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  حقوقي منابع نفت و گاز واقع  وضعيت
  بين كشورها  در مرز

  
  كتر جواد كاشانيد

  
  

  
 چكيده

برداري از منـابع طبيعـي واقـع در          هاي حاكميت، صالحيت انحصاري دولتها در بهره       يكي از جلوه  
. ت اخيـر اسـت  ـدون رضايت دولـع بـاده آن منابـر از استفـقلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهاي ديگ       

  . باشد ت و گاز ميتحت حاكميت دولتها، مخازن نف ترين منابع از جمله مهم
 مـسئله شـود    در مواقعي كه مخزن نفت يا گاز در تقاطع مرزهاي دو يـا چنـد كـشور يافـت مـي                    

لحـاظ طبيعـت فـرار مـواد هيـدروكربني            برداري از مخزن گفته شده بـه       حاكميت يا مالكيت بر آن و بهره      
يك از دو كـشور      نانچه هر اي است كه چ    گونه خصيصه اين مواد به   . آورد مباحث پيچيده حقوقي را پديد مي     

تواند بخشي از نفت يا گاز موجود         مي ،نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاري نمايد           ربط و ذي   ذي
الملـل وحـدت     براي مديريت حقوقي اين پديده طبيعي، در حقوق بين        . در مخزن مشترك را استخراج كند     

  . نظر وجود ندارد
بـرداري   ت مطلق معتقد است كه اگر اراده دولتي در مورد بهرهديدگاه كالسيك و وفادار به حاكمي 

. در حيازت از منابع گفته شـده آزادنـد         المللي تحديد نشده باشد، دولتها     موجب قواعد بين   از چنين منابعي به   
  . زمين همسايه باشدزيرولو اينكه مواد استحصال شده از 

دولتهاي  مثابه مال مشاع بين    توان به   را مي  ديدگاه ديگر در اين زمينه معتقد است اين قبيل منابع         
ايـن  .  بايد براساس همكاري دولتهاي موصوف صـورت پـذيرد         برداري از آن لزوماً    ربط دانست كه بهره    ذي
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مقاله در پي بررسي و توجيه قابليت استقرار اين دو ديدگاه در مديريت حقوقي پديده اشـتراك در مخـازن                    
  .اشدب نقت و گاز مشترك بين كشورها مي

الملل، منابع طبيعي مشترك، مخازن مشترك نفـت و گـاز، قاعـده حيـازت،                 حقوق بين  :واژگان كليدي 
  .المللي همكاري، قرارداد توسعه مشترك، قرارداد آحادسازي بين

  
  مقدمه

برانگيز، اصطالح   رغم وجود برخي ديدگاههاي بحث      الملل به   حاكميت دولتها در حقوق بين    
هـاي ايـن حاكميـت،        يكـي از جلـوه    . ري به بلنـداي عمـر دولـت دارد        اي است و عم     شده شناخته

برداري از منابع طبيعي واقـع در قلمـرو آنهـا اعـم از خـشكي،                  صالحيت انحصاري دولتها در بهره    
دريايي و فضاي باالي كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهاي ديگر از اسـتفاده از آن منـابع بـدون                     

كميـت دولتهـا، مخـازن نفـت و گـاز      تحـت حا  ترين منابع مهماز جمله . رضايت دولت اخير است
بـرداري   هر دولتي تالش دارد تا به بهترين شيوه ممكن از اين منابع تجديدناپـذير بهـره               . باشد مي

  . كار گيرد ه زندگي شهروندان خود بكرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود
كشف تجاري و از (رژي از تاريخ كشف آن ترين حاملهاي ان عنوان يكي از مهم نفت به
 سال پيش در پنسيلوانياي امريكا تا به امروز فراز و فرودهاي فراواني 150در ) طريق حفاري
اين كاالي معمولي اقتصادي در كمترين زمان ممكن به يك كاالي مهم و با ارزش . داشته است

تامين انرژي، جنبه سياسي يافت و بديل آن در صنعت و  دليل اثرات بي اقتصادي تبديل شد و به
  . راهبردي و امنيتي مطرح شده استعنوان يك كاالي ديرزماني است كه از ديد سياستمداران به

امروزه با تكنولوژي اكتشاف و استخراج موجود، تقريباً احتمال دستيابي به محلي كه با حفاري  
تيجه يافتن ميادين جديد نفت پر هزينه در ن. كم عمق و ساده بتوان به نفت سرشار رسيد، منتفي است

ل اختالفي در ين واقعيت باعث شده است برخي مسائا. و توأم با صرف وقت زياد صورت خواهد گرفت
تر مورد ـ كم،گيرد و پيشتر  بيش از دو كشور قرار ميمورد ميدانهاي نفتي مشترك كه در مرز بين دو يا

الملل نفت و گاز را به خود  د و بخشي از حقوق بينـشون ري برخوردارـت زيادتـه بودند، از اهميـتوج
 .اختصاص دهند

اين منابع برخالف . مبنا و منشأ اختالفات در اين موضوع ناشي از طبيعت نفت و گاز است          
باشند،  ن شده بين كشورها، قابل تقسيم مي      آساني و براساس خطوط مرزي تعيي      معادن جامد كه به   

بـرداري از آن   گيرنـد و بـا بهـره    كنند و شكل مخزن خود را مـي  يرت ممهاج دليل سيال بودن، به
اي از مخزن كـه در       نفع در قلمرو سرزميني خود، كل يا بخش قابل مالحظه          توسط يك دولت ذي   

  . گيرد برداري قرار مي سرزمين كشور مجاور قرار گرفته نيز بدون رضايت آن كشور مورد بهره
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رام به حاكميت سرزميني، وحدت و تماميت سرزميني اين عمل با توجه به اصل بنيادين احت
تواند نوعي تجاوز خاموش يا پنهان به قلمرو سرزميني كشور ديگر تلقي شود، از  و منع مداخله مي

برداري از مخزن مشترك نيز به نوبه خود مغاير با  سوي ديگر منع كشور شريك در منبع از بهره
  .خواهد بودالملل  همان اصول يا اصول ديگر حقوق بين

از ديدگاه برخي حقوقدانان، نفت و گاز در زير زمين، مانند جانوران وحشي يا پرندگان 
تواند آن را  كند و مي باشند كه در ملك هركس بروند، صاحب زمين نسبت به آن حق پيدا مي مي

كند و به مخزن نفت يا   لذا وقتي مالكي در ملك خود حفاري مي؛حيازت كرده و مالك آن شود
آورد ولو اينكه نفت  دست مي  كند، حقوق مالكانه نسبت به آن به رسد و آن را استخراج مي گاز مي

  . يا گاز استحصالي از مخزني باشد كه بخشي از آن در زمين مجاور قرار داشته است
كننده به ادعاي مالك زمين  در اين قبيل اختالفات، گرايش اوليه دادگاههاي رسيدگي

برداري همسايه از چاه نفت واقع در زمين خود موجب تخليه مخزن نفت  نكه بهرهمجاور داير بر اي
زيرزميني مشترك گرديده، اين بوده است كه تنها راه جبران خسارات در چنين مواردي آن است 

برداري كند و نگذارد  تواند با حفر چاه در زمين خود از مخزن بهره كه مدعي نيز تا جايي كه مي
 و  بنابراين، از اين منظر، مالكيت يا حاكميت بر زمين لزوماًمت همسايه برود؛س  هنفت مخزن ب

  .خود مساوي با مالكيت بر نفت و گاز نيست هب خود
نفع در مخزن  چنين باوري، ترديدي وجود ندارد كه روابط بين كشورهاي ذيبر پايه 

المللي،  صلح و امنيت بيننظر از تهديد  زودي به يك رقابت فرسايشي بيانجامد كه صرف مشترك به
هاي اكتشاف و   نفتي و محيط زيست وارد و باعث افزايش هزينه ميدانهايآسيب اصلي آن به

ضمناً نامساوي بودن كشورها در برخورداري از امكانات فني اكتشاف و استخراج . برداري شود بهره
  .زند نيز به مشكالت دامن مي

ين مخازني حكم مال مشاع و در بحث ما  چن،ديدگاه ديگر در اين خصوص معتقد است
توانند بدون رضايت شريك ديگر در آن دخل و تصرف  يك از شركا نمي المللي را دارد كه هيچ بين
  . ندنك

 امروزه با همين توجيه يا با توجيهات ديگر، تا حدي مورد قبول قرار گرفته است و ،ديدگاه اخير
هاي دو يا چند جانبه زيادي بين  ال اخير، موافقتنامهبراي برون رفت از وضعيت گفته شده در چهل س

هنگام   هدولتهايي كه چنين منابعي در طول تقاطع خطوط مرزي آنها وجود دارد، منعقد شده و يا ب
حدود مرزي به كشف احتمالي چنين منابعي اشاره شده و در هر دو مورد  هاي تحديد تنظيم موافقتنامه

مزيت . اند  مشترك و چگونگي عملي ساختن اين همكاري پرداختهبرداري به اصل همكاري در بهره
كشورهاي  همه المللي و در نظر گرفتن حقوق  كمك به حفظ صلح و امنيت بينبراين همكاري عالوه 

هاي اقتصادي در بخش  جويي  صرفهاز منبع، برداري بهره نفع در منبع مشترك، حداكثرسازي ذي
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ام شده نفت استحصالي، حفاظت از منابع و رعايت الزامات اكتشاف و استخراج و كاهش قيمت تم
  .زيست محيطي و انضباط مالي را به همراه دارد

برداري از  المللي در خصوص بهره  كه اولين موافقتنامه بين1958بر همين اساس از سال 
المللي   مورد موافقتنامه بين140 تاكنون بيش از ،منابع مشترك بين عربستان و بحرين منعقد گرديد

برداري از منابع مشترك نفت و گاز اختصاص داشته   به همكاري در بهرهتنظيم شده كه يا مستقيماً
كدام از اين ترتيبات همكاري،  البته در هر. يا در تحديد حدود به موضوع توجه و تصريح شده است

مابين  فيفني مخزن و روابط  هاي حقوقي مختلفي با توجه به خصوصيات عمومي و شكل و قالب
  . كار گرفته شده است هكشورها ب

اي چنين  رغم رويه سؤال اساسي در مورد اين قبيل مخازن مشترك، آن است كه آيا علي
ي مراجع قضائ ءالملل درياها، آنچه از آرا نفع و با وجود مقررات حقوق بين ي  گسترده بين كشورهاي ذ

 مجمع عمومي ملل متحد در خصوص هاي دست آمده است، قطعنامه  المللي به و داوري بين
المللي  نـررات بيـبرداري از منابع طبيعي و اخذ وحدت مالك و تنقيح مناط در مق چگونگي بهره

توان  المللي، مي اي و ضوابط آبراههاي بين هاي منابع جاندار مهاجر دوكاشانه به برخي از گونه  راجع
الملل عرفي داير بر ممنوعيت حيازت يا  در خصوص منابع مشترك نفت و گاز به نوعي قاعده بين

  برداري از منابع موصوف معتقد بود؟  برداري رقابتي و لزوم همكاري در بهره بهره
وب چ آيا چار،نفع به همكاري در صورت مثبت بودن پاسخ و امكان الزام كشورهاي ذي

  قدر كافي روشن است؟ اين همكاري به
  

  كليات : بخش نخست
  گفتار نخست
   تعاريف

  
          زمنابع مشترك نفت و گا: ند نخستب

اسـتفاده از منبـع     . مقصود از منبع، هر ظرف طبيعي است كه در آن نفت و گاز يافت شود              
جـاي   هكارگيري آن ب   هعلت قابليت ب   هيك از اصطالحات مخزن، ميدان يا حوضه نفتي ب         جاي هر  هب

رك براي منابع نفـت و گـاز        ـف مشت ـصري و ـكارگي هـورد ب ـدر م . انه است ـگ ك از موارد سه   ـي هر
 و  3 فرامـرزي  2، عـام  1اف مـشترك،  ـريك از اوصـ   ـ هـ  .عي مناقـشه بـسيار اسـت      ـالت طبيـ  ـدر ح 

                                                           
1. Shared 

2. Common 

3. Trans-boundary 
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هاي خاص حاكم بـر        بعد از كلمه منابع، القاكننده معنايي ويژه است كه طرفداران رژيم           4المللي بين
 shared وcommon resourcesقدر مسلم اين است كـه  . كنند منابع طبيعي از آنها استفاده مي

resources                 باشـد و      مبين حق مالكيت اشتراكي دو يا چند دولت يا شخص بر منبـع طبيعـي مـي
   .حاصل آن ممنوعيت تصرف غيرمالكان در آن است

و به يك اندازه، تعلق منابع به   با قوت بيشتريtrans-boundary resourcesاصطالح 
 بر international resourcesو باالخره عبارت  5كند يك كشور يا همه را از ذهن دور مي

در . كيد داردالمللي نسبت به قواعد ملي تأ المللي بودن منبع و اولويت تبعيت آن از قواعد بين بين
 البته برخي از 6. استshared resourcesتر است، تركيب  ميان اصطالحات ارائه شده آنچه رايج

 را اراده اللفظي تحتاند كه از آن نبايد معني  ادآوري اكيد كردهاند، ي كار برده هكه آن را ب  كساني
 بيان يك واقعيت جغرافيايي يا گفته، صرفاً كرد بلكه مراد از اين اصطالح يا ديگر واژگان پيش

  7.شناسي است و اخذ مفهوم تعلق يا مالكيت صحيح نيست زمين
  
  

  
                                                           

4. International 

 مخزن نفت يا گازي كـه در طـول خـط     2000 مكزيك مصوب سال     ـ  ود فالت قاره امريكا   حد  موافقتنامه تحديد  4 در ماده    .5
در موافقتنامـه  . مرزي فالت قاره دو كشور گسترده شده باشد و از دوطرف قابل برداشت باشد منبع فرامرزي تلقي شـده اسـت                  

رفته است و در مواردي كه دو دولت در         طور مكرر از منبع فرامرزي نفت و گاز سخن             نيز به  2005فرانسه و كانادا مصوب سال      
مورد چنين وصفي براي يك مخزن اختالف داشته باشند، موضوع توسط كارگروه دومليتي و در مرحله بعد توسـط كارشـناس                     

 .گيرد مستقل مورد رسيدگي و اعالم نظر قرار مي
توان به موارد زيـر       ر رفته است كه از جمله مي      كا هالمللي بسيار بيشتر از اصطالحات ديگر ب        اين اصطالح در اسناد معتبر بين      .6

  :اشاره كرد
-At the 1972 Stockholm Conference it proved to be impossible to include a substantive paragraph on 

shared resources in the UN Declaration on the Human Environment. 

-General Assembly Resolution 3129 (XXVIII) of 13 December 1973 mandated the Governing Council of 

UNEP to formulate international standards for the conservation and harmonious exploitation of shared 

resources, including a system of prior information and consultation. 

عنـوان منبـع مـشترك معرفـي شـده        ناگي ماروس، رودخانه دانوب بهـ گستري در قضيه گابچيكوالمللي داد  ديوان بين  رأيدر  
  .است

Case concerning the Gabchiko- Nagymaros (Hungary v. Slovakia). ICJ.Reports 1997, p. 7, para. 85. 

حـذف  ) مـشترك  وضـوع منـابع طبيعـي     مخبر ويژه م  (الملل هم در هنگام بررسي گزارش آقاي يامادا           كميسيون حقوق بين   .7
بـراي آگـاهي   . المللـي دانـست    را نپذيرفت و آن را اصطالح جاافتاده بينnatural shared resource از تركيب sharedوصف 

  :ل لفظي به منابع زير مراجعه كنيدبيشتر از اين جدا
-  Jean-Pierre Bouvet “L’unite de gisement hydrocarbures et autres matieres minerals”  L’Harmattan 

(2004) Paris, p. 2.        

- Nicollas Schrijver, op. cit., pp. 121-122-206-208. 

-Third report on shared natural resources "trans-boundary groundwater".  Doc. A/CN.4/551(2005). 
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   منابع سيال و غيرسيال:بند دوم
ودن نفت و گاز نسبت به ديگر منابع طبيعي غيرمتحرك، خصيصه سيال يا متحرك ب

حتي طبيعت مخازن نفت و گاز با آب و . كند آن را متفاوت و دشوار مي رژيم حقوقي حاكم بر
 ولي مواقعي 8چه از منابع طبيعي مهاجرند نفت و گاز اگر. ديگر منابعِ به ظاهر مشابه، متفاوت است

 ديگر امكان جابجايي بسيار كمتري دارند تا اينكه ،فتندا  گير مي9تله نفتيدر كه به اصطالح 
معدود نويسندگان حقوقي، سيال  .سوي مخزن پيدا شود و از آن ناحيه فرار كنند منفذي از يك

بودن و مهاجرت كردن نفت را خصيصه معناداري در بررسي رژيم حقوقي حاكم بر آن و ساير 
  10.دانند معادن كاني نمي

  
  سازي يا آحادسازي يك كاسه : بند سوم

كه وجود مخزن يا مخازن نفت و گاز در تقاطع مرز دو كشور يا قطعات متعلق به                هنگامي
برداري بهينـه      براي بهره  ،رود شود يا احتمال يافت شدن آن مي       دو يا بيش از دو شخص يافت مي       

ني تر از مخزن مشترك دو دولت يا اشخاصي كه در قطعات گفتـه شـده حقـوق معـد                    و كم هزينه  
تنظــيم موافقتنامــه آحادســازي يــا اي مــوارد مجبورنــد نــسبت بــه  تواننــد و در پــاره دارنــد، مــي

كـه بـين دو دولـت منعقـد شـود،            صـورتي  اي در   چنـين موافقتنامـه   .  اقدام كننـد   11سازي  كاسه يك
بنا به مراتب فوق آحادسازي عبارت است از انجـام          . شود  المللي گفته مي    موافقتنامه آحادسازي بين  

يات مشترك و هماهنگ اكتشاف و استخراج در يك مخزن نفت يا گاز توسط مالكان حقـوق                 عمل
  .در قطعات مجزا كه زير آنها چنين مخزن يا مخازن مشتركي قرار دارد

  
  

  

                                                           
 اثر محمد رضا رضايي، چاپ      زمين شناسي نفت   كتاب   123 تا   109 براي آگاهي از چگونگي مهاجرت نفت به صفحات          .8

 . تهران مراجعه فرماييد1384دوم، انتشارات علوي، 
9. Oil trap 

10  . Jean-Pierre Bouvet, op.cit., p. 9. 

11. Unitisation   يا Unitization    27/3/1350( موافقتنامه تحديد حـدود فـالت قـاره ايـران و بحـرين             2 ماده   »ب« در بند 
 20 شمـسي و  29/6/1349( موافقتنامه تحديد حدود فالت قـاره ايـران و قطـر           2 ماده   »ب« بند   و )1971 ژوئن   17 شمسي و 
كار خواهند برد تا نـسبت بـه هماهنـگ           هكوشش خود را ب   ....«اما در ترجمه اولي  آمده است        . تكرار شده است   )1969سپتامبر  

 و در ترجمـه  دومـي قيـد شـده اسـت              »رزي توافق حاصل كننـد     آن در طرفين خط م     يك كاسه كردن  ) يا(ساختن عمليات و    
افـق  آن در دو طرف خـط مـرزي تو  وحدت  ) يا(و  طرفين كوشش خواهند كرد كه نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عمليات            ..«

فحات  ص،هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها، اداره كل قوانين و مقررات رياست جمهوري، جلد اول       مجموعه توافقنامه » كنند
  .270 و 196
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 12 توسعه اشتراكي مخازن نفت و گاز مشترك: بند چهارم
ف آن  در مواردي كه مخازن نفت يا گاز مشترك در مناطقي كشف شود يـا احتمـال كـش                 

هـاي مناسـب     يكـي از گزينـه   ،برود و دو دولت نسبت به آن مناطق اختالفات مرزي داشته باشند           
برداري از منابع هيدروكربني موجود در آن منطقه تا قبل از دسـتيابي               منظور بهره   براي دو كشور به   

. باشـد   به موافقتنامه تحديد حدود مرزي، استفاده از تأسيس موافقتنامه توسعه مشترك منطقه مـي             
اند نيـز   ها ممكن است ندرتاً در مواقعي كه مرزهاي دو كشور تحديد حدود شده    اين نوع موافقتنامه  

برداري از برخي منابع طبيعي و از جمله هيدروكربنهاي واقع در منطقه مورد نظر، منعقد                 براي بهره 
  .شوند

ها در خصوص   همكاري بين دولت   «:سيس فوق را چنين تعريف كرد     توان تأ  ترتيب مي   بدين
كه در تقاطع مرز دو كشور  برداري از برخي مخازن، ميادين يا توده منابع غيرجاندار اكتشاف و بهره
  13.»اي با ادعاهاي تداخل مرزي قرار دارند اند يا در منطقه گسترده شده

  
  گفتار دوم

  هاي حقوقي ملي  اشتراك در منابع طبيعي در نظام
 

تا چه ميزان مالكيت خصوصي بر منـابع نفـت و گـاز             در كشورهاي بسيط، بسته به اينكه       
فرانسه يا ايـران و بـسياري از         عنوان مثال در    به. رواج داشته باشد، دامنه بحث متفاوت خواهد بود       

ت و گاز متعلق به دولت است چنانچه نفـت و گـاز در              ـه معادن نف  ـوسعه ك ـال ت ـكشورهاي در ح  
معـادن كـشف شـده بـه        زش اراضي بدون لحاظ     هاي متعلق به اشخاص كشف شود، ار        زمين ِ زير

معمـوالً شـركت ملـي    (شود و اراضيِ مورد نظر در اختيار دولت يا نماينـده آن      صاحب آن داده مي   
ها همواره اين امكان وجود دارد كه پس از وضعِ يدِ شركت نفت             در اين وضعيت  . گيرد قرار مي ) نفت

 آنهـا بـه پيمانكـاران بـراي اكتـشاف و      بر زمينها و تقسيم آن بـه بلوكهـاي مختلـف و واگـذاري            
در . برداري به روشهاي متداول در صنعت نفت، مخازني كشف شود كه بين دو بلوك قراردارد    بهره

بين دو عامل و پيمانكـار را در         ما ل في ت ضوابطي وجود داشته باشد تا مسائ      اين موارد هم الزم اس    
ر مواردي كه بين مرز بلـوك       اين وضعيت د  . خصوص مخزن مشترك كشف شده، مشخص نمايد      

 يـا   جزئاًشود كه از هر دو طرف         تحت عمليات و زمينهاي مجاور آن، مخزن نفت يا گاز كشف مي           
اي  متأسفانه در مقررات نفتي ايران هيچ اشـاره . تواند مطرح شود  قابل استحصال است، نيز مي كالً

                                                           
12  . Joint Development Zone Agreement (JDZA) 

13. R. Lagoni, International Law Association Warsaw Conference (1988) Report on Joint Development 

of  Non-Living Resources in the  Exclusive Economic Zone, p. 2.(cited) in  Fox Hazel, op. cit.,p. 44. 
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، موضع قـانون چيـست؟      ت گفته شده  به موضوع نشده و معلوم نيست در صورت مواجهه با وضعي          
   14. الزم است در كشور ما نيز همانند كشورهاي ديگر، به موضوع گفته شده، توجه شودرو اين از

مسئله در كشورهايي كه مالكيت بـر منـابع نفـت و گـاز و فعاليتهـاي اكتـشاف و                    اما اين   
. باشـد   تـر مـي     رسـميت شـناخته شـده اسـت، ملمـوس           استخراج آنها توسط بخش خصوصي بـه      

برداري از منابع زيرزمينـي       االصول هر مالك حق دارد در زمين خود، اقدام به اكتشاف و بهره             علي
نموده يا زمين خود را براي همين منظور در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي متخـصص در ايـن                   

در ميان اين كشورها، اياالت متحده امريكا از ادبيات حقوقي غني در مورد مخـازن               . زمينه بگذارد 
دست آمده در آن كشور هم به ميزان زيادي در            هحلهاي ب  ترك نفت و گاز برخوردار است و راه       مش

 60بـه واقـع هـر آنچـه در دهـه            . زمينه بحث ما مورد تبعيت كشورهاي ديگر قرار گرفتـه اسـت           
ـ ـع سيـورد منابـعد در مـميالدي و ب  ـ ـهـ  هـرقـ ـرزميني مـشترك ج ـال زي وسط علمـاي  ـاي آن ت
در امريكا تجربـه شـده        زده شد، در دهه آخر قرن نوزدهم و دهه اول قرن بيستم            الملل حقوق بين 

اي از قواعد، براي مواجهه با مسئله منـابع مـشترك              مجموعه تكامل يافته    تقريباً 50بود و در دهه   
 . نفت و گاز در آن كشور وجود داشت

حـاكم بـر   با عنايت به كليات گفته شده، حال مناسب است نگـاهي بـه تحـوالت قواعـد               
 . هاي آن داشته باشيم مالكيت منابع نفت و گاز با توجه به ويژگي

