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  چکیده

نامه عمومی تجارت  یکی از دستاوردهاي مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت

االجراشدن آن از اول ژانویه  و الزم گاتسبا تولد  ) در دور اروگوئه بود.گاتسخدمات (

، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کاالها قابل اعمال بود، بر تجارت 1995

خدمات است که   جانبه در زمینه نامه چند اولین موافقت گاتسخدمات نیز حاکم شد. 

د رفتار اي از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعه شامل مجموعه

دارد، نظر قرار گرفته، مقرر می مطمح گاتس 17ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 

کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و رفتار متخذه با خدمات و عرضه

تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی  کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب عرضه

هاي عرضه  ها و شیوه هاي بخش  خاص هستند که محدودیت به بازار ازجمله تعهدات

شوند؛ این جدول جزء الینفک  ها، در جدول تعهدات خاص درج می خدمات درمورد آن

 14و  14که در مواد  گاتسهاي کلی تعهدات  شود. فارغ از معافیت محسوب می گاتس

دیگري است که در  هاي ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت مکرر به آن

  ها اشاره شده است.  ضمن این پژوهش به آن

  

  سازمان جهانی تجارت، گاتس، خدمات، عدم تبعیض، رفتار ملی. :واژگان کلیدي

                                                             
          استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس                   h_savari80@yahoo.com 
 الملل دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)  کارشناس ارشد حقوق بین  

mehryar.rashedi@modares.ac.ir  
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  مقدمه

هاي  ترین سازمان ترین و اصلی یکی از جوان WTO(1سازمان جهانی تجارت (

رغم کند. این سازمان، علی المللی فعالیت می تجارت بین  است که در زمینه 2الدولی بین

تغییر تبدیل  ها در جهانِ درحالِ سرعت به یکی از بانفوذترین سازمانقدمت کم خود، به

عنوان که به 1947 4گاتسازمان جهانی تجارت بر پایه سلف خود یعنی  3شده است.

بود، تشکیل شد. از زمان تشکیل این  نظام تجاري چندجانبه موقت شکل گرفته

المللی را نداشت، به سازمان تخصصی ارتقا  که موقعیت یک سازمان بین گات سازمان،

  5یافت.

) بر 1947 گاتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( منشأ سازمان جهانی تجارت به موافقت

آن، زمانی پس از جنگ جهانی دوم، مورد مذاکره قرار گرفت و   در دوره گاتگردد.  می

منظور نیل به توافقی در جهت کاهش بود که ایاالت متحده آمریکا و متحدانش به

هاي جهانی،  در این زمان، قدرت 6هاي تجارت کاال دور هم جمع شده بودند. تعرفه

حال، این پروراندند. بااین را در سر میITO(7المللی ( آرزوي ایجاد سازمان تجارت بین

اي که سازمان  افقت ایاالت متحده در پذیرش تعهدات گستردهپروژه، به دلیل عدم مو

با تعهدات  1947 گاتدر عوض،  8المللی در بر داشت، هرگز به وجود نیامد. رت بین تجا

امضا شروع به کار  23کمترتهاجمی ِخود، بر اساس یک توافق و سازش بسیار عالی با 

                                                             
1- World Trade Organization. 

توانند اعضاي  هاي گمرکی مانند اتحادیه اروپا نیز می بر کشورها، اتحادیهالزم به ذکر است عالوه -2

 WTO ،159تعداد اعضاي  2013مارس  2سازمان جهانی تجارت باشند. بر اساس گزارش سازمان، تا 

بر اعضاي عضو رسید. عالوه 160، این تعداد به 2013شدن یمن در اواخر سال عضو بود که با اضافه

ها نام کشورهایی چون افغانستان، ایران، سوریه،  عضو ناظر دارد که در میان آن 24اصلی، سازمان، 

  خورد. واتیکان(سریر مقدس) و ... به چشم می

Available at:  
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
3- Van den Bossche, Peter, The Law and Policy of the World Trade 
Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge University Press, 2005, 
p. 77.   
4- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 
5- Schermers, H. G., & N. M. Blokker, International Institutional Law, Unity 
within Diversity, 5th Revised ed., Leiden, Martinus Nijhoff, 2011, p. 1088. 
6- Lester, S. & B. Mercurio, World Trade Law: Text, Materials and 
Commentary, Portland, Hart Publishing, 2008, pp. 65-67. 
7- International Trade Organization. 
8- Van den Bossche, op. cit., pp. 80-81.   
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عنوان موانع  موانع تجاري بههاي گمرکی و سایر  ، کاهش تعرفهگاتهدف اصلی  1کرد.

اصلی براي رشد اقتصاديِ بیشتر بود. اگرچه گات فاقد چارچوب سازمانی بود، به 

 گات 2هاي مربوط به تجارت کاال دست یافت. هاي بزرگی در کاهش تعرفه موفقیت

هاي مختلف، مورد مذاکره و توسعه قرار گرفت. از سال  ها و در دوره در طول سال 1947

ترین جانبه به خود دیده که مهم هشت دور متوالی مذاکرات تجاري چند گات، 1947

اتفاق افتاد. پس از  1994تا  1986هاي  دور مذاکراتی، دور اروگوئه بود که بین سال

المللی براي  ها مذاکرات پیچیده و دشوار، دور اروگوئه منتج به ایجاد سازمانی بین سال

) یاد WTOسازمان جهانی تجارت (تجارت جهانی شد که امروزه از آن به 

هاي مربوط  دستور کار مذاکرات، شامل تقویت قوانین نظام تجاري، بهبود روش3شود. می

اي، قراردادن محصوالت کشاورزي، منسوجات و البسه در چارچوب  به اقدامات تعرفه

و حمایت از حقوق مالکیت  4جانبه، پرداختن به تجارت خدمات  قواعد تجاري چند

نظر بر سر مسائلی مانند کشاورزي، خدمات و بود. این مذاکرات به دلیل اختالفمعنوي 

نامه موافقت 60نهایی، حدود   ترین دور مذاکرات تبدیل شد. نتیجه منسوجات به طوالنی

صفحه فراتر رفت. در این مذاکرات عالوه بر انعقاد  500و تصمیماتی بود که حجم آن از 

عنوان  هاي دیگري نیز منعقد شد که به نامه ت، موافقتسند مؤسس سازمان جهانی تجار

ضمیمه به شرح زیر  4شود که در  ضمایم سند نهایی دور اروگوئه محسوب می

  شود: بندي می دسته

  اول، که خود حاوي سه بخش است:  ) ضمیمه1

نامه  توان به موافقت طور خاص مینامه است که به الف) این بخش شامل سیزده موافقت

نامه مربوط به محصوالت کشاورزي،  هاي گمرکی و تجارت، موافقت تعرفهعمومی 

  نامه مربوط به منسوجات و البسه اشاره نمود. جانبه کاالیی و موافقت نامه چند موافقت

تا مذاکرات 1947از سال نامه عمومی تجارت خدمات است.  ب) این بخش شامل موافقت

اي، خدمات، تحت پوشش قرار نگرفت و این در حالی  نامه ، در هیچ موافقت5دور اروگوئه

                                                             
1- Lester, S. & B. Mercurio, op. cit., p. 67. 
2- Van den Bossche, op. cit., p. 81. 
3- Lester, S. & B. Mercurio, op. cit.,p. 70. 
4- WTO, Understanding the WTO, Basics, What is the World Trade 
Organization?  
Available at: 
 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm. 
5- Francois, J.& I. Wooton , "Market Structure, Trade Liberalisation and the 
GATS", European Journal of Political Economy, Vol. 17, No. 2, 2001, p. 
389. 
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-ونقل، مسافرت و گردشگري و خدمات مالی در یک دوره طوالنیبود که خدمات حمل

  1شد. المللی محسوب می مدت، بخش مهمی از نظام تجارت بین

اي است  نامه چندجانبه و تنها موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) اولین  موافقت

، 1995تا قبل از سال  دهد. المللی خدمات را تحت پوشش قرار می بینکه تجارت 

نامه، تجارت  فقط مربوط به تجارت کاال بود ولی با تصویب این موافقت گاتمقررات 

اي جهات،  از پاره گات نظام 2خدمات نیز تحت کنترل سازمان جهانی تجارت قرار گرفت.

ها بود که عمالً  بر تعرفه گاتمناسب بحث از تجارت خدمات نبود، چرا که تمرکز اولیه 

  3شود. گاه نسبت به عرضه خدمات اعمال نمی هیچ

هاي مالکیت  نامه مربوط به تجارت برخی از جنبه ج) این بخش مشتمل بر موافقت

  است. 4فکري (تریپس)

  نامه مربوط به حل و فصل اختالفات است. شامل موافقتدوم: این ضمیمه   ) ضمیمه2

  است.» هاي تجاري سازوکار بررسی سیاست«سوم: این ضمیمه مربوط به   ) ضمیمه3

جانبه درمورد  هاي تجاري چند نامه چهارم: این ضمیمه در خصوص موافقت  ) ضمیمه4

شتی است. هاي لبنی و گو تجارت هواپیماهاي کشوري، بازارهاي عمومی و فراورده

ها و  چهارم از سایر موافقتنامه  هاي مندرج در ضمیمه نامه شایان ذکر است که موافقت

ها  سند مؤسس سازمان جهانی تجارت متمایز و مستقل است و اعضا ملزم به پذیرش آن

  5نیستند.

و پس از آن، سازمان جهانی تجارت، بازکردن بازارها و  گاتگیري  اصلی در شکل  ایده

درنتیجه، مقصود اصلی  6عیض در جهت کمک به افزایش رفاه در جهان بود.الغاي تب

ها  عنوان نمونه با کاهش تعرفه سازمان، کاهش موانع فراروي تجارت جهانی است که به

عنوان مجمعی  قابل دستیابی است. براي نیل به این مقصود، سازمان جهانی تجارت به

                                                             
1  - Hibbert, E., "The new Framework for Global Trade in Services - All about 
GATS", The Service Industries Journal, Vol. 23, 2003, p. 69. 

  .103، ص. 1390شیروي، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، چاپ دوم، سمت،  -2

  .121، ص. 1390لونفلد، آندریاس، حقوق بین الملل اقتصادي، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، جنگل،  -3

4- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS). 

  .659-660، صص. 1389هاي بین المللی، مجد،  زاده، ابراهیم، حقوق سازمانبیگ -5

6- Hoekman, B. M. & P. C. Mavroidis, The World Trade Organization: Law, 
Economics and Politics, London, Routledge, 2007, p. 1. 
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آور به مذاکره بپردازند و جایی که افقات الزامتوانند در آن براي رسیدن به تو که اعضا می

  1کند. وفصل کنند، ایفاي نقش میتوانند اختالفات تجاري خود را حل اعضا می

برخی  ،اي از قوانین استشامل طیف گسترده ،هرچند که حقوق سازمان جهانی تجارت

 ،اصولدهد. هدف این  را تشکیل می WTOاصول اساسی وجود دارد که زیربناي نظام 

گرایی [ناروا از تولیدات داخلی] و تبعیض و همچنین ایجاد فضاي  مبارزه با حمایت

 2بینی و داراي ثبات است. تجاري قابل پیش

چنانچه اشاره شد، یکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض است. 

  مهاهمیت قطعی و بدون تردید عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت در مقد

وضوح مورد اشاره قرار گرفته که بیان نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت به موافقت

آمیز در روابط تجاري محو رفتار تبعیض«دارد یکی از اهداف اصلی سازمان،  می

نامه  ) و موافقتگاتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( این اصل در موافقتاست. » المللی بین

 4و رفتار ملی3الوداددر دو مؤلفه رفتار دولت کامله) گاتسعمومی تجارت خدمات (

با تأکید بر لزوم رفتار بدون قیدوشرط  گاتس 2و ماده  گات 1متجلی شده است. ماده 

کنندگان خدمات هر عضو سازمان جهانی تجارت درمورد کاالها، خدمات و عرضه

دمات مشابه کنندگان خ طوري که از رفتار متخذه درمورد کاالها، خدمات و عرضه به

الوداد را محترم و الزامی تر نباشد، تعهد به رفتار دولت کامله دیگر اعضا نامطلوب

دارد  شمارند. دیگر مؤلفه اصل عدم تبعیض، تعهد به رفتار ملی است که مقرر می می

کنندگان خدمات وارداتی نباید نسبت به رفتار متخذه  رفتار با کاالها، خدمات و عرضه

تر باشد. این  کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب ، خدمات و عرضهدر قبال کاالها

  مورد اشاره قرار گرفته است. گاتس 17و ماده  گات 3تعهد در ماده 

شامل قواعدي عمومی است که قابل مذاکره نیستند و در تمام موارد (مگر در  گات

ناقض تعهدات دولت آمیز که اقدامات تبعیضشرایط معین) قابل اجرا و اعمال هستند. 

شرط آنکه در قالب استثنائات مواد  هستند، به گاتالوداد یا رفتار ملی در چارچوب کامله

                                                             
1- WTO, op. cit. 
2- Consequences of  the WTO-agreements for Developing Countries, 
Stockholm, Kommerskollegium, 2004, p. 23. 
Available at:  
http://www.opentradegate.se/upload/Publikationer%20&%20Rapporter/Repo
rt%20Consequences%20WTO%20eng.pdf. 
3  - Most Favored Nation (MFN). 
4- National Treatment (NT). 
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موارد استثنا بیشتر مربوط به عفت  2توانند مستثنا شوند. ، می1جاي بگیرند 21و  20

زیست یا  عمومی، بهداشت و زندگی انسان، حیوانات و گیاهان، منابع طبیعی و محیط

براي تعهد دولت  گاتشرایط امنیتی و فورس ماژور است. استثناي دیگري که در 

تعهد رفتار ملی  3هاي گمرکی و مناطق آزاد تجاري است. الوداد قید شده، اتحادیهکامله

نیز درمورد قوانین، مقررات و الزامات حاکم بر تدارکات توسط مؤسسات دولتی که 

  4شود. تا اهداف تجاري، اعمال نمی بیشتر اهداف حاکمیتی دارند

شامل دو دسته  گاتسمتفاوت است زیرا  گاتاي با  تا اندازه گاتسروش تحلیل درمورد 

  تعهد است:

هاي خدمات و همه  الف) تعهدات کلی؛ که قابل مذاکره نیست و درمورد تمام بخش

مشتمل  گاتساعضاي سازمان جهانی تجارت قابل اعمال است. تعهدات کلی مندرج در 

الوداد و شفافیت است که بر تمام اعضاي سازمان جهانی تجارت بر رفتار دولت کامله

  5شود. اعمال می

گیرد و در صورت تعهد توسط  ب) تعهدات خاص؛ که توسط اعضا مورد مذاکره قرار می

یک عضو و درج آن در جدول تعهدات، عضو مزبور، ملزم به پایبندي و رعایت آن است. 

