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چکیده
سائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از م
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مقدمه .1
خطوط لوله و تأسیسات نفت و 1با خاتمه یافتن تولید از منابع نفت و گاز دریایی، بحث برچیدن

که از اواسط طوريروز از اهمیت بیشتري برخوردار شده است، بههاي دریایی روزبهگاز از میدان
وري چنین تأسیساتی پی بردند، این آضرورت جمعبههاي نفتیها و شرکتکه دولت1980دهه 

گفتنی است هزینه . المللی به خود گرفته استتري در سطح بینموضوع ابعاد حقوقی روشن
شود میلیارد دالر تخمین زده می40سازه دریایی در سراسر جهان حدود 7300آوري حدود جمع

ه در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و نروژ ساز1600وري آکه در این میان سهم اروپا براي جمع
4/2همچنین ارزش این بازار در خلیج مکزیک ساالنه . ورد شده استآمیلیارد دالر بر22حدود 

شایان ذکر است، بسیاري از این ) Kaiser and Liu, 2014: 37. (میلیارد دالر برآورد گردیده است
هاي دریانوردي و ان محدود ساختن فعالیتاند که امکشدهتأسیسات در مسیرهاي دریایی واقع

ي را بر سر برچیدن تأسیسات اهاي جهانی گستردهچنین مالحظاتی، بحث. باشندصیادي را دارا می
فضاي کلی این مباحث تحت . المللی ایجاد کرده استهاي ساحلی و بینغیرضروري واقع در آب

2.ار گرفته استمحیطی قرل زیستئتر به مساتأثیر ضرورت توجه گسترده

زیست دریایی، میراث المللی حاکی از آن است که محیطهاي گسترده بینامروزه، نگرانی
.  وچراي کشورهاي ساحلی قرار نداردچونمشترك بشریت بوده و تنها تحت حاکمیت بی

، "Decommissioning"در ادبیات حقوقی نفت و گاز در خصوص تأسیسات بالاستفاده دریایی، اصطالحاتی نظیر . 1
"Abandonment" و ،"Removal"هاي اند که تفاوتبکار رفته"آوريجمع"و "رهاسازي"، "برچیدن"به ترتیب به معنی

که ممکن است داللت "Abandonment"برخالف "Decommissioning"براي نمونه اصطالح  . چندي با یکدیگر دارند
یا مقررات دولت موجب قرارداد نفت و گاز داشته باشد، فرایندي است که بهآوري تأسیسات بالاستفادهبر اختیاري بودن جمع

حال، در برخی از مقاالت، اسناد و مقررات قانونی این دو اصطالح بااین. الزامی است) معموالً پیمانکار(ساحلی براي طرفین قرارداد 
ژنو و کنوانسیون حقوق 1958کنوانسیون (المللی نیز در معاهدات بین"Removal"از اصطالح . اندصورت مترادف بکار رفتهبه

اي متعددي استفاده شده است که باوجود عدم ارائه تعریف در اسناد مزبور، به تعهد کشورهاي عضو و معاهدات منطقه) 1982دریاها
شایان ذکر است، از دیدگاه فنی و مهندسی اصطالح . آوري جزئی یا کلی تأسیسات نفت و گاز بالاستفاده اشاره داردمبنی بر جمع

"Removal"یند تواند بخشی از فرامی"Decommissioning"نظر از کاربرد اصطالحات مختلف که صرف. نیز بشمار رود
"آوريجمع"و "برچیدن"آوري تأسیسات نفت و گاز بالاستفاده دارند، ما در این نوشتار کلمه همگی در معنی عام، داللت بر جمع

آوري تأسیسات دریایی در پایان مرحله فرآیند جمع"که داللت بر "Decommissioning"تر را معادل اصطالح تخصصی
، Disposal“”الزم به ذکر است، در ادبیات موضوع، اصطالحات دیگري مانند.دهیمدارد، قرار می"تولید

“Toppling”،”Dumping” نیز بکار رفته است که بخشی از فرایند“Decommissioning” را تشکیل داده  و در جاي
. خواهیم کردها اشاره خود به تعریف آن

با تائید دولت بریتانیا اجازه یافت نسبت Brent Spar، شرکت شل در قضیه سکوي نفتی عظیم 1990براي نمونه در دهه . 2
با فشار افکار . به دفن ضایعات در محل و همچنین تبدیل بخشی از سکوي نفتی به تپه مصنوعی در دریاي شمال اقدام نماید

در پی حمایت افکار . ها شدزیست که حتی منجر به اشغال سکو توسط آنهاي طرفدار محیطوهاندازه گرعمومی و تالش بی
سود خود را در سراسر اروپا از دست % 50هاي مذکور، شل بیش از عمومی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا از اقدامات گروه

براي مطالعه بیشتر در خصوص این . کی شدآوري کامل و دفع تأسیسات در خشداد، نهایتاً شرکت نفتی شل مجبور به جمع
http://www.greenpeace.org: قضیه ر ك
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زیست در کنار مسائل دیگر، باعث هاي طرفدار محیطهاي غیردولتی و گروهفعالیت سازمان
در نظر گرفتن این تحوالت و نیز ظهور . هاي اجتماعی در جهان شده استسطح آگاهیارتقاي

هاي دریایی صنعت نفت در المللی باعث حساسیت بیشتر فعالیتمحیطی بینمفاهیم مدرن زیست
.سطح جهان شده است

آوري تأسیسات بالاستفاده دریایی، این است که اکثر این یکی از مشکالت اساسی جمع
سات در حوزه صالحیتی دولت ساحلی قرار دارد و در خصوص قوانین حاکم بر این مسئله، تأسی

مقاله حاضر در تالش است با طرح موضوع . اغلب با مقررات ابتدایی یا بسیار کلی مواجه هستیم
محیطی آن پرداخته آوري تأسیسات دریایی، به تشریح ابعاد مختلف فنی، اقتصادي، زیستجمع

المللی حاکم بر برچیدن تأسیسات دریایی را با هدف سنجش میزان قی بینو چارچوب حقو
المللی که اي و بینهاي منطقهنامهدر این راستا، مقررات و موافقت. کارایی این نظام تبیین نماید

اصول و چارچوب زیربنایی را در رابطه با مسئله مربوط به برچیدن تأسیسات نفت و گاز فراهم 
هاي معمول در زمینه توان دشواريیا میآشود که این سؤال مطرح می. سی شونداند، بررآورده

محیطی از قبیل توسعه پایدار آوري تأسیسات نفت و گاز دریایی را با اعمال مفاهیم زیستجمع
تأسیسات دریایی بالاستفاده، ایدار پآوري جمعحل کرد؟ مقاله حاضر در تالش است تا با نگاه 

الزم به ذکر است که . نین و مقررات مربوطه را ارزیابی نموده و توسعه دهدمشکالت فعلی قوا
هاي ها، مقاالت علمی، گزارشسال اخیر در قالب اجالس20بخش عمده ادبیات حاضر طی 

زیستی و هاي غیردولتی محیطهاي سازمانهاي صنعت نفت، اصول حاکم بر فعالیتدولتی، داده
. تمطالعات علمی توسعه یافته اس

هاي برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی سوابق و زمینه.2
هاي نفت و گاز دریایی، ناگزیر میزان تولید از این برداري از میدانها بهرهپس از سال

رود که دیگر ادامه عملیات نفتی حتی با هاي روند نزولی پیدا کرده و تا جایی پیش میمیدان
در این مقطع است که . صرفه اقتصادي نخواهد داشتهاي بیشترگذاري و حفر چاهسرمایه

شایان ذکر است، مرحله . شودآوري تأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله مطرح میمشکل جمع
ریزي، مهندسی، برنامه- هاي فنیاندازه مراحل اولیه، مستلزم انجام کارشناسیپایانی پروژه نیز به

المللی، پیرامون در حال حاضر، چالش اصلی بین. کارگیري نیروي انسانی استدهی و بهسازمان
طور تنگاتنگی با ایمنی تأسیسات دریایی است که به2و برچیدن جزئی1برچیدن کامل

1 . Platform Complete Removal.
2 . Platform Partial Removal.
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ها در این قسمت به توصیف این روش. محیطی گره خورده استدریانوردي و مسائل زیست
، نیز در این قسمت آوري تأسیسات دریاییمسائل اقتصادي پیرامون جمع. خواهیم پرداخت

هاي مربوطه و نحوه تأمین مالی آن ازجمله مباحث موضوع تخمین هزینه. مطرح خواهد شد
کننده که عموماً تعییننحويآوري تأسیسات دریایی است، بهبسیار مهم در خصوص جمع

هاي سیاست دولت میزبان در انتخاب میان برچیدن کامل یا برچیدن جزئی یا سایر روش
کند، آوري تأسیسات دریایی را دشوار میبینی هزینه جمعاي که پیشمسئله. تر استههزینکم

ساله داشته و تأسیسات هر 40تا 20هاي نفت و گاز عموماً عمر تجاري بین این است که میدان
هاي خاص همان میدان و در اندازه و اشکال میدان در انطباق با مشخصات و ویژگی

ریزي هاي مربوطه براي برنامهبینی روشن و مطمئن هزینهپیش. شوندد میفرد خود ایجامنحصربه
. گذاري دولت میزبان بسیار ضرورت داردهاي قانونهاي نفتی و نیز سیاستتجاري شرکت

آوري تأسیسات دریایی رخداد نامعلومی است که تا حد زیادي هاي میزبان، جمعازنظر دولت
هایی براي بایست روشاین بدان معنی است که می. تی داردهاي نفبستگی به توان مالی شرکت

عالوه بر این موضوع، . تضمین تدارك بودجه برچیدن تأسیسات دریایی در نظر گرفته شود
.شودالمللی مربوطه در این بخش مطرح میهاي بینمحیطی و گرایشمسائل زیست

ابعاد فنی برچیدن تأسیسات دریایی .1-2
حال، در بااین. هاي متعددي وجود داردچیدن تأسیسات دریایی، گزینهدر خصوص نحوه بر

اکثر موارد به دلیل نحوه قرار گرفتن تأسیسات نفت و گاز و مشخصاتی از قبیل جنس، اندازه، 
هاي فنی نسبت به هر عمق آب، و شرایط جوي، روش1حالت ثابت یا شناور بودن تأسیسات،

حال، برچیدن تأسیسات دریایی بااین. گیرنده خود میفردي بسازه دریایی، شکل منحصربه
هاي توان روشطورکلی میمرحله شامل طراحی، اخذ مجوز و اجرا بوده و به3عموماً مشتمل بر 

انتخاب میان 2.بندي کرددستهبرچیدن جزئیو برچیدن کلیبرچیدن را به دودسته عمده شامل 
مل مختلفی ازجمله نوع سازه، فاصله سازه از برچیدن کامل یا برچیدن جزئی بستگی به عوا

در موارد معدودي، سکو یا بخشی از آن . مهندسی و شرایط جوي دارد-ساحل، امکان فنی
اگر سکو در نزدیکی میدان دیگري . شودبراي تولید نفت و گاز بروي سایت دیگري احیاء می

ها و امکانات پزشکی گردها، قایقعنوان واحد پشتیبانی براي بالتواند بهقرار داشته باشد، می
هاي دیگري که اخیراً رو به فزونی است، تبدیل تأسیسات به ازجمله روش. شوداستفاده می

. شودمشکل برچیدن تأسیسات دریایی عمدتاً در رابطه با تأسیسات ثابت مطرح می. 1
.اژگونی سازه در محل، رها کردن سازه در محل و استفاده مجدد از سازهشود مانند وهاي دیگري نیز استفاده میروش. 2
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.است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت1هاي مصنوعی دریاییتپه
ها با معضل دیگري آن3تأسیسات دریایی، در مورد دفع2محض تخریب و جداسازيبه

اي در عمق آب، هاي مختلفی مانند انتقال سکو به نقطهیم که در رابطه با آن، روششومواجه می
شود، همچنین استفاده می4انتقال سکو به ساحل براي اوراق کردن و تبدیل سازه به تپه دریایی

این . ممکن است که سازه از محل استقرار خود جدا و به تپه مصنوعی موجودي منتقل شود
.                                                                             ن، برونئی، مالزي، فیلیپین، کوبا و خلیج مکزیک استفاده شده استروش بیشتر در ژاپ

ابعاد اقتصادي برچیدن تأسیسات دریایی.2-2
ی، از مسائل اقتصادي مهم در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله دریای

بینی باید این پیش5.برداري از میدان نفتی استبینی و تخمین هزینۀ برچیدن در دوران بهرهپیش
هاي گوناگون مدت طوالنی پروژه و پیچیدگی6.در مرحله مطالعات اولیه پروژه صورت گیرد

را هاي کشور میزبان، تردیدهایی ازجمله، تغییرات قیمت نفت، تورم و تغییر در قوانین و سیاست
)Abdullahi, 2014: 793. (آوردها به وجود میاتکا بودن این تخمیندر خصوص قابل

هاي بینی و محاسبه هزینههایی باهدف پیشوجودآمدن تالشاهمیت این مسئله باعث به
-بریتانیا بیش از هر کشور دیگري هزینه. جهانی برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی شده است

کند، در آخرین دن تأسیسات نفت و گاز دریایی را برآورد و منتشر میهاي احتمالی برچی
طور میانگین، سالیانه یک میلیارد پوند برآوردها، هزینه برچیدن تأسیسات نفت و گاز بریتانیا به

) Oil & Gas UK, 2014(7.تخمین زده شده است
1 . Rigs-to-Reefs.