  :ره معادن از جمله نفت وجود دارددر ميان كشورهاي غربي دو نظريه متفاوت دربا
 در اروپا قبول عام يافت، معادن 1810دنبال قانون معادن ناپلئون از سال  نظريه اول كه به

 كه قانون نفت آن كشور 1934م نمود و در انگلستان نيز از سال زيرزميني را متعلق به دولت اعال
       .رسميت شناخته شد  به تصويب رسيد، اصل تعلق معدن نفت به دولت به

پذيرد و ابتناي آن هم بر  نظريه دوم مالكيت بر منابع معدني را به تبع مالكيت بر زمين مي
 در عين حال مالك قرار و فراز آن موجب آن مالك زمين اي در حقوق رم است كه به قاعده

در . اين نظريه از طريق انگلستان به امريكا رفته و در آن كشور رايج گرديده است. شود شمرده مي
  .كنيم ادامه بحث، تحوالت اين قاعده را بررسي مي

  
  
  

                                                           
سازي منـابع مـشترك را در قانونگـذاري           سال اخير كشورهاي مختلف به موضوع توجه كرده و مقررات يكپارچه           15 طي   .14

مدخل را در مخـازن      نفع و ذي   اي ذي هدر نظر گرفته و روابط گروه     ) قراردادهاي نمونه (مستقل يا در قراردادهاي تنظيمي خود       
  .اند  و گاز مشترك به تفصيل مشخص كردهنفت

Weaver L. Jacqueline & Asmus F. David” Unitization oil and gas field around the world: A comparative and 

analysis of national laws and private contracts”28 Houston journal international law.3 spring 2006 p. 11. 
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   15 قاعده تبعيت: بند نخست
 فوت 69در عمق  كه اولين چاه نفت در تيتوسويلِ پنسيلوانياي امريكا 1859در سال 

 حفر شد، اصل رايج در مالكيت معدني در حقوق اياالت متحده عبارت بود 16»ادوين درك«توسط 
 مالك فضاي محاذي آن در زير و باالي ، كه بر مبناي آن هركس مالك زمين است17اي از قاعده
 و 20»خاز بهشت تا دوز« براي بيان گستره اين قاعده آن را اصل 19 پرفسور كريبت18.باشد آن مي
 بر پايه اين اصل، مالك زمين، مالك هر آنچه در سطح، 21.اند ناميده» از فرش تا عرش«برخي 

خيلي زود معلوم شد كه نظريه تبعيت . باال و پايين آن تا هر عمقي يا ارتفاعي كه باشد، خواهد بود
كند براي مديريت استخراج نفت  خوب عمل مي) جامد در مقابل سيال(كه در معادن سخت 

عنوان مثال عموماً هيچ ترديدي وجود ندارد كه چه   چون اين معادن جامدند و به؛نامناسب است
توانند از   اما نفت و گاز سيالند، اين منابع مي22كسي مالك يك رگه طال يا ذغال سنگ است

 لذا خيلي ؛ به اصطالح مهاجرت كنند جا شوند ه جاب هاي رسوبي ه به نقطه ديگر در حفراي نقطه
ار است كه تعيين كنيم آيا نفت و گاز توليد شده از زير يك قطعه زمين مشخص يا قطعه دشو

  .زمين ديگري بوده است
 يعني نظريه "Laissez faire"ترديد پايبندي و وابستگي به اصل تبعيت، با قاعده  بي

عي رايج اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن دوران كه بر سياست اعطاي اجر و پاداش به افراد سا
 نظريهانگيز نيست كه   لذا تعجب؛كرد، در تعارض بود در رساندن منفعت نهايي به اجتماع تأكيد مي
  23.اصالح شود» قاعده حيازت«تبعيت در مورد معادن سيال ديري نپايد و با 

  
  
  

                                                           
15. The ad coelum doctorine 

16. Edvin Derck 

17. "cujos est sdum, ejus est usque ad codum et ad inferos" 
مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجـا بـاال رود و   «: 1307ا مصوب .ا. قانون مدني ج 38 ماده   .18

انون استثناء كـرده    آنچه را ق  گونه تصرف در هوا و قرار را دارد مگر           همههمچنين است نسبت به زير زمين، بالجمله مالك حق          
 .»باشد

19. John S. Lowe “oil and gas law” Published by Thomson West. 2003 USA, p. 9.  

20. "Heaven to Hell" 

 .213 ص، نقل از محمد علي موحد، نفت ما و مسائل حقوقي آن»من التخوم االرض الي نجوم السماء« به اصطالح فقها .21
22. Tony Fogarassy, op. cit., p. 2. 

23. John S. Lowe, op. cit., p. 9 and Tony Fogarassy, op. cit, 3 and Bruce M. Kramer & Anderson Owen 

“Law of capture: An oil and gas perspective” Environmental law. Vol.35. 2005, pp. 900- 906.  
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 24قاعده حيازت: مبنددو
چـاه  ناپذير حقوق نفت و گاز امريكا از زمان تكميـل اولـين               بخش جدايي  25قاعده حيازت، 

تـر دربـاره      نفتي تجاري در پنسيلوانيا بوده است، البته توسعه اوليه قاعده در خالل سؤالي گسترده             
زمين، علقه مالكيتي قابـل تـصور اسـت يـا خيـر و               كه آيا نسبت به نفت و گاز در زير        اين مسئله   

 اين بـود    حقيقت. باشند، مطرح شده بود    اينكه اين مواد جزء اموال يا حقوق مادي يا غيرمادي مي          
 مالكيـت   نظريـه يكـي   ،  كه دو نظريه عمده درباره مالكيت بر نفت و گاز در امريكا وجـود داشـت               

   27. و ديگري نظريه عدم مالكيت26مطلق
شـود كـه      مطابق نظريه اول، نفت و گاز در مخزن طبيعي خود، ملك كسي محسوب مـي              

اشـكال ايـن    . شـود   تلقي مـي  تر، نفت و گاز جزء زمين        به عبارت ساده  . مالكِ زمين روي آن باشد    
اما نظريـه دوم كـه      . نظريه، همان قابليت مهاجرت نفت و گاز و عدم كنترل آن براي مالك است             

 مالكيت زمين را در مورد مواد فرار و مهاجر فقط مشتمل بر حق              ،معروف است » عدم مالكيت «به  
ز در دهانه چـاه قـرار       كه حفاري انجام شود و نفت و گا        صورتي داند، يعني در   انحصاري حفاري مي  

  . گيرد به مالكيت قطعي صاحب زمين درخواهد آمد
. ي متفاوت و غيرمـسلم مهمـي منتهـي شـد       اين ديدگاهها به تصميمات قضائ     الدر هر ح  

متضمن   مالكيت زمين ضرورتاً   د كه دادگاه اعالم كر   Westmoreland28عنوان مثال در قضيه       به
نانچه حفاري به يك مخزن مشترك منتهي شود، نفت          بنابراين، چ  مالكيت بر نفت زير آن نيست؛     

  . استحصالي مال كسي خواهد بود كه آن را توليد كرده است
اين قبيل تصميمات عمالً حقوق حيازت را برقرار كرد كه براساس آن مالكيت بر نفت، از                

نمـود  توان تصور    آساني مي  اي، به   با چنين پيشينه  . شود استخراج و تصرف عملي بر آن حاصل مي       
كه اكتشاف نفت، يك نوع ميدان رقابت بوده كه در آن هيچ پشيماني در حفاري روي يـك منبـع        

تـرين زمـان ممكـن وجـود         واقع در دو طرف مرز زمين استجاري يا ملكي و توليد از آن در سريع              
  29.نخواهد داشت

                                                           
24. The Law (rule) of capture 

 ؛حيازت اشـياء مباحـه     اراضي موات و     ءاـه احي ـ ب ـ1: شود  تملك حـاصل مي   :دارد ا مقرر مي  .ا.ج قـانون مـدني    140ده  اـ م .25
 . به ارثـ4 ؛وسيله اخذ به شفعه ه بـ3 ؛وسيله عقود و تعهدات ه بـ2
 .استيالءمقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و : م . ق146 ماده -
يا چـشمه جـاري      قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد          ، به قصد تملك   ،در زمين خود يا اراضي مباحه     كس   هر: م. ق 160 ماده   -

 .استكه به آب نرسيده تحجير محسوب  شود و در اراضي مباحه مادامي كند مالك آب آن مي
26. Absolute ownership theory 

27. Non ownership theory 

28. Westmoreland and C. Nat. Gas Co. vs. De Witt, 130 para. 235 (1899). Bruce M. Kramer & Anderson 

Owen, op. cit., p. 906. 

29. Keith W. Blinn and other, op. cit., p. 210.  
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 قاعده حقوقي، در عـين حـال كـه غيرعـادي اسـت، معمـول                عنوان يك   قاعده حيازت به  
هاي اوليه اعمال قاعده حيازت، دادگاهها گرايش زيـادي بـه اجـراي خـالص آن              در دوره . باشد مي

اي توسط مستاجر يا مالك      اي را براي حيازت در ملك يا زمين اجاره          داشتند و استفاده از هر وسيله     
دانستند و در صورت ايجاد برخي مشكالت براي همـسايگان از كالبـد شـكافي قـصد و                    مجاز مي 
 اما با گذشت زمان براي اعمال اين        30،كردند  كننده به نفع اجراي قاعده خودداري مي        ازتهدف حي 

  .هايي برقرار شد قاعده محدوديت
  

  هاي قاعده حيازت  محدوديت: بندسوم
از مـدتها قبـل     ) خالص(شد، قاعده حيازت با كيفيت گفته شده          بيني مي   كه پيش   طور  همان

 نفت و گاز نيز همين وضعيت رخ دهـد،        طبيعي بود در زمينه     رفت و     در زمينه آب، رو به تعديل مي      
عنـوان مثـال بـرخالف     بـه . طور ذاتي با مبناي عقلي خود محدود شده است     چون قاعده حيازت به   

آنچه در ابتداي عمل به قاعده حيازت توسط دادگاهها پذيرفته شده بود يعنـي اسـتفاده از ابـزار و                    
...) مانند استفاده از آب، ايجاد انفجار و(يات بازيافت نفت وسايل غيرطبيعي براي حداكثرسازي عمل    

  . هاي قاعده حيازت ندانستند برداري را مشمول حمايت اكثر دادگاهها اين نوع بهره
همچنين در مواردي كه گازي كشف شده باشد و پس از آن مالك درب چاه خود را ببندد                  

 گازي كه گفتيم يا گازي كه براي افزايش         و همسايه با حفر چاه در ملك خود، اقدام به استحصال          
از سـپر    ونمايـد ، اعمال مالكيـت  تواند بر گاز استحصالي توليد نفت به چاه تزريق شده، بكند، نمي   

چون مالكيت بر هيدروكربنهاي    . گذارد، استفاده كند    مسئوليتي كه قاعده حيازت در اختيار او مي        بي
بدون اينكـه مالـك قبلـي از آنهـا          (كند،     تصرف مي   حيازت شده توسط فرد ديگري كه آن را        قبالً

   31.افزايد چيزي بر پاسخ به تقاضاي انرژي نمي) اعراض كرده باشد
در هر حال قاعده حيازت چه در سطح اياالت و چه درسطح فدرال با يك سلسله مقررات                 

  .به شرح زير تعديل گرديد
                                                           

 منظـور   بـه عادي  تواند براي حيازت، از وسايل غير        مطرح گرديد كه آيا مالك مي      سؤالاين حمايت تا بدانجا رسيد كه اين         .30
عنـوان مثـال آيـا        بـه .  و گاز به سمت دهانه چاه خود استفاده كند و به اصطالح مخزن مشترك را جارو كنـد                 سوق دادن نفت    

دادگاه عالي اينديانا در خصوص اختالفي در اين . منظور افزايش توليد پذيرفتني است استفاده از نيتروگليسرين و ايجاد انفجار به
از استفاده از اين ماده انفجاري، از اعطاي حق استفاده از نيتروگليسيرين به زمينه، ضمن صدور دستور موقت مبني بر خودداري 

دليل ممنوعيت يا ناتواني قانوني در استفاده از آن ماده براي استحصال تتمه مخزن، بلكـه بـر           خوانده خودداري كرد، البته نه به     
شبيه به همين مسئله در مـورد پمـپ   . و آزار تلقي شود مزاحمت  منزله  بهتواند   اين مبنا كه ايجاد انفجار در منطقه مسكوني، مي        

كردن گاز به مخزن مشترك براي افزايش برداشت از نفت مخزن مشترك مطرح شد ولي دادگاه عـالي پنـسيلوانيا درخواسـت                      
 .خواهان را براي منع خوانده از اين عمل نپذيرفت

31. Bruce M. Kramer  & Owen. L Anderson, op, cit,  p. 911. and - John S. Lowe, op. cit.,pp. 11-2. 

 .اند  بررسي كردهEscaped Hydrocarbons محدوديت بر قاعده حيازت را تحت عنوان نوع اين »لو«آقاي 
John S. Lowe, op. cit., pp.11- 12. 
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   32هم پيوسته هـ حقوق مرتبط يا ب1

در دادگاه عالي Elliff  v. Texon Drilling Co .قضيه كالسيك نظريه حقوق مرتبط با 
 در حفاري مورب و بروز انفجار بـراي         Texonتوجهي   علت بي  در اين قضيه به   . تگزاس مطرح شد  

ت و  ـاز مخزن مشترك سوخـ    ـگ ت و ـادي از نف  ـگي بزرگ در مسير چاه، مقادير زي      ـرداشتن سن ـب
ر كردند كه مقاديري زيادي نفت و گاز از دست رفـت تـا    اعالم نظ،كارشناسان شاهد. از بين رفت  

   33.محصول، زير زمين خوانده قرارگيرد
قاعـده  . كنـد   نظريه حقوق مرتبط پيامد قاعده حيازت است و از منطـق خـود تبعيـت مـي                

خاطر سـودمندي عمـومي در وفـور انـرژي،           هحيازت با تشويق و ترغيب توسعه منابع نفت و گاز ب          
. گيـرد   لذا هر فعاليتي ناسازگار با آن هدف، مورد حمايت قاعده حيازت قرار نمي             ؛پذيرفته شده بود  

مباالتي به قابليت توليد ساختار نفتي براي توليد ديگـران خـسارت وارد خواهـد                 كه بي  گونه  همان
در واقع حقوق مرتبط مقـرر      . بار خواهد آورد   بهكرد، تكنيكهاي توليد مخرب و مسرفانه، مسئوليت        

 داراي حقي نسبت به شانس عادالنـه بـراي          ه هر مالك معدني در منبع مشترك، اساساً       دارد ك  مي
كه در خود  توليد نفت و گاز از ذخاير زير زمينش متناسب با مقدار قابل برداشت از كميتي از ذخاير     

  34.باشد دارد، مي
  

 ـ قواعد موضوعه حفاظتي 2
طـور شايـسته      وانسته بـود بـه    هاي گفته شده براي قاعده حيازت نت       يك از محدوديت   هيچ

اشكاالت عملي قاعده حيازت را مرتفع كند، در نتيجه وضع مقـررات حفـاظتي از منـابع بـا ارزش                    
قاعده، اسراف اقتـصادي      چرا كه در صورت رقابت بي      ؛نفت و گاز با توجيهات زير الزم دانسته شد        

                                                           
32. Correlative rights 

 Stephanوان مثال در قضيهـعن اوت، بهـاي متفهـانـف در زمـلـراد مختـراي افـون بـاي گوناگـزهـيـني چـطالح يعـن اصـاي

County. v. Mid-Kansas Oil & Gas Co.254.w 290 (tex.1923)      ًبـراي  دادگاه عـالي تگـزاس ايـن اصـطالح را صـرفا 
، تنهـا يـك راه جبـران        كنـد   مـي حقوق مرتبط كه دادگاه در اينجا به آن اشاره          «كار برد    هب) افقي( بر تشريح قاعده حفاري ميان   

ها را برهم خواهد زد و برداشت بين دو قطعه زمين را برابر خواهد     براي حفاري افقي چاهها كه نقشه      دياري است يعني حقي   خو
    .»كرد

Ibid, p. 903 and Gideon Wiginton, op. cit.,p. 1809. and John S. Lowe, op. cit.,pp.14-15 

 كـرد، خوانـده،     دن نفت و گاز مخزن مشترك طرح دعوي        از دست دا   خاطر ه براي جبران خسارات وارده ب     Elliffكه   وقتي .33
كه هر مالك، داراي حقـي  طور دادگاه با بيان نظريه حقوق مرتبط داير بر اينكه همان. عنوان دفاع مطرح كرد قاعده حيازت را به  

كـسي كـه از توليـد از        ز هر ست به همان ترتيب حق حمايـت ا       نسبت به سهم عادالنه و منصفانه از نفت و گاز زيرِ زمين خود ا             
 در حال هدر دادن هيدروكربن بود تـا فـروش يـا             Texonدر واقع   . مانده نيز وجود دارد، اين دفاع را رد كرد         مشترك باز  ساختار

 .كند استفاده از آن، لذا قاعده حيازت رفتار او را توجيه نمي
34. John S. Lowe, op. cit., pp. 14-5. 
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قتصادي، مثل شما خواهـد  ناپذير است چون همسايه شما، حقي شبيه حقوق شما و انگيزه ا      اجتناب
 پس از مدتي شما و همسايگانتان چاههاي بيـشتري از آنچـه بـراي استحـصال                 نتيجهداشت، در   
  . ثر از زمين الزم است، حفر خواهيد كردؤكارآمد و م

هر مالك، تعدادي چاه حفر خواهد كرد، او خود در مورد ضرورت حداكثرسـازي منـافع يـا            
 هر مالكي با عوامـل اقتـصادي، تحـت فـشار خواهـد بـود تـا                  .كند  استفاده از زمينش قضاوت مي    

  . چاههاي بيشتري نسبت به فعالترين همسايه حفاري كند
تـر از وقتـي      كار خيلي پرهزينـه     بار خواهد بود چون اين     اين روند از نظر اقتصادي خسارت     

س شـوند، هـر مـالكي احـسا        گونه چاهها حفاري مي     كه اين  يوقت. ري ضروري است  است كه حفا  
چه زودتر عملياتي كرده و مخزن را قبل از همـسايگانش استحـصال              اجبار خواهدكرد تا آنها را هر     

هاي حفاري و حداكثرسازي حاشيه سود در يـك دوره كوتـاه،              پوشش هزينه  همچنين براي . نمايد
 به آن خواهد شد كه در دراز مدت، بازيافت نهـايي از نفـت و         توليد اضافي از مخزن احتماالً منجر     

گـسترش  . يافت، با درصد بيشتري از حد معمـول كـاهش يابـد             تر افزايش مي   گاز كه با توليد آرام    
 چرا كه بيشترين نفـت      ي آب، موجب هدر رفتن آن خواهد شد؛       ها  سوي حفره  طبيعي نفت و گاز به    

 احتماالً قيمت عالوه توليد اضافي نفت و گاز هماند، ب در كل ساختار مخزن باقي مي» درجا«و گاز 
با كـاهش  . تر خواهد آورد را از آنچه در ابتداي توليد براي فروش آن در نظر گرفته شده بود، پايين     

ترديـد   افزايند و با اين سيكل معيوب، بـي   ها، بر توليد مي     قيمت، توليدكنندگان براي پوشش هزينه    
اي نيمـه كـاره     ات، چاههـ  ـدامـه اين اق  ـنتيجه هم . ابدـي  انه افزايش مي  ـزايد و مسرف   هاي  استفاده

ـ            گذاريهاي بي  سرمايه رها شده،  علـت سـقوط ضـريب       هفرجام و باقي ماندن نفت در زيـر زمـين ب
  .         وري خواهد بود بهره

 دولتهاي ايالتي   ،شد  قيد و شرط قاعده حيازت ظاهر مي        كه مشكالت اجراي بي      گونه  همان
عمـال اقتـدارات انتظـامي بـراي        منظور توسعه حقـوق حفاظـت از نفـت و گـاز بـا ا               هاقداماتي را ب  

اين مجموعه قواعد انتظامي موجب طـرح       . هاي سربار قاعده حيازت آغاز كردند       فرونشاندن هزينه 
موضوعاتي مثل رعايت حريم يا فاصله براي حفر چاه و ميزان استحصال در روز، هفته، ماه و سال 

يازت را با تغيير شـكل آن بـه         در واقع، قواعد حفاظت نفت، قاعده ح      . از چاههاي حفر شده، گرديد    
  . يك نظريه سهم عادالنه فروكاسته است

خاطر  به Sun  شركت نفتي1979 در سال .Wronski.v. Sun Oil Co 35در قضيه
تصرف در مال ديگري كه با تجاوز از ميزان توليد اجازه داده شده توسط دفتر حفاظت دولتي 

خواه را داير بر يشيگان، ادعاي تجديدنظرجديدنظر مدادگاه ت. صورت گرفت، مسئول شناخته شد

                                                           
35. Ibid, p. 928. 
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 قانون حفاظت ايالتي را نقض كرده Sunعمل كردن طبق قاعده حيازت نپذيرفت چون شركت 
. حفاظتي محدود شده است دادگاه يادآوري كرد كه توسل به قاعده حيازت با دستورات معتبر. بود

داري از منابع نفت و گاز در بر امروزه حقوق حفاظت سنگ بناي ساختار حقوقي حاكم بر بهره
  . امريكا است

طور مختصر گفته شد، تاريخ فشرده رفتار كشورهايي است كه مالكيت خصوصي  آنچه به
اند و يكي از تبعات اين امر نيز مسئله اشتراك در مخزن نفت و گاز  بر منابع نفت و گاز را پذيرفته

ل گفته شده در مورد مخزن مسائ. اشدب خصوص مقررات حاكم بر آن مي هو طرق مواجهه با آن، ب
 ميالدي پديدار شد و مباحث حقوقي و فني 50مشترك نفت و گاز ميان كشورها از ميانه دهه 

برداري از اين منابع مشترك حاكم باشد،  مختلفي را در مورد اينكه چه رژيم حقوقي بايد بر بهره
  . برانگيخت

  
  بخش دوم

   گازالملل و منابع مشترك نفت و حقوق بين
  

الملل در خصوص وضعيت حقوقي حاكم بر منابع مشترك  موضع حقوق بين در جستجوي
الملل رفت تا با بررسي  نفت و گاز، همچون هر مطالعه مشابه ديگر بايد به سراغ منابع حقوق بين

قواعد حقوقي در خصوص موضوع  الملل معلوم شود چه آن منابع و عنايت به سرشت حقوق بين
  . باشد د دارد و ميزان الزام و اجبار حاصل از آن چقدر ميتحت بررسي وجو

خالف نظامهاي حقوقي ملي هيچ اقتدار عالي كـه  الملل بر دانيم كه در نظام حقوق بين   مي
اي بـراي اجـراي    اي كه صاحب قدرت كاملـه   آور جهاني وضع كند يا قوه مجريه        بتواند قواعد الزام  

ي عالي كه رجوع به آن به هنگام بروز اختالف الزامي باشد،            المللي باشد و يا نهاد قضائ       د بين قواع
الملـل، خـود واضـعان قواعـد و           در اين نظام حقوقي غيرمتمركز، تابعان حقـوق بـين         . وجود ندارد 

رغم همه تحوالتي  اند و هنوز هم اصل احترام به حاكميت دولتها علي ايجادكنندگان حق و تكليف 
الملـل    در آن رخ داده، جـوهر و موتـور محـرك حقـوق بـين              كه از عهدنامه وستفالي به اين سـو         

الملـل آگاهانـه و       توان كشوري را كه در ساخت قواعد حقوق بين          سختي مي  در نتيجه به  . باشد  مي
  .رغم داشتن اراده آزاد مشاركت ننموده، ملتزم نمود علي

 تـاريخ   ي و در ادواري از    طـور اسـتثنائ      بـه  ه تصوير كشيده شـد،    ـانحراف از چارچوبي كه ب    
 ولي قاعده حركـت در ايـن نظـام          ؛الملل و در برخي موضوعات خاص ديده شده است          حقوق بين 

 شناسـايي قواعـد     رو  ايـن  از. حقوقي به كيفيتي است كه گفتيم و تغيير مـسير در آن بطئـي اسـت               
  .شود ترين چالشها را سبب مي  مهماالجرا در اين نظام حقوقي ذاتاً الزم
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حقوق و تكاليف دولتهـا در برابـر يكـديگر در مـورد مخـزن               حال براي جستجوي     در هر 
الملـل رفـت، در مـورد     شود، بايد به سراغ منابع حقوق بين مشتركي كه در مرز دو دولت يافت مي     

 امـا اكثـر علمـاي حقـوق         ، وجـود نـدارد    نظري  اتفاقچ  ـالملل هي   نـوق بي ـع حق ـابـي من ـايـشناس
 را كه مبناي عمل ديوان در رسـيدگي         36لمللي دادگستري ا   اساسنامه ديوان بين   38الملل ماده     بين

