتلش«انتظاراتمشروع»

سازمانعملنکردهاست درهنگوامتفسویر،هیواتحولدهدکهبهدرستیربقرویهنشانمی

اخته ایندومفهوممتفاوتراازرویهگاتسابقبهروراشتباهبرداشتکردهاسوت یکوی

مفهومحمایوتازانتظواراترورفیناورارداددرراابوتبوینمحصووتتآنهوابوامحصووتت

شوودموی8361گات88و9هایدیگراستکهدرشکایاتبراثرنقضکهشاملموادرر 

توسعهیافتهاست دیگریمفهوومحمایوتازانتظواراتمنطقویرورفیناورارداداسوتکوهبوه

)ب 8شوودودرمتوونشوکایاتمبتنویبورعودمنقوضربوقبنوددسترسیبهبازارمربوِمی

2گاتتوسعهیافتهاست 29ماده

8مبتنیبرعدمنقضربوقبنودابتدادکترینحمایتازانتظاراتمنطقیدرسیاقشکایات

مطرمشدوسپسبرخیازمقرراتمربوِبهشکایتعودمنقوضدر8361گات29بماده
                                                                                                                                                                                                     

توسوطدامپینو  ودناموهموافقت2ونقوضموادهینو اادامات وددامپیمدعآمریکاعلیهاکووادوراخته ایندر8.
بواوزنویمیانگینیکمقیاسمحاسبهربقراشکنیایمتحاشیهکهبودنمودهاانونیو  بهاماادآمریکا گردیدآمریکا
 بود ددامپین موافقتنامه2-6-2بندبامغایرکهرساندمیصفربهبازرسیمراحلریدردیگروزنیمیانگین

2. India-patent, Appellate Body Report, 1998: para 36. 
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نامهحلاخته ذکرگردید درمواردیکهمقرراتحقووایمواهویدرتفاهم24ماده8بند

موان گواتدرخصووصعودمنقوض،29بماده8المللوجودندارد،بندرابطهباتجارتبین

اییاسایرااداماتبرایازبینبوردنمنوافعیکوهموذاکرهررفینازبکارگیریموان غیرتعرفه

توانودشوکایتعودمنقوضرا،هرعضویمی8336گات29بماده8شود ربقبندشدهمی

ررمکندبهشرِآنکهمناف مذاکرهشدهدراثراادامیکهممکناستبامقرراتموافقتناموه

 (India-patent, Appellate Body Report, 1998: para 41)تنداشوتهباشودازبوینبورودمغوایر