مثال، در سکوهاي بسته به نوع تأسیسات دریایی متفاوت خواهد بود براي ) Removal(هاي تخریب و جداسازي روش. 2
هاي مختلف فنی هاي فوالدي با روشر قسمتها، و سایفوالدي عملیات جداسازي شامل برداشتن عرشه و متعلقات آن، پایه

. است
ها، تأسیسات دریایی جداشده، اوراق، بازیافت یا در محل شود که طی آنهایی اطالق میبه روش) Disposal(دفع . 3

یک سازه » دفع«ها براي عملیات در عمل معموالً ترکیبی از این روش. موردنظري در خشکی دفن یا استفاده مجدد شوند
:براي اطالع بیشتر در این خصوص، رك. شودریایی تعریف مید

http://www.hse.gov.uk/research/otopdf/2001/oto01032.pdf.
Toppling(سازي سازه در محل هاي فنی تبدیل سکوي نفتی به تپه مصنوعی، استفاده از روش واژگونیکی از روش. 4

in Situ (شودرشه، پایه سکو در همان محل واژگون میدر این روش، پس از جداسازي ع. است.
.ازنظر مالی، در چرخه تجاري تولید و اکتشاف، دومین رویداد مهم، برچیدن تاسیسات نفت و گاز است. 5
با توجه به اینکه برچیدن تأسیسات دریایی فرایندي است که در آینده محقق خواهد شد، باید از ابتدا تا خاتمه تولید، . 6

هاي دریایی مدرن حاکی از این مطلب است که ممکن ساله میدان40تا 20عمر . هاي آن انجام شودآورد هزینههرساله بر
درصد 22در حال حاضر تنها . نیست که بتوان دقیقاً مشخص کرد چه زمان تولید از میدان نفتی مربوطه به اتمام خواهد رسید

. د برنامه دارندهاي نفتی در جهان براي برچیدن تأسیسات خواز شرکت
7 . http://www.oilandgasuk.co.uk/cmsfiles/modules/publications/pdfs/OP098.pdf .
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هاي برچیدن تأسیسات دریاییتأمین مالی هزینه. 3-2
آوري تأسیسات نفت و گاز دریایی ترین موضوع در خصوص جمعزم، مهمتأمین بودجه ال

طورکلی کشورهاي میزبان از به. است که تا حد زیادي بستگی به رژیم مالی دولت میزبان دارد
3و برگشت مالیاتی2ها در طول مدت پروژهاستهالك هزینه1هایی نظیر  بخشی از تولید،روش

(Testa, 2013:13).کنندآوري استفاده میدر فاز جمعبراي تأمین منابع مالی پروژه

بینی بودجه الزم براي برچیدن، نکته حائز اهمیت دیگر، تضمینی است که عالوه بر پیش
این تضامین . کنندهاي نفتی مطالبه میهاي میزبان در رابطه با تعهدات برچیدن از شرکتدولت

نامه یا ضمانت4ها شامل تضمین شرکت مادرمینبرخی از این تض. اندنیز به نوبه خود متنوع
8وجوه امانی7حساب تضمین توافقی،6بیمه، وضع مالیات،5نامه حسن انجام کار،بانکی، ضمانت

هاي آن استفاده و مسئولیتها جهت تضمین مبالغ الزم براي برچیدنز این روشا. هستند8امانی
(Pereira, 2012:41-50). شودمی

ین شرکت مادر که اساساً مبتنی بر شهرت و اعتبار شرکت استوار تضمین شرکتی یا تضم
هاي چندملیتی که توانایی مالی عظیمی دارند، مانند شل، بی پی و است، معموالً به شرکت

ممکن است این نوع اعتبار بتواند تضمین مناسبی در پایان عمر تجاري . شوداگزان اعطا می
هاي نفتی را تباه سازد ینده ممکن است حتی اعتبار غولحال، حوادث آمیدان فراهم کند، بااین

ویژه اگر شرکت مادر در کشور میزبان اموالی نداشته ارزش کند، بهو چنین تضمینی را عمالً بی
بدیهی است که این روش داراي ریسک باالیی بوده و کمتر از سوي دول میزبان استقبال . باشد

(Testa, 2013: 15). شودمی

بودجه برچیدن توسط شخص ثالث به شکل یک اعتبار اسنادي احتیاطی، اعتبار ممکن است
چنین خدمتی که . نامه حسن انجام کار تأمین شودماهه یا ضمانت12اسنادي قابل تجدید 

شود نیز با این اعتباري ارائه مییا دیگر مؤسسات) هااي از بانکیا اتحادیه(وسیله بانک به
به همین . نهادها از تدارك بودجه برچیدن در آینده ناتوان گردندریسک مواجه است که این
شود که ضامن از یک حداقل درجه اعتبار خاصی برخوردار باشد و دلیل معموالً چنین مقرر می

9.این اعتبار ساالنه ارزیابی شود
(Pereira, 2012: 41-50)

1. Unit of Production.
2. Amortization over Field Life.
3. Carry Back against Taxation.
4. Parent or Corporate Guarantee.
5. Performance Bond.
6. Decommissioning Levies.
7. Mutual Guarantee Funds.
8. Trust Funds.
9. http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/05/WPM_47.pdf.
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محیطی برچیدن تأسیسات دریاییخطرات زیست.4-2
از اینکه عملیات برچیدن آغاز شود، تجهیزات نفت و گاز باید از فشار تخلیه طورکلی، قبلبه

شوند و سایر لیاتی براي دفع به خشکی منتقل میاز سیستم عمهاییبخش. شده، خشک و تمیز شوند
) Tilling, 1996: 9. (شوندبرداري در دریا دفع میمواد زاید بر اساس شرایط مندرج در پروانه بهره

شود بقایاي این فلزات وارد تدریج باعث میأسیسات و خطوط لوله زاید در بستر دریا، بهحضور ت
بدیهی است، در صورت ورود آبزیان آلوده . زیست دریایی شده و توسط آبزیان جذب شوندمحیط

آوري عملیات فیزیکی جمع. به زنجیره غذایی، سالمتی انسان نیز با تهدید مواجه خواهد شد
تواند با ایجاد استفاده از مواد منفجره می. ی دریایی، اثري فوري بر محیط اطراف داردتأسیسات نفت

انجمن ماهیگیران نروژ و اسکاتلند . ها شودزده و باعث مرگ آنشوك، به موجودات دریایی آسیب
اند که انفجارهاي مربوط به برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریاي شمال، تاکنون شمار ادعا کرده

تحقیقی در . ها را از بین برده استها و نهنگها، ماهیي از موجودات دریایی مانند پالنکتونزیاد
هاي در توجهی بر روي پستانداران دریایی و گونهآمریکا نشان داده است که مواد منفجره تأثیر قابل

758دهد، از مجموع تحقیق مزبور نشان می. پشت در خلیج مکزیک داردمعرض خطر مانند الك
مورد آن از مواد منفجره 530در خلیج مکزیک، 1994- 1985هاي عملیات برچیدن دریایی بین سال

هاي سرد، هاي جایگزین مانند برشبا استفاده از روش)Publisher, 1996:82. (استفاده شده است
را محیطی برچیدن تأسیسات نفت و گاز توان اثرات مخرب زیستهاي مکانیکی میلیزري و قیچی

توان براي برچیدن تأسیسات دریایی بزرگ استفاده ها نمیمتأسفانه از این روش. به حداقل رساند
با توجه به اینکه برچیدن کامل تأسیسات نفت و گاز دریایی همواره ) (Twomey, 2006: 3.نمود

یی به تري مثل تبدیل تأسیسات دریامحیطی مناسبشود، راهکارهاي زیستبهترین گزینه تلقی نمی
در این خصوص، نهادي در چارچوب 1.هاي مصنوعی ابداع و بکار گرفته شده استجزایر و تپه

محیطی سازمان ملل متحد ایجاد شده که به امکان استفاده از این روش در نقاط مختلف برنامه زیست
یسات واقع هایی براي گسترش این برنامه به تأسهاي اخیر تالشدر سال. پردازدجغرافیایی جهان می

) Macreadie, 2011: 455-461(.هاي عمیق نیز آغاز شده استدر آب

الملل برچیدن تأسیسات نفت و گاز در حقوق بین.3
الملل حاکم بر برچیدن تأسیسات نفت و چیزي تحت عنوان حقوق بین1950تا پیش از دهه 

اول، قسمت باالي تأسیسات برداشته شود . شودهاي مصنوعی  از  سه روش استفاده میبراي تبدیل تأسیسات دریایی به تپه. 1
اندازه کافی از سطح آب که بهطوريدوم، تأسیسات در محل واژگون شود به. سازه در محل باقی بماندو قسمت زیرین

شوند و بخشی از آن به منطقه خاص براي فاصله بگیرد تا تهدیدي براي دریا نوري نباشد و سوم اینکه تأسیسات تقسیم می
.شودجذب حیات دریایی منتقل می
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ات دریایی در اواخر دهه گاز دریایی در ادبیات حقوقی جهان سابقه نداشته چراکه اولین تأسیس
از این زمان به بعد است که قواعد 1.عمق خلیج مکزیک ساخته شدهاي کمدر آب1940

المللی وري تأسیسات دریایی و سکوهاي نفتی موضوع دو معاهده بینآحقوقی در رابطه با جمع
، با این کنیماین بخش را با بررسی خاستگاه مقررات برچیدن آغاز می. مهم قرار گرفته است

وچهار سال بعد، یعنی ن در بیستآو بازبینی 1958توضیح که این مبنا، با معرفی کنوانسیون ژنو 
بین این . ایجاد شد1982در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در سال

از )1982کنوانسیون حقوق دریاها ) 3(60و ماده 1958کنوانسیون ژنو ) 5(5ماده (دو سند 
شکاري وجود دارد که در این بخش آحیث مقررات مربوط به برچیدن تأسیسات نفتی، تعارض 

سال ادامه داشته و ازآنجاکه زمان 30تفصیل به آن خواهیم پرداخت، این اختالف بیش از به
ینده نزدیک آشود، احتمال ابهام حقوقی در تر میبرچیدن تأسیسات بسیاري از کشورها نزدیک

المللی در خصوص برچیدن گونه مقررات بینالزم به ذکر است هیچ. ود خواهد داشتنیز وج
الجزایري و داخلی وجود هاي سرزمینی، مجمعتأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله واقع در آب

),2012:19Beckman. (ندارد
مسئله المللی حاکم بر در این بخش، با بررسی معاهدات عام، به دنبال شناسایی قواعد بین

. المللی در این زمینه هستیمبرچیدن تأسیسات نفت و گاز و نیز بررسی امکان ایجاد عرف بین
المللی دریانوردي که اصول و قواعد فنی برچیدن همچنین استانداردها و رهنمودهاي سازمان بین

اط با محض اینکه تأسیسات برچیده شوند، معضل دیگري در ارتببه. ورده، بررسی شوندآرا فراهم 
زیست دریایی الزم به ذکر است، استفاده از محیط. شودماند حاصل از برچیدن مطرح میپس

انگیز است و ازجمله مسائلی منزله محل تخلیه و دفن تأسیسات برچیده شده، موضوعی مناقشهبه
. است که در کانون اختالفات در حوزه حقوق راجع به  برچیدن تأسیسات دریایی قرار دارد

رو، در این بخش به بررسی کنوانسیون منع آلودگی دریایی از طریق دفن مواد زاید نازای
الملل در این زمینه، مستلزم بررسی هرچند فهم حقوق بین. پردازیممی) 1972کنوانسیون لندن (

منظور انعکاس شرایط بومی و نیز است که به) ايها و معاهدات منطقهکنوانسیون(اي حقوق منطقه
کنند یا تنها طور کامل دفع مواد زاید را ممنوع میها، یا بهاین کنوانسیون. انداي طراحی شدهمنطقه

. کنندها را اجازه نموده اما منوط به کنترل و احراز شرایط خاصی میاي از آندفع پاره
اي، یازده منطقه دریایی متمایز را در سراسر جهان هاي منطقهدر حال حاضر کنوانسیون

-یافته را پوشش میسند از این اسناد، قلمروي کشورهاي توسعه9. دهندپوشش قرار میتحت 

:رك . عمق خلیج مکزیک ساخته شدهاي کمدر آب1940در اواخر دهه اولین تأسیسات دریایی .  1
http://www.offshore-mag.com/history/index.cfm



67المللبرچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین

یا آسؤال این است که . انددهند و عمدتاً بر اساس برنامه مناطق دریایی سازمان ملل توسعه یافته
ها، قادر به مدیریت حقوقی مسئله خاص برچیدن و دفع تأسیسات بالاستفاده این کنوانسیون

ها وجود ندارد، به بررسی تک این کنوانسیونبا توجه به اینکه امکان بررسی تک. خیرهستند یا
. کنیمها که مستقیماً مقرراتی در خصوص برچیدن تأسیسات دریایی دارند، اکتفا میبرخی از آن

اي که به مسئله الزم به ذکر است که هنوز مناطقی از جهان تحت پوشش هیچ کنوانسیون منطقه
توان به خلیج ازجمله این مناطق می. اندأسیسات نفت و گاز بپردازد، قرار نگرفتهبرچیدن ت

بنابراین در این . ترین منطقه آسیا، آمریکاي جنوبی و دریاي خزر اشاره کردمکزیک، غربی
بخش ابتدا به بررسی وضعیت حقوقی تأسیسات نفت و گاز، در قلمرو حقوق معاهدات پرداخته، 

.کنیماي را مطالعه میمنطقههايسپس کنوانسیون

المللی عاممعاهدات بین.4
19581کنوانسیون ژنو.1-4

الملل در خصوص تأسیسات ، اولین سند حقوق بین)کنوانسیون ژنو(ژنو 1958کنوانسیون 
الملل در شده کمیسیون حقوق بیننویس ارائهاین کنوانسیون، بر مبناي پیش. دریایی است

حقوق حاظ برخی تغییرات در اولین کنفرانس ملل متحد راجع بهخصوص فالت قاره و با ل
یکی از این تغییرات، موضوع . در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید1958دریاها که در فوریه 

اي در نویس اولیه، هیچ مقررهشایان ذکر است، در پیش2.برچیدن تأسیسات دریایی بود
فالت قاره وجود نداشت وکنفرانس ژنو بنا به خصوص برچیدن تأسیسات بالاستفاده از منطقه

5ماده 2کنوانسیون، در بند 3.تصویب کرد) 5(5پیشنهاد نماینده بریتانیا این موضوع را در ماده 
دهد در منطقه فالت قاره خود به نصب تأسیسات دریایی مبادرت به دولت میزبان اجازه می

در عملیات اخاللن ماده، منوط به منع هما1موجب بند نماید، هرچند اعمال این حق به
4.دریانوردي و ماهیگیري شده است

1. Geneva Convention on the Continental Shelf, April 29, 52 AJIL  (1958) 858; 1958
Geneva Convention on the Continental Shelf in S.H. Ley, R.Churchill, and M.
Nordquist, New Directions on the Law of the Sea, Vol. 1,(New York: Oceans
Publications, 1973),PP. 101-105. اي به به کار برده شده است و هیچ اشاره"Removal"تر گونه که قبالً اشاره شد، در این کنوانسیون اصطالح عامهمان.2

، نیز در این Removalحال، کلمه بااین. نشده است"Abandonment"و "Decommissioning"دو اصالح 
.برداري اشاره داردآوري تأسیسات منصوب، در پایان دوره بهرهکنوانسیون به جمع

