
 

 الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژي

 از طریق خط لوله 
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 ∗∗∗سمیرا غالم دخت _∗∗ علی پیرمرادي_∗ جعفر نوري یوشانلویی

 چکیده

اسـت. از جملـه مباحـث در خـور     رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژي مورد بحث و گمان بسـیار بـوده  

توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازي صنعت انتقال انـرژي از طریـق خـط لولـه اسـت. منطقـاً       

ي چنـین سـاخت خـط لولـه    هـم ي موجـود و  آزادسازي مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لولـه 

ي صـریحی در ایـن بـاره بـه چشـم      جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سـازمان جهـانی تجـارت مقـرره    

توان به تعهد دول عضو به آزادسازي هر دو قالب ي پنج گات میخورد. با این وجود، با توجه به اطالق مادهنمی

ي قضـایی و  المللـی، رویـه  المللـی، اصـول حقـوق بـین    یر اسناد بینفوق پی برد. با این حال، در پرتوي اصول تفس

گردد. بدان معنا که این اصل نبایـد بـا حاکمیـت    دکترین حقوقی، اصل آزادسازي مورد تفسیر و تحدید واقع می

ي خــدمات، دول عضــو بــر ســرزمین خــود در تقابــل واقــع شــود. بــه عــالوه، جــدول تعهــدات کشــورها دربــاره 

مایل به آزادسازي هر دو قالب، به عنوان روح حـاکم بـر خـدمات خـط لولـه در سـازمان جهـانی        ي تدهندهنشان

 تجارت است.
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 مقدمه

شـد. ارتقـاي   و از میان برداشتن موانع موجود بنیان نهـاده الملل سازمان جهانی تجارت با هدف تسهیل تجارت بین

وري بهینه از منابع جهـانی،  سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهاي عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره

برداري بهینه از منابع، حفـظ محـیط زیسـت و افـزایش سـهم کشـورهاي در حـال        دستیابی به توسعه پایدار با بهره

رغـم  شوند. اما علیالمللی اهداف اساسی این سازمان محسوب میکمتر توسعه یافته از رشد تجارت بینتوسعه و 

کند، هیچگاه به طور مستقیم مورد اشاره اسـناد  الملل ایفا میاینکه مقوله انرژي نقشی عمده در حوزه تجارت بین

ملـه دالیـل ایـن امـر نبـود کشـورهاي       اسـت. از ج این سازمان قرار نگرفته و مقرراتی در خصوص آن وضع نشده

عمده صادرکننده صنعت نفت و گاز در جمـع اعضـاي اولیـه ایـن سـازمان اسـت. از سـوي دیگـر سـیطره هفـت           

خواهران نفتی بر عرصه صنعت نفت و گاز دنیا مانع از آن شد که مسایل مربوط به این حوزه در چهارچوب ایـن  

شود و کشورها حاضـر  گاز از جمله کاالهاي استراتژیک محسوب می نظام نوبنیاد، سازمان یابد. به عالوه نفت و

. با این وجود، به 1المللی محول کنندنبودند به سادگی اتخاذ تصمیم در خصوص این مقوله را به یک سازمان بین

د اسـت. در بافـت مفهـومی اسـنا    ي انتقال انرژي از طریق خط لوله از ایـن قاعـده مسـتثنی بـوده    رسد مسألهنظر می

ي انتقال انرژي از طریق خط لوله از دو زاویه قابل طرح است. اولین مسأله وجود یا سازمان جهانی تجارت، مسأله

هـاي موجـود اسـت. دسترسـی     عدم تعهد کشورهاي عضو به آزادسازي دسترسـی اشـخاص ثالـث بـه خـط لولـه      

له باشـد. مسـأله دوم بـه تعهـد     اي خطوط لوبرداري از آن یا مدیریت شبکهاشخاص ثالث ممکن است جهت بهره

 تـر، پرسـش  شود. بـه بیـان دقیـق   کشورهاي عضو به آزاد سازي ساخت خط لوله توسط اشخاص ثالث مربوط می

توان با تمسک به اسـناد و مقـررات ایـن سـازمان آزادي انتقـال      بنیادین پیش روي این جستار آن است که آیا می

گویی به سؤال مـذکور، موضـوع ایـن نوشـتار را بـه بررسـی       راستاي پاسخانرژي از خط لوله را استنباط کرد؟ در 

 الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژي از طریق خط لوله اختصاص دادیم. 

ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص موضـوع ایـن پـژوهش، فاقـد پیشـینه اسـت. جنـاب آقـاي مسـعود کمـالی           

اي ایـران در پرتـو الحـاق بـه     ونقـل جـاده  امات حقوقی آزادسازي بخش حمـل الز«اي تحت عنوان اردکانی مقاله

در مجلـه پـژوهش حقـوق و سیاسـت بـه چـاپ        1388اند کـه در سـال   به نگارش آورده» سازمان جهانی تجارت

                                                      
 .539)، ص 1393، (تهران: میزان، حقوق نفت و گازشیروي عبدالحسین، . 1
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است. هرچند این مقاله، با استلزامات سازمان جهانی تجارت در خصـوص ترانزیـت مـرتبط اسـت، بـا ایـن       رسیده

 چنـان در تـاریکی قـرار دارد.   ي ترانزیت انرژي از طریق خـط لولـه هـم   ي آن سازمان دربارهمات ویژهوجود، الزا

ترین پژوهش در است. مرتبطحتی در ادبیات حقوقی انگلیسی زبان نیز این موضوع چندان مورد بحث واقع نشده

ي عمـومی  نامـه ژي و موافقـت ترانزیت انرژي تحت پیمان منشـور انـر  «اي است با عنوان این خصوص، یکی مقاله

است. ي تحریر در آمده و در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع شدهبه رشته 2015که در سال  1»تعرفه و تجارت

بـه   2013در سـال   2»آزادي ترانزیت و اصول حق مؤثر و همکـاري اقتصـادي  «اي با عنوان ملخص به عالوه مقاله

اسـت. امـا در مـورد    ي نگارنـدگان بـوده  پـیش رو مـورد اسـتفاده   ي است که در بخش نخست مقالـه چاپ رسیده

 الزامات گتس، هیچ پژوهشی به طور مستقل یافت نگردید. 

گات و سند گـتس و جـدول    5ي رسد از میان اسناد و مقررات گوناگون سازمان جهانی تجارت، مادهبه نظر می 

گشـا باشـند. بنـابراین مقالـه حاضـر در دو      اهتعهدات اعضا جهت دریافت پاسخ پرسش مطروحه در این مقدمه، ر

گات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت.  5ي است؛ در بخش نخست مادهبخش عمده تنظیم شده

 پرداخـت. در هـر دو بخـش خـواهیم    در بخش دوم به سند گتس و تعهدات کشورها در ایـن خصـوص خـواهیم   

 کوشید به پاسخ پرسش فوق نائل آییم.

 نخست: قواعد گات و آزادي  انتقال انرژي از طریق خط لوله (ترانزیت)بخش 

توجـه بـه    شود این است که آیا انتقال گاز از طریق خط لوله، باترین سؤاالتی که باید پاسخ دادهیکی از زیربنایی

بـه   سازي خط لوله است، تحت شمول گات قرار خواهد گرفت؟ در راستاي پاسـخ آنکه متکی به خدمات فراهم

گیریم. گفتار نخست را بـه بررسـی سـند گـات و گفتـار دوم را بـه       این پرسش، این بخش را در دو گفتار پی می

 داد.المللی پرتوافکن بر پرسش یاد شده اختصاص خواهیمتحلیل مبانی حقوق بین

                                                      
 : است قرار نیبد مقاله یاصل عنوان.  1

“Energy Transit under Energy Charter Treaty and General Agreement on Tariff and Trade” 
 :است نیچن مزبور مقاله یاصل عنوان. 2

“Freedom of Transit and the Principles of Effective Right and Economic Cooperation: Can 
Systematic Interpretation of GATT Article V Promote Energy Security and the Development 
of an International Gas Market?”  
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 گفتار نخست: دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازي در گات 

بـراي حمـل و نقـل    «دارد: اسـت. ایـن بنـد اشـعار مـی     نزیت را مقرر داشتهبند دوم ماده پنج گات اصل آزادي ترا

