بررسی اصل همکاری در بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز
هاتف ستاری اسمرود* ،دانشگاه صنعت نفت

الگـوی حقوقـی برداشـت از مخـازن مشـترک هیدروکربنـی بهدلیـل مالکیـت همزمـان دو یـا چنـد
کشـور مسـتقل بـر این مخـازن از اهمیت بهسـزایی برخوردار اسـت .این الگـو هم متأثـر از مالحظات
فنـی الزم بـرای بهرهبـرداری از مخـازن مشـترک هیدروکربنـی اسـت و هـم متأثـر از مالحظـات
حقوقـی .مالحظـات حقوقـی خـود متأثـر از ارادهی سیاسـی کشـورهای صاحب مخزن بـرای اجرایی
کـردن مالحظـات فنـی اسـت .ابتداییتریـن اصلی کـه بایـد در بهرهبـرداری از میادین مشـترک مورد
توجـه قـرار گیـرد ،مدیریـت صیانتی مخزن اسـت که اجـرای آن در مخازن مشـترک نیازمند تالش و
خواسـت تمامـی دولتهـای صاحـب مخزن بـوده و باید بـا هماهنگی همـه ی صاحبان مخـزن به اجرا
درآیـد .بنابرایـن تمامـی مالحظـات حقوقی الگوی حقوقی برداشـت از ایـن مخازن بایـد بهنحوی در
راسـتای تحقـق اصـل مدیریـت صیانتـی از مخـزن مشـترک تنظیم گردد .از سـوی دیگر ممکن اسـت
عبـور منابـع طبیعـی نفـت یـا گاز از خطـوط تحدید حـدود دریایـی و زمینـی موجب بـروز اختالفات
بینالمللـی و تهدیـد صلـح و ثبـات گردد.
امـروزه نمیتـوان نقـش نفـت و گاز را بهعنـوان دو کاالی ارزشـمند
در اتخـاذ مواضـع سیاسـی و جناحبنـدی کشـورها در روابـط بینالمللـی
نادیـده انگاشـت [ .]6از زمـان آغـاز تولیـد تجـاری نفـت و گاز تاکنـون
بهتدریج شـاهد شـکلگیری قواعـد حقوقی مرتبط با آن بوده و هسـتیم.
مادامـی کـه ذخایـر نفـت و گاز در محـدودهی مرزهـای ملـی دولتهـا
قـرار داشـته باشـد ،دولـت بهعنـوان رکـن رکین تنظیـم و اجـرای قواعد
حقوقـی ،حاکمیـت بالمنـازع داشـته و مبـادرت بـه ایجاد سـازوکارهای
حقوقـی و فنـی در زمینـهی اکتشـاف ،بهرهبـرداری ،توسـعهی میادیـن
نفـت و گاز و تجـاری آن میکنـد .امـا مسـأله بـه اینجـا ختـم نمیشـود؛
زیـرا از یکسـو بازیگـران غیردولتی مثل شـرکتها و حتـی دولتهای
خارجـی در عرصـهی سـرمایهگذاریهای مرتبـط بـا ایـن مـوارد وارد
می شـوند و از سـوی دیگـر طبیعت سـیال ایـن مواد ،بهگونهای اسـت که
گاه از مرزهـای جغرافیایـی یـک کشـور عبور کرده ،وارد قلمرو کشـور
دیگـر شـده و حتـی گاهـی دولتهـا بـا اسـتفاده از ابزارهـا و روشهای
غیرمعمـول جابجایـی و حرکـت ایـن مواد را سـبب میشـوند و همچنین
کشـف برخـی از ایـن میادین در مناطـق تحدید حدود دریایـی یا مناطق
مـورد اختلاف دولتهـا را ملـزم بـه برقـراری رابطـه و همـکاری بـا
یکدیگـر میکنـد.
در ایـن نوشـتار بـه مفاهیمـی مثـل منابـع طبیعـی مشـترک اشـاره شـده،
پـس از آن الگوهـای ابتدایی برداشـت نفت در میادین مشـترک ارزیابی
گردیـده و ایـرادات وارد بـر آن بررسـی می شـود .همچنیـن الگوهـای
مـورد نظـر جهـت بهرهبـرداری از ایـن منابـع تحلیـل شـده و در نهایـت
پروندههـای مطروحـه در ایـن زمینـه بررسـی میگـردد.
*
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منابع مشترک ،بهرهبرداری یکجانبه ،قاعدهی
حیازت ،اصل همکاری

