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چکیده
دستگاه حفاری اصلی ترین تجهیز صنعت باالدستی نفت و گاز است که در فعالیتهای اکتشافی،
توسعهای و نیز افزایش بازیافت برای حفر یا تعمیر چاهها بهکار گرفته میشود .موضوعات مرتبط
با دستگاههای حفاری فراساحلی با توجه به محل فعالیت آنها که در دریا بوده و الزامات حااک
بر آن محل دارای پیچیدگیهای بیشتری است ،ازاینرو ،وضعیت دستگاههای یادشده از دیادگاه
حقوقی محل اختالف است که این امر نهتنها در حقوق باینالملال ،بلهاه در حقاوق ایاران نیاز
روشن نیست .وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی بر صالحیت دولتها راجع به آنها
نیز مؤثر است که این امر بر اهمیت بررسی این مسئله میافزاید .بنابراین ،نگارندگان ایان مقالاه
در صددند ضمن بررسی دیدگاههای مطرحشده در این حوزه مبنی بر کشتی یا جزیرۀ مصانوعی
محسوب نمودن دستگاههای یادشده یا قائل شدن به وضعیت دوگانه یا وضعیت خاص و مستقل
برای این قبیل دستگاهها ،مناسب ترین وضعیت حقوقی را که بتواند پاسخگوی نیاز صنعت نفات
و گاز باشد ،تعیین نمایند.

واژگان کلیدی
جزیرۀ مصنوعی ،حفاری ،دستگاههای حفاری فراساحلی ،کشتی.
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مقدمه
حفاری چاه پرریسکترین ،دشوارترین و تخصصیترین بخش صنعت نفت و گاز است .نفت و گاز
تحت فشار در اعماق زمین در تلههایی محبوس شدهاند که از طریق حفاری مجارای الز بارای
خروج آنها ایجاد میشود .مه ترین تجهیزی که در این صنعت بهکار گرفته میشاود ،دساتگاه
حفاری است که موضوعات مرتب ط با آن در حوزۀ حفاری فراساحلی با توجه به محال فعالیات و
لزو تبعیت از برخی الزامات دریایی دارای پیچیدگیهای بیشتری است.
دستگاههای حفاری فراساحلی به دو دستۀ متحرک و ثابات تقسای مایشاوند .دساتۀ اول،
دستگاههای حفاری متحرکاند )) (Mobile Offshore Drilling Unit (MODUکه از یک محال
برای انجا عملیات حفاری به محل دیگری انتقال مییابند .این دستگاههاا ممهان اسات دارای
نیروی خودکششی باشند یا به کمک یدککشها به محال جدیاد حمال شاوند .دساتگاههاای
یادشده به دو گروه شناور ) (Floatingو متصال باه بساتر دریاا ( (Bottom-Supportedتقسای
میشوند .در گروه اول ،دستگاه ها به کمک لنگر یا رانشاگرهای مجهاز باه سیسات مهاانیاابی
دینامیهی در زمان حفاری شناور هستند و اصوالً در آبهای عمیق بهکار میروند؛ درحاالی کاه
دستگاههای گروه دو در آبهای ک عمق بهکار گرفته میشوند و در زمان حفاری به بستر دریاا
متصل میگردند .دستگاه های حفاری شناور شامل کشتی حفاری ،دستگاه حفاری نیماهشاناور،
باارج حفااری ،دساتگاه شاناور حفااری ،تولیاد ،خیارهساازی و تخلیاه (Floating Drilling,
))Production, Storage and Offloading Unit (FDPSOاست .دستگاههای حفاری خودباالبر و
سهوهای دکلی یا اسپار در گروه دستگاههای حفاری متصل به بستر دریا قرار میگیرند.
دستۀ دو  ،دستگاه های حفاری فراساحلی ثابت هستند .ایان دساتگاههاا در محال حفااری
بدون انتقال به محل دیگر ثابت میمانند؛ اگرچه برخی از آنها همانناد ساهوهای پایاهکششای
ممهن است در آب شناور باشند .دستگاههای یادشده انواع مختلفی دارند کاه رایا تارین آنهاا
سازۀ وزنی (بتنی) ،برج نیمهمتحرک و سهوهای پایهکششی ) (Tension Leg Platformsاست.