آرایهوایاختراعواتهنودوتجهیوزاتکوامپیوتریجامعوهاروپوایی،رکناستینا درپرونده

صادرهتوسطهیاتحلاخته رادرخصوصمو وعحمایوتازانتظواراتمشوروعنقوض

هانتظواراتمشوروعدرشوکایتازنووععودمنقوض،اابولکردوچنینخاررنشانسواختکو

حمایتوپیگیریاستوسپسدرهردوپروندهچنیناستدتلکردکهحمایوتازانتظوارات

گواتدرشوکایاتمبتنویبورعودم2مواده5وبند9ربقمواد«شرِ راابت»مشروعبهعنوان

8باشد نقضاابلررمورسیدگیمی

بوا» درپرونودهتجهیوزاتکوامپیوتریچنوینرایصوادرکوردکوه:همچنینرکناسوتینا

توواندرپرتووایرامویگیریهیاتحلاخته دربارهاینکهمعنواییوکامتیوازتعرفوهنتیجه

انتظاراتمشوروعمشوخصکورد،مخوالفاسوتوسوپسدراداموهاظهوارداشوتکوهمفهووم

تمشوروعموورداسوتناداوراردادهانتظاراتمنطقیکههیواتحولاخوته بوهجوایانتظوارا

بنوابراینازصوادره2شودهاسوت مفهومیاستکهدرشکایاتمبتنیبرعدمنقضمطورمموی

درشوکایاتمبتنویبور«شرِراابت»توانچنیننتیجهگرفتکهانتظاراتمشروعبهعنوانمی

نقضبهدلیلعدمنقضاابلررموپیگیریاست اماخواهانبرایررمشکایتمبتنیبرعدم

عدمرعایتانتظارمشروعبایدوجودچهارعاملرااثباتکندکهدرصورتاثباتهموهایون

تواندادعایشکایتمبتنیبرعدمنقضراررمنماید:شرایط،خواهانمی

*منافعیربقمذاکراتوجودداشتهاست 
                                                                                                                                                                                                     
1. India–Patents, Appellate Body Report 1998: para 36; EC–LAN, Appellate Body 
Report, 1998: paras 77, 80, The concept of ‘reasonable expectations’, which the Panel 
refers to as ‘legitimate expectations’, is a concept that was developed in the context of 
NVNI complaints. Aswe stated in India–Patents, for the Panel to use this concept in the 
context of aviolation complaint ‘melds the legally-distinct bases for “violation” and 
“NVNI”complaints under Article XXIII of the GATT 94 into one uniform cause of 
action’ andis not in accordance with established GATT practice. 
2. EC–LAN, Appellate Body Report, 1998: para 80. 
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محصوولانتظوارموجوهو*براساساادامخواندهاینمناف ازبینرفتهاسوت معمووتًعود

شود مشروعبهعنوانمناف لطمهدیدهتلقیمی

بینیبودهوتواعیایجادکندکوهمشوروعوبایستغیراابلپیش*ااداممورداخته می

اانونیباشد 

*یکرابطهعلّیمستقیمبیناادامیکهمنجربوهفووتمنواف شودهبواموذاکراتصوورت

گرفتهوجودداشتهباشد 

آمریکاازااداماتدولتژاپونشوکایت،8334بهعنوانمثال،دراضیهفیلمژاپن،درسال

آشکارامان تولیدکنندگانفیلمآمریکاییازراابتدربازارژاپنشدهبوود کردبهدلیلاینکه

هوایدولوتگذاریخارجیوسیاسوتاینااداماتشاملمقرراتمتنوعیدرخصوصسرمایه

یاتحلاخته علیهآمریکاحکمصادرکردبهدلیلاینکوهآمریکوانتوانسوتبواژاپنبود ه

ادلهکافیاثباتنمایدااداماتژاپنمان ورودموفقصادرکنندگانآمریکواییبوهبوازارژاپون

اندهیاتحلاخته خاررنشانکردکهدرشکایاتمبتنیبرعدمنقضبایودبوااحتیواِشده

انیکمواعیتاستثناییمحسوبگردد برخوردشودوبهعنو

گیوردهیاتحلاخته چنینفریکرد اادامیکهپسازمذاکرهامتیازاتصورتمی

بینویااودامدرصورتیموجععدمحصولانتظارمشروعاستکهرر شاکیاادربوهپویش

Japan–Film, Panel Report1998: Para. 10. 80). )صورتگرفتهنباشد

وندههیاتحلاخته ،شکایتمبتنیبرعدمنقضازسویآمریکاراردکورددراینپر

بهدلیلآنکهنتوانستنشاندهدکهتاچهحدااداماتمربوِبهتوزیو فویلمتوسوطژاپوندر

هایبزرگفروشفیلم،بهانتظاراتآمریکاازبرخورداریازشرایطمنصفانهراوابتیفروشگاه

هاینترتیعفر یکههماکنونپذیرفتهشدهایناسوتکوهااوداماتلطمهواردکردهاست  ب

شووندالبتوهایونفر ویهدرخصووصبینینشدهتلقیمیپسازمذاکرهبهعنوانااداماتپیش

 ,Robert W. Staiger & Alan O. Sykes)شودااداماتمربوِبهبهداشتوسهمتاعمالنمی

2013: p.754  

شاملهور اروپا،پروندهدیگریاستکهشکایتمطرمشدهدرآنپروندهآزبستجامعه

 نپرونودهیودرادونوعشکایتیعنیشکایتبراثرنقضوشکایتمبتنیبرعودمنقوضبوود 

نیوتکوردوایلمن دولتفرانسهازورودآزبسوتشوکایهجامعهاروپابهدلیدولتکاناداعل
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21وبندبمواده9ماده6زبندیفراراهتجارتونین فنرباموافقتنامهموایاادامفرانسهرامغا