 -1منابع طبیعی مشترک و نگرش حقوق آمریکا به آن
 -1-1منابع طبیعی مشترک

اصطلاح منابـع طبیعـی فرامـرزی در معنـای مو ّسـع خود شـامل هـر نوع
منابـع طبیعـی اسـت که در شـکل و حالت طبیعـی خود و بـدون دخالت
انسـان قـادر بـه عبـور از مرزهای سیاسـی یک کشـور باشـد [.]9
بـر اسـاس مفهـوم مذکـور ایـن منابـع مشـتمل بـر سـفرههای آب
زیرزمینـی ،مخـازن نفـت و گاز ،آبهـای جـاری و منابـع جانـدار مثـل
آبزیـان و پرنـدگان اسـت .میادین نفت و گاز مشـترک بهدلیل گسـترهی
جغرافیایـی و تعلـق آنهـا به بیـش از یک کشـور ،مصداق بـارز این منابع
هستند .
ایـران در خلیـج فـارس صاحـب میادیـن نفـت و گاز اسـت .در تعـداد
میادیـن مشـترک نفـت و گاز بیـن کارشناسـان اختلاف وجـود دارد
چراکـه بـه دالیـل مهندسـی و زمینشناسـی ،مشـترک بـودن برخـی از
میادیـن مـورد تشـکیک قـرار گرفتـه کـه ایـن امـر بـا پیشـرفت علـم و
فنآوریهـای موجـود برطـرف خواهـد شـد .بـا ایـن حـال مشـترک
بـودن برخـی میادیـن در حـوزهی خلیـج فـارس به اثبات رسـیده اسـت.
ایـران در مناطـق مـرزی خشـکی دارنده ی میادین مشـترک نفـت و گاز
هماننـد نفتشـهر ،دهلـران ،آزادگان ،یـادآوران (بـا عـراق) و میـدان
گازی گنبدلـی (بـا ترکمنسـتان) اسـت .در خلیجفـارس نیـز میادینـی
مثـل فروزان ،آرش ،اسـفندیار ،نصـرت ،پارسجنوبی و فـرزاد A-و Bو
فـرزام مشـترک هسـتند .میادینـی مثـل اسـفند ،صالـح جنوبی و بلال نیز
بـه مناطـق مـرزی دریایـی نزدیـک هسـتند اما مشـترک بـودن آنهـا تا به
امـروز بـه اثبات نرسـیده اسـت.
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در اسـناد بینالمللـی مثـل اسـناد مربـوط بـه کمیسـیون حقـوق بینالملـل
اصطلاح منابـع طبیعـی مشـترک 1انتخاب شـده اسـت .اصطالحاتی مثل
منابـع مشـترک 2نیز در ایـن خصوص بهکار رفته کـه مبین حق حاکمیت
و مالکیـت مشـترک دولتهـا بـر ایـن منابع اسـت [ .]5از نظر کمیسـیون
حقـوق بینالملـل واژهی فرامـرزی بیشـتر معطوف به مؤلفههـای فیزیکی
و جغرافیایـی بـوده [ ]5و کاربرد آن در زبان انگلیسـی مناسـب اسـت.
 -2-1منابع طبیعی مشترک در حقوق آمریکا

نـوع نگـرش دولتهـا بـه مقولـهی مخـازن مشـترک نفـت و گاز بنـا
بـر فدرالـی یـا غیرفدرالـی بـودن آنهـا متفـاوت اسـت .در آمریـکا کـه
خواسـتگاه میادیـن مشـترک نفـت و گاز نیـز هسـت نظریـهی مالکیـت
خصوصـی بـر ایـن منابـع مـورد پذیـرش اسـت کـه منطبق بـا ایـن نظریه
 30درصـد از درآمـد طرفیـن متعلـق بـه دولـت و  70درصـد متعلـق بـه
مالکیـن خواهـد بـود .بهطـور قطـع وجـود ادارهای جهـت نظـارت بـر
بهرهبـرداری از میادیـن نفـت و گاز و صـدور مجوزهای ضروری اسـت
کـه در آمریـکا ادارهی  MMSایـن وظیفـه را بـر عهـده دارد.
در حقـوق آمریـکا نظریـات متعـددی در زمینـهی مالکیت بـر منابع نفت
و گاز وجـود دارد:
■ نظریـهی تبعیـت :بـر اسـاس این نظریـه هر کـس مالک زمین اسـت
مالـک زیرزمیـن و مـاورای آن نیز هسـت .صاحبان این نظریـه میان منابع
نفـت و گاز و سـایر منابـع ،تفاوتـی قائـل نشـدهاند و بـر ایـن باورنـد کـه
مالکیـت منابـع زیرزمینی از مالکیـت زمین تبعیت کـرده و منابعی که در
ملـک خصوصـی متعلـق به مالک اسـت.
■ نظریـهی حیـازت :این نظـر را میتوان به دو گونه تفسـیر کـرد؛ ابتدا
بهنحـو مضیـق کـه صرفاً شـامل تسـلط بـر حیوانات بـدون مالک باشـد و
دوم بهنحـو مو ّسـع کـه بر اسـاس آن هـر نوع منبـع طبیعی که شـخص بر
آن مسـتولی شـود ،در ملک خصوصی وی درآید .در مسـألهی حیازت
اگـر آن کـس کـه بـا حفـر چـاه و بـاال آوردن نفـت بـه دهانهی چـاه ،بر
منبـع تسـلط پیـدا کـرده ،یـک نفـر باشـد منبـع بـه مالکیـت وی درآمده
و مشـکلی پیـش نمیآیـد .امـا اگـر حیازتکننـدگان بیـش از یـک نفـر
باشـند بهدلیـل رقابـت در بهرهبـرداری مشـکالتی بـروز میکند.
طبـــق قاعـــدهی حیـــازت ،نظریـــهای در حقـــوق غـــرب بـــا عنـــوان
 RULE OF CAPTUREمـــورد پذیـــرش واقـــع شـــده اســـت .قطعـــاً
ایـــن نظریـــه کـــه بهمعنـــای آنچـــه میتوانـــی بـــه دســـت بیـــاور
اس ــت مش ــکالتی در پ ــی خواه ــد داش ــت .طب ــق قاع ــدهی حی ــازت،
مالـــک یـــا حتـــی کســـی کـــه زمیـــن را اجـــاره کـــرده در صـــورت
بهرهب ــرداری و اس ــتیال ب ــر مناب ــع نف ــت و گاز موج ــود در زیرزمی ــن،
مال ــک ای ــن مناب ــع خواه ــد ب ــود .در ای ــن م ــوارد حت ــی اگ ــر ب ــا توج ــه
بـــه خاصیـــت ســـیال بـــودن نفـــت و گاز ،ایـــن مـــواد از زمینهـــای
اطـــراف نقـــل مـــکان کـــرده باشـــد مســـئولیتی متوجـــه شـــخص