هاي متعاهـد دیگـر، آزادي ترانزیـت از سـرزمین هـر طـرف متعاهـد و از طریـق         ترانزیت به، یا از سرزمین طرف

بنـد یـک همـین مـاده حمـل و نقـل ترانزیـت را        ». المللی وجود خواهدداشـت ترین مسیرهاي ترانزیت بینمناسب

ها و دیگر وسایل حمل و نقل از سرزمین یک طرف متعاهد چنین کشتیعبور کاالها... و هم«است: کردهتعریف 

هنگامی ترانزیت تلقی خواهدشد که چنین عبوري... تنها یک بخش از سفر کاملی باشد که آغاز و پایـان آن در  

ایـن مـاده صـراحتاً از عبـارت     » د.گیرد، قـرار دار وراي مرزهاي طرف متعاهدي که عبور از سرزمین آن انجام می

گردد. به عالوه، تنها روش است که خود شامل حمل از طریق خط لوله نیز میاستفاده کرده» دیگر وسایل حمل«

 اسـت، حمـل از طریـق هواپیمـا    همین ماده، از شمول اصل آزادي ترانزیت خـارج شـده   7ي بند حملی که بر پایه
معناي ترانزیت مستلزم انتقال از یک مکان به مکانی دیگر است. لذا هرچند به رسد است. با این وجود، به نظر می

رونـد امـا بـا ایـن حـال،      هاي ثابت همانند خط لوله، خود در حال ترانزیت به شـمار نمـی  لحاظ معنایی زیرساخت

 ه گردد.تواند در حال ترانزیت قلمداد شده و در نتیجه مشمول مادیابد میها جریان میکاالیی که در آن

طور که بیان شد منطقاً آزادي انتقال انرژي از طریق خط لوله، منتج به دسترسی اشخاص ثالث به خـط لولـه   همان

گردد. پرسش آن است که آیا این دو نتیجه چنین ایجاد و ساخت خط لوله جدید میاحداث شده و موجود و هم

خ به این پرسش باید بـه گـات بـه عنـوان روبنـایی بـر       گات مطرح شوند یا خیر؟ براي پاس 5ي توانند ذیل مادهمی

ي تفسیر متون معاهدات است. خود مـتن گـات   الملل عمومی نگریست. چرا که این امر الزمهزیربناي حقوق بین

از  3ي از مـاده  2، بایـد بـه بنـد    5ي هیچ صراحتی در خصوص این دو فرض ندارد. براي فهم درست معناي مـاده 

دارد کـه نظـام حـل و فصـل اختالفـات سـازمان       ل اختالفات توجه نمود. این ماده مقـرر مـی  نامه حل و فصتفاهم

عمومی ایجاد  المللجهانی تجارت به منظور توضیح مقررات فعلی آن در انطباق با قواعد عرفی تفسیر حقوق بین

ق معاهـدات دانسـته   راجـع بـه حقـو    1969است. این جمله اصوالً به عنوان فتح بابی  بـر کنوانسـیون ویـن    گردیده

» منـد تمامیت نظام«است، اصل کنوانسیون مزبور قید گردیده 33تا  31. در میان اصول تفسیر که در مواد 1شودمی

ر      مطرح شده، جلب توجه می 31ي از ماده 3که در شقّ سوم از بند  کند. این اصـل حـاکی از آن اسـت کـه مفسـ

                                                      
1  . WTO, Appellate Body Report, “Measures Affecting Trading Rights and Distribution 
Services for Certain Publications and Audiovisuals Entertainment Products”, (2009), p.157. 
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الملل عمومی براي تمامی مسائلی کـه  ، به اصول کلی حقوق بینالمللیبایستی فرض کند که تمامی معاهدات بین

دارد: دهند. در گزارشی دیگر، نهاد استیناف سازمان بیـان مـی  صراحتاً در متن معاهده پاسخ داده نشده، ارجاع می

الملـل  مند است که به بیان کمیسـیون حقـوق بـین   کنوانسیون وین تجلی اصل یکپارچگی نظام  c)(3(31ي (ماده«

ها به نحوي است که معنـادهی و  المللی با ارجاع به محیط هنجاري آنمتکفل ایجاد اطمینان از تفسیر تعهدات بین

  .» 1عدم تناقض را در تفسیر حقوقی فراهم آورد

کوشـیم پاسـخ دهـیم کـه آیـا دسترسـی       ي پنج پرداخته و مـی براي تفصیل بیشتر، در ادامه به بررسی  دو بند ماده

 دهند یا خیر.سازي خط لوله را نیز پوشش میظرفیت اشخاص ثالث و

  »راه ترینمناسب« عبارت معناي) نخست گفتار

را بررسـی نمـاییم.   » آزادي ترانزیـت «و » ترین راهمناسب«بایسته است در راستاي فهم معناي ماده، نخست مراد از 

هاي ثابـت اسـت یـا    شامل زیرساخت )  فقطroutي راه (در مورد اصطالح نخست، باید روشن شود که آیا واژه

گیرد؟ به دیگر سخن و به طور اخـص، آیـا تنهـا شـامل     آن که زمین بستر مورد نیاز آن زیرساخت را نیز در برمی

گیـرد؟ بـه   شود یا آن که زمین بستري را که براي احداث آن خط لوله مورد نیاز هست نیز در برمـی خط لوله می

ترین راه را تعیـین نمایـد؟ آیـا منظـور دولـت      امین عضو سازمان باید مناسبعالوه این پرسش وجود دارد که کد

 ترانزیتی است یا دولتی که به ترانزیت نیاز دارد؟

ي آغاز به یک هـدف، خـط یـک جـاده،     یک مسیر براي رسیدن از نقطه«است: چنین تعریف شده routي واژه

واژه به قدر کافی گسترده است تـا دسترسـی بـه خـط     دهد که خود این تعریف نشان می 2»آهن و...گذرگاه، راه

 ، عدم تقید نسبت به خطـوط لولـه  routي ي موجود و محیط اطراف آن را دربرگیرد. بکارگیري مطلق واژهلوله

. بـا ایـن حـال، ایـن     3گـردد جدید را نیز شامل مـی  ترین مسیر براي احداث خط لولهبفعلی را افاده کرده و مناس

تواند به سادگی مقبول باشد دسترسی کامل به قلمرو یک دولت عضو سازمان است که خود نمیبه معناي  تفسیر

                                                      
1  . WTO, Appellate Body Report, “European Communities and Certain Member States: 
Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft”, (2011), p.386. 
2. Oxford Dictionary, (2016). 
3  . Cossy Mireille, “Energy Trade and WTO Rules: Reflections on Sovereignty Over Natural 
Resources, Export Restrictions and Freedom of Transit”, European Yearbook of International 
Economics, Vol 3, (2011), p.297.  
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هر «است: ایستد. به عالوه بند سه از همین ماده بیان داشتهو در تضاد آشکار با حاکمیت دول بر سرزمین خود می

» نـه مناسـبی وارد شـود...   تواند مقرر کند که حمل و نقل ترانزیت از سرزمینش از گمرك خاطرف متعاهدي می

 توان در راسـتاي فهـم روح  هرچند منطوق این بند در خصوص ورود کاال از طریق گمرك است با این حال، می
رسـد کـه کشـورهاي عضـو خواهندتوانسـت      حاکم بر متن ماده از آن وحدت مالك گرفت. در نتیجه به نظر می

نمایند. به دیگر سخن، دسترسی اشـخاص ثالـث بـه    هاي سرزمین خود را محدود دسترسی اشخاص ثالث به زمین

کلمبیـا:  «ي هر مسیر دلخواه آنان جهت ایجاد خط لوله، مورد تعهد دول عضو نخواهدبود. بـه عـالوه، در پرونـده   

یک عضو ملزم نیست که حمل و نقل در یکایک «، هیأت حل اختالفات سازمان اظهار داشت: »بندرهاي ورودي

تـرین  ش را براي دیگر اعضا ضمانت کند. بلکه تنها متعهد به تضمین وجـود مناسـب  مسیرهاي موجود در قلمروی

لذا این  یک شرط محدود کننده بر تعهد به تأمین آزادي ترانزیت است. یک چنین .» 1راه در قلمروي خود است