هیاتحلاخته شوکایتبوراثورنقوضراموردوددانسوتودانست 8336موافقتنامهگات

همانندپروندهفیلمژاپنتاکیدکردکهباشکایاتمبتنویبورعودمنقوضبایودبوااحتیواِوبوه

تحلاخته ورکناستینا استدتلجامعوهعنوانیکمواعیتاستثناییبرخوردکرد هیا

شودکهبوهرووراروپادرخصوصاینکهشکایاتمبتنیبرعدمنقضمحدودبهمو وعاتیمی

گواتجوزاسوتثنائاتواردومجواز21خاصدرگاتذکرنشدهحتیااودامیکوهربوقمواده

امواهیواتحولتواندمو وعشوکایاتمبتنویبورعودمنقوضاورارگیورد شودمیشناختهمی

اخته ورکناستینا هوردواسوتدتلجامعوهاروپواییراردکردنود هیواتحولاخوته 

رامحدودنمودبهاینکهخواندهبهرورکلیرفتاریداشتهباشدکه«بینیغیراابلپیش»تعریف

باعفشودشاکیمنتظرواوعتغییوردررفتوارکشوورهایواردکننودهآنشوود چنوینرفتواری

عتواعیخواهدشدکوهازدیودگاهسوازمانجهوانیتجوارت،مشوروعواوانونیمحسووبسب

8شود نمی
اگرچهدرگذشتهبرخیاعضایسازمانباتکیهبراصلانتظاراتمشروعبوهعنووان 

بردند،اماامروزهاینباورکهشکایاتمبتنیبورعودممبناییبرایادعایلطمهبهمناف بهرهمی

و8336رووسوویعیاسووتغلووطبووودهوهوورنوووعااوودامموافووقبوواگوواتنقووضدارایالموو

هوایحولهیوات. (Thaddeus Manu, 2016: 75شوودهایتحتپوششراشاملمیموافقتنامه

گواتبایودبوا29بمواده8اندکهخسارتمندر دربنداخته ورکناستینا بیانکرده

 ثناییباایبماند احتیاِتحصیلشودوبهعنوانیکخسارتاست

 
 رابطه اصل حسن نیت با اصل انتظارات مشروع  .8

اصلانتظاراتمشروعاائمبهذاتاصلحسننیتاستزیراکههیاتحلاخوته چوه

اصول»،مسوتقیماًآنرابوهعنووان8361دردورانسازمانجهانیوچهماابولآنیعنویگوات

درIndia–Patents, Panel Report, 1998: Para 7). )اعموالکوردهاسوت«تثبیتشودهدرگوات

هووایهیوواتحوولاخووته ونظووراتمتووونسووازمانجهووانیتجووارت،دربرخوویازگووزارش

هواییبورایبراوراریارتبواِبوینحسوننیوتوانتظواراتمشوروعمشواهدهحقوادانانتوهش

رابوهشود بهخصوصدرپروندهخریدهایدولتیکره،هیاتحلاخته ایندومفهوممی
                                                                                                                                                                                                     
1. EC–Asbestos, Panel Report, 2001: Paras. 8. 295–8.297. 
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صورتبرداشتجدیدیازشکایاتمبتنویبرعودمنقوضیکویدانسوت پرسشویکوهمطورم