بهرهبـــردار نخواهـــد بـــود .حتـــی اگـــر وی از روشهـــای نامعمولـــی
اس ــتفاده ک ــرده باش ــد ک ــه ای ــن روشه ــا خ ــود موج ــب نق ــل م ــکان
نفـــت و گاز شـــده باشـــد ،بـــاز هـــم طبـــق تأکیـــد دادگاه پنســـیلوانیا،
بهرهبـــردار مســـئولیتی نخواهـــد داشـــت.
در حقـوق بینالملـل نیـز طرفـداران ایـن نظریـه بـا توجـه بـه قضیـهی
لوتـوس ،عمـل دولتهـا را تـا زمانـی کـه ممنـوع نشـده باشـد مجـاز
میشـمرند .بـه اعتقـاد آنهـا دولتهـا میتواننـد بـا اسـتناد بـه منابـع
مشـترک از آن بهرهبـرداری کننـد .بـا توجه به عواقـب نظریهی حیازت،
از قبیـل ایجـاد رقابـت ،آسـیب بـه محیـط زیسـت ،آسـیب بـه مخـزن،
ایجـاد نوسـانات در بـازار ،بـه جهـت ازدیـاد عرضـهی نفـت ایـن امـر تا
زمانـی ادامـه پیـدا کـرد کـه دادگاههـا مسـتدالً درصـدد تحدیـد و تقیید
ایـن نظریـه برآمدنـد و بیـان کردنـد که کشـورهای صاحب نفـت و گاز
ملـزم هسـتند کـه مـکان چاههـا را دقیقاً مشـخص کننـد ،به قواعـد حریم
پایبنـد باشـند و مقـدار تولیـد روزانـه ،هفتگـی یـا ماهانـه را معیـن کننـد.
دادگاههـا بیـان کردنـد کـه در قاعـدهی حیـازت تنهـا بایـد غیرمعمول و
وسـایل غیرمتعـارف ،مثـل حفاریهـای افقـی در بهرهبرداریها اسـتفاده
کننـد .همچنیـن برداشـت بایـد بهنحـوی باشـد کـه موجـب هـدرروی و
اسـراف منابـع و ورود آسـیب بـه مخـزن نشـود .دادگاهها تأکیـد کردند
کـه بایـد ذیحـق مـورد حمایـت قانونـی قـرار گیـرد بنابرایـن نمیتـوان
فـردی را کـه در سـاختار مشـترک سـهم دارد از تولیـد منـع کـرد.
 -2بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بینالملل

