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مقدمه
انتظاراتمشروعاصطهحیاستکهبیشتردرحقوقاداریرایجاستوبهعنووانابوزاری
برایکنترلاضاییاعمالدولتوحمایتازحقوقشوهروندانمطورممویشوود درحقیقوت
انتظاراتمشروع،خواسته هاوتواعاتموجوهومعقوولیاسوتکوهدرروابوطمتقابولافورادبوا
هایاختیاریایجادمیشوود بوهنحوویکوه

مقاماتدولتیبویژهدرچارچوباعمالصهحیت
عدمتوجهبهآنهایاصورفنظرازآنهوا،موجوعورودخسوارتیواسولعمنفعوتازشوهروندان
میگردد بدینجهت،تضمیناینابیلانتظاراتشوهروندان،مسوتلزمنووعیحمایوتحقووای
است بنابراینمقاماتدولتیوحکومتینمویتواننودازتصومیمات،رویوههوایادارییواحتوی
اظهاراتسابقخود،جزدربرخیشرایطاستثناییبهدلیلاحترامبهانتظاراتمشروعدراالوع
اواعدحقوقاداریاستنکا ورزند(زارعیوبهنیا 856:8931،
درخصوصماهیتانتظارمشروعبینحقواداناناخته نظروجوددارد ازیوکرور ،
برخیمعتقدنداحترامبهانتظارمشروعنوعیحقاستکهدر منتصمیماتاداریتعریفو
مورداستنادذینف

ارارمیگیرد((Hadfield, 1988: 104

درمقابل،گروهویانتظوارمشوروعرا

منفعتمیدانندکهناشیازتواعاتیاستکهشوهروندانبرمبنوایاعتموادبوهتصومیمات

ماهیتاً
برایخودمتصورشدهاند( (Tate, 1989: 17حوالآنکوهدیودگاهسوومیوجوود

مقامعمومی
داردکهانتظارمشروعرادرحقوقعمومیبهعنوانیکاصلکلیحقوایمحسوبمویکنود
(زارعیوبهنیا 841:8931،
اصلانتظاراتمشروعازحقوقآلماننشاتگرفتهودرحقوقبینالملل،مویتووانگفوت

اساساصلحسننیتراتشکیلمیدهد بهبیاندیگردرحقیقتمنشاحمایتازحسون

پایهو
نیت،اصلانتظاراتمشروعمیباشد واتیدویاچنددولوتبوایکودیگرموذاکرهمویکننودو
اصدانعقادمعاهده ایدارند،پیشازآنکهاانونبرروابوطآنهواحواکمشوود،روابوطآنهوابور
اساسانتظاراتمتقابلآنهاتعیینومشخصمیشود حسننیوتدرجایگواهیوکاصولکلوی
حقوایازانتظاراتیکهمشروعواانونیباشدحمایتمیکند(Panizzon, 2006: 203




یکیدیگرازاصولحقوایبینالمللیکهبهاصلانتظواراتمشوروعشوباهت دارداسوتاپل

است،بدیننحوکههردوشاملتعهدیوا حوشوفا توسوطیوکرور اسوتکوهسوبع
میشوددررر دیگرتواعیایجادشودوبهآناعتمادکند اماتفواوتیکوهباعوفتفکیوک

جایگاه«اصلانتظاراتمشروع»درسازمانجهانیتجارت 251

ایندوازیکدیگرمیشوددرخصوصمطالبهخسوارتاسوتکوهمعمووتمطالبوهخسوارتاز
نهادهایدولتیبهمراتعسختترازاشخاصخصوصی استونیازمندتشریفاتخواصخوود

میباشد(Cartwright, 2006: 6


بایدتوجهداشتکهانتظارمشروعباحقمکتسبهتفاوتدارد حقمکتسعبهمثابوهحقوی
ایازاطعیتوثباتبهملکیتشخصدرآمدهومدیوننمیتواندآنرا

استکهنوعاًبادرجه
ازبینببرد،لذاهرگز«پسگرفتنی»نخواهدبودوهمینبرگشتناپذیری،ازمعیارهوایاصولی
تمیوزایونحوقاز«انتظوارمشووروع»محسووبمویشوود(کاتوزیوان 69-62:8915،ازایوونرو
میتواناجرایحقمکتسعراازدادگاهمطالبهنموددرحالیکهاحورازانتظوارمشوروعتحوت
شرایطخاصیامکان پذیرخواهدبودوچوهبسوادرموواردی،دادگواهاسوتنادبوهایوناصولرا
نپذیرد چنانکهدردعوایاختراعات-هند8رکناستینا بوهدلیولفقودانمبنوایحقووایایون
اصلدرموافقتنامهراج بهحقوقمالکیتفکریمرتبطباتجوارت(توریپس ،اسوتنادآمریکوا
(خواهان بهاصلانتظاراتمشروعرانپذیرفت(انصاری 841:8939،
درسازمانجهانیتجارتکهمو ووعایونمقالوهاسوتازدیودگاههیواتحولاخوته ،
حمایتازانتظاراتمشروعاعضابهعنوانیکیازاصولتثبیتشدهدرگاتشمردهمویشوود
کهازماده29گاتنشاتگرفتهوبهمقرراتحلوفصلاخته
patent,Panel Report, 1998: para 7.20

مربووِمویباشود (India-



اینمفهومدرابتداتوسطهیاتحولاخوته درزموانگوات8361واردادبیواتسوازمان
جهانیتجارتگردیدوسپستوسطرکنحولاخوته درسوازمانجهوانیتجوارتتوسوعه
یافت هیاتحلاخته ورکناستینا درسازمانجهانیتجارتاصلانتظاراتمشوروعرا
بهعنوان«شرِراابتبرابر»درجاییمیشناسندکهبازارخارجیبراسواسآنبوهیوکبوازار
ایمذاکرهشدهاعتمادمیکند


داخلیربقامتیازاتتعرفه
اینمقالهدرنظرداردتابهاینپرسشپاسخدهدکهمنظوورازاصولانتظواراتمشوروعدر
نظامسازمانجهانیتجارتچیست؟بهبیاندیگراصولانتظواراتمشوروعدرسوازمانجهوانی
 8درپروندهاختراعات-هند،آمریکابهعنوانخواهانعلیههندبهدلیلااوداممغوایربوابنودهای1و3مواده11موافقتناموه
جنبههایتجاریحقوقمالکیتفکرییاتریپس Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
)” Property Rights or “TRIPSبهرکنحلاخته شکایتکرد
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تجارتبهچهمعناییبهکارمیرود؟سپس منبررسیآرایصادرهدررکنحولاخوته 
بهارزیابیوتحلیولنقوشایوناصولدرحولوفصولاختهفواتدرسوازمانجهوانیتجوارت
نامههواییکوهتواکنوندرخصووصاصولانتظوارات
بپردازد اگرچهشمارکتع،مقاتتوپایان 
مشروعبهرشتهتحریردرآمدهاند،الیلاست،اماغالباًمطالبیبهبررسویایوناصولدرحقووق
عمومیواداریاختصاصیافتهاست ازاینروبررسیجایگاهونقشاصلانتظواراتمشوروع
درنظامحقوایسازمانجهانیتجارتمو وعبدیعیبهشومارمویرودوازورودبوهبررسوی
مفهومانتظاراتمشروعدرحقوقبینالمللوحقوقداخلیبهدلیولتفواوتدرمعنواوکواربرد
آناجتنابمیگردد 