3 . Official Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume VI:
Fourth Committee (Continental Shelf) Summary Records, Fifth Meeting, 7 March 1958,
page 4. منطقه بستر و زیر بستر دریا ) الف:چنین تعریف شده استژنو این1958» کنوانسیون مربوط به فالت قاره«فالت قاره در . 4

هاي فوقانی امکان متر یا بیشتر تا جایی که عمق آب200تا عمق دریاي سرزمینیدر مجاور ساحل، اما در خارج از منطقه
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ها وري آنآاند نسبت به جمعبرداري، کشورهاي میزبان مکلفمحض خاتمه عملیات بهرهبه
کلیه تأسیساتی که ... ": نمایدکنوانسیون مقرر می5ماده 5در این خصوص، بند . اقدام نمایند

. آوري گردندطور کامل جمعشوند، باید بهیمتروکه یا بالاستفاده م
پذیر است، یکی اینکه این ماده را در رابطه با بحث برچیدن در این ماده دو تفسیر امکان

مد نظر قرار دهیم که بر اساس آن، تأسیسات زاید دریایی باید » معیار برچیدن کامل«منزله به
چنین 5ماده 5و بند 1ه با جمع بند آوري شوند و دیگر اینکطور کامل برچیده و جمعبه

استدالل نماییم که درواقع نیازي به برچیدن کامل تأسیساتی که مانع دریانوردي نبوده و 
پذیرش تفسیر اخیر . آورند، نیستکنندگان دریایی به وجود نمیمزاحمتی نیز براي دیگر استفاده

1.به معنی توجه به معیار برچیدن جزئی تأسیسات دریایی است

گونه ابهامی در الفاظ این اند، به این دلیل که هیچدانان دیدگاه اول را پذیرفتهبیشتر حقوق
در مقابل گفته شده است شاید بتوان این عدم 2.بخش نیست تا تفسیر غیرلفظی را ایجاب کند

انعطاف تفسیري کنوانسیون در خصوص برچیدن تأسیسات را با مراجعه به قواعد عمومی تفسیر 
)Bentham, 1988: 837. (واحوال تعدیل نمودهدات یا تغییر اساسی اوضاعمعا

. گیردهاي متفاوت، این ماده مسائل مهم دیگري را نیز در برمینظر از این دیدگاهصرف
ایمنی دریانوردي بوده است تا زاده ازجمله اینکه معیار برچیدن، در ابتدا تحت تأثیر مسئله

وري آاي در ارتباط با لزوم جمعا در این ماده هیچ مقررهمحیطی زیرهاي زیستنگرانی
معلوم نیست آیا خطوط لوله دریایی نیز مشمول قاعده 3.تأسیسات برچیده شده وجود ندارد

شکار این کنوانسیون در آرسد این مشکل، به ناتوانایی نظر میبه. برچیدن کامل است یا خیر
گردد، هایی است که باید برچیده شوند، برمیساختمنزله بخشی از زیرشناسایی خطوط لوله به

) 2(5تصریح دارد و نیز  با توجه به ماده 4حق ایجاد خطوط لوله در ماده چراکه کنوانسیون، به
اما  جزایرحلبستر و زیر بستر مناطق مشابه در مجاور سوا) ب.سازدبرداري از منابع طبیعی مذکور را میسر میبهره

مایل دریایی 350مایل دریایی و حداکثر 200فالت قاره هر کشور تا امتداد حداقل 1982کنوانسیون حقوق دریاها در
.یابدهاي سرزمینی ادامه میآبخط مبدأاز
ها در هاي سنگینی که اعمال قاعده برچیدن کامل براي آنبریتانیا و نروژ ازجمله کشورهایی بودند که به دلیل هزینه. 1

. دبرداشت، این دیدگاه را حمایت کردن
:هاي مختلف در این زمینه ركبراي مطالعه بیشتر در خصوص دیدگاه. 2

E.D.Brown, Decommissioning of Offshore Structures: Legal Obligations under
International and Municipal Law, (1982) PP.23-25; P. Mcdade, The Removal of
Offshore Installations and Conflicting Treaty Obligations as a result of the Emergence of
the New Law of Sea: A Case Study, 24 San Diego Law Review, (1987), PP.645-687;and
Z. Gao, International Law of Offshore Abandonment: Recent Developments, Current
Issues and Future Directions, Environmental Regulation of Oil and Gas, (London:
Kluwer Law International, 1998. ها در خشکی است، هرچند آوري تأسیسات برچیدن شده و دفع آنشاید بتوان گفت که منظور از برچیدن کامل، جمع. 3

.دلیلی بر این نظر وجود ندارد
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رسد که خطوط لوله، موجودیت مستقلی دارند و داخل در مفهوم تأسیسات نظر میچنین به
کنوانسیون ژنو در . کندرچیدن تأسیسات اشاره میصرفاً به ب) 5(5حال، ماده بااین. باشندنمی

الظاهر براي کشورهاي االجرا شد و قاعده برچیدن کامل تأسیسات دریایی علیالزم1964ژوئن 
هاي فنی، مالی و اي به پیچیدگیگونه اشارهاین کنوانسیون هیچ1.امضاکننده الزم االتباع است

سال 50ابل ذکر است که باوجود تصویب بیش از این نکته نیز ق. محیطی برچیدن نداردزیست
قبل این کنوانسیون، شمار اندکی از این کشورها، این معیار را در رویه عملی و حقوق داخلی 

. 2اندخود اجرایی نموده

19823کنوانسیون حقوق دریاها . 2-4

رفی شده مع1982نظریه دیگر برچیدن تأسیسات دریایی با تصویب کنوانسیون حقوق دریاها 
کشور از تمام مناطق جهان 150سال بین بیش از 14فرایند مذاکرات این کنوانسیون 4.است

درك بهتر و نیز تجربه بیشتر این مسئله، منجر به توافق دیگري در این زمینه . طول انجامیدبه
تفاده شود یا بالاسه متروك میکلیه تأسیساتی ک... « : داردچنین مقرر می) 3(60ماده 5.شد
هاي صالح وسیله سازمانالمللی که بهشده بینماند، باید با در نظر گرفتن معیارهاي پذیرفتهمی

در . شده تا اینکه ایمنی دریانوردي تضمین شودآورياند، جمعبراي همین منظور فراهم شده
ق زیست و حقووري چنین تأسیساتی همچنین باید به بخش ماهیگیري و حفاظت از محیطآجمع

رسانی مناسبی در خصوص عمق، وضعیت و ابعاد و تکالیف سایر کشورها توجه شود و اطالع
این ماده حاوي جزئیات بیشتري نسبت به 6».شوند، داده شودتأسیساتی که کامالً برچیده نمی

ن آدر واقع میزان اطالعات ارائه شده در این ماده، . ژنو است1958مقرره مندرج در کنوانسیون 
.تایران نیز ازجمله کشورهاي عضو این کنوانسیون اس. 1
هلند تنها کشور تولیدکننده نفت دریایی است که کنوانسیون ژنو را در حقوق داخلی خود اجرا نموده ولی نروژ و بریتانیا . 2

یکی از دالیل مهم . اندباشند، اما کنوانسیون را در قوانین ملی خود پیاده ننمودهاگرچه از امضاکنندگان معاهده مذکور می
.ریایی این دو با هلند استهاي داین امر، تفاوت سازه

3. http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf .
4 .UN Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, 21 ILM (1982) 1261. بینی شده بود اما در مراحل نهایی یدن کامل پیشنویس اولیه این کنوانسیون نیز تعهد کشورهاي عضو به برچالبته در پیش. 5

جمله آمریکا، رغم مخالفت جدي فرانسه، بریتانیا حمایت دیگر کشورهاي تولیدکننده نفت دریایی منمذاکرات، علی
,Bechman. (استرالیا، نیجریه، اندونزي، نروژ و ژاپن را در گنجاندن معیار برچیدن جزئی در سند نهایی به دست آورد

2012: 5(
کنوانسیون، دامنه شمول خود را 80ماده . است) EEZ(در خصوص منطقه انحصاري اقتصادي5بخشی از قسمت 60ماده . 6

مقررات مربوط به برچیدن تأسیسات . دهدها، جزایر مصنوعی و تأسیسات منصوب در منطقه فالت قاره توسعه میبه سازه
ماده . شوندهاي داخلی و دریاي سرزمینی اعمال نمیاحلی است مثل آبهایی که تحت حاکمیت دولت سدریایی به قسمت

المللی صالح براي تدوین معیارهاي فنی برچیدن عنوان سازمان بینرا به) IMO(، سازمان جهانی دریانوردي 8ضمیمه 2
. تعیین نموده است
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هرحال، آنچه مسلم است، شناسایی قاعده برچیدن به. تعد تفاسیر گوناگون کرده استرا مس
جزئی تأسیسات دریایی است و تفاوت، صرفاً راجع به حدود برچیدن و اعمال این معیار قابل 

البته شاید بتوان معیار جدید برچیدن جزئی را نیز در سایه تئوري برچیدن کامل . طرح است
خر پاراگراف ماده آعنی که تعهدات کشورهاي عضو، به استناد کلمات بدین م. تفسیر کرد

طور کامل قابل تعویض نیست و برچیدن کامل در مقام قاعده کلی مدنظر است و فوق، به
نظر دیگري، این ماده را مؤسس قاعده .  شودبرچیدن جزئی تحت شرایط محدودي اجازه می

میزبان در اجازه به کمتر از برچیدن کامل به این نحو که دولت . داندبرچیدن جزئی می
هاي خود نسبت به این زادي مطلق دارد تا اینکه با توجه به منافع و سیاستآتأسیسات دریایی، 

طورکلیبین این دو برداشت متفاوت، دیدگاه سومی هم وجود دارد که به. امر اقدام نماید
المللی رعایت شوند، و معیارهاي بینکه مالحظاتتواند مادامیپذیرد که دولت میزبان میمی

.آوري شودن جمعآشده، در محل باقی بماند یا تنها بخشی از اجازه دهد تا تأسیسات برچیدن
منزله رسد قاعده برچیدن جزئی، در وضعیت فعلی، جایگاه خود را بهنظر میدرمجموع، به

تفاسیر گوناگونی که در این نظر از صرف. کندتئوري رقیب براي قاعده برچیدن کامل حفظ می
هایی در این زمینه است چراکه موضوعیت مقرره شود، این کنوانسیون داراي کاستیزمینه می

رو تر دولت میزبان تغییر یافته و ازاینکنوانسیون ژنو به نفع تشخیص و صالحدید گسترده
سات نفت و گاز دریایی ها را قادر به اتخاذ تصمیمات غیرمسئوالنه در فرایند برچیدن تأسیدولت

براي . گذاردهاي خاص خود باز میوبیش، دست دولت را در تشخیص اولویتنموده و کم
منزله یکی از چند مالحظه مهم برچیدن محیطی را تنها به، حفاظت زیست60ماده 3مثال، بند 

ر مقرره صریحی د1958این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون ژنو . شناسایی کرده است
آوري خطوط لوله انتقال نفت و گاز متروکه ندارد و پذیرش اینکه خطوط لوله خصوص جمع

. قرار دارد، محل تردید است» Installation and Structure«داخل در تعریف عام 

1982و حقوق دریاها 1958تعارض کنوانسیون ژنو .5
دیدگاه سنتی. 1-5

ژنو و 1958ضعیت حقوقی کنوانسیون معیارهاي مشخصی در طول زمان براي تعیین و
و با این 1958البته این معیارها بیشتر نسبت به کنوانسیون ژنو 1.اندمعرفی شده1982کنوانسیون 

شود و شد، این کنوانسیون عطف به ماسبق  نمیاالجراالزم1980ژانویه 27کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات در . 1
از طرفی، بدیهی است که کنوانسیون . دهدالشعاع قرار نمیرا که قبل از آن الزم االجرا شده، تحت1958کنوانسیون ژنو 

.  کند، اعتبار خود را حفظ می1982مذکور، در تقابل با کنوانسیون 
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. اندهدف که آیا  این کنوانسیون همچنان اعتبار دارد یا خیر، مطرح شده
با این توضیح . استمتروك مانده 1958نخستین نظریه اشاره به این دارد که کنوانسیون ژنو 

الملل عرفی اگر کشورهاي عضو یک کنوانسیون، عمالً نتوانسته باشند مقررات که وفق حقوق بین
یابد، لذا ن کنوانسیون متروك مانده و بنابراین خاتمه میآن را براي مدت طوالنی اعمال کنند، آ

رات داخلی خود اجرا کنوانسیون ژنو را در مقر) 5(5ازآنجاکه اکثر کشورهاي متعاهد، ماده 
ن است که آمشکل این استدالل 1.اند، این ماده ازنظر حقوقی بالاستفاده و مهمل شده استننموده

به این حقیقت که مسئله برچیدن، براي اکثر کشورهاي تولیدکننده نفت و گاز از منابع دریایی 
است قصدي میان بنابراین دشوار. کندهمچنان رویدادي مربوط به آینده است، توجهی نمی

پوشیها از تعهداتشان نسبت به کنوانسیون ژنو چشمکشورها یافت که داللت کند، دولت
الملل، تنها در شرایط عالوه بر این، اصل متروك ماندن یک کنوانسیون در حقوق بین2.اندکرده

طول سالیان و احوال خاص قابل استناد است و تنها عدم اعمال این مقرره در استثنائی و اوضاع
تواند مبناي چنین می) 5(5نظر کردن از ماده دراز و قصد همه کشورهاي متعاهد به صرف

اي بر متروك ماندن کنوانسیون ژنو کنندهفلذا دشوار است در این شرایط دلیل قانع. وضعیتی باشد
3.با این وصف، واضح است که  این کنوانسیون همچنان داراي اعتبار است. ارائه نمود

تفسیر معاهده را » قاعده کلی«کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات 32و 31مواد 
یک معاهده با حسن نیت و منطبق بامعناي «دارد که مقرر می31ماده . بینی نموده استپیش

معمولی آنکه باید به اصطالحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده 
کنوانسیون وین، هرگاه تفسیر بر اساس ماده 32همچنین بر اساس ماده .»واهد شدشود، تفسیر خ

هاي وین منجر به یک نتیجه غیرمعقول شود، باید به ابزارهاي تکمیلی تفسیر کنوانسیون31
.متوسل شدواحوال ناظر بر انعقاد معاهدهجمله کارهاي مقدماتی و اوضاعمن32مندرج در ماده 

، به 31الملل در ماده هاي ارائه شده توسط کمیسیون حقوق بیننویسپیشدر کنفرانس وین
هاي گوناگون مکاتب مختلف دنبال توصیف یک قاعده کلی براي تفسیر معاهده بود تا دیدگاه