انعقـاد معاهـدات دو یـا چندجانبـه ،عمدهترین راهی اسـت کـه دولتها
در بهرهبـرداری از میادیـن مشـترک نفت و گاز از آن اسـتفاده میکنند.
بخـش اعظمـی از منابـع نفـت و گاز در بسـتر دریاهـا واقع شـده و مطابق
حقـوق بینالملـل حـق حاکمیـت بـر منابـع طبیعـی بسـتر و زیـر بسـتر
دریـا در فلات قـاره و منطقـهی انحصـاری اقتصـادی بـرای دولتهـا
بهرسـمیت شـناخته شـده اسـت .امـا بـا توجـه بـه سـیال بـودن نفـت و
گاز در صـورت عبـور ایـن مـواد از مرزهـای دریایـی یـا واقـع شـدن
ایـن میادیـن در مناطـق اختالفـی ،امـکان اعمـال حـق حاکمیـت یـک
دولـت در منافـات بـا حاکمیـت دولـت دیگـر وجـود نخواهد داشـت و
بهرهبـرداری یکجانبـه از منبـع بـا حفـظ یکپارچگـی مخـزن در تضـاد
اسـت .اینجاسـت کـه حقـوق بینالملـل بهعنـوان حافـظ نظـم بینالمللی
بایـد ایـن مشـکل را حـل کنـد [.]5
برخـی دولتهـا جهـت حفـظ حداکثـر بهـرهوری از مخـازن نفـت و
گاز بـا اسـتفاده از روابـط دوجانبـه بـه انعقـاد موافقتنامههـای تحدیـد
حـدود پرداختهانـد و در مـواردی کـه ایـن دسـت از موافقتنامههـا طی
مذاکـرات بـه تفاهـم نرسـیدهاند بـه سـمت موافقتنامههـای توسـعهی
مشـترک 3و یکیسـازی 4گرایـش پیـدا کردهانـد.
در خصـوص معنـای توسـعهی مشـترک باید گفـت مفهومی اسـت ناظر
بـر کشـف و اسـتخراج اشـتراکی بیـن دولتهـا بـر مبنـای توافـق و در
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ارتبـاط بـا یـک منطقهی تعریف شـده که چهارچوب حقوقـی آن توافق
و قـرارداد بیـن دولتهـای ذیربـط اسـت (نـه شـرکتها و دولتهـا و
نـه شـرکتها بـا یکدیگـر) و قـرارداد بیـن دولتهـا در وهلـهی اول
محـدودهی منطقـه را تعریـف و سـهم هـر دولـت و چگونگـی عملیـات
بهرهبـرداری را تعییـن میکنـد .کاربـرد این مفهوم بیشـتر ناظـر بر مناطق
اختالفـی یـا مناطـق فاقـد تحدیـد حدود مـرزی اسـت [.]11
توسـعهی مشـترک اشـکال متنوعـی از قبیـل مـدل سیسـتم اجبـاری
مشـارکت انتفاعـی ،5مـدل مقـام مشـترک 6و مـدل یـک دولتـی 7دارد.
مبنـای ایـن دسـتهبندی ،روش عملیاتـی توسـعهی مشـترک بـوده اسـت.
در تعریـف مـدل یـک دولتـی میتـوان گفـت کـه در آن یکـی از
دولتهـای ذینفـع نمایندگـی مدیریـت و توسـعهی میادیـن نفـت و گاز
در منطقـهی اختالفـی را عهـدهدار میشـود و بـا توجـه بـه هزینههـای
صـرف شـده ،منافـع حاصـل را میـان دولتهـای ذینفـع تقسـیم میکند.
در مـدل سیسـتم اجبـاری مشـارکت انتفاعـی ،دولتهـای ذیحـق یک
نهـاد مشـارکت انتفاعـی ،در راسـتای توسـعهی مشـترک در منطقـه ی
مـورد نظـر ایجـاد میکنند .البته ممکن اسـت شـرکتهای نفتـی یا حتی
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دو کشـور ،بر مبنـای توافق دولتها دسـت
بـه ایجاد چنیـن سیسـتمی بزنند.
در مـورد مـدل مقـام مشـترک ،بـه همیـن توضیـح بسـنده میکنیـم کـه
دولتهـای مربوطـه سـازمانی متشـکل از نماینـدگان هـر دو کشـور
تشـکیل میدهند که این سـازمان یا کمیسـیون شـخصیت حقوقی داشـته
و وظیفـهی آن اعطـای حقـوق و امتیـازات بهرهبـرداری بـه شـرکتهای
بهرهبـردار و نظـارت بـر اقدامـات و عملیـات آنهاسـت.
در حقیقـت بـا اسـتفاده از موافقتنامـهی توسـعهی مشـترک ،میادیـن
نفـت و گاز واقـع در منطقـه ی اختالفـی ،بـا همـکاری کشـورها توسـعه
مییابـد و ایـن موافقتنامههـا در موضـوع تحدیـد حـدود ،خدشـهای به
حقـوق طرفیـن وارد نخواهـد کـرد.
در مـواردی کـه میـدان نفـت و گاز در مناطـق مـرزی مربوط بـه حداقل
دو کشـور کـه تحدیـد حـدود مـرزی کردند قـرار گرفته باشـد اغلب از
مدل یکیسـازی اسـتفاده میشـود و کشـورهای موصوف ،در خصوص
توسـعهی میـدان نفـت و گاز مذکـور ،از طریـق معاهـده یـا موافقتنامـه
همـکاری میکننـد و هـر دولت در قسـمت تحـت حاکمیت خـود اقدام
مینمایـد .امـا بهرهبـرداری از طریـق گروهـی از شـرکتها یـا اشـخاص
دارای امتیـاز ،بـر اسـاس قـرارداد و در چهارچـوب طرحـی واحـد انجام
میشـود .منـع اقدامـات یکجانبه و توصیـه به همـکاری در بهرهبرداری
از میادیـن مشـترک همـواره مـورد توجـه مراجع حل و فصـل اختالفات
بینالمللـی بـوده اسـت .چنانکه دیـوان بینالمللی دادگسـتری در قضیهی
فلات قـارهی اژه ،لیبـی و تونـس و قضایای مشـابه دیگر بدیـن موضوع
پرداخته اسـت.
همچنیـن در کنوانسـیون  1982حقـوق دریاهـا از دولتهـا خواسـته
شـده کـه در خصـوص تحدیـد حـدود منطقـهی انحصـاری اقتصـادی و
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فلات قـاره ،در مـوارد اختالف ،بدون خدشـه بـه حقوق خـود در قالب
اقدامـات موقـت بـا یکدیگـر همـکاری کننـد و از انجـام اقداماتـی کـه
توافـق نهایـی آنهـا را غیرممکـن میکنـد خـودداری نماینـد.
بـا نظـر بـه داوریهـای بینالمللی مثـل داوری اریتـره و یمـن و گویان و
سـورینام متوجه میشـویم که در این آراء نیز به مسـألهی لزوم همکاری
دولتهـا در بهرهبـرداری از میادیـن مشـترک ،از طریـق خـودداری از
اقدامـات یکجانبـه و مذاکـره در جهـت نیـل بـه توافـق اشـاره شـده
اسـت .در ایـن میـان نمیتـوان بـه اقدامـات مجمـع عمومـی سـازمان
ملـل متحـد ،در قالـب صـدور قطعنامههایـی در خصـوص اجتنـاب از
ورود خسـارتهای زیسـتمحیطی فرامـرزی در بهرهبـرداری از منابـع
طبیعـی مشـترک و لـزوم همـکاری دولتهـای مربوطـه در بهرهبـرداری
از ایـن منابـع بیتوجـه بـود .ایـن قطع نامههـا عبارتنـد از قطع نامـه ی
 186/34مجمـع عمومـی در خصـوص اصـول راهنمـای برنامـهی محیط
زیسـت ملـل متحـد در خصـوص منابـع طبیعی مشـترک ،منشـور حقوق