الملـل شناسـايي و       عنوان منابع شكلي حقوق بين      باشد به   به اختالفات بين دولتها و تمييز حق مي       
  . اند معرفي كرده

 اختالفي بين دو كشور در مورد مخزن نفتـي    راهه نيست اگر فرض كنيم مثالً       در اينجا بي  
حدود شده يا نشده باشد، رخ داده اسـت و            از اينكه در آنها تحديد     مشترك در مرزهاي آن دو اعم     

المللي دادگستري حل شده باشـد و آن نهـاد            فرض كه مشكل ارجاع اختالف به ديوان بين          باز به 
در ايـن   . المللي صالحيت الزم را براي رسيدگي به چنين اختالف فرضي داشته باشـد              ي بين ئقضا

ي بـه ايـن اخـتالف بـه چـه           كه ديوان براي رسيدگي قـضائ     اهد شد   صورت اين سؤال مطرح خو    
معيارهايي براي صدور رأي استناد خواهد كرد و از چه ضوابطي حكم خود را استخراج كرده و بـر                   

هايي كه خود و قضاتش دارند در يـك   ترديد ديوان با همه قابليت   بي. كند  موضوع اختالفي بار مي   
  . گزير بايد به ماده گفته شده عمل نمايددارد و نا سلسله محدوديتهاي نهادي قرار

برداري از چنين مخازن مشتركي آزادند و حاكميت همچـون            آيا دولتها در اكتشاف و بهره     
هاي حقوقي ملي بدون هيچ مانع و محدوديتي بـراي مالـك حـق         مالكيت بر زمين در برخي نظام     

الملل نيز همچون  اينكه حقوق بين يا ،دهد حيازت را ولو از نفت و گاز زير قلمرو دولت همسايه مي
برداري از اين مخازن مشترك در نظر  مقررات ملي برخي كشورها قواعدي را براي اكتشاف و بهره

  .شود حقوق همسايه در مخزن محفوظ بماند گرفته كه موجب مي
  

  گفتار نخست
  المللي  معاهدات بين

  
واجهه با منابع طبيعي مشترك جانبه دولتها در طول چهار دهه گذشته در م بررسي رويه دو
ترين و مؤثرترين  برداري از آن منابع، مناسب  در اكتشاف و بهرههمكاريثابت كرده است كه 

 كه پيشتر گفتيم بسياري از كشورها در هنگام انعقاد معاهدات تحديد  طور همان. گزينه خواهد بود
مشترك كه در آنها منابع شناسي  ساختارهاي زمين حدود مرزهاي خود به مسئله امكان وجود
 از دو سوي خط ،برداري از آن نحوي كه امكان بهره مشترك نفت و گاز وجود داشته باشد به
                                                           

36. Statute of International Court of Justice, art, 38 (June 26, 1945), available at http:// www. 

un.org.yu/download/22/222-statute_intl_eng.pdf.  
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اند در صورت مواجهه  اند و خود را ملتزم نموده ي يا كلي ميسر باشد، توجه كردهطور جزئ مرزي به
برداري از آن منابع را  هرههاي دوجانبه موثرترين روشهاي ب با چنين وضعي با انعقاد موافقتنامه

  . جستجو كنند
توان در مناطق بسيار  برداري مشترك زيادي را مي در حال حاضر قراردادهاي بهره

هاي اوليه بروز يك قاعده  تواند مايه متفاوتي از جهان يافت كه همگي تحت شرايط معيني مي
ها،  ي جغرافيايي اين موافقتنامهبه تزايد و هم پراكندگ هم شمار رو. المللي را نويد دهد عرفي بين

چهار . كند هرگونه تالش در نپذيرفتن تكرار وقوع آنها را به صرف اينكه اتفاقي هستند، رد مي
طور اجمالي، ترتيبات همكاري بين اطراف  هاي دوجانبه همكاري كه به مدل اصلي از موافقتنامه

  . باشند  زير ميترين به شرح ترين به پيچيده آن بررسي خواهند شد، از ساده
ه در آنها قابل توجه ـد نكتـشود چن ده ميـها دي موافقتنامه در هـوعي كـم تنـرغ علي

جانبه و بدون هماهنگي با همسايگان خود كه در مخزن  از جمله اينكه دولتها از اقدام يك. است
 و شناسي و مهندسي مخزن همچنين با توجه به مختصات زمين. اند  خودداري كرده،شريكند
اند حاصل مذاكره و همكاري را در بهترين روشهاي  هاي فني و اقتصادي خود تالش كرده توانايي

نحوي كه  ههاي زير بگنجانند، ب برداري از مخازن مشترك در قالب موافقتنامه ممكن در بهره
  . نفع در مخزن رعايت شود االمكان حقوق دولتهاي ذي حتي

  
    برداري به يك كشور واگذاري بهرههاي متضمن  موافقتنامه : بند نخست

ترين گزينه موجود است و به جهت اينكه مستلزم حداقل كار در راه   سادهاين نمونه، منطقاً
 براساس .باشد، براي دولتها جالب است همكاري دوجانبه رسمي و هماهنگي حقوقي و نهادي مي

اختالفي را از سوي دو دولت اداره برداري از مخازن واقع در يك منطقه  اين نمونه، يك دولت، بهره
برخي از اولين . شود ها، شريك و سهيم مي كند و دولت ديگر در درآمد حاصله پس از كسر هزينه مي

خاطر  اند، اين روش به مرور و ظاهراً به برداري مشترك از اين مدل پيروي كرده هاي بهره موافقتنامه
شود،  اكمه او توسط دولت ديگر اداره ميلطمه غيرقابل قبول به حاكميت دولتي كه حقوق ح

كه در يك منطقه، ادعاهاي اختالف مرزي  ويژه هنگامي بسياري از دولتها به. غيرقابل استفاده ماند
اين دولتها از . باشند دهند، رويگردان مي مطرح باشد، از اينكه خودشان را در چنين وضعيتي قرار

كند، حتي  را براي دولت ديگر توجيه و فراهم ميمي طور ضمني صالحيت دائ وضعيتي كه بهظهور 
نگراني از اين است كه چنين پذيرش . اگر صريحاً موقتي بودن وضعيت، شرط شود، وحشت دارند
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شود، سايه شك و ترديد را  ميآشكاري بتواند در آينده كه مسئله تحديد حدود بين دو دولت مطرح 
  37.اين مناطق بيافكندبر قدرت و قوت ادعاهاي دولتهاي عامل نسبت به 

اين نگراني البته چندان موجه نيست ولي عمالً باعث مسدود شدن يكي از راههاي 
 ديوان 1953ي رسد رأ نظر مي به.  مشترك شده استبرداري از منبع همكاري دوجانبه براي بهره

 المللي دادگستري در اختالف بين فرانسه و انگلستان در مورد حاكميت بر برخي جزاير بين
وجه بودن چنين  ها در محدوده دريايي دو كشور نمونه روشني از بي غيرمسكوني كوچك و صخره

  .  هايي باشد نگراني
هاي بسيار جديد شاهد اقبال از اين نوع توافقات هستيم، علت اين امر نيز تا  البته در موافقتنامه

مدي اين ات اقتصادي و كارآ مالحظ،ثانياً روابط مبتني برحسن همجواري و،  اوالً؛حدي روشن است
گفته در  هاي پيش يالمللي در درك و فهم ضرورتها و رفع شدن نگران  بلوغ جامعه بين،روش و ثالثاً

 به اين قبيل توافقات 2005المللي، همگي باعث گرديد انگلستان و نروژ در سال  ي بينسايه رويه قضائ
  :باشد هاي زير مي مههاي اين مدل شامل موافقتنا  نمونه38.گرايش نشان دهند

  )  1958 (39ـ بحرين  موافقتنامه عربستان-
  )1969 (40 موافقتنامه قطرـ ابوظبي-
  )1989( موافقتنامه استراليا و اندونزي -
  
ركب از سه ناحيه ـه مـد كـكن ني ميـبي ه همكاري را پيشـر يك منطقـعاهده اخيـم

 C احيهـراليا و نـت استـت صالحي تحBه ـاحيـرل مشترك، نـ تحت كنتAه ـ ناحي؛زا استـمج
 كه تحت كنترل مشترك بود توسط شوراي وزارتي و يك Aناحيه . ت صالحيت اندونزيـتح

در . شود مقام مشترك مركب از نمايندگان مساوي از هر دولت و سهم برابر از منابع اداره مي
از عوايد حاصل % 10 حاكميتي انحصاري خود را با اعالم و ارسالهر دولت حقوقC  و Bنواحي 

                                                           
37. David M. Ong, op. cit., p. 778. 

برداري از مخازن  كشور در بهره سال تجربه همكاري دو 35 و نروژ كه با تكيه بر انگلستان بين 2005 در موافقتنامه سال .38
باشد تحـت   هاي كوچك كه بخش عمده آن در يك كشور مي برخي ميدان، است نفت و گاز مشترك منعقد شد، تاكيد گرديده

ها به دولت شريك  برداري قرار گيرد و درصدي از عايدات پس از كسر هزينه صورت انفرادي مورد بهره هصالحيت آن كشور و ب
                                                                                    .      داده شود

Peter D Cameron, op. cit.,p. 576.                  
39. United Nations, National Legislation and Treaties Relation to the Law of the Sea 409. UN Doc. 

ST/LEG/SER.B/16,UN Sales No.E/F.74.V2 (1974).   
40. United Nations, National legislation and treaties relation to the law of the sea 403. UN Doc. 

ST/LEG/SER.B/16,UN Sales No.E/F.74.V2 (1974). 
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بندي آن است كه   علت درج اين موافقتنامه در اين طبقه41.كند از ناحيه براي طرف ديگر حفظ مي
تنهايي و براساس مقررات قانوني خود حقوق ديگري را  يك به هر C و Bدو دولت در دو ناحيه 

  . دهد كند و تنها درصدي از درآمد حاصله را به دولت ديگر مي اعمال مي
  

  برداري از منبع مشترك مشاركت دو كشور در بهره هاي متضمن  موافقتنامه: دومبند 
برداري اشتراكي از مناطق مورد اختالف متضمن يك موافقتنامه  يك گزينه شايع براي بهره
نفع و اتباع آنها يا ساير  اجباري بين دولتهاي ذي) جوينت وينچر(داير بر ايجاد يك نظام مشاركت 

ز اين موافقتنامه به هايي ا نمونه. باشد برداري مشترك مي صوب در مناطق بهرهشركتهاي نفتي من
  :شرح زير است

  )1974( كره جنوبي ـ موافقتنامه ژاپن  ـ
  42)1974( اسپانيا ـموافقتنامه فرانسه  ـ
  )1988(ليبي ـ موافقتنامه تونس  ـ
  )1992 (43 ويتنامـمالزي  يادداشت تفاهم ـ
  )1993(مائيكا جاـ موافقتنامه كلمبيا  ـ
  )1995(بيانيه آرژانتين ـ انگلستان  ـ
  )2001 (44سائوتوم و پرنسيپ ـموافقتنامه نيجريه  ـ

  
  برداري با ايجاد مقام مشترك هاي بهره  موافقتنامه: بند سوم

اين نمونه . ترين گزينه است ترين و نهادي برداري مشترك، پيچيده سومين نمونه بهره
 حاكميت ملي را كاهش ري نسبت به دو مدل ديگر است و نتيجتاًمستلزم باالترين سطح همكا

نفع براي ايجاد يك مقام يا كميسيون  اين مدل متضمن توافقي بين دولتهاي ذي. دهد نمي
المللي با شخصيت حقوقي، اختيارات قانوني و قدرت الزام جامع براي مديريت  مشترك بين

چنين نهاد مشتركي برخالف . باشد هاي مذكور ميبرداري از منطقه تعيين شده از طرف دولت بهره
هاي سازنده مدل دوم  واحدهاي نوع مشورتي و ضعيف كه تحت مديريت طرفين با موافقتنامه

                                                           
 : نقل از بهاندونزيـ   موافقتنامه استراليا4 ماده »ب« جزء )2 (و )1( بند .41

Treaty on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesian Province of East Timor and 

Northern Australia, Dec. 11,1989,29 I.L.M. 469. 

42. Convention on the Delimitation of the Continental Shelves of the Two States in the Bay of Biscay, 

June.29, 1974, Spain - France, reprinted in 5 New directions in the Law of the Sea 12(R. Churchill, M. 

Nordquist & S. H. Lay ed. 1977). 

43. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm. 

44 .  Sao Tome & Principe 



  وضعيت حقوقي منابع نفت و گاز ...  183

عنوان نهادهاي قوي با نظارت  شوند، به برداري مشترك كه فوقاً تشريح شد، تشكيل مي بهره
  .اند  تشريح شدهسازي و كاركردهاي وسيع توصيف و انحصاري و اختيار تصميم

  ) 1974( سودان ــ موافقتنامه عربستان سعودي 
  )1979-1990( تايلند ــ موافقتنامه مالزي    

  )1995و پروتكل  1993( 45 سنگال موافقتنامه گينه ــ
  

 هاي آحادسازي  موافقتنامه: بندچهارم
ي مشترك هاي آحادسازي، گروهي ديگر از ترتيبات فعاليتهاي نفتي در مرزها موافقتنامه

حدود مرزي قبالً حل و فصل شده و عنوان  ا مسئله تحديدـه در آنهـد كـده ان ميـرا سام
ه شده و مستقلي را در مباحث توسعه ميادين نفت و گاز مشترك به خود اختصاص داده تشناخ
  :كنيم ها را مرور مي ن موافقتنامهترين اي در زير مهم. است

  ـ هلند  ژ و انگلستانـ نرو هاي انگلستان ـ موافقتنامه1
 )2007و 2003 (46 ترينيداد و توباگوــ موافقتنامه ونزوئال2
  2004سوريه ـ  ـ موافقتنامه تركيه3
 مي 17بعد از چهار سال مذاكره، فرانسه و كانادا در  )2005(كانادا ـ  ـ موافقتنامه فرانسه4

برداري از ميادين هيدروكربني  هاي را در مورد تحديد حدود مرزها و اكتشاف و بهر  موافقتنامه2005
. امضا كردند 47 پيوست راجع به سه ايالت شرقي كانادا و جزاير سانت پيرو و ميكولن6 ماده و 21در 

 چرا كه در آن به همكاري در همه ؛باشد اين موافقتنامه در نوع خود بسيار جالب و جامع مي
  .باشد، اشاره شده استهايي كه ممكن است در مرز مشترك بين دو دولت متصور  صورت

هاي دوجانبه همكاري در اكتشاف و  حداقل نتيجه حاصل از بررسي تعدادي از موافقتنامه
برداري از منابع مشترك نفت و گاز كه متعاقب درج گسترده شرط يافت شدن مخزن  بهره

 نفع هاي تحديد حدود مرزي منعقد شده، مبين اين است كه دولتهاي ذي مشترك در موافقتنامه
المللي اعتباري قائل  با انعقاد قراردادهاي گفته شده، نشان دادند براي قاعده حيازت در عرصه بين
هاي همكاري براي  نيستند و بهترين گزينه را در مواجهه با چنين وضعيتهايي تنظيم موافقتنامه

  . دانند برداري از منابع نفت و گاز مي بهره
المللي  واند نمايانگر يك قاعده عرفي بينكلي بتاينكه چنين رويه نسبتاً گسترده و يك ش

المللي يا توسعه اشتراكي منابع نفت و گاز  سازي بين كاسه  هاي يك مبني بر لزوم انعقاد موافقتنامه
                                                           

45. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm 

46. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm 

47. Canadian Atlantic Provinces and Saint-Pierre & Miquelon 
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توان گفت كه اين رويه دولتها قادر   ولي همين قدر مي،تلقي شود البته محتاج بررسي بيشتر است
قاعده عرفي ( المللي نايل شود   در مورد ممنوعيت حيازت بينالمللي است به يك قاعده عرفي بين

تري از قاعده   استانداردهاي خفيف،چه اينكه دستيابي به قواعد عرفي سلبي) كننده المللي منع بين
مسلم نبودن ضرورت گذشت زمان براي . گيرد تر شكل مي كند و سهل عرفي ايجابي طلب مي

برداري مشترك،  ي در قالب بهرهرفي متضمن همكارالملل ع موجوديت يك قاعده حقوق بين
برداري مشترك كه در  رسد با اتكاي به اين واقعيت كه هيچ نوع يا مدلي از قرارداد بهره نظر مي به

توان ادعا نمود  تنهايي مؤثر باشد، وجود ندارد، بهبود يافته است، ولي هنوز نمي آن شرط عددي به
الملل و  كه مؤسسه انگليسي حقوق بين  گونه همان. يافته استعنوان قاعده عرفي استقرار  كه به

نظر  هباشد كه ب  ميمتغيرهريك از مدلها داراي شماري از احتماالت  «،تطبيقي بررسي كرده است
هاي متفاوت اقتصادي، سياسي، سنتهاي متضاد و درجاتي از  خاطر سيستم هرسد تاكنون ب نمي

  48.»دست آورده باشند  هني را بحساسيت ملي، قابليت پذيرش مسلط جها
كند كه  گيري اوليه داللت مي عنوان نتيجه در هر حال بررسي رويه دوجانبه دولتها به

برداري مشترك يا  الملل عرفي مستلزم همكاري ويژه با هدف و نگاه به بهره قاعده حقوق بين
كه مثالهاي  حالي  در. آحادسازي فرامرزي يك مخزن هيدروكربن مشترك هنوز متبلور نشده است

دهد كه  هاي توسعه مشترك و آحادسازي مخازن مشترك نشان مي باال از چهار مدل موافقتنامه
برداري مشترك را  باشند، ولي كشورها پذيرش بهره هاي متفاوتي مي نفع داراي گزينه دولتهاي ذي

 عنصر اصلي و نتيجهدر . كنند باشد، تلقي نمي  الملل الزامي حل انحصاري كه توسط حقوق بين راه
اعتباري   لزوماً بر بيماند، هرچند فقدان آن ابي باقي ميـ غيرقابل دستي ـ اعتقاد حقوقي اساسي

در واقع، وجود يك اصل كلي همكاري داير بر الزام به . كند حقوقي اين مسئله داللت نمي
چه  اگر؛يد نيستظ ضعف حقوقي محل تردعنوان جايگزيني كارآمد، به لحا برداري مشترك به بهره

  49.نتوان محتواي هنجاري آن را تعيين و مشخص نمود
الملل كه ممكن است حاوي قواعدي در مورد مسئله تحت بررسي  منبع ديگر حقوق بين

  .پردازيم باشد معاهدات عام است كه در زير به آن مي
 يا برداري از منابع مشترك نفت و گاز هيچ معاهده عام در مورد قواعد ناظر بر بهره

ترين معاهده عامي كه به برخي وجوه مربوط  مرتبط. المللي وجود ندارد سازي در سطح بين قانون
 ،برداري از منابع طبيعي دريايي از جمله معادن بستر و زير بستر دريا اشاره كرده است به بهره

                                                           
48. Fox Hazel, op. cit., pp. 34-5.  
49. David M. Ong, op. cit.,p.792. 
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سئله يكردي مترقيانه نسبت به م كنوانسيون رو50.باشد  مي1982كنوانسيون حقوق درياها مصوب 
ساحلي با تحميل اصل همكاري بر دولتهايي كه منافع آنها  مي توسعه صالحيت دولتهايدائ
  . كند ه ميكن است با هم در تعارض باشد، ارائمم

  :  دارد  وضع شده و مقرر مي123اي در ماده  اين اصل كلي همكاري در سطح منطقه
در اعمال حقوق خود و در اجراي بسته بايد با يكديگر  دولتهاي داراي درياي بسته يا نيمه«

  .»تكاليف خود همكاري نمايند
  

برداري مشترك در مناطقي كه درياي  هاي بهره اين شرط، به تعداد زيادي از توافقنامه
ـ مالزي،   هاي تايلند توان از موافقتنامه براي نمونه مي. شوند، مربوط است بسته محسوب مي نيمه

هاي  مور، موافقتنامه ستراليا در مورد درياي جنوبي چين و درياي تي اـ ـ مالزي، و اندونزي   ويتنام
هاي   نمونه.ـ انگلستان مربوط به درياي شمال نام برد  انگلستان، نروژ ـ  آحادسازي فرامرزي هلند

  . توان در خليج فارس پيدا كرد مشابه ديگري را مي
را به همكاري براي دستيابي  كنوانسيون در مورد فالت قاره، دولتها 83كه ماده   همچنان

ربط  در عين حال دولتهاي ذي. كند به توافقنامه در خصوص تحديد حدود مرزهاي خود ملزم مي
عنوان يك اقدام احتياطي در مورد  ها به اند تالش كنند تا مقررات عملي توافقنامه متعهد شده

نهايي  حدود يدكشف مخازن هيدروكربن و معدني مشترك قبل از انعقاد موافقتنامه تحد
اين ترتيبات موقتي عملي بايد با روح تفاهم و همكاري تنظيم و اجرا شوند و  .االجرا شود الزم

به موافقتنامه  دستيابي كه عبارت از نظر به هدف مورد الزم باشد، انجام دهند تا كه كاري دولتها هر
  51.را به مخاطره نياندازدباشد، لطمه وارد نشود يا آن  نهايي حاكم بر منطقه مورد اختالف مي

هاي  استفاده شده در اينجا عمدتاً شبيه به توافقنامه) لحن(توان گفت زبان  حال مي  هر  در
 براي چنين قيودي ابتدا. شود ي يافت ميدريايي است كه در آنها مخازن فرامرز تحديد حدود مرز

  راجع هاي  به اكثر توافقنامهاضردر حال حكه از نظر گذشت  طور  اما همان،درياي شمال مطرح شده بود
كلي و  طور ويژه خاورميانه، كارائيب و پاسفيك آسيايي به به به مناطق دريايي ديگر در اقصي نقاط جهان

تفاوت اصلي ميان اين دو نوع مقررات فقط به . طور خاص گسترش يافته است جنوب شرقي آسيا به
 محدوده زماني دستيابي به توافق شايد نوعي البته در مورد. شود موقعيت خاص خودشان مربوط مي

دور و تسلسل در خالل آن اختالف بروز كند، ولي ترتيبات موقتي اساساً بر روي موقعيتهاي متضمن 
                                                           

سـرعت در     كـشور رسـيد و بـه       120 به امضاي نمايندگان بيش از       گوبي  در مونته  1982 كنوانسيون حقوق درياها در سال       .50
االجرا گرديد، در حال حاضر و بـا          الزم 1994تحد توديع شد و در سال       كل ملل م  ني آنها تصويب و سند آن نزد دبير       مراجع قانو 

  . كشور طرف آن معاهده هستند135  در بخش يازدهم كنوانسيون بيش از1994توجه به تغييرات سال 
<http://www.un.org.Deptes/los/index.htm> 

51. David M. Ong, op. cit., p.782. 
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كه قيود مخزن فرامرزي وقتي نقش خود  حالي در ؛كند هاي قاره تمركز مي ادعاهاي اختالفي در فالت
شروط اخير . حدود شده، يافت شود تقاطع مرزهاي تحديدكند كه يك مخزن نفتي در محل  را ايفا مي

اند و ناگزير به مذاكره براي موافقتنامه ديگر در  هاي مرزي فالت قاره درج شده در اكثر موافقتنامه
  .كنند خصوص مؤثرترين راه براي استخراج از مخزن دعوت مي

، اين قيود، سنگ شود كه در سخنان برونلي و برخي حقوقدانان ديگر ديده مي طور همان
هاي آحادسازي مخازن فرامرزي معدني در جهان فراهم كرده  بنايي را براي بسياري از موافقتنامه

 تصوير شده، نامشخص 83 ماده )3( با اين حال طبيعت دقيق ترتيبات موقتي كه در بند ،است
اطقي از گيرد يا در من كه مخازني زير خطوط مرزي تعيين شده قرار مي  فقط هنگامي. است

شود كه البته محتواي اصلي  شود، تعهدي كلي به همكاري مطرح مي ادعاهاي تداخل واقع مي
  52.اين شرط همكاري هم به نوبه خود نامعين است

الملل و چه از حيث  كننده چه از نظر حقوق بين رسد اينكه دولتهاي مذاكره نظر مي آنچه به
 بنابراين تنها وسيله موجود اثبات ؛ديتي ندارندمهلت و موعد دستيابي به توافق، اجبار و محدو

 15موجب بخش  ههاي اجباري حل و فصل اختالف ب  وقتي است كه به آيينمذاكرات،ثمري  بي
كند كه مذاكرات تابع يك  اين شرط، حداقل داللت مي. كنوانسيون حقوق درياها مراجعه شود

اي در يك مهلت  هيچ توافقنامههاي حل اختالف اگر   زيرا آيين؛محدوده زماني ضمني است
البته در مواردي، اين امكان محدود . تواند مورد استناد قرارگيرد زماني معقول حاصل نشود، مي