. اصل حسن نیت است31نقطه شروع ماده . را در قالب یک عملکرد تفسیري واحد ترکیب کند
ه عضو کنوانسیون ژنو نشان داده است که تنها دو کشور قاعده برچیدن کامل هاي داي در خصوص مقررات و رویهمطالعه. 1

Peter and. (اندبرداري واگذار نمودهرا پیاده نموده و بقیه کشورها موضوع را به شروط کلی امتیازنامه یا پروانه بهره
Zima, 1983 (

دوري )  قاعده برچیدن کاملهعمل ب(بت به کنوانسیون ژنو باشند که از تعهداتشان نسنروژ و بریتانیا ازجمله کشورهایی می. 2
,Ayoade.(اندصوص سیاست برچیدن کامل وضع نمودهاالجرا در خاز طرف دیگر آمریکا و هلند مقرراتی الزم. اندجسته

2002: 52(
3 . International Law Commission, Commendatory on Draft Articles, 2 YB. Int'l. Commission
(1996), p 237.
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بر طبق معنی عادي که به اصطالحات آن معاهده در متن داده عالوه بر این، یک معاهده باید 
تنها باید در چارچوب متن خود بلکه باید در متن تمام اصطالحات معاهده نه. شده تفسیر شود

وسیله به"معنی معمول". بررسی شود31ماده 3و 2معاهده، شامل ابزارهاي مقرر در پاراگراف 
و احوال انعقاد کارهاي مقدماتی معاهده و اوضاع . دشومعاهده تعیین می"موضوع و هدف"

یا در صورت وجود  ابهام یا حصول 31جهت تائید معنی منتج از ماده 32معاهده وفق ماده 
Macdade,1987:15(1. (تواند مراجعه و استناد شودنتیجه غیرمعقول می

1958سیري کنوانسیون توان عدم انعطاف تفاي معتقدند که میطور که اشاره شد، عدههمان
ژنو در خصوص برچیدن تأسیسات را با مراجعه به قواعد عمومی تفسیر معاهدات و نیز یا نظریه 

کنند که اگر طرفداران این دیدگاه، چنین استدالل می. احوال تعدیل نمودوتغییر اساسی اوضاع
احمتی براي تضمین این است که تأسیسات بالاستفاده مز"تعهد برچیدن"موضوع و هدف 

ایجاد نکند، در این صورت، تا حدي که ) جمله دریانوردي و ماهیگیري من(استفاده دیگران 
ها متوجه کشور آوري آناین تأسیسات چنین اثري را در پی نداشته باشند، تعهدي براي جمع

بدیهی است که پذیرش هر تفسیر دیگري در این رابطه به یک نتیجه . ساحلی نخواهد بود
دهد از ابزارهاي اي که اجازه میمنجر خواهد شد، نتیجه"معنی و غیرمعقولارا بیآشک"

کنند این عده همچنین اشاره می. استفاده نمود31ماده 3و 2تکمیلی تفسیر مندرج دربندهاي 
آوري کامل تأسیسات دریایی را حمایت که رویه عملی بعدي کشورهاي متعاهد نیز لزوم جمع

.  نکرده است
کنوانسیون 5ماده 5توان چنین استدالل کرد که اوالً سیاق متن بند رد نظر این عده میدر

کنندگان این بوده که تعهد برچیدن باید تنها در شرایطی که ژنو روشن است و اگر قصد تنظیم
بایست سیاق و خطر مزاحمت براي دیگران وجود دارد، وجود داشته باشد، در این صورت، می

اي ثانیاً این موضوع که تعهد برچیدن کامل به نتیجه. شدالً متفاوتی استعمال میعبارات کام
غیرمعقول منجر خواهد شد، جاي تأمل دارد و حتی اگر به کارهاي مقدماتی کنوانسیون ژنو 

تعهدي مطلق و خاص بر "تحمیل ) 5(5متوسل شویم، پی خواهیم برد که هدف از انشاء ماده 
درنتیجه، پذیرش هرگونه تفسیري که ) Peter and Zima, 1983: 4(2.تبوده اس"کشور ساحلی

گیرد که مراجع تفسیرکننده شده ضمن تحلیل  رویه کشورها و تصمیمات قضایی چنین نتیجه مییکی از تحقیقات  انجام. 1
:رك.  دارندآید بیشتر تکیهدر حال حاضر عمدتاً بر معنایی که از متن یک سند برمی

M. E. Villiger, Customary International Law and Treaties, Martinus Nijhoff Publishers
(1985) pp. 327-356. شایان ذکر است، در هنگام بحث در خصوص پیشنهاد بریتانیا، گفته شد که ضرورتی در تصریح به تعهد خاص کشور ساحلی . 2

نباید با دریانوردي تزاحم گوید استخراج منابع دریاییاي که میآوري وجود ندارد زیرا چنین تعهدي صریحاً در مقررهمبنی بر جمع
)Peter and Zima, 1983: 4. (حال، این برداشت حمایت نشدبااین. توجیه ایجاد کند، تصریح شده استغیرقابل
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زند، به معنی عدول از رسیدن به هدفی را کنار می) 5(5ماده "برچیدن کامل"معنی صریح  
صالحدید کشور "قبول است که کنوانسیون در نظر داشته و جایگزینی آن با معیار غیرقابل 

.خواهد بود"ساحلی
کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات، ادعا شده 62در ارجاع به ماده عالوه بر این،

بدین معنی که 1.واحوال خاتمه یافته استکه کنوانسیون ژنو به استناد اصل تغییر بنیادین اوضاع
اي تغییر یافته که دیگر اندازهواحوالی که باعث ایجاد قاعده برچیدن کامل شده، بهاوضاع

البته طرفداران این نظریه این موضوع را نیز عنوان ) Gao, 1996: 16. (اد نیستاعمال و استنقابل
تواند استفاده از این نظر، کشور عضو در صورتی میمنظور جلوگیري از سوءکنند که بهمی

یافته تلقی کند که بتواند دو چیز را تکلیف برچیدن را در رابطه با تأسیسات دریایی خود پایان
واحوالی که مبناي رضایت آن کشور را به معاهده شکل داده و ، وجود اوضاعاول: ثابت کند

طور بنیادین، تعهدات حقوقی آن کشور را دگرگون اي که بهاحوال تغییریافتهودوم، اوضاع
، شمار ناچیزي تأسیسات دریایی وجود داشت که 1958شود که در سال گفته می. 2ساخته است

در این زمان، بیشتر نفت استخراجی از . عمق ایجاد شده بودندهاي کمکوچک بوده و در آب
بی، منجر به ظهور آمد، تا اینکه توسعه تکنولوژي منابع آمنابع مستقر در خشکی به دست می

هاي کوچک هاي عمیق شد که کمترین شباهتی به سازهبآپیکر در تأسیسات پیشرفته و غول
اي متفاوت از تعهداتی است که در طور گستردهي بهبنابراین، تعهدات امروز. آن زمان دارند

دیدگاه کامالً "روزالین هیگنز") Bentham, 1999: 313. (شدغاز صنعت نفت تصور میآ
کند که بسیار درستی استدالل میکند و بهارائه میواحوالتغییر بنیادین اوضاعمتفاوتی از قاعده

لی، دال بر اینکه اندازه تأسیسات دریایی، عامل هیچ دلی. دشوار است این اصل را اعمال نمود
تواند ، بنابراین یک دولت نمی...بوده وجود ندارد1958اساسی در خالل مذاکرات کنوانسیون 

. جانبه با استناد به قاعده باال، در جهت منافع خویش از انجام تعهداتش اجتناب کندطور یکبه
)Higgins, 2001: 30(

کند که مالحظات اولیه در ي در راستاي استدالل فوق، تشریح میهمچنین نویسنده دیگر
زیست دریایی، امروزه همچنان کنوانسیون ژنو در مورد ایمنی دریانوردي و حفاظت از محیط

1. Rebus Sic Stantibus Principle.
2. Article 62, Vienna Convention, 8 ILM (1969) 679.

:نویسدهاي مدرن دریاي شمال میف سازهدر توصی) Bentham(یکی از طرفداران این نظر . 44
The Forties Field off the Scottish Coast is a Typical Example of the Land of Hardware
that Exists in the North Sea, four Huge Steel Platforms, 690 Feet Tall, Each Containing
more Steel than the Forth Road Rail Bridge, Wellheads, Risers and a 111-mile Long, 32
Inch Pipeline to the Scottish Coast at Cruden Bay.

.  کرداین حد از  توسعه صنعت نفت دریایی را تصور نمی1958کسی در سال دهد هیچو ادامه می
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شود که کافی براي دگرگون هاي فنی ناشی میاند و تغییرات حاضر، از پیشرفتماندهباقی
ن آند و همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که بیانگر ساختن بنیادین تکلیف برچیدن کامل نیست

باشد که اگر کشورهاي عضو از حدود کامل تکالیف خودآگاه بودند هرگز به کنوانسیون ژنو 
هاي برچیدن دریایی بسیار عالوه بر این، درحالی که روش) Gao, 1996: 16. (شدندوارد نمی

نظیر آمریکا و هلند همچنان بر اجراي قاعده حال، کشورهایی اند، بااینتر از سابق شدهپیچیده
1.اندبرچیدن کامل تأسیسات بالاستفاده دریایی اصرار ورزیده

دهد که بر مبناي مالحظات سنتی، قاعده برچیدن کامل به لحاظ کنکاش فوق نشان می
مسئله این است که آیا مقررات . حقوقی همچنان نسبت به کشورهاي میزبان قابل اعمال است

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی بالاستفاده،  درزمینه1982نسیون ژنو یا  کنوانسیون کنوا
2.اند یا خیرحقوق عرفی شدهتبدیل به

وضعیت فعلی.  2-5
تردید، برخی از مقررات کنوانسیون ژنو مثل مقررات مربوط به فالت قاره و حقوق بی

همچنین مقررات منطقه انحصاري . ی استالمللی عرفن داخل در حوزه حقوق بینآحاکمیتی 
اي به براي اینکه مقرره. باشنداینک جزء حقوق عرفی می1982اقتصادي در کنوانسیون 

رویه : الملل عام تبدیل شود، حضور دو عنصر اولیه الزم استهنجاري از هنجارهاي حقوق بین
تشکیل حقوق عرفی، . ونعنوان قانن مقرره بهآها و دیگري، اعتقاد حقوقی یا پذیرش دولت

همراه شده 3اي ثابت را شکل داده و با اعتقاد حقوقیمستلزم اعمال و اقداماتی است که رویه
کشور این کنوانسیون را 57االجرا شد، الزم1964از زمانی که کنوانسیون ژنو در سال . باشد

رچیدن در مرحله ابتدایی نظر از این واقعیت که رویه باند، صرفن شدهآاند و عضو امضاء نموده
حال بیشترین تعداد برچیدن، در قلمرو ایاالت متحده امریکا که معیار برچیدن خود است، بااین

توان ادعا کرد که برچیدن کامل، کند، اتفاق افتاده است و بنابراین میکامل را اجرا می
برچیدن کامل گوید بر این اساس، نگرشی وجود دارد که می. ترین رویه عملی استشایع

هاي برچیدن کامل، از سوي سازمان) Coleman, 2007: 25. (است"رویه عرفی"دهنده شکل
اي همچون کنوانسیون اسپار وهاي منطقهزیست و کنوانسیونغیردولتی فعال درزمینه محیط

ند، تأسیسات دریایی عموماً در شوشایان ذکر است که در ایاالت متحده و هلند که الگوي برچیدن کامل محسوب می. 1
. ها، پایدار و همیشگی خواهد بودآوري کامل آناند، بنابراین فشار براي جمعهاي شلوغ کشتیرانی واقع شدهبراهآ

الرعایه است حتی اگر معاهده را ها الزمالمللی عرفی شود ازنظر حقوقی، براي تمام دولتاي که وارد حقوق بینقاعده.2
.ه باشندامضا نکرد

3 . Opinio Juris Sive Necessitatis
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. اند که در این مقاله بیشتر در این خصوص توضیح داده خواهد شدشدههلسینکی نیز حمایت 
)Reggiani, 1999: 137(

دارند، اگرچه تري نیز وجود دارند که بیان میکنندههاي فوق، نظرات قانعبرخالف دیدگاه
هاي کنوانسیون مزبور چنین برخی از ابعاد کنوانسیون ژنو جزء حقوق عرفی است، اما همه بخش
ه موارد عملی ن را نسبت بآوضعیتی نداشته و در حقیقت اکثر اعضاي این کنوانسیون، مقررات 

عالوه بر . اندبرچیدن اعمال نکرده و حتی این مقررات را در حقوق داخلی خود نیز وارد نکرده
اندازه کافی بزرگ نیست تا نماینده همه کشورهاي تولیدکننده نفت کشور عضو به57این، 

عنوان مل بهدریایی باشند، درنتیجه مدرکی دال بر اینکه اکثریتی از اعضا غیر عضو به برچیدن کا
)Reggiani, 1999: 147. (نگرند، وجود نداردحقوق عرفی می

دیدگاه دیگري، در مقام تبیین تقدم برچیدن جزئی بر مقررات برچیدن کامل برآمده است 
)Dundas, 1993: 4 (بدین . حقوق عرفی تبدیل شده استو مدعی است که برچیدن جزئی به

کشور 44) که برچیدن جزئی را شناسایی کرده است(1982ترتیب که اوالً با تنظیم کنوانسیون 
اند، بنابراین برچیدن کامل با ن را امضا یا به تصویب رساندهآکشور عضو کنوانسیون ژنو، 57از 

از . شودکشور اعمال می13اي نسبت به ورود عضو جدید، تنها در قلمرو بینیاندك خوش
ست که در رهنمودهاي سازمان تفکري اخرین آ، بیانگر 1982کنوانسیون طرف دیگر،

کشور و 166اکنون نسبت به 1982ثانیاً  کنوانسیون . المللی دریانوردي تجلی یافته استبین
نظرهاي فراوان، باالخره رغم اختالفشود، این در شرایطی است که علیاتحادیه اروپا اعمال می

روسیه و چین نیز این کنوانسیون را هاي بزرگ چون آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، قدرت
کننده نفت دریایی عضو این عالوه بر این، تقریباً همه کشورهاي تولید. اندامضاء نموده

به اهمیت کشورهاي مهم ازلحاظ سیاسی در ایجاد قاعده عرفی » دانیلنکو«. باشندکنوانسیون می
اند به این معنی نیست داشتههادهد که نقش مهمی که این ملتوي هشدار می. توجه کرده است