و تکالیـف اقتصـادی دولتهـا ،قطع نامـهی  29/94مجمـع عمومـی در
خصـوص اعالمیـه کنفرانس ملـل متحد دربارهی محیط زیسـت انسـانی
و قطعنامـهی  31/29همـکاری زیسـتمحیطی در خصـوص منابع طبیعی
مشترک.
در عرص ـهی دکتریــن حقوقــی بینالمللــی ،عــدهای از صاحبنظــران،
بــا اعتقــاد بــه قاعــدهی  RULE OF CAPTUREبــر ایــن باورنــد کــه
اقدامــات و بهرهبرداریهــای یکجانبــه از منابــع مشــترک نفــت و
گاز ،مجــاز بــوده و در واقــع قاعــدهی حیــازت را قابلاعمــال میدانــد.
امــا ایــن نظریــه در عرصــه ی حقــوق بینالملــل مخالفانــی نیــز دارد
کــه معتقدنــد امــروزه در حقــوق بینالملــل اصلــی کلــی و عرفــی
مبنــی بــر همــکاری در خصــوص بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک
وجــود دارد .ایــن اصــل توســط دولتهــای تولیدکننــدهی نفــت و
سیســتم حقوقــی داخلــی آنهــا بــهکار گرفتــه شــده و بهعنــوان یــک
اصــل کلــی حقــوق بینالملــل بــه رســمیت شــناخته شــده اســت [.]11
همچنیــن بهرهبــرداری یکجانبــه از ایــن منابــع بــدون توجــه بــه منافــع
ســایر دولتهــای ذیحــق ،بــا اصــول کلــی حقوقــی در تضــاد اســت.
ایــن اصــول عبارتنــد از :اصــل حاکمیــت و تمامیــت ارضــی دولتهــا؛
چراکــه بــا توجــه بــه روی ـهی قضایــی و قطعنامههــای مجمــع عمومــی،
اقــدام یکجانبــه در اســتخراج نفــت و گاز در یــک طــرف خــط
مــرزی ،توســط یــک دولــت بــه جهــت نقــض حاکمیــت دولــت دیگــر
ممنــوع اســت .اصــل حاکمیــت دائمــی بــر منابــع طبیعــی و اصــل منــع
سوءاســتفاده از حــق کــه اصــل اخیــر بــا فقــه اســامی منطبــق اســت
بــا قاعــدهی الضــرر و الضــرار کــه منطبــق بــا ایــن قاعــده (کــه عین ـاً
در قانــون اساســی ایــران نیــز بــه آن اشــاره شــده) و در قالــب اصــل
قانــون اساســی کــه بیــان م ـیدارد هیچکــس حــق نــدارد اعمــال حــق
خویــش را وســیلهی اضــرار بــه دیگــری قــرار دهــد .بنابرایــن بایــد
اقدامــات اکتشــافی کــه توافــق نهایــی را بــا تهدیــد مواجــه میکنــد بــا
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اطالعرســانی و مشــورت قبلــی انجــام شــود و در غیــر اینصــورت ایــن
اقدامــات یکجانبــه ممنــوع اســت.
بنابرایـن در صـورت کشـف میادیـن مشـترک ،در یکـی از مناطـق
مـورد اختلاف ،یـا مناطـق دارای تحدیـد حـدود ،هـر یـک از طرفیـن
ملـزم هسـتند طـرف دیگـر را از ایـن موضـوع مطلع کـرده ،در خصوص
بهرهبـرداری بـا وی مشـورت کننـد و مذاکـره در راسـتای دسـتیابی
بـه توافـق ،در خصـوص بهرهبـرداری از میـدان مشـترک بـرای طرفیـن
بهصـورت واقعـی الزامـی خواهـد بـود.
البتـه بهرهبـرداری از ایـن میادیـن مشـروط بـه تحدیـد حـدود نیسـت و
طرفیـن میتواننـد در قالـب سـازوکارهای موقـت ،بـرای حصـول توافق
مذاکـره کننـد .از سـوی دیگـر دولتها بایـد در بهرهبـرداری از میادین،
الزامـات زیسـتمحیطی را نیـز لحـاظ کـرده و حتیاالمـکان از ورود
آسـیب بـه محیـط زیسـت اجتنـاب کنند.
بهرهبـرداری از میادیـن مشـترک نفـت و گاز تنهـا بـر مبنـای توافـق
دوجانبـه امکانپذیـر اسـت و رویـهی دولتهـا بهشـکل هماهنـگ،
منسـجم و گسـترده کـه نشـان از وجـود یـک قاعـدهی عرفـی همکاری
در اکتشـاف ایـن منابـع دارد بهوضـوح دیـده میشـود.
جهــت بررســی جامعتــر حقــوق بینالملــل عرفــی بایــد گفــت کــه
بــر اســاس حقــوق بینالملــل عرفــی دولتهــا ملــزم هســتند جهــت
رســیدن بــه توافــق ،در بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک و توســعهی
ایــن میادیــن ،بــا حســن نیــت و بهشــکل حقیقــی بــا یکدیگــر همــکاری
کننــد و اقــدام یکجانبــه در بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک ممنــوع
اســت؛ گرچــه توافقــی حاصــل نشــود .امــا در ایــن میــان هیــچ قاعــدهی
عرفــی وجــود نــدارد کــه دولتهــا را بــه یکیســازی و توســعهی
مشــترک ملــزم کنــد .بنابرایــن دولتهــا در انتخــاب روش همــکاری
بــا یکدیگــر اختیــار عمــل دارنــد .همانطــور کــه گفتــه شــد یکــی از
اصــول اساســی در حقــوق نفــت و گاز قاعــدهی حیــازت اســت کــه
بــر اســاس آن اگــر پمپــاژ نفــت از زیرزمینهــای مجــاور بــا رعایــت
مقــررات انجــام شــود موجــب مســئولیت بهرهبــردار نخواهــد بــود کــه
ایــن اقــدام بــه دو شــکل امکانپذیــر اســت .یکــی بدیــن صــورت کــه
یــک طــرف ،بــا اســتفاده از روش یــا وســیلهی غیرمتعــارف ،ســبب شــود
نفــت یــا گاز از محــدودهی ملــک طــرف مقابــل مهاجــرت کــرده و از
خــط مــرزی عبــور کنــد و حالــت دیگــر بدیــن صــورت کــه تولیــد
نفــت و گاز بــه شــکلی انجــام شــود کــه در اصــل ،نفــت و گاز تولیــد
شــده در زیرزمیــن دیگــران بــوده اســت.
عمومـاً قاعــدهی حیــازت در حقــوق بینالملــل پذیرفتــه نیســت؛ چراکــه
ایــن قاعــده از آثــار و تبعــات حقــوق مالکیــت اســت و مالکیــت مربــوط
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی اســت؛ در حالیکــه آنچــه
در روابــط بیــن دولتهــا کاربــرد دارد حاکمیــت اســت و نــه مالکیــت
نامحــدود .همچنیــن قاعــدهی عرفــی موجــود در حقــوق بینالملــل
دولتهــا را از عمــل یکجانبــه منــع نمــوده و آنهــا را ملــزم بــه