مورد اشاره  گاتستعهد به رفتار ملی و دسترسی به بازار، تعهدات خاصی است که در 

  6اند. قرار گرفته

ول، جزء شود و این جد الزم به ذکر است که تعهدات خاص در جدول تعهدات قید می

  7است. گاتسالینفک 

 14و  148آمیز است و در مواد استثنائات کلی که مفري براي اتخاذ اقدامات تبعیض

است، هم درمورد تعهدات کلی و هم درمورد تعهدات خاص به  قید شده  گاتسمکرر 

                                                             
 14و  14گات مشتمل بر استثنائات عمومی و امنیتی است. متناظر با این مواد، مواد  21و  20مواد  -1

  مکرر در گاتس نیز به استثنائات کلی و امنیتی اختصاص یافته است.

  گات. 25ماده  5بند  -2

  .گات 24ماده  -3

  گات. 3ماده  8بند  -4

  گاتس. 3و  2مواد  -5

  گاتس. 17و  16مواد  -6

  .گاتس 20ماده  -7

اي براي اعمال  صورت وسیلهاي اجرا شود که به گونهبا توجه به این الزام که اقدامات مزبور نباید به -8

توجیه میان کشورهاي داراي شرایط مشابه یا براي برقراري محدودیتی بخواهانه یا غیرقابلتبعیض دل
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هاي عدم تبعیض و یکی از تعهدات  رود. تمرکز این پژوهش بر یکی از مؤلفه کار می

یعنی تعهد رفتار ملی مستقر شده که در این بررسی به ماهیت  گاتسدر خاص مندرج 

هاي این تعهد اشاره  و همچنین معافیت گاتسو قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب 

  خواهد شد.

  نامه عمومی تجارت خدمات. ماهیت تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت1

 3و رفتار ملی 2الوداددر دو مؤلفه رفتار دولت کامله گاتسو  1گاتاصل عدم تبعیض در 

الوداد به دنبال عدم تبعیض یعنی رفتار دولت کامله  منعکس شده است. اولین مؤلفه

کنندگان خدمات اعضاي سازمان جهانی  تضمین رفتاري با کاالها، خدمات و عرضه

خدمات مشابه دیگر اعضاي کنندگان  تجارت است که از رفتار با کاالها، خدمات و عرضه

عدم تبعیض یعنی رفتار ملی در پی   تر نباشد. در مقابل، دومین مؤلفه سازمان، نامطلوب

کنندگان خدمات خارجی است که از رفتار با  تضمین رفتاري با کاالها، خدمات و عرضه

تر نباشد. در واقع  کنندگان خدمات داخلیِ مشابه، نامطلوب کاالها، خدمات و عرضه

توان دو مؤلفه عدم تبعیض را مکمل یکدیگر در جلوگیري و ممانعت از تبعیض در  یم

                                                                                                                                   
اي تفسیر نخواهد شد که  گونهنامه حاضر به د، هیچ چیز در موافقتپنهانی درمورد تجارت خدمات درآین

  د که:شومانع هیچ عضوي از اتخاذ یا اجراي اقداماتی 

  ؛الف) براي دفاع از اخالق عمومی یا حفظ نظم عمومی الزم است

  انسان، حیوان یا گیاه الزم است؛ براي حفظ حیات یا بهداشت) ب

نامه حاضر ازجمله مقررات مربوط به  قرراتی که با مقررات موافقتج) براي تضمین رعایت قوانین یا م

  موارد زیر مغایرت ندارند، الزم است:

هاي مکارانه و متقلبانه یا مقررات مربوط به رسیدگی به آثار قصور بر قراردادهاي  ) جلوگیري از روش1

  خدمات؛

شخصی و حفظ جنبه محرمانه  ) حفظ مطالب خصوصی افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطالعات2

  هاي افراد؛ ها و حساب بایگانی

  ) ایمنی؛3

اینکه هدف تفاوت رفتار، تضمین وضع یا وصول عادالنه یا  مغایرت دارد، مشروط بر 17د) با ماده 

  کنندگان خدمات اعضاي دیگر باشد؛ یا عرضه هاي مستقیم درمورد خدمات مالیات  مؤثر

اي درباره اجتناب از وضع مالیات  نامه اینکه تفاوت رفتار از موافقت روط برمغایرت دارد، مش 2هـ) با ماده 

المللی دیگر  نامه یا ترتیب بین مضاعف یا مقرراتی درمورد اجتناب از وضع مالیات مضاعف در هر موافقت

  که عضو مزبور در آن مشارکت دارد، ناشی شده باشد.

  .نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت -1

2  - Most Favored Nation (MFN). 
3- National Treatment (NT). 
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پرداخته خواهد شد که این  گاتسنظر گرفت. در ادامه به بررسی تعهد رفتار ملی در 

  بررسی مشتمل بر تبیین مفهوم، پیشینه، مزایا و معایب رفتار ملی خواهد بود.

  . مفهوم رفتار ملی1-1

رفتاري را درمورد خدمات و « ...  دارد: تبیین رفتار ملی اشعار می در 17ماده  1بند 

خصوص همه اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات  کنندگان خدمات هر عضو دیگر در عرضه

کنندگان خدمات مشابه  اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه

  .»تر نباشد داخلی نامطلوب

کنندگان  گذاران و عرضه اعطاي رفتار مشابه آنچه به سرمایه تعهد رفتار ملی به دنبال

است. این رفتار در  کنندگان خدمات خارجی به خدمات و عرضهشود،  داخلی اعطا می

گیرد که فقط به دنبال تضمین رفتار برابر بین  الوداد قرار می مقابل رفتار دولت کامله

  1کشور میزبان است.کنندگان خارجی فعال در  گذاران و عرضه سرمایه

محض ورود کاالي وارداتی به بازار  دهد که به نشان می گاتتعهد رفتار ملی در قلمرو 

هاي وارداتی)، نباید با تحمیل عوارض یا مالیات باالتر از  داخلی (پس از پرداخت تعرفه

این روند درمورد  2آنچه براي کاالهاي داخلی وضع شده، مورد تبعیض واقع شوند.

  نیز صادق است. گاتسارداتی در چارچوب خدمات و

  گاتس الف. تعهد رفتار ملی در چارچوب

جدول هر عضو سازمان «دارد:  ابراز می Mexico – Telecomsهیئت رسیدگی در 

شود که در آن تعهدات خاصی را در دسترسی به  پیوست می گاتسجهانی تجارت به 

و  ها این تعهدات خاص با بخشبازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی تقبل کرده است. 

هاي دسترسی  شود و ممکن است محدودیت هاي خدمات [تحت شمول] ثبت می روش

، تعهد گاتسدیگر، در چارچوب عبارت به 3».ها عارض شود به بازار و رفتار ملی بر آن

شود که  کنندگان خدمات در جایی اعمال می رفتار ملی درمورد خدمات و عرضه

                                                             
1 - UNCTAD, National Treatment, UNCTAD/ITE/IIT/11, Vol. IV, 1999, p. 3. 
Available at: http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf. 
2- UNCTAD, WTO Core Principles and Prohibition, 2003, p. 46.  
Available at: http://unctad.org/en/docs/ditcclp20032_en.pdf. 
3 -Mexico – Measures affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R,2 
April 2004, p. 139, para. 7.4.  
Available at:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/48485/Q/WT/
DS/204R.pdf 
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بخشی   بنابراین، تعهد رفتار ملی درمورد بخش یا زیر1اعطا شده باشد.دسترسی به بازار 

اما  2شود. که عضو مزبور، تعهدي به دسترسی به بازار متقبل نشده باشد، اعمال نمی

هنگامی که اجازه دسترسی به بازار داده شود، آن عضو مجاز نخواهد بود به اتخاذ 

طور تلویحی در این  آنچه به 3ه، بپردازد.تر از آنچه در جدولش قید شد رفتاري نامطلوب

تعهد توسط کشورهاي عضو تقبل شده، این است که رفتار کشورهاي عضو با اشخاص، 

محصوالت یا خدمات با منشأ خارجی نباید از رفتار با اشخاص، محصوالت و خدمات 

تر باشد. باید اشاره کرد که منظور از اشخاص در عبارت باال  داخلی، نامطلوب

گیرد. چنانچه در ضمیمه  کنندگان خدمات هستند و اشخاص حقیقی را در بر نمی هعرض

نامه حاضر درمورد اقدامات مؤثر بر  موافقت«جایی اشخاص حقیقی آمده: مربوط به جابه

اقدامات ] همچنین[کار یک عضو هستند و اشخاص حقیقی که درصدد دسترسی به بازارِ

همچنین باید  4.»عمال نخواهد بوددایمی، قابل امربوط به تابعیت، اقامت یا اشتغال 

شود زیرا این  نیز اعمال می گاتستوجه داشت که تعهد رفتار ملی درمورد ضمایم 

  5است. گاتسضمایم جزء الینفک 

  شود: هاي زیر درج می تعهدات کشورهاي عضو در جداول به یکی از صورت

به دنبال محدودکردن دسترسی به : به این معنی است که عضو مزبور 6الف) تعهد کامل

  نیست. 17و  16بازار یا رفتار ملی از طریق اقدامات مغایر با مواد 

هاست و این  ب) تعهد محدود: عضو مزبور با درج جزئیات اقداماتی که درصدد حفظ آن

طور ضمنی خود را متعهد  اقدامات مغایر با دسترسی به بازار یا رفتار ملی است به

  مات مغایر دیگري انجام ندهد.کند که اقدا می

به معنی این است که عضو مزبور  "unbound": درج عبارت 1ج) عدم پذیرش تعهد

  درصدد حفظ اقدامات مغایر با دسترسی به بازار و رفتار ملی است.

                                                             
1-Van den Bossche, P. & W. Zdouc, The Law and Policy of the World Trade 
Organization: Text Cases and Materials, 3rd edition, Cambridge University 
Press, 2013, p. 540. 
2- UNCTAD, op. cit., p. 17. 

  دارد: مقرر می 16ماده  1بند  -3

رفتاري را درمورد  ،، هر عضو1شده در ماده هاي عرضه تعیین در خصوص دسترسی به بازار از طریق روش

اساس ترتیبات،  کنندگان خدمات اعضاي دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر خدمات و عرضه

  تر نباشد. شده در جدولش، نامطلوب و شرایط مورد توافق و تعیین ها محدودیت

  جایی اشخاص حقیقی. مربوط به جابهضمیمه  2بند  -4

  .»ستانامه  جزء الینفک این موافقت ،نامه حاضر ضمایم موافقت«دارد:  گاتس مقرر می 29 ماده - 5

6- none, or no limitation. 
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هاي طبیعی یا عدم وجود امکانات فنی: این  د) عدم پذیرش تعهد به دلیل محدودیت

(ج) است و بدین معنی است که در بخش موردنظر، یک هاي (الف) و  حالت بین حالت

مرزي خدمات آرایش مو. یا  یا چند روش عرضه قابل ارائه نیست، مانند عرضۀ برون

هاي طبیعی و فنی بر سر راه دسترسی به بازار یا رفتار ملی وجود  اینکه محدودیت

  2دارد.

دقت در  باید به هایی است ها و محدودیت تعهدات اعضا که متضمن شرایط، صالحیت

عنوان اقدامات  ها ممکن است به این محدودیت 3جدول تعهداتشان قید شود.

آمیز و مغایر با تعهد رفتار ملی تفسیر شود؛ اما با درج آن در  گرایانه یا تبعیض حمایت

مند شود  بهره  تواند از حق قانونی خود مبنی بر حفظ و اعمال آن جدول، کشور عضو می

دیگر، هر شکلی از تبعیض یا  عبارت به 4یز مؤید این مسئله است.ن گاتسو مفاد 

کنندگان داخلی تا زمانی که در جدول مندرج است، مجاز  گرایی به نفع عرضه حمایت

است. بنابراین، آزادسازي تجارت خدمات تا حد زیادي به میزان و ماهیت این تعهدات 

در  گات 3ملی با رویکرد ماده  در زمینه رفتار گاتسخاص بستگی دارد. این رویکرد 

، هرگونه اقدام یا رفتاري را که مانع اعمال رفتار ملی درمورد گات 3تضاد است زیرا ماده 

توسعۀ عضو سازمان، یا هیچ اکثر کشورهاي درحال 5کند. محصوالت مشابه شود منع می

اتی را اند یا اگر تعهد هاي خدمات متقبل نشده تعهدي در زمینه رفتار ملی در بخش

رسد دلیل درج  به نظر می 6هاي زیادي است. اند مشتمل بر محدودیت تقبل کرده

دلیل  توسعه، حمایت از صنایع نوپا بههاي زیاد در جداول کشورهاي درحال محدودیت

نداشتن توان رقابتی با خدمات خارجی و جلوگیري از زوال این صنایع با تعهدات 

  هنگام باشد.  زود

اشاره شد. الزامات اصلی رفتار  گاتس و گاترفتار ملی در   مقررة  ه مقایسهدر سطور باال ب

نامه تا حد زیادي مشابه است اما درمورد خدمات، رفتار ملی تنها  ملی در هر دو موافقت

                                                                                                                                   
1-unbound. 
2 -China Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain 
Publications and Audiovisual Entertainment Products, WT/DS363/R,12 August 
2009, P. 310, para. 7.920. Available at:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?Id=78427&filena
me=Q/WT/DS/363R-00.pdf 
3-Van den Bossche, P. & W. Zdouc, op. cit, p. 404. 
4-UNCTAD, National Treatment, op. cit., p. 24. 
5- Porter R., et al., Efficiency, Equity, and Legitimacy: The Multilateral 
Trading System at the Millennium, Brookings Institution Press, 2001, p. 129. 
6-Van den Bossche, P. & W. Zdouc, op. cit, p. 404. 
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است. رکن استیناف در  شود که در جدول تعهدات قید شده  هایی محدود می به بخش

EC – Bananas III  را رد کرد اما بیان داشت  گاتس 17و  2مقایسه مستقیم بین مواد

بسیار  گاتس 17رفتار ملی) براي تفسیر ماده   (مقرره 1994 گات 3که تفسیر ماده 

خواهیم  گات 3ماده  4طور موجز به ارزیابی و تحلیل بند  رو به ازاین 1کارآمد است.