ر اسـت کـه   برداشتی کامالً منطقی است. چرا که به ویژه در خصوص انتقال گاز از طریق خط لولـه، بسـیار دشـوا   

ي بتوان فرض کرد دولتی غیر از دولت محل استقرار خطوط لوله، به صورت سرخود و آزادانـه مسـیر خـط لولـه    

توان پذیرفت که دولت ترانزیت نیز تماماً به تشخیص خود  مناسب خود را تعیین نماید. اما از دیگر سو منطقاً نمی

تواند هدف اصلی از ضمانت تعهد به آزادسازي ترانزیـت را  یترین راه را تعیین کند. در واقع این تفسیر ممناسب

الشعاع قرار دهد. هرچند اصوالً دولت ترانزیت موقعیت بهتري براي تعیین مسیر مناسـب دارد، امـا ایـن امـر     تحت

 هاي نیازمند ترانزیـت معنـا گـردد.   ذاتاً دلبخواهی نیست و باید در پرتو توازن منافع دولت ترانزیت و دیگر دولت

دولتـی کـه   «داشت: است مقرر میگات بوده 5ي البته کارهاي مقدماتی کنوانسیون بارسلونا که بنیاد حقوقی ماده

هـاي قابـل   گیرد حق خواهد داشت که  شروط ترانزیت را تنظیم کـرده و راه ترانزیت از سرزمین وي صورت می

مسأله، تعیین بهترین شرایط «یگر مبین آن است که با این حال همین سند در جاي د»  2استفاده را نیز تعیین نماید.

دهد. البته گات هیچ رهنمودي براي این چنین توازنی ارائه نمی»  3ترین راه است.ترانزیت از طریق گزینش ارزان

کنـد طفـره رفـت و ایـن امـر      تـرین راه را مشـخص مـی   در نهایت، هیأت حل اختالف از تعیین طرفی که مناسـب 

تنهـا تـأخیرات یـا     5:3ي . بـا توجـه بـه مـاده    4است که به رأي هیـأت در ایـن دعـوا وارد اسـت     بزرگترین ایرادي

                                                      
1.  WTO, Panel Report, Columbia Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, (2009), 
p.175. 
2. League of Nations, “Verbatim Reports and Texts Relating to the conventions on Freedom of 
Transit”, (League of Nations), 1921, p. 283. 
3 Ibid, p.283. 
4. Huarte Melgar, Beatriz. The Transit of Goods in Public International Law, (Brill Nijhoff: 
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است. لـذا منطقـاً   گذاري غیرمعقول را منع کردهصرفاً مقررات 5:4ي هاي غیرالزم ممنوع است و مادهمحدودیت

باید به طور مـوردي بررسـی   بود. این که کدام مقرره معقول و الزم است را مقررات معقول و الزم مجاز خواهند

ي قضـایی قابـل تـوجهی راجـع بـه معیـار       نخواهدبود. در سازمان رویه نمود. با این وجود چنین کاري دلبخواهانه

ي موانـع فنـی فـراراه تجـارت وجـود      نامـه استثنائات کلـی) و موافقـت  ( گات 20ي از جمله در مورد ماده» لزوم«

انـد. در دعـواي سـیگارهاي جمهـوري     عیار معقولیت را تفسـیر کـرده  چنین در موارد مختلف م.  قضات هم1دارد

حل اختالف معناي معیار معقولیت را با ارجاع به مفاهیمی چون منطبق با استدالل، غیراحمقانـه،   دامینیکن، هیأت

. (بـه هـر روي، دولـت میزبـان     2اسـت خواهانه نبـودن معنـا کـرده   متناسب، داراي قضاوت صحیح، معنادار و زیاده

ي نحوه دسترسی اشخاص ثالث به زمین مـورد نیـاز جهـت سـاخت خـط      ختیار وضع مقررات معقول را در زمینها

 لوله دارا است.

 الملل عمومیسازي در حقوق بینگفتار دوم: حق دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت

 الملل عمومیاصول مرتبط حقوق بین)1

تواند در این زمینه راهگشـا باشـد اصـل    الملل عمومی آنچه میرسد در میان اصول گوناگون حقوق بیننظر میبه

  .3پرداخت حق تبعی و اصل همکاري اقتصادي است که در ادامه به تشریح بیشتر آنها خواهیم

الملل کـامالً  هاي ترانزیتی الزم در حال حاضر، در حقوق بینهرچند مسأله موانع ترانزیت به دلیل نبود زیرساخت

سازي در اسـناد حقـوقی   چنین ظرفیتردپاهایی از هر دو مورد دسترسی اشخاص ثالث و هم جدید نیست و حتی

ي موضـوعات ایجـاد   اي کامل و قابل اعمال بر تمـامی ملـل و همـه   توان باور داشت که مقررهشود، نمیدیده می

عضو را متعهـد   پیمان منشور انرژي است که به صراحت کشورهاي 7:4ي است. یکی از موارد موجود، مادهشده

                                                      
2015), p.150. 
1. For more information 
Andenas Mads and Zleptnig Stefan. "Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective", 
Texas Law Journal, Vol. 42, (2007),  pp. 371-401. 
2. WTO, Panel Report, Measures Affecting the Importation and internal Sale of Cigarettes, 
2005, p.193 .  
3. Pogoretskyy Vitaliy, “Freedom of Transit and the Principles of Effective Right and Economic 
Cooperation: Can Systematic Interpretation of GATT Article V Promote Energy Security and 
the Development of an International Gas Market?” Journal of International Economic Law, 
Vol. 16, (2013), p.328. 
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در صورتی کـه ترانزیـت   «دارد: است. این ماده مقرر میثالث نموده اشخاص سوي از سازيظرفیت به آزادسازي

محصوالت و مواد انرژي به لحاظ تجاري از طریق امکانات موجود ممکن نباشد، اعضا نبایـد مـوانعی بـر سـر راه     

گـاه اصـول   شـور انـرژي تجلـی   بـاور داشـت کـه پیمـان من     با این وجـود، دشـوار بتـوان   » ایجاد ظرفیت قرار دهند.

اند. این در حالی است کشور به عضویت این پیمان درآمده 59المللی باشد. در حال حاضر تنها ي بینشدهپذیرفته

 .1اند یا صرفاً عضو ناظر هستندي انرژي یا متن آن را امضا نکردهاي در عرصهکنندهکه کشورهاي تعیین

» همکـاري اقتصـادي  «و » حق تبعی«الملل یعنی اصل ي تدریجی دو اصل حقوق بینجا دارد به توسعهبا این حال 

 توجه نمود. در ذیل به تشریح بیشتر این دو اصل خواهیم پرداخت.

 تبعی حق ) اصل1-1

ها یا قضات را به سمت به رسمیت شـناختن  ي منطقی اصل حسن نیت است. این اصل دولتاصل حق تبعی نتیجه

توانـد بـه   کند. ایـن بـه رسـمیت شـناختن مـی     الملل هدایت میاثر معنادار حقوق و تعهدات موجود در حقوق بین

ي میـان آزادي ترانزیـت   معناي اجراي حقوق فرعی و تبعی ناشی از حقوق اساسی باشد. در مورد بحث ما، رابطه

یک حق اساسی با حقوق فرعـی منـتج    ي ارتباطسازي، نمونهچنین با ظرفیتبا حق دسترسی اشخاص ثالث و هم

را معنا نمود. هیـأت، آزادي  » آزادي ترانزیت«ي کلمبیا، هیأت حل اختالف عبارت از آن است. در همان پرونده

ي معناي واژگانی این کلمه است. در نتیجـه  محدودیت از چیزي تعریف کرد که بر پایهي بیرا به عنوان استفاده

کنـد. از نظـر هیـأت، هرگونـه     د به آزادسازي ترانزیت را به نحو موسعی تفسـیر مـی  رسد که هیأت تعهبه نظر می

 بـه  ترانزیـت  آزادي کـه  شـود مـی  ایجـاد  ذهنیت این تواند تعهد یاد شده را نقض کند. لذاتحدیدي بر آزادي می

 و ثالـث  اشـخاص  دسترسـی  تبعـی  حقـوق  ایـن  جملـه  از بشـود؛  نیز تبعی حقوق شامل که است موسع الزم میزان

 مبـدأ  بـا  کاالهـا  تمـامی  کـه  اسـت  آن مسـتلزم  5 يمـاده  کـه  داشـت  اظهـار  روشنی به هیأت. است سازيظرفیت

 دسترسـی  حـق  پـذیرش  معنـاي  بـه  خـود  کـه  باشـند  برابر کامالً دسترسی سطح از مندبهره باید عضو، کشورهاي

 بـاور  برخی البته. باشد لوله خط همانند ثابت زیرساخت یک خود ترانزیت، طریق اگر حتی است؛ ثالث اشخاص

                                                      
1. Constituency of the Energy Charter Conference. Retrieved January 16, 2016, from 
http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/. 