 .1مفهوم انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت
بهعقیدهتوماس کاتیرانتظاراتمشروعجز ابوداعاتسوازمانجهوانیتجوارتمحسووب
میشود،زیراچنینمفهومیدرحقووقبوین الملولعموومیتواابولازآنوجوودنداشوتهاسوت
( (Cottier &Schefer, 2000: 58–9اماپیشازتبیینمفهومانتظاراتمشروعدرسازمانجهوانی
تجارتنگاهیگذرابهتفاوتایناصلدرسایرنهادهوایبوینالملولبوهعنووانمثوالاتحادیوه
اروپا 
مفهوم«انتظاراتمشروع»درسازمانجهانیتجارتباسوایرنهادهوایبوینالمللویازجملوه
اتحادیهاروپاتفاوتهاییدارد اولینتفاوتعبارتاستازاینکهسازمانجهانیتجارتیک
هایعضومیباشدونمویتووانگفوتکوه


الدولیاستومقرراتآنناظربردولت
سازمانبین
آیایکدولتعضودرسازمانجهانیتجارتمیتواندربقمفهومانتظاراتمشروع،یکویاز
ارکاناینسازمانرا مس ولنمایود؟درحالیکوهاصوولاتحادیوهاروپواییازانتظواراتمشوروع
اشخاصخصوصیمانندتجارویاتولیدکننودگاندرمقابولاعموالغیرمترابوهنهادهوایاداری
اتحادیهمحافظتمیکندواینمحافظتشاملدولتهایعضونمیشوود،بلکوهصورفاًجهوت
حفاظتدرمقابلنهادهایاداریاست بدیهیاستبرایناساسانتظاراتمشروعدولوتهوای
عضوبااشخاصخصوصیدریوکسوطحنخواهودبود مویودایوناموررایصوادرهازدیووان
عدالتاروپاییاستکهمقررداشتاصولانتظواراتمشوروعبخشویازنظومحقووایجامعوه
اروپاییراتشکیلمیدهد همچنیندیوانبهرابطهمستقیمیبینایناصلبااصولحسوننیوت
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اشارهکردوبیانداشتکه اصلحسننیتیکااعدهعرفیدرحقووقبوینالملولاسوتکوه
توسطدیوانبینالمللیدادگستریموردشناساییارارگرفتهوبرایجامعهاروپانیوزالوزامآور
میباشد حسننیتدرحقوقبوین الملولعموومیازآثوارونتوایجاصولحمایوتازانتظوارات
مشروعبهشمارمیرود همچنیندرپروندهاُپل آستریاوشورایاروپایی،دیوانپسازاینکوه

تاییدکردحسننیتبخشیازحقوقاتحادیهاروپامیباشد،اصلانتظاراتمشروعرابوهروور

خاصجز اصولاانونیاتحادیهشناخت 8
تفاوتدیگرمربوِمیشودبهاینکهنهادحلاخته درسوازمانجهوانیتجوارت،ریشوه
اصلانتظاراتمشروعرادرااعدهعرفیوفایبهعهدبهعنوانیوکاصولاساسویکوهبورآن
اجماعدارند،مییابند حالآنکهاضاتاتحادیهاروپاانعطوا پوذیرتربوودهوپایوههوایاصول
انتظاراتمشروعرادراصلکلیحسننیتمیدانند 

هیاتحلاخته دردورانگات8361اینمفهوومرابوهعنووان«شورِتزمبورایراابوت
برابر»بااستنباِازماده9گاتدرادبیاتسازمانجهانیتجارتمعرفویکورد بوهاعتقوادهیوات
حلاخته ،رفتارهایتبعیضآمیزسبعمیشودتاانتظاراتدولتهاازراابتبرابوروعادتنوه،
نمایددرحقیقتمیتواندبهنووعی

وانینیکهرفتارهایتبعیضآمیزرامن می

بینتیجهگردد لذاا
ازانتظاربرخورداریازرفتارهایبرابرحمایتکند(. Barak-Erez, 2005: 589
ایناصلدرسازمانجهانیتجارتبهعنوان«راابوتبواشورایطبرابور»بوهکوارمیرود،بوه
عبارتدیگربهمعنایشرایطراابتیبرابربینمحصوتتوارداتیوداخلیمطرماست

2

اصلانتظاراتمشروعدراالعشرایطراوابتیاوادراسوتازتغییورامتیوازاتتعرفوهایکوه
مذاکرهشدهبهوسیلهااداماتاانونیبینالمللیجلوگیرینمایودوازارزشامتیوازاتتجواری
مبادلهشدهحفاظتنماید ارزشاصلییکامتیوازتعرفوهایحصوولارمینوانازدسترسویبوه
بازاربهترازرریقبهوایاصوهمشودهاسوت اصووتًرور هواییوکاورارداددرخصووص
امتیازاتتعرفهایمذاکرهمی کننودتوامنوافعیعایدشوانگوردد بنوابراینآنهوافوریرابوراین
میگذارندکهامتیازاتمذاکرهشدهبهرورسیسوتماتیکدسوتخوشتغییورنخواهودشود اگور
هیچحقیدررابطهباجبرانخسارتبهآناناعطانشوددراینصورتآناننسبتبهامتیوازات
;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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تعرفهایبیتفاوتبودهوموافقتنامههابهعنووانچوارچوبیبورایموذاکراتتجواریبوینتیجوه
خواهندماند لذاکاربردانتظاراتمشروعدرسازمانجهانیتجارترامیتواندرمواردذیول
خهصهکرد:


حفاظتازتثبیتتعرفههاوامتیازاتمذاکرهشده 

الف-

(Germany – Sardines, Working Party Report 1952: Para. 16; Japan – Film, Panel Report
1998: Para, 10; Korea – Government Procurement, Panel Report, 2000: Para. 7).

ب-زمانیکهموافقتنامههایتحتپوششسازمانجهانیتجارتدرمواردیفااودمقرراتوی
باشد،اصلانتظاراتمشروعبرایپرکردنخه هابوهکوارمویرودبوهنحوویکوهعودمخورو 
شرایطراابتازمسیرصحیحتضمینشود)(Japan – Film, Panel Report, 1998: Para. 10

پ-انتظاراتمشوروعدرسوازمانجهوانیتجوارتازتجوارتحمایوتمویکنودوامکوان
پیشبینیتجارتدرآیندهرادارد).(India–Patents, Panel Report, 1998: para7


ت-ازرر  هایتجواریدرمقابولتغییراتویکوهباعوفورودخسوارتمویشوودحمایت
بویژهزمانیکهامتیازاتتعرفهایبهدلیلااداماتیکهربقمقرراتسازمانمن نشوده

میکند،

است،تغییرنمایدوتضمینمیکندکهشرایطراابتبراثرااداماتخوه مقورراتسوازمان
زایلنشدهباشد

8

کندکهفرصتهوایراوابتیبوه

ث-انتظاراتمشروعدرسازمانجهانیتجارتتضمینمی
نحوموثروبرابر،مابینکاتهایوارداتیازکشورهایمختلف،همچنینمابینکاتهایوارداتوی
بامحصوتتداخلیوجودداشتهباشد( .(Japan – Film, Panel Report, 1998: Para 10
ازآنجاکهاصلانتظاراتمشروعبهعنوانتجلیاصولحسوننیوتمووردتوجوهاورارگرفتهاست،بنابراینربقماده98کنوانسیونحقوقمعاهداتوینایناصلبوهکموکتفسویر
انجهانیتجارتمیآید 2