یهی از مسائل مه در حوزۀ حفاری فراساحلی که نقشی تعیینکننده در موضوعات حقوقی
مرتبط با این قبیل دستگاهها دارد که میتواند به نتای عملای قابال مالح اهای در ایان حاوزه
منجر شود ،وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری است .ازاینرو در این مقاله بارآنی تاا وضاعیت
حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی را بررسی کرده ،به این پرسش پاسخ دهای کاه آیاا ایان
قبیل دستگاهها ،کشتی یا جزیرۀ مصنوعی محسوب شده یا دارای وضاعیت دوگاناه یاا وضاعیت
خاص هستند.
وضعیت حقوقی دستگاههای یادشده بر صالحیت دولتها نسبت به آنها مؤثر بوده ،بهنحوی
که اگر دستگاه های حفاری کشتی شمرده شاوند ،تحات صاالحیت دولات صااحب پارچ قارار
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میگیرند و چنانچه بهعنوان سازه درن ر گرفته شوند ،تحت صاالحیت دولات سااحلی خواهناد
بود .شفاف سازی وضعیت حقوقی دستگاه های حفاری فراساحلی به تعیین حقوق دولتها نسبت
باه دسااتگاههااای فراسااحلی و مساائولیت آنهااا در خصاوص فعالیاات ایاان دساتگاههااا کمااک
میکند) .(Brown C, 1998, p.113همچنین وضعیت حقوقی دستگاهها بر اعمال اصول و قواعاد
حقوق دریایی نسبت به آنها می تواند مؤثر باشد .بنابراین برای پاسخ به پرسش پایشگفتاه باه
بررسی دیدگاههای زیر در حقوق بین الملل و همچنین حقوق ایران مایپاردازی  :دساتگاههاای
حفاری بهعنوان کشاتی ،وضاعیت دوگاناه ،دساتگاههاای حفااری باهعناوان جزایار مصانوعی،
دستگاههای حفاری دارای وضعیت خاص و مستقل (بهعنوان سازه).

دستگاههای حفاری بهعنوان کشتی
دستگاههای حفاری فراساحلی در این دیدگاه کشتی شمرده میشوند .مشابهت آنها با کشتی از
ن ر فیزیهی و از ن ر مقررات حاک دلیل اصلی این دیدگاه محسوب مایشاود .لازو دارا باودن
پرچ  ،الزا به ردهبندی و تعاریف ارائهشده از کشتی باهعناوان مباانی دیادگاه یادشاده مطارح
شدهاند .در ادامه تالش میشود موضوع از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بینالملل بررسی شود.
اصوالً در قوانین و کنوانسیون ها یا تعریفی از کشتی ارائه نشده است یا در صورت ارائاه نیاز
بسته به اهدافی که هریک از کنوانسیونها برای دساتیابی باه آنهاا تن ای شادهاناد ،تعااریف
متفاوتاند .ازاین رو ،الز است این موضوع به صورت دقیق بررسی و تعاریف ارائه شود و قابلیات
اعمال آنها نسبت به دستگاههای حفاری فراسااحلی مطالعاه گاردد .مقاررات متحدالشاهل یاا
استانداردهای مشترکی برای تعیین اینهه چه دستگاهها و سازههایی کشتی محسوب مایشاوند
نیز وجود ندارد.
در خصوص تمایز شناور و کشتی نیز بایاد اشااره نماود کاه باا توجاه باه تعااریف متفااوت
ارائه شده در قوانین و کنوانسیون های مختلف ،شناور گاه دارای مفهو وسیعتر و گااه محادودتر
نسبت به کشتی است .اصطالح شناور طیف وسیعی از وسایل دریایی را شامل شده ،درحالی که
اصطالح کشتی به نوع معدودی از آنها محدود میشود .اصوالً کشتی نوعی شناور بوده و رابطاۀ
آنها عمو و خصوص مطلق است ،اما قوانین میتوانند با توجه به نحوۀ نگارش نتای متفاوتی را
ایجاد کنند) . (Summerskill, 1979, p.12در برخی از اسناد و کنوانسیونها نیز این دو اصطالح
بهجای یهدیگر و به صورت مترادف بهکار میروند که میتوان به کنوانسیون حقوق دریاها (برای
نمونه ،بند «ب» از قسمت  5بخش اول مادۀ  ،1مواد 90تا  ،99بناد «ب» ماادۀ  ،248بناد «د»
مادۀ  ،249مادۀ  )292اشاره کرد که در اینجا نیز این رویه درپیش گرفته شده است.