 پیمان این اظرن عضو حاضر حال در که هستند کشورهایی جمله از نیجریه و ونزوئال کویت، نیجر، یمن، سعودي، عربستان قطر، ایران، 
 شوند.می قلمداد

http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/
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الملل به اعتبـار بخشـی بـه حـق     .  با این وجود، گرایش حقوق بین1است نامحتمل اطالقی چنین پذیرش که دارند

العرب) بـر آن  ي تحلیلی خود بر مرز ایران و عراق در  اروندرود (شطتبعی قوي است. قاضی الترپاخت در مقاله

اي با همین عنوان میان دو کشور منعقـد گشـته، شـامل آزادي سـاخت     امهاست که آزادي کشتیرانی که در عهدن

 حقـوقی  واجـد  منطقـه  یـک  در دیگـر،  دولـت  نظارت به مشروط که دولتی«کند که گردد. او قید میبندر نیز می

 نیـز  را اصـلی  حـق  اعمـال  براي الزم دیگر عملیات خود حق از متناسب و مقتضی ياستفاده براي باید است،شده

المللی از طریق تحلیل حقوق تبعی ناشی از حقوق ایشان به مواردي که دیوان دائمی دادگستري بین .»2دهد انجام

) دیـوان  Oscar Chinnي اسـکار چـین (  کند. در پرونـده است، اشاره میاصلی، به رأي نهایی خود دست یافته 

هـا، آزادي  که شـامل آزادي حرکـت کشـتی    ي موسع تفسیر کردارا به اندازه» آزادي کشتیرانی«همین اصطالح 

چنـین برخـی دیگـر از    و حمل کاال و مسافر و هـم  ها، آزادي بارگیري و تخلیهورود به بندرها و استفاده از اسکله

ي مشورتی خود پیرامون معنا و مفهوم اصـطالح  . این دیوان مجدداً در نظریه3شدهاي آزادي تجارت نیز میجنبه

گاه اصل حق تبعی است، ورود بـه بنـدر و خـروج از آن را نیـز مشـمول ایـن مفهـوم        تجلی یادشده با نگرشی که

 طبـق  آرامکو انحصاري ي داوري آرامکو، دیوان داوري با اعتقاد به این که حقوق.در پرونده4استقلمداد کرده

حـق انجـام عملیـات    شوند، به این نتیجه رسید کـه آن شـرکت    فهم خود معمول و واضح معناي در باید قرارداد،

 المللـی در ایـن خصـوص،   ي قضـایی بـین  ي دیگـر از رویـه  . نمونـه 5ي نفتـی از جملـه صـادرات را دارد   یکپارچه

تفسـیر طبیعـی از   «اسـت:  المللی در رأي خود قید کردهي سکوهاي نفتی ایران است. دیوان دادگستري بینپرونده

، نـه تنهـا صـرف خریـد و فـروش، بلکـه هرگونـه        1955ت ي مـود از عهدنامه 10ماده  1در بند » تجارت«ي واژه

دیـوان از ایـن نیـز فراتـر     » 6شـود. فعالیت تبعی که مرتبط با تجارت باشد، مانند انبارداري و حمل را نیز شامل مـی 

گیري در خصوص این که آیا انهدام سکوهاي نفتی ایران از سوي ایـاالت متحـده، بـه معنـاي     رفت. براي تصمیم

                                                      
1. Azaria Danae, “Energy Transit Under the Energy Charter Treaty and the General Agreement 
on Tariffs and Trade”, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol.27 No 4, (2009), 
p.٥72 .  
2. Lauterpacht Elihu, "River Boundaries: Legal Aspects of the Shatt-Al-Arab Frontier", 
International & Comparative Law Quarterly, Vol.9, (1960), p.231.   
3. Permanent Court of International Justice, The Oscar Chinn Case, 1934, p.83. 
4. Permanent Court of International Justice, Jurisdiction of the European Commission of the 
Danube between Galatz and Braila, 1927, p.60. 
5. SAUDI ARABIA v. ARABIAN AMERICAN OIL COMPANY (ARAMCO). Retrieved 
January 17, 2016, from http://www.trans-lex.org/260800. 
6International Court of Justice, Case Concerning Oil Platforms, 2003, p.200. 
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) است یا نـه، بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه سـکوهاي         1955ي مودت رت (مصرّح در عهدنامهنقض آزادي تجا

هـا تجـارت نفـت از آن    انهـدام آن «دادند. بر ایـن پایـه،   یادشده بخشی از جریان تجارت نفت ایران را تشکیل می

، »بنـدرهاي ورودي  کلمبیـا: «ي در پرونـده » 1.اسـت منابع را غیرممکن کرده و در تناقض با آزادي تجـارت بـوده  

هیأت حل اختالف به این امر توجه نمود که در حقوق سازمان جهانی تجارت، مشروعیت یـک اقـدام بـه ایجـاد     

بالفعل اختالل جریان تجارت منوط نیست؛ بلکه همین که یک اقدام بطور بـالقوه هـم جریـان تجـارت را مختـل      

. این 2استکه نقض تعهد تحت گات صورت پذیرفتهاست. در نتیجه، حکم داد نماید نقض این تعهد روي داده 

گیري از اصل حقوق تبعی است. حال آیا اقدام یک دولـت در تحدیـد   استدالل نهاد، خود به روشنی حاوي بهره

رسد خـط لولـه هماننـد بنـدر،     تواند همانند اقدام کلمبیا قلمداد شود؟ به نظر میي گاز، نمیدسترسی به خط لوله

 ازارهاي فرامرزي است.طریق دسترسی به ب

است. این ماده به روشنی نشـان  منشور انرژي که پیشتر بیان شد تحت تأثیر روح این اصل نگاشته شده 7:4ي ماده

سـازي) اسـت.   از آن دارد که آزادي ترانزیت مستلزم به رسمیت شناختن لوازم و آثار فرعی آن (از جمله ظرفیت

تـوان پـذیرفت کـه    گرایش اکثر کشـورهاي جهـان دانسـت و لـذا نمـی     توان حاصل هر چند منشور انرژي را نمی

 الملل است.ي گرایشی قوي و نیرومند در حقوق بینالمللی است؛ با این حال نمایندهي عرف بینبروزدهنده

 اقتصادي همکاري ) اصل1-2

اقتصادي است. ایـن  باشد، اصل همکاري گویی به پرسش این پژوهش کارا میاصل بنیادین دیگري که در پاسخ

منشـور ملـل متحـد در ایـن خصـوص مقـرر        56ي است. مادهالملل تجلی یافتهاصل نیز در اسناد متعدد حقوق بین

همکاري با سـازمان ملـل    در 55شوند که براي نیل به مقاصد مذکور در ماده اعضا متعهد می يکلیه«است: داشته

الملل در روابـط  ي راجع به اصول حقوق بینچنین اعالمیههم» .متحد اقدامات فردي یا دسته جمعی معمول دارند

ها مبنی بر همکاري و پیشبرد رشد اقتصادي در سـطح جهـان و بـه    ي اخالقی دولتدوستانه به طور ویژه به وظیفه

ي است. در سازمان جهانی تجارت، این اصـل از جملـه در مـاده   ویژه براي کشورهاي در حال توسعه اشاره کرده

ي شـود همـه   اگـر اختالفـی مطـرح   «... دارد: است. این ماده مقرر مینامه حل و فصل اختالفات آمدهتفاهم 3:10

                                                      
1. Ibid, p.203. 
2. WTO Panel Report, Columbia Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, pp. 130, 
131, 135, 137. 
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تالش با حسن نیت بـراي  » ها با حسن نیت مشارکت خواهندکرد.اعضا در تالش براي حل اختالف، در این رویه