موافقتنامههایسازم

چ-اصلانتظاراتمشروعمیتوانداسوتفادهازاسوتثنائاتواردبورموافقتناموههوایسوازمان
جهانیتجارترامحدودیامن نماید هیاتحلاخته دردعوایلباسزیر-آمریکاپساز
بازنگریعبارات،محتواواهدا موافقتنامهمنسووجات وپوشوا 9بوهایوننتیجوهرسویدکوه
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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دولتهایعضوصادرکننده،اانوناًمیتوانندانتظارداشتهباشندکهااوداماتحفواظتیمواوت8
موردپذیرشراربقماده4موافقتنامهمنسوجاتوپوشا بوهتودریجاجورانماینود همچنوین
دولتهامیتواننداینارمینانرابهواردکنندگانبدهندکهدسترسیبهبازاروسرمایهگذاری
آنانلطمهنخواهددید درنتیجههیاتحلاخته باصدورچنینرأییاعهمنمودکهتوسل
بهااداماتحفاظتیمواتیبهمنظورحمایتازانتظاراتمشروعررفینمجازخواهدبود– US
)Underwear, Panel Report, 1997: Para. 7.20




 .2اصل انتظارات مشروع در مقررات سازمان جهانی تجارت
بنود9مواده81موافقتناموهعموومیتجوارتخوودماتیوا«گوتس»2بوهصوراحتاز«شوورایط
راابت»9سخنمیگویدکهبهعقیدهبرخیازحقواودانانازجملوهپوانیزون،کواتیروبرخویاز
هیاتهایحلاخته منظوراز«شرایطراابت»راهمانرعایتانتظواراتمشوروعمویداننود 
اینبندبیانمیدارد«:چنانچهرفتاررسماًمشابهیارسماًمتفواوتمتخوذه،شورایطراابوترادر
ایاسباخدماتیاعر هکننودگانخودماتمشوابهعضوودیگور،بوهنفو خودماتیواعر وه
کنندگانخدماتاینعضوتغییردهد،ازمطلوبیتکمتوریبرخووردارخواهودشود» بنوابراین
آنچهازاینمادهبرداشتمیشودایناستکهاعضامکلوفانودرفتواریراکوهبواخودماتو
عر هکنندگانخدماتخوددارندبااعضایدیگرهمداشتهباشوندوایونرفتوارازمطلوبیوت
کمتریبرخوردارنباشد بنابراینتغییردرشرایطراابت،رفتارنامطلوبترمحسوبمیشوودکوه
قضمیکند 

انتظاربرخورداریازرفتارمشابهران
عهوهبرایون،رویوهرکونحولاخوته ودکتورینآنرابوهروور ومنیدرموواد2و9
موافقتنامهعمومیتعرفهوتجارتیا«گوات»،83366یافتوهانود برربوقگوات8336انتظوارات
مشروعازامتیازاتتعرفهایکهموردمذاکرهارارگرفتوهاسوت،حمایوتمویکنودتواموجوع
عدولدیفاکتوتوسطیکعضوارارنگیرد اگرچهرکناستینا تاکنوناابلیتاجورایآن
رابهرورکاملنپذیرفتهاست،اماباایناوصا تصدیقمینمایدکهاصلانتظاراتمشروعاز
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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ماده9گات36ونیزماده29کهپایهواساسمقرراتحلوفصلاخوته مویباشود،اابول
استنباِاست 
8

شق(ب ازبنود8مواده29گوات8336ونیوزمواده24تفواهمناموهحولاخوته  مقورر
دارند:منافعیکهبهروراانونیومشروعانتظاردستیابیبهآنمیرود،اگرلطمهببیندیوااز

می
میانبروددراینصورتموجباتشکایتمبتنیبرعدمنقضرافراهمخواهدآورد بنوابراین
مهحظهمیشودکهاصلانتظاراتمشروعمیتواندبهعنوانتوجیهیبرایررمشکایتعودم
نقضتوسطررفینمورداستنادارارگیرد 


 .3اصل انتظارات مشروع در ماده  3گات
ماده 9گاتبهرورکلیبهاصولرفتوارملویدرمووردو و مالیواتومقورراتداخلوی
مربوِمیشودومقررمیداردکشورهایعضوسوازمانجهوانیتجوارتبایودبوامحصووتت
وارداتیکهباپرداختعواریگمرکیوهزینههایدیگورازمورزعبوورکوردهوواردبوازار
داخلیآنهامیگردند،رفتاریاعمالکنندکهازمطلوبیتکمترینسبتبهرفتاراعمالشدهبا
کاتهایداخلیبرخوردارنباشد هد اصلیوعمدةماده9گات،جلووگیریازحمایوتبوه
وسیلهااداماتاانونگذاریواعمالمالویاتمیباشد باتخص،تضمیناینکهااداماتداخلوی
منجربهحمایتازتولیداتداخلینگردد بهاینترتیعماده،9سوازمانراملوزممویسوازدتوا
شرایطراابتیمساویبینمحصوتتوارداتیومحصوتتداخلیرافراهمسازندوهمچنوین
ازانتظاراتاعضا،نهتنهادرخصوصحجمومیزانخاصیازتجوارت،بلکوهازراابوتبرابور
بینمحصوتتوارداتیوداخلیحمایتگردد بنابرایننقضاصلرفتارملیبهشکلداشوتن
رفتارنامطلوبتربامحصوتتوارداتیبهمنزلهنابرابریشرایطراابتیاستکوهمنجوربوهنقوض
انتظاراتمشروعدولتواردکنندهمیشود

درسازمانجهوانیتجوارتوحتویماابولآنیعنویدردورانگوات،8361پرونودههوایی
مطرمشدهکهاصلانتظاراتمشروعبهعنوانعنصراصولیواساسویدرمواده9گواتموورد
توجهارارمیگیرد 2

بهعنوانمثالدراضیهمشروباتالکلیژاپن،شوچویژاپنکهازمالیاتکمترینسبتبوه
1. Dispute Settlement Understanding.
2. Japan– Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, 1996: 16.
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ودکا وسایرمشروباتوارداتیبرخورداربود،بهدلیولبرخوورداریازمالیواتکمتورموجوع
نقضبند2ماده9گاتشدهوبهاینترتیعاانونمالیاتژاپنسبعتغییرناعادتنهدرشورایط
راابتیوفرصتهایراابتیبهنف شوچوگردید 

درپروندهمشوروباتالکلوی-ژاپونبورایاولوینبواررکوناسوتینا درگوزارشخوودبوه
صراحتتاییدکردکهماده9گاتازانتظاراتیحمایوتمویکنودکوهشواملبرابوریشورایط
راابتیبینمحصوتتوارداتیومحصوتتداخلیاست 8
 .4اصل انتظارات مشروع در بند  3ماده  11گتس
تهیهکنندگانگتس،اصولیکهبرایحفظشرایطراابتدرگاتتثبیتشودهبوودرانیوز
مقررنمودند،بدیننحوکهنهتنهابند9ماده81گتسشاملتعهدرفتارملیمیشوود(تعهودی
کهصریحاًرفتارتبعیضآمیزمیانخدماتداخلیوخوارجیرامنو مویکنود ،بلکوهتغییوردر
شرایطراابترابهعنواننقضیکتعهدبهنحوتبعیضآمیزالمدادمینماید درارتباِبااین
پرونده هاییدررکنحلاخته مطورمشودهاسوتکوهبوهبحوفدربوارةانتظوارات

