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 چکیده

 ازجمله ،مختلف سازمان جهانی تجارتهای نامهترين اصول موافقتيکی از مهم ،ملیرفتار  تعهد
تا اين  المللی باعث شده استبینهای نامهانعقاد موافقتهای پیچیدگی ،. با وجود ايناست گاتنامه موافقت

 . فقدان تعريف و توضیح اصطالحات و مفاهیمی مانندشودتدوين  کلی صورتبهگات  9تعهد در ماده 
ه در بندهای شددر کنار تنوع موضوعات اشاره« کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی»و « کاالی مشابه»

اين در حالی است که اجرای عملی اين تعهد نیازمند  بودن اين ماده افزوده است.کلی مختلف، به ابهام و
گات اهمیت  9توضیح و تفسیر ماده  ،گات ملیرفتار  . لذا در اجرای تعهداست مقررات صريح، روشن و کامل

 .دارداساسی 
توان نقش نمی ،رکن ديگری است ،مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت اگرچه

ناديده ها آن گات و رفع ابهام از 9ماده  ازجملهدر پرتوافکنی به اين مقررات را بديل رکن حل اختالف بی
 9 مندرج در ماده ملیرفتار  ،مختلف رکن حل اختالف یبا توجه به آرا بر آن است تاگرفت. اين نوشتار 

شان از رويه عملی اين رکن نیز ن. کندارائه  منسجم صورتبهگرفته را گات را توضیح داده و تفاسیر صورت
 گات دارد.  ملی صحیح تعهد رفتار اِعمالشده در اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه
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 مقدمه
سازمان جهانی های نامهدر مقايسه با ساير موافقت0عمومی تعرفه و تجارت)گات(نامه موافقت

اصول مختلف  0.استگذارتر تأثیر ،تر و در عین حال، مفصلهستند راجع به تجارت کاالتجارت که 
شود. يکی از اين می ، به نوعی اصول پايه سازمان جهانی تجارت نیز محسوبنامهاين موافقت

 اصل عدم تبعیض محسوبهای شاخه است که خود يکی از ملی اصول مهم، تعهد به رعايت رفتار
 هب نسبت خود کاالهای ترجیح از راها آن ،اعضابعد از ورود کاال به بازار داخلی  ،تعهداين  شود.می

همچنین شرط  0331گات . کندمی مشابه منعهای از طريق مالیات يا ديگر روش وارداتی کاالهای
ه است. کردعضو را جايگزين  یهادولت 1«هيکپارچ تعهد» ،آن جایبهرا نیز برچیده و  9پدربزرگ

ز آمیز خود را نیتمام کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بايد قوانین تبعیض ،اين اساسبر 
 .کننداصالح 

مانند گات در ظاهر آسان  ،تجاریهای نامهتبعیض در موافقت هکنندمنعمقررات ممکن است 
 امنداالت زيادی ؤموردی بسیار سخت بوده و به س صورتبهنمايند ولی اجرای عملی اين مقررات 

لزوم  بسیار زياد بوده وها آن شده و اجرای عملیبندهای تدوين فاصله بین ،زند. به عبارت ديگرمی
گات  لیم شود. اين امر در مورد رفتارمی کامالً احساسها آن توضیحات تکمیلی و تفاسیر بعدی در

نیز در ظاهر بسیار  گات ملی رفتار تعهد 5.است ذکر شده نیز صادقنامه اين موافقت 9که در ماده 
 . استنامه برانگیزترين مواد اين موافقتگات يکی از بحث 9ماده ولی  دنمايمی ساده

 در اين ملیرفتار  از پیچیدگی نشان ،يادداشت تفسیری 1بند و  01گات در  9تدوين ماده 
مطالب بسیار تفسیری آن به های بند و يادداشت 01اين  داشتدارد. البته بايد توجه نامه موافقت

مانند بند )اندبودهنامه صرفاً بیانگر تحوالت زمان انعقاد موافقتها آن و برخی ازاند متنوعی پرداخته
است. با توجه  شده ذکرنامه اين موافقت 9ماده  1و  0، 0گات بیشتر در بندهای  ملیرفتار  (. تعهد9

توان گفت سه بند و دو يادداشت می نددار هرکدام يادداشت تفسیری 0و  0به اينکه بندهای 
ايد دارند. عالوه بر اينها ب ارتباط مستقیم ،نامهاين موافقت ملیرفتار  با تعهد ،گات 9تفسیری ماده 

 متفاوت تشکیل شده که حوزه اجرای متفاوتی دارند.  جملهاز دو  0توجه داشت که بند 

 
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

2. See Van Den Bossche, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and 

Materials, Cambridge University Press, First Publication, pp. 45-55 & World Trade Organization, WTO 

E-learning, The WTO Multilateral Trade Agreements, 2010, pp. 47-48. 

3. Grandfather Clause  

ند دبپیوننامه گات خود به موافقت داخلی در قوانین داد بدون تغییراجازه می 0311نامه گات اين شرط به اعضای اصلی موافقت
 دادند.به شرط اينکه در زمان مقتضی تغییرات الزم را انجام می

4. Single undertaking 

5. Peter M. Gerhart, Michael S. Baron, “Understanding National Treatment: The Participatory Vision of 

The WTO”, Ind. int’l & comp. l. rev, vol. 14, vol. 3, 2004, p. 505. 
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ار رفت و مطالب متفاوتی که از تعهد اِعمالمتفاوت های اين بندها در کنار حوزه یپردازعبارت
آنچه به اين  ،شود. عالوه بر اينمی شدت باعث سردرگمی و ابهامبه ،بودهها آن مدنظر ملی

کاالی  0،افزايد اين است که در اين بندها اصطالحات و مفاهیمی مانند حمايتمی سردرگمی و ابهام
ها هیچ تعريفی از آن ،وجود دارد که در متن ماده 8و کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی 1مشابه
گات با تعريف و تعیین حدود  ملیرفتار  اين در حالی است که اجرای صحیح تعهد 3شود.نمی يافت

 ناپذير دارد. اجتناب همالزمو ثغور اين اصطالحات و مفاهیم نیز 
ی است و ناقصنامه موافقتگات  باعث شده است تا برخی بر اين باور باشند کهها اين کاستی

اگذار به رکن حل اختالف ورا ها قابل قبول دولتوظیفه تشخیص رفتارهای داخلی قابل قبول و غیر
 01کند.می محدودی برای اين رکن فراهمهای گات فقط راهنمايی 9در اين ارتباط مواد  .ده استکر

رکن حل های گات از کل پرونده ملیرفتار  مربوط به تعهدهای درصدی پرونده 03شايد آمار 
 00ی بر اين ادعا باشد.تأيیدمهر  ،اختالف

 9گات نیازمند روشنگری و تبیین ماده  ملیرفتار  اجرای صحیح تعهد ،با توجه به مطالب فوق
 رکن حلهای . اين امر بدون توسل به آرا و گزارشستو ارائه تفاسیر راهگشانامه اين موافقت

آرا  ،که در اين ارتباط داشتپذير نخواهد بود. البته بايد توجه تجارت امکاناختالف سازمان جهانی 
ولی  00.داننیاز از نقد نیست و کسانی نیز به اين مهم پرداختهکامل و بی ،اين رکنهای و گزارش

 پراکنده ،مختلف و متفاوتهای و پروندهها در سال هابايد توجه داشت که اين نظرات در گزارش
 اين نظرات در جهت توضیح و رفع ابهام از هاستفادقابل  صورتبه. ارائه منسجم، يکپارچه و هستند

 پرداختن به اين نظريات و کشف نکات ضعف و قوت هاولیلوازم  ازجملهگات  ملیرفتار  تعهد
فتار ر نظرات رکن حل اختالف در تفسیر و تبیین تعهدسعی شده است  ،. در نوشتار حاضرستهاآن

 . دوش ه ارائهپیوستهممنسجم و بهطور بهها آن رفع ابهام ازو  ملی
 9ماده  1و  0،0 بر اساس بندهای ملیرفتار  به دنبال تبیین و تفسیر زمانهم ،اين نوشتار

ر تذک. استرکن حل اختالف های تفسیری مرتبط بر اساس آرا و گزارشهای گات و يادداشت
کردن و روشن 9بندهای ماده  گات بدون تبیین ملیرفتار  تفسیراين نکته ضروری است که 

 
6. Protection 

7. Like Product  

8. Directly Competitive or Substitutable Product 

9. Genem Grossman, Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, 2012, IFN Working Paper No.917, Research 

Institute of Industrial Economics, p. 103. 

10. Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, “Still Hazy after All These Years: The Interpretation of National 

Treatment in the GATT/WTO Case-Law on Tax Discrimination”, EJIL, 2004, vol. 15, No.1, p. 68. 

11. Sherzod Shadikhodjaev, “National Treatment under GATT Article III: 2 and Its Applicability in the 

Context of Korea’s FTAs”, Journal of International Economic Studies, vol.1, June 2008, p. 67. 
12. See Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, “Still Hazy after All These Years: The Interpretation of 

National Treatment in the GATT/WTO Case-Law on Tax Discrimination”, EJIL, vol. 15, No.1, 2004. 
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 ابتدا نقش و هدف ،پذير نخواهد بود. برای اين منظوربا يکديگر امکانها آن جايگاه و ارتباط
ا بها آن و سپس بندهای مورد اشاره و ارتباط آن اِعمالگات و دامنه نامه در موافقت ملیرفتار 

ه ختشده در اين بندها پردابه اصطالحات و مفاهیم استفاده. در آخر نیز شد يکديگر بررسی خواهد
اختالف  حل رکن هروين و تفسیر، آرا و ی. با توجه به اينکه معیار اصلی برای اين تبیشودمی

رکن حل  یابتدا به مقام صالح تفسیر مقررات گات و ارزش آرا ،است سازمان جهانی تجارت
 . شوداشاره میاختالف در اين ارتباط 

 

 مقام صالح تفسیر مقررات گات . 6
 متعاهد اين سازمان اعضایسازمان جهانی تجارت از  09حل اختالفنامه تفاهم 9ماده  0 بند
از شروط و مقررات اين سازمان که طبق  01در رفع ابهامرا خواهد تا نقش رکن حل اختالف می

در همان  اامشناسند. گیرد به رسمیت بمی عمومی صورت المللبینقواعد عرفی تفسیر و حقوق 
در  ضااعتواند در حقوق و تعهداتی که نمی و احکام اين رکنها شود که توصیهمی بند و ماده اشاره

  به وجود آورد.تغییری  ،اندسازمان جهانی تجارت پذيرفتهنامه موافقت
ا فرمول ب استانداردهای بنزين معمولی و بنزينامريکا ـ استیناف در پرونده اياالت متحده  هیئت

کنوانسیون حقوق  90ماده  0اصالحی با ارجاع به قاعده اساسی تفسیر معاهدات مندرج در بند 
رد که قاعده ک تأکیداستیناف  هیئت ،د. در اين پروندهکر تأکیدنیاز به اين رفع ابهام بر  05،معاهدات

عمومی  المللبین به مرحله قاعده عرفی يا همان حقوق آمده، 90ماده  0عمومی تفسیر که در بند 
تواند مالک تفسیر مقررات گات و رفع ابهام از مواد آن باشد. همچنین اين می و 00رسیده است

 
13. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) 

14. Clarify 

 ديبا معاهدهـ 0: است ليذ شرح به داردیم انیب را معاهدات ریتفس ارچوبچ کهحقوق معاهدات  نيوکنوانسیون  90ماده . 65

 درـ 0. شود ریتفس آن موضوع و هدف پرتو در و شده داده متن در موجود یهاواژه به که یمعمول یمعان طبق بر و تینحسن با
 اب مرتبط نامهموافقت هرگونه( الف: شودیم ليذ ميضما و مقدمه شامل متن، بر عالوه معاهده مفاد معاهده، کي ریتفس جهت

در ارتباط  اهاز طرف یشتریتعداد ب اي کيکه  ی. ب( هرگونه سندشودیدر ارتباط با انعقاد معاهده بسته م هاطرف نیب که معاهده
 همراه ل،يذ مواردـ 9. شده است رفتهيپذمرتبط با معاهده  سند عنوانبه هاطرف ريسا طرف ازبا انعقاد معاهده به وجود آورده و 

( هر مقررات آن. ب اِعمال ايمعاهده  کي ریدر ارتباط با تفس هاطرف نیب یبعد توافق هر( الف: شودیم گرفته نظر در متن مفاد
 حقوق از مرتبط قواعد هرگونه( د. کند اثبات را معاهده آن ریتفس خصوص در هاطرفمعاهده که توافق  اِعمال یبعد هيرو
 نیچن نکهيا شرط به داد شدهاستفاده یهاواژه به یخاص یمعن توانیـ م1است.  اِعمالقابل  هاطرف نیب روابط در که المللنیب

 باشد. هاطرف مقصود یزیچ
16. United States-Standard for Reformulated and Conventional Gasoline, Report of the Appellate Body, 