بهطور کلی مشخصههایی در حقوق داخلی و بینالملل برای کشتیها بهشارح زیار شاناخته
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شده است که در راستای بررسی وجود یا نبود مشابهتهاای فیزیهای دساتگاههاای حفااری باا
کشتی مورد توجه قرار میگیرد:
الف) قابلیت جابهجایی و منقول بودن
در بیشتر سیست های حقوقی کشتی بهعنوان مال منقول محسوب میشود .در ماادۀ  21قاانون
مدنی ایران انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حما هایی که بر روی رودخانه
و دریا ساخته میشوند و میتوان آن ها را حرکت داد ،در زمرۀ اموال منقول قرار گرفتهاند .ماادۀ
 42قانون دریایی ایران (مصوب  29شهریور  1343کمیسیون مشترک مجلسین) نیز باا پیاروی
از قانون مدنی ،کشتی را مال منقول برشمرده است (نجفی اسفاد ،1393 ،ص.)39
ب) توانایی دریاپیمایی
ازجمله ویژگی های کشتی قابلیت دریانوردی آن در دریاا و آبهاای اقیانوسای اسات .در فصال
هشت قانون دریایی ایران با عنوان حمل مسافر در بند «د» مادۀ  111مقرر میدارد« :من اور از
کشتی فقط کشتیهای دریاپیماست».
)(Seagoing

ج) توانایی حمل مسافر و /یا کاال
یهی دیگر از ویژگیهای کشتی قابلیت حمل مسافر و کاال است .در پروندۀ «پرسلی علیه شرکت
تیبیتس کانستراکشن»1در دادگاه منطقهای مریلند ایاالت متحدۀ امریها حمل مسافر و کااال باه
صورت تجاری مورد توجه قرار گرفته است 2.قانون دریاایی ایاران در بناد  4از ماادۀ  52تحات
فصل چهار (باربری دریایی) کشتی را اینگونه تعریف میکند« :کشتی به هر وسایلهای اطاالق
میشود که برای حمل بار در دریا بهکار رود»؛ بدون اینهه به مسافر در این تعریف اشاره نمایاد.
این تعریف جامعیت الز را حتی برای پوشش مباحث و فصول قانون دریایی ندارد ،با اینهاه در
فصل هشت به حمل مسافر پرداخته شده است .تعریف پیشگفته آنچنان موسع اسات کاه هار
وسیلهای را دربر میگیرد.
د) ناوبری یا قابلیت ناوبری
در قوانین و مقررات داخلی و معاهدات و کنوانسیونهاای باینالمللای در تعااریف ارائاهشاده از
کشتی ،پرداختن به ناوبری ( (Navigationیا قابلیت آن در تعریاف کشاتی لحااش شاده اسات.
1. Presly V. Tibbits Construction Co.
2. [1988] AMC 1894.
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ناوبری در پروندۀ «استیدمن علیه اسهفیلد» 1به «هنر یا عل دریایی هدایت کشتی از یک نقطه
به نقطۀ دیگر» تعریف شده است 2.ناوبری ضرورتاً به معنای نااوبری مساتقل نباوده & (Davies
) ،Dicky, 1995, p.8بلهه کشتی یا سایر وسایل نیز ممهن است با نیاروی خاارجی ازجملاه از
طریق بوکسل کردن به ناوبری بپردازند3.
ه) قوۀ محرکه
دارا بودن قوۀ محرکه ) (Means of Propulsionبهعنوان یهی از ویژگایهاای ضاروری کشاتی،
موضوعی اختالفی است .برخای از تعااریف باهصاراحت شاامل شاناورها در زماان بوکسال نیاز
میشوند 4.اصوالً زمانی که تعریف کشتی در رویۀ قضایی دادگاههای داخلای بررسای مایشاود،
داشتن قادرت محرکاۀ مساتقل ماالک نیسات و در پرونادههاای بسایاری نیاز باا شاناورهای
بوکسلشده بدون قدرت محرکۀ مستقل همانند کشتی برخورد شده است.