تواندنقضتعهدبهحسننیتراجداازنقوضشودایناستکهآیاهیاتحلاخته میمی

مشروعمرتبطباشد،تاابولازمقرراتماهویفریکند؟حتیاگرحسننیتبامفهومانتظار

عنوانشکایاتعدمنقضمطرمشود یکشوکایتبراثورنقوضمنجوربوهتوانستبهآننمی

شوود،درحالیکوهناموهحولاخوته مویتفواهم83ماده8تعهدخواندهبهتر اادامربقبند

تفواهمناموهحول24بماده8شکایتمبتنیبرعدمنقضتنهاشاملحقلغوامتیازبرربقبند

(Zeitler, 2005: 752).گردداخته می

هیاتحلاخته درپروندهاختراعاتهندیکگوامفراتورازتفسویرموافقتناموهتوریپس

برداشت اینهیاتاذعانداشتکهتفسیرباحسننیتمستلزمحمایتازانتظواراتمشوروعی

شودکوهدرموافقتناموهتوریپسمقوررشودکهناشیازحمایتازحقوقمالکیتفکریمیمی

 India – Patent, Panel Report, 1998: para 7.18)شدهاست)

همچنینارتباِبینتفسیرِباحسننیتوانتظاراتمشروعدرگزارشهیواتحولاخوته 

شوود درایونپرونودههیواتحولدرپروندهتجهیزاتکوامپیوتریجامعوهاروپوامهحظوهموی

اینکوهامنیوتواخوته پوسازاینکوهلوزومرعایوتانتظواراتمشوروعرااحورازکوردبورای

پذیریحاصلشود،اظهارداشتکهانتظاراتمشروعمطابقباتفسیربراسواساصولبینیپیش

کنوانسیونحقوقمعاهوداتویوندرگوزارشرعایوتشوده98حسننیتمقررشدهدرماده

درهردوپروندهفوق،هیاتحلاخته بهگزارشپروندهلباسزیورآمریکوااسوتناد8است 

ایبود دراینپرونده،هیاتحلاخته ازتفسیرباحسننیتبهرهجسوتهتوابوهنتیجوهکرده

توانستبهرورمشروعواانونیبوردستیابدکهدرخصوصنوعانتظاراتیکهیکعضومی

مبنایتفسیرلغات،محتویوهد موافقتنامهداشتهباشد،امارکوناسوتینا خوه رویکورد

رهردوپروندهاختراعاتهندوتجهیزاتکوامپیوتریجامعوهاروپوانظورهیاتحلاخته د

دادهاست چنانکهرکناستینا درگزارشپروندهاختراعاتهندبهوجودرابطوهبوینحسون

   (Patents, Panel Report, 1998:  para 42 Indiaنیتوانتظارمشروعاشارهنمودهاست

هنود،هیواتحولاخوته رابوهشودتبورایتفسویررکناستینا درپروندهاختراعوات

کنوانسویونویونوبرداشوتغلوطازمفهوومانتظواراتمشوروعمووردانتقواد98نادرستماده
                                                                                                                                                                                                     
1. EC –LAN, Panel Report, 1998: para 8.25. 
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ارارداد بهعقیدهرکناستینا ،انتظاراتمشروعهموارهدربطنمعاهداتوجودداردونگاه