طور مكتوب در هر زماني كه مايل به پذيرش حل و فصل  توانند به باشد، يعني اينكه دولتها مي مي
يد حدود مرز دريايي نباشند، مراتب را ل مربوط به تحدبرخي انواع اختالفات از جمله مسائاجباري 

الملل عام و  موجب حقوق بين هنيت و ب مذاكرات راجع به ترتيبات موقتي بايد با حسن. اعالم كنند
كننده متعهدند  طور خاص دولتهاي مذاكره به. ل آيدعم   كنوانسيون حقوق درياها به300ماده 

در موارد اعمال حقوق، صالحيت و آزاديهاي استفاده از حق  به سوء ترتيبي اتخاذ كنند كه منجر
  . شناخته شده طبق كنوانسيون نگردد
وان يك اصل كلي كامالً مبنايي در ـعن هـطور وسيعي ب نيت به تكليف به مذاكره با حسن

 هر دولتي را از لطمه زدن غيرضروري و ناموجه به جريان الملل تصديق شده است و منطقاً بين حقوق
نيت در چارچوب  مثالً در دعاوي فالت قاره درياي شمال اين ضابطه حسن. دارد مذاكره برحذر مي

هاي مرزي فالت قاره با اعمال آنچه معروف به اصول منصفانه است و  مذاكرات راجع به توافقنامه
  .مين شده استهايي انعكاس يابد، تأ ن توافقنامهشود كه در چني فرض مي

                                                           
52  . Rainer Lagoni. “Interim measures pending maritime delimitation agreements”78 AJIL 1984 p.  358. 
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 در اين ؛ است142 ماده ،نوانسيون حقوق درياهايكي ديگر از نكات قابل استفاده در ك
وقتي (دريا  ماده قيدي در مورد وجود مخازن در محدوده صالحيت ملي و منطقه اعماق بستر

 نفع در موارد تواند براي طرفهاي ذي وجود دارد كه مي) منبع مشترك بين مقام و يك كشور
براي شرح .  عمل صريح تلقي شودراهنماي) مواردي كه منبع بين دو كشور مشترك است(مشابه 

  . اين مطلب خوب است به مواد قبل از آن توجه شود
صورتي مبهم، مختص حقوق و منافع مشروع دولتهاي   به142البته بايد دانست كه ماده 

سوي منطقه و مهار آلودگي مربوط  برداري از معادن آن خصوص در آنچه به بهره هساحلي است، ب
گرفتن حقوق و منافع مشروع  در نظرنطقه در خصوص چنين مخازني با فعاليتهاي داخل م. است

عالوه يك سيستم پيش آگاهي و مشورت بايد  به. ربط انجام خواهد گرفت كشورهاي ساحلي ذي
كه فعاليتهايي در   وقتينهايتاً. رعايت شود تا از آسيب رسيدن به اين حقوق و منابع جلوگيري گردد

نابع موجود در محدوده ملي منجر شود، رضايت قبلي دولت ساحلي منطقه بتواند به استخراج م
تواند نسبت به دولتهاي ساحلي همسايه در وضعيت   مياين شرط منطقاً. ربط بايد اخذ شود ذي

  . مشابه در مناطق داراي ادعاهاي اختالفي فالت قاره نيز دنبال شده و تحقق يابد
برداري مشترك بين  يي را براي رژيم بهرهتوانند مبنا ها مي در واقع اين اصول و آيين

شود،  المللي بستر دريا همانند آنچه بين دو دولت يا بيشتر حادث مي نفع و مقام بين دولتهاي ذي
  .دست دهند  به

  
  المللي عرف بين: گفتار دوم

  
كه رفتاري    وقتي. المللي يكي ديگر از صورتهاي بروز و جلوه قواعد حقوقي است           عرف بين 

نحـوي كـه      شـود بـه    سترده و يكنواخت در مواجهه با يك پديده از سوي دولتها ديده مي            طور گ   به
عنـوان يـك    توانـد بـه   نسبت به چنان واكنشي احساس الزام و باور حقوقي پيدا كنند، آن رفتار مي   

  . المللي مسئول دانست توان از نظر بين المللي تلقي شود و متخلف از آن را مي قاعده عرفي بين
المللي، يكي از دو منبع اصلي و در مـواردي تنهـا منبـع       اين واقعيت كه عرف بين     با وجود 

باشد، به چند دليل، مشكالت جدي ذاتي در راه تبيين قواعـد حـاكم بـر ايـن                    الملل مي   حقوق بين 
بـرداري اشـتراكي از منـابع         در هر حال بررسي اينكه آيا دولتها در عمل به بهـره           . منبع وجود دارد  
باشند يا خير را بايد با بازخواني مراحل تحقق يك تعهـد يـا                 گاز مجبور و ملزم مي     مشترك نفت و  

  . الملل عرفي آغاز كرد تكليف حقوقي طبق حقوق بين
تحقق قاعده عرفي، متكي به وجود رويه جاافتاده دولتي و مرتبط به آنچه كـه بـه عنـصر            

اي از  كنند كه چنـين رويـه       قبول مي وسيله آن دولتها      باشد كه به   رواني يا معنوي موسوم است، مي     
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كه در بسياري از معاهدات ديـده   طور  چون تكرار شرطهاي قراردادي همانسوي آنها الزامي است؛   
خود مفاد آنها به قاعده عرفي كافي نيست و به يـك عنـصر               هب تنهايي براي تبديل خود    شود به   مي

 تطبيق خود با چيزي كه همتراز يك        ـ يك نوع احساس تعهد حقوقي، تمايل به         ثانوي احتياج دارد  
نـه تكـرار و نـه       « زيرا طبـق نظـر ديـوان         ـ  تعهد حقوقي است كه همان مفهوم باور حقوقي است        

   53.»ويژگي عادي اعمال، كافي نيست
براي هدف ما رويه دولتهاي متأثر در مورد مخازن نفت و گاز مشترك، اهميت بسيار 

برداري  هاي بهره  نسبت بين موافقتنامه،كننده است عيينآنچه از نظر آماري مهم و ت. زيادي دارد
 باال است و در سالهاي ،مشترك و وقوع چنين مخازني است و از قرار معلوم اين سهم و نسبت

گيري را  تواند اين نتيجه  لذا مي؛اخير هم شتاب بيشتري گرفته و به تعداد آنها افزوده شده است
باشد،  مي عي كه مخازن مشترك بخشي از صورت مسئلهتقويت كند كه رويه يكنواخت در مواق

  . وجود دارد
با اين همه، حتي اين مبناي عددي براي فرض وجود يك تعهد عرفي مبني بر الزام به 

  .  برداري مشترك در زمان اثبات وجود اعتقاد حقوقي ممكن است كفايت نكند بهره
وشن استانداردهاي علمي و كافي طور ر المللي دادگستري به متأسفانه تاكنون ديوان بين

اي باال از قطعيت مورد عمل قرار گيرد،  اثبات دليل را براي احراز وجود عرف كه بتواند با درجه
الملل عرفي  تنهايي براي احراز وجود يك قاعده حقوق بين  لذا رويه دولتها بهست؛ارائه نكرده ا

تري  يكنواختي گسترده مشترك، برداري هبهر هآنجا كه مسئل از .رسد نظر مي ناكافي يا خيلي مبهم به
نفع  گيري شود كه تعهد خاص دولتهاي ذي ييد يك قاعده عرفي الزم دارد، بايد نتيجهرا براي تأ

ه شده حاصل  از دليل ارائتواند صرفاً برداري مشترك، نمي داير بر الزام به همكاري در شكل بهره
تزايد و   هب  غم تواتر رو ر كي از مخازن مشترك عليبرداري اشترا رويه دولت در مورد بهره. شود

  .كند سازي را اثبات نمي تنهايي هيچ رفتار قاعده هيكنواختي ظاهري آن، ب
تواند مطرح شود كه آيا در مورد موضوع گفته شده، يك  رغم نتايج باال اين سؤال مي علي
برداري مشترك توسط  هره بالملل عرفي كه احتماالً اي قابل اعمال حقوق بين قاعده منطقه

  طور بداند، شكل گرفته است؟ همان را الزامي بسته برخي درياهاي نيمه خصوص در نفع ذي دولتهاي
برداري مشترك ترجيح دارد عبارتند  كه پيشتر گفتيم مناطقي كه در آنها رويه دولت در مورد بهره

كننده خليج تايلند و  ادغام (درياي شمال، خليج فارس، درياي چين شرقي، درياي چين جنوبي: از
 منطقاً ،و باالخره درياي كارائيب، همچنين بخشهاي جنوبي و شرقي اقيانوس اطلس) مور تي
عنوان مثال   به؛برداري مشترك نسبت به دولتهاي مربوط برقرار كند تواند فرضي به نفع بهره مي

                                                           
53. North Sea Continetal Shelf Cases, 1969 I.C.J.  p. 44. 
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هاي تحديد حدود قابل توجه  فقتنامهها با موا در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه نسبت اين قبيل موافقتنامه
 7، و تايلند 14 روي 12 ، اندونزي10روي  8، هند 7 روي 6، استراليا 4روي  2عربستان . (است
در بطن اين استدالل ميزاني از صراحت يا حداقل قبول تلويحي توسط دولتهاي درگير ). 8روي 

  .وجود دارد ركبرداري مشت سوي بهره گيري به داير بر ضرورت همكاري با جهت
عرفي ادعايي  اي وزن خاصي به ارزيابي وضعيت حقوقي يك قاعده ترديد چنين رويه بي
برداري مشترك را  كه هنوز اعمال و اجراي يك تعهد مشخص بهره حالي بنابراين در. كند اعطا مي

مناطق توان بر دولتها تحميل كرد، رويه دولتها در درياي شمال، خليج فارس يا  نمي طور عام به
تواند مثبت يك  برداري مشتركند، مي هاي بهره دار موافقتنامه آسياي جنوب شرقي را كه طاليه

  . باشدءاستثنا
هاي رويه دولت، منطقي است كه يك قاعده  ويژه در مناطقي با بيشترين نمونه به

مخزن برداري اشتراكي را براي حل مشكل  الملل عرفي تكامل يابد تا بهره اي حقوق بين منطقه
 براي اعمال اين البته اينكه تا چه اندازه دولتها در اين مناطق خود را قانوناً. مشترك الزامي نمايد

  54.باشد اي مي كنند، آزمون نهايي چنين قاعده حل مجبور احساس مي راه
  

  المللي رويه مراجع حل و فصل اختالفات بين: گفتار سوم
  

المللي مطرح و  و فصل اختالفات بينالمللي كه در مراجع حل  قضاياي حقوقي بين
المللي، با تجزيه و  ترين حقوقدانان بين شود، فرصتي است تا گروههايي از برجسته رسيدگي مي

هاي مبهم دولتها كه ساختمان قاعده حقوقي را  جان و رويه تحليل قواعد حقوقي به عبارات بي
 رفته يا رويه مورد استناد دوپهلو يا كار اند، جان بخشند و در مواردي كه عبارات به تشكيل داده

ل مراجع، مجري ـن قبيـه ايـچ در واقع اگر. دـت دهنـد، صراحـافي واضح نيستنـدر كـق هـب
 موجود در اختالف پيش روي خود هستند و در اساس، سازنده قواعد الملل سابقاً حقوق بين

                                                           
تواند مبين نوعي احساس الزام حقوقي در تنظيم         ها از عباراتي استفاده شده است كه مي        قتنامهدر مقدمه برخي از اين مواف      .54

كنند كه اگر سبب و محرك خلق يك قاعده حقوقي، الزامات سياسي يا اقتـصادي يـا       برخي به اشتباه تصور مي    . لقي شود آنها ت 
رسد، چون در اكثريت قابـل       نظر نمي  هن تصوري صحيح ب   كه چني  حاليكند؛ در    وارد مي  ماعي باشد در درستي آن قاعده خلل      اجت

توجهي از قواعد حقوقي اين واقعيت ساري و جاري است و حقوق متكفل به نظم كشيدن همين عناصر موثر در زندگي جمعي                      
 . است
كـه يـك    اميعنوان مثـال هنگـ   گيري هستيم، به اي نيز گاه شاهد سخت الملل عرفي منطقه   حال در مورد احراز حقوق بين      هردر

 بااليي را بر دوش طرفـي       اي در قضيه پناهندگي مورد استناد قرارگرفت، ديوان بار اثبات دليل انصافاً            قاعده قابل اجراي منطقه   
طور مسلم بر عهده هر دولتي كه  بنابراين طبيعي است كه بار اثبات دليل مشابهي به. عرفي بود، گذاشت كه مدعي وجود چنين  

برداري اشتراكي از مخازن مشترك در درياي شمال، خليج فارس، آسـياي جنـوب شـرقي و                  به نفع بهره  اي    مدعي وجود قاعده  
 .ساير مناطق مذكور باشد، خواهد بود
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 شده و صيقل زدن به آن و حقوقي نيستند ولي نقش آنها در زدودن گرد ابهام از قواعد گفته
  . بديل است متجلي كردن قواعد، بي

عنوان  تصميمات اين مراجع چه در قسمت تجزيه و تحليل وقايع خارجي و توصيف آنها به
المللي و چه در بازيابي و  المللي و احراز واقعيت براي يافتن حكم از قواعد معتبر بين موضوع بين

ود و شايسته اعمال در قضيه اختالفي، نقشي مؤثر در توسعه المللي موج كالبد شكافي قواعد بين
المللي براي برون رفت  الملل داشته و دارد و يكي از ابزارهاي كارآمد نظام حقوقي بين حقوق بين

ويژه در رأس آنها  از برخي تنگناهاي حقوقي، همانا مراجع حل و فصل اختالفات بين المللي و به
  . باشد المللي دادگستري مي يوان بيني اصلي ملل متحد، دئركن قضا
المللي، با  گران اقتصادي حقوق، مراجع حل و فصل اختالفات بين  برخي تحليلنظر به

كارگيري عنصركارآمدي كه در قلب هر قاعده حقوقي بايد وجود داشته باشد و از  هشناسايي و ب
 اين اختيار و بلكه تكليف گيرد، المللي صورت مي هايي كه در خلق قواعد عرفي بين طريق تكنيك

 خود معرفي كرده و موجب ءالمللي از طريق آرا را دارند كه قاعده عرفي جديد را به جامعه بين
صادره از سوي اين نهادهاي  حال اگرچه تبعيت از آراء  هر  در55.الملل شوند توسعه حقوق بين

ره فقط نسبت به  صادءاهاي بعدي الزامي نيست و هرچند آر ي براي خود آنها در رسيدگيقضائ
 اين ءباشد ولي ساير دولتها به آرا االجرا مي اند، الزم  مشاركت داشتهطرفيني كه در دعوي

الملل مورد  عنوان حقوق بين  آنها را بهءگذارند و علماي حقوق نتايج آرا ي احترام ميئنهادهاي قضا
  .دهند بررسي و نقد قرار مي

  
   اريترهـ ي داوري در قضيه يمن أر: بند نخست

اين قضيه مربوط به اختالفي بين يمن و اريتره در مورد حاكميت بر مناطقي در درياي 
آن دريا  حدود مرز دريايي بين طرفين در برداري نفتي و تحديد سرخ و در خصوص ترتيبات بهره

ي ديوان أديوان داوري مذكور با نقل ر. هيأت داوري سه نفري ارجاع شد بود، اختالف به
حدود مناطق  تحديد«مللي دادگستري در قضاياي فالت قاره درياي شمال مبني بر اينكه ال بين

چنين وضعيتي را . تواند به يك روي هم افتادگي مناطق متعلق به آنها منتهي شود فالت قاره مي
عنوان يك واقعيت مفروض پذيرفت و آن را با يك موافقتنامه يا با تقسيم مساوي مناطق  بايد به

طور خاص  حل اخير به راه. برداري مشترك حل كرد هايي براي بهره يا با موافقتنامه  واختالفي
ديوان . »رسد نظر مي تر به كه مسئله حفاظت از يكپارچگي مخزن وجود دارد، مناسب  هنگامي

 طور خاص به اختالف يمن و اريتره مرتبط است، چون دو داوري يادآوري كرد كه اين وضعيت به
                                                           

55. Eyal Benvenisti “Sharing trans-boundary resources: international law and optimal resource use”.  

Cambridge University Press 2002 pp. 204-7. 
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ر مقابل ديگري با منافع و روابط بالنسبه قوي ناشي از رسوم آزاد رفت و آمد يك د كشور هر
كند  مي اين همه ايجاب. ماهيگيران، تجارت گسترده، قواعد و مذهب مشترك مواجهند

كه دو كشور، منبع نفت و گاز واحدي در محدوده مرزي خود بيابند كه از هر طرف خط  صورتي در
اين رأي ديوان داوري . برداري مشترك تبعيت كنند  از رويكرد بهرهبرداري باشد، مرزي قابل بهره

 اهميت يافته رو اين  مستقيمي نداشت ولي ازارتباطاگرچه با موضوع اصلي ارجاع شده به داوري 
برداري،  جاي توصيه به مذاكره يا همكاري براي رسيدن به نوعي توافق براي بهره هاست كه ب

عنوان يك رويكرد كامال جاافتاده يا در  برداري مشترك به ي بهرهمستقيماً به رويه معمول يعن
  56.كند شرف پذيرش همگاني تصريح مي

  
  آلمان، هلند و دانمارك  1969 قضيه فالت قاره درياي شمال : مبند دو

 1969المللي دادگستري در قضاياي فالت قاره درياي شمال در سال  تصميم ديوان بين
كند، واجد  الملل بازگو مي حدود مرز دريايي را در حقوق بين ين تحديدبه لحاظ اينكه اصول بنياد

ي خصوص نظريه جداگانه قاض هقضاياي فالت قاره درياي شمال و ب. اهميت بسيار است
اي مخازن نفتي واقع در تقاطع  ل تحديد حدود و تا اندازهمبين پاسخ قضائي به مسائ» جساپ«

به امكان دستيابي طرفين به توافقي در مورد يك رژيم ديوان در اين قضيه . باشند مرزها مي
برداري مشترك از نواحي مورد اختالف و ادعايي يا هر بخش از آن  صالحيت و استفاده يا بهره

موجب  حدود فالت قاره در عمل به قبل از بروز اختالف، بخشي از تحديد. كند اشاره مي
ترين نقاط به  مبناي فاصله مساوي از نزديكآلمان، هلند و دانمارك بر  هايي بين موافقتنامه

مانده مرزها به   اما نسبت به باقي57.خطوط مبدأ درياي سرزميني دولتهاي مذكور انجام گرفته بود
 58.شد، نتوانستند به يك موافقتنامه دست يابند لحاظ اختالف در مورد روشهايي كه بايد اعمال مي

دند، نظر به فقدان موافقتنامه بين طرفين و نبود كر علت اين بود كه هلند و دانمارك ادعا مي
حدود بقيه مناطق دريايي  شرايط و اوضاع و احوال خاص، بايد اصل فاصله مساوي در تحديد

 59.مورد استفاده قرار گيرد
حل عادالنه و منصفانه منتهي  آلمان به اين ادعا پاسخ داد كه روش فاصله مساوي به راه

كرد كه اين  آلمان استدالل مي. د بايد تابع اصول منصفانه باشدحدو نخواهد شد و لذا تحديد
                                                           

 56. Barbara Kwiatkowska, The Eritrea/Yemen arbitration: Landmark progress in the acquisition of      

territorial sovereignty and equitable maritime boundary delimitation, 32 Ocean development & 

international law, 2001, updated as of 25 January 2004, p. 28.  
 .17و 16 ي ديوان در قضيه فالت قاره درياي شمال، صصرأ. 57
  .18 و 17  همان، صص.58
 .17 همان، ص.59
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اصول منصفانه سهمي عادالنه و منصفانه از فالت قاره را به نسبت طول خط ساحلي آن كشور و 
  60.ه خواهد نمودبه سمت نقطه مركز درياي شمال ارائگستردگي 

ه معيارهايي را به ارائهده طرفين گذاشت و خود حل نهايي تحديد حدود را به ع ديوان راه
شناسي و منابع  ساختار مادي و زمين«كه طرفين بايد در مذاكرات مد نظر قراردهند از جمله 

  61.محدود كرد» طبيعي درگير در منطقه فالت قاره
ديوان همچنين اعالم كرد كه طرفين بايد اختالفات خود را با توافق يا با تقسيم مساوي 

حل اخير  برداري مشترك حل و فصل كنند، البته راه هاي بهره امهمناطق اختالفي يا با موافقتن
ديوان . رسد نظر مي خصوص در مواقعي كه مسئله حفظ يكپارچگي مخزن وجود دارد، مناسب به هب

عنوان اوضاع و احوالي خاص كه تجاوز  المللي دادگستري در اين قضيه يكپارچگي مخزن را به بين
اما رأي داد كه اين مسئله عامل ديگري بوده كه بايد . ي قرار ندادمرزي را توجيه كند، مورد بررس

ديوان دو . هم نه بيشتر از يك عنصر عيني و واقعي گرفته شود، آن در نظرحدود  در مراحل تحديد
 گرفت، دولتهاي در نظرتر  عنوان رويه دولت، مهم  وزنشان بهنظر نقطهمعاهده منعقده اخير را از 

 در اين دو معاهده ضوابط يك مخزن فرامرزي و منابع طبيعي مشترك در طور خاصي نفع به ذي
 با مالحظه اين ترتيبات تصويبي ديوان 62.بيني كرده بودند حدود نشده را پيش يك منطقه تحديد

با نگاهي به غير از «: در خصوص مسئله مخزن واقع در دو طرف مرز فالت قاره يادآوري كرد
 آنچه همه دهد كه چگونه با اين مسئله برخورد شده است و ن ميدرياي شمال، رويه دولتها نشا

برداري يا تسهيم محصوالت استحصالي  ثرترين روش بهرهؤمنظور اطمينان از م هالزم است ب
  .»نفع مورد اشاره قرارگرفته است  توسط دولتهاي ساحلي ذي،انجام شود

فالت قاره را كه دولتهاي  در نظريه جداگانه خود، استقالل مربوط به مناطق پقاضي جسا
نظر از درياي شمال و  وي يادآور شد كه صرف. نفع ادعاهاي به يك اندازه موجه دارند، مطرح كرد ذي

هاي ديگري در خليج فارس، در مورد مناطق مرزي كه   موافقتنامه63توافقنامه مصب رودخانه امس،
 . اند ك تنظيم شدهبرداري مشتر اند، براي استخراج و بهره حدود نشده هنوز تحديد

تواند نسبت به لزوم تنظيم  برداري مشترك، مي ترتيب وي مدعي است كه اصل بهره بدين
تر  هاي تحديد حدود در مورد مناطق واجد اختالفات مرزي داراي مقبوليت اجرايي وسيع موافقتنامه

                                                           
 .22 تا 20 همان، صص.60
  .55 همان، ص.61

62. Supplementary Agreement to the Treaty concerning Arrangements for Cooperation in the Ems 

Estuary  (Ems-Dollard Treaty; 1960); May 14; 1962, Neth-FRG, 509UNTS 140 and The United 

Kingdom and Norway, Article 4; the Agreement of 6 October 1965. 
اين . رودخانه امس ) مصب( در مورد مخازن گازي در دهانه        1960آلمان غربي وقت و هلند در سال       اي است بين    توافقنامه .63

.                                                                        تكميـل شـد   1962مه بعـدي در سـال   موافقتنامه با موافقتنا  W. 