 پرداخت.

  گات 3ماده  4و بررسی بند  : تحلیلگاتب. تعهد رفتار ملی در چارچوب 

درمورد تمام قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر «دارد:  اشعار می گات 3ماده  4بند 

ونقل، توزیع یا استفاده، با محصوالت فروش داخلی، ارائه براي فروش، خرید، حمل

وارداتی از قلمرو هریک از متعاهدین به قلمرو هر طرف دیگر، رفتاري در پیش گرفته 

  ».تر نباشد خواهد شد که از رفتار متخذه با محصوالت داخلی مشابه نامطلوب

هایی که در جدولش  هر عضو در بخش«دارد:  بیان می گاتس 17ماده  1همچنین بند 

اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاري را درمورد خدمات و  ذکر شده

اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات  خصوص همه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در عرضه

کنندگان خدمات مشابه  اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه

  .»تر نباشد داخلی نامطلوب

هاي دو مقررة  شود این است که شباهت آنچه از بررسی دو بند فوق به ذهن متبادر می

-این نظر، به هاست. آن هاي ، بیشتر از تفاوتگاتسو  گاتمربوط به رفتار ملی در 

مورد تأیید قرار » تر نباشد نامطلوب«و » مشابه«دو مقرره از عبارات   خصوص با استفادة

  2گیرد. می

  هاست و معموالً با مداخله تعهد رفتار ملی، اغلب یکی از منابع اختالف میان دولت

راحی هاي مشروع که لزوماً براي محدودکردن واردات ط سیاست  ها بر پایه دولت

 3اند، همراه است. نشده

درمورد تمام قوانین، مقررات و «از عبارت  گات 3ماده  4با توجه به اینکه در بند 

بر وضع مالیات، وضع توان نتیجه گرفت این مقرره عالوه استفاده شده، می» الزامات مؤثر

 شود.  مقررات را نیز شامل می

                                                             
1- European Communities Regime for the Importation, Sale and Distribution 
of Bananas, WT/DS27/AB/R, 9 September 1997, p. 98, para. 231. 
2-Munin, N., Legal Guide to GATS, Kluwer Law International, 2010, p. 179. 
3-Jackson, J., The World Trading System: Law and Policy of International 
Economic Relations, 2nd edition, MIT Press, 1997, p. 213. 
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که در  Japan-Alcoholic Beveragesبا توجه به قضیه  US – Gasolineهیئت رسیدگی

آمیز مطرح شده بود، بیان اقدامات نظارتیِ داخلیِ عمالً تبعیض  آن اختالف بر پایه

هستند و اقدام » مشابه«داشت: کافی است احراز شود که محصول وارداتی و داخلی 

با تر از آن چیزي که با محصوالت داخلی دارد  نظارتی مورد اختالف، رفتاري نامطلوب

  1محصوالت وارداتی مشابه داشته باشد.

  . پیشینه رفتار ملی1-2

الملل، منشأ باستانی  اند که رفتار ملی در حقوق تجارت بین برخی از محققین ادعا کرده

گردانند. همچنین این  بر می 2دارد و پیشینه آن را به قوانین عبري و دوران عهد عتیق

، معاهدات 3شهرهاي ایتالیایی در قرن یازدهم -هاي میان دولت  نامه تعهد در موافقت

هاي  نامه در قرن دوازدهم و موافقت 4اي هاي قارهتجاري منعقده بین انگلیس و قدرت

دادند قابل مشاهده است.  شهرهاي آلمان که تشکیل اتحادیه بازرگانان می -میان دولت 

هاي اروپایی منعقد  که بین قدرت 18و  17رانی قرون  این تعهد در معاهدات کشتی

تجاري از نیمه دوم قرن نوزدهم، کاربرد این تعهد در معاهدات  5شده نیز وجود دارد.

درمورد حقوق  1برنو  6پاریسهاي  متداول شد. همچنین این تعهد در کنوانسیون

                                                             
1- United States Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 
WT/DS2/R,29 January 1996, p. 33, para. 6.5 & p. 35, para. 6.12.  
Available at:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/7386/Q/WT/D
S/2R.pdf. 
2- Culbertson, W., International Economic Policies: A Survey of the 
Economics of Diplomacy, D. Appleton Company, 1925, p. 24. 
3- Hart, M., "The Mercantilist’s Lament: National Treatment and Modern 
Trade Negotiations", Journal of World Trade Law, Vol. 21, No. 6, 1987, p. 
38. 
4- Schwarzenberger, G., "The Most-Favoured-Nation Treatment in British 
State Practice", The British Yearbook of International Law, Vol. 22, 1945, p. 
97. 
5- McClure, W., "German-American Commercial Relations", American 
Journal of  International Law, Vol. 19, 1925, p. 692. 

درمورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هریک از «دارد:  پاریس بیان می 1883کنوانسیون  2ماده  1بند  -6

چه در حال حاضر و چه در  ،ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایایی که قوانین ممالک مزبور

اي به حقوقی  آینده به اتباع خود اعطا نموده یا اعطا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه

ند هستمند  بینی شده وارد آید از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهرهموجب قرارداد خاص پیشکه به

ها  برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه هر تضییع حقی که بر آن

  .»مودن خواهند استفاده داخله  شرط انجام تشریفات مقرره براي اتباعوارد آید به
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خورد. این تعهد در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم، به  مالکیت فکري به چشم می

  در آستانه 2.شدت رو به افول گذاشت هاي حمایت از تولید داخلی به دلیل اتخاذ سیاست

عنوان  کا بر قرارگرفتن این تعهد در چارچوب گات به، ایاالت متحده آمریگاتتشکیل 

به یکی از  گاتکه پس از انعقاد  3یکی از اصول اساسی آن، تأکید و پافشاري داشت

گراییِ ناروا  اصول اصلی نظام چندجانبه تجاري براي جلوگیري از تبعیض و حمایت

که مورد  درصورتیگرایانه  هاي حمایت البته باید خاطر نشان کرد، سیاست 4تبدیل شد.

رسد این روند در حال حاضر،  مذاکره و پذیرش قرار گیرد قابل اعمال است. به نظر می

، به اعضا اجازه گاتسهاي سازمان جهانی تجارت بخصوص  نامه غالب است زیرا موافقت

هاي مختلف را در جدول قید کنند. عدم  دهند که تعهد یا عدم تعهد خود در بخش می

-المللی آماده نیستند، این امکان را (به هایی که براي رقابت بین بخش پذیرش تعهد در

کند تا به تقویت و تکامل صنایع نوپا براي  توسعه) فراهم میویژه براي کشورهاي درحال

  ها جهت ورود به عرصه رقابت بپردازند. آماده سازي آن

جانبه، در  هاي چند مهنا بر موافقتدر پایان باید اشاره کرد که تعهد رفتار ملی عالوه

هاي  نامه گذاري و تجاري، ازجمله موافقت هاي دوجانبه سرمایه نامه بسیاري از موافقت

ها اشاره  گذاري ایران با دیگر کشورها وجود دارد که به چند مورد از آن دوجانبه سرمایه

  کنیم. می

دارد:  بیان می 4 ماده 1گذاري بین ایران و فنالند در بند  نامه دوجانبه سرمایه موافقت

گذاران هر طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام  گذاري سرمایه سرمایه«

شده است، از حمایت کامل و دائمی و رفتار منصفانه و عادالنه طرف متعاهد 

ها و عواید مربوط به آن، از  يگذار پذیر برخوردار خواهد شد. چنین سرمایه سرمایه

 با پذیر خواهد شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد سرمایهرفتاري برخوردار 

                                                                                                                                   
پدیدآورندگان از حمایت مقرر براي آثاري که "دارد:  برن بیان می 1886کنوانسیون  5ماده  1بند  -1

شوند، در کشورهاي اتحادیه غیر از خاستگاه اثر، از حقوقی که قوانین  مطابق معاهده مشمول حمایت می

شوند، همچنین از حقوق خاص که این  اند یا بعداً قائل می مربوط در حال حاضر براي اتباع داخلی قائل

  "شوند. مند می دارد، بهره مقرر می معاهده

2- Wilcox , C., A Charter for World Trade, Macmillan Company, 1949, p. 3. 
3- Jackson, J., World Trade and the Law of GATT, Bobbs-Merrill Company, 
1969, pp. 276-8. 
4- UNCTAD, National Treatment, op. cit., p. 8. 
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گذاران دولت  گذاران خود یا سرمایه ها و عواید حاصله توسط سرمایه يگذار سرمایه

  1.»گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد الوداد، ( هرکدام که براي سرمایه کامله

ان و ونزوئال نیز به درج تعهد گذاري بین ایر نامه دوجانبه سرمایه موافقت 4ماده  1بند 

گذاران هریک از  هاي سرمایه يگذار سرمایه«دارد:  رفتار ملی پرداخته و اظهار می

هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد  طرف

شده نسبت به  اي برخوردار خواهد شد که از رفتار اعمال پذیر و رفتار منصفانه سرمایه

گذار  گذاران هر کشور ثالث (هرکدام که براي سرمایه گذاران خود یا سرمایه رمایهس

  2.»مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد

گذاري ایران و غنا آمده است:  نامه دوجانبه سرمایه موافقت 4ماده  1همچنین در بند 

دیگر، گذاران طرف متعاهد  هاي متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه هریک از طرف«

شده در شرایط مشابه نسبت به  رفتاري را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال

گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر  گذاران خود یا سرمایه هاي سرمایه گذاري سرمایه

  3.»نباشد

هاي دوجانبه  هنام ها و در اکثر موافقت نامه شود این موافقت چنانچه مشاهده می

گذاران طرف  طرف متعاهد، خود را ملزم به اعمال رفتاري با سرمایهگذاري، یک  سرمایه

گذاران خود نامساعدتر نباشد و این تعهد به  کند که از رفتار با سرمایه متعاهد دیگر می

 عدم تبعیض و برابري در رفتار، در چارچوب رفتار ملی به منصه ظهور رسیده است.

  . مزایا و معایب تعهد رفتار ملی1-3

رفتار ملی به دنبال تضمین و حصول اطمینان از این است که محصوالت، خدمات تعهد 

کنندگان خدمات دیگر کشورها که با پرداخت تمام عوارض، یک بار از مرز عبور  و عرضه

                                                             
نامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه  مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت قانون فوق -1

هزار وسیصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمی  علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دي ماه یک

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 14/11/1382تصویب و در تاریخ 

نامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه  مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت ،قانون فوق -2

هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب  علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یک

  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 18/11/1384و در تاریخ 

نامه، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه  ه متن موافقتقانون فوق، مشتمل بر ماده واحده منضم ب -3

هزار و سیصد و نود و یک مجلس شوراي اسالمی  علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یک

  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 30/1/1391تصویب شد و در تاریخ 
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در ذیل، مزایا  1طور منصفانه به رقابت خواهند پرداخت. اند، در بازارهاي خارجی به کرده

  و معایب این تعهد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  الف. مزایا

هايِ برابرِ رقابتی میان خدمات  یکی از بارزترین مزایاي تعهد رفتار ملی، ایجاد فرصت

داخلی و وارداتی است. در این شرایط، اصل مزیت نسبی برقرار و در بازارهاي داخلی 

کنندگان بین خدمات داخلی و  شود و مصرف می براي مشتریان، حق انتخاب ایجاد

خارجی مشابه، خدمتی را انتخاب خواهند کرد که کارایی بیشتر و هزینه کمتري داشته 

  باشد.

دیگر مزیتی که تعهد رفتار ملی دارد این است که این تعهد، حمایت ناروا از محصوالت، 

  د.کن کنندگان خدمات داخلی را لغو یا محدود می خدمات و عرضه

توسعه، درج تعهد به  هاي تعهد رفتار ملی براي کشورهاي درحال یکی دیگر از مزیت

کنندگان داخلی توان رقابت با  هایی است که تولیدکنندگان و عرضه رفتار ملی در بخش

، رفتار ملی جزء تعهدات خاص است و یک کشور گاتسرقباي خارجی را دارند. در 

هاي عرضه را در جدول  بخش یا روش  بخش یا زیر تواند تعهد یا عدم تعهد خود در می

شود و صنایع نوپا در  توسعه تأمین می قید کند. از این طریق منافع کشورهاي درحال

  رقابت غیرمنصفانه با رقباي خارجی از بازار رقابت حذف نخواهند شد.