مو وع
مشروعدرپرتومقرراتگتسپرداختند 2
مو وعاخته درپروندهماشینکانادا،اادامکانادادرخصوصو

مالیاتبورواردات

وسایلنقلیهبود جامعهاروپاوژاپنبهعنوانخواهانادعاکردندکهو

مالیواتبورواردات

وسایلنقلیهباماده81گتسمغایرتدارد زیراو

مالیاتبرخه تعهدکاناداربقجودول

تعهداتش عهوه،ایناادامکانادابرعر هخدماتدربخشنقلیهتاثیرگذاراستونیزسوبع
نندگانخدماتخارجیازرفتارنامطلوبترینسبتبوهعر وهکننودگان

میشودکهعر هک
خوودماتمشووابهکانوواداییبرخوردارشوووند کانووادابووهتولیدکننوودگانوسووایلنقلیووهکانووادایی
معافیتهاییاعطانمودکهاینمعافیتهاشاملعر هکنندگانخدماتوسایلنقلیهکانوادایی
نیزمیشدولیعر هکنندگانخدماتخارجیازاینمعافیوتبهورهاینمویبردنود همچنوین
اانونجدیددرخصوصو

مالیات،تولیدکننودگانوسوایلنقلیوهراملوزمموینمایودکوهاز

خدماتارائهشدهتوسطعر هکنندگانخدماتدرداخلکانادااستفادهنمایندکوهایونامور
مغایرتباتعهدکاناداربقماده81گتسدارد 
1. Ibid.
2. Canada–Autos, Panel Report 2000; EC–Bananas, Panel Report, 1997.
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گتسمقررمیدارد:

ماده81
-8هرعضودربخشهاییکهدرجدولشذکرشدهاندوبارعایتایودوشرایطمقرردر
آن،رفتاریرادرموردخدماتوعر هکنندگانخدماتهرعضودیگوردرخصووصهموه
ااداماتموثربرعر هخدماتاتخاذخواهنودکوردکوهازرفتوارمتخوذهدرابوالخودماتو
عر هکنندگانخدماتمشابهداخلیازمطلوبیتکمتریبرخوردارنباشند 8
-2هرعضومیتواندبااتخاذرفتاریرسماًمشابهیارسماًمتفاوتبارفتارمتخذهدرموورد
خدماتیاعر هکنندگانخدماتمشابهداخلیخوود،درابوالخودماتوعر وهکننودگان
خدماتاعضایدیگر،شرایطبند8رابرآوردهسازد 
-9چنانچهرفتاررسماًمشابهیارسماًمتفاوتمتخذه،شرایطراابترادرایاسباخودمات
یاعر هکنندگانخدماتمشابهعضودیگر،بهنف خدماتیاعر هکننودگانخودماتایون
عضوتغییردهد،ازمطلوبیتکمترتلقیخواهدشد 
کانادادرپاسخاظهوارداشوتدربخوشمربوروهچنوینتعهودینپذیرفتوهومعافیوتبورای
تولیدکنندگانداخلیتاثیریبرعر هخدماتندارد ادعایدیگرخواهانهااینبودکهاانون
جدیدکاناداتولیدکنندگانوسایلنقلیهراملزمساختهتابهایتولیدرابهحداالارزشافزوده
کاناداییبرساندبرایاینکهبتوانندازمعافیتگمرکیبورایوارداتبهورهمنودشووند لوذاایون
رفتارسبعمیشودکهعر هکنندگانخدماتخارجیازمطلوبیتکمترینسوبتبوهعر وه
کنندگانخدماتکاناداییبرخوردارشوند 
هیاتحلاخته چنیناستدتلکوردکوهالزامواتمقوررشودهدراوانونجدیودکانوادا،
انگیزهومشوایاستبرایکسانیکهازمعافیتگمرکیدروارداتبهرهمندمویشووندتوااز
خدماتدرداخلکانادااسوتفادهنماینودلوذامویتوانودمنجوربوه"تغییردرشورایط راابوت"در
خصوصعر هخدماتدرداخلکاناداشود اگرچهاینالزاممقررشدهدراانونکانوادابوین
عر هکنندگانداخلیوخارجیتفکیکویاایولنشودهولویتواثیرتبعویضآمیوزیبورعر وه
کنندگانخدماتدارد 2
عهوهبراین،بند5الفشق2ازماده4گتسنواظربوهدوموینتعهودحقووایدولوتهوای
 8تعهداتخاصپذیرفتهشدهربقاینمادهبهگونه ایتفسیرنخواهدشودکوهعضوویرابوهجبورانهورنووععودممزیوت
راابتیذاتیکهازماهیتخارجیخدماتیاعر هکنندگانخدماتمربوِناشیمیشودملزمگرداند 
2. Canada–Autos, Panel Report, 2000: Para. 10.307.

جایگاه«اصلانتظاراتمشروع»درسازمانجهانیتجارت 253

یدارد«:در
عضواستکهانتظارمشوروعرامووردحمایوتاوراردادهاسوت ایونبنودمقوررمو 
بخشهاییکهدرآنهایکعضوتعهداتخاصیرامتقبلشدهاست،عضوومزبوورتواهنگوام
تزماتجراشدننظاماتایجادشدهدرایونبخوشهوابوهموجوعبنود،6آندسوتهازالزاموات
مربوِبهصدورمجووزومشخصواتواسوتانداردهایفنویکوهتعهوداتخواصمزبووررابوه
سازندیابهآنهالطمهواردمیآورند،اعمالنخواهدکرد بوهگونوهای

گونههایزیربیاثرمی
کهبههنگامابولتعهداتخاصدرآنبخشها،بهرورمعقولدورازانتظوارآنعضووبووده
باشند» بنابراینبراساسگتسیکدولتمیتواندانتظارداشوتهباشودکوهخودماتداخلویاز
رفتارمطلوبترینسبتبهخدماتخارجیوعر هکنندگانخدماتبرخوردارنشوند 
کهبایدموردتوجهارارگیردایناستکه«انتظواراتمشوروع»ربوقگواتبوا«انتظوارات
مشروع»براساسگتسدارایتفاوتهاییاست برخه بند8بمواده29گوات8ومواده24
تفاهمنامهحلاختهفکهخسارتدرشوکایاتمبتنویبرعودمنقوضرامقوررمویدارد،فوار از
اینکهاادامصورتگرفتهمغایربامقرراتموافقتنامهباشدیوانباشود،بنود9مواده29گوتسبوه
صراحتتسریانتظاراتمشوروعرابوهااوداماتموافوقبواگوتسمحودودمویسوازدومقورر
میدارد«:اگریکعضوتشخیصدهد،بهموجعاسمت9هریکازمزایواییراکوهبوهروور
معقولانتظارداردبراساستعهدخواصعضوودیگورعایودششوود،درنتیجوهااودامیکوهبوا
مقرراتاینموافقتنامهتعاریندارد،ازمیانرفتهویالطمهدیدهاست،میتواندبهتفواهمناموه
حلاخته

متوسلشود»(WTO Analytical Index, 2003: pp 368–9



تفاوتدیگرمربوِمیشودبوهاینکوهبنود9مواده29گوتسبورخه مواده9گوات،بوه
صراحتبهانتظارمشروعدولتهایعضوتوجهداشتهوحذ یالطمهبوهمزایواومنواف رابوه