Blinn and other, op. cit., p.216. 
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ا برداري مشترك ر  نسبت به بهرهپخصوص قاضي جسا هاستدالل مطلوب ديوان و ب. باشد
زيرا بيان ديوان در بخش توجيهي  ؛توان چيزي غير از پشتيباني از چنين ترتيباتي تفسير كرد نمي
.  در حال پاسخ دادن بودي، در خصوص مسئله مورد نظر آشكارا جنبه حقوقي داشت و واقعاًرأ

كمك به شناسايي قواعد ايجاد شده توسط «البته ممكن است بتوان با تمسك به الفاظي مثل 
برداري مشترك  عنوان بهره  كه در اين خصوص يك مفهوم حقوقي بالنسبه جديد را به64»هادولت
به تبيين » اصول حقوقي شناخته شده توسط دولتهاي متمدن«كند و باالخره با تكيه بر  ه ميئارا

المللي به  گرايش برخي قضات بين ل گفته شده باعث ايجاد عالقه وئمسا. مسئله كمك نمود
توان در توصيه  هاي آن را مي برداري از منابع مشترك گرديد كه نمونه اري در بهرهتأكيد بر همك

ي ديوان داوري يمن و اريتره در خصوص منابع مشترك نفت ايسلند و رأكميسيون سازش نروژ و 
  .و گاز در منطقه فالت قاره اختالفي بين كشورهاي مذكور مالحظه كرد

  
   تركيه و يونان) 1976(قضيه فالت قاره درياي اژه : بند سوم

تركيه در سال . بين تركيه و يونان در مورد فالت قاره درياي اژه اختالف وجود دارد
هاي نفتي اعطا كرد و اكتشاف براي نفت در بخش  مجوزهايي براي اكتشاف به شركت1974
ان ولي چون يون. درياي اژه كه خارج از آبهاي سرزميني يونان قرار داشت، آغاز شد اي تركيه

پس .  اختالف بين دو دولت مطرح شد65ادعاي تركيه را نسبت به قسمتي از بستر دريا تأييد نكرد،
هاي جنگي  فرجام، تركيه نسبت به اعزام هيأتهاي علمي بيشتر به منطقه با كشتي از مذاكرات بي

ونان را اين اقدام تركيه، ي. تهاي مذكور اقدام كردگونه تهاجم به هيأ ي مواجهه با هرموجود برا
 اختالف را به ديوان 1976ترغيب كرد تا مسئله را در شوراي امنيت مطرح كند و سپس در سال 

  . المللي دادگستري ببرد بين
يونان براي توجيه درخواست خود از ديوان داير بر صدور قرار تأمين موقت ادعا كرد كه 

 منزله  بهط تركيه  توسMTA Sismik 1اعطاي مجوزهاي اكتشاف و استخراج نفت به كشتي 
اش بوده و نقض  تجاوز به حقوق حاكمه انحصاري آن كشور در اكتشاف و استخراج از فالت قاره

اش، لطمه  حقوق يك دولت ساحلي نسبت به انحصاري بودن آگاهي از وضعيت فالت قاره
ف را عالوه فعاليتهاي مورد شكايت اگر ادامه يابد، اختال به. آيد غيرقابل جبران به حساب مي

تركيه در اولين واكنش، رسيدگي ديوان به موضوع را به لحاظ صالحيتي . عميق خواهد كرد

                                                           
64. R.R Churchill & A.V.Lowe; “The Law of The Sea” 10 (2d 1988) at David M. Ong, op. cit., p. 785. 
65. Agean Sea Continental Shelf Case, (Greece v. Turkey) ICJ.Rep 1976, ICJ. p. 3. 

   .658 مراجعه شود به نگوين كك دين و ديگران ترجمه حسن حبيبي، جلد دوم، ص همچنين
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وجه  هيچ دعا كرد كه اين قبيل فعاليتها بهالوصف، در ارتباط كتبي با دفتر ديوان ا مردود دانست، مع
  و اگر چنينشود رد اختالف دو كشور محسوب نميآسيبي به حقوق موجود يونان در مناطق مو

 و باالخره تواند جبران شودتلقي شود هيچ دليلي وجود ندارد كه چرا چنين آسيب و تجاوزي ن
  . اينكه تركيه هيچ قصدي داير به استفاده از نيروي نظامي نداشته است

طور صريح و مستقيم وارد رسيدگي و  بار ديوان را به توانست براي اولين اين قضيه كه مي
آسيب  رداري از منابع مشترك نفت و گاز نمايد به لحاظ اينكه خطرب اتخاذ تصميم در مورد بهره

غيرقابل جبران به حقوق يونان احراز نگرديد و نتوانست صدور قرار تأمين را توجيه نمايد، به 
 و در مرحله رسيدگي ماهيتي هم ديوان به لحاظ نداشتن  اساسنامه ديوان رد شد41اد ماده استن

 ولي در همين حد نيز مجموعه استداللهاي ديوان در اين مورد 66.صالحيت به آن رسيدگي نكرد
منجر به نصب  اگر عمليات اكتشافي قابل استفاده است و به نوعي حكايت از اين دارد كه

طريق اولي اگر   هكرد و ب  نسبت به موضوع تصميم ديگري اتخاذ ميشد، احتماالً تأسيسات مي
رسيد، تصميم ديوان حداقل در مرحله صدور دستور  برداري مي اقدامات تركيه به مرحله بهره

  . توانست طور ديگري باشد موقت، مي
برداري رقابتي از مخازن نفت و  در اين قضيه، نظريه جداگانه قاضي الياس نيز كه به بهره

  67.باشد  قابل توجه مي،گاز مشترك هشدار داد
  

  گفتار چهارم
  )زميني، نفت و گازآبهاي زير (و منابع طبيعي مشترك الملل كميسيون حقوق بين

  
 آغـاز   2002الملل بررسي موضوع منابع طبيعـي مـشترك را از سـال             كميسيون حقوق بين  

 اول اينكه همه منابع طبيعي مـشترك        69 كميسيون در اين بررسي با چند چالش مواجه بود         68.كرد

                                                           
66. Agean Sea Continental Shelf Case(merit), (Greece v. Turkey)ICJ.Rep, 1978. 

- Thomas Walde &James Ross and etc, op. cit.,pp. 387- 8. 

- Kemak Baslar, Two facets of the Aegean sea dispute: "de lege lata"and "de lege ferenda" in collected 

papers, Turkey and international law, Ozan publ. Ankara 2000, pp. 9-11. 
67. Separate Opinion of  Judge Elias, pp. 29-30. 

68. Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 10 (A/57/10); 

chap. X.A.1, para. 518.   

كننـده نحـوه     توان گفت لزوم برقـراري قواعـد تنظـيم         ن به موضوع منابع طبيعي مشترك مي       در توجيه پرداختن كميسيو    .69
يكم افزايش   شود كه اين فشار در قرن بيست و        بيني مي    آشكار است و پيش    ي يا مشترك امري   استفاده از منابع طبيعي فرامرز    

برداري از منابع مشترك از سوي ديگر،  قالل عمل دولتهاي همسايه در بهره نياز به منابع طبيعي از يك طرف و است        . بيشتر يابد 
دنبال توسعه هنجارهايي باشـد كـه        لمللي به ا اين خيلي معقول است كه جامعه بين       بنابر ؛ به تعارض منتهي شود    تواند احتماالً   مي
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بـا توجـه بـه     يـا اينكـه   ،دهـد  را در يك سند مـورد بررسـي قـرار   ) آبهاي زير زميني، نفت و گاز     (
اولين مورد، بررسي توأم يا مجزاي آبهاي       .  از منابع طبيعي سند مجزا تهيه كند       هريكخصوصيات  

در اين خـصوص حـداقل دو نظـر عمـده از سـوي هيأتهـاي       . زيرزميني محصور و نفت و گاز بود     
 موضوعات و دومـي طرفـدار   نمايندگي امريكا و مكزيك مطرح بود اولي معتقد به بررسي جداگانه     

  70.م دو موضوع بودبررسي توأ
 بحثهاي كميسيون روي تحديد حدود موضوع و تنظيم عنوان 2003حال سال   هر  در

زميني، نفت آبهاي زير(له منابع طبيعي مشترك جم نظرات مختلفي مطرح شد از. طرح متمركز شد
ح را تحت ولي باالخره كميته ششم، طر) آبهاي زيرزميني محصور(يا منابع طبيعي مشترك ) و گاز

عنوان منابع طبيعي مشترك تصويب كرد و آقاي يامادا براساس گزارشي كه به اجالس آگوست 
نويس طرح درباره آبهاي زيرزميني محصور براي   پيش: كميسيون تقديم كرد، اعالم نمود2007
بررسي آن و اعمال اصالحات احتمالي در آن و  نظر دولتها ارسال شده و تا وصول پاسخ واظهار

  71. كارهاي كميسيون در مورد موضوع متوقف خواهد ماند)2008سال (زارش نهايي گ
 در دست بررسي كميسيون كه فعالً منظور ارزيابي بيشتر مسئله، خوب است موضوعي را به

المللي  هاي غيركشتيراني از آبراههاي بين با كنوانسيون حقوق استفاده) منابع طبيعي مشترك(باشد،  مي
به  از آنجا كه موضوع. اند هم شبيه لي در بسياري از وجوه بهو موضوع يكي نيستند ود. مقايسه كنيم

خاطر وسعت موضوع هنگام  هد انتقادبرانگيز باشد، كميسيون شايد بـوانـت ر ميـالذك ل متعدد فوقـدالي
در .  گرفتن شقوق مختلف منابع طبيعي مشترك با مشكالت و انتقادهاي مشابه مواجه شددر نظر
سرعت در حال توسعه   است و بهشناسيِ آب بالنسبه جوان ص آبهاي زيرزميني، علم زمينخصو

                                                                                                                                        
بـرداي از منـابع       را در بهـره    »هاي حاكميت دولـت     اي يا دوجانبه و حداكثر محدوديت       حداقل الزامات را براي همكاري منطقه     «

 . طبيعي فرامرزي برقرار كند
منابع (ان نمونه، اصطالح گفته شده عنو به.  مورد بحث قرار گرفته بود1970 مفهوم منابع طبيعي مشترك تا حد زيادي در دهه    

با اين حـال همـين عنـوانِ گفتـه شـده، در كميـسيون       .  هاي مختلف مجمع عمومي وجود داشت در قطعنامه ) طبيعي مشترك 
برداري و توافـق      رهدولتها براي به  . طور گسترده پذيرفته شود، منجر نشد       حل حقوقي كه به    ها به راه   اختالف برانگيز شد و بحث    

ويـژه دشـوار      به. در ترديدند هايي كه براي استفاده از منابع طبيعي مشترك تنظيم خواهد شد، به داليل مختلف                هنجار در مورد 
 چرا كه دولتها نسبت به مقرراتـي كـه   ؛اي را در يك مفهوم واحد لحاظ نمود رسيد كه بتوان مشكالت مختلف منطقه     نظر مي   به

رغم برخي نظرات مخالف، بررسي منابع طبيعي مشترك از  حال و علي  ر ه به. ظنند ء حاكميت آنها را محدود كند، دچار سونهايتاً
هاي براي نمونه در بحث.  كنار گذارند  كلي ه ب آن را دادند   اگرچه برخي كشورها ترجيح مي    . دستور كار كميسيون كنار گذاشته نشد     

ره شـده در عنـوان طـرح يعنـي          تا مفهوم اشا  الملل خواسته شد      كميته ششم مجمع عمومي ملل متحد از كميسيون حقوق بين         
 . را روشن كند»مشترك«منابع 

ا بـه    ر 2004  سـال  ،در برنامه كاري خـود    ) آخرين گزارشگر ويژه كميسيون در موضوع منابع طبيعي مشترك        ( آقاي يامادا    .70
 را بـه ديـدگاه      2006سال   را به بررسي منابع مشترك نفت و گاز و           2005زميني محصور و سال     نهايي كردن مسئله آبهاي زير    

كرد كه بين دو موضوع ضمن وجـود مـشتركات كلـي از جهـات                وي استدالل مي  . موضوع اختصاص داد  جامع در خصوص دو     
 . تفاوت عمده وجود دارد) و مكان وقوع آنها كاربرد و آثار فرامرزي آن، سطح توسعه هنجارهاي حقوقي(مختلف 

 بودند تا تعيين تكليف قسمت اول طرح، بخش دوم آن مربوط به منابع نفت و گاز               رغم نظر برخي كه معتقد      علي »يامادا« .71
 .مشترك دنبال شود با تكرار استداللهاي باال بررسي بخش دوم را به بعد از نهايي شدن بخش اول طرح موكول كرد
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 براي توليد سند نهايي ياز آنجا كه درك كافي از وجوه فني مربوط به آبهاي زيرزمين. باشد مي
توانست  اين سؤال مي رفت  اگر كار در كميسيون كند پيش ميباشد، شدت مهم و حياتي مي به

سرعت در حال تحول است با روشهاي  چگونه موضوعي كه دانش فني آن بهمطرح شود كه 
سرعت پيش رفت اما روشن است  در اين زمان كميسيون به. شود  ميكاري كٌند كميسيون تنظيم

حال عنوان منابع طبيعي   هر  در. ممكن شد كه اين پيشرفت فقط با فشار بر روي اتمام كنوانسيون
 اين امر در 72.باشد ي فني، متضمن خصائص باالي سياسي هم ميها مشترك عالوه بر پيچيدگي
يامادا در سخنراني خود در . تر است مراتب از آبهاي زيرزميني صادق همورد منابع نفت و گاز ب

تواند مالحظات  ، مي)آبهاي زيرزميني(اين موضوع : سميناري در حاشيه كميسيون اعالم كرد
آبراههاي ( خود پنهان كند، واضح است كه بين دو موضوع مربوط به منابع نفت و گاز را در بطن

اي  ترتيبات منطقه عنوان مثال تفاوتهايي وجود دارد، به) المللي در برابر آبهاي زيرزميني بين
 .  المللي وجود داشته است مراتب كمتري در مواجهه با آبهاي زيرزميني نسبت به آبراههاي بين به

كشمكش استفاده يا عدم استفاده از وصف مشترك حال كميسيون هنوز در   هر  در
الح كاربرد وصف مشترك را انتخاب ط آگاهانه اصآقاي يامادا احتماالً. دنبال منابع طبيعي است به

 پيشنهاد كرد كه 2004وي در سال . كرد و در جاي الزم اصطالح فرامرزي را جايگزين آن كرد
ني كميسيون در زمينه حقوق آبهاي زيرزميني توانسته براي پشتيبا اصل استفاده منصفانه نمي

برداري منصفانه و  با اين حال در سال بعد تصميم گرفت يك ماده در مورد بهره. مناسب باشد
   73.ه كند كه البته با استقبال كميسيون و كميته ششم مواجه شدئمعقول ارا

. الش كشيده شـد   ترك به چ  لي منابع طبيعي مش   ـوم ك ـاد از مفه  ـبيشترين مخالفتها در انتق   
 چيز روشني اسـت كـه انجـام شـد           احتماالً» فرامرزي«با  » مشترك« جايگزيني اصطالح    رو  اين  از

وصـف  . حتي اگر هيچ تفاوت واقعي بين داللت حقـوقي ايـن دو اصـطالح وجـود نداشـته باشـد                   
 المللـي   بـين «يا  » فرامرزي«تر و تندتر از      صريح كه برخي آن را اصطالحي معنادارتر،     » مشترك«

پايـان طلـب      تواند به اصل مبهمي كه ارزيابي را مورد به مورد و بـي              آورند مي   حساب مي   هب» شده
 . مربوط باشد) تعهد به همكاري(كند،  مي

                                                           
بـا نگارنـده در پـاييز سـال      در گفتگوي حضوري ـ الملل  وقت كميسيون حقوق بينـ رئيس استاد محترم آقاي دكتر ممتاز .72

 بر مشكالتي كه گزارشگر ويژه در تهيه منابع، عملكرد دولتها و كمبود سابقه آشكار در موضوع منابع طبيعي مشترك بـا        1384
  .آنها مواجه بود، تاكيد ورزيدند

نظـر   وپهلـو بـه   و راهنمايي آن به كميسيون د2004 و 2003 بررسي كلي ديدگاههاي مصرح در كميته ششم در سالهاي         .73
زمينـي اسـتقبال كردنـد در عـين حـال           خصوص از موضوع فرعي آبهاي زير       هدر كليات، دولتها از انتخاب موضوع و ب       . رسد  مي

نحوي تفسير شود كـه حاكميتـشان را         تواند تحت هيچ شرايطي به      چيزي نمي  هشدارشان را به كميسيون تأكيد كردند كه هيچ       
 الزم است كاري انجام شود، اما هيچ ندايي داير بر تمايل واقعي به رضايت به هنجارهـاي                  پيام كميته اين بود كه    . محدود كند 

 .االجراي حقوقي وجود ندارد الزم
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) ويژه وظيفه كلي به همكاري و وظيفه ابالغ قبل از اقـدام             به(در خصوص تعهدات شكلي     
 به اصطالح مشترك مربوط نيـستند   طور خاص   تواند مشاهده شود كه اين تعهدات به        اين نكته مي  

  . بلكه بايد مستقل از آن موجود باشند
اش را پس گرفت و عـالوه بـر          ا در گزارش سوم خود پيشنهاد قبلي      حال آقاي ياماد   هر   به
 در طرح خود، يك ماده هم به اينكه چه عواملي معقول و منصفانه      برداري منصفانه   بهرهدرج اصل   

اصل اسـتفاده منـصفانه در قلـب        .  گرفته شود، اختصاص داد    در نظر د  كند و باي    بودن را توجيه مي   
رسد منحصر به فرد خواهد بود     نظر مي   مقررات استفاده از منابع طبيعي قرار دارد كه در هر مورد به           

تواند به همان اندازه كه مـسئله محـدوده آزادي دولتهـا              و لذا آرزوي تنظيم هنجارهايي دقيق مي      
 .محسوب شودحل شده است، غيرممكن 

 ماده پيشنهادي آقاي يامـادا در مـورد    19با وجود همه مباحثات مطرح شده در كميسيون،         
د، قبـل از    نآبهاي زيرزميني محصور مشترك بيش از اين نيست كه دولتها بايد با هم همكاري كن              

 بـرداري معقـول و منـصفانه        ، به مخزن مشترك آسيب نزنند و بهـره        نماينداقدام يكديگر را مطلع     
اي در    ادهـافتـ رسد كــه هنـوز هيــچ قــاعده جـا           ر مي نظ هـات گفته شده ب   ـه جه ـب. داشته باشند 
الملل وجود ندارد و با توجه به وجوه سطح باالي فني موضوع، اصل اسـتفاده منـصفانه                   حقوق بين 

خوبي در متن مواد كميسيون در مورد آبهاي زيرزميني گنجانده شده است و به احتمـال بـسيار                    به
  .بيني خواهد شد زياد در متن پيشنهادي در مورد منابع مشترك نفت و گاز هم پيش

  
  گفتارپنجم

  دكترين در خصوص رژيم حقوقي حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز
  

ي است و با قلت معاهده و سابقه قضائ جديد و كم سابقه ،به همان ترتيب كه اصل موضوع
ه  و پراكنده از سوي حقوقدانان ارائو توجيهات ناهمگونتفاسير  به همان نسبت. مرتبط مواجه است

گيري دكترين آسان  نتيجتاً شناسايي حوزه اجماع در نظرات ابراز شده در موضوع و شكل. شده است
 داشتن تنگناهاي گفته شده، نظرات مطرح ميان حقوقدانان را در خصوص در نظرما با . نخواهد بود

  .كنيم موضوع تحقيق بررسي مي
  
 المللي  طرفداران حيازت بين:  نخستبند

اي عرفي در زمينه مورد بحث  كه قاعده  المللي معتقدند تا وقتي برخي از حقوقدانان بين
برداري از منابع مشترك در دسترس  اي عام يا خاص براي چگونگي بهره تبلور نيافته يا موافقتنامه

 لذا موضوع را بايد در دايره ؛جود نداردنباشد، هيچ منعي براي دولتها در حيازت از منبع مشترك و
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با توسل به اصل حاكميت  اعمال مباح و مجاز دولت دانست و در نتيجه هر دولت مجاز خواهد بود
حتي بدون هماهنگي با دولتهاي ديگر از منبع برداشت كند ولو اينكه در اثر چنين عملياتي 

ديدگاه افراطي در اين . ستخراج شوداحتماالً نفت واقع در قلمرو سرزميني دولت همسايه هم ا
هاي تحديد  گروه معتقد است حتي در صورت درج شرط يافت شدن منبع مشترك در موافقتنامه

برداري  حدود و تعهد دو دولت به مذاكره براي دستيابي به موافقتنامه براي كارآمدترين روش بهره
بست كشاندن مذاكرات   با به بنآساني توانند به از مخزن مشترك دولتهاي طرف موافقتنامه مي

دنبال  اين گروه با توسل به محورهاي زير به.  كنندبرداري بهرهجانبه از مخزن  صورت يك به
  .باشند توجيه نظر خود مي

  
/ المللي با توسل به قضيه ميادين مشترك ساسان توجيه قاعده حيازت بينـ  الف

  )ابوظبي/ ايران(ابوالبوكوش 
االصول در خصوص حاكميت يا مالكيت بر  المللي علي  بينطرفداران قاعده حيازت

كس يا دولتي پيش از استخراج محتواي مخزن  محتويات منبع، اعتقادي به هيچ حقي براي هيچ
اي عملي را در رويه دولتها نشان دهند  اند نمونه طرفداران اين ديدگاه كمتر توانسته. قايل نيستند

 در Bundyاي كه   تنها نمونه.المللي داشته باشد صحنه بينكه داللت بر جواز چنين رفتاري در 
المللي   بيندائميي ديوان  قرار گرفته تا با استناد به رأVoyiakisمقاله خود ذكر كرده و دستمايه 

سفانه  بپردازد، متأالمللي  به توجيه اعمال قاعده حيازت در عرصه بينLotusدادگستري در قضيه 
راجع به ميدان ) ابوظبي(اي درباره ايران و امارات متحده عربي  ضيهيا خوشبختانه مربوط به ق

  . باشد مي) نام اماراتي(و ابوالبوكوش ) نام ايراني(مشترك ساسان 
ايران، از ميدان مذكور توسط  پيش از انقالب اسالمي در«اجمال قضيه اين است كه 

  . شد  بشكه نفت برداشت مي50000 بشكه و در طرف ابوظبي حدود 200000ايران تقريبا روزانه 
در اثناي پيروزي انقالب و دوره اوليه استقرار آن، چند ماهي در بخش نفت ايران اختالل 

 توليد نفت از 1979در سال . وجود آمد و موجب قطع كامل توليد از طرف ايراني مخزن گرديد هب
يران و عراق كه هاي جنگ ا خاطر درگيري هبار ديگر ب  يك1980 اما در سال ،سرگرفته شد

 1988در آوريل . تجهيزات نفتي ايران هدف اوليه هواپيماهاي جنگي عراقي قرار گرفت، قطع شد
هم ظاهراً به تالفي اصابت ناو ساموئل رابرتز به مين در خليج فارس، نيروي دريايي امريكا با 

د از ميدان مذكور انهدام سكوها و تأسيسات مستقر در ميدان ساسان كار را تمام كرد و همه تولي
خاطر  هبه اين شد كه ب قطع برداشت نفت توسط ايران منجر. كلي قطع شد هاز طرف ايران، ب

خصيصه مواد نفتي مخزن ساسان، نفت زيادي به طرف ابوظبي منتقل شود كه كماكان به توليد 
 حال سؤال ،داداي نفت را از دست  به اين ترتيب، ايران، مقادير عمده. داد خود از ميدان ادامه مي
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اين است كه در چنين اوضاعي آيا ابوظبي تعهد داشت كه توليد خود را كاهش دهد يا خسارات 
 اينكه برخالف منابع آب به دليل. روشني منفي بود عدم برداشت ايران را جبران كند؟ پاسخ به

اسب شيرين كه در مورد مفاهيم آن همچون حق دولتهاي ساحلي نسبت به سهم منصفانه و متن
توان گفت  از منبع و ممنوعيت از ايجاد خسارت قابل مالحظه به حقوق ساير دولتهاي ساحلي مي

المللي از منبع نفت و گاز  الملل عرفي پيدا شده است، استخراج بين كه گرايش عملي در حقوق بين
بود يك اين بدان معني است كه در ن. اي بر مبناي قاعده حيازت استوار است نحو گسترده هنوز به

حداكثرسازي توليد از سمت خودش در  المللي در موافقتنامه مغاير، يك دولت يا شركت نفتي بين
  74.»باشد منبع شريكند، آزاد مي خط مرزي با وجود تدابير دولتهاي همجوار كه در

  
          هاي قضيه لوتوس  حيازت بر آموزهـ ابتناي قاعده ب

 Voyiakis       و با  » جان الك « مفهوم قاعده حيازت در كالم        با نقل قضيه باال و كمك از
المللي دادگستري در قضيه لوتوس دايـر بـر اينكـه اعمـال               ي ديوان دائمي بين   أتجزيه و تحليل ر   

الملـل خـالف اصـل اسـت و تـا صـريحاً وجـود         محدوديت بر استقالل اراده دولتها در حقوق بين       
رسد كـه ضـرورت رعايـت         ين نتيجه مي  اي اثبات نشود اصل بر آزادي عمل دولتهاست به ا           قاعده

اصل «برداري از منابع طبيعي مشترك فقط محدود به احترام به             اصل برابري دولتها در مورد بهره     
المللي اعم از عرفي يا       باشد و در نتيجه در صورت فقدان قاعده بين          مي» برابري دولتها در فرصتها   

  .  از منابع مشترك عمل به قاعده حيازت استبرداري قراردادي مغاير تنها گزينه موجود براي بهره
كه از دولت   گونه همانكننده نظريه باال، در پاسخ به اين سؤال كه نظريه لوتوس،  هارائ
المللي  هاي خود در رفتار بين برداري به استناد اصل آزادي دولت در انتخاب گزينه آغازگر بهره
ولت ديگر كه مايل به حفظ مخزن مشترك كند به همان اندازه هم از آزادي عمل د حمايت مي

الدليالن اذا تعارضا، «كند و در اين صورت به مصداق قاعده اصولي  مي باشد، پشتيباني مي
توان  يك از طرفين در رفع تنازع نمي به نفع هيچ» لوتوس«از اصل حاصل از قضيه » تساقطا

عنوان نظريه مناسب در مورد  براي توجيه ايده گفته شده به Bundyاستفاده نمود، به نقل از

                                                           
ليـد، توليـد نفـت خـود را         در مسئله گفته شده ابوظبي حتي هنگامي كه در اقدام جمعي اعضاي اوپك در مورد كاهش تو                . 74

 تـصميمي اتخـاذ كـرد تـا ميـدان نفتـي             عمداً) بت در همه ميادين توزيع شود      كاهش بايد به يك نس     االصول  علي(كاهش داد   
اين اقدام، آشكارا مشكل انتقال نفـت بـه سـمت ابـوظبي را از نظـر ايـران                   . ابوالبوكوش از هرگونه كاهش توليد مستثني شود      

 .در اختيار ندارد) امارات(وظبي  عليه ابلملل هيچ مستمسكي براي اقامه دعويا  اما ايران طبق حقوق بين،و بدتر كردتر  سخت
- Roadman. R. Boundy  “National resource development (oil and gas) and boundary disputes” in G.H. 