WT/DS2/9/AB/R, Adopted 20 May 1996, p. 9. 
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که در ارتباط با نقش ابزارهای فرعی و کمکی  01اين کنوانسیون 90بر اهمیت ماده  تأکیدبا  هیئت
یز به اين سطح و اين کنوانسیون ن 90اعالم کرد که هیچ شکی وجود ندارد که ماده  است تفسیر

  08.به کار رود 9در تفسیر و رفع ابهام از ماده  90تواند در کنار ماده می جايگاه رسیده و
، هر رويه بعدی که در نيوکنوانسیون حقوق معاهدات  90ماده  9بند  (ب)اساس قسمت  بر

شود و نشان از پذيرش تفسیر خاصی از سوی طرفین معاهده داشته می زمان اجرای معاهده اتخاذ
 یالکل یاهنوشابهـژاپنپنل  ،قرار گیرد. بر اين اساس مدنظرباشد، بايد در تفسیر مقررات معاهده 

که مورد پذيرش طرفین متعاهد و رکن حل ها پنل هایگزارش»بندی نهايی اعالم کرد در جمع
دهند. میتشکیل در آن مورد خاص را رويه بعدی  ،گیردمی قرار اختالف سازمان جهانی تجارت

ها ين گزارشا چونبر اين امر صحه گذاشته است.  0331گات  0ماده  (ب)قسمت چهارم بند 
ناپذيری از گات بخش جدايی، هستند 0311متعاهد گات  اعضایدهنده تصمیمات بعدی نشان
 03.«دهندمی را تشکیل 0331

 ،معاهده از طريق رويه بعدی اعضایتوان گفت می شرطیچنین مواردی بهدر  ،با وجود اين
يا ها شدن آن الگوی تفسیری را از طريق اعالمیهاند که بتوان پذيرفتهتفسیر خاصی را پذيرفته

های واردات سیبهای محدوديت ـ پنل اتحاديه اروپا 0383. در سال کرداثبات  اعضايکسان  اِعمال
با تصمیم  0311گات های پنل هایگزارشچه که اگر کرداين استدالل اعالم  تأيیددر  یدسر

وقی موجود حقهای اين به معنی پذيرفتن استدالل شد،می پذيرفتهنامه متعاهد اين موافقت اعضای
شده اين بود که عموماً پذيرفته هروي 0311نبوده است. در دوران گات ها اين پنل هایگزارشدر 

زامی بعدی هیچ الهای کردند و پنلمی فقط طرفین اختالف را ملتزمها پنلهای و توصیه هاگزارش
  01کردند.نمی پنل قبلی احساسهای از گزارشابعت تمدر جهت 
 ،هیئت اين»که  کرداعالم  یالکل یهانوشابه-ژاپناستدالل پنل  رد استیناف نیز با هیئت

به  0311متعاهد گات  اعضایپنل از طرف  هایگزارشاعتقادی به اين موضوع ندارد که تصويب 
نیز چنین  0331بوده است. در خصوص گات  0311پذيرش تفسیر قواعد مرتبط از گات  معنی

 1ماده  0وجود دارد. وفق بند  0331برای اين مورد در گات ای ه. مقرره ويژهستاعتقادی 
کنفرانس وزيران و شورای عمومی تنها ارکانی هستند که اختیار  ،سازمان جهانی تجارتنامه موافقت

 
حاصل  ینمع ديیتأ ابزار عنوانبهشرايط انعقاد آن ، ابزارهای فرعی تفسیر: سوابقی مانند کارهای مقدماتی معاهده و 90ماده . 67

 اي شود یمعان شدننگ و نامفهومگباعث: الف(  ردیگیصورت م 90که وفق ماده  یریکه تفس یوقت اي 90از اِعمال ماده 
 .شوند استفاده یمعن صیتشخ یبرا باشد یمنطقریغ و یمعنیب آشکارا ،جينتا (ب

18. United States-Standard for Reformulated and Conventional Gasoline, Report of the Appellate Body, 

p. 17. 

19. Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of Panel, WT/DS8/R/DS10/R/DS11/R, 11 July 1996, 

para. 6.10. 

20. European Economic Community-Restrictions on Imports of Desert Apples, Report of the Panel, 

L/6491- 36S/93, Adopted on 22 June 1989, para. 12.1. 
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 را دارند. بر اساس اين جانبه آنچندهای نامهسس سازمان جهانی تجارت و موافقتؤتفسیر سند م
 صورت پذيرد. اين حقیقت که چنین اختیار اعضاچهارم سهرأی  چنین تفسیری بايد با ،بند و ماده

توان نمی دلیل کافی برای اثبات اين امر است که ،هده وجود داردانحصاری در خصوص تفسیر معا
  00.«اختیار تفسیر را در جاهای ديگر جستجو کرد ،از روی سهو

با  اهگزارشماهیت حقوقی اين  اگرچهکند که می استیناف اعالم هیئتهمین  ،وجود اين با
 ازجملهها لپن هایگزارشبايد قبول کرد که  ،تشکیل سازمان جهانی تجارت تغییری نیافته است

رفته در نظر گرا ها آناستیناف بعدی های هیئتو ها پنل معموالً .هستند موارد مهم وابسته به گات
 متعاهد گات ايجاد اعضایانتظارات مشروعی در میان ها ند. همچنین اين گزارشکنمی و رعايت

ته کنند در نظر گرفمی خاص و موارد مشابه ارتباط پیدا کنند و بايد در مواردی که به اختالفمی
و ها نامهصالحیت تفسیر موافقت ،رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت اگرچهبنابراين  00شوند.

بديل آن در رفع توان منکر نقش بینمی ،گات را ندارد 9ماده  ازجملهاسناد سازمان جهانی تجارت 
مختلف رکن اختالف  یآرا گات شد. 9ماده  ازجمله ،اين سازمانهای نامهابهام از اسناد و موافقت

 09.اندنیز بر اين مطلب صحه گذاشته
حقوق  ونیکنوانس 90و  90ماده  مدنظرکه  یریابهام با تفس رفعبايد توجه داشت که  نیهمچن
قام در متواند نمی . اگرچه رکن حل اختالفددار زین یتفاوت داشته و آثار متفاوت ،است معاهدات

های استیناف رکن حل پنل و هیئت هایگزارش ،نقشی داشته باشد 90و  90مورد نظر ماده  تفسیر
مبهم و های ن جنبهکردرفع ابهام و مشخصعمالً به  01،رغم عدم توفیق کاملعلی ،اختالف

کردن همین رفع ابهام و روشن ،از تفسیر منظور. اندپرداخته 9ماده  ازجملهمجهول مقررات گات 
رکن حل اختالف  یکه در پرتو آرا است 9گات در ماده  ملیرفتار  مبهم و زوايای تاريکهای جنبه

 . ه خواهد شدبه آن پرداخت
 

 گات ملیرفتار  تعهدنقش و هدف . 2
با کاالی وارداتی و کاالی مشابه داخلی بعد اين بود که گات نامه موافقت کنندگاننيتدوخواست »

که طی ی يهاتعرفه 05.«شود رفتار يکسانطور ، بهمتعاهد یاعضااز  هريکاز ورود کاال به قلمرو 
 

21. Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, appellate body report, WT/DS8/DS10/DS11/AB/R, 4 October 

1996, p. 13. 

22. Ibid., p. 14. 

23. See: United States-Standards for Reformulated Conventional Gasoline, appellate body report, 

WT/DS2/AB/R, 29 April 1996 & United States-Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular 
Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea, appellate body report, WT/DS202/AB/R, 15 February 2002, 

para. 165. 

24. Henrik Horn, et al, op. cit., p. 39. 

25. Italian discrimination against imported agricultural machinery, L/833-7S/60, Report Adopted on 23 

October, 1958, para. 11. 
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ا توانند اثر مورد انتظار رمی در صورتیاند کرات سخت مورد توافق قرار گرفته و تثبیت شدهامذ
یل را تحلها آن ،خود تجاری داخلیهای نتوانند بعداً با اقدامات و سیاست اعضاداشته باشند که 

متعاهد بعد از ورود کاالهای خارجی به بازار داخلی خود و در خصوص های به اين دلیل دولت ببرند.
ا بها آن بايد رفتاری با کاالهای وارداتی داشته باشند که همانند رفتار 9موارد ذکرشده در ماده 

  00.است ای داخلی خودکااله
 01«ات را گدا کنهمسايه»به رفتار  ،برخی معتقدند نواقص گات در کنار خواص ذاتی تجارت

، درمانی برای اين ملیرفتار  زند و تعهد رعايتمی متعاهد سازمان جهانی تجارت دامن اعضای
 کردنخنثیبرای ها دست دولت ،. علت اين امر آن است که در فقدان چنین تعهدیاست رفتار

 ،ماند. به عبارت ديگرمیتجاری داخلی بازهای خود از طريق توسل به سیاستای هتعهدات تعرف
رفتار  مثالً تمام کاری که 03.است 08جلوگیری از فرسايش امتیازات ،ملیرفتار  ترين کارکردمهم
 قرراين است که مدهد می نسبت به اخذ مالیات نابرابر انجامها برای مقابله با وسوسه دولت ملی
 شود بايد نسبت به کاالهایمی دارد، هر مالیات ريز و درشتی که برای کاالهای وارداتی بستهمی

ل حفاظت از ک ،گات ملیرفتار  توان گفت هدف اصلی تعهدمی شود. بنابراين اِعمالداخلی نیز 
 .است و تضمین اجرای کامل آننامه موافقت

در  ملیتار رف ، تعبیر جالبی در خصوص تعهدالمللبینحقوق  پردازان مکتب رئالیسم درنظريه
ذ کاالی خارجی بعد اخ ،با تذکر اين نکته که بر اساس اين اصلها آن سازمان جهانی تجارت دارند.

 نین نتیجهچ ،گیردمی تعرفه و ورود به بازار داخلی با کاالی تولیدشده در داخل در موقعیت برابر قرار
 ،آن است که هیچ دولتی با شرکت در سیستم آزادسازی تجارت ملیرفتار  که هدف اصلی گیرندمی
 یهانوشابهـ ژاپن پروندهاستیناف  هیئت 91د.ینخود را بازنده نب ،علت تقلب ساير بازيگرانه ناگاه و ببه

ست معاهده ا ،سازمان جهانی تجارتنامه موافقت»که:  کندمی اعالمنیز در تعبیری مشابه الکلی 
حاکمیت خود  اِعمالراستا با هم ،اين معاهده اعضاین است که روش. است که چیزی معادل قرارداد

 ر،. در مقابل منافع مورد انتظااندانجام دادهای هشان معاملو برای نیل به اهداف مرتبط با منافع ملی
 اِعمالنامه گرفته در اين موافقتکه حاکمیت خود را طبق تعهدات صورتاند توافق کردهها آن

 
 .15 ، ص0931 ، میزان،سازمان جهانی تجارتنظام حقوقی  محمدتقی؛رضايی، . 21

27. Beggar-thy-neighbor 

ها مدعی بودند که يک دولت بايد با حمايت کامل از صنايع ها دارد. مرکانتلیستاين عبارت اشاره به شعار معروف مرکانتلیست
ک: ن.ال رفت. ؤاين نظريه زير سخود زمینه توسعه صادرات و ذخیره نمودن حداکثری طال را فراهم نمايد. بعدها صحت کامل 

 .0980، ، پشتونالمللنیب هیمال ـ المللنیب تجارت الملل،نیب اقتصاد ؛محتشم دولتشاهیطهماسب 

28. Concession Erosion 

29. Henrik Horn, et al, op. cit., pp. 9-38. 

30. Eric A. Posner & Jack. L Goldsmith, The Limits of International Law, Oxford University Press, 2005, 

p. 147. 
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يخته به هم رای هنظم معامل ،ملیرفتار  توان گفت در صورت عدم رعايت تعهدمی بنابراين 90.«کنند
 راستا با اينمتضرر خواهد شد. همای هسازی از چنین معاملآزاد همعاهديکی از طرفین  ،ست آخرو د

 الماع« علیه نفت خام و برخی از مواد وارداتی ويژهی اياالت متحده اِعمالهای مالیات»پنل  ،مطلب
آينده های ريزیبرای برنامه 90بینیبه دنبال خلق قابلیت پیش 9کند که بندهای مختلف ماده می

 والًاصها دولت ،دشوحفظ ن ملیرفتار  از طريقای هيعنی اگر اين نظم معامل 99؛است عضوهای دولت
 .نندکرا لحاظ  آينده خود آنهای ريزیتجارت منتفع شده و در برنامهسازی توانند از منافع آزادنمی

کاالهای داخلی  و عدم حمايت از ملیرفتار  بايد توجه داشت که پذيرش تعهد ،با وجود اين
 سازی تجارت بايدکننده در آزادشرکتهای ترين تصمیماتی است که دولتخود يکی از سخت

شديد به ای هبضر ،گیردمی صورتها تی که نسبت به کاهش تعرفهبگیرند. اين تعهد در کنار توافقا
 91یرند.گمی در پیشها کند که معموالً اکثر اقتصادمی گرايانه اقتصادی واردحمايتهای سیاست

وط به مرب ،شده در رکن حل اختالفمطرحهای شايد يکی از داليل اينکه بیشترين تعداد پرونده
 است اين امر باشد. ملیرفتار  گات و 9ماده 

. است آن اِعمالن دامنه کردمشخص ،گات ملیرفتار  ترين مباحث در اجرای تعهديکی از مهم
 که فروشهايی شرطو ساير عوارض داخلی، قوانین، مقررات و پیش گونه مالیاتهر 9ماده  0بند 

کند و مقررات کمی می ثرأتوزيع محصوالت را مت و ونقلداخلی، عرضه برای فروش، خريد، حمل
دارد در حوزه شمول خود قرار می که ترکیب، نحوه تولید يا سهمیه مصرفی خاصی مقرررا داخلی 

نیاز به ورود در جزئیات داشته که  ،کدام از موارد فوقتعیین قلمرو دقیق هر ،با وجود اينداده است. 
الیات و با اولويت م ،يندهحل اختالف صورت گرفته است. مباحث آ رکن هروياين امر بیشتر توسط 

 بود. دگات خواه ملیرفتار  تعهد اِعمالعوارض داخلی به دنبال تعیین دامنه 
 

 گات ملیرفتار  اِعمالدامنه . 9
ر اجرای د ،دشومی شده محسوبتوافقای ه، نگهبان نظم تعرفملیرفتار  ،گاتنامه در موافقت اگرچه

هم  ،ملیرفتار  تعهد ،شود. به عبارت ديگرنمی توجهی 95هادولتای هآن، به جدول امتیازات تعرف
کشوری  کهفرض بهشود. می اِعمالدر مورد کاالهای مورد تعهد و هم در مورد کاالهای تعهدنشده 
د از ورود تواند بعنمی اين کشور نیز ،در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو تعهدی نپذيرفته باشد

 
31. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, p. 15. 