عنوانشروریبرایانتظاراتمشروعالمدادمینماید 



 .5حمایت از انتظارات مشروع در نهاد حل اختالف سازمان جهانی تجارت
پایهواساسسازمانجهانیتجارتبرایآغازنظامچندجانبهتجاریمبتنیبرحسوننیوت،
عدالتوانصا بهعملکردهیاتحلاخته درموافقتنامهعمومیتعرفهوتجارت8361بوه
 8اگررر متعاهدیتشخیصدهدهرگونهمنفعتیکهبراساساینموافقتنامهبهرورمسوتقیمیواغیرمسوتقیمبوهآنتعلوق
میگرفتهازبینرفتهیالطمهمیبیندیاتشخیصدهدکه انجاماادامیتوسطیکرور متعاهوددیگوراعومازاینکوهبوا

مقرراتاینموافقتنامهمغایرتداشتهباشدیاخیر  
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منظورحمایتازانتظاراتمشروعبرمیگردد اصلانتظواراتمشوروعبوهروورمعموولیوک

مفهومحقوایاست اینمبحفمشتملبردوبنداست دربنداولبهپروندههاییاشوارهکوهدر
نظامگات8361مطرمگشتهوعدمرعایتانتظاراتمشروعدرآنهاادعاشدهبود بنددومبه
پروندههاییکهدررکنحلاخته سازمانجهانیتجارتدرخصوصحمایتازانتظارات
مشروعمطرمشدهاست 

 .6حمایت از انتظارات مشروع در نظام حل اختالف گات 1441
هیاتهایحولاخوته دردورانگوات8361اصولحمایوتازانتظواراتمشوروعرابوه
عنوانیکیازاصولخاصگاتموردشناساییاراردادوآنرابه«شرایطراابت»معناکورد 
بدیننحوکهایناصولموان تغییوردرامتیوازاتموذاکرهشودهمویشوود از،8351هیواتحول
ایتکردهتافرصتهایراوابتیمسواویبوین

اخته ازانتظاراتمشروعدولتهایعضوحم
محصوتتدربازارهایخارجیمحققگردد دردورانگات،8361فقطسهمووردشوکایت
وجودداشتکهدرتمامیآنهاادعاشده،انتظاراتمشروعدربارةامتیازاتتعرفهای،ربقبنود
8بماده29گات8361رعایتنشدهاست اینپروندههاعبارتبودندازسوبسوید-اسوترالیا
(، 8351ساردین-آلمان(، 8352دانههایروغنیجامعوهاروپوا( 8331کوههورسوهموورداز
شکایتمبتنیبرعدمنقضبودهاند 

 .1حمایت از انتظارات مشروع در رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت
هیاتحلاخته دردورانسازمانجهانیتجارت،عملکردهیواتحولاخوته گوات
8361راادامهدادومفهومانتظاراتمشوروعرابوهعنووان«شورِراابوتبرابور»بوهموافقتناموه
جنبه هایتجاریحقوقمالکیوتفکوری(توریپس وموافقتناموهخریودهایدولتویتعمویمداد 
هیاتحلاخته دردونوبتتهشتااستفادهازانتظاراتمشروعبهعنوانابوزارتفسویریرا
درادبیاتحقوایسازمانجهانیتجوارتواردنمایود،امواهوردوبوارتوسوطرکوناسوتینا 
متوافشد سرانجامحمایوتازانتظواراتمشوروعدرپرونودهاختراعواتهنودوبوهدنبوالآن
پروندهخریدهایدولتیکُرهبهعنوان«دکتورین»رسوماًمووردشناسواییارارگرفوت دراضویه
اختراعاتهند،بیانداشتکهمواد،8بند5ماده2وماده9گاتبهنوعیمتضمنحمایتاز
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انتظاراتمشروعاست،بنابرایننقضاینموادمیتواندمنجربوهرورمشوکایتبوراثورنقوض
گردد 8درشکایاتبراثرنقضکهبراساسبند8بماده29ررممویشوود،هیواتهوایحول
اخته بهشکایاتربقمواد9و88گواترسویدگیمویکننودومعمووتهود ایونموواد،
حمایتازانتظاراتاعضادرخصووصراابوتمیوانمحصووتتداخلویووارداتویاسوتدر
مقابلِانتظاراتیارارداردکهبهحجمتجارتمربوِمیشود 2
همچنینهیاتحلاخته درپروندهتجهیزاتکامپیوتری-جامعهاروپا،نقضبند5مواده
2گات8336رااحرازکردواظهارداشتکهزمینهایبورایدرخواسوتحمایوتازانتظوارات
مشروعاراردارد 
درپروندهتجهیزاتکوامپیوتری9مو ووعانتظواراتمشوروع،درخصووصتفسویرجودول
تعرفههامطرمشد هیاتحلاخته تاکیدکردکهحمایتازانتظاراتمشروعدرخصووص
رفتارتعرفهایبایککاتیمرزی،یکیازمهمترینوظایفماده2گات8336میباشد زیرا
دولتهاعمدتاًبهایندلیلدرخصوصامتیازاتتعرفهایمذاکرهمویکننودکوهمطمو نشووند
مذاکراتبرپایهانتظاراتآنهامبنیبرعدمتغییربهایامتیازاتتعرفهایاراردارد 

عاداشتکهتجهیزاتکامپیوتریبایدازهمانتعرفهایکهبورای

دراینپرونده،آمریکااد
«ماشینهایپردازشکنندهخودکارارهعات»6ارارداردبرخوردارشووند درحالیکوهجامعوه
اروپااظهارداشتکهاعضواجامعوهدربرخووردبواایونابیولمحصووتت،رفتارهوایمتحودو
یکسانیندارندبنابراینآمریکانمیتواندچنینانتظاریداشتهباشد هیاتحلاخته ،چنوین
ارزیابینمودکهآمریکاتاچوهحودمویتوانوداانونواًدرخصووصرفتوارتعرفوهایانتظارداشوته
باشد آمریکااصوطهم«ماشوینهوایپوردازشکننودهخودکوارارهعوات»راشواملتجهیوزات
کامپیوتریمیدانستکهبسیارفراترازانتظاراتمشروعیکعضوصادرکنندهبوود درنتیجوه
ربقهبندیصورتگرفتهتوسطجامعهاروپا،چنینانتظارمشروعیرابرایآمریکاایجادکرده
بودکهتجهیزاتکامپیوتری،ازرفتارتعرفهایمشابهبواماشوینهوایپوردازشکننودهخودکوار
ارهعاتبهرهمندشوند 

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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هیاتحلاخته بیانداشتکهمتنماده2گاتبهتنهاییاهمیتانتظواراتمشوروعدر
ایراتاییدمیکند )EC–LAN, Panel Report, 1998: Para. 8.24


تفسیرتعهداتتعرفه



هیاتحلاخته بوابررسویمیوزانحجومصوادراتووارداتتجهیوزاتکوامپیوتریاز
آمریکابهجامعهاروپابهایننتی جهرسیدکهآمریکوادتیولکوافیارائوهکوردهتواادعوایشرا
اثباتنمایدوتجهیزاتکامپیوتریازهموانرفتوارتعرفوهایماشوینهوایپردازشوگرخودکوار
بهرهمندگردد.8