عالوه . شناسایی شده است1منزله یک امر قانونیها در ایجاد قواعد عرفی بهکه وضعیت ویژه آن
کند که معیار برچیدن جزئی به یک طور خودکار تضمین نمیبر این، حمایت جامعه جهانی به

2.قاعده عرفی تبدیل خواهد شد

، معیار برچیدن جزئی را در قوانین و رویه 1982وانسیون تا به امروز، اکثر امضاکنندگان کن
دهد که برچیدن جزئی در کننده دریایی نشان نمیرفتار کشورهاي تولید. اندخود وارد ننموده

که وجود رویه عملی کامالً متحد درحالی) Kasoulides, 1989: 252. (المللی الزم استسطح بین
1 . Matter of Law.
2 . Law Making in the International Community, (London: Martinus Nijhoff Publishers,
2003) PP. 95-96.
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، حتی مدرکی از اتحاد غالب و اکثریتی نیز در رویه در رفتار کشورهاي مذکور ضروري نیست
1.شودعملی کشورها مشاهده نمی

هایی نیز باید ثابت نچه در باب تکوین حقوق عرفی گفته شد، چنین دیدگاهآبا توجه به 
. گیري قاعده عرفی ایجاد شده استکنند که قاعده برچیدن جزئی، بر اساس مراحل شکل

ها ایفاء وسیله آنکشورهاي مهم ازلحاظ سیاسی و نقش مهمی بههمچنین باید گفت که اهمیت
عالوه . شود، شناسایی نمی)حکمی(منزله یک امر قانونی شود به معنی ایجاد حقوق عرفی بهمی

عرفی کننده خود تضمینخودينیز به) کشور167تصویب (المللی بر این حمایت جامعه بین
2.برچیدن جزئی نخواهد بودتلقی شدن

المللی قرار در زمره حقوق عرفی بین1982هایی از کنوانسیون ژنو و کنوانسیون گرچه بخش
حال، مقررات برچیدن در هر دو کنوانسیون واجد معیارهایی نیستند که قواعد معاهده را دارد، بااین

اید شاهد ازنظر کیفی نیز ب) Piction, 2002: 7-11. (المللی تبدیل نمایندقاعده حقوق عرفی بینبه
منزله عرف ن، برچیدن جزئی یا کامل، بدون تردید بهآدوره زمانی پایدار و مستمري باشیم که طی 

هایی که در این اختالف دیدگاه. پذیرفته شودالمللی برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریاییبین
چیدن است که براي تجلی حقوق عرفی بر"اجماعی"بخش از مقاله بررسی شد، بیانگر نبودن 

. ضروري است

دیدگاه جدید. 3-5
هرگاه دو . الملل استتابع حقوق بین1982و کنوانسیون 1958تعارض میان کنوانسیون ژنو 

دارد که سندي که از حیث زمان مؤخر الملل مقرر میمعاهده باهم در تعارض باشند، حقوق بین
وسیله مقررات حل بهطورمعمول  چنین روابطیو به3است مرجح و مقدم بر دیگري است

کنوانسیون حقوق دریاها مقرر ) 1(311ماده . شوندتعارض مندرج در معاهده جدید اداره می
دارد که در رابطه با کشوري که عضو هر دو کنوانسیون است در مقام تعارض، کنوانسیون می

هستند، ها در مورد کشورهایی که فقط عضو یکی از این کنوانسیون. اعمال خواهد شد1982
. اعمال استتنها کنوانسیون مربوطه قابل

:چنین نظر دادAsylumالمللی در قضیه دیوان دادگستري بین. 1
“The party which relies on a custom … must prove that this custom is established in
such a Manner that it has become binding on the other party … that the rule invoked …
is in accordance with a constant and uniform usage practiced by the state in question”.
I.C.J. Reports (1996), at pp. 276-277. See also the North Sea Continental Shelf Case,
I.C.J. Reports (1996), at pp.43-45.
2. Law Making in the International Community, (London: Martinus Nijhoff Publishers,
1993, pp.95-96.
3. Article 69, Vienna Convention on the Law of Treaties.
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در این . رابطه پیچیده میان معاهدات متناقض ممکن است به ابهام حقوقی منجر شود
:گویدمی) D.J. Harris(خصوص هریس 

اي در رابطه خورده معاهدهاالجرا شد، یک سري روابط گرهالزم1982زمانی که کنوانسیون "
همچنین کنوانسیون ژنو . بودند، به وجود آمد1958عضو کنوانسیون ژنو با کشورهایی که تنها 

در رابطه با کشورهایی که عضو هر دو کنوانسیون بودند، در رابطه با کشورهایی که تنها 1958
براي مثال، . 1هایی که عضو هر دو بودند، قابلیت اعمال داشتعضو کنوانسیون ژنو بودند و آن

است، درنتیجه عملیات برچیدن تأسیسات دریایی 1958نوانسیون ژنو کشور الف که تنها عضو ک
از سوي کشور ب که عضو هر دو کنوانسیون است ولی بر اساس تجویز کنوانسیون حقوق دریاها 

شود، کشور الف، آوري کرده، متحمل خساراتی می، تنها بخشی از تأسیسات خود را جمع1982
ژنو آمده، دعوایی 1958کامل تأسیسات که در کنوانسیون طور منطقی بر مبناي تعهد برچیدن به

".علیه کشور ب مطرح  خواهد نمود زیرا کنوانسیون ژنو همچنان معتبر و اجرایی است

. تر استها نیستند، پیچیدهیک از این کنوانسیونوضعیت حقوقی کشورهایی که عضو هیچ
این کشورها، بدین معنی است به شمول1982استدالل شده است که عدم تصریح کنوانسیون 

را تصویب کنند یا حقوق عرفی 1982که این کنوانسیون، تا زمانی که این کشورها کنوانسیون 
این دیدگاه ) :43Amakiri, 1997. (دانسته است1958ها را تابع کنوانسیون ژنو شکل بگیرد، آن

لث بدون رضایتش حق یا الملل که معاهده نباید براي دولت ثابا قاعده کلی در حقوق بین
البته این به معنی 2.متعارض است(Pacta Tertiis nec Nocent nec Prosunt)تکلیفی ایجاد کند 

زادي مطلق کشورهاي غیر عضو در خصوص برچیدن تأسیسات دریایی نیست، چراکه در آ
، کنداي ایجاد شده که تمام کشورها را مکلف میخصوص منطقه فالت قاره، مقررات عرفی

زادي دریانوردي، ماهیگیري و حفاظت آ(المللی دیگران اي عمل کنند که با حقوق بینگونهبه
هرچند که کشورهاي غیر عضو نهایتاً در مورد . سازگار و موافق باشد) زیست دریاییاز محیط

اي پردازند داراي تشخیص و صالحدید گستردهنحوه و روشی که به برچیدن تأسیسات خود می
)Reggiani, 1999: 137. (بودخواهند 

الملل در این زمینه، الزم است منظور گسترش یکپارچگی در حقوق بینبدیهی است که به
نوعی از میان برود، در غیر این صورت، کشورها از قواعد متفاوتی تعارض میان این معاهدات به

حتی . شوندنه میپیروي خواهند کرد و درنتیجه مانع به وجود آمدن حقوق عرفی در این زمی
اگر حقوق عرفی ایجاد شود، سالیان طوالنی با ابهام روبرو خواهیم بود که این موضوع، نه به نفع 
1. Cases and Materials on International Law, (London: Sweet and Maxwell, 2005), p.371,
Footnote 22.
2.Article 34, Vienna Convention on the Law of Treaties.
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. هاي نفتیکشور میزبان است و نه شرکت
اول اینکه کشورهاي عضو کنوانسیون . براي حل این مشکل، سه پیشنهاد مطرح شده است

با عنایت به اینکه اکثر کشورها کنوانسیون حقوق دریاها ژنو، رسماً به این معاهده خاتمه داده و 
هاي امروز جهان منزله تنها سندي که واقعیتطور رسمی بهاند، این سند، بهرا امضاء نموده1982

حل، قاعده برچیدن جزئی مندرج در صورت تحقق این راه. کند، شناسایی شودرا منعکس می
مودهاي سازمان جهانی دریانوردي تنها معیار برچیدن و رهن1982در کنوانسیون حقوق دریاها 

.قابل اعمال خواهند بود
اصالح شود 1982دوم اینکه، مقررات برچیدن تأسیسات دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 

مشتمل بر مدل اصالح - 2معیار برچیدن کامل کنوانسیون ژنو را تکرار نماید، یا - 1اي که گونهبه
طور دقیق شرایطی را که برچیدن جزئی ازمان جهانی دریانوردي شود که بهشده رهنمودهاي س

اي منتقدان کنوانسیون با تخصیص قاعده برچیدن کامل، چنین مقرره. شود، احصاء نمایداجازه می
- را متقاعد نموده و یک سیستم قابل قبول براي اعضاي هر دو معاهده فراهم می1982حقوق دریاها 

کنوانسیون، 4راحتی میسر است و همانند اصالح بخش ازنظر اداري نیز بهچنین کاري،. آورد
نظري حل بیشتر جنبهآخرین راه. گذاري عملی شودتواند بدون نیاز به تصویب مجدد مراجع قانونمی

ویژه کشورهاي تولیدکننده نفت دریایی یک معیار واحد دارد، در این سناریو، جامعه جهانی به
):37Amakiri, 1997. (دهندمورد مذاکره قرار میالمللی رابین

)1989(1المللی دریانورديرهنمودها و استانداردهاي سازمان بین.6
المللـی در خصـوص   ، اولین اصول و قواعد بخش بـین 2المللی دریانورديرهنمودهاي سازمان بین

IMCO)(Inter-Governmental Marintime Consultativeموجب کنوانسیونالمللی دریانوردي بهسازمان بین- 1
Organization میالدي، با فراهم شدن شرایط مقرر در کنوانسیون، 1958ده سال بعد در سال . میالدي ایجاد شد1948در سال

سازمان پا به عرصه وجود گذاشت و عمالّ کار خود را با محور قراردادن شعار ایمنی دریانوردي و اندکی بعد حفاظت محیط زیست 
این سازمان در . میالدي به عضویت این سازمان در آمد1958ن کشورهایی بود که در سال کشور ایران از اولی. دریایی آغاز نمود
المللی غیردولتی با هاي بیناي و سازمانالدولی، منطقههاي بینهمچنین بسیاري از سازمان. کشور عضو است167حال حاضر داراي 

عالوه بر دو مأموریت ثابت و همیشگی حفظ و ارتقاي . ندیابهاي اصلی و فرعی حضور میاي در اجالس کمیتهموقعیت مشاوره
وري زیست دریایی، بعدها دو مأموریت دیگر با عناوین حفظ و توسعۀ امنیت دریانوردي و بهرهایمنی دریانوردي و حفظ محیط

المللی سازمان تخصصی بینهاي المللی دریانوردي یکی از سازمانسازمان بین. کشتیرانی به حیطۀ مسئولیت کاري آیمو اضافه گردید
در شهر 1983دانشگاه دریانوردي وابسته به آیمو نیز در سال . ملل است که دبیرخانۀ آن در شهر لندن کشور انگلیس واقع شده است

آیمو از یک مجمع، یک شورا، چهار کمیتۀ اصلی، نه کمیتۀ فرعی، یک ) http://www.wmu.se. (مالمو سوئد تأسیس شد
:ر ك. اي تشکیل شده استدبیرخانه و سه دفتر هماهنگی منطقهکمیتۀ تسهیل، 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization.
2- The guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures
on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone, IMO Resolution A. 672,
adopted 19 October 1989.
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ه، برچیـدن کامـل را   عنـوان قاعـد  ایـن سـند جهـانی بـه    . آوري تأسیسات دریایی اسـت برچیدن و جمع
پذیرد کـه منطبـق بـا قواعـد و     نشدن را تنها در صورتی میکنند و برچیدن جزئی یا برچیدهشناسایی می

دارد تصمیم در خصوص تجـویز برچیـدن تأسیسـات    این رهنمود مقرر می1.ن صورت گیردآموازین 
ه مـورد توسـط دولـت سـاحلی     ها در بستر دریا باید بـر مبنـاي ارزیـابی مـورد بـ     دریایی یا رهاسازي آن

المللـی دریـانوردي درزمینـه    معیارهـاي سـازمان بـین   منزلـه طـورکلی مـوارد زیـر، بـه    به. صورت پذیرد
)IMO Guidelines, Article:3: (شوندآوري تأسیسات دریایی معرفی میجمع
طـور  اند باید بـه تن ایجاد شده4000متر و وزن کمتر از 75هایی که در کمتر از عمق سازه.1

. آوري شوندکامل جمع
آوري طـور کامـل جمـع   انـد، بایـد بـه   هاي اصلی دریانوردي واقع شـده تأسیساتی که در راه.2
.شوند
متـر و  100در عمـق کمتـر از   1/1/1998تجهیزات و تأسیساتی دریایی که بعـد از مورخـه   .3

.وري شوندآگیرند، باید کامالً جمعتن قرار می4000وزن کمتر از 
کننـدگان  شوند باید با توجه به ایمنی دیگـر اسـتفاده  طور جزئی برچیدن میکه بهتأسیساتی.4

. دریایی حفظ و نگهداري شوند
هاي مـالی و حقـوقی برچیـدن تأسیسـات     کشورهاي ساحلی باید اطمینان یابند که مسئولیت.5

. دریایی تضمین شده باشند
بایـد متناسـب بـا اهـداف      شـوند،  در محـل نصـب مـی   1/1/1998تمام تأسیساتی که بعـد از  .6

.برچیدن کامل طراحی شوند
گیـرد، از قبیـل تـأثیر بـالقوه     این سند، معیارهایی نیز براي ارزیابی برچیدن جزئی در نظـر مـی  

هـا، امکـان فنـی و    ، هزینـه )چه در سطح و چـه در زیـر دریـا   (برچیدن جزئی بر ایمنی دریانوردي 
.یدن استخطراتی که متوجه پیمانکار در حین عملیات برچ

هاي بالاستفاده خـود را بـه جزایـر مصـنوعی     کند تا سازهاین رهنمودها کشورها را تشویق می
هـاي  در ایـن صـورت نیـز سـازه    . تبدیل کنند، مشروط بر اینکه باعـث ارتقـاء منـابع زیسـتی شـود     