32. Predictability  

33. United States-Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, Report of the Panel, L/6175 - 

34s/136, Adopted on 17 June 1987, para. 5.2. 

، ص 0911للی، الممرتضی کالنتريان، دفتر خدمات حقوقی بین :، ترجمهالملل در جهانی نامتحدحقوق بین ؛آنتونیو کاسسه،. 93

980. 
35. Schedules of Concessions 
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 آمیزمالیات تبعیض علیه اين محصوالت خارجی ،داخل کشورماشین خارجی با تعرفه مشخص به 
 .کندوضع 

 ی استصورتبهپردازهای اين ماده واژه ،ه استشدتصريح نبه اين امر گات  9اگرچه در ماده 
رفتار  دارد کهمی الکلی اعالمهای نوشابه ـژاپناستیناف پرونده  هیئتکه حکايت از آن دارد. 

يا اقدامات ها دارد و شامل تمام مالیاتمی مقرر کلی يک ممنوعیت ،گات 9مندرج در ماده  ملی
و شامل کاالهايی هم  هستند شود که به دنبال اعطای حمايت به کاالهای داخلیمی داخلی

 گزارش اول گروه کاری 90.اندگات مورد تعهد قرار نگرفته 0خواهد بود که بر اساس ماده 
برخی بر اين باورند که اين  91ه است.کردنیز به اين مطلب اذعان « داخلی برزيلهای مالیات»

و اصطالح حمايت،  9و تفسیر ماده  است 9بودن تعريف حمايت در ماده تفسیر نتیجه نامشخص
تعهد عدم تبعیض علیه کاالهای خارجی را تبديل به تعهد عدم حمايت از کاالهای داخلی کرده 

  98است.
 ها، محدودکردنای مورد تعهد دولتبه کاالهای خارج از سقف تعرفه ملیرفتار  بسط فلسفه

در  93د.شوتا مسیر پیش روی مذاکرات آينده هموارتر  است به تعرفهآمیز گونه اقدام حمايتهر
دازگیری چون قابل کنترل و ان است سیستم آزادسازی تجارت، تعرفه تنها وسیله حمايتی مورد قبول

مالیاتی يا ساير اقدامات های . اين در حالی است که حمايتاست فافیت الزم برخورداربوده و از ش
 بسیار مشکل نیزها آن گیریهبلکه کنترل و انداز نددارنرا شفافیت الزم  تنهانهآمیز داخلی تبعیض

 جريان ه درشدو بدل رد معیار اعطا و اخذ امتیازات چنین اقداماتی راتوان نمی. به اين جهت است
آزادسازی تجارت با تمرکز بر تنظیم های نامهسازی تجاری قرار داد. بنابراين تمام موافقتآزاد

 جاممستقیم ان صورتبهکه تعرفه را اقدامی  ،متعاهدهای ند که اجازه ندهند دولتادر تالشها تعرفه
 داخلی انجام دهند. آمیز مستقیم از طريق اقدامات تبعیضغیر صورتبه ،دهدمی

هر اقدامی غیر از تعرفه که مابین کاالی داخلی فرق گذارد و دارای اهداف  ،بر اين اساس
شرط دولت ايتالیا، به 0358در سال  ،مثال عنوانبه 11.است گات 9ماده  برخالف ،حمايتی باشد

الیا داد. ايتمی در اختیار کشاورزان خود قرارای هتسهیالت ويژ ،خريد تراکتورهای تولید داخل
مدعی بود از اين طريق به دنبال توسعه اقتصادی خود و بخصوص کمک به کشاورزان 

خاذ از ات اعضابازداشتن  ،گاتنامه . پنل اين اختالف اعالم داشت که هدف توافقستايتالیا

 
36. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, p. 17. 

37. Brazilian Internal Taxes, First Report Adopted by the Contracting Parties on 30 June 1949, 

GATT/CP.3/42-II/181, para. 4. 

38. Genem Grossman & et al, op. cit., p .39. 

39. Donald H. Regan, Regulatory Purpose and Like Products in Article III:4 of GATT (with Additional 

Remarks on Article II:2, Journal of World Trade, vol. 36, No. 3, 2002, p. 450. 
40. Ibid., p. 450. 
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ای هولی دولت نیست اقدامات ضروری برای توسعه اقتصادی يا حمايت از صنعت خاص خود
 د که از طريق تعرفه درنبه امکاناتی شو برای نیل به اين اهداف بايد فقط متوسلمتعاهد 

  10گیرد.می قرار شاناختیار
 نیز پنل به« مقررات مربوط به واردات اجزا و قطعات يدکیـجامعه اقتصادی اروپا»در پرونده 

که  شودمی ده و متذکرداخلی اشاره کرهای و مالیاتها وارداتی و هزينههای تفاوت مهم بین تعرفه
داخلی را جداگانه تحت شمول های گمرکی و ساير عوارض و مالیاتهای گات، تعرفهنامه موافقت

شود در می گمرکی که با هدف حمايت از کاالی داخلی وضعهای دهد. اصوالً تعرفهمی خود قرار
ه صرفاً گونه تعرفوضع هر ،ه اين ترتیبفراتر نروند مجاز هستند. بای هصورتی که از تعهدات تعرف

های اين در حالی است که مالیات يا ساير هزينه .ممنوع خواهد بود ،مورد تعهدهای در خصوص کاال
 10.است تعهدنشده نیز ممنوعهای حتی در خصوص کاالآمیز داخلی تبعیض

 ،ون تعرفهگیرد و چمی گات قرار 9ماده  اِعمالارچوب در چها معموالً فقط اقدامات داخلی دولت
با گیرد. می قرار ملیرفتار  خارج از دايره شمول تعهد ،ستهادولت 19يکی از انواع اقدامات مرزی

 11که تشخیص اقدامات داخلی از اقدامات مرزی همیشه آسان نیست. داشتبايد توجه وجود اين، 
هر هزينه ديگری که از کاالی خارجی در زمان يا  ،غیر از تعرفهتوان گفت بهمی کلی در حالت

گات و الزامات منع تبعیض آن خواهد بود. بنابراين در  9تحت شمول ماده  ،محل ورود اخذ شود
شود بلکه زمان اخذ مالیات نمی اقدامات اِعمالتوجهی به مکان  9تشخیص مالیات مغاير با ماده 

مستقیم يا  صورتبهاخذ تعرفه و ترخیص کاال . هر اقدام متضمن هزينه که بعد از است مهم
و  از کاالهای داخلیآمیز غیرتبعیض صورتبهشود بايد می مستقیم از کاالهای وارداتی اخذغیر

 15د.شووارداتی اخذ 
با ارجاع به  کشور نيا 10،پوست و چرم در مورد مالیات بر ارزش افزودهـپرونده آرژانتین پنل

با توجه  ،شودمی اعالم کرد که اگرچه اين مالیات در لب مرز اخذ 0و يادداشت تفسیری بند  9ماده 
 اقدام داخلی محسوب، شودمی و چون فقط در مورد نقل و انتقاالت داخلی اخذ 9به ماهیت ماده 

اخذ اين مالیات در زمان يا مکان  9بر اساس منطوق يادداشت تفسیری ماده  ،د. عالوه بر اينشومی
حتی اگر  ،به اين ترتیب 11.شودشود که اقدام مالیاتی داخلی محسوب نمی ورود کاال به کشور باعث

 
41. Italian Discrimination against Imported Agriculture Machinery, paras. 15-16. 

42. EEC-Regulation on Imports of Parts and Components, Report by the Panel, L/6657-37S/132, Adopted 

on 16 May, 1990, para. 5.4. 

43. Border Measure 

44. World Trade Organization, p. 75. 

 .001، ص 0930، میزان، الملل در سازمان جهانی تجارتتحول حقوق تجارت بینموسوی زنوز، موسی؛  .35

46. Value Added Tax 

47. Argentina-Measures Affecting the Export of Bovine Hides, and the Import of Finished Leather, Report 

of the Panel, WT/DS155/R, 19 December 2000, paras.11.145. 
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کنندگان و موارد مشابه در مرز بنا به داليل بهداشت عمومی، امنیت مصرف ،ورود کااليی خاص
 9گات بايد بر اساس ماده نامه ری يا ناسازگاری چنین ممنوعیتی با موافقتسازگا ،ممنوع شود

 18ارزيابی شود.
گات حتی در فقدان واقعی کاالی  9مخالف ماده آمیز رفتار تبعیضجالب اين است که  نکته

بعیض که وجود ت کندمی خودرو اعالمـ. پنل حل اختالف پرونده اندونزیاست پذيروارداتی نیز امکان
خواهد بود بدون اينکه نیازی به حضور واقعی کاالی  ملیرفتار  نگر نقض تعهداخود، نمايخودیبه

ی صادرات کاال ،در صورتی که کشوری به قلمرو کشور عضو ديگر ،بر اين اساس 13خارجی باشد.
در مورد آن  لیمرفتار  مخالف تعهدآمیز تواند نسبت به قوانین تبعیضمی باز ،خاصی نداشته باشد

حمايت  ،گات 9ماده  ملیرفتار  . دلیل اين امر آن است که منطق تعهدکندکاالی خاص اعتراض 
 . است در مورد رابطه رقابتی بین کاالی خود و کاالی کشور ديگر اعضااز انتظارات 

در مورد کاالهای  9ماده که آيا  ال مواجه شدؤپنبه نسوز نیز پنل با اين سـدر پرونده اتحاديه اروپا
 اِعمالعلت ممنوعیت عمومی، معادل داخلی آن کااليی وجود ندارد نیز ه وارداتی که اساساً ب

 اکاوی يا فروش پنبه نسوز راجازه تولید، معدن ،با توجه به اينکه فرانسه در قلمرو خود ؟شودمی
ی است که معادل صورتبهیت که شروط اين ممنوع کرددر اين پرونده کانادا استدالل  ،دادنمی

نامه موافقت 00ماده  0و به اين جهت تحت شمول بند  است ممنوعیت واردات الیاف پنبه نسوز
استدالل دولت کانادا اعالم کرد اينکه فرانسه ديگر پنبه نسوز  رد گیرد. پنل ضمنمی گات قرار

بلکه  ،قرار گیرد 00ماده  0شود اين دستور دولت فرانسه در ذيل بند نمی کند باعثنمی تولید
 51د.شوارزيابی  9موضوع بايد بر اساس ماده 

 نیز 50و تبعیض عملی 50گات شامل تبعیض واقعی ملیرفتار  ،9رغم عدم تصريح در ماده علی
صريح  بودن اقدام داخلی از منطوقآمیزافتد که تبعیضمی تبعیض واقعی در صورتی اتفاق 59شود.می

دولتی حاصل شده باشد. ولی تبعیض عملی زمانی نامه ینييا آنامه قانون، بخشهای عبارات و واژه
از ظاهر کلمات قانون مشخص نباشد ولی اجرای آن قانون آمیز افتد که عمل تبعیضمی اتفاق

 
48. Peter Van Den Bossche, op. cit., p .329. 

49. Indonesia-certain measures affecting the automobile industry, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, 

23 July 1998, para. 14.113. 

50. European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, Report of 

the Appellate Body, WT/DS135/AB/R, 12 March, 2001, paras. 8.89 and 8.91. 