با توجه به معیارهای پیشگفته باید خاطرنشان کرد که دستگاههای حفاری متحارک بارای
انجا فعالیت های تخصصی خود نیازمند توانایی حمل تجهیزات و نیاروی انساانی هساتند ،اماا
حمل کاال و مسافر فعالیت تخصصی آنها محسوب نمی شود .درصورتی که مبادرت به ایان امار
بهعنوان یهی از ویژگیهای کشتی بهطور تخصصی مد ن ر باشد ،دستگاههای حفاری دارای این
ویژگی نیستند .این دستگاهها که قدرت ناوبری بهطاور مساتقل را ندارناد ،مایتوانناد از ساوی
شناورهای دیگر بوکسل شوند .برخی قوانین دو معیار بهکاار گرفتاه شادن وسایله در نااوبری و
همچنین دارا بودن قابلیت ناوبری را مطرح می کنند .در صورت پذیرش ن ری که امهان نااوبری
با بهرهمندی از نیروی خارجی نیز وجود دارد ،دستگاههای حفاری متحرک دارای هار دو معیاار
هستند 5و بهگونهای طراحی شده اند که دارای توانایی ناوبری بوده ،به آن نیز مبادرت میورزند6.
اما نهتۀ قابل مالح ه این است که دستگاههای یادشده اصوالً بهطور اتفاقی و برای جابهجایی از
یک محل حفاری به محل دیگر به ناوبری میپردازند .این امر میتواند این تردید را ایجااد کناد
که اقدا به ناوبری باید به صورت متناوب انجا پذیرد .این موضوع روشن نیست ،اما در برخی از
پرونده ها استفاده موردی دستگاه در ناوبری را دلیل قابلیات نااوبری آن پنداشاتهاناد 7.آخارین
1. Steedman v. Scofield.
2. Steedman v Scofield (1992) 2 LIoyds’ Rep 163 at 166.
3. St John Pilot Commissioners and the Attorney-General for the Dominion of Canada v Cumberland
Railway & Coal Co [1910] AC 208 p.218.
;4. Finland, Order No. 710/1972, act No.746/1983; Finish Act of Shipping Registration No.211/1927
Oman, Marine Pollution Control Law, 1974; US Navigation Rules, Rule 3 (g)(vi).
5. Memorial of the Government of the Republic of Finland, International Court of Justice Passage
through the Great Belt (Finland v Denmark), December 1991, p.154.
6. Ibid.
7. Ibid.
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ویژگی نیز دارا بودن قوۀ محرکه است که در برخی دیدگاههاا دساتگاههاای حفااری فراسااحلی
حتی در حالت بوکسل نیز در تعریف کشتی قرار گرفتاهاناد .در پرونادۀ «راجارز علیاه شارکت
گریسی هلمز» ،1دادگاه رأی صادر کرد که دستگاه حفاری اگرچه ]برای انتقال[ به محل حفاری
بوکسل شده است ،شناور شمرده میشود2.
بهطور کلی در خصوص ویژگیهای کشتی شفافیت الز وجود ندارد که این امر تسری آنها
به دستگاه های حفاری فراساحلی را با مشهل روبرو می سازد .در این راستا باید فعالیت تخصصی
دستگاههای حفاری فراساحلی و میزان جابهجایی آنها برای تحلیل مناسب موضوع مورد عنایت
قرار گیرد که در این صورت نمیتوان با قطعیت دستگاههای یادشده را دربردارنادۀ ویژگایهاای
پیشگفته دانست.
در قانون دریایی ایران نیز همانطور که اشاره شد ،دو تعریف بارای کشاتی ،یهای نااهر باه
حمل بار و دیگری ناهر به حمل مسافر ارائه شده است که نمیتوان آنها را شامل دستگاههاای
حفاری دانست.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،افزون بر مبنا قراردادن مشخصات فیزیهی کشاتیهاا بارای
تسری آنها به دستگاههای حفاری فراسااحلی ،موساع باودن تعااریف ارائاهشاده از کشاتی در
کنوانسیونهای بینالمللی بهعنوان مبنایی دیگر برای این دیدگاه مطارح شاده اسات .در اینجاا
اه موضوعات مرتبط با کشتی با عنایت به کنوانسیونهای مربوطاه مطارح مایشاود و اعماال
مقررات ناهر به آنها نسبت به دستگاههای حفاری بررسی میگردد.