همــکاری کــرده اســت .حتــی در صــورت عــدم حصــول توافــق نیــز
بایــد دولتهــا بهطــور مســالمتآمیز اختــاف را حــل و فصــل کننــد
و در هیــچ حالتــی مجــاز بــه اقــدام یکجانبــه نیســتند .طبــق کنوانســیون
حقــوق دریاهــا نیــز اقدامــات دول در مناطــق اختالفــی بایــد بهنحــوی
باشــد کــه خدش ـهای بــه توافــق احتمالــی نهایــی وارد نکنــد.
 -3آراء صادره در خصوص میادین مشترک
 -1-3رأی فالت قارهی دریای شمال []16

فلات قـارهی دریـای شـمال میـان کشـورهای انگلیـس ،آلمـان ،هلنـد،
بلژیـک ،فرانسـه و دانمـارک مشـترک اسـت و از سـال  1956اکتشـاف
منابـع نفتـی در آن آغـاز شـد و از سـال  1965موافقتنامـهی تحدیـد
حـدود بیـن کشـورها بـه امضـاء رسـید .شـکل سـاحل در ایـن مناطـق
بهگونـهای اسـت کـه اگـر قاعـدهی خـط منصـف را بـرای تعییـن مـرز
درنظـر بگیرنـد برخـی کشـورها متضـرر میشـوند .بـرای تعیین مـرز در
وهلـهی اول ،قاعـدهی خـط میانـه درنظـر گرفتـه شـد امـا ( )ICJاعلام
کـرد کـه خـط میانـه همـواره منجـر بـه تقسـیم عادالنـه نمیشـود .بلکـه
بایـد شـرایط و نـوع قـرار گرفتـن کشـورها و شـکل سـاحل نیـز درنظـر
گرفتـه شـود .در نتیجـه بـرای تحدیـد حـدود بایـد اصـول زیـر رعایـت
گردد:
■ اصل در تحدید حدود اینست که نتیجه باید منصفانه باشد.
■ باید طرفها به توافق برسند.
■ باید مسائل جغرافیایی و فیزیکی مورد توجه قرار بگیرد.
■ اوضـاع و احـوال خـاص در خصـوص میادیـن مشـترک بایـد مدنظـر
قـرار داده شـود .زمانیکـه خصوصیـات خاصـی سـبب گـردد ادعـای
تداخـل حاکمیـت پیـش بیایـد دولتهـا بایـد در ایـن خصـوص مذاکره
کننـد تـا بـه نتیجـهای منصفانه برسـند .امـا اگر نتیجـهی منصفانـه حاصل
نشـد بایـد از طریـق اکتشـاف میادیـن بهصورت مشـترک و ایجـاد رژیم
صالحیـت مشـترک اقـدام گردد.
( )ICJدر ایـن خصـوص اعلام کرد که رژیم توسـعهی مشـترک عالوه
بـر حفـظ یکپارچگی مخـزن ،در مناطقـی که تحدید حدود انجام نشـده
مناسـب اسـت و اصـل همـکاری بینالمللـی نیـز در حقـوق بینالملـل
تثبیـت شـده اسـت .اصـل همـکاری علاوه بـر مرحلـهی اکتشـاف در
مرحلـهی اسـتخراج نیـز باید اعمال شـود و ایـن اصل بایـد در مذاکرات
تحدیـد حـدود مورد توجـه قـرار گیرد.
 -2-3داوری میان اریتره و یمن (]17[ )1996