51. De jure 

52. De facto 

53. Sherzod Shadikhodjaev, op. cit., p. 71. 
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  51د.شودرعمل باعث تبعیض علیه کاالهای خارجی 

 برایها شود تا دولتمی داخلی باعث اقدامات بودنغیرحمايتی لزوم ،تجارت سازیآزاد در
ای هطرفانبی اقدامات به متوسل آشکار،آمیز حمايت اقدامات جایبه خود داخلی کاالهای از حمايت

بودن چنین مبهم و غیرشفاف .نهفته است داخلی کاالهای از حمايتها آن شوند که در باطن
اولین  55.ه استکرد ملیرفتار  تعهد اِعمالبرانگیزترين مسئله در را تبديل به چالشها آن اقداماتی

هم که بعد از تشکیل سازمان هايی پرونده ازجمله 50مطرح شد. 0381پرونده در اين زمینه در سال 
که  ردکاشاره الکلی های نوشابهـ  توان به پرونده شیلیمی جهانی تجارت در اين زمینه مطرح شد

 گرفت. اينمی صورتها آن بر اساس درصد الکل هانوشابهاين در آن تبعیض مالیاتی در مورد 
 صورتبهقابل اجرا بود و در ظاهر علیه کاالهای داخلی و وارداتی  0111قانون از اول دسامبر سال 

 درصد به میزان مالیات افزوده 1 ،به اين صورت که با افزايش هر درجه الکل ؛شدمی اِعماليکسان 
صد يا کمتر در 95 دارای مشروباتبه تعلق مدرصد بود  01ترين میزان مالیات که ینيشد. پامی

صد يا بیشتر الکل در 93 دارای متعلق به مشروبات صد بوددر 11و بیشترين میزان مالیات که الکل 
ست زيرا دان ملیرفتار  هداين اقدام داخلی شیلی را برخالف تع ،حل اختالف و استیناف هیئت. بود
یات مالبايست میصد يا کمتر الکل بود و بنابراين در 95دارای  داخلی شیلیهای صد نوشابهدر 15

رکن حل  51شد.می حمايتها آن کردند و عمالً در مقابل مشروبات خارجی ازمی کمتری پرداخت
معموالً به دنبال  ،صريح يک قانونهای فارغ از عبارات و واژه ،اختالف برای احراز تبعیض عملی

داخلی در مقابل کاالهای های آيا اين اقدامات در عمل مزيتی به کاالال است که ؤپاسخ به اين س
  58خارجی اعطا کرده يا چنین اثری نداشته است.

 اِعماله که در دامن را اتومبیل، اين فرصت را داشت که تفاوت بین اقداماتی ـ پرونده هند پنل
 )اقدامات مرزی( قرار00ماده  اِعمالکه در دامنه را )اقدامات داخلی( و اقداماتی  9ماده  1بند 

 
ش تبعیض است پیداي دانند که قانون منشأاند. اولی را شامل وضعیتی میبرخی اين دو نوع تبعیض را قانونی و واقعی نامیده. 53

قوقی نظام ح محمدتقی رضايی؛ن.ک: د. شوآمیز میقانون باعث شرايط تبعیض اِعمالدانند که و دومی را شامل وضعیتی می
 .80 ، ص0931، چاپ دوم، میزان، سازمان جهانی تجارت

55. Sherzod Shadikhodjaev, op. cit., p. 71. 

56. Japan-customs duties, taxes and labeling practice on imported wines and alcoholic beverages(Japan 

Alcoholic I), GATT panel report, l/6216, adopted 10 November, 1987, BISD 34s/83. 

57. Chili-taxes on alcoholic beverages, WTO appellate body report, WT/DS110/AB/R, 12 January 2000, 

paras. 62-76. 

ها ر اين پروندهد ت.اسبه شرح ذيل ، یناف به موارد مرتبط با تبعیض عملی مالیاتی پرداختهتهايی که در آن هیئت اسپرونده. 51

ها درعمل باعث اعطای مزيت به کاالهای داخلی در مقابل کاالهای مشابه يا کاالی رقیب يا قابل جانشینی اقدامات دولت
 شد:خارجی می

Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of Appellate Body, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R, 4 October 1996 & Korea-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of the Appellate Body, 

WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 18 January 1999 & Chile-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of the 
Appellate Body, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, 13 December 1999. 
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و  9گیرند توضیح دهد. پنل به اين نتیجه رسید که در ارتباط با دامنه اقدامات مربوط به ماده می
تواند می مختلف اقداماتهای که جنبهبود  تفاوتبی توان به اين موضوعنمی 00رابطه آن با ماده 

 تقرار دهد و به اين جه تأثیرتی را تحت رقابتی کاالهای وارداهای فرصت ،مختلفهای به شیوه
قرار گیرد. در اين ها آن يا مابین 00يا ماده  9ماده  اِعمالاين اقدامات در دامنه  ممکن است

 اِعمالدر را اقدامات هند  ،گات 00ماده  0و بند  9ماده  1 به بند زمانهمپنل با استناد  ،پرونده
گات نامه محدوديت نسبت به واردات قطعات خودرو برخالف تعهدات اين کشور در موافقت

  53دانست.
 

  9و بندهای ماده  ملیرفتار  .3
بودن صلگات افزوده است، مفنامه در موافقت ملیرفتار  يکی از مسائلی که به پیچیدگی اجرای تعهد

يادداشت تفسیری  1بند و  01اين ماده در  ذکر شد،. چنانچه قبالً استنامه اين موافقت 9ماده 
های نامهبودن انعقاد موافقتپیچیده ،گات 9بودن ماده تدوين شده است. يکی از داليل حجیم

انعقاد موافقت ارتباط دارند  زمانصرفاً به مسائل  9. برخی از بندهای ماده است یالمللبینتجاری 
تن بدون پرداخ ی کهصورتبهاند را هدف قرار داده ملیرفتار  جنبه خاصی از تعهدها آن ولی برخی از

به  . لذا با توجه به اينکه نیازیشدگات فراهم نخواهد  ملیرفتار  ن و تفسیریامکان تبیها آن به
و دو  1و  0، 0محدود به بررسی بندهای  حاضر،بحث  ،نخواهد بود 9بررسی تمام بندهای ماده 

 حشده توضیاشاره تفسیریِهای بندها و يادداشتدرباره . ابتدا شد دخواه 0و0يادداشت تفسیری بند 
 .شودداده می

 

 9ماده  6بند  .6ـ3

 داخلی، عوارض ساير وها مالیات اِعمال ،متعاهد کشورهای نظر از: »است به اين شرح 0متن بند 
 عيتوز ونقل،حمل د،يخر فروش، یبرا عرضه ،یداخل فروش که يیهاشرطشیپ و مقررات قوانین،

 یخاص یمصرف هیسهم اي دیتول نحوه ب،یترک که یداخل یکم مقررات و کندیم ثرأمت را محصوالت
 به تيحما یاعطا موجب که باشد یصورتبه دينبا یواردات اي یداخل یکاالها مورد در داردیم مقرر

 01.«شود یداخل یکاالها
 
 

59. India-Measures Affecting the Automotive Sector, Report of the Panel, WT/DS146/R, WT/DS175/R, 

21 December, 2001, para. 8.1. 

60. The contracting parties recognize that internal taxes and others internal charges, and laws, regulations 

and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use 

of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in 

specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic product so as to afford 
protection to the domestic production. 
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 قانون، ره اي گر،يد یداخل عوارض اي اتیمال هر»: داردیم اضافه زین بند نيا یریتفس ادداشتي
 داخلی مشابه کاالی و وارداتی کاالی مورد در که 0 پاراگراف نوع از شدهشارها شرطشیپ اي قاعده
 مالیات بايد شودمی اِعمال يا اخذ ،ورود محل يا زمان در وارداتی کاالی مورد در و شودمی اِعمال

 و هشد محسوب 0 پاراگراف در مذکور نوع از شرطپیش يا قاعده قانون، ديگر، داخلی عوارض يا
  00.«باشد 9 ماده شروط شامل

به  9کند در حالی که ديگر بندهای ماده می را بیان ملیرفتار  یکل ، اصول9ماده  0 بند
کند که تخم ساير بندهای ماده می زمینی را فراهم 9ماده  0پردازند. بند می موضوعات اختصاصی

و  0بخشی از بند  9ماده  0بند  ،به عبارت ديگرآورد. می بارور شده و نتیجه الزم را به باردر آن  9
جمالت و عبارات  از بندها و هريکشود. اين بند در خصوص می محسوب 9بقیه بندهای ماده 

شود. مثالً در می اِعمالها آن متفاوت و به فراخور اهداف و موضوعات صورتبه 9موجود در ماده 
اوت متف صورتبهدو جمله، های ، با درنظرگرفتن تفاوتاست متفاوت هجملکه دارای دو  0مورد بند 

  00کند.می را مشخصها آن پرتوافشانی کرده و معانی
که در  لیک اصل» دارد: می اين بند اعالم دربارهالکلی های نوشابهـژاپناستیناف پرونده  هیئت

شود اين است که اقدامات داخلی نبايد باعث اعطای حمايت به کاالهای می مقرر 9ماده  0بند 
اين  9ماده  0شود. هدف بند می 9شدن بقیه متن ماده باعث روشن کلیداخلی شود. اين اصل 

 مرتبطهای و ساير بند 0راهنمايی جهت درک و تفسیر بند  عنوانبهاست که اصلی را بر پا دارد که 
 09.«ستفاده قرار گیردمورد ا 9ماده 
 

 9ماده  2بند  .2ـ3

 راترف نبايد ديگر عضو قلمرو به ورود از بعد ،متعاهد اعضای قلمرو محصوالت»دارد: می مقرر 0بند 
 ورتصبه شودمی اِعمال داخلی مشابه کاالهای مورد در غیرمستقیم يا مستقیم صورتبه آنچه از

 هیچ ،اين بر عالوه 01.گیرد قرار داخلی عوارض و مالیات نوع هر هدف ،غیرمستقیم يا مستقیم
 برخالف که کند اِعمال روشی به وارداتی و داخلی کاالهای مورد در را داخلی عوارض نبايد عضوی

 
61. Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or requirement of the kind referred to 

in paragraph 1 which applies to an imported product and to the like domestic product and is collected or 
enforced in the case of the imported product at the time or point of importation, is nevertheless to be 

regarded as an internal tax or other internal charge, or law, regulation or requirement of the kind referred 

to in paragraph 1, and is accordingly subject to the provisions of article III. 

62. Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of Appellate Body, p. 18. 

63. Ibid. 

64. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of other contracting 

party shall not subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess 
of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. 
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 05.«باشد ماده اين 0 بند در مقررشده اصل

 :است اين بند دارای يادداشت تفسیری به شرح ذيل
 دوم هجمل شرايط با صورتی در فقط دارد سازگاری 0 بند اول هجمل شرايط با که یاتیمال»

 یکاال يا رقیب مستقیماً کاالی و طرف يک از مالیات مورد کاالی بین که بود خواهد متعارض
 00.«باشد داشته وجود رقابتی ،نگرفته قرار مالیات مورد مشابه صورتبه که جانشینی قابل

اخذ  درآمیز اقدام تبعیض هرگونهمنع مشخصاً به مالیات و عوارض پرداخته و به دنبال  0بند 
 اِعمالدامنه ها آن کدام ازشود و هرمی از دو جمله تشکیل 9ماده  0. بند است مالیات و عوارض

ین به دنبال حفظ شرايط رقابتی ب ملیرفتار  همسو با تعهد هجملهر دو  ،با وجود اينمتفاوتی دارند. 
گونه مالیات و عوارض نابرابر را بین کاالی وارداتی هر ،اول هجمل. هستند و وارداتی کاالهای داخلی

 یملرفتار  تعهد ،دوم و يادداشت تفسیری آن هجملکند. اما می داخلی ممنوع 01«کاالی مشابه»و 
 08«مستقیماً رقیب و قابل جانشینی کاالهای»کشاند که ممکن است می را به کاالهای نامشابهی

هم در  با را و يادداشت تفسیری آن 0، 0 دوم بايد بند هجملبرای درک مقررات مندرج در باشند. 
  03نظر گرفت.
هر نوع مالیات و عوارض داخلی در  ،الکلیهای نوشابهـژاپناستیناف پرونده  هیئتاز نظر 
مخالف خواهد بود که از تحقق دو شرط آتی اطمینان حاصل شود:  0اول بند  هجملصورتی با 

کاالی داخلی  11الف( کاالی داخلی و کاالی وارداتی مشابه باشند. ب( کاالی وارداتی بیش از
 زمانهمرکن حل اختالف قبالً در پرونده ديگر نیز لزوم احراز  10مورد مالیات قرار گرفته باشد.

احراز  ،انگیزترين مسائل در اين خصوصبريکی از بحث 10ه است.کردشرط را اعالم  اين دو
 .ه خواهد شدکه در مباحث آينده به آن پرداخت است مشابهت بین کاالی داخلی و وارداتی

کامل ها آن اما کاالهايی که با هم رقیب بوده و در عین حال ممکن است وصف مشابهت در
يعنی ممکن است دو کاال دارای  19؛گیردمی دوم و يادداشت تفسیری آن قرار هجملنباشد در حوزه 

 
65. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal charges to imported or domestic products 

in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.  