تواندمنجربهایونسوو تفاهمامیهیاتحلاخته بهانتظاراتمشروعبهعنوانمفهومیجد

8کهعباراتییامفهومیواردمعاهدهکندکهموردنظرنبودهاست شود

رکناستینا درپروندهتجهیزاتکامپیوتریجامعهاروپاتشریحکردکههود ازتفسویر

کنوانسیونوینحصولارمینوانازاصودمشوتر متعاهودیناسوت ایون98معاهدهربقماده

2شود مشتر صرفاًبرمبنایانتظاراتتنهایکنفرازمتعاهدینحاصلنمیاصد

معرو است،دولتآمریکادراعتورای9درپروندهدیگریکهبهپروندهاصهحاتبیرد

بهرأیصادرهتوسطهیاتحلاخته ازرکناستینا درخواسوتکوردتواتشوخیصدهود

باهیدررأیصوادرهشودهیواخیورونیوزدولوتکهآیاهیاتحلاخته مرتکعخطاواشت

موافقتناموه88مواده6شوکنیوبنودموافقتنامه دایمت5ماده6آمریکاتعهداتشراربقبند

هاوااداماتجبرانینقوضنکوردهاسوت درنتیجوهرکوناسوتینا دریافوتکوهدولوتیارانه

بوهدونکتوهمهومدر اسوتینادرایونپرونودهرکون6آمریکاباحسننیتعملنکوردهاسوت 

خصوصارتباِبیننقضمقرراتسازمانجهانیتجارتواادامبرخه حسننیوتاشواره

شوکنیویارانوهآمریکوانبایودمنجوربوهنقوضکرد رکناستینا بیانداشتکهاانونایموت

نرکونهواوااوداماتجبرانویشوود همچنویشوکنیوموافقتناموهیارانوهموافقتنامه ودایموت

استینا پیشنهاددادشکایاتبراثرنقض،تنهادردعاویحسننیتاابلررماسوت،بوهدلیول

5آنکهمستلزمارائهادلّهبرایتفکیکنقضحسننیتازنقضهرااعدهدیگریاست 



 گیری نتیجه
کنودکوهاعضوادرسوازمانجهوانیتجوارتاصلحمایتازانتظاراتمشروعتضمینموی

هوسویلهااوداماتموافوقحقووقوتعهوداتخوود،اموامغوایربواتعهوداتآزادسوازینتوانندب

چندجانبه،سطحموان تجاریکهبراساسمذاکراتکاهشیافتهاست،راتغییردهند لذاایون

نماید المللیکمکمیآمیزدربازرگانیبیناصلبهحذ رفتارهایتبعیض
                                                                                                                                                                                                     
1. India – Patent, Appellate Body Report, 1998: para 45. 
2. EC – LAN, Appellate Body Report, 1998: para 88. 
3. Byrd Amendment. 
4. US–Offset Act (Byrd Amendment), Panel Report, 2002, paras 7.63–7.64. 
5. US–Offset Act (Byrd Amendment), Appellate Body Report, 2002: para 295. 
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،صوریحاًمقورر«حوق»نجهوانیتجوارتبوهعنوواناصلانتظاراتمشروعدرادبیاتسازما

نشدهاست درواا بهعنوانیکیازاصولسازمانجهانیتجارت،مزیتانتظاراتمشروعبوه

هااابلاعمالاست برخیازمقرراتممکناستبوهروورروربرابربرایهریکازموافقتنامه

9ونیوزبنود8336گوات9و2نودموواد منیایناصلراموردشناساییاراردادهباشند،مان

موافقتنامهعمومیتجارتخدمات)گتس کهشرایطراابتیبرابروبوهعبوارتدیگور81ماده

انتظارمشروعرامقررکردهاست ازسویدیگرایناصلباسایراصولاساسیازجملوهاصول

حقیقوت،ایوناصولبوهباشود درحسننیتدرنظامحقوایسازمانجهانیتجارتمرتبطمی

نمایود همچنوین،ایونآمیزراتضومینمویعنوانشرایطراابت،مطابقتباتعهداتغیرتبعیض

هایراابتیبرابرومؤثررابینمحصوتتوارداتیازکشوورهایمختلوفونیوزفرصت»اصل

درتووانآنراعنصوراصولیکند همچنوینمویمابینمحصوتتوارداتیوداخلیتضمینمی

24ومواده36گوات29شکایاتمبتنیبرعدمنقضدانستکهتوسوطبنودهایبو مواده

نامهحلاخته مقررگردید بدیننحوکهاگرانتظاردستیابیبهمنافعیبهروراوانونیتفاهم

ومشروعمنجربهورودلطمهشود،درایونصوورتموجبواتشوکایتبودوننقوضرافوراهم

ناموهحولاخوته  تفواهم24صشکایاتمبتنیبرعدمنقض)ربوقموادهآورد درخصومی

تواندبااثباتشرایطذیلشکایتخودرامطرمنماید:خواهانمی

منافعیربقمذاکراتوجودداشتهاست 

براساساادامخواندهاینمناف ازبینرفتهاست 

تواعیایجادنمایودکوهمشوروعوبینیبودهوبایستغیراابلپیشمورداخته میاادام

اانونیباشد 

یکرابطهعلّیمستقیمبینااداماتیکهمنجربوهفووتمنواف شودهبواموذاکراتصوورت

  گرفتهوجودداشتهباشد 
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