رکناستینا ،رأیهیاتحلاخوته مبنویبراینکوهامتیوازتعرفوهایمویتوانوددرپرتوو
انتظاراتمشروعدولتتعیینشودردکرد بهعهوه،ماده2گواتایونامکوانرامقوررکورده
کهرفتارموردانتظاردرخصوصیکامتیازتعرفوهایمویتوانودمتفواوتازرفتوارتوافوقشوده
باشد لذاتفسیریکامتیازدرپرتوانتظاراتمشروعصادرکنندهمنطبقبااصلحسننیتربوق
ماده98کنوانسیونحقوقمعاهداتویننخواهدبودوزمانیاستکهعباراتمعاهوده،موورد
نظرررفیننباشد)(Cameron, 2001: 262

درهرپروندههیاتحلاخته بهرورموردیبررسیمیکندکهعدمحصولانتظوارات
مشروعادعاشده،بهدولتمدعیاجازهمیدهدتابتواندشکایتبراثرنقوضرامطورمکنود 

درمواردیازجملهپروندهخریدهایدولتیکُرهبهدلیلفقدانرابطهعلّیبینااداماتکورهو
زیانواردشدهبهفرصت هوایراوابتیعر وهکننودگانخودماتآمریکواییبورایخریودهای

دولتیکشورکره،اینادعارانپذیرفتکهموافقتنامهخریدهایدولتیبایدانتظاراتآمریکوارا
براساسمذاکراتبرآوردهنماید 2
رکناستینا ،رویههیاتحولاخوته رادرخصووصاینکوه«انتظواراتمشوروع»اصولی
استکهدرگاتبهخوبیتثبیتشدهتاییدکردهاسوت بوهعوهوه،آرایویکوهتوسوطرکون
استینا تاییدمیشود،بیناعضواایون«انتظوارمشوروع»راایجوادمویکنودکوهدرتصومیمات
دعاویبعدیموردتوجهارارگیرد(. Mitchell, 2007: 808س والیکوهمطورممویشوودایون
استکهآیااصلانتظارمشروعبهعنوانسابقهآرایتاییدشدهبرایدعاویبعدیایجادالتزام
می نمایدیاصرفاًبهعنوانیکاصلمطرماسوتکوهاواعودکلویراو و نموودهواحتموال
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؟
ارزیابیرکناستینا دراضیهمیگوآمریکا8نشاندادکهاصلانتظارمشوروع،الزامویبورای
هیاتحلاخته ایجادنکورده،تواازصوادرهابلویتبعیوتنمایود رکوناسوتینا درگوزارش
پروندهمذکورازاینابهامپردهبرداشتوبیانکردکهانتظارمشروعدولوتهوایعضووسوازمان
جهانیتجارتااتضامیکندتااستدتلصادرهدرخصوصاختهفواتمشوابهمووردتوجوهاورار
گیرد،بهاینمعناکههیاتحلاخته می توانودازموواردابلویصورفاًبوهعنووانابوزاریبورای
استدتلخودبهرهگیرد(US–Shrimp, Appellate Body Report, 1998: Para. 109



س والیکهمطرممیشودایناستکهآیاحمایتازانتظاراتمشوروعفقوطدرشوکایات
براثرنقضاابلررماستیادرشکایتمبتنیبرعدمنقضهمامکانداردکهانتظارمشوروع
مطرموموردحمایتارارگیرد؟
ربقحقوقبوینالملولمفهوومانتظواراتشواملدوگوروهمویشوود«:انتظواراتمشوروع»و
«انتظاراتمنطقی» هیاتحلاخته بهاشتباهایندومفهومراگاهیبهجاییکدیگربهکوار
میبرد چنانکهرکناستینا درپروندهاختراعاتهندبیوانکورد«:اگرچوههیواتحولاخوته 
«انتظاراتمشروع»رابهعنوانیکیازاصولتثبیتشدهدرگاتاعمالکوردهاموااسوتدتلش
نشانمیدهدکهبهدرستیربقرویهسازمانعملنکردهاست درهنگوامتفسویر،هیواتحول
اخته ایندومفهوممتفاوتراازرویهگاتسابقبهروراشتباهبرداشتکردهاسوت یکوی
مفهومحمایوتازانتظواراترورفیناورارداددرراابوتبوینمحصووتتآنهوابوامحصووتت
رر هایدیگراستکهدرشکایاتبراثرنقضکهشاملمواد9و88گات8361مویشوود
توسعهیافتهاست دیگریمفهوومحمایوتازانتظواراتمنطقویرورفیناورارداداسوتکوهبوه
دسترسیبهبازارمربوِمی شوودودرمتوونشوکایاتمبتنویبورعودمنقوضربوقبنو د(8ب 
ماده29گاتتوسعهیافتهاست 2
ابتدادکترینحمایتازانتظاراتمنطقیدرسیاقشکایاتمبتنیبرعدمنقضربوقبنود8
بماده29گات8361مطرمشدوسپسبرخیازمقرراتمربوِبهشکایتعودمنقوضدر
.8درایناخته اکووادورعلیهآمریکامدعیاادامات وددامپینو ونقوضمواده2موافقتناموه وددامپینو توسوط
آمریکاگردید آمریکااادامبهو اانونینمودهبودکهحاشیهایمتشکنیراربقمحاسبهمقیاسیکمیانگینوزنویبوا
میانگینوزنیدیگردرریمراحلبازرسیبهصفرمیرساندکهمغایربابند2-6-2موافقتنامه ددامپین بود 
2. India-patent, Appellate Body Report, 1998: para 36.
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بند8ماده24تفاهمنامهحلاخته ذکرگردید درمواردیکهمقرراتحقووایمواهویدر
رابطهباتجارتبینالمللوجودندارد،بند8بماده29گواتدرخصووصعودمنقوض،موان 
ررفینازبکارگیریموان غیرتعرفهاییاسایرااداماتبرایازبینبوردنمنوافعیکوهموذاکره
شدهمیشود ربقبند8بماده29گات،8336هرعضویمیتوانودشوکایتعودمنقوضرا
ررمکندبهشرِآنکهمناف مذاکرهشدهدراثراادامیکهممکناستبامقرراتموافقتناموه
مغوایرتنداشوتهباشودازبوینبورود) (India-patent, Appellate Body Report, 1998: para 41
رکناستینا درپرونده هوایاختراعواتهنودوتجهیوزاتکوامپیوتریجامعوهاروپوایی ،آرای
صادرهتوسطهیاتحلاخته رادرخصوصمو وعحمایوتازانتظواراتمشوروعنقوض
کردوچنینخاررنشانسواختکو هانتظواراتمشوروعدرشوکایتازنووععودمنقوض،اابول
حمایتوپیگیریاستوسپسدرهردوپروندهچنیناستدتلکردکهحمایوتازانتظوارات
مشروعبهعنوان«شرِراابت»ربقمواد9وبند5مواده2گواتدرشوکایاتمبتنویبورعودم
نقضاابلررمورسیدگیمیباشد 8

همچنینرکناسوتینا درپرونودهتجهیوزاتکوامپیوتریچنوینرایصوادرکوردکوه«:بوا
نتیجهگیریهیاتحلاخته دربارهاینکهمعنواییوکامتیوازتعرفوهایرامویتوواندرپرتوو
انتظاراتمشوروعمشوخصکورد،مخوالفاسوتوسوپسدراداموهاظهوارداشوتکوهمفهووم
انتظاراتمنطقیکههیواتحولاخوته بوهجوایانتظواراتمشوروعموورداسوتناداورارداده
مفهومیاستکهدرشکایاتمبتنیبرعدمنقضمطورممویشودهاسوت2بنوابراینازصوادره
میتوانچنیننتیجهگرفتکهانتظاراتمشروعبهعنوان«شرِراابت»درشوکایاتمبتنویبور
عدمنقضاابلررموپیگیریاست اماخواهانبرایررمشکایتمبتنیبرعدمنقضبهدلیل
عدمرعایتانتظارمشروعبایدوجودچهارعاملرااثباتکندکهدرصورتاثباتهموهایون
شرایط،خواهانمیتواندادعایشکایتمبتنیبرعدمنقضراررمنماید:

*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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*براساساادامخواندهاینمناف ازبینرفتهاسوت معمووتًعودمحصوولانتظوارموجوهو
مشروعبهعنوانمناف لطمهدیدهتلقیمیشود 
*ااداممورداخته میبایستغیراابلپیشبینیبودهوتواعیایجادکندکوهمشوروعو
اانونیباشد 
*یکرابطهعلّیمستقیمبیناادامیکهمنجربوهفووتمنواف شودهبواموذاکراتصوورت
گرفتهوجودداشتهباشد 
بهعنوانمثال،دراضیهفیلمژاپن،درسال،8334آمریکاازااداماتدولتژاپونشوکایت
کردبهدلیلاینکهآشکارامان تولیدکنندگانفیلمآمریکاییازراابتدربازارژاپنشدهبوود 
اینااداماتشاملمقرراتمتنوعیدرخصوصسرمایهگذاریخارجیوسیاسوتهوایدولوت

ژاپنبود هیاتحلاخته علیهآمریکاحکمصادرکردبهدلیلاینکوهآمریکوانتوانسوتبوا
ادلهکافیاثباتنمایدااداماتژاپنمان ورودموفقصادرکنندگانآمریکواییبوهبوازارژاپون
شدهاندهیاتحلاخته خاررنشانکردکهدرشکایاتمبتنیبرعدمنقضبایودبوااحتیواِ
برخوردشودوبهعنوانیکمواعیتاستثناییمحسوبگردد 
هیاتحلاخته چنینفریکرد اادامیکهپسازمذاکرهامتیازاتصورتمیگیورد
درصورتیموجععدمحصولانتظارمشروعاستکهرر شاکیاادربوهپویشبینویااودام
صورتگرفتهنباشد( .(Japan–Film, Panel Report1998: Para. 10. 80
دراینپر وندههیاتحلاخته ،شکایتمبتنیبرعدمنقضازسویآمریکاراردکورد
بهدلیلآنکهنتوانستنشاندهدکهتاچهحدااداماتمربوِبهتوزیو فویلمتوسوطژاپوندر
فروشگاههایبزرگفروشفیلم،بهانتظاراتآمریکاازبرخورداریازشرایطمنصفانهراوابتی
لطمهواردکردهاست بهاینترتیعفر یکههماکنونپذیرفتهشدهایناسوتکوهااودامات
بینینشدهتلقیمیشووندالبتوهایونفر ویهدرخصووص

پسازمذاکرهبهعنوانااداماتپیش
ااداماتمربوِبهبهداشتوسهمتاعمالنمیشود( Robert W. Staiger & Alan O. Sykes,

2013: p.754



پروندهآزبستجامعهاروپا،پروندهدیگریاستکهشکایتمطرمشدهدرآن شاملهور
دونوعشکایتیعنیشکایتبراثرنقضوشکایتمبتنیبرعودمنقوضبوود درایونپرونوده 
دولتکاناداعلیهجامعهاروپابهدلیلمن دولتفرانسهازورودآزبسوتشوکایتکوردوایون
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اادامفرانسهرامغایرباموافقتنامهموان فنیفراراهتجارتونیزبند6ماده9وبندبمواده21
موافقتنامهگات8336دانست هیاتحلاخته شوکایتبوراثورنقوضراموردوددانسوتو
همانندپروندهفیلمژاپنتاکیدکردکهباشکایاتمبتنویبورعودمنقوضبایودبوااحتیواِوبوه
عنوانیکمواعیتاستثناییبرخوردکرد هیاتحلاخته ورکناستینا استدتلجامعوه
اروپادرخصوصاینکهشکایاتمبتنیبرعدمنقضمحدودبهمو وعاتیمیشودکهبوهروور
خاصدرگاتذکرنشدهحتیااودامیکوهربوقمواده21گواتجوزاسوتثنائاتواردومجواز
شناختهمیشودمی تواندمو وعشوکایاتمبتنویبورعودمنقوضاورارگیوردامواهیواتحول
اخته ورکناستینا هوردواسوتدتلجامعوهاروپواییراردکردنود هیواتحولاخوته 
تعریف«غیراابلپیشبینی»رامحدودنمودبهاینکهخواندهبهرورکلیرفتاریداشتهباشدکه
باعفشودشاکیمنتظرواوعتغییوردررفتوارکشوورهایواردکننودهآنشوود چنوینرفتواری
سب عتواعیخواهدشدکوهازدیودگاهسوازمانجهوانیتجوارت،مشوروعواوانونیمحسووب
نمیشود  8اگرچهدرگذشتهبرخیاعضایسازمانباتکیهبراصلانتظاراتمشروعبوهعنووان

مبناییبرایادعایلطمهبهمناف بهرهمیبردند،اماامروزهاینباورکهشکایاتمبتنیبورعودم
نقووضدارایالموورووسوویعیاسووتغلووطبووودهوهوورنوووعااوودامموافووقبوواگووات8336و
هایتحتپوششراشاملمیشوود). Thaddeus Manu, 2016: 75هیواتهوایحول


موافقتنامه
اخته ورکناستینا بیانکردهاندکهخسارتمندر دربند8بمواده29گواتبایودبوا
احتیاِتحصیلشودوبهعنوانیکخسارتاستثناییباایبماند
 .8رابطه اصل حسن نیت با اصل انتظارات مشروع
اصلانتظاراتمشروعاائمبهذاتاصلحسننیتاستزیراکههیاتحلاخوته چوه
دردورانسازمانجهانیوچهماابولآنیعنویگوات،8361مسوتقیماًآنرابوهعنووان«اصول
تثبیتشودهدرگوات»اعموالکوردهاسوت( .(India–Patents, Panel Report, 1998: Para 7در
متووونسووازمانجهووانیتجووارت،دربرخوویازگووزارشهووایهیوواتحوولاخووته ونظوورات
حقوادانانتوهش هواییبورایبراوراریارتبواِبوینحسوننیوتوانتظواراتمشوروعمشواهده
میشود بهخصوصدرپروندهخریدهایدولتیکره،هیاتحلاخته ایندومفهومرابوه
1. EC–Asbestos, Panel Report, 2001: Paras. 8. 295–8.297.
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صورتبرداشتجدیدیازشکایاتمبتنویبرعودمنقوضیکویدانسوت پرسشویکوهمطورم
میشودایناستکهآیاهیاتحلاخته میتواندنقضتعهدبهحسننیتراجداازنقوض
مقرراتماهویفریکند؟حتیاگرحسننیتبامفهومانتظارمشروعمرتبطباشد،تاابولاز
آننمیتوانستبهعنوانشکایاتعدمنقضمطرمشود یکشوکایتبراثورنقوضمنجوربوه
تعهدخواندهبهتر اادامربقبند8ماده83تفواهمناموهحولاخوته مویشوود،درحالیکوه
شکایتمبتنیبرعدمنقضتنهاشاملحقلغوامتیازبرربقبند8بماده24تفواهمناموهحول
اخته میگردد).(Zeitler, 2005: 752
هیاتحلاخته درپروندهاختراعاتهندیکگوامفراتورازتفسویرموافقتناموهتوریپس
برداشت اینهیاتاذعانداشتکهتفسیرباحسننیتمستلزمحمایتازانتظواراتمشوروعی
میشودکهناشیازحمایتازحقوقمالکیتفکریمیشودکوهدرموافقتناموهتوریپسمقورر
شدهاست( (India – Patent, Panel Report, 1998: para 7.18
همچنینارتباِبینتفسیرِباحسننیتوانتظاراتمشروعدرگزارشهیواتحولاخوته 
درپروندهتجهیزاتکوامپیوتریجامعوهاروپوامهحظوهمویشوود درایونپرونودههیواتحول
یاینکوهامنیوتو
اخوته پوسازاینکوهلوزومرعایوتانتظواراتمشوروعرااحورازکوردبورا 
پیشبینی پذیریحاصلشود،اظهارداشتکهانتظاراتمشروعمطابقباتفسیربراسواساصول
حسننیتمقررشدهدرماده98کنوانسیونحقوقمعاهوداتویوندرگوزارشرعایوتشوده
است  8درهردوپروندهفوق،هیاتحلاخته بهگزارشپروندهلباسزیورآمریکوااسوتناد
کردهبود دراینپرونده،هیاتحلاخته ازتفسیرباحسننیتبهرهجسوتهتوابوهنتیجوهای
دستیابدکهدرخصوصنوعانتظاراتیکهیکعضومیتوانستبهرورمشروعواانونیبور