66. A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 would be considered to be 

inconsistent with the provisions of the second sentence only in cases where competition was involved 

between, on the one hand, the taxed product and, on the other hand, a directly competitive or substitutable 
product which was not similarly taxed.  

67. like products 

68. directly competitive or substitutable products 

69. Japan-taxes on alcoholic beverage, Report of Appellate Body, p. 24. 

70. In excess  

71. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, p. 19. 

72. See: United States-Measures Affecting the Importation, Internal Sale and Use of Tobacco, Report of 

Panel, DS44/R, 4 October 1994. 

73. Krieger, Cameron R. & Robert E. Hudee, 2000, “Essays on the Nature of International Trade Law”, 

Chicago Journal of International Law: Vol. 1: No. 1, Art. 24, p.105. 
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کاالی مشابه نباشند ولی کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی باشند. نتیجه معقولی های ويژگی
ل بند او هجمل ازتوان حتی در صورتی که تخلف می شود اين است کهمی که از اين تفاوت حاصل

دو کاال طبق بند  ،اگر در مرحله اولمعموالً . کرداستناد  0دوم بند  هجمل ازتخلف  احراز نشود به 0
 «شینیجان یتمستقیماً رقیب يا قابل»ند در مرحله بعدی شوارزيابی ن« کاالی مشابه» 0ماده  0

 البته اين بر عهده مدعی خواهد بود که تخلف از 11د.شومیدوم اين بند ارزيابی  جملهطبق ها آن
 .کنداول يا دوم ثابت  جملهرا بر اساس  ملیرفتار 

 یکاال ـ0: دارد وجود یآت گانهسه اریمع احراز به ازین 0بند  دوم هجمل از ،تخلف احراز یبرا
 یواردات یو کاال یداخل یکاال ـ0. باشند ینیجانش قابل اي بیرق ماًیمستق یواردات یکاال و یداخل

 یبه کاال تيحما ینابرابر باعث اعطا اتیمال ـ9قرار نگرفته باشند  اتیمورد مال کساني صورتبه
 ی: در حالکردصورت خالصه  نيدو جمله را به ا نيتفاوت ا توانیم نيبنابرا 15شده باشد. یداخل
 ینیانشقابل ج اي بیرق ماًیمستق یدوم از کاال جمله کند،یم مشابه صحبت یاول از کاال جملهکه 

 صورتبهدوم از  جمله ،کندیم صحبت 10فراتر اتیاول از مال جملهکه  ی. در حالکندیم صحبت
 اریمع ،اول جملهکه در  یدر حال نکهيا تاًيو نها کندیم صحبت 11قرارنگرفتن اتیمورد مال کساني

 18شود تيحما یاعطا باعث که یصورتبهاقدامات  اِعمالاز  دوم جمله ،ندارد وجود بودنزیآمتيحما
  .کندیم صحبت

دو مسیر در پیش رو دارد:  ،شودمی 9ماده  0طرف شاکی که مدعی نقض بند  ،به اين ترتیب
 هستند و کاالی وارداتی از کاالی مشابهمسیر اول اين است که ثابت کند کاالی داخلی و وارداتی 

قرار گرفته است. مسیر دوم اين است که ثابت کند دو کاالی داخلی و  مالیاتمورد  بیشترداخلی 
ات قرار مشابه مورد مالی صورتبهرداتی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی هستند و اين دو کاال وا

شده که باعث اعطای حمايت به کاالهای داخلی  اِعمالصورتی بهو اين مالیات نامشابه اند نگرفته
 شده است. 

 

 9 ماده 3بند  .9ـ3

 صخصو در ديگر کشور قلمرو به ورود از بعد ،عضو کشورهای از هريک کاالی»دارد: می مقرر 1بند 
 توزيع و استفاده نقل،وحمل خريد، فروش، برای عرضه داخلی، فروش که الزاماتی و مقررات قوانین،

 شروط. دشو مندبهره داخلی کاالهای با مساعد کمتر نه رفتار از بايد دهدمی قرار تأثیر تحت راها آن

 
74. World Trade Organization, 76. 

75. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, p. 24. 

76. In excess 

77. Not similarly taxed 

78. So as to afford protection 
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 کاال تملی اساس بر نه که داخلی ونقلحمل بر متفاوت داخلی مالیات اِعمال مانع ،پاراگراف اين
 13.«شودنمی است نقلیه وسیله اقتصادی کاربرد اساس بر بلکه

ممکن است به  ،يا ساير داليل زيستمحیطحفاظت از  81بنا به مالحظات بهداشتی، هادولت
 متعاهدهای طرف دولت ازها مخالف اتخاذ اين نوع سیاست 1دنبال کنترل کاالی خاص باشند. بند 

 نبودن علیه کاالهای وارداتی و با رعايتآمیزضیچنین مقرراتی را در صورت تبع اِعمالولی  نیست
شرط  بهها دولت ،دارد. بر اساس اين بندمی رفتار نه کمتر مساعد نسبت به کاالهای داخلی مجاز

ه قوانین و مقررات داخلی توزيع، توانند با توسل بمی تبعیض علیه کاالهای وارداتی اِعمالعدم 
 نقل يا فروش يا مصرف کاالها در داخل قلمرو را خود کنترل کنند. وعرضه، حمل

ی مستقیم اثر حمايتی ندارند ول صورتبهشود که می شامل قوانین و مقرراتی نیز 9ماده  1 بند
اقدامات ـدر پرونده کره 80دهند.می مستقیم شرايط را به ضرر کاالهای وارداتی تغییرغیر صورتبه

فروشان اين نوع گوشت، برای فروش گوشت وارداتی بايد عمالً از فروش مختلف گوشت گاو، خرده
لی را فروش گوشت داخ ،فروشانکردند. با توجه به اينکه بیشتر خردهمی نظرگوشت داخلی صرف

گوشت  فروشی،یستم خردهاين س اِعمالاستیناف ابراز داشت در صورت  هیئت، ندانتخاب کرده بود
 1تخلف از بند  ،هیئتبر اساس نظر اين  80شود.می فروشان محروموارداتی از شبکه توزيع خرده

ی صورتهببه معنی اثبات تفاوت رفتاری رسمی نیست بلکه هر وقت با کاالی داخلی و خارجی  9 ماده
 1ض بند توان گفت نقمی يابدرفتار شود که در اثر آن شرايط رقابتی به ضرر کاالی خارجی تغییر 

 89اتفاق افتاده است.
اجباری نبوده و ها آن قوانین و مقررات و شرايطی که اطاعت ازامکان دارد  ،عالوه بر اين

د صی برخوردار باشنتوانند از تشويق خامی فقطها آن سسات يا شرکت با اطاعت دوطلبانه ازؤم
سازان چینی در صورت قطعات وارداتی ماشین، خودرو ـدر پرونده چین 81باشند. 9ماده  1خالف بند بر

از ها آن شدند که در صورت استفادهمی خیراتی مواجهأاستفاده از قطعات خارجی با روند اداری و ت
 

79. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting 

party shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like products of national origin in 

respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, 
transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of 

differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the 

means of transport and not on the nationality of the product.  

80. See: Boris Rigod, The Purpose of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures (SPS), EJIL, 2013, vol. 24, No. 2. 

81. Canada-Certain Measures Affecting the Automotive in Industry, Appellate Body Report, WT/DS 

139/AB/R, WT/DS/142/AB/R, 31 May 2000, paras. 10.80 and 10.84-10.85. 

82. Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, Report of the Appellate Body, 

WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 December 2000, paras. 145-146. 

83. Ibid., paras. 135-137. 

84. Canada-Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, Report of Panel, WT/DS 70/R, 14 April 

1999, para. 10.73. 
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شود می اين امر باعث کرداستیناف اين اختالف اعالم  هیئتقطعات داخلی قابل اجتناب بود. 
تشويق به استفاده از قطعات داخلی شوند و در نتیجه شرايط رقابتی  ،کنندگان خودرو در چینتولید

 85کند.می در بازار چین علیه قطعات وارداتی تغییر
شته پا را فراتر از اين گذا ،رژيم صادرات، فروش و توزيع موزـرکن استیناف پرونده اتحاديه اروپا

 1ندارد. لذا برای احراز تخلف از بند  9ماده  0ارجاعی ويژه به بند ، 9ماده  1دارد که بند می و بیان
استیناف پرونده اتحاديه  هیئتولی  80نیست. نیازی به احراز اعطای مزيت به کاالی داخلی 9ماده 
 1ند که در ب« رفتار نه کمتر مساعد» اين نظر بیان داشت که اصطالح رد پنبه نسوز باـ  اروپا

طای شود که باعث اع اِعمالی صورتبهداخلی نبايد اقدامات » کلی بیان ديگر اصل ،استفاده شده
 81.است گات 9ماده  0بند « حمايت به کاالهای داخلی شود
حل اختالف برای احراز های هیئت ،اقدامات مختلف گوشت گاوـدر اين پرونده و پرونده کره

وارداتی و کاالی  کاالیـ 0دانند: می گانه آتی را الزمتحقق معیارهای سه ،تخلف از تعهدات اين بند
اقدام مورد بحث يک قانون، مقررات يا شرايطی باشد که فروش داخلی، ـ 0بومی مشابه باشند. 

کاالی ـ 9 قرار دهد. تأثیررا تحت ها آن ونقل، توزيع يا استفادهپیشنهاد برای فروش، خريد، حمل
  88د.رفتاری نه کمتر مساعد در مقابل کاالی داخلی دريافت کرده باش ،وارداتی
 

  گات 9اصطالحات ماده  ریتفس. 5

تن در مها آن وجود دارد که هیچ تعريف يا توصیف خاصی از یمفاهیم و اصطالحات ،گات 9در ماده 
به  گات بستگی ملیرفتار  و اجرای صحیح تعهد اِعمالشود. اين در حالی است که نمی ماده پیدا

داشتن تعاريف و معانی دقیق و شفاف از اين مفاهیم و اصطالحات دارد. امکان پرداختن به تمام 
محدود به اصطالحات و  ،لذا بحث در اين مورد 83.نیستاين اصطالحات و مفاهیم در اين مجال 

« الی مشابهکا»الحاتی مانند طاص ،. در اين بینشد گات خواهد 9مفاهیم کلیدی مندرج در ماده 
و مفاهیمی مانند تبعیض علیه کاالهای وارداتی و « کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی»و 

 و اِعمالها، شوند که بدون تعیین حدود و ثغور آنمی محسوبای هپاي ،حمايت از کاالهای داخلی
را ذکرشده در پرتو آموارد  ،رسد. لذا در مطالب آيندهمی مشکل به نظر ،گات ملیرفتار  اجرای تعهد

  .خواهد شدرکن حل اختالف بررسی های و گزارش
 

85. China-measures affecting imports of automobile parts, reports of the appellate body, 

WT/DS3339/AB/R, WT/DS340/AB/R, WT/DS342/AB/R, 15 December 2008, p. 84. 
86. EC-Bananas, Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, Appellate Body Report, 

WT/DS27/AB/R, 9 September 1997 para. 216. 

87. European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, Appellate 

Body Report, paras. 100. 