ي مجمع عمومی سازمان ملل با هحل اختالفات روي دیگر اصل همکاري اقتصادي است. اصل یادشده در قطعنام

اسـت.  نیز مذکور افتاده» ي پایدار و همکاري اقتصاديترانزیت باثبات و قابل اعتماد و نقش آن در توسعه«عنوان 

هـاي حمـل و نقـل و    ي سـامانه المللی بـراي توسـعه  از همکاري بین«دارد که مجمع عمومی این قطعنامه اشعار می

المللی براي تعیین طرق کسب اطمینـان از حمـل قابـل    مجمع نیاز براي همکاري بینکند. خطوط لوله استقبال می

بـه  » شناسـد. هاي حمل را به رسـمیت مـی  المللی از طریق خطوط لوله و دیگر سامانهاعتماد انرژي به بازارهاي بین

ق دسترسی به دریا با عنوان ح 125ي در ماده 1982ي حقوق دریاها مصوب عالوه کنوانسیون سازمان ملل درباره

باشـند و بـدین   هاي محصور در زمین، باید حق دسترسی بـه دریـا داشـته   دولت«و آزادي ترانزیت، بیان داشته که 

منافع دولت ترانزیت با دولت محصور در خشـکی، در بنـد   » منظور باید از حق آزادي ترانزیت برخوردار گردند.

عمال آزادي ترانزیت بایـد میـان دول محصـور در خشـکی و     شرایط ا«است: دوم همین ماده به خوبی جمع آمده

به روشنی پیدا است که این توافق به معناي تعیین شروط اجـراي یـک حـق    » دول ترانزیت مربوطه ... توافق شود.

ي مـا نیـز کارسـاز    پاسـخ بـه مسـأله    تواند دراست و نه توافق بر سر نفس وجود حق. اتفاقاً این الگو میتثبیت شده

توانند در خصوص نحوه و شـروط ترانزیـت گـاز مـابین خـود توافـق نمـوده و تعهـد         بدین معنا که دول میباشد. 

 ي عمل رسانند.گات را به منصه 5ي موجود در ماده

رسـد کـه   داد. به نظر مـی ي آزادي ترانزیت خواهدالمللی فوق، رنگ دیگري به متن سادهوجود منابع حقوق بین

مزبور، پیشتر رفتـه و   125ي دهند. مادهفته شده براي اعمال آزادي ترانزیت را نشان میاین اسناد، یک تعهد پذیر

اسـت. ایـن تعهـد    آزادي ترانزیت را حتی در صورتی که زیرساخت الزم هم موجود نباشـد بـه رسـمیت شـناخته    

 آید.شناخته شده، از طریق مذاکرات مابین دولت ترانزیت و دولت نیازمند ترانزیت به اجرا در می

 ) معناي آزادي ترانزیت در پرتوي اصول حق تبعی و همکاري اقتصادي2

الملل دول باید آزادي ترانزیت را اعمال دارند به معنـاي وجـود   ي نخست این مسأله که تحت حقوق بیندر وهله

 ترافیک خط« يي جدید نیست. این امر در پروندهتعهد بر گشایش یک مسیر خاص براي ساخت یک خط لوله

المللـی در  مورد تأیید قرار گرفت. در این پرونـده دیـوان دائمـی دادگسـتري بـین     » آهن میان لیتوانی و مجارستان

، 1919پیمـان ورسـاي    e(23ي (مورد این که تعهد کلی مبنی بر آزادي ارتباطـات و ترانزیـت، مـذکور در مـاده    

نظر مشورتی ارائه داد. نظر دیوان در خصوص  کرد یا نه،لیتوانی را به تعمیر یا گشایش خط آهن خاصی الزام می
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. البته این نظر بدان معنا نیست که اصل آزادي ترانزیت را در پیمان ورساي از اثرمنـدي  1مورد یاد شده، منفی بود

چنان اصل یادشده پابرجا است. در واقع صرفاً تعهد به ایجاد یـک  رغم این نظر، همعملی تهی سازد. چرا که علی

است. چـرا  گات نیز مورد تأیید قرار گرفته 5:2ي از سوي دیوان نفی شد. همین رویکرد در ماده خط آهن خاص

هسـتند و تعهـدي بـه    » تـرین راه مناسـب «که طبق این ماده، دول عضو متعهد به ایجـاد آزادي ترانزیـت از طریـق    

 گشایش تمامی طرق قابل تصور براي ترانزیت ندارند.

که آیا تعهد دولت ترانزیت تنها در صورتی است که کشور نیازمنـد ترانزیـت    ممکن است این سؤال مطرح شود

باشد؟ پاسخ منفی است. اوالً اصل یادشده مطلق بوده و هیچ تقییدي نسبت بـه ایـن امـر    هیچ راه جایگزینی نداشته

ي مزبور صـرفاً یـک   گهالمللی دادگستري این استدالل را که تني کورفو، دیوان بیني تنگهندارد. ثانیاً در پرونده

تنگه یک راه جایگزین بوده ، با این حـال بـه لحـاظ    «است نپذیرفت و اظهار داشت که هرچند آب فرعی بودهراه

 .» 2چنان یک راه سودمند استالمللی همترافیک دریایی بین

ل پـذیرش  ي دوم باید گفت که حق دسترسی شخص ثالث به خط لوله در تمامی حاالت به سـادگی قابـ  در وهله

مـالکیتی   ي خط لوله در یک کشور، خصوصی بوده و دولت نسبت بداننیست. بهویژه زمانی که استفاده و اداره

ي اسـتفاده از آن چگونـه باشـد. بـه عـالوه      باشد. چرا که مالک خط لوله خود تعیین خواهدکرد که نحـوه نداشته

سـبت بـه یکـدیگر اسـت و نهادهـاي خصوصـی       هـا ن حقوق سازمان جهانی تجارت اصوالً ناظر به تعهدات دولت

تـوان  تعهدي نسبت بدان ندارند. اما حتی اگر خط لوله از سوي مؤسسات دولتی اداره شود، باز به طور قطـع نمـی  

گـردد. زیـرا چنـان کـه     تنتاج مـی پذیرفت که از اصل آزادي ترانزیت، حـق دسترسـی مطلـق اشـخاص ثالـث اسـ      

و تعهـدي بـراي آزادسـازي تمـامی     تـرین راه اسـت   ه آزادسـازي مناسـب  شد، دولت ترانزیت صرفاً متعهد بگفته

هاي ممکن ندارد. با این حال حتی اگر از اصل حق تبعی و همکاري اقتصادي آزادي انتقـال انـرژي از طریـق    راه

خط لوله برداشت شود، این آزادي در برخورد با حاکمیت دولت محدود خواهدشد. در ذیل به تشریح بیشتر این 

 مقوله خواهیم پرداخت.

                                                      
1. Permanent Court of International Justice, Railway Traffic between Lithuania and Poland, 
1931, p.119. 
 
2. International Court of Justice, Corfu Channel Case, 1949, p.28. 
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 ) مرز میان حاکمیت و آزادي ترانزیت3

گفته شد که نبود زیرساخت الزم، به معناي بري بودن دولت عضو سازمان از تعهد به آزادي ترانزیت نیست. چرا 

ي اشخاص ثالث براي دول متعهـد وجـود دارد. بـا ایـن     چنان تعهد به آزادسازي ساخت خط لوله به وسیلهکه هم

گر مذاکرات دولت ترانزیت با دولت نیازمند ترانزیت به نتیجه نرسد، وضـعیت ایـن تعهـد چگونـه خواهـد      حال ا

بود؟ در واقع پرسش آن است که مرز قطعی میان حاکمیت بر قلمرو و آزادي ترانزیت کجا است؟ براي پاسخ به 

المللـی  ي مزبـور، دیـوان بـین   هکمک گرفت. در پروند» حق عبور در قلمرو هند«ي توان از پروندهاین پرسش می

ي میان حق عبور پرتغال به بخشی از قلمرو آن که محصور در کشور هند بـود  دادگستري باید در خصوص رابطه

گرفت. دیـوان در نهایـت حـق    گذاري در خصوص ترانزیت به قلمرو پرتغال تصمیم میو حق هند براي مقررات

 ف هندوستان به رسمیت شناخت.پرتغال را مشروط به رعایت مقررات گمرکی شفا

ي شـروط ونحـوه  «اسـت  کنوانسیون حقـوق دریاهـا بیـان کـرده     125ي چنین با رویکردي مشابه، بند دوم مادههم

از ایـن بیـان بـه    » اعمال آزادي ترانزیت باید میان کشورهاي محصور در خشکی و دول ترانزیت ... توافق گردند.