زمانیکـه مسـألهی اختلاف در حاکمیـت وجـود دارد ایـن موضوع که
یـک دولـت مـدام در آن منطقـه اعمـال حاکمیـت کـرده از نظـر دیوان
بسـیار اهمیـت دارد .حتـی در صـورت تعییـن خـط دریایـی نیـز ممکـن
اسـت در مناطقـی اختالف وجود داشـته باشـد که در ایـن حالت طرفین
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بایـد بـا توافـق مسـأله را خاتمـه دهنـد یـا در غیـر اینصـورت بایـد از
طریـق بهرهبـرداری مشـترک موضـوع فیصلـه یابـد .نـکات رأی مذکور
بهترتیـب ذیـل اسـت:
■ در جایی که مرز تعریف نشده ،دولتها ملزم به توافق هستند.
■ اگـر مـرز مشـترک باشـد بایـد از سـازوکار توسـعهی مشـترک و
یکیسـازی اسـتفاده شـود.
■ داوری در قضی ـهی گویــان و ســورینام :ایــن دو کشــور در ســواحل
شمالشــرق آمریکایجنوبــی قــرار دارنــد و یــک رودخانــهی مــرزی
میــان آنهــا جریــان دارد .ســورینام و گویــان در گذشــته بهترتیــب
مســتعمرهی هلنــد و انگلیــس بودهانــد .در  1799موافقتنامــهی
تحدیــد حــدود میــان انگلیــس و هلنــد بــه امضــاء رســید و در 1934
کمیســیون مشــترک تأســیس شــد کــه مناطــق دریایــی را تعریــف
کــرد .ایــن کمیســیون پــس از دو ســال پیشــنهادهای خــود را اعــام
کــرد .از  1939انگلیــس پیشــنهادهایی بــه هلنــد ارائــه داد کــه هلنــد
تــا  1965بــه آنهــا پاســخ منفــی داد و در نهایــت ایــن دو کشــور بــر آن
شــدند کــه بــا هــم مذاکــره کننــد .امــا نتیج ـهای حاصــل نشــد؛ چراکــه
گویــان ،قاعــدهی خــط میانــه را اعمــال میکــرد .امــا پیشــنهاد ســورینام
شــرایط خــاص جغرافیایــی و اوضــاع و احــوال منصفانــه بــود .هــر دو
دولــت قانــون داخلــی بــرای خــود تصویــب کــرده بودنــد و تــا 1989
اقدامــات آنهــا بــر اســاس ایــن قوانیــن بــود تــا اینکــه رؤســای جمهــور
دو کشــور در زمین ـهی اتخــاذ راهحلــی در راســتای انتخــاب کمیت ـهای
جهــت بهرهبــرداری از نفــت گفتگــو کردنــد .در ســال  2000کشــتی
کانادایــی بــا مجــوز گویــان در منطقــه ی عملیــات مشــترک اقــدام بــه
اکتشــاف کــرد کــه نیروهــای دریایــی ســورینام ادام ـهی عملیــات ایــن
کشــتی را متوقــف کردنــد و بههمیــن دلیــل شــرکت طــرف گویــان را
فســخ نمــود .ســپس بــا اســتناد بــه مــادهی 287-موافقتنامــهی میــان
طرفیــن موضــوع بــه داوری ارجــاع شــد .خواســتهی گویــان از ()HCJ
چنیــن بــود:
■ منطقهی مشخصی بهعنوان مرز تعیین شود.
■ سـورینام بهدلیـل توسـل بـه زور کـه برخلاف منشـور ملـل متحـد و
اصـول حقـوق بینالملـل انجام شـده ،ملزم بـه پرداخت خسـارت گردد.
■ اعلام ایـن موضـوع کـه سـورینام تعهـدات موجـود در کنوانسـیون
 1982حقـوق دریاهـا در خصـوص ایجـاد سـازوکار موقـت را نقـض
کـرده و رونـد تحدیـد حـدود را بـه خطـر انداختـه اسـت.
البتــه ســورینام نیــز بــا ارائــهی دادخواســت متقابــل بیــان کــرد کــه
گویــان بــا اقــدام بــه اکتشــاف و بهرهبــرداری از منطقــه مــورد اختــاف،
تعهــدات موجــود در بنــد 3-مــادهی 89-حقــوق دریاهــا را نقــض کــرده
و رونــد تحدیــد حــدود را بهخطــر انداختــه اســت .رأی دیــوان بهشــرح
زیــر بــود:
■ مـواد  74و  83کنوانسـیون دو تعهـد را بـه کشـورها تحمیل میکند که
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شـامل هرگونـه تالش بـرای ایجـاد سـازوکارهای موقت بهشـکل عملی
و جهـت بـه مخاطـره نیانداختـن رونـد نیـل بـه موافقتنامـهی تحدیـد
حدود اسـت.
■ از نظـر دیـوان تعهـد اول ایجـاد سـازوکارهای موقـت عملـی
نشـاندهندهی واقعگرایـی کنوانسـیون در مورد میادین مشـترک اسـت.
■ هرگونـه تلاش مشـتمل بـر مذاکـره بـا حسـن نیـت و غیـره بدیـن
معناسـت کـه طرفیـن موظـف هسـتند در ایـن زمینـه مذاکـره کننـد .البته
قصـد طراحـان الـزام دولتهـا بـه ایـن موضـوع بـوده کـه بـا تفاهـم در
ایجـاد سـازوکار مشـترک ،دسـت بـه اقـدام بزننـد و آییـن سـازوکارها
نبایـد لطمـهای بـه موافقتنامـهی تحدیـد حـدود وارد کنـد.
■ دیــوان بــا توجــه بــه رأی اریتــره و یمــن و رأی فــات قــارهی دریــای
شــمال اعــام می کنــد کــه در مــواردی کــه مخــزن از مــرز مشــترک
عبــور کنــد اســتخراج ایــن مخــازن تــوأم بــا مشــارکت ،روشــی مناســب
بــرای حفــظ یکپارچگــی مخــزن و اکتشــاف مناســب و کارآمــد آنســت
و نیــز دیــوان در مــورد مناطــق مــورد تعــارض مــدل توســعهی مشــترک
را مناســب میدانــد و همچنیــن دیــوان اعــام میکنــد کــه در صــورت
اختــاف در مــرز دریایــی دولتهــا بایــد بهگون ـهای رفتــار کننــد کــه
توافــق نهایــی بهمخاطــره نیافتــد .البتــه ایــن امــر بدیــن معنــی نیســت کــه
هرگونــه فعالیــت در ایــن منطقــه ممنــوع اســت .امــا فعالیتهــای موقــت
بایــد بــا توافــق طرفیــن و بهشــکل توســعهی مشــترک انجــام شــود و
عملیاتــی کــه هرچنــد یکجانبــه اســت نبایــد موجــب ورود خدشــه بــه
توافــق نهایــی شــود .در واقــع فعالیــت یکجانبـهای کــه موجــب تغییــر
فیزیکــی محیــط نشــود مجــاز اســت .امــا اقدامــات فیزیکــی بهشــکل
یکجانبــه مجــاز نیســت در نتیجــه اســتخراج نفــت ،باعــث ایجــاد
تغییــر فیزیکــی میشــود؛ در حالیکــه عملیــات تحقیقاتــی و اکتشــافی،
موجــب تغییــر فیزیکــی نیســت.
رأی نهایی دیوان در قضیهی گویان و سورینام به قرار زیر است:
پــس از آنکــه در  1989گویــان بــا ســورینام بــه توافــق موقتــی دســت
یافــت و یادداشــت تفاهمــی بــرای مذاکــره بــه ســورینام فرســتاد ســعی
در ایجــاد ســازوکار نمــود .امــا اقــدام ســورینام در جهت رد درخواســت
گویــان ،نقــض تعهــدات موجــود در کنوانســیون حقــوق دریاهــا
بهشــمار مــیرود .از ســوی دیگــر ســورینام میدانســت کــه اقــدام
کشــتی کانادایــی تنهــا مطالعــات اکتشــافی اســت و بهجــای تــاش
بــرای مذاکــره ،اقــدام بــه اســتفاده از نیــروی دریایــی کــرده کــه ایــن
عمــل ســورینام ،مغایــر بــا تعهداتــش مبنــی بــر ایجــاد ســازوکار مناســب
بــوده اســت .البتــه عملیــات گویــان نیــز ممنــوع بــوده؛ امــا اقــدام گویــان
از ایــن جهــت اشــتباه اســت کــه بایــد تمــام اقدامــات خــود را بــا ذکــر
جزئیــات بــه ســورینام اطــاع مـیداد و پیشــنهاد میکــرد کــه اکتشــاف
بهصــورت همــکاری انجــام شــده و ســورینام نیــز در آن ســهیم میشــد.
در کنوانســیون ،روشهــای حــل اختــاف وجــود دارد و اقدام ســورینام
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در توســل بــه نیــروی دریایــی نقــض مــواد کنوانســیون حقــوق دریاهــا و
منشــور ملــل متحــد و اصــول حقوقــی پذیرفتــه شــده اســت.
نتیجهگیری