88. World Trade Organization, op. cit., p. 80. 

89. See: Van Den Bossche, op. cit., pp. 326-364. 
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 کاالی مشابه.6ـ5

کنند نمی کاالی مشابه را تعريف ،سازمان جهانی تجارتهای نامهگات و ساير موافقت نامهموافقت
حل اختالف نیز تعريف جامعی از اين اصطالح ارائه نداده است. اين در حالی است که  رکن هرويو 

 .هستند سازمان جهانی تجارت با معیارهای مشابهت در ارتباطهای نامهموافقت همقرر 51بیش از 
 31گات استفاده شده است.نامه بار در موافقت 00 ،سنگ آناصطالح کاالی مشابه يا اصطالحات هم

 اعالم 0اول بند  جملهگات نیز استفاده شده است.  9 ماده 1و بند  0در بند « کاالی مشابه»عبارت 
کاالهای وارداتی نبايد بیش از کاالهای مشابه داخلی مورد مالیات قرار گیرند و در ماده  دارد کهمی

 هایموضوع عدم اعطای رفتار نه کمتر مساعد نسبت به کاالهای وارداتی در مقايسه با کاال 1
آنچه بیش از تعريف کاالی مشابه اهمیت دارد اين  ،. در همه اين موارداست مشابه داخلی مطرح

  .هستند توان گفت دو کاال مشابهمی است که بر اساس چه معیار يا مالکی
شند. متفاوت باها فیزيکی مشابه و در برخی ويژگیهای دو کاال ممکن است در برخی ويژگی

کننده باشد. در دنیای واقعی دو کاالی کامالً تواند بسیار گمراهمی شباهت فیزيکی ،در عین حال
یت و داروی خاصيکسان، ممکن است دو کاالی کامالً متفاوت باشند. تفاوت ترکیب شیمیايی بی

 عالوه بر ن دو کاالکردانگیز ممکن است فقط در يک اتم باشد. بنابراين برای مشابه اعالمشگفت
ا بتوان . همچنین بايد معیاری در دست باشد تبودمعیار تشابه فیزيکی بايد به دنبال معیارهای ديگر 

 قانونی گات و سازمان همقرربودن دو کاال را با توجه به الزامات خاص هر میزان مشابه ،بر اساس آن
در  ملیرفتار  اِعمالت الزم برای واقعیت اين است که میزان مشابه 30.کردجهانی تجارت احراز 

 گات نیز صادق 9. اين امر حتی در خود ماده است مقررات مختلف سازمان جهانی تجارت متفاوت
 .است

اين مطلب کامالً پذيرفته شده است که مفهوم کاالی مشابه شامل معیارهای متفاوت در 
مفهوم شباهت در جاهای  اِعمالدامنه  30شود.می مختلف سازمان جهانیهای نامهمقررات و موافقت

سازمان جهانی تجارت دچار انقباض های نامهشروط متفاوت از هريک از موافقت مختلف با اجراشدن
کند. می را به ذهن متبادر اکاردئونتصوير  ،گاتنامه مفهوم مشابهت در موافقت 39شود.می يا انبساط

انی سازمان جههای نامهيا ساير موافقتجاهای مختلفی که در گات  یاقتضابه  مشابهتون ئاکارد
شود  که اين اصطالح بايد منبسطهايی شود. مکانمی کار رفته است منبسط يا منقبضه تجارت ب

 هیئت ،مثال عنوانبهشود. می و شرايط موجود در هر مورد تعییننامه با توجه به متن موافقت

 
90. Sherzod Shadikhodjaev, op. cit., p. 80. 

91. Donald H. Regan, op. cit., p. 446. 

92. Ibid., p. 444. 

93. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, Page: 23 and EC-Asbestos, Appellate Body 

Report, paras. 98-99. 
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 ونئاکاردبايد اين  9ماده  0اول بند  جملهکه در الکلی معتقد بود های نوشابهـژاپناستیناف پرونده 
 31منقبض شود.
حمايتی يک اقدام داخلی های متفاوتی از ويژگیهای که جنبه 9ماده  0دوم بند  جملهبرخالف 

، ستا اين ماده به فراتر از کاالهای مشابه اِعمالدامنه  گسترشرا مدنظر قرار داده است و به دنبال 
تری در پیش گرفت تا از شمول آن به اقداماتی که نص صريح اول مسیر باريک جمله اِعمالبايد در 

 0اول بند  جملهاصطالح کاالی مشابه  تفسیر ،کند جلوگیری شود. بنابرايننمی را منعها آن ،جمله
ر امکان موردی انجام گیرد. اين ام صورتبهالبته اين تفسیر نیز بايد مضیق باشد.  صورتبهبايد 

فسیر در هر بودن تمیزان مضیق کاالی مشابه و تعیین هدهندتشکیلتن عناصر مختلف درنظرگرف
 یاهنوشابهـژاپناستیناف پرونده  هیئت 35کند.می مورد خاص و با توجه به هر اقدام مالیاتی را فراهم

بايد از تفسیر  0اول ماده  جملهنیز بر اين مطلب صحه گذاشته که در تفسیر کاالی مشابه  یالکل
 المتقطیری اعهای نوشابهـلیپینیاستیناف پرونده ف هیئت ،با وجود اين 30.کردمضیق استفاده 

را محدود به کاالهای  آن 0اول بند  جملهتفسیر کاالی مشابه در  بودنمضیقلزوم  کند کهمی
 38کند.نمی 31يکسان

شباهت متفاوت باشد. مثالً در مورد دو های فاکتورممکن است در تعیین شباهت بین دو کاال 
شباهت يا  هکنندتعیینتواند می ای، رنگ و اندازهمانند مزه، کیفیت تغذيههايی ويژگی ،نوع سیب

لذا شباهت نیز بايد مفهوم  ؛تجاری استنامه گات موافقت ،عالوه بر اين 33باشد.ها آن بودنمتفاوت
 املعترين . اصلیکردبازار استفاده  عواملاز آن بتوان از تجاری در نظر گرفته شود تا برای احر

يق ترين دلیل جلوگیری از تبعیض رفتاری از طر. مهمستبازار نیز رقابت بین کاالها هکنندتعیین
  .است خوردن معادالت رقابتی بین دو کاالی رقیبهمنیز جلوگیری از به ملیرفتار  اِعمال

در ارزيابی موردی کاالی مشابه در نظر گرفته شود شامل ممکن است ی که يبرخی از معیارها
ذائقه و عادات  011مواردی مانند هدفی که برای مصرف کاال در بازار مورد بحث در نظر گرفته شده،

ی هانوشابهـ ژاپناستیناف پرونده  هیئت 010.است کننده، مشخصات کاال و طبیعت و کیفیت آنمصرف
 

94. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, p. 21. 

95. Sherzod Shadikhodjaev, op. cit., p. 81. 

 ک:ن.های اخیر نیز رعايت شده است. اين رويکرد در پرونده .31
Brazil-certain Measures Concerning Taxation and Charges, WT/DS472/R, WT/DS497/R, reports of the 
panel, 30 August 2017, p. 96. 

97. Identical  

98. Philippines–Taxes on Distilled Spirits, report the of appellate body, WT/DS396/AB/R, 

WT/DS403/AB/R, 21 December 2011, p. 48. 

99. Krieger, Cameron R. & Robert E. Hudee, op. cit., pp. 103-104. 

100. Product’s end-uses in a given market 

101. Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, Bisd 18S/97, Para. 18 & See: Brazil-certain 

measures concerning taxation and charges, WT/DS472/R, WT/DS497/R, reports of the panel, 30 August 
2017, para. 7.122. 
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گانه چهار استفاده از معیارهای ،در جهت احراز شباهت 9ماده  0اول بند  جملهنیز در تفسیر  الکلی
کیفیت، ـ 9 کنندهذائقه و عادات مصرفـ 0هدف نهايی استفاده از کاال ـ 0: کردآتی را پیشنهاد 

ای. همچنین از نظر اين تعرفه 010در نظام هماهنگ بندی کاالطبقهـ 1 طبیعت و مشخصات کاال
ه تفسیر واژه کاالی مشابه بايد بر پايه بررسی موردی صورت گیرد، اين معیارها عالوه بر اينک ،هیئت

و از  ستنده شدهبندی و ارزيابی داليل ارائهبرای دستهای هنیز جنبه حصری نداشته و فقط وسیل
 019.نیستند نیازبی ،بررسی موردی تمام شواهد مرتبط

ده کاال در نظر گرفته شوند. در پرون هاستفادبايد توجه داشت معیارهای فوق بايد در کشور محل 
رفع تشنگی  ،پینلییهدف استفاده از نوشابه را در ف ،استیناف هیئت ،تقطیریهای نوشابهـ  لیپینیف

داخلی های و چون نوشابه کردمطلوب اعالم  سکرشدن، پذيرايی، تمدد اعصاب و همراه با خنک
با  تقطیریهای شدند، نوشابهمی اهداف استفاده خارجی برای اينهای اين کشور همانند نوشابه

در صورتی  هیئتاز نظر اين  011.کردمشابه اعالم  ،خارجی بدون شکرهای لیپین را با نوشابهیشکر ف
دو  باز ممکن است آن ،فیزيکی دو کاال متفاوت باشدهای که از بین معیارهای فوق فقط ويژگی

 پنبه نسوز، تفاوتـ  استیناف پرونده اتحاديه اروپا هیئتهمچنین  015.کردکاال را مشابه محسوب 
رد داند و اين دو ويژگی را در موها میآن بودن يا نبودنزا يا سمیفیزيکی دو نوع پنبه را در سرطان

ی برای ارزيابای هتواند پايمی دارد که اين تفاوتمی رفتار مشتری حائز اهمیت دانسته و اعالم
  010باشد.ها آن بینشباهت و رابطه رقابتی 

 باشد. درها ای آنهبندی تعرفترين روش احراز مشابهت دو کاال، توجه به طبقهشايد آسان
ند يا چ بودن دومعیاری جهت احراز مشابه عنوانبهای هبندی تعرفمختلفی هم طبقههای پرونده
 جدول تعرفه در صورتی بودن دو کاال درطبقهولی بايد توجه داشت که هم 011فته است.به کار رکاال 
کامل بوده  ایهبندی تعرفبودن دو کاال ارزيابی شود که جداول طبقهنشانه مشابه عنوانبهتواند می

گانه اولی را بنابراين در صورتی که دو کاال معیارهای سه و شامل دامنه وسیعی از کاالها نباشند.
ا نامشابه رها آن تواننمی گیرندنمی قراردر يک طبقه مالیاتی ها آن صرف اينکهداشته باشند به

 018دانست.
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103. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, Pages: 19-20. 
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107. See: EEC-Measures on Animal Feed Proteins, BISD 25S/49; Japan-Customs Duties, Taxes and 
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متفاوت از  آمده، 1عبارت مشابه که در بند در پايان اين بحث ذکر اين نکته ضروری است که 
محدوده  ،الکلیهای نوشابه ـژاپناستیناف پرونده  هیئت. است موارد استفاده آن در بندهای قبل

داند. علت اين امر آن است که دامنه می 0اول بند  جمله ازتر را فراخ 1کاالی مشابه موجود در بند 
چنین  1شود در حالی که در بند می دوم بند اخیر مشخص جملهبا درنظرگرفتن  0اول بند  جمله

ه که پنبه نسوز اعالم داشتـرکن استیناف پرونده اتحاديه اروپا ،با وجود اينمحدوديتی وجود ندارد. 
يقین دامنه به ،است 0اول بند  جملهتر از دامنه آن در بسیار فراخ 1مشابه بند اگرچه دامنه کاالی 

  013هم نخواهد بود. با 0بند  جملهتر از دامنه دو آن وسیع
 

 «کاالی مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» .2ـ 5
کشاند می را به کاالهايی ملیرفتار  تعهد اِعمالدامنه  9ماده  0دوم بند  جملهتفسیری  ادداشتي

شده تفادهوجود دارد. عبارت اسها آن رابطه رقابتی و قابلیت جانشینی بین ،چه مشابه نیستندکه اگر
شابه در . همانند کاالی ماست «قابل جانشینیيا مستقیماً رقیب » ،برای توصیف چنین کاالهايی

ن يادداشت تفسیری آ دوم و جملهاول، مفهوم کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی در  جمله
 ،عهده گرفتهه اين مهم را ب ،رکن حل اختالفهای توضیح داده نشده است و دوباره آرا و گزارش

 001 کنند.می آن پرتوافکنی اِعمالبر روی اين مفهوم و دامنه 
دو کااليی که مشابه نیستند ممکن است با توجه به طبیعت و شرايط رقابتی بازار با يکديگر 

ت سیب و گالبی ماهیت متفاوت دارند ولی ممکن اسدو کاالی باشند. مثالً  یجانشین قابلرقیب يا 
ظر باشند و در بازار خاصی از ن یجانشین قابلکنندگان با همديگر در شرايط خاصی از نظر مصرف

ودن بيا رقیب یدامنه قابل جانشین ،مستقیماً هواژ ،در اين اتباط000قیمت با يکديگر وارد رقابت شوند.
جود با ورا تنگ کرده و حکايت از لزوم نزديکی رقابت بین کاالی داخلی و کاالی وارداتی دارد. 