زیت فـی نفسـه منـوط بـه انعقـاد قـرارداد میـان دولـت ترانزیـت و کشـور           آزادي تران«شود که روشنی استفاده می

هایی میان دول نامهتواند موضوع موافقتي اعمال آن است که میمحصور در خشکی نیست. تنها شرایط و نحوه

توان گفت تعهد به مذاکره در خصـوص یـک امـر، تعهـد بـه موفـق بـودن مـذاکرات         هرچند می.» 1مربوطه باشد

مشـروعیت تهدیـد یـا اسـتفاده از سـالح      «است. در خصوص این وجود این استدالل نیز بی پاسخ نماندهنیست. با 

هـاي  ي قطعـی از طریـق تـالش   رسـیدن بـه نتیجـه    المللی دادگستري نظر داد که وقتی تعهد بهدیوان بین» ايهسته

فیه) این تعهد هـم وجـود دارد    مشخصی وجود دارد، (مانند آزادي ترانزیت در اثر توافق دول مربوطه، در مانحن

اي تحت کنترل قاطع و تبعـی  که نه تنها باید این مذاکرات را با حسن نیت دنبال کرد، بلکه بایستی آن را به نتیجه

 » 2المللی رساند.بین

ي مفروض تواند مرز میان تالش معقول براي دستیابی به نتیجهالمللی میطرف بینقابل ذکر است که یک نهاد بی

اشـاره کـرد کـه در آن هیـأت اسـتیناف      » میگـو  -آمریکا«توان به دعواي خود آن نتیجه معین کند. از جمله می و

                                                      
12. Dupuy, Rene and Vignes, Daniel, A Handbook on the New Law of The Sea, (Marinus 
Nijhoff Publishers, 1991), p.517 .  
2. International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, 
p.267. 
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هـاي  طـرف  سازمان جهانی تجارت، درگیر بررسی تالش آمریکا براي دستیابی به یک راه حل چندجانبه با دیگر

و اقدامات مشابه دیگر اعضاي سـازمان   هاتجاریش شد. دیوان براي حصول به نتیجه، اقدامات آمریکا را با تالش

ي مطلوب مذاکرات مورد بحث تعیین کـرد. طرفـه   ي معینی به عنوان نتیجهمقایسه کرد. در نتیجه این هیأت نقطه

بـراي حفاظـت و مراقبـت از     [مـا کنوانسـیون کشـورهاي آمریکـایی    «دارد : اسـت کـه هیـأت اسـتیناف بیـان مـی      

را به عنوان دلیلی بر امکان رفتاري جایگزین رفتار انجام شده از سوي آمریکا، که مبتنی بـر   ]هاي دریاپشتالك

به دیگر سخن، هیأت استیناف با مـالك قـرار    .»1همکاري و اجماع بوده و در دسترس هم باشد، مالحظه کردیم

د مبنی بر دسـتیابی بـه یـک    توانست تعهد خورسد که دولت آمریکا میدادن کنوانسیون یادشده، به این نتیجه می

توانـد در خصـوص تـالش    توان گفت کـه همـین نهـاد مـی    راه حل چندجانبه را به نحو بهتري انجام دهد. لذا می

ی ورود کـرده و مجموعـه اقـدامات    ي مشخصـ دولت ترانزیت و دولت نیازمند به ترانزیت براي رسیدن بـه نقطـه  

هــاي نمونــه و نامــهط لولــه در سراســر جهــان و موافقــتهــاي متعــدد خــهــا را ارزیــابی نمایــد. وجــود شــبکهآن

اســت، از جملــه المللــی تخصصــی منتشــر شــدههــاي بــیناســتانداردهاي مشــخص کــه از ســوي برخــی ســازمان 

توانـد در ایـن راه بـه هیـأت حـل      ي منشور انرژي، میي خط لوله منتشره از سوي دبیرخانههاي نمونهنامهموافقت

  .اختالف سازمان یاري رساند

گفــت حــق دسترســی شــخص ثالــث و   از آنجــایی کــه اصــالً انــرژي در دورنمــاي طراحــان گــات نبــود، بایــد  

توان گفت که تمـامی نتـایج یـک معاهـده     سازي، هم در آن زمان به هیچ رو فرادید نبود. با این حال نمیظرفیت

تجارت مکفی به نفس نیستند  بینی باشد. روشن است که اسناد سازمان جهانیباید در زمان تصویب آن قابل پیش

ي رژیـم تجـارت   ي سـازمان تجـارت، توسـعه   نامهي موافقتاند. در مقدمهالملل عام گشودهو به روي حقوق بین

توان انتظار داشت در آینده نیز، این هـدف مهـم، فـراروي    است و میکاال یکی از اهداف دول عضو شمرده شده

 عاوي باشد.ي دنهاد حل اختالف این سازمان در کلیه

هاي حاکم بر حل اختالف، هیأت ي قواعد و رویهنامهتفاهم 19ي بنابر تمامی آنچه آمد، با استناد به بند اول از ماده

هاي تواند توصیهها بتوانند طرقی را پیشنهاد کنند که عضو ذیربط با استفاده از آنرسیدگی یا رکن استیناف می

ا استفاده از همین اختیار، هیأت حل اختالف مختار است روش مورد نظر خود نهادهاي یادشده را اجرا نماید. ب

                                                      
1. WTO Appellate Body Report, European Communities and Certain Member States: Measures 
Affecting Trade in Large Civil Aircraft, p.39. 
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جهت اعمال اصل آزادي ترانزیت را پیشنهاد کند؛ حتی ممکن است مسیر مناسب جهت خط لوله را نیز در پیشنهاد 

 خود تعیین نماید.

 بخش دوم: قواعد گتس و آزادسازي انتقال انرژي از طریق خط لوله

تبیین امکان دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازي تحت سند گتس خواهیم پرداخت. در ایـن  در این بخش به 

راستا در گفتار نخست ساختار گتس به اجمال مورد بررسی قرار گرفته و در گفتار دوم به بررسی تعهدات اعضـا  

 پردازیم.در خصوص آزادي خدمات انتقال انرژي می

 گفتار نخست: چارچوب کلی گتس 

 بـه  گـاز  کننـدگان تأمین به پذیر نیست. گاتدقیق تعهدات تحت گات و گتس همیشه به سادگی امکانتفکیک  

 لولـه  خـط  ياداره بـه  مربوط خدمات کنندگانفراهم بر گتس که است درحالی این. دارد توجه کاال یک عنوان

بـود کـه الزامـی در عـدم     هیأت حل اختالف  بـر ایـن بـاور    » ايکانادا: مجالت دوره«ي در پرونده. 1است حاکم

پوشانی میان گات و گتس وجود ندارد. در باور این هیأت، برخی خدمات خاص به طور سنتی تحـت اصـول   هم

پـاي پیشـرفت   بـه پوشانی میان گات و گتس غیرقابـل اجتنـاب اسـت و در آینـده پـا     هم«گرفتند. لذا گات قرار می

م خواهدشـد... در واقـع، برخـی انـواع خـدمات همچـون       هاي اقتصادي، بیشـتر هـ  سازي فعالیتفناوري و جهانی

همـین رویکـرد    3»اند.شدهشناخته 2گات 3ي از ماده 4و توزیع، به عنوان موضوع اصول مذکور در بند  نقلحمل

 . 4از سوي هیأت استیناف ابرام شد» ي اروپا: موزجامعه«ي در پرونده

انـد. ایـن امـر    ي خدمات انرژي پذیرفتـه ودي در زمینهتعهدات محد کلی طور به تجارت جهانی سازمان اعضاي 

بنـدي خـدمات در اسـناد سـازمان، داراي     یک دلیل ساده دارد. مفهوم خدمات انرژي چندان روشن نیست. طبقـه 

یک بخش مجزا براي خدمات انرژي نیست. لذا مرز میان تولیدات نفت و گاز که ممکن اسـت تحـت حکومـت    