Blake (ed) The peaceful management of transboundary resources, (1999) Graham & Troman/ Nijhoff 

Press, p.123-4. 
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برداري از منابع نفت و گاز مشترك، اقدام به مقايسه وضعيت دولتهاي شريك در يك منبع  بهره
  :گويد  نفت و گاز مشترك كرده و ميمشترك آب شيرين و منبع

ر اكتشاف مشكل است وضعيت دولتي را كه از نظر جغرافيايي نسبت به همسايگانش د«
برداري از مخازن هيدروكربني در موقعيت نامساعدتر است، مشابه وضعيت دولتهايي كه در  و بهره

كنندگان باال  بديهي است استفاده. دسترسي به منابع آب شيرين خود در موضع ضعفند، دانست
متازتري كنند، موقعيت جغرافيايي م دست از منبع آب شيرين كه اول از منبع شروع به استفاده مي

ترند،  ترتيب دولتهايي كه داراي موقعيت ضعيف كنندگان پايين دست دارند، بدين نسبت به استفاده
اما چنين .  سهمي منصفانه از منبع را براي خود تضمين كننداند تا نيازمند برخي تدابير حمايتي

 ؛ا داشتتوان در حق دولتي كه مالك بخش خودش از يك ميدان نفتي است، رو حمايتي را نمي
  75.»باشد اش قادر به توسعه ميدان مي  همانند همسايهزيرا دولت موصوف از حيث نظري دقيقاً

معتقد است كه اگر نتوان شرايط برابري فرصتها را براي دولتها فراهم » باندي«در واقع 
به تواند  اما اگر شرايط برقرار بود دولتي نمي؛ كرد، زمينه اعمال قاعده حيازت هم فراهم نيست

لحاظ شكل فيزيكي مخزن يا هر بهانه ديگر، سهم بزرگتري از مخزن را طلب كند بلكه هر دو 
توانند از توان خود يا ديگران  برداري قرار دارند و مي دولت در وضعيت برابر از نظر اكتشاف و بهره

  . برداري از مخزن مشترك از سمت خودشان استفاده كنند براي توسعه و بهره
Voyiakisن برابري عنوا اگر نظريه برابري دولت به«گيرد كه   مطالب باال نتيجه مي از

تواند چيزي جز تشويق امور غيرعادالنه باشد، به عقيده او اين   نميفرصت شكست بخورد، نتيجه
 رسد كه بر پايه نظريه فرصتهاي برابر و توجه به كمياب بودن كاال و نظر مي  معقول بهكامالً امر

ربط از اين واقعيت، هر دولتي كه اول شروع به  ودن آن و آگاهي دولتهاي ذيتجديدناپذير ب
اي  مل در هر امري غير از اين و اخذ نتيجهشود و تأ نفت استحصالي ميبرداري كند، مالك  بهره

شود كه وقت و منابع خود را  متفاوت، منجر به تجويز سواري مجاني، به هزينه دولتهايي تمام مي
   76.»اند كار برده هن اختصاص داده و ببراي توسعه مخز

Voyiakisنظريه فرصتهاي برابر با يك دهد كه غالباً  هم خود به اين نكته توجه مي 
ربط به تكنولوژي الزم براي تعيين محل  پيش فرض همراه است و آن اينكه همه دولتهاي ذي

منظور به حداكثر رساندن  برداري از مخزن مشترك دسترسي دارند و قادرند به دقيق و قابليت بهره
از نظر وي بديهي است كه . توليدشان، ورود به يك ميدان مبارزه حفاري رقابتي را تحمل كنند

                                                           
75. Ibid, p. 26. 
76. Emmanuel Voyiakis, “Shared oil and gas resources: does the rule of capture reflect international 

law”? in B.J. Paterson and M. Suleimenov (eds): (2004) Oil and Gas Law in Kazakhstan: National and 

International Perspectives. p. 86. 
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تواني كه يك فرصت مساوي براي  چنانچه اين پيش فرض محقق نباشد، بايد به دولتهاي كم
اي اين كمك اما محدوده و شرايط اعط. آورند، كمك خاصي داده شود دست مي  دريافت سهم به

  .داند منظور رساندن دولت موصوف به سطح بازي در ميدان، بحث انگيز مي را به
  

  المللي ـ نقد ديدگاه طرفدار قاعده حيازت بين ج
 اما در 77 زيادي نداردانالمللي اگرچه طرفدار يد قاعده حيازت در عرصه بينؤنظريات م

تواند سادگي و سازگاري  ذبه ظاهري ميبادي امر از جاذبه نيرومندي برخوردار است، علت اين ج
حدود مرزي يا عدم انجام آن از سوي  سوي و تفكيك و تأثير تحديد آن با طبيعت امور از يك

اعتنايي اوليه به نتايج اعمال بدون قيد و شرط قاعده در حقوق ملي برخي  ديگر و همچنين بي
نفع در  ظيم روابط دولتهاي ذياي شفاف در تن كشورها و باالخره تحير ناشي از فقدان قاعده

اما اين جذبه نبايد ما را در ارزيابي ناتواني اين نظريه در مديريت . صورت طرد قاعده حيازت باشد
 بحث گفته نكات زير در. انگاري دچار كند  چند وجهي منابع مشترك نفت و گاز به سادهمسائل

  :باشد شده قابل توجه مي
عنوان شاهد مثال براي تقويت ايده خود به  ندگان نظريه بهكن المللي كه ارائه ـ نمونه بين1

   ؛)ابوالبوكوش/قضيه ايران و امارات در مورد ميدان نفتي ساسان(اند  آن متمسك شده
  .  مصداق ثانوي ندارد: اوالً
در زماني روي داد كه كشور ايران در جريان انقالب و سپس جنگ تحميلي عراق : ثانياً
كردن  تر يا عدم تمايل به باز ز اشتغال مسئوالن كشور به امور مهمدليلي اعم ا بود و هر

دليل ادعاهاي  هاي ديگر درگيري ديپلماتيك يا غير آن با كشوري ديگر در منطقه و يا به جبهه
گانه در خليج فارس موجب گرديد تا مسئوالن ايراني از تعرض به  امارات در خصوص جزاير سه
   78.اقدامات امارات خودداري كنند

  . برداري خود از منبع از محدوده پيشين تجاوز نكرده بود اينكه امارات در دوره بهره: ثالثاً

                                                           
دانان در زمينـه حقـوق درياهـا و انـرژي در          حقوقـ كند كه گروهي از متخصـصان و         كيد مي قوقي تأ يكي از نويسندگان ح    .77

 در  1985برداري و توسعه مشترك منابع هيدروكربني دريايي در جنوب شرقي چين كه در سـال                 به بهره  كارگاه مربوط  سومين
المللـي قاعـده حيـازت وجـود         كه در عرصه بين   اهمي توافق كردند    موجب يادداشت تف   هطور گسترده و ب     بانكوك تشكيل شد به   

 . ندارد
Masahiro Miyoshi,The basic concept of joint development and hydrocarbon resources on the continental 

shelf, 3 Int’l J. Estuarine L. Appendix 3, at.18. (1988) 

 حـداقل  ،هـاي امـور خارجـه و نفـت     و مذاكره با مسئوالن وزارتخانـه ت  نگارنده تالش زيادي انجام داد تا از طريق مالقا  .78
سفانه هيچ كمكي   دست آورد، ولي متأ      در اين زمينه به    ربط اطالعاتي از ماجراي گفته شده و واكنش مقامات و دستگاههاي ذي          

  .در روشنتر شدن موضوع از طرق گفته شده، حاصل نگرديد
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دخالت  لحاظ  هبرداري از منبع نكرده بود بلكه ب ايران اعالم عدم تمايل به بهره: رابعاً
  . برداري از منبع مشترك از طرف مرز خود ناتوان شده بود  از بهرهعنصري خارجي، موقتاً

نكه عدم اعتراض ايران داللت بر درستي كند يعني آ نمي» ء نفي ماعدا ات شياثب«: امساًخ
  . رفتار امارات ندارد

تواند مثال مناسبي براي توصيه اجراي  جهات گفته شده، نمونه معرفي شده نمي به بنا
  79.المللي باشد قاعده حيازت در عرصه بين

ي را كه در زمينه منابع طبيعي مشترك ـ قاعده حيازت قادر نيست همه وجوه احتمال2
 نفع ذيعنوان مثال، قاعده موصوف در مواردي كه بين كشورهاي  به. باشد، پوشش دهد مي مطرح

  يقيناًه يك اندازه قابل اعمال است، وليحدود مرزي شده يا نشده است، ب در منبع، تحديد
ا و اصل عدم تجاوز و حاكميت الزامات ناشي از احترام به تماميت سرزميني و استقالل كشوره

ها بر منابع طبيعي خود و باالخره تكاليف حاصل از رعايت سهم منصفانه و معقول از منبع كشور
برداري  ي عمل دولت آغازكننده اكتشاف و بهرهها محدوديتمشترك و الزامات زيست محيطي، 

   .است
نفع در يك  يبراي نمونه اگر فرض كنيم كه تحديد حدودي در مرزهاي كشورهاي ذ

از مخزن هيدروكربني، زير قلمرو آبي يا خاكي % 5منبع صورت گرفته و معلوم شود كه فقط 
 آيا باشد،» ب«بي كشور ديگر در زير قلمرو خشكي يا آ% 95 قرار داشته باشد و» الف«كشور 
الي و تواند با اعمال قاعده حيازت بدون هيچ آيين قبلي و با استفاده از توان م مي» الف«كشور 

  . تكنولوژيك خود يا دولتهاي ديگر از مخزن مشترك حداكثر استفاده را بنمايد
 ما از ادراكاتالوقوع است، با  گمان اين اتفاق كه با اعمال قاعده حيازت، مباح و ممكن بي

دهد، منافات داشته و قابل تبعيت  ت و نصفت كه جوهر آن را تشكيل ميحقوق و روح عدال
برداري از منابع   با الزامات ناشي از اصل حسن همجواري و همكاري در بهرهچنين رفتاري. نيست

مصيبت . طبيعي و حفظ مخزن مشترك و جلوگيري از آسيب به محيط زيست، هماهنگي ندارد
ترديد  چنين وضعيتي بي. نيز قاعده حيازت را اعمال كند» ب«البته هنگامي خواهد بود كه دولت 

  . كس نخواهد بود هم خواهد ريخت، و عاقبت كار به نفع هيچ ههاي موجود را ب همه تعادل

                                                           
المللـي در    الملل كه قاعده حيازت را بر همكاري بـين          صريحي طبق حقوق بين    كند هيچ مقرره    تصريح مي  »ديويد اونگ «.79
رد وجـود دا  ) قاعده حيازت (حل   هرچند حمايت دكتريني نسبت به اين راه      . برداري از منبع مشترك مرجح بداند، وجود ندارد        بهره

يي صادرشده باشد،   تكي باشد و براساس آن رأ     ل اعمال م  اي قاب  طور صحيح به قاعده     المللي كه به   كه البته ما به هيچ نمونه بين      
   -D.M. Ong, op. cit., p. 777                                                  .                                          دست نيافتيم
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تفاوت  المللي هم در مقابل چنين اقدامي بي ترديد مالحظات صلح و امنيت بين  بي
همراه   هچه اينكه اين رفتار واكنش تند دولت همسايه را براي منع دولت عامل ب. نخواهد بود

  .خواهد داشت
حدود نشده است قاعده حيازت بيشتر  نفع، تحديد  ذيدر مواقعي كه مرزها بين دولتهاي

خالف مواردي كه مرزها مشخص شده و كشور  چون برد؛ور كن تواند آتش خصومت را شعله مي
 برچسبتواند  كند، دولت همسايه فقط مي برداري مي كننده از قلمرو خود اقدام به بهره حيازت

ر مواردي كه مرزها مشخص نيست، از نظر  ولي د،تجاوز پنهان يا خاموش را به آن دولت بزند
 ؛باشد كننده تجاوز آشكار به قلمرو تحت حاكميت آن دولت مي دولت همسايه كار دولت حيازت

كننده در آن   چون دولت غيرعامل نسبت به سطح و زير قلمرو آبي يا خشكي كه دولت حيازت
  80.مشغول فعاليت است، ادعاي حاكميتي دارد

در قضيه لوتوس » المللي دادگستري  بيندائميديوان «شده در رأي ـ اصل محوري اعالم 3
داند  ي مينسبت به آزادي عمل دولتها استثنائالملل را  ي ناشي از الزامات حقوق بينها محدوديتكه 

المللي وجود نداشته باشد، بر آزادي اراده دولت در انتخاب و  و تا زماني كه دليل قطعي بر تعهدي بين
 .خود تأكيد داردي رفتار اجرا

ي كشورها در رسيدگي به برخي جرايم كه در كشتي اوالً در مورد صالحيت مراجع قضائ
متعلق به يك كشور در آبهاي آزاد رخ داده، صادر شده است و مستقيماً به موضوع مورد نظر ما 

مورد نص شود و لذا استفاده از آن براي غير برداري از منابع طبيعي مشترك مربوط نمي يعني بهره
 .بايد با احتياط بسيار صورت گيرد

 سال اخير، تحوالت زيادي را 70ي موصوف به كيفيت باال، در طول ثانياً برداشت از رأ
ي خود در قضاياي فالت قاره درياي المللي دادگستري در رأ  ديوان بينچه اينكه. شاهد بوده است

فق يا با تقسيم مساوي مناطق اختالفي يا  اعالم كرد كه طرفين بايد اختالفات خود را با تواشمال
خصوص در مواقعي  هحل اخير ب برداري مشترك حل و فصل كنند، البته راه هاي بهره با موافقتنامه

ديوان در اين قضيه  .رسد  مينظر بهتر  كه مسئله حفظ يكپارچگي مخزن وجود دارد، مناسب
ند، مورد بررسي وز مرزي را توجيه كعنوان اوضاع و احوالي خاص كه تجا يكپارچگي مخزن را به

 حدود در نظر مراحل تحديد اين مسئله عامل ديگري بوده كه بايد دري داد، اما رأ. قرار نداد
 ديوان در خصوص مسئله مخزن واقع در .هم نه بيشتر از يك عنصر عيني و واقعي گرفته شود، آن

  :دو طرف مرز فالت قاره يادآوري كرد

                                                           
روابط ايـران و كويـت در مـورد    اي از مشكالت گفته شده در روابط بين چين با ژاپن و كره شمالي و كره جنوبي و           نمونه .80

  .ميدان مشترك آرش وجود دارد
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دهد كه چگونه با اين مشكل برخورد شده است و همه آنچه براي  رويه دولتها نشان مي«
 ،برداري يا تسهيم محصوالت استحصالي الزم بوده است ثرترين روش بهرهؤحصول اطمينان از م

 . »ربط مورد اشاره قرارگرفته است توسط دولتهاي ساحلي ذي
مه حكايت از اين ه. ستهمين گرايش در رأي ديوان داوري يمن و اتيوپي دنبال شده ا

المللي يك سلسله اصول منطقي را براي ادامه  ن دارد كه نفس عضويت دولتها در جامعه بينآ
 . كند المللي بر آنها تحميل مي آميز زيست بين صلح

استقالل دولتها در  البته اين سخنان به آن معنا نيست كه احترام به حاكميت، آزادي و
 بلكه با توجه به بلوغ اين جامعه و كسب ،مقدار شده است كممقدار يا  المللي كنوني بي جامعه بين

 برخي تحوالت در مفاهيم سابق ايجاد شده است كه در گذشته ،تجربيات در ادوار گفته شده
  . المللي را در نطفه خفه كند ممكن بود طرح آنها هرگونه همگرايي بين

هاي  همكاري مربوط به حقوق بشر، محيط زيست، حفظ كره ارض و توسعه مسائل
ر و پاسخگوتر از گذشته نموده ت الملل را انساني المللي براي اهداف مختلف بشري، حقوق بين بين

هتر جامعه المللي كه براي اداره ب از تفاهمات بينجستن دوري همچون گذشته  در نتيجه، است؛
  . آورد نيت نميالمللي است، كارساز نيست و مصو ي از الزامات زيست بينالمللي ضروري و جزئ بين

المللي تمام عيار از اعمال قاعده حيازت به درك بهتر  تصوير فرضي از يك نمونه بين
به گفته طرفداران حيازت، شرايط برابري  اگر بنا. كند المللي كمك مي لزوم ترك آن در عرصه بين

خواهند در يك نفع ب و دولتهاي ذي) شود كه معموالً نمي( عِده و عده و برابري فرصت فراهم باشد
طور خاص دست به برداشت  طور عام و مرزهاي دريايي به منبع مشترك در مرزهاي خشكي به

ياني توانيم انتظار اتفاقي غير از آنچه در سالهاي پا آيا مي. بزنند، با چه وضعيتي مواجه خواهيم شد
و برخي ادعاهاي خواهي  اگر مجادالت ملي. مريكا روي داد، باشيم در ا20 و آغازين قرن 19قرن 

، صحنه جنگ تمام عيار براي تسلط بر منابع بيافزاييمقومي و ايدئولوژيك را هم به موضوع 
هاي ملي كه  نظامشود و برخالف ت و گاز در ميادين مشترك كامل ميقيمت نف كمياب و ذي

اعمال خوبي جلوي آثار ناگوار حاصل از  هداراي تمركز و تكامل قواي عاليه هستند و توانستند ب
در صحنه ) نمونه آن اياالت متحده امريكا(قاعده حيازت را با وضع مقررات مختلف بگيرند 

گيرد، اعمال قاعده مذكور  آساني و سرعت شكل نمي كارهاي تعديل روابط به و المللي كه ساز بين
خالف سنت جاري و اهداف رـه بـهزينه شود كوالني و پرـاي طـوجب ستيزهـد مـوانـت مي

  .المللي خواهد بود الملل و منشور ملل متحد در خصوص همكاري بين بينحقوق 
ند مطرح شود كه توا  اين سؤال ميرو اين از. ل شدايو مالكيت فرق قـ بايد بين حاكميت 4

  يا ابزاري جهت اعمال حاكميت؟  سيس حقوقي براي كسب مالكيت است؟قاعده حيازت يك تأ
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لملل، تصرف به قصد اعمال حاكميت در سرزميني ا براساس نظريات بنيادي در حقوق بين
آمده ولي دولت متصرف صراحتاً يا با اعمالي ف در نيامده است و يا به تصرف در به تصركه قبالً

كه بر آن داللت كند از سرزمين گفته شده، اعراض نموده باشد، براي متصرف الحق، حق 
  . كند حاكميت ايجاد مي

عنوان يكي از طرق كسب مالكيت  وق داخلي است كه بهحيازت اما مفهومي مربوط به حق
شود و در قلمرو تحت حاكميت هر كشور ممكن است، با  در قوانين كشورهاي مختلف قيد مي

در نتيجه، اعمال قاعده حيازت موكول به آن است كه بدانيم، فضاي مورد . تفاوتهايي اعمال شود
س قوانين كشور حاكم اگر قاعده حيازت بحث، تحت حاكميت چه دولتي است و پس از آن براسا

بنابر آنچه گفته شد بايد بين حاكميت و مالكيت و راههاي . بيني شده باشد، آن را اجرا كنيم پيش
اگر نخواهيم به اين تفاوتها پايبند ل شد اما در فرض مورد بحث، ياوت قاتحقق و اعمال آنها تف

 كه البته در المللي هم استفاده كنيم عرصه بينباشيم و بخواهيم از برخي مفاهيم حقوق داخلي در 
ي آن ها محدوديتالملل امري دقيق و درعين حال پذيرفته شده است، الزم است به  حقوق بين

عرصه  تأسيس حقوقي در حقوق داخلي توجه كرده و نهاد گفته شده را با تاريخ تحوالت آن در
  . المللي وارد نماييم تر بين جغرافيايي وسيع و حساس

ر و انحراف گونه عمل كنيم بديهي است كه الزم است تحميالت بسيار زيادت اگر اين
 در قضيه لوتوس را به دولتها بار كنيم و چنانچه بخواهيم دائميي ديوان هاي رأ بيشتر از آموزه

هاي  طور خالص و طبيعي آن در نظر گرفته و اجرا كنيم، در واقع بايد از آموزه قاعده حيازت را به
ه آن صورت ي خود از اجراي آن در نظامهاي حقوقي ملي و تعديالت زيادي كه نسبت بقطع

كند كه  نظر حقوقداناني را تأييد مي يك موجه نيست بلكه  كه البته هيچگرفته است، چشم بپوشيم
  .دانند المللي قابل اعمال نمي قاعده حيازت را در عرصه بين

حادسازي برداري مشترك يا آ هاي بهره امهـ عملكرد دولتها در مورد انعقاد موافقتن5
اي نمادين و يكسان را در برخورد با موضوع منابع طبيعي  المللي در چهل سال اخير، رويه بين

دهد كه در بادي امر القاكننده اين باور است كه دولتهاي بسيار  سيال در ميان دولتها نشان مي
جانبه خودداري كرده و به   از اقدام يكزيادي كه چنين مخازني در مرزهاي مشترك خود دارند

نحوي به   و روابط دوجانبه بهاند و به فراخور وضع مخزن المللي عمل نكرده قاعده حيازت بين
اند، البته اينكه علت دقيق چنين رويكردي  برداري مشترك دست يافته حل همكاري در بهره راه

اند يا  نوعي حاكميت مشترك بر منبع بودهاي، معتقد به  چيست و آيا دولتهاي عامل به چنين رويه
المللي و پرهيز از تنشهاي سياسي و نظامي يا دستيابي  الزامات ناشي از حفظ صلح و امنيت بين

اند،  اي روي آورده برداري از مخزن مشترك به چنين رويه تر به منافع حاصل از بهره هرچه سريع
هاي  دليل تنوع محتواي رويه حتي اگر بهولي قدر متيقن اين است كه . روشني مشخص نيست به
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برداري از منابع  گفته شده، نتوان با صراحت آن رفتار را در حد قاعده عرفي عام در خصوص بهره
ها، مثل لزوم  توان اصول مشترك در آن موافقتنامه طبيعي مشترك دانست ولي حداقل مي

دداري از آسيب زدن به مال نفع در منبع يا تقسيم منصفانه و خو همكاري بين دولتهاي ذي
  .عنوان قواعد عرفي در حال تبلور و شايد تبلور يافته دانست مشترك را به

 
  برداري مشترك  المللي و بهره  طرفداران همكاري بين: بند دوم

هاي آنان چشمگيرتر و  اي از حقوقدانان كه نوشته در سي سال اخير طيف گسترده
يل گوناگون و با استناد به منابع مختلف اصلي و فرعي تر از گروه رقيب است به دال گسترده

المللي كاربرد ندارد و قابل  وجه در عرصه بين هيچ  قاعده حيازت به، اوالً:الملل معتقدند حقوق بين
برداري از  نفع در منبع مشترك نفت و گاز در خصوص بهره  دولتهاي ذي،باشد و ثانياً پذيرش نمي

اهم اين داليل و مستندات در قسمتهاي مختلف . ه و همكاري كننداين منابع بايد با هم مذاكر
. نها را نداريمررسي قرار گرفته و ما قصد تكرار آاين نوشته از زبان همين حقوقدانان بيان و مورد ب

شده چيست و تا كجاست و بايد به چه  اما اين نكته كه ماهيت و گستره اين همكاري تعهد
. باشد  پراكندگي نظريات اين دسته از حقوقدانان مينقطه است كه اي نتايجي بيانجامد، محدوده

المللي مخزن  سازي بينبرداري مشترك يا آحاد معادل بهرهدر ميان اين گروه برخي همكاري را 
و آن را در شرف ) حدود شده يا نشده باشد بسته به اينكه مرزها تحديد(كنند  مشترك معرفي مي

دانند و برخي ديگر فقط تكليف  اي مي رفي عام يا حداقل منطقهالملل ع كسب موقعيت حقوق بين
جانبه را بدون آنكه نوعي خاص از مشاركت  برداري يك به مذاكره و همكاري و خودداري از بهره