در احراز اين رقابت مستقیم بايد رقابت آشکار و پنهان بین دو کاال نیز در نظر گرفته شود.  ،اين
 بودنیبرق شود،می کنندگان سنجیدهدر حالی که قابلیت جانشینی از نظر مصرف ،عالوه بر اين

  000 شود.می با توجه به خود کاالها در يک بازار تعیینها آن
د شرايط باي الکلی در ارزيابی بازار مربوطههای نوشابه ـاستیناف پرونده ژاپن هیئتبه نظر 

ـ در پرونده کره 009بودن قابلیت جانشینی کاالها در نظر گرفته شود.پذيررقابتی بازار و انعطاف
به اين  .امری پويا و متغیر است ،استیناف اعالم کرد که رقابت در بازار هیئتالکلی نیز های نوشابه
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جهت برای احراز کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی نبايد صرفاً به ترجیحات مشتری حاضر 
انند ولی جانشینی ند دو کاال را قابل ،کنندگان در وضعیت حاضرچون ممکن است مصرف کرداکتفا 

  001را قابل جانشینی ارزيابی کنند.ها آن آينده در
را ها نآ رکن حل اختالف برای تعیین مشابه يا مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی کاالها معموالً

 هیئتدر مواردی نیز  ،با وجود ايند. کنمیموردی و يکی در مقابل ديگری بررسی  صورتبه
رکن حل  005ه است.کردبا يک کاالی داخلی مقايسه را گروهی از کاالهای وارداتی  ،استیناف
تحلیلی دانسته و اعالم داشته به اين ترتیب به دنبال اجتناب از ای هاين اقدام خود را وسیل ،اختالف

 000تکرار مقايسه کاالهای وارداتی و داخلی بوده است.
قیب و ر ال مطرح شود که چه تفاوتی بین کاالی مشابه و کاالی مستقیماًؤاست اين س ممکن

ی که برای کاالهايی شود که تمام ويژگیمی رو مطرحال ازاينؤقابل جانشینی وجود دارد. اين س
که  اشتدشود. بايد توجه می شامل کاالی مشابه نیز شد،مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی مطرح 

دو کاالی مشابه )مانند دو نوع مختلف سیب( کامالً قابل جانشینی با يکديگر خواهند بود. ولی دو 
انشینی ناقص قابل ج صورتبه)مانند سیب و گالبی( ممکن است  کاال که کامالً مشابه نیستند

ه حالت ک حتماً مشابه خواهند بود ولی دو کاال ،یباشند. بنابراين دو کاالی کامالً قابل جانشین
کامل نیست ممکن است کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی محسوب ها آن جانشینی در

االی کند که اگر قابلیت جانشینی کمی نشريات نیز اعالمـاستیناف پرونده کانادا هیئت 001ند.شون
مستقیماً رقیب يا  0دوم بند  جملهرا بر اساس ها آن داخلی و وارداتی ناقص باشد ممکن است باز

حت شمول توان اين دو کاال را تنمی قابل جانشینی دانست. ولی اگر قابلیت جانشینی ناقص باشد
 008قرار داد. 0اول بند  جمله

. ستا تر از مفهوم کاالی مشابهکاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی گسترده اِعمالدايره 
د. شومی در هر مورد خاص و با توجه به عوامل مرتبط تعییناين مفهوم  اِعمالگستردگی دايره 

کننده گیرسیدهای هیئتحل اختالف نیز تعیین میزان گستردگی اين مفهوم را بر عهده  رکن هروي
استیناف  هیئت 003نسبت به آن اقدام کنند. ،مرتبط عوامل به دهد تا با توجهمی به اختالف قرار

 کاالی مشابه را زيرمجموعه کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینینوشابه الکلی، ـ  پرونده کره
لی همه شود ومی کاال با مشابه خود مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی محسوب يعنی هر ؛داندمی
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 001شوند.نمی جانشینی با يکديگر مشابه محسوب کاالهای مستقیماً رقیب يا قابل
االی نظر پنل، تشخیص کاالی مشابه از ک رد الکلی باهای نوشابه ـژاپناستیناف پرونده  هیئت

 مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی را امر قضايی ندانسته و تشخیص اين امر را تصمیم احتیاطی
 000د.شو نییتع نفسه حد یف صورتبهداند که بايد با درنظرگرفتن مشخصات مختلف دو کاال و می

رفتن عالوه بر لزوم درنظرگ ،در جهت تعیین کاالهای مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی هیئتاين 
ط بازار دو کاال، توجه به شرايای هبندی تعرفاهداف استفاده مشترک، طبقهبر فیزيکی، های ويژگی
 000.کندمی تأکیدرا هم 

يا قابل  وجود رقابت بین دو کاالی رقیب ،تقطیریهای نوشابهـلیپینیاستیناف پرونده ف هیئت
دامنه کاالی مشابه را بسیار محدودتر از  ،با وجود اين .داندمی جانشینی و کاالی مشابه را الزم

ا قابلیت رسد که میزان رقابت يمی داند و به اين نتیجهمی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی یکاال
 009.است دوم جمله از زيادتر ،اول جملهجانشینی مورد نیاز در 

م بازه ،در صورتی که کاالی وارداتی، مشابه داخلی داشته باشد ،با وجود تمام مطالب فوق
کشور  هفرض کبهامکان توسل به کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی وجود خواهد داشت. 

درصد  51مالیات  اِعمالشروع به  (ب). کشور است (ب)صادرکننده عمده سیب به کشور  (الف)
داخلی و های درصد نسبت به گالبی 5وارداتی و داخلی و مالیات های نسبت به تمام اقالم سیب

ور شود که در کشمی باعثای هچنین تعرف اِعمالتواند مدعی شود می (الف)کند. دولت می وارداتی
ه گالبی مصرف کنند. با توجه ب ،جای آنتمايل مردم نسبت به مصرف سیب کمتر شده و به (ب)

 جمله برخالفای هچنین تعرف اِعمال ،هستند اينکه سیب و گالبی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی
مالیات  دارد که تأکیددوم نیز درست بر اين نکته  جمله. يادداشت تفسیری است 9ماده  0دوم بند 

دوم متعارض خواهد بود که بین  جمله فقط در صورتی با شرايط 0اول بند  جملهمنطبق با شرايط 
 صورتبهکاالی مورد مالیات از يک طرف و کاالی مستقیماً رقیب يا کاالی قابل جانشینی که 

  وجود داشته باشد. ، رقابتیاندمشابه مورد مالیات قرار نگرفته

 

 تبعیض مالیاتی . 9ـ 5

 یجلوگیری از تبعیض در اخذ مالیات و عوارض از کاالها ،گات 9ترين رسالت عملی ماده مهم
اشاره مستقیم به اين مسئله دارند و ساير بندها  0و  0بندهای  ،. در اين ارتباطاست داخلی و خارجی

عدم تبعیض  کلی اصول 9ماده  0ضمنی اشاراتی به الزامات اخذ مالیات دارند. بند  صورتبهنیز 
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، اخذ 0اول بند  جملهپردازد. می متفاوت به اين مسئله جملهبا دو  0بند  دارد ولیمی مالیاتی را مقرر
استدالل  اين ،اول جملهکند. در شرايط می کاالی وارداتی بیشتر از مشابه داخلی آن را منع مالیات از

مسموع نخواهد بود. به عبارت ديگر در تبعیض بین دو کاالی  است که اثر تجاری تبعیض بسیار کم
در پرونده  .مجاز نیستترين تبعیض مالیاتی قابل قبول نبوده و حتی کوچک 001معیار حداقلی، مشابه

پنل اين دفاع آرژانتین را قبول نکرد که تبعیض مالیاتی بین کاالهای  ،پوست و چرم ـآرژانتین
  005.است روز دوام دارد و اثر آن حداقلی 91داخلی و وارداتی فقط 

 هیئت. است منوط به تجاوز از معیار حداقلی 0دوم بند  جملهاما تحقق تبعیض مالیاتی در 
 0بند  دوم جملهراستا با نظر پنل اعالم کرد که در الکلی همهای نوشابهـاستیناف پرونده ژاپن

الی داخلی کاالی وارداتی و کا شود کهتبعیض مالیاتی بايد بیشتر از معیار حداقلی باشد تا قبول 
م همچنین با قبول نظر پنل اين پرونده اعال هیئت. اين اندیات قرار نگرفتهبرابر مورد مال صورتبه

  000موردی تعیین شود. صورتبهکرد که میزان معیار حداقلی بايد 
مسئله اصلی منع تبعیض مالیاتی، رعايت آن نه در مالیات اسمی بلکه در مالیات واقعی است. 

ابراين شانه خالی کند. بن ملیرفتار  از زير بار تعهدراحتی تواند بهمی هر عضوی ،صورت در غیر اين
حتی در صورتی که کاالی وارداتی و کاالی مشابه داخلی اسماً موضوع نرخ يکسان مالیاتی باشند 

به ممکن است روش محاس ،مثال عنوانبهعمالی بیشتر باشد. ممکن است هنوز نرخ واقعی مالیات اِ
  001د.وشه منجر به اخذ مالیات بیشتر از کاالهای وارداتی ی باشد کصورتبهيا ارزيابی مالیاتی 

 مدنظرد داخلی بايهای نرخ مالیات بلکه نحوه اخذ مالیات و انواع مالیات تنهانهارزيابی مالیات  در
می که بر مستقیشود و مالیات غیرمی اِعمالمالیات مستقیمی که بر کاالها ممکن است قرار گیرد. 

. دکننشود مسائل خاصی را مطرح می اِعمالشده در مراحل مختلف تولید کاال مواد اولیه مصرف
جامعه اقتصادی  در پرونده 008شود.می حدی فراگیر است که روش اخذ مالیات را نیز شاملاين امر به

خوراکی، پنل اعالم کرد که حتی اگر يک قانون محصوالت وارداتی را در معرض های دانهـاروپا
 ،گاتنامه در زمان تدوين اولیه موافقت 003.است گات 9 همین خود نقض ماده ،هدتبعیض قرار د

که  9مالیات مورد نظر ماده ممکن است که  داشت تأکیدگروه مسئول اين وظیفه بر اين نکته 
ها آن نه بر خود کاالها بلکه در مراحل اولیه ساخت ،در مورد آن اجرا شود ملیرفتار  بايد تعهد

 
124. The Minus Standard  

125. Peter Van Den Bossche, op. cit., p. 339. 

126. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, Page: 30. See also: Canada-Certain Measures 

Concerning Periodicals, WT/DS31/AB/R, Appellate Body Report, 30 June 1997, Para. 474 & Indonesia-
Certain Measures Affecting the Automobile Industry WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, 

WT/DS64/R, 9 July, 1998, para. 14.115. 

127. Argentina-Hides and Leader, Panel Report, parars. 11.182-11.183. 

128. Japan-Alcoholic Beverages, Panel Report, paras. 5.8. 

129. EEC-Animal Feed Proteins, Panel Report, para. 141. 



433  6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 091شود. اِعمال
جیه با استناد به جبران و ايجاد توازن بعدی تو تبعیض مالیاتی علیه کاالهای وارداتی راتوان نمی

ا عمال و بمالیات بیشتری اِ ،توان در مورد يک کاالی وارداتی در موقعیت خاصنمی يعنی ؛کرد
 ـ آرژانتین در پروندهاين تفاوت را جبران کرد.  ،عمال مالیات کمتر در مورد کاالی وارداتی ديگراِ

هايی برای کاالهای وارداتی مالیات بیشتر و در موقعیتهايی اين دولت در موقعیت ،پوست و چرم
الم کننده به اختالف اعپنل رسیدگی مالیاتی کمتر از کاالهای داخلی وضع کرده بود.ها آن برای

حق ندارند  اعضاشود. به اين جهت می اِعمال گات در مورد هر کاال جداگانه 9ماده  0بند  داشت که
 باالنس ،وارداتی ديگر تبعیض مالیاتی علیه يک کاالی وارداتی را با مالیات مساعدتر با کاالی

  090نمايند.
 

 داخلی حمایت از کاالی. 3ـ 5
ای هنامهو همچنین ساير موافقتنامه گات و ساير مواد اين موافقت 9در ماده  بارها ،اصطالح حمايت

 تعريفی از آنها نامهکدام از موافقتدر هیچ کهدر حالی  ،است شدهسازمان جهانی تجارت استفاده 
ايت توان حممی خورد.نمی حل اختالف نیز تعريفی از اين عبارت به چشم رکن هرويوجود ندارد. در 

کند می یداپ. بنابراين حمايت زمانی تحقق کردرا اعطای هر گونه مزيت رقابتی به يک کاال تعريف 
در ها آن که اقدامات داخلی يک دولت باعث اعطای مزيت رقابتی به کاالهای داخلی و قراردادن

احراز حمايت از  ،گات 9ماده  اِعمالکلید د. شاهشووارداتی های موقعیت بهتر در مقايسه با کاال
 از طريقها غالباً دولت. ستهامختلف بر اثر اقدامات داخلی دولتهای کاالهای داخلی در موقعیت

حمايت از کاالی داخلی اثر  ،کنند و در برخی مواردمی اقدامات داخلی اهداف متنوعی را دنبال
  .نیست گرانهمستقیم اقدام داخلی است که دارای اهداف حمايتغیر

علت يک اقدام داخلی، کاالی داخلی در مقابل کاالی وارداتی مورد ه اگر ببا وجود اين 
ی در مسئله نخواهد داشت. اينکه يک تأثیر ،قصد و نیت عاملین اين اقدام ،رار گیردحمايت ق

مربوط به قصد و نیت نیست. از نظر  ،يا نه است اقدام به دنبال اعطای حمايت به کاالی داخلی
ه قانونگذاران کرا نوشابه الکلی ضروری نیست پنل داليل مختلفی ـاستیناف پرونده ژاپن هیئت
 ،کلیدر حالت  090.کنندرا کشف ها آن اتخاذ يک اقدام داشتند سبک و سنگین و نیت واقعیبرای 

در صورتی که اقدام داخلی باعث اعطای حمايت به کاالهای داخلی  ،گونه دلیل و نیتفارغ از هر
اند تهچنین نیتی نداشها آن اين موضوع که اين حمايت مورد درخواست قانونگذاران نبوده و ،باشد
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  099بود.مسموع نخواهد 
الکلی دولت شیلی مدعی بود که يکی از اهداف اقدام مالیاتی آن های نوشابه ـدر پرونده شیلی

 خارجی که دارایهای و نوشابه ستصد باالالکلی با درهای جلوگیری از مصرف نوشابه ،کشور
ناف با ارجاع به یاست هیئت. انددرصد باالی الکل هستند ناحواسته مورد مالیات ببیشتر قرار گرفته