بـرد. بـا   می دمات مرتبط با نفت و گاز که مشمول گتس خواهدبود، از ابهام رنجبرخی مواد گات قرار گیرد و خ

                                                      
1. Cossy Mireille, op. cit, p.289. 
2. WTO Panel Report, Certain Measures Concerning Periodicals, 1997, pp.21-22. 

 تأکید از ما است..  3
4. WTO, Appellate Body Report, EC- Bananas III, 2012, p.91.  
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گیـرد کـه خـود مالـک مـواد      توان گفت اگر یک فعالیت از سوي نهادي صورت میاین وجود، به طور کلی می

ئـه  خام است، این فعالیت مشمول مقررات گات خواهدبود.  اما اگر نهادي در برابر دریافـت مبلغـی، خـدماتی ارا   

 . 1شددهد و در عین حال، مالک مواد خام نباشد، فعالیت مزبور مشمول مقررات گتس خواهد

در جدول گتس خدمات حمل و نقل داراي هفت زیرمجموعه اسـت؛ خـدمات حمـل دریـایی، خـدمات حمـل       

اي و آهن، خدمات حمل جـاده هاي داخلی، خدمات حمل هوایی، خدمات حمل فضایی، خدمات حمل راهآب

-اسـتفاده شـده   3»پـایین بـه بـاال   «در جدول تعهدات خاص اعضا، از رویکرد . (2خدمات حمل از طریق خط لوله

ها ذکر شود. البتـه  ي این رویکرد، دول عضو هیچ تعهدي ندارند مگر آن که در جدول تعهدات آناست. بر پایه

هـا  تک آنهاي دول عضو، به تکدولباید به خاطر داشت که به دلیل تعداد باالي انواع خدمات، هیچ یک از ج

ي خـدمات زیرمجموعـه را نیـز مشـمول     است. بلکه با ارجاع به فهرست انواع خدمات سازمان ملل، کلیهنپرداخته

اند. من باب مثال، حمل و نقل از طریق خط لوله در فهرست انواع خدمات سازمان ملـل  تعهدات مشخصی نموده

ي انتقـال کاالهـاي دیگـر) اسـت.     ي انتقـال انـرژي و خـط لولـه    ه (خط لولهداراي دو زیرمجموع 713ي با شماره

هـا  فوق تعهدات واحدي را براي آن ي یادشده و بدون نام بردن از دو زیرمجموعهتمامی اعضا با ارجاع به شماره

 اند.تقبل کرده

تقیماً و خودبه خـود بـه   ي اول تعهدات کلی است که مسگیرند: دستهي عمده قرار میتعهدات گتس در دو دسته

ي دوم شـامل  گیرنـد و دسـته  هـاي خـدمات تعلـق مـی    ي بخـش همگی اعضاي سازمان جهانی تجارت و به همـه 

ي گـردد. دسـته  ي خـدمات مـی  ي تعیین شدههاي ویژهتعهدات مربوط به دسترسی به بازار و رفتار ملی در بخش

ممکن است به نحو چشمگیري میان اعضاي سازمان گردد و هاي منحصر به فرد هر عضو درج میاخیر در جدول

 2ي الوداد است که در مادهمتفاوت باشد. تعهدات کلی اعضا خود دو زیرمجموعه دارد. اولین تعهد، رفتار کامله

کند تا بدون هیج شـرطی و سـریعاً هرگونـه رفتـار ترجیحـی      است. این ماده اعضا را موظف میگتس متجلی شده

کنند، به دیگر اعضاي سازمان جهانی تجارت نیـز تسـري دهنـد. دومـین     دیگر اعمال می که نسبت به یک کشور

                                                      
1  . Talus, Kim, “Research Handbook on International  Energy Law”, (Edward Elgar Publishing, 
2014), p.302. 
2  . SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION LIST, Note by the Secretariat 
3. bottom-up approach 
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تعهد کلی، تعهد به شفافیت است. اعضاي سازمان متعهد هستند که تمامی مقررات مرتبط خود را منتشر سازند و 

 به نحو مقتضی درخواست اطالعات از سوي دیگر اعضا را پاسخ دهند. 

باشند. آزادسازي دسترسی به بازار از سوي عضـو سـازمان   به بازار و رفتار ملی می تعهدات خاص شامل دسترسی

گتس ذکر شده است. همانطور کـه پـیش از ایـن نیـز      16ي تواند مشروط به موارد متعددي گردد که در مادهمی

سترسی اشخاص ثالث د -و در اینجا از نتایج آزاد سازي دسترسی به بازار -بیان شد از نتایج آزادي انتقال انرژي 

موجود به طور  و ظرفیت سازي است. دسترسی اشخاص ثالث بدان معنا است که این اشخاص بتوانند به امکانات

اي از ظرفیت موجود، دسترسی کلی یا فقط به میزان ظرفیت آزاد آن امکانات یا از طریق تخصیص سهم منصفانه

 آزادسـازي  دید،خواهیم که چنان واقع است. دررار گرفتهظرفیت سازي نیز در گتس مورد توجه ق .1داشته باشند

دال بـر   نیـز  ملی اصل رفتار. استگرفته قرار متعددي کشورهاي تعهد مورد کلی طور به لوله، خط خدمات بازار

 پـیش  در داخلـی  کننـدگان تـأمین  یـا  خـود  داخلـی  خـدمات  نفـع  بـه  آمیزتبعیض رفتاري عضو یک آن است که

 تنهـا  بلکـه . نیسـت  کلی تعهد یک گتس در مزبور اصل گات، تحت ملی رفتار به تعهد خالف بر. نخواهدگرفت

توانـد در جـدول   بدین معنا که این تعهد می . 2است اعمال قابل گتس 17 يماده موضوع خاص تعهدات برمبناي

بـازار و   به دسترسی به تعهد بر پژوهش این در ما توجه. تعهدات خاص اعضا مشروط و موکول به شروطی گردد

  .خواهدبود خدمات آزادسازي معناي به خود که است سازيظرفیت

 خدمات تجارت بر که اعضا اقدامات بر نامهموافقت این« که استشده تصریح گتس یک يماده از یکم بند در 

 صـورت  زیر حالت چهار از یکی قالب در که یابدمی معنا زمانی خدمات تجارت.» گرددمی اعمال گذاردمی اثر

 هـر  خـدمات  کنندگانمصرف به عضو یک قلمروي در دیگر؛ عضو هر قلمروي به عضو یک قلمروي از: پذیرد

 و دیگـر؛  عضـو  هـر  قلمـروي  در تجـاري  حضور طریق از عضو یک خدمات کنندگانعرضه توسط دیگر؛ عضو

 عضـو  هـر  قلمـروي  در عضـو  یـک  حقیقـی  اشـخاص  حضور طریق از عضو یک خدمات کنندگانعرضه توسط

 تعهـدات  جـدول  در را بـازار  بـه  دسترسـی  میـزان  که دهدمی را امکان این اعضا به حالت چهار این وجود. دیگر

 از یـک  هـر  در کـه  این تعیین با عضو هر نتیجه، در. نمایند تنظیم سازمان به الحاق مذاکرات طریق از خود خاص

 خود تعهدات خواهدکرد، فراهم را بازار به دسترسی از میزانی چه خدمات طبقات از یک هر براي فوق، حاالت

                                                      
1. Talus Kim, op. cit, p.302. 
2. Peter Tobias Stoll and Frank Schorkopf, WTO- World Economic Order, World trade law, 
(Max Planck institute for comparative public law and international law, 2003), p.190.   
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 منحصـر  تعهـدات  جدول داراي خدمات، بخش در عضو کشور هر که استشده باعث امر این. کندمی تنظیم را

 . باشد فردي به

 تنظـیم  خاص، تعهدات طبق را اعضا رفتار که است قواعدي خصوص در) 18 تا 16 مواد یعنی( گتس سوم بخش

 شـود، داده تعهـدي  بازار به دسترسی یا ملی رفتار خصوص در تعهدات، جدول یک در که صورتی در. نمایدمی

 فهرسـت . باشـد کـرده  شـرط  خود براي را تعهدي چنین تحدید حق که آن مگر خواهدبود؛ آورالزام دولت براي