برداري يا دستيابي به شكل خاصي از توافق مدنظر باشد واجد موقعيت حقوق عرفي  در بهره
  .پردازيم ل مي مسائدر زير به اين. دانند المللي مي بين
  
  ماهيت و گستره اصل همكاريـ 1 

اي از نويسندگان حامي وجود يك تعهد كلي براي  توان به طيف گسترده امروزه مي
طور   اعم از اينكه اين تعهد به81؛همكاري در استخراج از منابع طبيعي مشترك يا عام استناد كرد

منتهي شود يا كماكان مورد بحث و برداري مشترك از يك منبع مشترك  خاص به لزوم بهره
حل براي رفع مشكالت حقوقي كه از چنين مخازني ناشي شده،  عنوان يك راه به. جدل باقي بماند

ربط در آن مخازن حقوق مالكيت مشاعي دارند و منافع خود را در  مفروض است كه دولتهاي ذي
                                                           

الملـل اشـاره     وجود چنين اجماعي بين علماي حقوق بـين         در نظريه جداگانه خود در قضيه درياي شمال به          قاضي جساپ  .81
  .كند مي

- Separate opinion of Judge Jessup in the North Sea Cases, 1969 I.C.J Rep, at 82. 
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اي شكلي مستلزم  ه قاعدهاند كه به اين نتيجه منتهي شده است ك نحوي محكم كرده آنها به
 اين قاعده شكلي حداقل تا 82.همكاري در رسيدن به يك توافقنامه در مورد سهامشان وجود دارد

 با درج يكنواخت شرط يافت شدن منابع معدني در قراردادهاي ،طور گسترده و عملي اي به اندازه
زن مشترك معادن برداري از مخا  كه همكاري در بهره،نفع تحديد حدود اكثر دولتهاي ذي

الملل    اين امر به ظن قوي موقعيت حقوق بين83.كنند، تامين شده است غيرجامد را اجباري مي
  84.عرفي را كسب كرده است

رغم وجود اين قاعده شكلي داير بر همكاري، ماهيت حقوق و تكاليفي كه بايد در  علي
توان در خصوص ضوابط  ي ميول. روشن نشده است دقت قراردادهاي متعاقب آن گنجانده شود، به

 به موازين دكترين حقوق مرتبط در مقررات حقوق داخلي ،ها شايسته ذكر در اين قبيل موافقتنامه
الملل مربوط به منابع طبيعي مشترك همچون  كشورهاي توليدكننده نفت و اصول حقوق بين

اي و رويه  ملل پروندهال اصول و قواعدي كه از مقررات مشابه كنوانسيون حقوق درياها، حقوق بين
گفته شده كه قابليت اعمال حقوق  .آيد، رجوع نمود دست مي  هبه كشورها در منابع طبيعي بدوجان
عنوان اصول كلي حقوقي شناخته شده  المللي بر اين اصول و قواعد ماهوي از وضعيت آنها به بين

برداري اشتراكي  بهرهتوسط ملل متمدن سرچشمه گرفته و به همكاري مورد نظر در شكل و فرم 
  85.الملل مقرر شده است از مخازن مشترك منتهي و در حقوق بين

عنوان يك  برداري مشترك به تر، يعني بهره الوصف اشتباه خواهد بود كه مفهوم قوي مع
حال آنكه اين قاعده، طرفين را به . ناپذير قاعده شكلي لزوم همكاري، تفسير شود پيامد اجتناب

كند كه ضرورتاً و الزاماً بر تكليفي براي رسيدن به نوعي معين از  يت متعهد مين مذاكره با حسن
  . كند توافق داللت نمي

ترين كشورهاي داراي  كه پيشتر گفتيم در جديدترين موافقتنامه بين قديمي طور همان
برخي تصريح شده در ) ـ نروژ لستانانگ (برداري اشتراكي از منابع مشترك، روابط دوجانبه در بهره

عاليتهاي اً ميادين كوچك كه بخش عمده مخزن در يك كشور قرار دارد آن كشور منفرد
  86.برداري را انجام دهد اكتشافي و بهره

                                                           
82. William T. Onorato "Apportionment of an international common petroleum deposit." 26 

International and Comparative Law Quarterly (1977), p.327. 
دريـاي  (نفع در آسياي جنوب شرقي، خليج فارس، اروپاي غربـي و شـمالي               توان به عملكرد دولتهاي ذي      براي نمونه مي   .83

 . غرب افريقا اشاره كردئيب و اخيراًكارا)  شمال
84  . Rainer Lagoni, op. cit.,p. 235. 
- William T. Onorato, “Joint development of sea-bed hydrocarbon resources: An overview of precedents 

in the North Sea”, 6 Energy 1981, pp.1311-2. 

85. Masahiro Miyoshi, op. cit.,p. 10. 

86. Peter D. Cameron. op. cit.,p. 575. 
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برداري مشترك   برخي محدوده جغرافيايي قاعده ماهوي استنادي مربوط به بهرهنظر به
كند كه عمدتاً مبتني  ميالملل عرفي مطرح  سؤالي را در مورد دليل يك قاعده متكامل حقوق بين

رتيب آنچه كه ت بدين. باشد بر رويه دولتهاي توليدكننده نفت در درياي شمال و خليج فارس مي
 به همان نحو در ديگر تواند ضرورتاً ممكن است در يك طرف دنيا معقول و الزامي باشد، نمي
  87.بگيرد قرار قسمتهاي جهان با مفاهيم و باورهاي حقوقي متفاوت مدنظر

ي ها و موافقتنامه مشترك برداري بهره هاي موافقتنامه تنوع جغرافيايي تعداد دقيق و البته
 در برخي مناطق تنها رويه اند كه آنچه سابقاً كنون، نشان دادهآحادسازي فرامرزي منعقد شده تا

داري بر در واقع گرايش به بهره. باشد دولت بوده است، امروزه در بسياري از مناطق ديگر دليل مي
بخشهاي مختلف دنيا  تواند در ديگر اشتراكي در حال كسب زمينه واقعي و عملي است و مي

منزله  هتواند ب ماند اين است كه آيا اين رويه دولت، مي  سؤالي كه باقي مي88.نظر قرار بگيردمد
كننده عنصر دوم قاعده عرفي يعني اعتقاد  المللي تكميل شناسايي عام يك تعهد حقوقي بين

قاعده را آشكارا خارج از  رسد اين است كه دولتها نظر مي  مسلم بهوقي تلقي شود؟ آنچه تقريباًحق
 ژاپن و كره و 1974 براي مثال مقدمه موافقتنامه 89.اند تلقي الزام حقوقي آن اعمال نكرده

 ونزوئال ـ  موافقتنامه ترينيداد و توباگو )4(و  )3( و بند 1990 و 1979موافقتنامه مالزي و تايلند 
حل عملي در  ترين راهاند، به ي اشتراكي كه به آن نايل شدهبردار دهد كه بهره  نشان مي2007

منزله   ههمكاري ب  قصور ازبه دليل آنكهمين منافع دولتها در جهت حفظ روابط دوستانه بوده تأ
 عرفي براي الملل افتاده حقوق بينبراين قواعد جابنا. شده، است الملل تلقي مي نقض حقوق بين

برداري مشترك، از يك توصيف منطقي از اصول كلي حقوقي پذيرفته  همكاري در جهت بهره
 لذا مشكوك ؛رود نفع و اعمال شده در حقوق داخليشان فراتر نمي ي شده توسط اكثريت دولتهاي ذ
ده اي از اين اصول كلي بتواند به اين نظريه بيانجامد كه يك قاع است كه چنين پذيرش شكننده

  . عرفي قابل اجرا نسبت به همه دولتها در وضعيتهاي مشابه ايجاد كند
 )3 (يكي از نويسندگان حقوقي معتقد است كه تشويق و ترغيب دولتها، مندرج در بند

 بندي نسبتاً يك طبقه» انعقاد ترتيبات موقتي عملي« كنوانسيون حقوق درياها داير بر83ماده 
 كهگويد  اما همو مي. دهد دولتها را نشان مي ني بر رويه اخيرالملل عرفي مب متكامل حقوق بين

                                                           
87.  Masahiro Miyoshi, op. cit.,p.9. 

هـا، ايـن اسـتدالل را حمايـت      امـه ويژه شماري از اين نوع توافقن هتر آسياي جنوب شرقي ب  در درياي چين و منطقه وسيع .88
لـي و  برداري عم دود دريايي به نفع بهرهح  اختالفات مربوط به تحديد  گذاشتنكنند كه دولتهاي زيادي به منافع عملي كنار          مي

همچـون  ) 1988يمـن   (و خلـيج فـارس      ) 1992ميدان مارخام   (هايي در درياي شمال      نمونه. اند  سودمند از منابع تمسك نموده    
، شـرق    )2007 و   2003 ونـزوئال      -و ترينيـداد و توبـاگو     1993 جامائيكـا    -كلمبيا(هاي اخير در مورد كارائيب       بيشتر موافقتنامه 
و ) 2005 كانـادا    -انـسه فر(غرب اطلس   ) 2001 نيجريه -توم و پرانسيپ     و سائو  1995 و   1993ال   سنگ -گينه(اقيانوس اطلس   

 .دهند رويه دولت در اين زمينه گواهي ميهمگي بر فزوني ) 1995 انگلستان -آرژانتين(جنوب اطلس 
89  . Ibid, p. 10. 
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 حاصل از يك قاعده عرفي كه مستلزم 90قيد و شرط شكلي صرف، بايد از تعهد ماهويوجود 
در واقع . برداري اشتراكي يا آحادسازي فرامرزي خواهد شد، متمايز شود همكاريِ منتهي به بهره

الملل عرفي و  رويه جاري حقوق بين« كته مبتني است كه بيشتر بر اين نگيري مختصر وي نتيجه
ه چارچوبي براي طرفين اختالفات مرزي دريايي تواند بيش از ارائ نبه مربوط، نميمعاهدات چندجا

 ثير خواهد پذيرفتكه احتماالً بيشتر هم از مالحظات سياسي تأ حل توافقي دوجانبه منظور يافتن راه به
   91.» باشدالمللي وقي بينماً از مالكهاي حقتا مستقي

اي از توافق،  گونه اما از سوي ديگر شرط و قيد شكلي اوليه براي همكاري در رسيدن به
در . برداري اشتراكي نباشد، بيشتر خصلتي الزامي دارد تا اختياري  توافقنامه بهرهاگرچه ضرورتاً

اي شمال و درياي چين واقع دولتهاي داراي ساحل در درياهاي نيمه بسته مثل خليج فارس، دري
اين ضابطه يا . عنوان امري الزامي محسوب كنند زودي چنين همكاري را به جنوبي ممكن است به

نيت و با تبادل اطالعات و مشاوره با  كند كه با حسن الزام شكلي همچنين دولتها را ملتزم مي
   .ندنفع درصدد تنظيم موافقتنامه درباره مخازن مشترك برآي ديگر دولتهاي ذي

در واقع طبيعت بسياري از مخازن، اين معيارهاي الزامي را كه به چه نحوي دولتهاي 
ربط بتوانند حقوق خود را حمايت كنند و تجاوزي از آنها به همسايگانشان نرسد، معين و  ذي

عنوان وجوه  تواند به ترتيب همين قواعد شكلي حاكم بر مخازن مشترك مي بدين .كند مجري مي
الملل عرفي كه مقتضي همكاري در خصوص همه انواع منابع  تر حقوق بين عده عامخاص يك قا

   92.طبيعي مشترك است، محسوب شود
وقتي كه مسئله منابع طبيعي مشترك سيال يا متحرك، همچون نفت، گاز طبيعي، ماهي 

عام عنوان بخشي از قاعده  شود، تعهد به اطالع دادن و مشاوره به و جانوران دريايي مطرح مي
  .گردد نفع آشكار مي لزوم همكاري با ساير دولتهاي ذي

يعني در يك فضاي درك و (نيت  اين تعهد شكلي براي مذاكره با حسن نظر از صرف
برداري از يك  اي راجع به ترتيبات موقتي عملي براي بهره براي رسيدن به توافقنامه) همكاري

نفع   يا امتناع متقابل بر دولتهاي ذيالملل نيز يك تعهد خودداري مخزن مشترك، حقوق بين
  .ماهيت و محدوده اين تعهد در صفحات بعدي بررسي خواهد شد. كند تحميل مي
  
  

                                                           
90. Substantive Obligation 

91. Peter C. Reid, Petroleum Development in Areas of International Seabed Boundary Disputes: Means 

For Resolution, 8 OIL&GAS L.&Tax’N REV. pp.216-6. (cited in) D.M. Ong, op. cit.,p.797-8. 

92. Separate opinion of Judge Jessup in the North Sea Cases, 1969 ICJ Rep, at 83 
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 ـ تعهد ناشي از خودداري يا امتناع متقابل2
براي جلوگيري از تجاوز احتمالي هريك از دو دولت شريك در منبع مشترك نفت و گاز 

برداري از مخزن مشترك، خودداري  ه موافقتنامه نحوه بهرهترين اقدام تا قبل از رسيدن ب بديهي
  . برداري است كه تا حدي حمايت دكترين را كسب كرده است متقابل از بهره

اين قيد به اين . ايده چنين رفتاري دركنوانسيون حقوق درياها مورد تأكيد قرار گرفته است
شود دولتهاي ديگر  اي كه موجب مي هجانب معني تفسير شده است كه دولتها متعهدند از اعمال يك

برداري از مخزن مشترك دست بزنند،  به خود اجازه دهند با اعمال حق حاكميت خود به بهره
  93.خودداري كنند

جانبه كه به تضييع غيرقابل  اين تفسير البته مشروط است به ذكر اينكه فقط اعمال يك
 اين عقيده متكي به قضيه فالت قاره .ترميم حقوق ساير دولتها منجر شود، مجاز نخواهد بود

 فعاليتهاي اكتشافي ،المللي دادگستري رأي داد درياي اژه مطرح شده است كه در آن ديوان بين
كه با نصب تأسيسات و تجهيزات همراه نبوده و به تصرف واقعي منجر نگرديده يا استفاده ديگر 

دور دستور موقت احتياطي را توجيه تواند ص از منابع طبيعي مورد نظر صورت نگرفته است، نمي
ترتيب اگر اخذ مفهوم مخالف از توجيه و تعليل تصميم ديوان صحيح باشد كه هست،  بدين. كند

يستگاهي مي كه در آن وسايل اتشافي موقتي و كارهاي اكتشافي دائديوان بين فعاليتهاي اك
تواند ممنوع تلقي شده و  ر ميل به تفكيك شده و لذا تنها فعاليت اخييشود، قا كار گرفته مي به

  94.احتماالً صدور اقدام حمايتي موقت را توسط ديوان، توجيه كند
 فقط براساس تصميم ديوان در قضيه درياي اژه، عملياتي كه اجازه آن داده شده، احتماالً

انبه اكتشافي با ماهيت ج برداري و از آنجا كه حتي فعاليتهاي يك مربوط به اكتشاف است نه بهره
تواند صدور قرار دستور موقت حمايتي را توجيه كند، داللت  خالف حالت موقتي ميپايدار بر

تصميم ديوان در قضيه درياي اژه به قياس اولويت به آن معني است كه اگر استخراجي در واقع 
توانست  تمال زياد ميداد، درخواست صدور قرار موقتي احتياطي توسط يونان به اح روي مي

تواند از يك مخزن  اي هيچ دولتي نمي  بنابراين در نبود يك شرط تجويزي معاهدهد؛پذيرفته شو
برداري فراتر از  بط بهره ر مشترك قبل از مذاكره درباره موضوع با دولت همسايه يا دولتهاي ذي

  95.اكتشاف انجام دهد
تن بديهي است فعاليتهايي كه چنين ضوابطي را فراهم نكنند، ممكن است به ناديده گرف

المللي قرار  ترتيب دولت عامل را در معرض يك دعواي بين حقوق ديگر دولتها متهم شوند و بدين
                                                           

93. Rainer Lagoni “Interim measures pending maritime delimitation agreement” 78 AJIL 1984,p.366 

94. Ibid, pp. 366-7. 

95. Rainer Lagoni, op. cit.,p. 235. 
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واسطه موجبات عملي محض در خصوص  هشوند بيشتر ب ربط مجبور مي دولتهاي ذي نتيجتاً. دهد
 96.يك مخزن مشترك همكاري كنند
ستقيماً شرايط را در جانبه از يك مخزن مشترك، م برداري يك عالوه بر اين، چون بهره

خاطر ترس از اينكه موجب ورود  هدهد ب دهد، هيچ دولتي به خود اجازه نمي كل مخزن تغيير مي
خسارت غيرقابل جبران به منافع دولتهاي ديگر شود، از آن بخش از مخزن واقع در طرف خودش 

برداري   بهرهچنين 97.برداري كند حدود انجام شده يا نشده باشد، بهره اعم از اينكه تحديد
ت يحاكميت يا تمامعنوان تجاوز به  الملل خواه به موجب حقوق بين هتواند ب اي مي جانبه يك

برداري از فالت  عنوان تجاوز آشكار به حق حاكميت انحصاري بهره ثر يا بهسرزميني دولت متأ
   98.قاره قابل تعقيب باشد

ملكردهاي افراطي در ت ارضي كه با تمامي عييكي از عملكردهاي روشن اصل تمام
باشد، صلحي كه او به  كند مالحظات اساسي صلح مي اعمال حقوق معدني يك دولت مقابله مي

واقعيت اين است كه اشتغال ذهني نسبت به اهميت تداوم حفظ صلح، . آن ملحق شده است
قاضي الياس در . ت ارضي و حاكميت دائمي بر منابع طبيعي را در برگرفته استيمفهوم تمام

اي پرجمعيت كه دو كشور صنعتي  در منطقه«: ريه جداگانه خود در قضيه درياي اژه گفته استظن
كنند، خطر تجزيه و  برداري مي صورت رقابتي از منابعي چون نفت كه تمام شدني است، بهره  به

موجب منشور   خود به طرفين در مورد تعهداتي كه به1976ي  ديوان در رأ99»انفجار، واقعي است
  100. جنبه امري دارندگويد اين تعهدات كامالً دهد و مي دوش آنها گذاشته شده، تذكر ميبر 

ت سرزميني كه با مفهوم حاكميت دائمي بر منابع طبيعي تقويت شده، عملكرد يتمام
ت سرزميني و يتمام(جمع اين دو اصل  .نفسه خودكفاست كامالً موجهي در حل مسئله دارد كه في

كه اميد  حالي در. نفع در منبع واحد معدني، وارد رقابت شوند ه دولتهاي ذيد كگرايش دار) حاكميت
 چه اينكه هر برتري كه يكي نسبت به ديگري كسب ،كسب نفعي براي طرفين وجود ندارد

صورت خسارت به ديگري در نظر گرفته شده و در نتيجه   هاثر كردن است چون ب كند قابل بي مي

                                                           
جانبه   معتقد است دولتها بيش از اينكه به داليل حقوقي ملزم به همكاري يا متعهد به خودداري از عمليات يك                   »الگني «.96
 از بيـان    الگنيمعلوم نيست هدف آقاي     . 243همان منبع ص     .باشند خاطر مالحظات عملي مجبور به چنين كاري مي         به باشند

 فقط كافي است عمل تكرار شود و        ، چون در مقام احراز يك قاعده عرفي انگيزه عامالن چندان اهميتي ندارد            ؛اين نظر چيست  
بـرداري مـشترك  از       جانبه يا تمايل به همكاري در بهـره        برداري يك  ز از بهره  در مورد احترا  . با احساس نوعي الزام همراه باشد     

 .چيز ديگر باشد فني، طبيعي و يا هرتواند اقتصادي،  منابع مشترك نفت و گاز انگيزه عمل مي
97. Ibid, p. 242. 
98. Hazel Fox. op. cit.,p. 33. 

99. Separate opinion of Judge Elyas, Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) 1976 

I.C.J.Rep, p. 28. 

100. Aegean Sea Continental Shelf Case Greece v. Turkey (Interim Protection) 1976 ICJ.Rep, p11, para . 35. 
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جانبه و  برداري يك دهد كه اين بهره  حال رويه دولتها نشان ميدر هر. قابل جبران خواهد بود
برداري از مخزن  شده و لذا، بهره بدون رضايت و اجازه از مخزن مشترك سابقاً غيرقانوني تلقي مي

كند  همه اين مطالب داللت مي. شود توانسته آغاز مشترك فقط با تنظيم موافقتنامه دوجانبه مي
روش  قوي بهترين ح و به ظنـمرج گزينيـجاي اشتراكي، برداري بهره موافقتنامه يك كه

نفع را  تواند حمايت حقوقي مناسب از حقوق مرتبط دولتهاي ذي بخش خواهد بود كه مي اطمينان
گيري  با اين حال اگر اين مسير بحث و استدالل را تا نتيجه. در يك مخزن مشترك فراهم نمايد

 اگر مذاكره در مورد يك يگر مواجه خواهيم شد كهبا يك مشكل دمنطقي آن تعقيب كنيم 
  توافقنامه شكست بخورد، چه اتفاقي روي خواهد داد؟

  
  ـ شكست مذاكره در رسيدن به موافقتنامه همكاري3

رغم همه مزيتهايي كه در دستيابي به يك موافقتنامه همكاري براي اكتشاف و  علي
 وجود دارد، اين پرسش همواره مطرح است نفع برداري از مخازن مشترك بين كشورهاي ذي بهره

برداري از  كه چنانچه به هر دليل، مذاكرات به نتيجه مطلوب نرسد، تكليف دولت مايل به بهره
برداري، رضايت ندهد تصرف در منبع  مخزن مشترك چيست؟ آيا تا زماني كه دولت مخالف بهره

انعطاف مطلق   سرسخت و بيمشترك ممنوع است؟ به عبارت ديگر آيا حقوق حاكمه دولتهاي
برداري  جانبه همانند پيشنهادهاي بهره نحوي كه بتوانند حتي با عمليات اكتشافي يك است؟ به

  ه شده است، مخالفت كنند؟ مشترك كه از سوي دولت آغازگر ارائ
ساري و جاري است و يك   اين وضعيت در حقوق داخلي هم در مورد اموال مشترك

حل نهايي در  ضايت شريك ديگر در مال مشترك تصرف كند اما يك راهتواند بدون ر شريك نمي
چنين مواردي هميشه وجود دارد و آن افراز مال مشاع و در مواردي كه افراز ناممكن باشد فروش 

ي ها بين طرفين است، ضمن اينكه در حقوق داخل آن و تقسيم حاصل فروش پس از كسر هزينه
 آن مرجع وجود دارد و  و الزام طرف به حضور دريهمواره امكان رجوع به مرجع قضائ

تفاده از قواي حل توافقي، در دادگاه حاضر نشود زمينه اس كه طرف مخالف با هرگونه راه صورتيدر
  101.ي دادگاه وجود داردقهري براي اجراي رأ

المللي داراي چند   بينحل حقوق داخلي براي ورود به عرصه ولي بايد دانست كه راه
  :اشكال است

اند، تقسيم معناي روشني ندارد يعني  حدود نشده  اول اينكه در مواردي كه مرزها تحديد
 . ها وجود ندارد مبنايي براي تقسيم ماحصل پس از كسر هزينه

                                                           
 . قانون مدني ايران مراجعه شود591 و 589 ،582 ،581 به مواد .101
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يران در حقوق ا. حل تصرف شركا متفاوت است دوم اينكه در خصوص منابع سيال راه
 كه معموال ميان مالكان يا دارندگان حقوق سيس تقسيم مهايات استحل مناسب، استفاده از تأ راه

 در مورد منابع مشترك نفت و گاز كه هنوز ،كه اين روش اوالً حالي در. شود اجرا مي) حقĤبه(بر آب 
باشد و به فرض  برداري هم قابل اجرا نمي  در مرحله بهره،كشف نشده قابل اعمال نيست ثانياً

هم مرجعي براي الزام دولت لجوج و سرسخت اينكه حصه هر دولت از منبع مشخص باشد باز 
  . الملل وجود ندارد براي تن دادن به روش گفته شده در حقوق بين

برداري دولت  به اين پرسش كه دولتها حق مخالفت با عمليات اكتشافي و بهره» الگني«
ست كه گونه پاسخ داده ا  اين،قضيه درياي اژه ي ديوان درگر را ندارند، ظاهراً متأثر از رأدي
برداري از مخزن  ولي در مورد بهرهباشد رسد اين مسئله در خصوص اكتشاف، صحيح  نظر مي به«

در . زند  چه اينكه سيال بودن محتواي منبع به پيچيده شدن موضوع دامن مي102.»صحيح نباشد
برداري از مخزني كه در طرف خط مقسم متعلق به خودش  كه دولتي در بهره  واقع حتي هنگامي

تواند سهم دولت ديگر را تحليل  سادگي مي هگيرد، آزاد است باز هم استخراجش از منبع ب  ميقرار
طور  جانبه از مخزن مشترك به برداري يك شود كه هرگاه بهره بار ديگر تأكيد مي   لذا يك103؛ببرد

 الملل ممنوع گذارد، طبق حقوق بين نفع اثر ناپذير بر حقوق ساير دولتهاي ذي قطعي و اجتناب
  104.است

جانبه اكتشافي دولت آغازگر را وتو  تواند فعاليتهاي يك اما آيا دولت مخالف همكاري مي
ق لطمه كه بتواند اثبات كند كه اين فعاليتها آشكارا به آن حقو صورتي كند؟ پاسخ به اين پرسش در
لت اجازه  به دوجانبه برداري يك  البته اختيار بالقوه وتو در مورد بهرهوارد خواهد كرد، مثبت است؛

حل منصفانه   رسيدن به يك راهجهتنيت  م خود براي مذاكره با حسندهد كه از وظيفه دائ نمي
  . برداري بشود يا نشود  اعم از اينكه مĤالً وارد بهره105،در اختالف چشم بپوشد

واسطه تشابه با حقوق دولتهاي ساحلي بر مخازن مشترك مستقر در  هديدگاه فوق دقيقاً ب
در . هاي صالحيت ملي با محدوده صالحيت مقام در مناطق عميق دريا، حمايت شده است محدوده

كه  صورتي ربط در كه در اجراي ضابطه گفته شده، رضايت قبلي دولت ساحلي ذي طور واقع همان
ضروري  ي منابع واقع در صالحيت ملي شود،ربردا به بهره فعاليتهايي در منطقه بتواند منجر

واسطه تشابه با وضعيت گفته شده در   هي وجود ندارد كه قيد رضايت قبلي نتواند ب هيچ دليل106.است
  .طور قانوني اعمال شود نفع به خصوص صالحيت دو يا بيش از دو دولت ذي

                                                           
102   . Rainer Lagoni, op. cit.,p. 238. and Miyoshi, op. cit.,p. 13. 
103. Ibid, p. 217. 