مبنایتفسیرلغات،محتویوهد موافقتنامهداشتهباشد،امارکوناسوتینا خوه رویکورد
هیاتحلاخته درهردوپروندهاختراعاتهندوتجهیزاتکوامپیوتریجامعوهاروپوانظور
دادهاست چنانکهرکناستینا درگزارشپروندهاختراعاتهندبهوجودرابطوهبوینحسون
نیتوانتظارمشروعاشارهنمودهاست )Patents, Panel Report, 1998: para 42 India

رکناستینا درپروندهاختراعوات هنود،هیواتحولاخوته رابوهشودتبورایتفسویر
نادرستماده 98کنوانسویونویونوبرداشوتغلوطازمفهوومانتظواراتمشوروعمووردانتقواد
1. EC –LAN, Panel Report, 1998: para 8.25.
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ارارداد بهعقیدهرکناستینا ،انتظاراتمشروعهموارهدربطنمعاهداتوجودداردونگاه
هیاتحلاخته بهانتظاراتمشروعبهعنوانمفهومیجدامیتواندمنجربهایونسوو تفاهم
شودکهعباراتییامفهومیواردمعاهدهکندکهموردنظرنبودهاست 8
رکناستینا درپروندهتجهیزاتکامپیوتریجامعهاروپاتشریحکردکههود ازتفسویر
معاهدهربقماده98کنوانسیونوینحصولارمینوانازاصودمشوتر متعاهودیناسوت ایون
اصدمشتر صرفاًبرمبنایانتظاراتتنهایکنفرازمتعاهدینحاصلنمیشود 2
درپروندهدیگریکهبهپروندهاصهحاتبیرد9معرو است،دولتآمریکادراعتورای
بهرأیصادرهتوسطهیاتحلاخته ازرکناستینا درخواسوتکوردتواتشوخیصدهود
کهآیاهیاتحلاخته مرتکعخطاواشتباهیدررأیصوادرهشودهیواخیورونیوزدولوت
آمریکاتعهداتشراربقبند6ماده5موافقتنامه دایمتشوکنیوبنود6مواده88موافقتناموه
یارانه هاوااداماتجبرانینقوضنکوردهاسوت درنتیجوهرکوناسوتینا دریافوتکوهدولوت
آمریکاباحسننیتعملنکوردهاسوت6درایونپرونودهرکوناسوتینا بوهدونکتوهمهومدر
خصوصارتباِبیننقضمقرراتسازمانجهانیتجارتواادامبرخه حسننیوتاشواره
کرد رکناستینا بیانداشتکهاانونایموت شوکنیویارانوهآمریکوانبایودمنجوربوهنقوض
موافقتنامه ودایموتشوکنیوموافقتناموهیارانوههواوااوداماتجبرانویشوود همچنوینرکون
استینا پیشنهاددادشکایاتبراثرنقض،تنهادردعاویحسننیتاابلررماسوت،بوهدلیول
آنکهمستلزمارائهادلّهبرایتفکیکنقضحسننیتازنقضهرااعدهدیگریاست 5

نتیجهگیری
اصلحمایتازانتظاراتمشروعتضمینمویکنودکوهاعضوادرسوازمانجهوانیتجوارت
نتوانندب هوسویلهااوداماتموافوقحقووقوتعهوداتخوود،اموامغوایربواتعهوداتآزادسوازی
چندجانبه،سطحموان تجاریکهبراساسمذاکراتکاهشیافتهاست،راتغییردهند لذاایون
المللیکمکمینماید 


آمیزدربازرگانیبین
اصلبهحذ 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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اصلانتظاراتمشروعدرادبیاتسازمانجهوانیتجوارتبوهعنووان«حوق»،صوریحاًمقورر
نشدهاست درواا بهعنوانیکیازاصولسازمانجهانیتجارت،مزیتانتظاراتمشروعبوه
روربرابربرایهریکازموافقتنامههااابلاعمالاست برخیازمقرراتممکناستبوهروور
منیایناصلراموردشناساییاراردادهباشند،ماننودموواد2و9گوات8336ونیوزبنود9
ماده81موافقتنامهعمومیتجارتخدمات(گتس کهشرایطراابتیبرابروبوهعبوارتدیگور
انتظارمشروعرامقررکردهاست ازسویدیگرایناصلباسایراصولاساسیازجملوهاصول
حسننیتدرنظامحقوایسازمانجهانیتجارتمرتبطمیباشود درحقیقوت،ایوناصولبوه
عنوانشرایطراابت،مطابقتباتعهداتغیرتبعیضآمیزراتضومینموینمایود همچنوین،ایون
اصل«فرصتهایراابتیبرابرومؤثررابینمحصوتتوارداتیازکشوورهایمختلوفونیوز
مابینمحصوتتوارداتیوداخلیتضمینمیکند همچنوینمویتووانآنراعنصوراصولیدر

شکایاتمبتنیبرعدمنقضدانستکهتوسوطبنودهایبو مواده29گوات36ومواده24
تفاهم نامهحلاخته مقررگردید بدیننحوکهاگرانتظاردستیابیبهمنافعیبهروراوانونی
ومشروعمنجربهورودلطمهشود،درایونصوورتموجبواتشوکایتبودوننقوضرافوراهم
میآورد درخصوصشکایاتمبتنیبرعدمنقض(ربوقمواده24تفواهمناموهحولاخوته



خواهانمیتواندبااثباتشرایطذیلشکایتخودرامطرمنماید:

منافعیربقمذاکراتوجودداشتهاست 
براساساادامخواندهاینمناف ازبینرفتهاست 
بایستغیراابلپیشبینیبودهوتواعیایجادنمایودکوهمشوروعو

ااداممورداخته می
اانونیباشد 
یکرابطهعلّیمستقیمبینااداماتیکهمنجربوهفووتمنواف شودهبواموذاکراتصوورت
گرفتهوجودداشتهباشد
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