ات در بینی و ایجاد اطمینان و ثب از دیگر مزایاي مهم رفتار ملی، کمک به قابلیت پیش

کنندگان براي  گذاران و عرضه تواند منتج به تشویق سرمایه بازار است که می

گذاري و عرضه محصوالت و خدمات [در بازار داخلی] شود که این امر موجب  سرمایه

  2ها، ایجاد رقابت و رشد اقتصادي [کشورِ پذیرنده] خواهد شد. تقویت زیرساخت

  ب. معایب

کنند، ورود محصوالت و خدمات  رفتار ملی وارد میترین عیبی که بر تعهد  بزرگ

درکردن رقباي داخلی و استیال بر بازار داخلی است که  خارجی به قصد از میدان به

معموالً از طریق عرضه خدمت یا محصول با قیمتی کمتر از قیمت متداول انجام 

شکنی  منزله قیمت آوردن منفعت، به دست گذاري براي به شود. این شکل قیمت می

                                                             
  گاتس. 17ماده  3گات و بند  3ماده  1بند   -1

2- WTO, Understanding the WTO, Basics, Principles of the Trading System. 
Available at:http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 
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البته براي  1شود. عنوان یک عمل تجاري غیرمنصفانه تلقی می (دامپینگ) است و به

اي، در موارد محدود و تحت شرایط خاص،  منصفانه هاي غیر رویارویی با چنین روش

کننده را براي کاال یا  شکنی یا عوارض جبران کشور عضو، حق وضع عوارض ضد قیمت

شکنی صورت گرفته خواهد  لق گرفته یا در آن قیمتخدمت وارداتی که به آن یارانه تع

داشت. این اقدامات ممکن است در جایی که یک کشور بخواهد از صنایع نوزاد خود 

  2ها مواجه است، استفاده کند. حمایت کند یا جایی که با مشکل موازنه تراز پرداخت

صورت وجود در «دارد:  پردازد و بیان می به همین موضوع می گاتس 12ماده  1بند 

ها، یک  ها و مشکالت مالی خارجی یا خطر بروز آن هاي جدي در تراز پرداخت دشواري

ها تعهدات  خصوص آن هایی را درمورد تجارت خدماتی که درتواند محدودیت عضو می

ها یا انتقاالت درمورد مبادالت مربوط  خاصی را پذیرفته است، ازجمله درمورد پرداخت

ها را  این ماده، اعمال این محدودیت 2البته بند  .»رار یا حفظ کندبه چنین تعهداتی، برق

  3کند. مشروط به شرایطی می

در پایان باید اشاره کرد، عرضه غیرمنصفانه خدمات و کاالها در بازار دیگر کشورها 

تواند موجب زوال صنایع داخلی، تضعیف  توسعه) می (بخصوص در بازار کشورهاي درحال

اي  نزول رشد اقتصادي این کشورها شود و قطعاً مشکالت عدیدهاقتصاد داخلی و 

المللی، اتخاذ رفتار متقابل قهرآمیز، عدم پایبندي و سعی  ازجمله کدورت در روابط بین

هاي سازمان جهانی  نامه المللی بخصوص موافقت هاي بین نامه ضمنی بر انحراف از موافقت

 تجارت و ... را در پی خواهد داشت.

                                                             
1- Deardorff, A., Economic Perspectives on Antidumping Law, Research 
Seminar in International Economics, Post-Print Paper No. 7, 1989, p. 8. 
Available at: http://www.fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/PPP1-
25/ppp7.pdf. 
2-Wouters, J. & B. De Meester, The World Trade Organization: A Legal and 
Institutional Analysis, Intersentia, 2007, pp. 29-30. 

  :1هاي مذکور در بند  محدودیت «دارد:  گاتس اشعار می 12ماده  2بند  -3

  اعضا تبعیض قایل نخواهد شد؛الف) میان 

  المللی پول منطبق خواهد بود؛ نامه صندوق بین ب) با مواد موافقت

  هاي غیرضروري به منافع تجاري، اقتصادي و مالی هر عضو دیگر وارد نخواهد ساخت؛ ج زیان

  فراتر نخواهد رفت؛ 1واحوال موصوف در بند  د) از حد الزم براي پرداختن به اوضاع

تدریج ازمیان برداشته  ، به1موازات بهبود وضعیت مذکور در بند  وقتی خواهد داشت و بهم  هـ) جنبه

  .»خواهد شد
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  نامه عمومی تجارت خدمات موافقت 17و ماده . قلمر2

  دارد:  درمورد رفتار ملی تصریح می گاتس 17ماده 

اند و با رعایت قیود و شرایط  هایی که در جدولش ذکر شده هر عضو در بخش  -1

 کنندگان خدمات هر عضو دیگر در مقرر در آن، رفتاري را درمورد خدمات و عرضه

خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه خصوص همه اقدامات مؤثر بر عرضه 

 تر نباشد.  کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب در قبال خدمات و عرضه

تواند با اتخاذ رفتاري رسماً مشابه یا رسماً متفاوت با رفتار متخذه  هر عضو می -2

کنندگان خدمات مشابه داخلی خود، در قبال خدمات و  درمورد خدمات یا عرضه

  را برآورده سازد. 1کنندگان خدمات اعضاي دیگر، شرایط بند  عرضه

چنانچه رفتار رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با  -3

کنندگان  کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه خدمات یا عرضه

  تر تلقی خواهد شد. خدمات این عضو تغییر دهد، نامطلوب

، استاندارد 1دهند. در بند  هر سه بند ماده فوق، تعهدي واحد و یکپارچه را شکل می

کنندگان خدمات  خدمات و عرضه«به  2عمومی رفتار ملی بیان شده است. در بند 

، تغییر شرایط رقابت 3پرداخته شده و در بند »تر نباشد نامطلوب«و رفتاري که » مشابه

  کند.شدن رفتار معرفی می» تر امطلوبن«به نفع خدمات داخلی را موجب 

دهد، تعیین مشابهت خدمات و ترین چالشی که در زمینه رفتار ملی رخ میمهم

  ها داده شود. کنندگان خدمات است تا اگر مشابه بودند حکم به رفتار برابر با آن عرضه

دارد، براي اینکه نقض تعهد رفتار  ابراز می EC – Bananas IIIهیئت رسیدگی در 

  رخ دهد، سه موضوع باید احراز شود: گاتس 17ملی در چارچوب ماده 

 تعهد مزبور باید در بخش و روش عرضه موردنظر تقبل شده باشد؛ )1

اقدام مؤثر بر عرضه خدمات در آن بخش یا روش عرضه باید اتخاذ یا  )2

 اعمال شده باشد؛

کنندگان خدمات  درمورد خدمات و عرضه اقدام [مورد نظر] باید رفتاري )3

کنندگان خدمات  دیگر اعضا اتخاذ کند که از رفتار متخذه با خدمات و عرضه

 1تر باشد. داخلی نامطلوب

 17با توجه به معیاري که هیئت رسیدگی براي احراز نقض رفتار ملی در چارچوب ماده 

، »اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات«اتخاذ کرده، در ادامه به رمزگشایی از عبارات  گاتس

                                                             
1- European Communities  Regime for the Importation, Sale and Distribution 
of Bananas, WT/DS27/R/ECU, 22 May 1997, p. 375, para. 7.314. 
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تر  نامطلوب«و » کنندگان خدمات مشابه خدمات و عرضه«، »جدول تعهدات خاص«

  پرداخته خواهد شد.» نباشد

  . اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات2-1

هر عضو درمورد «الوداد از عبارت  در بیان تعهد رفتار دولت کامله 1گاتس 2ماده  1بند 

استفاده کرده که تفسیر این عبارت در چارچوب » نامه حاضر هراقدام مشمول موافقت

تنها اقدامات مرتبط بر خدمات بلکه  نشان از این دارد که نه 2گاتس 1ماده  1بند 

بر  عالوه گیرد. نامه قرار می وافقتکنندگان خدمات در شمول م اقدامات مرتبط با عرضه

 4 28که بند (ج) ماده  3»اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات اعضا«این، برخالف عبارت 

ماده  1مندرج در بند  5»اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات«درصدد تبیین آن است، عبارت 

مفهوم عبارت فوق باید با توجه به منحصر نشده است. بدون شک،  گاتس، به 17ماده 

آورده » اقدام«در تعریف  28آن مشخص شود. بند (الف) ماده   دهنده هاي تشکیل مؤلفه

به معناي هرگونه اقدام یک عضو در قالب یک قانون، مقرره، قاعده، رویه، «است: 

  ».تصمیم، عمل اداري یا در هر شکل دیگر است

حاکی از این است که اقدام [موردنظر] باید حداقل، اثري جزئی بر عرضه  6»مؤثر»  واژه

 خدمات داشته باشد؛ هرچند الزم نیست که هدف مستقیم اقدام، عرضه خدمات باشد.

استفاده از «[...] بیان داشت:  EC – Bananas III، رکن استیناف »مؤثر»  در تبیین واژه

کنندگان براي ایجاد دسترسی گسترده به  یندهنده هدف و قصد تدونشان» مؤثر»  واژه

                                                             
حاضر، فوراً و بدون  ۀنام اقدام مشمول موافقت  هر عضو درمورد هر«دارد:  گاتس بیان می 2ماده  1بند  -1

کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که  رفتاري را درمورد خدمات و عرضه ،قیدوشرط

  .»تر نباشد کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب از رفتار متخذه درمورد خدمات و عرضه

ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر  ،نامه حاضر موافقت«گاتس بیان می دارد:  1ماده  1بند  -2

  .»گذارند تجارت خدمات اثر می

3- measures by Members affecting trade in services. 
  دارد: گاتس مقرر می 28بند (ج) ماده  -4

  یر است:شامل اقدام در موارد ز» اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات اعضا«ج) 

  ) خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛1

نیاز اعضا براي  طور کلی مورد ) در رابطه با عرضه یک خدمت، دسترسی و استفاده از خدماتی که به2

  ارائه به عموم است؛

  ) حضور، ازجمله حضور تجاري اشخاصی از یک عضو براي عرضه خدمتی در قلمروي عضو دیگر؛3

5- measures affecting the supply of services. 
6- affecting. 
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داشته ...» اثري بر «داللت بر اقدامی دارد که » مؤثر»  است. معناي متداول واژهگاتس 

  1».باشد

عبارات گاتس کنندگان  تدوین«[...] هیئت رسیدگی اشعار داشت:  Canada – Autosدر 

اند تا اطمینان حاصل شود که  را آگاهانه انتخاب کرده» عرضه خدمات«و » مؤثر«

اقدامات واجد شرایط رقابت را در عرضه خدمات، فارغ از اینکه   همهگاتس، نظامات 

  2».طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عرضه اثرگذار باشد تحت پوشش قرار دهداقدام به

تولید، توزیع، بازاریابی، فروش و تحویل «خدمت) را شامل ، (عرضه 28بند (ب) ماده 

اقدامات مؤثر بر تجارت «که بند (ج) این ماده،  کند؛ درحالی معرفی می»یک خدمت

  کند. عنوان می» خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت«را شامل » خدمات

 گاتس، محدودتر از قلمرو کلی »اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات«رسد دامنه  به نظر می

  است.» اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات«که شامل  است

، اقدامات صرفاً مؤثر 17توان نتیجه گرفت، ماده  شده می در پایان بر مبناي تعاریف ارائه

هدات خاص اعضا گیرد. در ادامه به معرفی جدول تع خدمات را در بر نمی» مصرف«بر 

 20درمورد دسترسی به بازار و رفتار ملی و همچنین ماده گاتس  17و  16که در مواد 

  مورد اشاره قرار گرفته، پرداخته خواهد شد.» جداول تعهدات خاص«با عنوان گاتس 

  . جداول تعهدات خاص2-2

اند  شدههایی که در جدولش ذکر  هر عضو در بخش«با استفاده از عبارت  17ماده  1بند 

هایی که درمورد  ، رفتار ملی را فقط درمورد بخش»و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن

داند. بنابراین،  است، قابل اعمال می  آن تعهدي پذیرفته شده و در جدول درج شده

متقبل نشده   هایی که عضو سازمان، تعهداتی را در آن واضح است رفتار ملی در بخش

شوند  هایی که تعهدي را متقبل می بخش . اعضا در بخش یا زیرشود اعمال نمیاست، 

توانند قیود، شرایط و کیفیات این تعهد را در جدول ذکر کنند. همچنین اعضا باید  می

ها هستند در جدول  ها و اقدامات مغایر با رفتار ملی را که مایل به حفظ آنمحدودیت

محسوب گاتس  17ها، نقض ماده  آن قید کنند. در غیر این صورت، اتخاذ و اعمال

  شود. می

                                                             
1- European Communities - Regime for the Importation,Sale and Distribution 
of Bananas, WT/DS27/AB/R, p. 94, para. 220. 
2- Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, 
WT/DS139/R - WT/DS142/R, 11 February 2000, p. 402, para. 10.231. 
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کردن قلمرو دقیق رفتار ملی هاي جدول تعهدات اعضا، مشخص یکی از بارزترین ویژگی

تعهد رفتار ملی به   است. بدون شک، دادن مجوز تعیین محدودهگاتس هر عضو در 

توافق پذیري بود که نیل به دارد. همین انعطافگاتس پذیري  اعضا، نشان از انعطاف

در طول گاتس توسعه را تسهیل کرد و تولد یافته و درحالمیان کشورهاي توسعه

تواند موجب  پذیري می مذاکرات دور اروگوئه را ممکن ساخت. همچنین این انعطاف

شرطی که تعهدات، آشتی آزادسازي تجارت و استقالل اعضا در وضع قوانین ملی شود به

  شود.آگاهانه و محتاطانه در جدول قید 

توان برخی رهنمودها در  ، ساختار و محتواي جداول را مشخص نکرده اما می17ماده 

محتواي جداول را به رویه گاتس رسد  یافت. به نظر می 1گاتس 20این زمینه را در ماده 

 2اعضاي سازمان واگذار کرده، اما اعضا بر یک دستورالعمل عمومی در تهیه جداول

عنوان اساس و پایه و راهنما مورد استفاده قرار گیرد.  د بهتوان اند که می توافق کرده

اظهار داشت:  US-Gamblingاگرچه این دستورالعمل الزامی نیست، رکن استیناف در 

در هنگام تفسیر جداول هر عضو،  1969،3کنوانسیون حقوق معاهدات  32مطابق ماده 

                                                             
  دارد: با عنوان جداول تعهدات خاص اعالم می 20ماده  -1

شود در  نامه حاضر متقبل می موافقت 3تعهدات خاص خود را که طبق قسمت  ،هر عضو - 1

ها پذیرفته  هایی که این تعهدات در ارتباط با آن جدول تعیین خواهد کرد. در خصوص بخش

 اند، در هر جدول موارد زیر مشخص خواهد شد: شده

  و شرایطی دسترسی به بازار؛ ها الف) قیود، محدودیت

 ب) قیود و شرایط رفتار ملی؛

 ج) تکالیفی در رابطه با تعهدات اضافی؛

 د) در صورت اقتضا، چارچوب زمانی براي اجراي چنین تعهداتی؛ و 

 االجراشدن چنین تعهداتی. هـ) تاریخ الزم

ذکر خواهد شد. در این صورت،  16در ستون مربوط به ماده  17و  16اقدامات مغایر با مواد  - 2

 تلقی خواهد شد. 17حال به معناي ایراد قید یا شرط نسبت به ماده چنین ذکري درعین

نامه حاضر بوده و جزء الینفک آن محسوب  ضمیمه موافقت ،جداول مربوط به تعهدات خاص - 3

  خواهد شد.