 زیـر  مـوارد  از گـذارد  بـاقی  خود داخلی بازار به اعضا دیگر دسترسی بر تواندمی دولت یک که هاییمحدودیت

 یـک  از ناشی الزامات یا انحصارات سهم، تعیین شکل در خدمات کنندگانتأمین تعداد محدودیت: نیست بیرون

 عملیـات  کـل  تعـداد  محـدودیت  هـا؛ دارایـی  یـا  خـدمات  معـامالتی  ارزش کـل  محدودیت اقتصادي؛ نیازسنجی

 وضـعیت  تعیـین  خـدماتی؛  بخـش  یـک  در شـاغل  اشـخاص  محدودیت خدماتی؛ يستانده کل مقدار یا خدمات

 .1ي خارجییهشعبه؛ محدودیت مشارکت سرما یا ونچر جوینت همچون خدمات يارائه براي حقوقی شخص

 گفتار دوم: تعهدات اعضا در خصوص آزادسازي خدمات انتقال انرژي

معنا است. آید اصوالً حالت سوم ارائه خدمات یعنی حضور تجاري مفید در خصوص ساخت خط لوله به نظر می

چنین هرچند حالـت چهـارم نیـز در ایـن     گذار است. همچرا که ساخت خط لوله، مستلزم حضور فیزیکی سرمایه

است به طور مشـروح  مورد دور از ذهن نیست، با این وجود از آنجا که هیچ کشوري نسبت بدان تعهدي نپذیرفته

ي خـط لولـه تبلـور    لب حق ایشـان بـه اداره  دسترسی اشخاص ثالث در گتس در قا مورد بررسی واقع نخواهدشد.

 کـه  رسدمی نظر به اما اند،کرده درج خود جدول در را حالت چهار تمامی کشورها یابد. در این باره، هرچندمی

لذا در این مـورد نیـز تنهـا بـه بررسـی همـین حالـت در جـدول         . است ممکن سوم حاالت این امر بیشتر در قالب

 آزادسـازي  خصـوص  در عضـو  دول تعهـدات  بـر  حـاکم  روح فهم راستاي کرد. درتعهدات اعضا اکتفا خواهیم

 يمقالـه  در شده ارائه الگوي از گیريبهره با آن، ساخت چنینهم و لوله خط مدیریت بخش در خدمات تجارت

 . 2دادخواهیم نشان را هر مورد خصوص در سازمان عضو دول تعهدات فراوانی تجارت، جهانی سازمان پژوهشی

                                                      
1. WTO Secretariat, "The General Agreement on Trade in Services, An Introduction", 2013, 
Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.doc. 
2. Adlung Rudolf and Roy Martin, "Turning hills into mountains? Current commitments 
under the GATS and prospects for change", 2005 Retrieved from 
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200501_e.htm. 
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است؛ برخی از اعضا حضور تجـاري عضـو دیگـر    رویکرد اعضا در خصوص حالت سوم به سه شکل تجلی یافته

اند. برخی دیگر در این خصوص هیچ گونه تعهدي نـداده و اجـازه   در قلمرو خویش را به طور کلی آزاد گذاشته

خـود را    گر در قلمـرو ي سوم حضور تجاري عضو دیدهند و دستهحضور اعضاي دیگر در قلمرو خویش را نمی

کشـور حضـور تجـاري عضـو دیگـر را آزاد       20، 1عضو مـورد بررسـی   34اند. از میان مشروط به شرایطی نموده

 2/58. به عبارت دیگر حـدود  4اندکشور آن را مشروط به شرایطی کرده 10و  3عضو آن را نپذیرفته 4، 2گذاشته

درصـد از اعضـا در ایـن خصـوص      7/11ه و حـدود  درصد کشورها آزادي حضور تجاري عضو دیگر را پذیرفت

اند. از بررسی شرایطی که این دسـته  درصد از کشورها نیز آن را مشروط به شرایط کرده 4/29تعهدي نداده اند. 

توان به این نتیجه رسید که به جـز دو کشـور قطـر و    اند میاز کشورها براي حضور تجاري عضو دیگر قایل شده

گـذار خـارجی در   اند. مثالً در کشور مصر حضور تجاري سـرمایه یل شرکت را الزم دانستهپاناما سایر اعضا تشک

درصد سرمایه خارجی باشد. کشور نپال نیز  49است که در قالب جوینت ونچر و با حداکثر صورتی پذیرفته شده

الشـرکه خـارجی   درصـد سـهم   51گذار را مشروط به ایجاد یک شرکت نپالی بـا حـداکثر   حضور تجاري سرمایه

است. کشـور پانامـا   هاي باالتر از صد میلیون دالر پذیرفتهاست. قطر آزادي حضور تجاري فقط براي پروژهنموده

  است.گذار و صادره از پاناما  کردهنیز حضور تجاري را مشروط به ارائه مدرك فنی دال بر صالحیت سرمایه

 گیرينتیجه

انرژي از طریق خط لوله تحت مقـررات گـات و گـتس پـرداختیم. همـان      در سطور فوق به بررسی آزادي انتقال

گات به طور کلی و بـدون هـیچ گونـه قیـد و شـرطی آزادي ترانزیـت را مقـرر         5:2ي گونه که مالحظه شد ماده

است. بنابراین از این ماده آزادي بی قید و شرط ترانزیت که شامل خط لولـه نیـز خواهدشـد برداشـت مـی     داشته

سازي توسط ایشان را نیز استنباط کرد. با ایـن وجـود، در   توان دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیتبنابراین میشود. 

                                                      
طر، عمان، کویت، مصر، اتحادیه اروپا، این کشورها عبارتند از: اوکراین، امارت، یمن، تاجیکستان، عربستان سعودي، روسیه، ق. 1

گرجستان، کرواسی، مونته نگرو، آلبانی، کامبوج، یوگوسالوي سابق، قرقیزستان، لیتوانی، نپال، مکزیک، ونزوئال، هند، ویتنام، پاناما، 
 مغولستان، مالدیو، التویا، اردن، استونی، اکوادور، چین، بلغارستان، ارمنستان.

از: اوکراین، یمن، عربستان سعودي، روسیه، عمان، کویت، گرجستان، کرواسی، مونته نگرو، آلبانی، کامبوج،  این کشورها عبارتند. 2
 قرقیزستان، یوگسالوي سابق، لیتوانی، ونزوئال، مالدیو، التویا، ارمنستان، امارات، استونی.

 این کشورها عبارتند از: اتحادیه اروپا، مغولستان، اکوادور، بلغارستان. . 3

 این کشورها عبارتند از: تاجیکستان، قطر، مصر، نپال، مکزیک، هند، ویتنام، پاناما، اردن، چین. . 4
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چارچوب گات، آزادي ترانزیت به معناي دسترسی مطلق به زمین براي ایجاد خط لوله نبـوده و دول عضـو حـق    

ق تبعی و همکاري اقتصـادي  گذاري در این خصوص را خواهندداشت. در ادامه با تمسک به دو اصل حمقررات

لزوم آزاد سازي دسترسی اشخاص ثالث و ظرفیت سازي تبیین شد. با این حال باید دانست در اسـتناد بـه ایـن دو    

شود. تکلیف دول عضـو بـه آزادسـازي    اصل نباید تا آنجا پیش رفت که حاکمیت دولت ترانزیت نادیده انگاشته

ي حق دسترسی کامل ایشان به زمین مورد نیاز جهـت سـاخت و   ساخت خط لوله از سوي اشخاص ثالث، به معنا

تـرین راه اسـت و از ایـن جهـت نیـز بـه       سازي اشخاص ثالث محدود به مناسـب ساز نیست. به عالوه، حق ظرفیت

ي ایشان در تعیین مسیر خط لوله نخواهدبود. از بعد خدمات مربوط به خط لوله، معناي آزادي کامل و دلخواهانه

ها در جدول تعهدات اعضا منضم به سـند گـتس مـورد بررسـی قـرار گرفـت.       شده توسط دولترفتهتعهدات پذی

اند؛ آزادي کامل، عدم تعهد و آزادي همانطور که مالحظه شد اعضا در این خصوص سه رویکرد را اتخاذ کرده

ه آزادسـازي آن  ي خدمات خط لوله، به طور کلی تمایل بمشروط. روح حاکم بر سازمان جهانی تجارت درباره

 است. 
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