104. David Ong, op. cit.,p. 800. 

 . كنوانسيون حقوق درياها83 ماده )1( بند .105
 . كنوانسيون حقوق درياها142 ماده )2( بند .106
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رغبت به همكاري از  توان پرسيد كه آيا حقوق حاكمه يك دولت بي با همه اينها هنوز مي
را كه نسبت به آن اند عمالً هرگونه ترتيبات پيشنهادي آن درجه از اعتبار برخوردار است كه بتو

اش   محروميت از سهم منصفانهمنزله بهكند؟ يا اينكه بايد امتناع او را از مذاكره، رضايت ندارد، رد 
 ؛ويژه مناسب مناطق با ادعاهاي اختالف مرزي است  اين پرسش به107از مخزن مشترك دانست؟

و سهم خود را از دهد جانبه عمليات اكتشافي انجام  طور يك هزيرا حتي اگر دولتي تصميم بگيرد ب
تواند در نبود يك توافقنامه مرزي، دقيقاً تعيين كند كه كجا حقوقش  مخزن استخراج نمايد، نمي

 لذا در آن وضعيت خطر آسيب زدن به حقوق انحصاري اكتشاف و ؛پذيرد براي استخراج پايان مي
  108.شناسايي كرد كه ديوان آن را در قضيه درياي اژهشود  استخراج دولت ديگر مطرح مي

توانيم وضعيتي را تصور كنيم كه در آن دولت آغازگر بتواند به عمليات  ترتيب مي بدين
جانبه استناد كند يا حتي به عمليات استخراجي بپردازد و در مقابل هر ايرادي نسبت  اكتشاف يك

شود كه با امتناع دولت لجوج براي مذاكره در به ممنوع بودن اعمال خود، به اين پاسخ متمسك 
  .باشد مورد توافقنامه، از تعهد به خودداري از اعمال گفته شده، مبرا مي

كه ادعاهاي اختالف  مانينفع در ز با تحميل خودداري متقابل بر دولتهاي ذي» الگني«
 در مورد گويد چون چنين تعهدي مستقل از مذاكرات دهد و مي باشد، پاسخ ميمرزي مشخص 

كه يكي از دولتها از مذاكره امتناع كند  صورتي  لذا در؛توافقنامه اعم از موقتي يا نهايي خواهد بود
 بنابراين خودداري متقابل به احتمال قوي به يك وتوي مؤثر در برابر 109.تواند مطرح شود نيز مي

گردد و  كند، منتهي مي دولتي كه مذاكرات در مورد يك منطقه اختالفي را آغاز اما آن را رها مي
 .سازد نفع ممتنع مي توفيق در هر ترتيبي براي اكتشاف مخزن مشترك را براي همه دولتهاي ذي

كننده از  توان به اين مانع با اين استدالل پاسخ داد كه دولت امتناع از حيث تئوري مي
خاطر تجاوز به  بهمذاكره با وضعيتي كه ايجاد كرده، امكان مسئول قلمداد كردن دولت ديگر را 

رغم استدالل باال انحصاري بودن حقوق حاكمه   علي110.اش از دست داده است حقوق حاكمه
كند كه شايسته  پيشنهاد مي» ميوشي«در اين مورد . گذارد دولت سرسخت يك مشكل را باقي مي

ي است تعهد ناشي از خودداري متقابل با پيش شرط الزم براي مذاكره در مورد ترتيبات موقت
هم با اين » الگني« 111. كنوانسيون حقوق درياها همراه باشد83 ماده )3(عملي موضوع بند 

حدود شده و مناطق  برداشت كه تعهد به همكاري و خودداري متقابل در خصوص مناطق تحديد
 )3(توان گفت بند  به اين ترتيب مي. يك مكمل يكديگرند، موافق است درگير ادعاهاي مرزي هر

                                                           
107. M. Miyoshi, op. cit.,p. 14. 

108. Aegean Sea Continental Shelf Case Greece v. Turkey (Interim Protection) 1976 ICJ.Rep, p. 10. 

109. Rainer Lagoni (1984) op. cit., p.364. 

110. M. Miyoshi, op. cit.,p.14. 

111  . Ibid, pp. 14-5. 
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هايي  لمللي را در چنين وضعيتا اشت حقوقي ديگري داير بر تشويق همكاري بين برد83ماده 
  112.كند ه ميارائ

حل ديگري براي تعيين سهم منصفانه از يك مخزن مشترك  كه بخواهيم راه صورتي در
تواند اين باشد كه دولت مخالف و سرسخت به ازاي اعالم رضايت  پيدا كنيم، آخرين پيشنهاد مي

در اين حالت . جانبه از مخزن يكپارچه شده غرامت دريافت كند  برداري يك هرهيا سكوتش در ب
حدود  رغم تعدي ظاهري دولت آغازگر، حقوق حاكمه دولتهايي كه از مذاكره در مورد تحديد علي

 گرفته خواهد در نظربرداري مشترك روي گردانند،  يا بهره) توأم با قيد آحادسازي منابع فرامرزي(
المللي  يندهاي بينخاص خود را دارد و با توجه به فرآهاي  حل اگرچه پيچيدگي ه اين را113.شد

تواند متضمن رعايت حداكثري حقوق  عنوان آخرين راهكار مي نمايد ولي به موجود سخت مي
ع را از بن بست مذاكرات نجات نف  و دولتهاي ذيبودهنفع در يك مخزن مشترك  دولتهاي ذي

  .الكهاي تعيين و پرداخت غرامت هم به نوبه خود مشكل خواهد بود در اين صورت البته مدهد؛
  
  گيري و پيشنهاد نتيجه

. المللي است   هاي صادقانه همه بازيگران اصلي صحنه بين        جهان امن آينده نيازمند تالش    
مايه نهفته در هر قاعده حقـوقي حـاكم بـر            ها جز با پذيرش عدالت و انصاف كه جان          اين كوشش 

المللـي بـراي زيـست        بهتـرين آزمـون جامعـه بـين       . لي است، تحقق نخواهد يافـت     المل  روابط بين 
آميز از مجراي رعايت حرمت انسانها براي داشتن زندگي شرافتمندانه و برپايي شـرايطي                مسالمت

مندي از مواهب طبيعي بـه روشـهاي معقـول، عادالنـه و منـصفانه       شود كه امكان بهره     تأمين مي 
  114.فراهم شود

هاي  كنند كه يكي از كانون      المللي تصديق مي     بين مسائلنظران   ري از صاحب  امروزه بسيا 
باشد، اين منابع در مـواردي مايـه       المللي، منابع طبيعي مشترك مي      جدي تهديد صلح و امنيت بين     

  . اند حيات و قوام نوع بشر و در مواقعي موجب بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي جوامع بشري
تـر    هاي تامين نيازمنديها تنگ     تبع آن افزايش تقاضا، هر روز حوزه      با افزايش جمعيت و به      

يابد و دير يا  شود و تالش براي بقا و يا افزايش كيفيت زندگي با مراجعه به طبيعت افزايش مي مي

                                                           
112. Rainer Lagoni  (1984) p. 367. 

113. David Ong, op. cit.,p. 801. 

 نگـاهي بـه مواضـع   . بـرد  ظ منافع ملي ره به جايي نمينه حف و حقيقت به بها    ، انصاف  بام و دوهوايي و ذبح عدالت       يك .114
هاي دجله و فرات از يك      ر و سوريه و عراق در مورد آب رود        سياستمداران و حقوقدانان ترك در قضاياي اختالفي بين آن كشو         

د خواسـتن و از  سوي و تركيه با يونان در مورد فالت قاره و منابع طبيعي بستر درياي اژه از سوي ديگر و همه چيز را براي خو     
 و هزار و يك داستان سرهم كردن براي افزايش سهمي از منابع طبيعي در غـرب                  گفتن  و اخالق حكيمان   »جان رالز «عدالت  

 . كشور و در شرق كشور به هيچ نداي حقي در مورد توزيع عادالنه آب توجه نكردن از مصاديق اين رفتارهاست
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مندي از منابع طبيعي مشترك با روشهاي مبتني          زود بايد قواعدي را براي به حداكثر رساندن بهره        
در غير ايـن  . ز انصاف و اعتدال و با رعايت الزامات زيست محيطي برقرار نمود بر تراضي و ناشي ا    

المللـي را بـه خطـر         تواند صلح و امنيت بين      اي كه مي    هاي منطقه  ترديد بايد شاهد نزاع    صورت بي 
  . بياندازد، باشيم

آيا با توجه به مقررات ما در اين تحقيق با همين ديدگاه بر اين نكته دقت كرديم كه 
 صادره ءهاي مرتبط مجمع عمومي ملل متحد، آرا الملل درياها، قطعنامه برانگيز در حقوق بين ثبح

ربط در زمينه  هايي از رويه دوجانبه دولتهاي ذي المللي و نمونه از مراجع حل و فصل اختالفات بين
توان  هاي نويسندگان حقوقي، مي برداري مشترك، اصول كلي حقوقي و همچنين نوشته بهره

برداري  الملل عرفي داير بر خودداري از بهره تيجه گرفت كه در حال حاضر قاعده حقوق بينن
هاي  جانبه از منابع مشترك نفت و گاز و الزام دولتها به مذاكره براي دستيابي به توافقنامه يك
  برداري اشتراكي شكل گرفته است؟  بهره

لي دولتهاي توليدكننده نفت اجرا مقدمتاً گفتيم كه چنين تعهدي، در نظامهاي حقوقي داخ
الملل  عنوان اصل كلي شناخته شده، راهنماي مفيدي در تنظيم حقوق بين تواند به شده است و مي
  115.قابل اعمال باشد

المللي در مواجهه با منابع  محور بحث ما بر ضرورت استقرار اصل كلي لزوم همكاري بين
عنوان دو  توان اين اصل را به حال حاضر ميم دريطبيعي مشترك به اين نتيجه رسيد كه بگوي

ترك به شكل ذيل تنظيم الملل عرفي قابل اعمال در يك مخزن مش قاعده ترتيبي حقوق بين
  :مجدد نمود

اي در مورد اكتشاف و استخراج   تعهد به همكاري براي دستيابي به موافقتنامه:اوله قاعد
برداري مشترك از آن  همكاري منجر به بهره چنين از مخازن مشترك نفت يا گاز، اگرچه ضرورتاً

  . منابع نشود
اي، تعهد به خودداري يا امتناع   در صورت عدم دستيابي به چنين موافقتنامه: دومقاعده

 .جانبه از مخزن برداري يك متقابل در خصوص بهره
كند كه باعث خلق مبنايي حقوقي براي يك  چه وضعيتي را ايجاد مي اين دو تعهد اگر

برداري  توان گفت كه بهره  ولي هنوز نميگردد، رد تدريجي نسبت به مخازن مشترك ميرويك
االجرا شده است و لذا الزم است  الملل الزم طور مشخص توسط حقوق بين نفسه و به مشترك في

باشد در مسئله  براي رسيدن به چنين مطلوبي، اقدامي كه مبين اراده سياسي دولتهاي درگير مي
  .ابراز شود

                                                           
در نبود عرفي مناسب و شايسته يـا قاعـده   «: اعالم كرد ر قضيه بارسلونا تراكشن   المللي دادگستري د   در واقع ديوان بين    .115

 .»قراردادي، رجوع مستقيم به اصل كلي حقوقي مرتبط كه از حقوق داخلي ناشي شده باشد، قابل اعمال است
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هاي مختلف اين پژوهش مالحظه گرديد، تنظيم دقيق اصل كلي  كه در بخش گونه مانه
توان عناصر مؤثر مختلفي را  همكاري در خصوص يك مخزن مشترك كماكان ادامه دارد ولي مي

از چارچوب كلي آن استخراج نمود كه به يك سلسله تكاليف تجويزي و ممنوعيتي كه ذيالً به 
  .ي شودكنيم، منته آن اشاره مي

الملل، يعني اينكه  در عرصه حقوق بين» المللي يازت بينح«اي به نام  ـ فقدان قاعده1
از مرز جانبه مخزن شامل هر بخش از آن در طرف خودشان اعم   نفع از اكتشاف يك دولتهاي ذي

  .خشكي يا دريايي ممنوعند
عناصر تجويزي  رحجانبه، فرصت براي ط برداري يك ـ با توجه به ممنوعيت حيازت و بهره2

نيت در  نفع متعهد خواهد بود كه با حسن ت ذيـر دولـشود يعني ه راهم ميـام و كلي فـهد عـتع
كه يك  اين تعهد هنگامي. خصوص يك مخزن مشترك، به ساير دولتها آگاهي و مشورت بدهد

معدني يافت شدن مخزن «ويژه در مواردي كه متضمن قيد   هتوافقنامه مرزي منعقد شده باشد ب
باشد و براساس آن طرفين متعهد به اتخاذ يك سلسله اقدامات مشخص باشند، بيشتر » فرامرزي

الوصف تعهد در مورد مخزن يافت شده در مناطقي كه در آن ادعاهاي  مع. استقرار يافته است
ربط با يك ادعاي  اختالفي مرزي وجود دارد، براساس ماهيتِ ذاتي حقوقِ حاكمه دولتهاي ذي

  . شود ي نسبت به چنين مناطقي اعمال ميحقوق
ها بر اصل  تر اين تعهد حتي ممكن است اقتضا كند كه اين مشاوره شرح و توضيح دقيق

ترديد توافقنامه  بي اين اصل ترين شكل اعمال مترقي. مبتني باشد از منابع استخراجي سهم منصفانه
  .برداري اشتراكي خواهد بود بهره

برداري  مناسب براي بهره ترتيبات همكاري دستيابي به نيت و با هدف ـ دولتها بايد با حسن3
بگيرد، وارد مذاكره شوند، البته اين مذاكرات نبايد لزوماً به  بر نفع را در از منبع كه همه دولتهاي ذي

  . برداري اشتراكي هدايت شود سوي بهره
به  بلكه فقط بايد ندارند، به انعقاد چنين ترتيباتي ربط هيچ تعهدي االصول دولتهاي ذي علي

 ، مذاكره كنندن به يك توافق دولتها بالضروره بايد با هدف رسيد نتيجتاً.مذاكره در مورد آنها بپردازند
  . عيناً شبيه آن چيزي كه در مورد تحديد حدود فالت قاره وجود دارد

رك باز برداري از منبع مشت اين آخرين مالك تجويزي، بحث را به مؤثرترين وسايل بهره
برداري  هاي مربوط به چنين مخازني، آحادسازي فرامرزي آنها يا بهره بسياري از توافقنامه. گرداند مي

  .ترين اقدام است ترين و تأييدشده ترين، مرجح كنند كه قطعاً كامل اشتراكي از اين مخازن را مقرر مي
 نفت و گاز پيشنهاد اين تحقيق براي كشورمان كه با همسايگان خود مخازن مشترك

دارد و با اكثركشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس موافقتنامه تحديد حدود منعقد كرده است و در 
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ها نيز به مسئله چگونگي مواجهه با ميادين مشترك اشاره شده، اين است كه دو  اين موافقتنامه
  .برنامه مشخص را در تعامل با همسايگان جنوبي دنبال كند

توانند در مواقعي كه مخزن  اي اشاره شده، جامع نيستند و نميه چون توافقنامه: اول
به  و گشا باشند راه در تقاطع مرز دو كشور يافت شود،) مثل ايران و قطر(مشترك وسيعي 

ديپلماسي سنجيده و  دولت ايران با يك  لذا شايسته است؛برداري منصفانه منجر شوند بهره
هاي توسعه مخازن مشترك با همسايگان بگشايد،  امهصبورانه باب گفتگو را براي تنظيم توافقن

 چون ايران و كويت هنوز موافقتنامه ؛تواند با كشور كويت هم در پيش گرفته شود مي اين سياست
دولتهاي  دستيابي به چنين توافقاتي با توجه به اينكه. اند نكرده فالت قاره امضا حدود تحديد

هاي توسعه منابع مشترك  توانند هزينه لت بيشتري ميهمسايه ايران به لحاظ ثروت زياد با سهو
  . را از داخل و خارج جذب كنند براي ايران يك اولويت ضروري است

هايي براي توسعه مخازن نفت و گاز مشترك با همسايگان  كه موافقتنامه  تا زماني:دوم
روي مخازن  دولت ايران بايد ثقل فعاليتهاي توسعه و اكتشاف خود را بر ،امضا نشده است

گذاريهايي موجب  رديد چنين سياستگذاريها و سرمايهت بي.  موجود و احتمالي آتي بگذاردمشترك
البته مسئله اشاره شده . هاي گفته شده ترغيب شوند شود كه همسايگان به تنظيم موافقتنامه مي

 اقدام جدي  سال اخير در اظهارات مقامات مسئول ايراني مورد تأكيد قرار گرفته است ولي10طي 
ساله چهارم   برنامه پنجاليحه 3عنوان نمونه در ماده  به. عمل نيامده است در اين خصوص به

هايي براي جلب فعاليتها به سمت منابع نفت و گاز  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشوق
لذكر ا سفانه پيشنهاد دولت در اليحه فوق ولي متأ116بيني گرديد، دريايي و مخازن مشترك پيش

 در قانون برنامه چهارم مصوب 14جاي آن ماده  در مجلس شوراي اسالمي تصويب نشد و به
اي در  آنكه متضمن مشوقي براي تشديد فعاليتهاي توسعه  ماده اخير بي117. تصويب گرديد1384

                                                           
  : اليحه برنامه چهارم آمده بود3 در ماده .116

ايران و اعمال مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور موارد ذيل مقـرر               منظور تنظيم روابط بين دولت و شركت ملي نفت           به«
 :گردد مي
 1366مـصوب    مالكيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسالمي ايران است كه اين حق مالكيت براساس قانون نفت                   -الف
داري كـل   خزانـه (و فروش به حساب بستانكار دولـت   حقوق دولتي نفت كه پس از استخراج ـ ج  ...............ب ـ  ................. از

  :شود عبارتست از منظور مي) كشور
  ...الف، ب و ج 

 و  هاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همـسايه         از ميدان  بهره مالكانه نفت خام توليدي       -1تبصره  
  .» نصاب فوق خواهد بود%90و % 80هاي دريايي به ترتيب معادل ميدان

 و تـشويق  اوپـك،  در توليـد  ايـران  سـهميه  ارتقـاي  و حفـظ  و نفت توليد افزايش ظرفيت منظور بهب ـ   ......الف ـ 14ماده . 117
اكتـشافي   و طرحهـاي   مـشترك  ميادين در ويژه  به و گاز  باالدستي نفت  فعاليتهاي در خارجي منابع و ها  سرمايه از جذب  حمايت
كـارگيري   بـه  و انتقـال  گـاز كـشور،   ومخـازن نفـت    از بازيافت ضريب ايشافز با   بيشتر صيانت هرچه و  حفظ از اطمينان كشور،

 بـه  المللـي،  بـين  قـراردادي   روشهاي مختلـف  از و امكان استفاده و گازي نفتي ميادين از برداري بهره توسعه و در جديد  فناوريهاي
اكتشافي و  قراردادهاي   ماده نسبت به انعقادناي )ج( بند مندرج در  توليد اضافي سقف تا شود مي داده اجازه ايران نفت ملي شركت
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دهنده توجه نمايندگان به اين مخازن بود و عمالً هم  مخازن مشترك نفت و گاز باشد، تنها نشان
جالب است كه پس از گذشت . اي در زمينه گفته شده گردد نست باعث تحرك قابل مالحظهنتوا

نزديك به سه سال از تحوالت پيش گفته و از دست دادن فرصتها، مجلس شوراي اسالمي در 
 اليحه برنامه چهارم را از 3 كل كشور همان ترتيبات مقرر در ماده 1387تصويب بودجه سال 

  118.سرگرفت
هاي گفته شده در قانون بودجه كه از نظر  اقدام دولت و مجلس در وضع مشوقنظر ما،  به

ساله دارد، حاكي از آن است كه هنوز سياستگذاران كشور به درك درستي  اصول حقوقي عمر يك
سازي براي توفيق در سازماندهي  حقيقت اين است كه زمينه. اند از حساسيت موضوع نايل نشده

هاي  يران با كشورهاي همسايه، محتاج قوانيني است كه متضمن برنامهمنابع مشترك نفت و گاز ا
ساله و بيشتر باشد و با تعيين يك سلسله موازين كلي و راهنما، دستِ كارگزاران نزديك به  ده

هاي بعدي  سوزي  در غير اين صورت باز هم شاهد فرصت؛موضوع در اين زمينه باز گذاشته شود
 در نشان دادن عزم جدي براي پرداختن به مسئله توسعه مخازن شايد اولين قدم. خواهيم بود

مشترك نفت و گاز ايجاد شركتي با شخصيت حقوقي مستقل تحت همين نام و وابسته به وزارت 
مخازن  افزاري باعث تمركز فعاليتها و موضوعيت يافتن توسعه اين اقدام سخت. نفت باشد

  .هد شدربط خوا مشترك در وزارت نفت و سازمانهاي ذي
  
   

                                                                                                                                        
 بـا  هـر ميـدان    شـرايط  بـا  متناسب داخلي،  صالحيت صاحب شركتهاي يا خارجي هاي مالي با طرف منابع با تأمين توسعه ميدانها

  .نمايد ذيل اقدام اصول و شرايط رعايت
  :دارد مقرر مي) 22/12/1386  مورخ18363روزنامه رسمي شماره (  كل كشور1387 ماده واحده بودجه .118

ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت  هاي دولتي تابعه ذيه دولت و وزارت نفت از طريق شركتمنظور تنظيم رابط  بهـ 7
 نـسبت بـه عقـد      1378براي سال   ) با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران        (شود   گاز كشور، به دولت اجازه داده مي      و  

  : براساس مقررات اين بند اقدام نمايد»ربط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي«د بين وزارت نفت و قراردا
ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسـط              هاي دولتي تابعه ذي    وزارت نفت از طريق شركت     -الف

 .............آن شركت
از سهم قابل پرداخت بـه      ادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد            ميدر مورد نفت خام توليدي از       

 .شود ربط اضافه مي هاي دولتي تابعه ذيد به سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تولي براي جبران هزينه دولت كسر شده و
...... 

نويسي دولت تهيـه و بـه تـصويب مجلـس             بودجه  كل كشور براساس روش جديد     1387قابل ذكر است كه قانون بودجه سال        
كلمات بودجـه را  % 50  مربوط به امور نفت و گاز و پتروشيمي است و تقريباً      )7( بند دارد، بند     41ن ماده واحده كه     ـدر اي . رسيد

  .خود اختصاص داده است ه ب
 سنوات قبل كه شركت ملي نفت ايـران         هاي هخالف قوانين و بودج   ر مبين آن است كه ب     87كار رفته در بودجه سال       هعبارات ب 

مخاطب قانونگذار بود در قانون بودجه اخير وزارت نفت مخاطب قانونگذار است و در انتهاي بند مذكور هم تصريح شده اسـت                      
 تهيـه و بـراي تـصويب        1366هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي را براساس قـانون نفـت             تكه دولت موظف است اساسنامه شرك     

  .ايدتقديم مجلس نم