2-Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS, 
Adopted by the Council for Trade in Services on 23 March 2001, S/L/92, 28 
March 2001.  
Available at: http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/sl92.doc 

جمله کارهاي  ازاز وسائل تکمیلی تفسیر، «دارد:  در معرفی وسایل تکمیلی تفسیر، ابراز می 32ماده  -3

، یا 31   منظور تأیید معناي متّخذ از اجراي مادهتوان به واحوال ناظر بر انعقاد معاهده میمقدماتی و اوضاع

 مفهوم القا کند؛ یامعانی مبهم یا بی )الف، 31  که تفسیر آن طبق مادهدرصورتیتعیین معناي معاهده 

  .»معقول باشد، استفاده نمود مفهوم یا نااي شود که آشکارا بی منجر به نتیجه )ب
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همین شیوه در  1نظر گرفته شود.عنوان ابزار تکمیلی تفسیر در  ها] باید به [دستورالعمل

China – Audiovisual  طور ضمنی از عبارت رکن به 2مورد استفاده قرار گرفت.نیز

هاي تهیه جدول  خواهد از دستورالعمل توان نتیجه گرفت، هر عضوي که می استیناف می

  طور مشخص، هرگونه انحراف خود را تبیین کند.عدول کند، باید به

کند جدول تعهدات خاص  دستورالعمل عمومی تهیه جدول، پیشنهاد می 23پاراگراف 

 CPC(3بندي مرکزي کاال (هاي خدمات که بر مبناي طبقه بندي بخشبر اساس طبقه

مقرر  35تا  26هاي  تهیه شده، تنظیم شود. همچنین این دستورالعمل در پاراگراف

ول قید شوند، هرچند که هاي عرضه در جد دارد، تعهدات رفتار ملی بر اساس روش می

 هاي عرضه ندارد. اي به روش، هیچ اشاره17ماده 

در پایان الزم است اشاره شود که دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، فهرستی از 

هاي  عنوان ضمیمه دستورالعمل افتد به هایی که غالباً براي رفتار ملی اتفاق می محدودیت

طالعات مفیدي درمورد اقداماتی که در نظر این فهرست، ا 4کند. تهیه جدول منتشر می

دهد. اقداماتی که  تواند به نقض احتمالی تعهد رفتار ملی منجر شود ارائه می اعضا می

است از: است عبارت   هاي رفتار ملی در جداول اعضا قید شده عنوان محدودیت عموماً به

در دفتر، لزوم تأیید هاي خارجی به ثبت  درنظرگرفتن یارانه براي اتباع، الزام شرکت

بانک مرکزي براي اعطاي وام به افراد غیرمقیم، انتقال فناوري مورد نیاز، مقررات الزامی 

هاي مالکیت اموال یا اراضی توسط  براي استفاده از خدمات یا پرسنل محلی و محدودیت

  بیگانگان و افراد غیرمقیم. 

رفتار ملی را تقبل کرده اگر یک عضو درمورد خدمت خاص یا روش عرضه خاص، تعهد 

کنندگان  باشد، در صورتی قابل استناد خواهد بود که رفتار متخذه با خدمات یا عرضه

تر  کنندگان خدمات داخلیِ مشابه، نامطلوب خدمات خارجی نسبت به خدمات یا عرضه

                                                             
1-United States Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling 

and Betting Services,T/DS285/AB/R, 7 April 2005, pp. 66-7, paras. 195-6. 

Available at:   

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/57247/Q/WT/

DS/285ABR.pdf 

2- China Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for 
Certain Publications and Audio-visual Entertainment Products, 
WT/DS363/R, p. 311, para. 7.923 
3- Central Product Classification. 

ها  ) به همین محدودیتS/L/92(دستورالعمل عمومی تهیه جدول  1براي نمونه، ضمیمه شماره  -4

  اختصاص یافته است.
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کنندگان  عرضه«و » خدمات مشابه«باشد. به همین منظور الزم است در عناوین 

مبادرت   تدقیق بیشتري صورت گیرد که در سطور بعدي به تبیین آن، »خدمات مشابه

  خواهد شد. 

  کنندگان خدمات مشابه . خدمات و عرضه2-3

، ابتدا ضروري است معناي متداول آن در نظر گرفته شود. »مشابه«براي تبیین واژه 

بیان  1994 گات 3ماده  4در ارتباط با بند  EC - Asbestosرکن استیناف در 

هایی تقریباً یکسان مانند شکل یا  ها و کیفیت مشابه، به معنی داشتن ویژگی«دارد:  می

و » خدمات مشابه«پیرو این تعریف،  1».سایز و ... با چیزهاي دیگر است

هاي یکسان یا مشابه باشند. اما این  باید داراي ویژگی» کنندگان خدمات مشابه عرضه«

 17ماده  3پردازد. با توجه به بند  جزئیات آن نمیها، کیفیات و  تعریف به بیان ویژگی

کننده رابطه رقابتی  کنندگان خدمات که منعکس هاي خدمات و عرضه ، ویژگی2گاتس

کنندگان خدمات داخلی و خارجی است، هنگام تعیین شباهت  میان خدمات و عرضه

که داشتن این بود  EC - Asbestosنظر قرار گیرند. دیدگاه رکن استیناف در  باید مد

مشابهت، اساساً به معنی تعیین ماهیت و میزان رابطه رقابتی میان محصوالتی است که 

  3کنند. در [ایجاد] رابطه رقابتی در بازار، نقش ایفا می

شود و  فقط کاالهاي مشابه را شامل می گاتشایان ذکر است که رفتار ملی در 

بر خدمات ، عالوهگاتسرفتار ملی در  کهگیرد، درحالی تولیدکنندگان کاالها را در بر نمی

، گات 3و  2گیرد. برخالف بندهاي  کنندگان خدمات مشابه را نیز در بر می مشابه، عرضه

طور مستقیم، قابلیت رقابت یا جایگزینی  بین خدمات مشابه و خدماتی که به 17ماده 

  شود.  دارند، تمایز قائل نمی

در » کنندگان خدمات مشابه عرضه«و » مشابهخدمات «طور موجز به تبیین  در ادامه به

  خواهیم پرداخت.گاتس  17چارچوب ماده 

                                                             
1-European Communities Measures Affecting Asbestosand Asbestos - 

Containing Products, WT/DS135/AB/R, 12 March 2001, p. 34, para. 90. 

رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با خدمات یا  چنانچه رفتارِ -2

کنندگان خدمات این عضو تغییر دهد،  کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه عرضه

  تر تلقی خواهد شد. نامطلوب

3- European Communities Measures Affecting Asbestosand Asbestos - 
Containing Products, op. cit., pp. 37-8, para. 99. 
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 الف. خدمات مشابه

و سازمان جهانی تجارت  گاتبه هنگام بررسی مشابهت در خدمات، بدون تردید، رویه 

در تشخیص مشابهت کاالها، کمک شایانی خواهد کرد؛ هرچند که برخی فاکتورهاي 

طور کلی، مشابهت  کاالها، درمورد خدمات، کارایی ندارند. به مورد استفاده در زمینه

کنندگان،  کاالها بر مبناي استفاده محصول در بازار عرضه، سلیقه و عادات مصرف

با توجه  1شود. اي مشخص می بندي تعرفه خصوصیات محصول، ماهیت، کیفیت و طبقه

به اینکه خدمات قابل لمس نیست، خصوصیات فیزیکی با حوزه خدمات ارتباط پیدا 

تواند براي تعیین مشابهت خدمات به  اي نیز نمی بندي تعرفه کند. همچنین طبقه نمی

کننده و استفاده نهایی  ها نیست اما سلیقه مصرف کار رود زیرا خدمات موضوعِ تعرفه

حوزه خدمات در ارتباط است. به همین جهت در زیر به کننده از خدمات با  مصرف

کننده،  هاي خدمات، سلیقه و استفاده نهایی مصرف بررسی عواملی همچون، ویژگی

  پردازیم. هاي تولید می هاي عرضه، فرایندها و روش بندي خدمات، مشابهت روش طبقه

  هاي خدمات ) ویژگی1

کاالها در تعیین مشابهت کاالها نقش طور که خواص فیزیکی، ماهیت و کیفیت  همان

در  2کند. ها نقش ایفا می هاي خدمات نیز در تعیین مشابهت آن دارد، ماهیت و ویژگی

US-Gamblingهاي  ها و ریسک بندي را ماهیت متفاوت انواع بازي ، آمریکا، ویژگی شرط

  3ها برشمرد. متفاوت آن

مشکل اصلی، تعیین معیاري براي بررسی دقیق خصوصیات ذاتی است که در عبارات 

فوق نیز به آن پرداخته شده است. با عنایت به سختی ارائه معیاري عام براي بررسی 

                                                             
1-Ibid, pp. 38-9, para. 101. 
2- European Communities - Regime for the Importation, Sale and 
Distribution of Bananas, WT/DS27/R/USA, 22 May 1997, p. 371, para. 
7.322. 
3- United States Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling 
and Betting Services, WT/DS285/R, 10 November 2004, pp. 72-73 para. 
3.185 & pp. 74-75 para. 3.188. Available at:   
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?Id=73463&file
name=q/WT/DS/285R-00.pdf 
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خصوصیات ذاتی درمورد خدمات، بهترین راه آن است که تشخیص مشابهت با 

 1یی و ... انجام شود.بندي خدمات، مصرف نها ها، طبقه درنظرگرفتن ویژگی

  کننده ) سلیقه و استفاده نهایی مصرف2

کنندگان، دو خدمت را قابل تعویض و جایگزینی با یکدیگر در نظر بگیرند و  اگر مصرف

براي اهداف یکسان مورد استفاده قرار دهند، این خدمات با لحاظ شرایط تکمیلی دیگر، 

تواند با درك  بررسی این شرایط نمیتوانند خدمات مشابه تلقی شوند. ازآنجاکه  می

در  3کنند. در تقاضا استفاده می 2شهودي انجام شود، از معیار کشش قیمتی متقابل

بین دو خدمت (الف) و (ب) وجود دارد که اگر قیمت  4صورتی کشش قیمتی متقابل

براي  5کنندگان، فوراً به خدمت (ب) روي آورند. خدمت (الف) افزایش پیدا کند مصرف

ه حالت فوق واقع شود باید بازاري وجود داشته باشد که دو یا چند خدمت در یک آنک

، تعیین مشابهت خدمات تجارت EC – Bananas IIIمحیط رقابتی عرضه شود. در 

کنندگان خدمات داخلی و خارجی، خدمات یکسان را  عمده موز ممکن بود زیرا عرضه

 6کردند. می کننده عرضه در بازار مشخص و به همان گروه مصرف

                                                             
1- Cossy, M., Determining "likeness" under the GATS: Squaring the Circle?, 
WTO Economic Research and Statistics Division, 2006, p. 20. Available at: 
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200608_e.pdf 
2- cross price elasticity. 
3- Grossman, G., et al., The Legal and Economic Principles of World Trade 
Law: National Treatment, Research Institute of Industrial Economics, 
Working Paper No. 917, 2012, p. 54. 

دهد  کند. این معیار نشان می این کشش درصد تغییرات تقاضا به درصد تغییرات قیمت را بررسی می -4

اي و قوسی  کند که به دو روش نقطه تغییر کند، تقاضا چند درصد تغییر می % 1 اگر قیمت که مثالً

  شود. بررسی می

5- Mazzeo, M. et al., The Welfare Consequences of Mergers with Product 
Repositioning, 2012, pp. 18-20. 
Available at:  
http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/mazzeo/htm/merger_paper_v2.
pdf. 
6- European Communities - Regime for the Importation, Sale and 
Distribution of Bananas, WT/DS27/R/USA, p. 371, para. 7.322. 
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  بندي خدمات طبقه )4

شود،  اي در زمینه کاالها مقایسه می بندي تعرفه معیار دیگري که گاهی با طبقه

، به ارائه فهرست گاتدر طول دور اروگوئه، دبیرخانه  1بندي خدمات است. طبقه

 3پرداخت. CPC(2بندي مرکزي کاال ( بندي بخش خدمات بر مبناي طبقه طبقه

هاي پیشنهادي، اعضاي سازمان جهانی  بر دستورالعمل  اشاره شد، بناچنانچه قبالً نیز 

که توسط گروه مذاکرات  W/120(4بندي خدمات ( تجارت، عموماً از فهرست طبقه

) در CPCبندي ( در دور اروگوئه تهیه شده بود و همچنین طبقه 5)GNSخدمات (

) توسط ملل متحد، CPCبندي ( کنند. ارائه طبقه جداول تعهدات خاص خود استفاده می

هاي  در جهت اهداف آماري بوده و بر اساس رابطه رقابتی بین خدمات که از جنبه

  6کلیدي رفتار ملی است شکل نگرفته است.