. دمذکور باید دور از مسیرهاي دریانوردي متعارف بوده و ایمنی دریانوردي را به خطر نیاندازن
کنوانسیون حقوق دریاها ) 3(60رهنمودهاي سازمان جهانی دریانوردي نیز با توجه به اینکه مبناي وجودي خود را از ماده . 1

الجزایري و سرزمینی دولت عهاي داخلی، مجمشوند و آبگرفته، صرفاً نسبت به منطقه ویژه اقتصادي اعمال می1982
حقوق دریاها و سازمان 1982در خصوص چگونگی ارتباط میان کنوانسیون . ساحلی مشمول این رهنمودها نخواهند شد

: جهانی دریانوردي رك
“Implications of the United Nations Convention on the Law of the Sea for the
International Maritime Organization”, Study by the Secretariat of the International
Maritime Organization, IMO Doc. LEG/MISC.6, 10 September 2008. Available online
at: http://www.imo.org/ourwork/legal/documents/6.pdf .
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ترین مشکل رهنمودهاي سازمان، تمرکز آن بر دریـانوردي اسـت کـه البتـه ایـن موضـوع بـه        مهم
محیطـی  بررسی سابقه موضوع، بیانگر آن است که مالحظات زیسـت . گرددتاریخچه تدوین آن برمی

یکـی از شـواهد ایـن امـر، آن اسـت کـه       1.هاي ایمنی دریانوردي قرار گرفته استالشعاع نگرانیتحت
نها مقرره الزامی در خصوص اعمال معیار برچیدن کامل، راجـع بـه آن دسـته از تأسیسـاتی اسـت کـه       ت

عـالوه  ) IMO Guidelines, Article: 3-7. (کننـد هایی را در مسیرهاي دریانوردي ایجاد مـی محدودیت
متحـد  محیطـی سـازمان ملـل    ها و نظـرات نهـاد زیسـت   بر این، در تنظیم استانداردهاي مذکور، دیدگاه

لـزوم انجـام   ) 1: (طور خالصـه عبـارت بودنـد از   هاي این نهاد بهدیدگاه2.مورد توجه قرار نگرفته است
زیسـت بـه مثابـه هـدف اصـلی مقـررات، و       اطمینان از حفـظ محـیط  ) 2(محیطی ارزیابی اثرات زیست

یـدن، تعهـدات   هاي برچیدن باید حاوي اطالعات فنی و مالی راجـع بـه معیارهـاي برچ   برنامه) 3(اینکه 
. نگهداري و صالحیت پیمانکار دریایی باشد

تـري از جهـت   محیطی ملل متحـد کـه سـازمان صـالح    وسیله نهاد زیستاگر این رهنمودها به
شـد،  بینی میتردید استانداردهاي باالتري در آن پیششد بیمحیطی است، تهیه میمسائل زیست

حـداقلی اسـت و بـه ایـن معنـی اسـت کـه ایـن         چراکه این رهنمودها صرفاً حاوي اسـتانداردهاي 
تواننـد معیارهـاي   رهنمود مبتنی بر حسن نیت کشورهاي میزبـان بـوده و کشـورهاي مـذکور مـی     

3.باالتري وضع کنند

-المللی دریانوردي، الزام حقوقی بـراي کشـورها ایجـاد نمـی    اگرچه رهنمودهاي سازمان بین

وسـیله برخـی از کشـورها    مطلـوبی مفـاد آن بـه   کند، اما مرجع مناسب و مؤثري است که به نحـو  
ن در رویـه و  آچون آمریکا و بریتانیا اقتباس شده اسـت و چـه بسـا در صـورت انعکـاس مسـتمر       

همچنین در صـورت  . الرعایه شودحقوق عرفی تبدیل و براي همه کشورها الزمرفتار کشورها، به
.مقررات آمره به خود گیرددرج این رهنمود در سند حقوقی دیگري نیز ممکن است وضعیت 

پیشنهاد کرده است کـه قواعـد سـازمان    ) Zhiguo Gao(المللی حقوق دریاها قاضی دیوان بین
ن آقاعده برچیدن کامـل، شـرایطی کـه وفـق     جهانی دریانوردي، بازبینی شوند و ضمن تصریح به

: براي مطالعه سابقه مذاکرات رهنمودهاي سازمان جهانی دریانوردي  ر ك. 1
G.C.Kasoulides, “Update”, Marine Policy, January (1990), pp.84-85.

2. UNEP`s Comments to IMO`s draft Guidelines and Standards for the Removal of
Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive
Economic Zone, MSC Doc. 57/16/4, 22 March 1997. See P. Cameron, “The
Development of a Legal Framework for the Removal of  off Shore Oil Installations, 5(1)
ICSID Rev-FILJ, (1990). P.37.

از مأموریت اصلی سازمان جهانی دریانوردي که در خصوص مسائل ایمنی دریانوردي است، باعث شده است برخی . 3
با توجه به . نظران، صالحیت این سازمان را در توسعه مقررات مربوط به برچیدن تأسیسات دریایی زیر سؤال ببرندصاحب

توان در وضع مقررات و رهنمودها راجع به ایمنی، منع و کنترل ، مأموریت این سازمان را میIMOکنوانسیون )j(15ماده 
.کنترل آثار مخرب زیستی کشتیرانی خالصه کردها و نیزوسیله کشتیآلودگی دریایی به
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ثبـات بـر دوش   طور روشـن و مضـیق بیـان گردیـده و بـار ا     شود،  بهبرچیدن جزئی اجازه داده می
استثناء یا همان برچیدن جزئی است، سـپس قواعـد بـازنگري    طرفی قرار گیرد که در پی استناد به

منزلـه سـندي   بـه ) کنوانسیون لنـدن (منزله یک پروتکل به کنوانسیون منع دامپینگ دریایی شده به
. واحد و یکپارچه الحاق و اجرا شود

هاي منع دامپینگ دریاییکنوانسیون.7
سـازمان  1989و نیز رهنمودهاي 1958تأسیسات در دریا، در کنوانسیون ژنو 1مهم دفعمسئله

نیـز بـا طـرح تکلیـف کلـی      1982معاهده حقـوق دریاهـا   . افتاده استالمللی دریانوردي ازقلمبین
طـور مشـخص بـه ایـن مسـئله      زیسـت دریـایی، بـه   لوده ساختن محـیط آکشورهاي ساحلی به منع 

1972تر در خصوص دامپینگ دریایی، کنوانسـیون  ب تخصصی و قدیمیچارچو. نپرداخته است
1975لـودگی دریـا از طریـق دفـع مـواد زایـد اسـت کـه در سـال          آلندن در زمینـه جلـوگیري از   

.بازبینی شد1996االجرا و سپس در سال الزم

19722کنوانسیون لندن. 1-7

زایـد و دیگـر مـواد، موسـوم بـه      کنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریایی از طریق دفع مـواد  
هجـري  1351ماه دي8ضمیمه در تاریخ 3ماده و 22مشتمل بر یک مقدمه و » کنوانسیون لندن«

مـیالدي در چهـار نسـخه در لنـدن، مکزیکوسـیتی، مسـکو و       1972دسـامبر  29شمسی مطابق بـا  
بـه آن ملحـق   25/6/1375واشنگتن تنظیم و امضا گردید و ایران نیز بر اساس ماده واحده مصوب 

دهـد، مشـروط   از دیدگاه نظري، کنوانسیون، اجازه دفع تأسیسات زاید در دریا را مـی .شده است
نجـا منتقـل   آبر اینکه محل جایگزینی واقع در خشکی تعیین شده و مواد زاید تـا حـد ممکـن بـه     

دیگـر  پرداخته تا هرگونـه دفـع عمـدي سـکوها یـا      "دامپینگ"این کنوانسیون به تعریف 3.شوند
شــایان ذکــر اســت کــه مقــررات ) Art. III (1) (a) (ii). (هــاي ســاخته بشــر را در برگیــردسـازه 

ن دسـته مـواد کـه قابلیـت دامپینـگ      آ) الـف : (پردازدبندي انواع مواد زاید میکنوانسیون به دسته
موادي که نیاز به اجـازه کلـی   ) ج(اي که نیاز به اخذ مجوز مخصوص دارند و دسته) ب(ندارند، 

رسـد مقـررات دامپینـگ دریـایی منـدرج در      نظر میبه) Art. IIII (1) (c). و عام مقام محلی دارند
، دفن کردن و رهاسازي )وارتوده(است و منظور از آن در مقاله حاضر، ریختن Dumpingترجمه کلمه "دفع"واژه . 1

. عمدي مواد زاید حاصل از تأسیسات بالاستفاده نفت و گاز در دریا است
2. Convention on the Prevention of Marine Pollution by the Dumping of Waters and
Other Matter. (1972) . هاي داخلی کشور میزبان استدریا در این کنوانسیون منصرف از آب. 3
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1.اقتباس شده باشد1972از کنوانسیون لندن 1982کنوانسیون حقوق دریاها 

سـت را  هـا مطلقـاً ممنـوع ا   تـرین مـوادي کـه دفـع آن    ضمیمه اولِ ایـن کنوانسـیون خطرنـاك   
ماننـد قراضـه   (خطرترنـد  ، مواد دیگر کـه کـم  )مثل نفت خام و مواد رادیواکتیو(کند فهرست می

دامپینـگ دریـایی تنهـا در صـورتی ممکـن      . گیرنـد در ضمیمه دوم قرار مـی ) فلزات مس و روي
. وسیله کشور میزبان و پس از مشورت با دیگر اعضاي کنوانسیون، اجـازه شـده باشـد   است که به

فع نیز با بررسی موارد مذکور در ضمیمه سـوم، ازجملـه مشخصـات حقیقـی مـواد زایـد،       مجوز د
متقاضـیان دامپینـگ دریـایی    . محل دفع  انتخابی و تکنیک موردنظر جهت دفع صادر خواهد شد

تـر  هاي جایگزین دفع در خشکی را پـیش حلمحیطی حاوي راهباید گزارش ارزیابی آثار زیست
همچنـین  . شده نیز باید توجه نمـود عواقب دفع دریایی تأسیسات برچیده به مجموع 2.تسلیم کنند

رژیم نظارتی مناسبی به همین منظـور بایـد تعبیـه شـود و صـدور مجـوز دفـع نیـز بایـد بـه اطـالع            
رسـد کلیـه   نظـر مـی  در رابطه با تأسیسات نفت و گاز دریـایی بـه  . دبیرخانه کنوانسیون لندن برسد

شـوند، مشـمول   طور جزئی برچیدن یا در دریا دفـن مـی  ها شده یا بهتأسیسات نفتی که در محل ر
صدور مجوز نیز باید بـه دبیرخانـه کنوانسـیون    . کنوانسیون لندن بوده و بنابراین باید مجوز بگیرند

از سـوي برخـی از   1995سیستم مبتنی بر صدور مجـوز کنوانسـیون لنـدن در سـال      .  ارسال شود
مـورد مناقشـه قرارگرفـت و    3مام انواع دامپینگ دریایی بودنـد، کشورها که خواستار ممنوعیت ت

)Holt, 1996: 6. (سرانجام  منجر به الحاق پروتکل مهمی به این کنوانسیون شد

4کنوانسیون لندن1996پروتکل . 2-7

خـرین  آکنـد تـا در برگیرنـده    طـور وسـیعی کنوانسـیون لنـدن را اصـالح مـی      این پروتکل، به
پروتکـل مـذکور، بیشـتر جنبـه توصـیفی داشـته و       5.دامپینـگ دریـایی باشـد   ها نسـبت بـه  دیدگاه

6.کندمحیطی میمقررات دامپینگ را با ایجاد تغییراتی، حاوي مفاهیم مدرن زیست

Dumping Includes any Deliberate Disposal …‘: در هر دو کنوانسیون دامپینگ چنین تعریف شده است. 1
of Platforms or other Manmade Structures at Sea”2 .هاي زیست هاي جایگزین باید با تحلیل تطبیقی هزینهحلدر یازدهمین جلسه مشورتی کنوانسیون لندن مقرر شد، راه

. هاي اقتصادي و استفاده آتی از سایت محل دفع ارزیابی شودمحیطی، خطرات انسانی، هزینه
3 .See O. Holt, “The Impact of Legislation: Recent International Policy Developments”,
Minimizing the Impact of Decommissioning, مؤسسه of Petroleum Conference, London,
February 22, 1996, pp.-6.
4 .1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of
Wastes and Other Matter, 1972, International Maritime Organization LC/SM 1/6, 14
November 1996.

E. A. Kirk, “The Protocol to the London:براي مطالعه مقایسه کنوانسیون لندن و پروتکل آن ر ك. 5
Dumping Convention and the Brent Spar”, 46 ICLO (1997), PP. 957-964.6 .را امضا نکرده است1996وتکل ایران  هنوز پر.



83المللبرچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین

لودگی عبـارت  آدر این پروتکل تعریف شده است، بدین ترتیب که لودگیآبراي اولین بار 
اند و داراي اثر مخرب بر منـابع  ورده شدهآبه دریا است از مواد زایدي که درنتیجه فعالیت بشري 

این تعریف، به توسـعه مسـئولیت مالکـان تأسیسـات     ) Art1(10). (زنده و اکوسیستم دریایی است
محیطـی  پروتکـل بـا توجـه بـا اشـاره بـه مفـاهیم زیسـت        . نفت و گـاز دریـایی منجـر شـده اسـت     

Precautionary Approach وPolluter Pays کنـد مواد زاید در دریا را محدودتر مـی شرایط دفع .
(Art. 3(2))      ازجمله تغییرات مهم دیگر، سیستم اعطاي مجـوز و کـارکرد نهـاد نظـارتی پروتکـل

) 16(2تـر در ضـمیمه   طـور مبسـوط  کنوانسـیون شـده اسـت و بـه    7و 6است که جایگزین مـواد  
. تشریح شده است

)OSLO Convention(1972کنوانسیون اسلو . 3-7
هـایی از  تالنتیک، دریاي شمال و بخـش آشرق دریاي -این معاهده، کشورهایی را در شمال

در نهمین کمیته مشورتی، کشورهاي متعاهـد، شـمول   1985در سال 1.گیردقطب شمال در برمی
هماننـد کنوانسـیون لنـدن،    . کنوانسیون را به دامپینگ دریایی سکوهاي زاید نفتی نیز توسعه دادند

وار خاکسـتري و ممنـوع اسـت کـه تنهـا      پینگ این سند نیـز مشـتمل بـر مـواد فهرسـت     سیستم دام
این معاهـده مقـرر داشـته مـواد زایـدي کـه بـراي        . باشندموجب پروانه مخصوصی قابل دفع میبه

هـایی دفـع شـوند کـه     بآبایسـت در  شوند، میماهیگیري و دریانوردي خطر جدي محسوب می
تـرین خشـکی فاصـله    مایل دریایی از نزدیـک 150اشد و حداقل متر نب2000ها کمتر از عمق آن

دسـتورالعمل مختصـري در   1991کمیسیون اسلو در هفدهمین جلسه خود در سال 2.داشته باشند
آن اشــاره Aدر قسـمت  . تصـویب کــرد OSCOMخصـوص دفــع تأسیسـات دریــایی موسـوم بــه    

یت الزامات فنی است که در هر مورد کند که دفع مواد زاید در دریا مستلزم اخذ مجوز و رعامی
تري در رابطه بـا ارزیـابی   این دستورالعمل مقررات مفصلBقسمت . شودطور خاص صادر میبه

محیطـی  بایست منطبق با مفهوم زیسـت محیطی و عملیات نظارت دریایی است که میآثار زیست
حــال، اســت، بــاایندفــع تأسیســات دریــایی ثابــت نیــز مشــمول ایــن دســتورالعمل . پایــدار باشــد

و رهنمودهاي 1982منزله سند تکمیلی کنوانسیون حقوق دریاها که این دستورالعمل بهازآنجایی
تـوان از آن در مقـام رژیـم مسـتقل برچیـدن      انـد، لـذا نمـی   سازمان جهانی دریانوردي وضع شـده 

1. Oslo Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from ships and
Aircraft, 11 ILM (1972).

استثناي ورود ، کمیسیون اسلو بر ممنوعیت دامپینگ مواد زاید صنعتی در دریاي شمال توافق نمود به1989در دسامبر . 2
ه منشأ طبیعی داشته یا دیگر مواد صنعتی که ثابت شود محل جایگزینی برایشان یافت نشده و آن مواد نیز براي موادي ک

.باشندمحیط زیست دریایی مضر نمی
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(FitzGerald, 1996: 3-4). تأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله یاد کرد

1992وانسیون اسپار کن. 4-7
ــه   کنوانســیون حفاظــت از محــیط  ــانوس اطلــس موســوم ب ــایی شــمال شــرقی اقی زیســت دری

االجـرا شـد   الزم1998مارس 25و در 2به تصویب رسید1992سپتامبر 22در 1کنوانسیون  اسپار
.هاي اسلو و پاریس شدو جایگزین کنوانسیون

سات زاید یا خطوط لولـه داراي مـوادي باشـند    که تأسیاین کنوانسیون مقرر داشته درصورتی
کنندگان دریا مضر باشـد، اخـذ مجـوز    که براي سالمت بشر و اکوسیستم دریایی و دیگر استفاده

بایسـت بـا کشـورهاي متعاهـد در ایـن      کشـور صـادرکننده مجـوز، مـی    . دفع الزامی خواهـد بـود  
سیاست منـع هرگونـه   1995ن از ژوئ). Art. 5(1) (2) and (3) Annex III(خصوص مشورت کند 

شـدت از ایـن   زیست بـه هاي طرفدار محیطهلند و نیز گروه. دامپینگ دریایی به اجرا گذاشته شد
سیاست حمایت نمودند، در مقابل، بریتانیا و نـروژ بـا آن مخـالف بودنـد و ایـن اختالفـات نهایتـاً        

نوانسـیون اسـپار منجـر بـه     اولین جلسـه وزیـران ک  3.منجر به کنار گذاشته شدن سیاست مزبور شد
شـد کـه بـر اسـاس آن دامپینـگ و رهـا سـاختن تمـام یـا بخشـی از           3/98صدور فرمان معـروف  

براي کشـورهاي عضـو   1999تأسیسات دریایی زاید درون منطقه دریایی ممنوع اعالم و از فوریه 
عـدم امکـان   واحوال خـاص ازجملـه  البته این قاعده کلی، استثنائاتی تحت اوضاع. االجرا شدالزم

مثـال، مـواردي کـه بـه دلیـل وقـوع       بـراي  4.بازیافت و همچنین عدم امکان دفع در خشـکی دارد 
مصـادیق محـدودي مثـل    . شـود بینی، بـه سـاختار تأسیسـات صـدمه وارد مـی     پیششرایط غیرقابل

کنـد تأسیسـات در   محیطی، ایمنـی و فنـی ایجـاب مـی    دارد که دالیل زیست"آلفا پایپ"پرونده 
تواننـد بـر اسـاس    ضمیمه شماره یک این کنوانسیون، مواردي کـه کشـورها مـی   5.دفع شونددریا 

1 . OSPAR is so Named Because of the Original Oslo and Paris Conventions ("OS" for
Oslo and "PAR" for Paris, See, http://www.ospar.org/
2. The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East
Atlantic, 32 ILM (1993), 1096.

شایان ذکر است تعداد . مخالفت بریتانیا و نروژ به دلیل هزینه هنگفت برچیدن تأسیسات نفتی در قلمرو این دو کشور بود.  3
عدد 160که مجموع تأسیسات دیگر کشورهاي عضو بود درصورتی294این دو کشور در آن زمان جمعاً تأسیسات دریایی 

براي مطالعه . بود این کشورها عبارت بودند از بلژیک، دانمارك، فنالند، آلمان، ایسلند، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد و پرتقال
:در این خصوص ر ك

A. J. Higginson, “Offshore Platforms: Decommissioning and Decommissioning – A
Review of Current International Law and Proposed Changes”, a paper presented at the
Conference of the Association of International Petroleum Negotiators, Rome 1995, p.10.
4-See OSPAR Guidelines on Artificial Reefs in Relation to Living Marine Resources,
Agreement 1999-13, June 1999. آغاز 1976آلفا پایپ، سکوي نفتی شرکت اکسیدنتال پترولیوم در دریاي شمال بود که تولید نفت و گاز خود را از  سال . 5

و نیم میلیارد دالر خسارت به شرکت نفر  و وارد آمدن سه167انفجار این سکو  باعث کشته شدن 1988در جوالي . کرد
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ضمیمه دو نیـز مقـرر   . آن، مجوز رهاسازي تأسیسات در محل را صادر کنند، احصاء نموده است
بنـدي و  نموده ارزیابی اعطاي مجوز باید سـاختار تأسیسـات، محـل دامپینـگ پیشـنهادي و زمـان      

اي اسـت کـه نشـان    نیز مربوط به انجـام مشـاوره  3ضمیمه شماره . نظر گیردهاي دفع را در روش
.   دهد دفع تأسیسات در دریا بهترین گزینه ممکن استمی

بیجان آکنوانسیون . 5-7
شـود و دربرگیرنـده   فریقا و اقیانوس اطلس را شامل مـی آاین کنوانسیون کشورهایی از غرب 

این کنوانسیون، مقرره مشخصی در خصـوص  1.یقاستفرآتولیدکنندگان نفت در غرب و مرکز 
ها بـه جزایـر مصـنوعی نـدارد و     برچیدن تأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله دریایی یا تبدیل آن

لـوده سـاختن   آدهـد، بـدین ترتیـب کـه از     صرفاً تکلیف کلی بر عهده کشورهاي متعاهد قرار می
همچنـین تصـریح شـده    . جلـوگیري کننـد  هاي استخراج دریا از طریق دامپینگ دریایی و فعالیت

لنـدن  1972هایی باید موافق قواعد و موازین شـناخته شـده در کنوانسـیون    است که چنین فعالیت
محیطـی و پایـدار و ایجـاد    هـاي سـالم زیسـت   کنوانسیون مذکور، در مقدمه خود بـه رویـه  2.باشد

ائل چطـور بـه دسـت خواهنـد     کند و اساساً روشن ننموده ایـن مسـ  ها اشاره میعدالت میان دولت
.مد، لذا کاربرد عملی محدودي داردآ

کنوانسیون کویت. 6-7
این کنوانسیون، سند قانونی است که کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس و دریـاي عمـان یعنـی        
جمهوري اسالمی ایران، بحرین، عراق، قطـر، عربسـتان سـعودي و امـارات متحـده عربـی در آن       

3.زیست دریایی مشترك بکـار ببندنـد  د را براي حفاظت از محیطهاي خواند کوششمتعهد شده

ماده است و با هدف تعیین وظایف اعضـا بـراي حفاظـت و حمایـت از     30این کنوانسیون داراي 
کـه همـواره در معـرض تهدیـد     زیست دریایی خلیج فارس و دریـاي عمـان تـدوین شـده    محیط

وانسیون از کشورهاي عضو خواسـته شـده   در این کن. آلودگی ناشی از حمل و نقل دریایی است
هـاي خـود طـوري تنظـیم کننـد کـه       هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی خـود را در سـرزمین     که فعالیت

The Case for Safety: The North Sea Piper Alpha Disaster;  NASA Safety: ر ك. مذکور شد
Center, System Failure Case Study, May 2013 Volume 7 Issue 4, p3.

1. Abidjan Convention for Co-Operation in the Protection and Development of the
Marine and Coastal Environmental of the West and Central Africa Region 1981, 20 ILM
(1981) 746.
2 . Art. 6 and 8, Abidjan Convention. اي کویت براي همکاري درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر کنوانسیون منطقه. 3

.آلودگی است
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1.زیست دریایی حوزه خلیج فارس و دریاي عمان را فراهم نکندموجبات آلودگی محیط

1989ل اي در خصوص  برچیدن دریایی نداشت، این خأل با پروتکـ کنوانسیون کویت مقرره
دارد کـه خطـوط لولـه    این پروتکل مقـرر مـی  ) 1بند الف قسمت (8ماده . تا حدودي مرتفع  شد

آوري یا دفن شـوند تـا اینکـه از خطـرات احتمـالی      بایست از مواد آالینده تخلیه و سپس جمعمی
بند ب همان مـاده  نیـز اجـازه برچیـدن     . محیطی و دریانوردي و ماهیگیري جلوگیري شودزیست

.دهدل یا جزئی سکوهاي نفتی و خطوط لوله را میکام
آوري و انتقـال  انـد تـا نسـبت بـه جمـع     وفق این پروتکل کشورهاي متعاهد خاورمیانه مکلـف 

). 3بنـد  8مـاده  (هاي شناور و ثابت و خطوط لوله زایـد بـه خشـکی اطمینـان حاصـل کننـد       سازه
هـاي نفتـی از منـابع    ایند که شرکترود، اطمینان حاصل نمهمچنین از کشورهاي عضو انتظار می

ــراي تعهــدات برچیــدن برخــوردار خواهنــد بــود   هــاي اگرچــه نگرانــی). 1بنــد 8مــاده (مــالی ب
رفـت، امـا ایـن پروتکـل     محیطی، در زمان مذاکره این پروتکل از مسائل روز به شمار مـی زیست

بـوده و  محیطی روشـنی، در خصـوص رونـد برچیـدن تأسیسـات دریـایی ن      حاوي تعهدات زیست
.هاي ماهیگیري و دریانوردي داده شده استاولویت به بخش

کنوانسیون بارسلونا . 7-7
محیطـی  با تصویب کنوانسیون بارسلونا، تحت حفاظـت زیسـت  1976مدیترانه از سال دریاي
وسـیله  نماید پیمانکـار بایـد بـه   پنجمین پروتکل این کنوانسیون مقرر می) 1(20ماده 2.بوده است

منظور تضمین ایمنـی دریـانوردي بـا در نظـر     میزبان ملزم به برچیدن تأسیسات بالاستفاده بهکشور
برچیـدن تأسیسـات   . المللی صالح شودها و استانداردهاي مصوب سازمان بینگرفتن دستورالعمل

محیطـی  هایی چون دریانوردي، ماهیگیري و حفاظـت زیسـت  دریایی باید با در نظر گرفتن بخش
در ایـن راسـتا، بایـد از نشـت     . و منافع سایر کشورها را در این راستا در نظر بگیردصورت پذیرد

زیسـت دریـایی محـدوده سـایت     مواد آالینده در جریان برچیدن تأسیسات اجتناب شود و محیط
این پروتکل بـه برچیـدن خطـوط لولـه نیـز توجـه نمـوده و        ) پروتکل4ماده . (نفتی حفاظت شود

اي گونـه آوري و برچیده شده یا تمیـز شـده و بـه   توانند جمعن تأسیساتی میدارد که چنیمقرر می
کنندگان دریـایی نشـود، در بسـتر دریـا دفـن      که باعث آلودگی یا به خطر انداختن دیگر استفاده

هـا، غلبـه   مشکل اصلی این کنوانسیون نیز همانند سـایر کنوانسـیون  ) پروتکل20و 1مواد . (شوند
.محیطی در تنظیم مفاد کنوانسیون استدم محوریت مسائل زیستها و عسایر نگرانی

1.See generally http://ropme.org
2. Convention on the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution 1976, in R.
Churchill et al, (ed.), New Directions in the Law of the Sea, Volume VI, (New York:
Ocean Publications, 1995), pp. 466-499.
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کنوانسیون هلسینکی . 8-7
ایـن سـند، دامپینـگ    1شـود، اي تلقـی مـی  ترین کنوانسـیون منطقـه  گیرانهاین کنوانسیون، سخت

. کنـد هاي برچیدن شـده تأسیسـات ثابـت را کـامالً ممنـوع مـی      هاي شناور و نیز قسمتدریایی سازه
این کنوانسیون، قاعده برچیدن کامل کلیـه تأسیسـات بالاسـتفاده را الزامـی دانسـته و      ))  1(11ماده (

آوري و نماید کلیه قطعات خرد شده و ضایعات متعلقه باید تحت مسئولیت پیمانکـار جمـع  مقرر می
این بدان معنی اسـت کـه کشـورهاي    ) . Annex VI, Regulation 8(جهت دفع به ساحل منتقل شوند 

توانند تجهیزات برچیـدن شـده را در دریـا دفـع کننـد کـه در نـوع خـود         دریاي بالتیک نمیمتعاهد
الزم به ذکر است، قاعده دفع در خشکی، در شرایط احتمـالی کـه در   . تکلیف بسیار دشواري است

واحـوال  بر اساس این اوضاع. شودآن خطر  آسیب به زندگی و امنیت بشري وجود دارد اعمال نمی
کشورهاي متعاهد باید دفع دریایی را طوري انجـام دهنـد کـه احتمـال ورود خسـارت بـه       استثنایی، 

) Annex VI, Regulations: 3-5. (اکوسیستم دریایی و موجودات آبی به حداقل برسد

نتیجه
الملل درزمینه برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی هنـوز در میانـه راه اسـت و در    حقوق بین