همانطــور کــه بیــان شــد بــر اســاس منشــور ســازمان ملــل متحــد و
عهدنامـهی 1982حقــوق دریاهــا و همچنیــن اصــول عرفــی بینالمللــی،
توســل دولتهــا بــه اقدامــات یکجانبــه در خصــوص بهرهبــرداری
از میادیــن مشــترک منــع شــده اســت .دولتهــا بایــد بــا توجــه بــه
مختصــات میادیــن مشــترک (از ایــن منظــر کــه خطــوط مــرزی از آن
عبــور کــرده باشــد یــا اینکــه کشــورهای ســاحلی مجــاور آن بــوده و
خطــوط مــرزی از آن عبــور نکــرده باشــد) بــه همــکاری بــا یکدیگــر
اقــدام کــرده و از انجــام اعمــال خودســرانه و یکســویه اجتنــاب
کننــد؛ چراکــه بــر اســاس منشــور ســازمان ملــل متحــد کشــورها حتــی

در صــورت تعــارض در منافــع ،از اعمــال یکجانبــه منــع شــدهاند و
همچنیــن بــر اســاس کنوانســیون حقــوق دریاهــا ،دولتهــا ملــزم هســتند
از انجــام اقداماتــی کــه توافــق احتمالــی در آینــده را مخــدوش میکنــد
اجتنــاب نماینــد .طبــق حقــوق بینالملــل عرفــی نیــز کشــورهای مجــاور
یــک میــدان مشــترک از اعمــال یکجانبــه در میادیــن مشــترک منــع
شــدهاند .نظــر بــه اینکــه رقابــت نابجــای کشــورهای مجــاور میادیــن
مشــترک نفــت و گاز ســبب آســیب مخــزن میشــود دولتهــا بایــد
تــا حــد امــکان از اقدامــات رقابتــی اجتنــاب کــرده؛ در بهرهبــرداری از
ایــن میادیــن حفــظ یکپارچگــی مخــزن را جــزء اهــداف اصلــی خــود
قــرار داده و حقیقت ـاً بهدنبــال حصــول توافــق بــا طــرف مقابــل باشــند.
حتــی اگــر طبــق دالیلــی دســتیابی بــه چنیــن توافقــی ممکــن نشــد
کشــورها همچنــان بــه پایبنــدی بــه مقــررات زیســت محیطــی ملــزم
هســتند تــا اختالفــات خــود را بــه شــکل مســالمتآمیز حــل کننــد.

4. unitization

1. Shared Natural Resources.

5. Compulsory Joint Venture System Model

2. Common Resources

6. Joint Authority Model

3. joint development.

7. Single State Model
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