نکته حائز اهمیت این است که برخی از اعضاي سازمان جهانی تجارت، توصیف مفصلی 

که برخی دیگر از اعضا از  حالی است اند و این در ها در جداول خود داشته بخش از زیر

بندي خدمات از یک عضو به عضو  اند. بنابراین، طبقه تري استفاده کرده توصیفات موجز

اي براي تشخیص  عنوان اَماره تواند به بندي خدمات می تواند متفاوت باشد. طبقه دیگر می

هت. کننده در تشخیص مشاب مشابهت خدمات مورد استفاده قرار بگیرد نه عاملی تعیین

هاي رسیدگی سازمان جهانی تجارت در تعیین مشابهت، بیشتر به  اما توجه هیئت

بندي خدمات معطوف بوده و به دیگر موضوعات مانند استفاده نهایی یا عادات و  طبقه

  7اند. کنندگان که بیشتر با موضوع مرتبط است، بی توجهی کرده سالیق مصرف

                                                             
1- Krajewski, M., National Regulation and Trade Liberalization in Services, 
Kluwer Law International, 2003, pp. 100-102. 
2- Central Product Classification, Ver.1.1. Available at: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16. 

این  Ver.2بندي خدمات پرداخته شده است.  بندي، به طبقه این طبقه Ver.1.1در بخش ششم  -3

  ت:تکمیل و ارائه شد که در آدرس زیر قابل مشاهده اس 2008دسامبر  31بندي نیز در  طبقه

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp 
4- Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991.    
Available at:  http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92120215.pdf 
5- Group of Negotiations on Services. 
6- Krajewski, M., op. cit., p. 101. 
7- European Communities Regime for the Importation, Sale and Distribution 
of Bananas, WT/DS27/R/USA, p. 371, para. 7.322. 
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  هاي عرضه ) مشابهت در میان روش4

تواند به تعیین مشابهت خدمات مربوط باشد، چگونگیِ  دیگري که میموضوع 

بیان   Canada – Autosاست. هیئت رسیدگی در 1هاي مختلف عرضه درنظرگرفتن روش

و خدمات  4و  3هاي  شده با روش رسد ... که خدمات عرضه منطقی به نظر می«داشت: 

 2».خدمات مشابه است، 2و  1هاي  شده از قلمرو دیگر اعضا از طریق روش عرضه

هاي عرضه منطقی نباشد  رسد درنظرگرفتن مفهوم شباهت بر اساس روش به نظر می

هاي عرضه  هاي مندرج در جدول بر اساس روش زیرا اوالً، تمام تعهدات و محدودیت

هاي مختلف، مشابه در نظر گرفته شوند، آن  شده از طریق روش است. اگر خدمات عرضه

هاي  شده از طریق روش ثانیاً، خدمات عرضه 3معنی خواهد بود. بی ها گاه تمایز بین آن

هاي عرضه، مقایسه بین دو  عرضه، همیشه خارجی است و تعیین شباهت در روش

که در مقررة رفتار ملی، این مقایسه باید بین عرضه  خدمت خارجی است درحالی

 خدمات داخلی و خارجی انجام شود.

الوداد، نقش  عرضه در ارتباط با رفتار دولت کاملههاي  ممکن است مشابهت بین روش

ایفا کند اما ایفاي این نقش درمورد رفتار ملی بی معنی است. بنابراین، خدمات 

هاي مختلف عرضه باید ناهمگون و غیرمشابه در نظر گرفته  شده از طریق شیوه عرضه

  شود.

  4هاي تولید ) فرایندها و روش5

هاي تولید براي تعیین مشابهت کاالها را رد  فرایندها و روشنظر مشهور، درنظرگرفتن 

نظر از اعتبار یا عدم اعتبار این دیدگاه در زمینه کاالها، استفاده از  صرف1کرده است.

                                                             
  اند از:ها اشاره شده عبارت گاتس به آن 1ماده  2چهار روش عرضه که در بند  -1

  ) عرضه فرامرزي: از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر؛1روش 

  کنندگان خدمات هر عضو دیگر؛ ) مصرف در خارج: در قلمرو یک عضو به مصرف2 روش

کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاري در قلمرو هر عضو  توسط عرضه) حضور تجاري: 3روش 

  ؛دیگر

کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص  توسط عرضهجایی اشخاص حقیقی:  جابه) 4روش 

  هر عضو دیگر.حقیقی یک عضو در قلمرو 

2 - Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R 

- WT/DS142/R, op. cit., p. 417, para. 10.307. 

3- Krajewski, M., op. cit., p. 102. 
4- Process and Production Methods (PPMs). 
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دشوار است زیرا تولید و مصرف یک خدمت، اغلب، گاتس هاي تولید در  فرایندها و روش

و عرضه خدمت و خود خدمت، کننده خدمت، شیوه تولید  زمان هستند. عرضه هم

ممکن  عموماً، بخشی از یک زنجیره هستند. تمایز بین خدمت و تولید آن، اگر غیر

هاي تولید باعث  نباشد، بسیار مشکل است. همچنین درنظرگرفتن فرایندها و روش

هاي  اي را که روش توسعه افزایش موانع در دسترسی به بازار است و کشورهاي درحال

رو  به اي رو براي محصوالت [و خدمات] خود ندارند با مشکالت عدیدهتولید مناسبی 

کنندگان خارجی براي واردات محصوالت خود به بازار  با توجه به اینکه تولید 2کند. می

شده از  کشورهاي دیگر، ملزم به رعایت استانداردها و مطابقت با استانداردهاي وضع

تاندارد باالي کاالها [و خدمات] وارداتی اس ؛طرف کشور میزبان براي اخذ مجوز هستند

هاي تولید و ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی  منجر به بررسی و اصالح فرایندها و روش

اما ممکن است همین رویه بین خدمات داخلی  3در حد استانداردهاي خارجی می شود

حقوق سازمان جهانی تجارت،   گیرانه و وارداتی تبعیض ایجاد کند. در قواعد سخت

ویژه  هاي تولید بیشتر در شرایط استثنایی و به هاي مربوط به فرایندها و روش چالش

هاي  ها و روشدر حقوق اتحادیه اروپا فرایند 4کند. محیطی بروز می درمورد اهداف زیست

  تولید، به رسمیت شناخته شده است و این اتحادیه از اعضاي خود در زمینه توسعه

اي به عمل  اقتصادي و اجتماعی، ازجمله انتقال فناوري و دانش فنی، حمایت گسترده

که  شود؛ درحالی آورد و به این شکل، انطباق و توسعه با سهولت بیشتري حاصل می می

براي حمایت از ارتقاي تجارت و انتقال فناوري، ساختاري  سازمان جهانی تجارت

هاي جدیدي در  هاي تولید، افق ابتدایی و ناقص دارد. اهمیت روزافزون فرایندها و روش

شناختن  رسمیت هاي آینده گشوده است. به برابر سازمان جهانی تجارت براي عملکرد

هاي  تحمیل فرایندها و روشهاي تولید به سطح حمایت از کسانی که  فرایندها و روش

  ترین نتیجهگذار است، بستگی دارد. انتقال فناوري، مهم ها اثر تولید بر آن

از این دست  .هاي تولید است شناختن اقدامات مبتنی بر فرایندها و روش رسمیت به

                                                                                                                                   
1- Potts, J., The Legality of PPMs under the GATT: Challenges and 
Opportunities for Sustainable Trade Policy, International Institute for 
Sustainable Development, 2008, p. 35. 
Available at: http://www.iisd.org/pdf/2008/ppms_gatt.pdf. 

 غیرمستقیم در حقوق سازمان تجارت جهانی و تبعیض مستقیم و« کوتیر، توماس و ماتیاس اوش، -2

  .285، ص. 1391المللی، زمستان  نامه مجله حقوقی بین ، ترجمه: مهریار راشدي، ویژه»اتحادیه اروپا

  همان. -3

  .287همان، ص.  -4
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محیطی در زمینه تغییرات  هاي زیست توان به پیگیري حقوق بشر یا سیاست اقدامات می

هاي  دیگر، سازمان جهانی تجارت، نیازمند توسعه نظارت عبارت اشاره کرد. بهآب و هوا 

تر  شناختن اهداف سیاستی و نظارتی گسترده رسمیت خود بر استقرار عدم تبعیض و به

محیطی در  با توجه به طرح و توسعه رویکردهاي بشري و زیست 1در زمینه تجارت است.

هاي تولید براي تعیین مشابهت،  دها و روشسازمان جهانی تجارت، درنظرگرفتن فراین

تر به این حیطه پرداخته شود و قواعد و مقررات متناسب با  نیازمند آن است که دقیق

بخواه به  آن تدوین شود تا بر اساس معیارهاي مناسب و نه بر اساس درك شهودي و دل

ویژه  و به این مهم پرداخته شود. با توجه به مقررات و رویه سازمان جهانی تجارت

هاي تولید براي تعیین مشابهت  ، در حال حاضر، امکان اینکه از فرایندها و روشگاتس

خدمات استفاده شود، وجود ندارد ولی با عنایت به اهتمام جهانی بر توجه جدي به 

نزدیک شاهد این خواهیم بود که   محیطی، در آینده الزامات حقوق بشري و زیست

کننده در رقابت بین کاالها  د به یکی از موضوعات مهم و تعیینهاي تولی فرایندها و روش

  و خدمات تبدیل شود. 

 17و  2دهد، مواد  که فقط کاالهاي مشابه را تحت پوشش قرار می گاتبر خالف 

کنندگان خدمات مشابه را نیز تحت  بر پوشش خدمات مشابه، عرضه ، عالوهگاتس

گاتس کنندگان  این مطلب دارد که تدویندهد و این موضوع، حکایت از  پوشش قرار می

اند. با توجه به اینکه تعهد  کننده خدمت توجه داشته وار خدمت و عرضه به پیوند زنجیره

کنندگان خدمات مشابه نیز قابل اعمال است، در ادامه شرایط  رفتار ملی درمورد عرضه

 گیرد. کنندگان خدمات مورد بررسی قرار می مشابهت عرضه

  ندگان خدمات مشابهکن ب. عرضه

دهنده این واقعیت است که  کنندگان خدمات، نشان تعمیم مشابهت به عرضه

با توجه به اینکه  2وار خدمات هستند. دهندگان خدمات، بخشی از ماهیت زنجیره ارائه

کنندگان خدمات را هدف قرار  جاي خدمات، عرضه هاي نظارتی به بسیاري از سیاست

عنوان یکی از عوامل مهم در زنجیره  کنندگان خدمات به دهند، الزم است به عرضه می

کننده بالقوه و بالفعل،  خدمات نگریسته شود. در این توجه، ضروري است به عرضه

                                                             
  .290- 291ص. همان، ص -1

2 -Stephenson, S., ed., Services Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, 
Integration, and Reform, Brookings Institution Press, 2000, p. 52. 
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کنندگان خدمات  نده، و همچنین ارتباط خدمات مشابه با عرضهکن هاي عرضه ویژگی

  مشابه پرداخته شود.

  کننده بالفعل و بالقوه خدمات ) عرضه1

کننده خدمات باشد؟ در جواب این  تواند عرضه ابتدا باید مشخص شود چه کسی می

نظر کننده در  عنوان عرضه توانند به دهندگان واقعی خدمات می سؤال که آیا فقط ارائه

کننده خدمات در  هایی که توانایی ارائه خدمات دارند نیز عرضه گرفته شوند یا همه آن

اظهار  EC – Bananas IIIدر شوند، هیئت رسیدگی  محسوب میگاتس چارچوب 

تواند  مرتبط با شرایط رقابت است، این موضوع میگاتس  17که ماده  داشت: ازآنجایی

کنندگان خدمات  عنوان عرضه بالقوه خدمات بهکنندگان  متضمن درنظرگرفتن عرضه

  1باشد.

هر «دارد:  که اشعار می 28کننده مندرج در ماده  دیدگاه هیئت رسیدگی با معنی عرضه

حکایت از 3»کردنعرضه«معناي متداول  2».کند شخصی است که خدمتی را عرضه می

 این دارد که در حال حاضر، شخص در حال عرضه خدمات است. بنابراین،

مندرج است  17کننده که در ماده  کنندگان بالقوه خدمات در شمول مفهوم عرضه عرضه

هاي هیئت  یافته«کند:  اشاره می Canada-Autosرکن استیناف در گیرند.  قرار نمی

ها  رسیدگی درمورد ساختار بازار وسایل نقلیه موتوري و همچنین اینکه کدام شرکت

خدمات عمده تجاري در زمینه وسایل نقلیه موتوري در کانادا » بالفعل«دهندگان  ارائه

این انتقاد رکن استیناف از هیئت  4».اند هستند، بر اساس واقعیت شکل نگرفته

دهندگان بالفعل نداشته، حاکی از  قبولی درمورد ارائه یدگی، مبنی بر اینکه یافته قابلرس

داند.  کنندگان واقعی را در رقابت مؤثر می این است که رکن استیناف، فقط عرضه

کنندگان خدمات مشابه باید به  رسد در تعیین شباهت بین عرضه بنابراین، به نظر می

  عنوان یک عامل در احراز شباهت، توجه شود. کننده به بودن عرضه بالفعل یا بالقوه

                                                             
1- European Communities Regime for the Importation, Sale and Distribution 
of Bananas, WT/DS27/R/USA, op.cit., p. 371, para. 7.320. 

  .گاتس 28بند ز ماده  -2

3- supply. 
4- Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, op. cit., p. 
53, para. 164. 
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  کننده هاي عرضه ویژگی )2

توان از بررسی  ها می کنندگان واقعی، براي تشخیص مشابهت آن پس از شناسایی عرضه

ها شروع کرد. معیارهایی مانند تأسیس قانونی شرکت، اندازه شرکت،  هاي آن ویژگی

هاي قبلی کسب و کار شرکت،  ها، زمینه داراییحجم معامالت، تعداد کارکنان، نوع 

کنندگان خدمات، مفید  تواند در احراز مشابهت عرضه تجهیزات فنی، تجربه و دانش، می

  1باشد.