بـا  . بین کشورها تولیدکننـده نفـت و گـاز دریـایی، راه دشـواري در پـیش دارد      ایجاد رویه واحد 
المللی برچیدن تأسیسـات نفـت و گـاز    توجه به فقدان اجماع جهانی در رابطه با استانداردهاي بین

چندان دور که زمان برچیدن تأسیسـات دریـایی بسـیاري از    شود در آینده نهبینی میدریایی، پیش
توسعه نزدیک شود،  این حـوزه دسـتخوش تحـوالت بیشـتري     شورهاي درحالویژه ککشورها به

اي و جهانی درزمینه مسائل مربوط بـه حـوزه نفـت و گـاز،     مذاکره و انعقاد معاهدات منطقه. شود
هـاي نفتـی، صـنایع دریـانوردي،     هاي میزبـان و شـرکت  اساساً موضوع مصالحه سیاسی بین دولت

الملـل  بررسـی قواعـد حقـوق بـین    . لی غیردولتی و سایرین اسـت الملهاي بینماهیگیري و سازمان
المللـی در  سازي و به عبارتی تشکیل حقـوق عرفـی بـین   دهد که در حال حاضر، یکساننشان می

خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکـه اصـوالً مبـانی کـافی بـراي ایجـاد       
هـاي ژنـو   کنوانسـیون (المللی موجـود  و معاهده بینهر د. اي وجود ندارد، میسر نیستچنین قاعده

هـا  اند که ادامه مسـیر مـوازي آن  ، از معیارهاي متفاوتی سخن گفته)1982و حقوق دریاها 1958
آوري تأسیسـات دریـایی   الملـل حـاکم بـر مسـئله جمـع     درنهایت باعث ایجاد خأل در حقوق بـین 

نظـر  سـال اسـت کـه ادامـه دارد، بـه     ازآنجاکه ایـن مشـکل و تعـارض بـیش از سـی      . خواهد شود
1 . Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
(“Helsinki Convention”), 9 April 1992, in K.R. Simmonds, (ed.), New Directions in the
Law of the Sea Binder (London: Ocean Publications, 1993), Doc. J47.
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حـل پیشـنهادي   راه. هـاي مـؤثرتري بـراي حـل آن برداشـته شـود      رسد زمان آن رسیده تا گـام می
در خصـوص فـالت قـاره، اصـالح     1958ممکن اسـت مسـتلزم خاتمـه دادن بـه کنوانسـیون ژنـو       

تـر  لـی کـه پـیش   بنا بـه دالی . یا مذاکره یک استاندارد جدید باشد1982کنوانسیون حقوق دریاها 
المللـی جدیـد در   گفته شد، ازنظر سیاسی بسیار دشوار است تـا زمینـه مـذاکره یـک معاهـده بـین      

رسیدن به توافق در زمینه برچیـدن تأسیسـات   . خصوص برچیدن تأسیسات دریایی را فراهم آورد
آنچـه مسـلم اسـت دلیـل ایـن مشـکل،       . دریایی، چه ازنظر شکلی و چه ماهوي بسیار دشوار است

المللـی  مبود قوانین در زمینه برچیدن تأسیسات دریایی نیست، بلکه ابهام در رژیـم حقـوقی بـین   ک
کشـور  53ها از سوي هاي آینده، زمانی که مقررات آنشود در سالبینی میموجود است و پیش

کننده نفت و گاز دریایی مورد عمل قرار گیـرد، شـاهد سـردرگمی بیشـتري در ایـن زمینـه       تولید
.باشیم

روشـن نیسـت   . گیـرد المللی در وضع حاضر، مشکل دیگري را نیز در برمـی رژیم حقوقی بین
طور یکسـان و مسـاوي بـر همـه     المللی در خصوص برچیدن تأسیسات دریایی  بهآیا مقررات بین

در سایه اجمال معاهـدات  . شود یا خیرجمله تأسیسات ثابت، شناور و سیار اعمال میتأسیسات من
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . تـوان داد ، هیچ پاسخ مشـخص و قـاطعی بـه ایـن سـؤال نمـی      المللیبین

بنـدي  طور خاص، انواع متفـاوت تأسیسـات دریـایی را طبقـه    اي اخیرالتصویب  بهمعاهدات منطقه
. المللی حاضر، عدم تعیین تکلیف تأسیسات بعد از برچیدن استمشکل دیگر رژیم بین. اندکرده

هـاي نفتـی و   یدن تأسیسات دریایی، هنوز ممکن است تعداد زیادي از چـاه چه اینکه، پس از برچ
مشکلی دیگري در کنوانسـیون ژنـو   » تأسیسات«عدم تعریف کلمه مواد زاید در محل باقی بمانند

یـک از ایـن معاهـدات    رسـد کـه هـیچ   نظـر مـی  درواقع، چنین به. است1982و کنوانسیون 1958
از طرفـی، در خصـوص اینکـه آیـا خطـوط لولـه،       . نخواهند بوداعمال نسبت به خطوط لوله  قابل

. هـاي متفـاوتی وجـود دارد   شوند یا خیر، دیدگاهداخل می» تأسیسات«طور ضمنی در اصطالح به
ایـن در  . کننـد هاي مذکور نیز در این رابطه کمکی نمیمتأسفانه حتی متون مذاکراتی کنوانسیون

خیر مثل کنوانسیون کویت، هلسینکی و اسپار، با ارجـاع  اي اهاي منطقهحالی است که کنوانسیون
. اندصریح به خطوط لوله در معاهده اصلی یا پروتکل بعدي، از این مشکل اجتناب کرده

المللـی در خصـوص برچیـدن    اي و بـین خاطر داشت که سخن از وجود حقـوق منطقـه  باید به
ت دریـایی در حـوزه صـالحیتی    تأسیسات دریایی زمـانی معنـی دارد کـه محـل اسـتقرار تأسیسـا      

در غیر این صورت، اگـر  . هاي مربوط باشدکننده یکی از کنوانسیونکشوري قرار گیرد که امضا
اي نباشد، این احتمال وجود دارد که تعهـدات مربـوط بـه برچیـدن     نامهدولتی عضو هیچ موافقت

ر از اعتبـار حقـوقی   تأسیسات دریایی یا تعهدات مربوط به دفع مـواد زایـد در قلمـروي آن کشـو    
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المللی در زمینه برچیدن تأسیسات دریایی چه در سطح ملـی  همچنین حقوق بین. برخوردار نباشد
بنـابراین  وضـعیت حقـوقی    . شـود هاي داخلی دولت میزبـان اعمـال نمـی   المللی، بر آبو چه بین

.بودهایی در صالحیت و تشخیص کامل دولت میزبان خواهد تأسیسات دریایی در چنین آب



95بهار، 50، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه90

منابع
Books:
- Ayoade, Morakinyo Adedayo., (2002), Disused Offshore Installations and

Pipelines, The Hague, Kluwer Law International.

- Corcoran, John, (1997), The Decommissioning of Offshore Oil & Gas
Fields – Volume One:  the Regulatory Framework, Herefordshire, Oil Field
Publications Ltd.

- Gao, Zhiguo, (1998), Environmental Regulation of Oil and Gas, London,
Kluwer Law International.

- Gordon, Greg, Paterson, John and Üşenmez, Emre., (2011) Oil and Gas
Law. Current Practice and Emerging Trends, Second Edition, Dundee, Dundee
University Press.

- Hammerson, Marc, (2011) Upstream Oil and Gas: Cases, Materials and
Commentary, London, Globe Business Publishing Ltd.

- Peters, Paul,. Soons, Alfred and Zima, Lucie., (1983) Removal of
Installation in the Exclusive Economic Zone, Nederlands Yearbook of
International Law, Volume XV, Martinus Nihhoff Publishers, Hlm.

- Vinogradov, Sergei, (2007) Environmental Protection in the Petroleum
Industry, Encyclopaedia of Hydrocarbons, Rome, ENI, Volume IV.

Articles:
- Abdullahi, Baba Ahmed and Zawawi, Amila Wan., (2014), “Offshore

Platform Decommissioning: the Need for a Cost Index”, Paper Given at South
East Asia Structural Engineering and Construction Conference, Bangkok,
Thailand.

- Bentham, Richard, (1999), “The Abandonment of Offshore Installations:
the North Sea in the International Context”, Paper Given at CPMLP, University
of Dundee.

- Bentham, Richard, (1988) “The Abandonment of Offshore Installations in
the North Sea”, International Bar Association Section on Energy and Natural
Resources Law, Energy Law, Vol. 58.

- Beckman, Robert, (2012), “Global Legal Regime on the Decommissioning
of Offshore Installations and Structures” , paper given at CPMLP, University of
Dundee.

- Buckman, David, (1994), “Abandonment - the North Sea's Newest
Industry”, Petroleum Review, Vol. 48.

- Dundas, William, (1993), “Abandonment of Offshore Installations in the
U.K.C: Overview, Recent Legal Developments and Some Practical



91المللبرچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین
Considerations”, unpublished paper, CEMPLE, University of Dundee.

- FitzGerald John, (1996), “How Is Decommissioning Regulated?” IBC
Technical Conference on Decommissioning Offshore Structures Project and
Policy, Royal Lancaster, London.

- Gao, Zhiguo, (1996), “Current Issue of International Law on Offshore
Abandonment: With Special Reference to the United Kingdom”, Conference on
Minimizing the Impact of Decommissioning.

- Tilling, Maureen, (1996), “The Maureen Alpha Platform
Decommissioning”, Conference held in Kuala Lumpur, 13-14 November.

- Holt, O'Donnell, (1996), “The Impact of Legislation: Recent International
Policy Developments”, Minimizing the Impact of Decommissioning, Institute of
Petroleum Conference, London.

- Higgins, Rosalyn, (2001), “Abandonment of Energy Sites and Structures:
Relevant International Law” JENRL, Vol 11.

- Kaiser, Mark, (2014), “Clarifying GOM decom Costs: Settled-liability data
provide insight for cost estimates”, Oil & Gas Journal, Vol 112.

- Kaiser, Mark. Liu, Zhen, (2014), “Decommissioning cost estimation in the
deepwater U.S. Gulf of Mexico - Fixed platforms and compliant towers” Marine
Structures, Vol 37.

- Kasoulides, George, (1989), “Removal of Offshore Platforms and the
Development of International Standards”, Maritime Policy, Vol. 13.

- Pereira, Eduardo, (2012), “Protection against Default in Long Term
Petroleum Joint Ventures” Oxford Institute for Energy Studies.

- Pual, McDade, (1987), “The Removal of Offshore Installations and
Conflicting Treaty Obligations as a Resualt of the Emergence of the New Law of
the Sea: a Case Study” Sand Diego Law Review, Vol. 24.

- Publisher Association, (1996), “An International Workshop on Offshore
Lease Abandonment and Platform Disposal: Technology, Regulation and
Environmental Effects”, New Orleans, Louisiana.

- Piction, Tuberville, (2002), “Decommissioning of Offshore Installations:
the Legal Aspects” OGLTR, Vol. 16.

- Macreadie, Peter and Fowler, Ashley and Booth, David, (2011), “Rigs-to-
reefs: with the Deep Sea Benefit from Artificial Habitat?” Front Ecol Enviro.

- Reggiani, Sivapalan, (2001), “Environmental Law and the
Decommissioning of Offshore Installations; the Italian and International
Regulatory Framework”, OG LTR, Vol. 5.

- Testa, David, (2014), “Dealing With Decommissioning Costs of Offshore



95بهار، 50، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه92

Oil and Gas Field Installations: An Appraisal of Existing Regimes” OGEL, Vol.
1.

- Twomey, Billy and Al-Hassan. Shakib, (2006), “The Use of Explosive
Technology for the Decommissioning of Offshore Installations”, IBC Asia, The
Economics of Platform Decommissioning, Kuala Lumpur.

- Youna Lyons, (2014), “Abandoned Offshore Installations in Southeast Asia
and the Opportunity for Rigs-To-Reefs”, Center for International Law,
Singapore, National University of Singapore.

International Conventions and Agreements:
- Abidjan Convention for Co-Operation in the Protection and Development

of the Marine and Coastal Environment of the West and Central African Region
1981, 20 ILM (1981) 746.

- Barcelona Convention on the Protection of the Mediterranean Sea against
Pollution 1976.

- Geneva Convention on the Continental Shelf 1958, 52 AJIL (1958) 858.

- Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the
Baltic Sea Area, 9 April 1992, in K.R. Simmonds, (ed.), New Directions in the
Law of the Sea Binder (London: Oceana Publications, 1993), Doc. J47.

- IMO Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations
and Structures on the Continental Shelfand Exclusive Economic Zone, IMO
Resolution A. 673 (16), adopted 19 October 1989.

- Kuwait Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploration
and Exploitation of the Continental Shelf, in M. Gavouneli, Pollution from
Offshore Installations, (London: Graham & Trotman, 1995), Annex II, pp.175-
183.

- Kuwait Protocol on the Control of Marine Transboundary Movements and
Disposal of Hazardous Wastes and Other Wastes, Kuwait: ROMPME, 1998.

- Kuwait Regional Convention for Co-operation on the Protection of the
Marine Environment from Pollution, 1978, 17 ILM (1978).

- London Convention on the Prevention of Marine Pollution by the Dumping
of Wastes and Other Matter, 11 ILM (1972) 1302.

- Oslo Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from
Ships and Aircraft, 11 ILM (1972) 262.

- OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment in the
North East Atlantic, 32 ILM (1993) 1069.

- Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land Based
Sources Convention, 13 ILM (1974) 352.



93المللبرچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین
- Rio Declaration on the Environment and Development, 31 ILM (1992) 876.

- UN Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, 21 ILM (1982)
1261.

- Towards Sustainable Decommissioning of Oil Fields and Mines: A Toolkit
to Assist Government Agencies. World Bank Multistakeholder Initiative. Draft
Version (2010).

Websites:
- http://www.greenpeace.org, last visited on 2015/3/5.
- http://www.offshore-mag.com/history/index.cfm, last visited on 2015/3/7.
- http://www.oilandgasuk.co.uk/cmsfiles/modules/publications/pdfs/OP098.p

df, last visited on 2015/2/7.
- http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.

pdf, visited on 2015/2/7.
- http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2012/05/WPM_47.pdf.
- http://www.imo.org/ourwork/legal/documents/6.pdf, last visited on

2015/3/7.
- http://www.ospar.org, last visited on 2015/3/5.
- http://ropme.org, last visited on 2015/3/12.
- http://www.wmu.se, last visited on 2015/4/5.