دلیل و هدف يک اقدام  الکلی اين استدالل را رد کرد وهای نوشابه ـژاپننظر قبلی خود در پرونده 
 091در مقام ندانست. مؤثررا 

اصوالً بومی  095شوچورکن استیناف با توجه به اينکه مشروب  ،الکلیهای نوشابهـدر پرونده کره
نفعان هر نوع مالیات علیه رقبای خارجی اين کاال صرفاً کاالهای اعالم کرد که ذی است کره

رکن استیناف به اين نتیجه رسید  ،د بود. در اين پروندهنخواه شوچومشروب داخلی  ازجملهداخلی 
و میزان  ،شده است که میزان پايین مالیات به کاالی داخلی اِعمالی صورتبهکه مالیات داخلی کره 
را  پنلهای يافته ،رکن استیناف ،خارجی تعلق گرفته است. بر اين اساس یباالی مالیات به کاال

  090بومی شده است. یو اعالم کرد که اقدامات داخلی کره باعث اعطای حمايت به کاال تأيید
ق گرايانه آن از طريعمال حمايتسهولت قابل تعیین نیست ولی اِاصوالً هدف اقدام داخلی به

ی صورتبهعمال مالیات مثالً اگر اِ 091.است ساختار آن اقدام قابل ارزيابی توجه به طراحی، معماری و
انحصاراً کاالهای وارداتی را و مالیات کمتر فقط کاالهای داخلی را احاطه  ،باشد که مالیات بیشتر

ل پن. ردکحمايت به کاالهای داخلی محسوب  هکننداعطاتوان چنین اقدام مالیاتی را می کند
اعالم کرد که در مورد حمايت بايد به داليلی که نشان از آثار  0381ژاپن در سال ـمشروبات الکلی

ين . اکردتوجه دارد اقدام داخلی در روابط رقابتی بین کاالهای داخلی و وارداتی  هزنندمالی برهم
 مالیات کمتر نسبت به مشروب داخلی خود يعنی اِعمالپنل به اين نتیجه رسید که دولت ژاپن با 

  098دست به حمايت از کاالی داخلی خود زده است. ،تجاری اين اقدام هزننداز طريق آثار برهم ،وجوش
همراه يادداشت تفسیری آن به دو نوع متفاوت به مسئله منع حمايت از  0اول و دوم بند  جمله

 مشابه داخلیاز آنچه کاالهای را دريافت مالیات بیشتر  0اول بند  جمله. اندکاالهای داخلی پرداخته
کند که ممکن است حتی می دوم اعالم جملهکند. اما می پردازند از کاالهای وارداتی ممنوعمی

منع تبعیض در  093شود که باعث حمايت از کاالهای داخلی شود. اِعمالی صورتبهمالیات برابر 

 
133. Peter Van Den Bossche, op. cit., p. 347. 
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استیناف پرونده  هیئت .است دوم منوط به عدم حمايت جملهاول مطلق بوده ولی در  جمله
 را الزمها آن با هم متفاوت دانسته و پرداختن جداگانه بهرا اين دو مسئله  ،الکلیهای نوشابهـژاپن
 توان مدعینمی اول جملهيعنی در صورتی که مالیات اخذشده برابر نباشد بر اساس  ؛داندمی

ه حمايتی ب ،کرد مالیات نابرابرتوان ادعا می دوم جملهنبودن آن شد. ولی بر اساس آمیزحمايت
به اين ترتیب برای قبول تخلف  011کاالی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی داخلی اعطا نکرده است.

 آيا دو کاالی داخلی و وارداتی مشابهـ 0نیاز به احراز دو معیار وجود دارد:  ،اول جملهمالیاتی در 
 ستا ی به کاالی داخلیاِعمالاتی بیشتر از مالیات شده به کاالهای وارداِعمالآيا مالیات ـ 0 هستند

آيا کاالی ـ 0گانه وجود دارد: نیاز به احراز معیار سه ،دوم جملهو برای قبول تخلف مالیاتی در 
مشابه مورد  صورتبهآيا اين دو کاال ـ 0 ؟هستند وارداتی و داخلی مستقیماً رقیب يا قابل جانشینی

ی بوده که باعث اعطای حمايت به کاالی صورتبهنامشابه مالیات  اِعمالـ 9 ؟اندمالیات قرار نگرفته
  010؟داخلی شده است

 

 نتیجه

و مبهم بوده و به تفسیر و  کلیگات آمده، نامه موافقت 9به آن صورت که در ماده  ملیرفتار  تعهد
ان سس سازمؤدارد. معاهده منیاز تفسیری و اصطالحات کلیدی های رفع ابهام از بندها و يادداشت

اين سازمان را بر عهده کنفرانس وزيران و شورای عمومی های نامهجهانی تجارت، تفسیر موافقت
بديلی در رفع نقش بی ،رکن حل اختالف اين سازمان هایگزارشقرار داده است ولی درعمل آرا و 

اين  رويه ،گات ملیفتار ر . در ارتباط با تعهداندسازمان را بر عهده گرفتههای نامهابهام از موافقت
را مشخص ها آن اِعمالحوزه  9از بندهای ماده  هريکرکن توانسته است عالوه بر تبیین جايگاه 

کاالی مستقیماً رقیب يا »و « کاالی مشابه»کرده و معانی و مفاهیم، اصطالحات کلیدی مانند 
ه آن گات ب ملیرفتار  تعهدتوان گفت اجرای می تأجر. امروزه بهکندرا مشخص « قابل جانشینی

رکن حل  هایگزارشده است بدون درنظرگرفتن آرا و آمنامه اين موافقت 9صورت که در ماده 
بودن اين نظرات در آرا و . با توجه به پراکندهنیست پذيراختالف سازمان جهانی تجارت امکان

 در ارتباطها آن هاستفاد آوری و ارائه منسجم و قابلجمع ،مختلف، هدف نوشته حاضرهای گزارش
های ضمن هموارکردن مسیر انجام کار ،شدهگات بود. با توضیحات و تفاسیر ارائه ملیرفتار  با تعهد

ده و گام بسیار مهمی در مسیر شگات روشن  9علمی بیشتر، نکات مبهم بندهای مختلف ماده 
 .شته شدبرداگات  ملیرفتار  تعهد و اجرای اِعمال

 
 

140. Japan-Alcoholic Beverages, Appellate Body Report, pp. 26-28. 

141. Sherzod Shadikhodjaev, op. cit., p. 77. 



  433  تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :منابع

 فارسیالف. 

 ات مرتضی کالنتريان، دفتر خدم :، ترجمهدر جهانی نامتحد المللبینحقوق  ، آنتونیو؛کاسسه
 .0911ی، المللبینحقوقی 

 0931، میزان، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت رضايی، محمدتقی؛. 

 ،0930 ، میزان،در سازمان جهانی تجارت المللبینتحول حقوق تجارت  موسی؛ موسوی زنوز. 

 پشتون، المللبینمالیه ـ  المللبین، تجارت المللبیناقتصاد  شم دولتشاهی، طهماسب؛محت ،
0980. 

 

 انگلیسیب. 

- Books  

 BERNARD M. Hoekman and Petros C. Mavroidis, The World Trade 

Organization, Law, Economics and Politics, Routledge, 2007. 

 Eric A. Posner & Jack. L Goldsmith, The Limits of International Law, 

Oxford University Press, 2005. 

 Van Den Bossche, Peter, The Law and Policy of the World Trade 

Organization; Text, Cases And Materials, Cambridge University Press, 

First Publication, 2007. 

 

- Articles 

 Boris Rigod, “The Purpose of the WTO Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)”, EJIL, Vol.24, No.2, 2013 

 Donald H. Regan, “Regulatory purpose and like products in article III: 4 

of GATT (with additional remarks on article II: 2”, Journal of World 

Trade, 36(3), 2002 

 Peter M. Gerhart, Michael S. Baron, “Understanding national treatment: 

The participatory vision of the WTO”, Ind. int’l & comp. l. rev, vol.14: 3, 

2004 

 Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, “Still Hazy after All These Years: 

The Interpretation of National Treatment in the GATT/WTO Case-Law on 

Tax Discrimination”, EJIL, Vol. 15, No.1, 2004 

 Krieger, Cameron R. & Robert E. Hudee, “Essays on the Nature of 

International Trade Law”, Chicago Journal of International Law: Vol. 1: 

No. 1, Article 24, 2000 

 Sherzod Shadikhodjaev, “National Treatment under GATT article III: 2 

and its Applicability in the Context of Korea’s FTAs”, Journal of 

International Economic Studies, vol.1, June 2008 



433  6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Srinivasan TN, “Non-Discrimination in GATT/WTO: Was there anything 

to Begin with and is There Anything Left?”, World Trade Review, 4, 1, 

2005. 

 Stephanie Hartmann, “Comparing the national treatment obligation of the 

GATT and the TBT: Lessons learned from the EC-seal Products Dispute”, 

North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 

Vol. 40, No. 3, 2015. 

 

- DSB Decisions  

 Argentina-Measures Affecting the Export of Bovine Hides, and the Import 

of Finished Leather, Report of the Panel, WT/DS155/R, 19 December 

2000. 

 Brazil-Measures Affecting Desiccated Coconut, Report of the Appellate 

Body, WT/DS22/AB/R, 21 February 1997. 

 Brazilian Internal Taxes, First Report Adopted by the Contracting Parties, 

GATT/CP.3/42-II/181, 30 June 1949. 

 Brazil-certain measures concerning taxation and charges, reports of the 

panel, WT/DS472/R, WT/DS497/R, 30 August 2017. 

 Chile-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of the Appellate Body, 

WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, 13 December 1999. 

 China-measures affecting imports of automobile parts, reports of the 

appellate body, WT/DS3339/AB/R, WT/DS340/AB/R, WT/DS342/AB/R, 

15 December 2008. 

 Canada-Certain Measures Affecting the Automotive Industry, Report of 

the Panel, WT/DS139/R, WT/DS142/R, paras.10.80 and 10.84-10.85, 11 

February 2000. 

 Canada-Certain Measures Affecting the Automotive in Industry, Appellate 

Body Report, WT/DS 139/AB/R, WT/DS/142/AB/R, 31 May 2000. 

 Canada-Certain Measures Concerning Periodicals, WT/DS31/AB/R, 

Appellate Body Report, 30 June 1997. 

 Canada-Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, Report of 

Panel, WT/DS 70/R, 14 April 1999. 

 European Economic Community-Restrictions on Imports of Desert 

Apples, Report of the Panel, L/6491- 36S/93, Adopted on 22 June 1989. 

 European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos 

Containing Products, Report of the Appellate Body, WT/DS135/AB/R, 12 

March 2001. 

 European Communities-Measures Prohibiting the importation and 

Marketing of Seal Products, Reports of The Appellate Body, WT/DS400/ 

AB/R, WT/DS401/AB/R, 22 May 2014. 

 

 



  434  تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 European Communities -Measures Prohibiting the Importation and 

Marketing of Seal Products, Reports of the Panel, WT/DS400/R, 

WT/DS401/R, 25 November 2013.  

 EC-Regulation on Imports of Parts and Components, Report by the Panel, 

L/6657-37S/132, Adopted on 16 May 1990. 

 EC-Bananas, Regime for the Importation, Sale and Distribution of 

Bananas, Appellate Body Report, WT/DS27/AB/R, 9 September 1997 

 EEC-Measures on Animal Feed Proteins, BISD 25S/49. 

 Italian discrimination against imported agricultural machinery, L/833-

7S/60, Report Adopted on 23 October 1958. 

 India-Measures Affecting the Automotive Sector, Report of the Panel, 

WT/DS146/R, WT/DS175/R, 21 December 2001. 

 Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Report of 

Panel, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, 2 July, 1998 

 Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of Appellate Body, 

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 October 1996. 

 Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, Report of Panel, WT/DS8/R/DS10/ 

R/DS11/R, 11 July 1996. 

 Japan-Customs Duties, Taxes and Labeling Practices on Imported Wines 

and Alcoholic Beverages, L/6216-34S/83, Report of the Panel adopted on 

10 November 1987. 

 Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, 

Report of the Appellate Body, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 

December 2000. 

 Philippines–Taxes on Distilled Spirits, reports of The Panel, Reports of 

The Panel, WT/DS396/R, WT/DS403/R, 15 August 2011. 

 United States-Standard for Reformulated and Conventional Gasoline, 

Report of the Appellate Body, WT/DS2/9/AB/R, Adopted 20 May 1996. 

 United States-Measures Affecting the Importation, Internal Sale and Use 

of Tobacco, Report of Panel, DS44/R, 4 October 1994. 

 United States-Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, 

Report of the Panel, L/6175 - 34s/136, Adopted on 17 June 1987. 

 United States-Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular 

Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea, appellate body report, 

WT/DS202/AB/R, 15 February 2002. 

  

-  Other Instruments 

 Genem Grossman, Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, The Legal and 

Economic Principles of World Trade Law: National Treatment, IFN 

Working Paper No. 917, Research Institute of Industrial Economics, 2012 

 



433  6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, BISD 18S/97 

 World Trade Organization, The WTO Multilateral Trade Agreements, 

WTO E-Learning, 2010. 

 