تواند  کننده خدمت، مدارك و تخصص او می همچنین توجه به مهارت شخص عرضه

طی کرده، با مدنظر قرار گیرد. مثال ً ممکن است، پرستاري که مدارج دانشگاهی را 

  مشابه تلقی شود. اي دیده، غیر پرستاري که فقط آموزش حرفه

  کنندگان خدمات مشابه با خدمات مشابه ) ارتباط عرضه3

معامالت عمده و همچنین «... دارد:  مقرر می EC – Bananas IIIهیئت رسیدگی در 

بندي مرکزي  طبقه 6هاي مختلف خدمات که در سرفصل بخش  هریک از زیربخش

فروشی  شده در ارتباط با عمده ) ذکر شده، مشابه هستند، اگر عرضه انجامCPCاالها (ک

دهنده این  ها [...]، حداقل تا حدي که این اشخاص، ارائه خدمات، فارغ از منشأ آن

ازآنجاکه این 2».شوند کنندگان خدمات مشابه تلقی می خدمات مشابه باشند، عرضه

 پژوهش بود، رکن استیناف به این مسئله نپرداخت.قسمت از گزارش هیئت، غیرقابل 

نیز همین نظر را تأیید کرده، آنجا که بیان   Canada – Autosهیئت رسیدگی در

اند، باید  کنندگان خدمات با عرضه خدمات مشابه در ارتباط تا حدي که عرضه«دارد:  می

  3».مشابه در نظر گرفته شوند

کنندگان  درمورد عرضه  Canada – Autosرویکرد اتخاذشده توسط هیئت رسیدگی

درنظرگرفتن مشابهت  4خدمات مشابه در ادبیات حقوقی مورد انتقاد واقع شده است.

هاي  کنندگان خدمات، منحصراً بر پایه خدمات مشابه، بدون توجه به ویژگی عرضه

                                                             
1- Krajewski, M., National Regulation and Trade Liberalization in Services, 
Kluwer Law International, 2003, p. 105. 
2- European Communities Regime for the Importation, Sale and Distribution 
of  Bananas, WT/DS27/R/USA, p. 378, para. 7.346. 
3 - Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R 
- WT/DS142/R, p. 405, para. 10.248. 
4 - Krajewski, M., Public Services and Trade Liberalization: Mapping the Legal 
Framework, p. 17. Available at: http://attac-typo.heinlein-support.de/attac-
typo3/archive/GATS/www.attac.de/gats/krajewski-gats-
publicservices.pdf. 
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ناسازگار است زیرا این ماده اعضا را متعهد  17کننده با منطوق و مفهوم ماده  عرضه

تر  نامطلوب» کنندگان خدمات مشابه خدمات و عرضه«ها در قبال  کند تا رفتار آن می

بندي  نظر قرار گیرد، جمله نباشد. اگر قرار بود در این مقرره فقط شباهت خدمات مد

صرفاً بر شباهت خدمات گاتس  1990نویس نهایی  بود. پیش باید متفاوت می 17ماده 

فعلی جایگزین آن شد. چنانچه  17متمرکز شده بود که این رویکرد رد شد و ماده 

از درج گاتس کنندگان  دهد که تدوین شود تاریخ مذاکرات نیز گواهی می مشاهده می

اند. در غیر این صورت،  هدف و منظوري داشته» کنندگان خدمات مشابه عرضه«عبارت 

بارت قبلی که بر خدمات مشابه متمرکز بود تغییر کند و عبارت فعلی نیازي نبود که ع

عنوان یکی از عوامل تعیین  تواند بهجایگزین آن شود. بنابراین، شباهت خدمات می

  نظر قرار گیرد، نه تنها عامل در تشخیص شباهت.کنندگان خدمات مدشباهت عرضه

  تر نباشد . رفتار [متخذه] نامطلوب2-4

کنندگان  براي جلوگیري از اتخاذ تبعیض ناروا بر علیه خدمات و عرضه 17ماده  1بند 

و  ستا  هایی که در جدولش ذکر شده هر عضو در بخش«دارد:  خدمات خارجی مقرر می

کنندگان  با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاري را درمورد خدمات و عرضه

عرضه خدمات اتخاذ خواهد  خصوص همه اقدامات مؤثر بر خدمات هر عضو دیگر در

کنندگان خدمات مشابه داخلی  کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه

  .»تر نباشد نامطلوب

کنندگان خدمات خارجی، رفتاري  فوق، اگر کشوري با خدمات و عرضه  بر اساس مقرره

اذ کند، کنندگان خدمات داخلی مشابه دارد، اتخ تر از آنچه با خدمات و عرضه نامطلوب

شود. در این بند، معیار رفتار ملی را  و تعهد رفتار ملی تلقی می 17عنوان ناقض ماده  به

تصریح  1همین ماده 2کند نه رفتار برابر و یکسان. بند  ترنبودنِ رفتار معرفی می نامطلوب

ده تواند با اعطاي رفتار رسماً مشابه یا رسماً متفاوت برآور کند که تعهد رفتار ملی میمی

هاي هیئت رسیدگی در  به استدالل 17ماده  2بندي بند  رسد جمله به نظر میشود. 

US-Section 337 ممکن است مواردي «دارد:  بسیار نزدیک است، آنجا که اظهار می

وجود داشته باشد که اعمال مقررات قانونیِ رسماً مشابه، درعمل منجر به رفتار 

تر با محصوالت وارداتی شود و طرف متعاهد، مجبور به اعمال مقررات قانونی  نامطلوب

                                                             
تواند با اتخاذ رفتاري رسماً مشابه یا رسماً متفاوت با رفتار متخذه درمورد خدمات یا  یهر عضو م -1

کنندگان خدمات اعضاي دیگر،  کنندگان خدمات مشابه داخلی خود، در قبال خدمات و عرضه عرضه

  را برآورده سازد. 1شرایط بند 
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تر نباشد را  متفاوت درمورد محصوالت وارداتی شود تا در واقع رفتاري که نامطلوب

 1».تضمین کند

کنندگان خدمات  رفتاري که شرایط رقابت را به نفع خدمات و عرضه 172ماده  3بند 

بندي نیز به استدالل هیئت  کند. این جمله تر تلقی می داخلی تغییر دهد، نامطلوب

 گات 3ماده  4نزدیک است که با توجه به بند  US-Section 337رسیدگی در 

طور مستقیم بر شرایط  تنها قوانین و مقرراتی را که بهنه 4بند «بیان داشته: 1947

شرایط رقابت بین تواند  فروش یا خرید حاکم هستند، بلکه قوانین و مقرراتی را که می

 3».شود محصوالت داخلی و وارداتی را در بازار داخلی تغییر دهد نیز شامل می

، وجود رفتار متفاوت تبعیض رسمی (قانونی)دادن  ، براي نشان17ماده  3با توجه به بند 

کنندگان خدمات کافی نیست، بلکه باید بررسی شود که این رفتار،  بین خدمات و عرضه

کنندگان خدمات داخلی هست یا نه.  رایط رقابت به نفع خدمات و عرضهش  تغییردهنده

بر رفتار رسماً متفاوت، تعهد رفتار ملی ممکن است توسط رفتار رسماً مشابه نیز  عالوه

کنندگان خدمات  دیگر اگر رفتار رسماً مشابه، بین خدمات و عرضه عبارت نقض شود. به

اما شرایط رقابت را به نفع خدمات و ها تفاوتی قائل نشود،  بر اساس منشأ آن

رو  شود. ازاین کنندگان خدمات داخلی تغییر دهد، ناقض تعهد رفتار ملی تلقی می عرضه

(مستقیم) و عملی(غیرمستقیم) را پوشش تبعیض رسمی ، هر دو صورت 17ماده 

  دهد.  می

کند: [براي احراز تبعیض  هیئت رسیدگی تصریح می EC – Bananas IIIدر 

تر  کنندة خدمات خارجی، رفتاري نامطلوب غیرمستقیم] کافی نیست که براي هر عرضه

بلکه براي وجود تبعیض  4کننده خدمات مشابه داخلی باشد؛ از رفتار با هر عرضه

کنندگان خارجی مشابه در مقایسه با رفتاري  آن گروه از عرضه  غیرمستقیم، رفتار با همه

  تر باشد.  شود، باید نامطلوب داخلی مشابه میکنندگان  گروه عرضه  که با همه

                                                             
1- United States - Section 337 of  the Tariff Act of 1930, L/6439 - 36S/345, 7 
November 1989, p. 39, para. 5.11. Available at:  
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87tar337.pdf 

رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با خدمات یا  چنانچه رفتارِ -2

کنندگان خدمات این عضو تغییر دهد،  کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه عرضه

  تر تلقی خواهد شد. نامطلوب

3- Ibid, p. 38, para. 5.10. 
4- European Communities - Regime for the Importation, Sale and 
Distribution of Bananas, WT/DS27/R/USA, p. 374, para. 7.332. 
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تر براي  اگر رفتار رسماً مشابه با خدمات داخلی و وارداتی مشابه، رفتاري نامطلوب

خدمات داخلی در پی داشته باشد، بار اثبات تأثیرِ نامناسب این رفتار با طرف مدعی 

مدعی باید ثابت کند که اقدام مورد بررسی، سبب این تأثیر نامطلوب است  1خواهد بود.

  2و این تأثیر نامطلوب نباید ناچیز باشد.

که فوقاً بررسی شد  17در پایان باید اشاره کرد، پس از احراز مفاد مندرج در ماده 

ات کنندگان خدم توان به این سوال پاسخ داد که آیا کشور پذیرنده خدمات و عرضه می

  3خارجی، مرتکب نقض تعهد رفتار ملی شده است یا خیر.

  هاي رفتار ملی در چارچوب گاتس . معافیت2-5

دهد که  که مشتمل بر استثنائات کلی است، به اعضا این امکان را میگاتس  14ماده 

حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان ، دفاع از اخالق عمومی یا حفظ نظم عمومی براي

، ایمنی و حفظ مطالب خصوصی افراد، هاي مکارانه و متقلبانه جلوگیري از روش، یا گیاه

البته این اقدامات باید  4اجتناب از وضع مالیات مضاعف و ... تدابیري را اتخاذ کنند.

                                                             
1- Japan - Measures AffectingConsumer Photographic Film and Paper, 
WT/DS44/R, 31 March 1998, p. 466, para. 10.367. Available at:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?Id=26887&file
name=Q/WT/DS/44R07.pdf 
2- Alexander, K. & T. Andenæs, the World Trade Organization and Trade in 
Services, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 185-6. 
3-China - Certain Measures Affecting Electronic Payment Services, 
WT/DS413/R, 16 July 2012, p. 189, para. 7.741. Available at: 
http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/413r_e.htm 

  دارد: گاتس تحت عنوان استثنائات کلی، مقرر می 14ماده  -4

اي براي اعمال  وسیلهصورت  اي اجرا شوند که به گونه با توجه به این الزام که اقدامات مزبور نباید به

توجیه میان کشورهاي داراي شرایط مشابه یا براي برقراري محدودیتی  بخواهانه یا غیرقابل تبعیض دل

اي تفسیر نخواهد شد که  گونه حاضر به ۀنام پنهانی درمورد تجارت خدمات درآیند، هیچ چیز در موافقت

 د که:شومانع هیچ عضوي از اتخاذ یا اجراي اقداماتی 

 ؛براي دفاع از اخالق عمومی یا حفظ نظم عمومی الزم است الف)

 انسان، حیوان یا گیاه الزم است؛ بهداشت یا حیات حفظ براي) ب

نامه حاضر ازجمله مقررات مربوط به  ج) براي تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مقررات موافقت

 موارد زیر مغایرت ندارند، الزم است:

اي مکارانه و متقلبانه یا مقررات مربوط به رسیدگی به آثار قصور بر ه ) جلوگیري از روش1

  قراردادهاي خدمات؛

) حفظ مطالب خصوصی افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطالعات شخصی و حفظ جنبه 2

  هاي افراد؛ ها و حساب محرمانه بایگانی

 ) ایمنی؛3
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 14اي اعمال شود که تبعیضی بین کشورها قائل نشود. به همین ترتیب در ماده  گونه به

امنیتی، عرضه خدمات مربوط به تأسیسات نظامی، موارد  مکرر، تدابیر مربوط به منافع

به هنگام جنگ یا  ات مربوطاقداماي]،  [هسته شکافتن و گداختن قابلمربوط به مواد 

براي حفظ صلح و امنیت  ات عضو مزبوراقدامو همچنین  هاي اضطراري دیگر وضعیت

مستثنا  17 ، از شمول مادهمنشور ملل متحد بر اساسالمللی طبق تعهداتش  بین

مکرر و مندرجات هر عضو در  14و  14هاي مندرج در مواد  نظر از معافیت اند. صرف شده

هایی براي تعهد  جدول تعهدات خاص درمورد رفتار ملی و دسترسی به بازار، معافیت

هاي رفتار دولت  ها از تعداد معافیت رفتار ملی منظور شده؛ هرچند تعداد این معافیت

  1تر است.الوداد کم کامله

درمورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تدارکات خدمات توسط تعهد رفتار ملی 

  2قابل اعمال نخواهند بود.حاکمیتی، نه مقاصد تجاري، مؤسسات دولتی جهت مقاصد 

اینکه هدف تفاوت رفتار، تضمین وضع یا وصول عادالنه یا  مشروط برهمچنین، 

، کنندگان خدمات اعضاي دیگر باشد یا عرضه خدمات درمورد مستقیم هاي مالیات مؤثر

  3عدول از تعهد رفتار ملی، نقض این تعهد محسوب نخواهد شد.

تواند در خصوص تدابیر عضو دیگر که در حوزه  یک عضو نمی، 22ماده  3بر اساس بند 

ها درباره اجتناب از مالیات مضاعف  ه میان آنشدالمللی منعقد بین  نامه شمول موافقت

المللی اعضاي سازمان  هاي بین نامه بنابراین موافقت متوسل شود. 17قرار دارد، به ماده 

جهانی تجارت درمورد اجتناب از مالیات مضاعف مشمول نقض تعهد رفتار ملی نخواهد 

در صورت اختالف میان اعضا در این خصوص که آیا تدبیري [خاص] در حوزه شد. 

                                                                                                                                   
ت رفتار، تضمین وضع یا وصول عادالنه یا اینکه هدف تفاو مغایرت دارد، مشروط بر 17د) با ماده 

 کنندگان خدمات اعضاي دیگر باشد؛ یا عرضه هاي مستقیم درمورد خدمات مالیات  مؤثر

اي درباره اجتناب از وضع مالیات  نامه اینکه تفاوت رفتار از موافقت  مغایرت دارد، مشروط بر 2هـ) با ماده 

المللی دیگر  نامه یا ترتیب بین مالیات مضاعف در هر موافقتمضاعف یا مقرراتی درمورد اجتناب از وضع 

  که عضو مزبور در آن مشارکت دارد، ناشی شده باشد.

ها به این دلیل است که به اعضاي سازمان جهانی تجارت اجازه داده شده  تعداد کم این معافیت -1

طور آزادانه، در  ها هستند، به هاي عرضه خدمات که مایل به اعمال رفتار ملی درمورد آن ها و روش بخش

  جدول درج کنند.

  دارد: گاتس مقرر می 13ماده  1بند  -2

درمورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تدارکات خدمات توسط مؤسسات  17و  16، 2مقررات مواد 

راي منظور فروش مجدد تجاري یا به قصد استفاده در عرضه خدمات ب دولتی جهت مقاصد دولتی و نه به

  فروش تجاري قابل اعمال نخواهد بود.

  گاتس 14بند (د) ماده  -3
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تواند  گیرد یا نه، هریک از طرفین می ها قرار می نامه منعقده میان آن شمول موافقت

موضوع را به داوري  ،موضوع را در شوراي تجارت خدمات مطرح سازد. شوراي مزبور

اگر  آور خواهد بود. الزام طرفینقطعی و براي  ،ارجاع خواهد داد. تصمیم داور

ارجاع موضوع منعقد شده باشد رضایت طرفین براي  1995نامه مالیاتی قبل از  موافقت

باشد، هر طرف  1995نامه بعد از  به داوري الزم است ولی اگر تاریخ انعقاد موافقت

جانبه، موضوع را به داوري اجباري ارجاع دهد. درنتیجه،  طور یک تواند به نامه می موافقت

، در صورت عدم رضایت یکی از 1995هاي منعقدشده قبل از  نامه درمورد موافقت

پیگیري کند و باید به مفاد  WTOتواند جبران خسارت را از طریق  میطرفین، خواهان ن

  1نامه مالیاتی رجوع شود. هاي مورد توافق در موافقت و آیین

   

                                                             
که در معاهده مالیاتی میان کانادا و ایاالت متحده آمریکا اشاره کرد  26توان به ماده  عنوان مثال می به -1

، یعنی در WTOاالجراشدن  آن به آیین توافق طرفین پرداخته شده است. این معاهده قبل از تاریخ الزم

االجرا شد. بنابراین در صورت عدم توافق طرفین در ارجاع موارد اختالف به  الزم 1984اوت  16اریخ ت

  هاي مندرج در این معاهده مراجعه شود.  داوري، باید به آیین

Available at: http://www.irs.gov/pub/irs-trty/canada.pdf. 
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  نتیجه

هاي گات براي اشاعه  سال مذاکره در دور اروگوئه، از تالش طرف 8پس از گاتس تولد 

، گاتنظام تجارت چندجانبه از کاالها به خدمات حکایت دارد. برخی اصول و تعهدات 

  است.  ازجمله رفتار ملی، براي اعمال در حوزه خدمات با شکل دیگري بیان شده

عنوان یکی از اصول حاکم بر نظام تجارت چندجانبه، رفتار ملی نقشی حیاتی در  به

کند. اوالً، در مقایسه با تجارت کاال، اکثر  دمات ایفا میآزادسازي تجارت خ

آزادي   رو ازاین 1هاي مربوط به تجارت خدمات، ریشه در مقررات ملی دارد. محدودیت

تواند یکی از این   ها دارد که رفتار ملی می تجارت خدمات، نیاز به رفع این محدودیت

ت تا حد زیادي وابسته به مذاکراتی حساب آید. ثانیاً، پیشبرد تجارت خدما ابزارها به

کنند.  اعضاي سازمان به تقبل تعهدات در زمینه رفتار ملی مبادرت می  است که در آن

گیرد،  که اعمال رفتار ملی در آن، بدون تعهد قبلی صورت می گاتبرخالف 

هاي متمایز  عنوان یکی از تعهدات خاص، یکی از ویژگی درنظرگرفتن رفتار ملی به

هاي خدمات  طور خودکار در همه بخش ست و نشان از این دارد که رفتار ملی بهاگاتس 

هاي مندرج در جدول  ها و فعالیت بخش ها، زیر شود بلکه فقط درمورد بخش اعمال نمی

شود. ثالثاً، قلمرو رفتار ملی  را جزء تعهدات خود قرار داده اعمال می  که عضو مزبور، آن

هاي  هاي مشتمل بر روش گذاري نیست بلکه سرمایهفقط مختص تجارت گاتس در 

گذاري را در بر  کنندگان خدمات خارجی یا سرمایه عرضه از طریق حضور تجاري عرضه

  گیرد. می

اي مورد تبیین و تفسیر  مالحظه طور قابل که رفتار ملی در بستر تجارت کاال به در حالی

گاتس، ، تفسیر این تعهد در هاي رسیدگی، رکن استیناف و محققین قرار گرفته هیئت

وفصل اختالفات، بر گات  کمتر بسط و توسعه یافته است. با توجه به اینکه سازوکار حل

به بخش خدمات، دور از منطق و تدبیر نخواهد  گاتحاکم است، اشاعه رویه گاتس و 

در » تر نباشد نامطلوب«و » مشابهت«بر این، برخی مفاد تعهد رفتار ملی نظیر  بود. عالوه

مشترك است. بر اساس همین دالیل، بسیاري از متخصصان و محققین، گاتس و  گات

اند؛ هرچند ماهیت اساسی خدمات که  تعمیم دادهگاتس را به  گاتتفسیر رفتار ملی در 

، تفسیر رفتار ملی در زمینه خدمات را 2بودن است غیرقابل لمس و غیرقابل انبارش

 کند. تر می پیچیده

                                                             
1- Feketekuty,G., International Trade in Services: An Overview and 
Blueprint for Negotiations, Ballinger Pub Co, 1988, pp. 30-34. 
2-McLachlan, R., C. Clark & I. Monday, Australia’s Service Sector: A Study 
in Diversity, Canberra, Productivity Commission, 2002, p. 6. 
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ترین اثر رفتار ملی، الزام به ایجاد نامه عمومی تجارت خدمات، مهم موافقتدر چارچوب 

کنندگان خدمات مشابه داخلی و خارجی است.  شرایط رقابتی برابر بین خدمات و عرضه

کنندگان خدمات  پس از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و ورود خدمات و عرضه

اي باشد که شرایط رقابت  گونه اید بهخارجی به قلمرو عضو دیگر، رفتار دولت میزبان نب

دیگر، دولت  عبارت کنندگان خدمات داخلی تغییر دهد. به را به نفع خدمات و عرضه

میزبان باید با اتخاذ رفتار رسماً مشابه و در مواقعی براي حفظ توازن در رقابت، اتخاذ 

جی مهیا کنندگان خدمات خار رفتار رسماً متفاوت، شرایطی را براي خدمات و عرضه

  تر نباشد. کنندگان خدمات داخلی مشابه، نامطلوب کند که از شرایط خدمات و عرضه

هاي عرضه، هر عضو  هاي خدمات یا روش / روش که در بخش / بخش درصورتی

هایی براي  معافیتگاتس هایی در جدول قید کرده باشد یا در مواردي که  محدودیت

غایر با تعهد رفتار ملی صورت بگیرد، نقض رفتار ملی در نظر گرفته باشد، رفتاري م

توانند به نقض  تعهد رفتار ملی محسوب نخواهد شد و اعضاي سازمان در مقام ادعا نمی

 23مندرج در ماده DSU(1وفصل اختالفات ( نامه حل رفتار ملی استناد کنند و به تفاهم

  2متوسل شوند.

                                                             
1- Dispute Settlement Understanding. 

 دارد: مقرر می اختالف و اجرا حلگاتس درمورد  23ماده  -2

موجب  اگر هر عضو تشخیص دهد که عضو دیگر از انجام تکالیف یا تعهدات خاص خود به - 1

الطرفینی  حل مرضی یافتن به راه منظور دست تواند به می ورزد، نامه حاضر امتناع می موافقت

 نامه حل اختالف متوسل شود. براي موضوع، به تفاهم

واحوال به قدر کافی جدي است تا چنین  اختالف تشخیص دهد که اوضاع اگر رکن حل - 2

تواند به عضو یا اعضا اجازه دهد که اجراي تکالیف و تعهدات خاص  اقدامی را توجیه کند، می

نامه حل اختالف را درمورد عضو یا اعضاي دیگر به حالت تعلیق  تفاهم 22 موجب مادهبه

 .درآورند

طور معقول انتظار داشت طبق یک  اگر یک عضو تشخیص دهد هریک از مزایایی را که به - 3

نامه حاضر عایدش شود، درنتیجه اقدامی  موافقت 3موجب قسمت  تعهد خاص عضو دیگر به

تواند به  نامه تعارض ندارد، از میان رفته یا لطمه دیده است می موافقتکه با مقررات این 

چنین  ،اختالف احراز کند که اقدام مزبور اختالف متوسل شود. اگر رکن حل نامه حل تفاهم

استحقاق تعدیل  ،مزایایی را از میان برده یا به آن لطمه زده است، عضو متأثر از این اقدام

که ممکن است تغییر اقدام مزبور یا انصراف از آن  21ماده  2اي بند الطرفینی را بر مبن مرضی

 22ربط توافقی حاصل نشود، ماده  را شامل شود، خواهد داشت. چنانچه میان اعضاي ذي

  اختالف قابل اعمال خواهد بود. نامه حل تفاهم
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ها اثرگذار  اقدامات داخلی دولتطور مستقیم بر  با توجه به اینکه تعهد رفتار ملی به

است، اغلب شاهد نقض این تعهد هستیم. شاید بتوان گفت که تبعیض به نفع 

  هاست. محصوالت و خدمات داخلی، سیاست پنهان و مشترك بسیاري از دولت

، رویه و دکترین دو موضوع گاتسهنگام بحث از رفتار ملی و نقض آن در چارچوب 

کنندگان خدمات  دهند؛ اول، مفهوم خدمات و عرضه یکلیدي را مورد توجه قرار م

  1مشابه و دوم، احراز تبعیض علیه خدمات وارداتی.

 – ECهیئت رسیدگی در طور که در بررسی قلمرو تعهد رفتار ملی نیز اشاره شد،  همان

Bananas III  گاتس  17ابراز داشت، براي اینکه نقض تعهد رفتار ملی در چارچوب ماده

  موضوع باید احراز شود: رخ دهد، سه

 تعهد مزبور باید در بخش و روش عرضۀ موردنظر تقبل شده باشد؛ )1

اقدام مؤثر بر عرضه خدمات در آن بخش یا روش عرضه باید اتخاذ یا  )2

 اعمال شده باشد؛

کنندگان خدمات دیگر  اقدام [موردنظر] باید رفتاري درمورد خدمات و عرضه )3

کنندگان خدمات داخلی  ذه با خدمات و عرضهاعضا اتخاذ کند که از رفتار متخ

 2تر باشد. نامطلوب

بر اهمیت پیوستن به سازمان جهانی تجارت که  در پایان الزم است اشاره شود عالوه

تر، لزوم شناخت دقیق از  هایی در مسیر الحاق به آن برداشته، موضوع مهم ایران نیز گام

هاي کاال و خدمات است تا از عضویت در سازمان جهانی  هاي ملی در حوزه ظرفیت

تجارت، فرصتی براي رشد اقتصادي و افزایش رفاه ایجاد کنیم وگرنه عضویت صرف، 

هاي جدي را فراروي ما قرار خواهد داد. با افزایش آگاهی از قوانین و مقررات  چالش

اساسی و عادي و هاي آن با قوانین  نامه سازمان و همچنین تطبیق مفاد موافقت

هاي موجود داخلی و در صورت ضرورت، اصالح مقررات  نامه همچنین مقررات و آیین

راه  توان از بروز مشکالت فرا ها و درج در جدول تعهدات خاص می مذکور یا حفظ آن

همین منظور باید مطالعات دقیقی در  تجارت ایران با کشورهاي دیگر جلوگیري کرد. به

در داخل به   مات و مالکیت فکري انجام شود و نقاط قوت و ضعف آنهاي کاال، خد حوزه

ها در  تفکیک بخش مشخص شود تا آگاهانه و محتاطانه به درج تعهدات و معافیت

بر این، در این مسیر نباید از شفافیت در قوانین، مقررات و  جداول اقدام شود. عالوه

                                                             
1- Lal Das, B.,The World Trade Organization: A Guide to the Framework for 
International Trade, Second print, Zed Books, 2000, p. 33. 
2- European Communities - Regime for the Importation, Sale and 
Distribution of Bananas, WT/DS27/R/ECU, p. 375, para. 7.314. 
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ي ایران با دیگر کشورها که کارها و همچنین تعامل سازنده سیاسی و اقتصاد سازو

ها و ابتنا  شده با توجه به اصول و ارزش هاي تعریف نیازمند هماهنگی در قالب چارچوب

  به سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت است، غافل شد. 
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