 .1تصادم
تصاد ) ،(Collisionبرخورد یک وسیلۀ متحرک با وسیلۀ متحرک دیگر تعریف میشود .اگرچاه
اصطالح تصاد در توصیف برخورد بین شناور متحرک و جس ثابت یا ساهو صاحی تار اسات3.
کنوانسیون بین المللی در خصوص مقررات خاص مربوط به صالحیت مادنی در مساائل تصااد 4
که در  10می  1952در بروکسل امضا شد ،نسبت به تصاد بین شناورهای دریاپیماا یاا میاان
شناور دریاپیما و وسیله ناوبر آبهای داخلی اعمال میشود .اما در خصوص تصاادمی کاه در آن
کشتی جنگی یا شناورهای تحت مالهیت یا خدمت دولت دخیل باشد ،تأثیری بر حقوق داخلای
1. Rogers v. Gracey Hellums Corp.
2. 1971 AMC 956.
3. See Georgia Ports Authority v The Atlantics Towing Co.[1985] AMC 332 AND Matter of Exxon
Shipping Co. 869 F.2d 943, 1989 AMC 1422 as discussed in NJ Healy and JC Sweeny, Basic
Principles of the Law of Collision (1991) 22JMLC 359, p.359.
4. International Convention on Certain Rules Concerning Civil Jurisdiction in Matters of Collision, 10
May 1952, 439 UNTS 217.
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نخواهد داشت 1.شایان کر است ،این کنوانسیون درصورتی که های یاک از شاناورها دریاپیماا
نباشد ،اعمال نخواهد شد .در کنوانسیون صالحیت مدنی اصطالح کشتی و شناور تعریاف نشاده
است و بهن ر میرسد کنوانسیون این موضوع را به مرجع حال و فصال اخاتالف واگاذار نماوده
است تا در خصوص اینهه چه سازهای شناور شمرده شود ،تصمی گیری کند.
به دلیل نواقص کنوانسیون صالحیت مدنی  ، 1952کمیتۀ دریانوردی بینالمللی جلساهای
در سال  1977در ریودوژانیرو برگزار کرد و پیشنویس جدیدی از کنوانسیون صالحیت مدنی،
شناسایی و اجرای آرا در مسائل تصاد تن ی نمود )2.(Healy & Sweeney, 1991, p.378 -380
همانند کنوانسیون تصاد  1910و کنوانسیون صالحیت مدنی  1952پیشنویس تهیاهشاده
نیز نسبت به پروندههای تصاد که مربوط به شناورهایی غیر از شناورهای دریاپیما باود ،اعماال
نمیشد 3.در زمان تهیۀ پیشنویس پیشنهاد شد که دستگاه حفاری به صراحت تحت کنوانسیون
قرار گیرد و /یا اصطالحهای شناور و /یا کشتی بهگونهای تعریف شوند تاا ساازههاای فراسااحلی
همانند دستگاههای حفاری را دربر گیرند .با وجود این ،درنهایت اینگونه تصمی گیری شاد کاه
تشخیص شمول یا عد شمول سازه های فراساحلی به مراجع حل و فصل اختالفات واگذار شود،
لذا چنین تعریفی از پیشنویس کنوانسیون حذف شد.
4
بند «الف» مادۀ  1کنوانسیون مقررات بین المللی جلوگیری از تصاد در دریا  1972مقرر
میدارد «این مقررات در مورد کلیۀ شناورها در دریاای آزاد و در کلیاۀ آبهاای مارتبط باه آن
دریاها و قابل کشتیرانی بهوسیلۀ شناورهای دریارو اعمال خواهد شد» و در ادامه در بند «الف»
مادۀ  3اصطالح شناور را به شرح زیر تعریف میکند:
«واژۀ شناور عبارت است از هر نوع وسیلۀ آبی ،ازجمله شناورهای بدون آبخور و هواپیماهای
آبنشین ،که به عنوان وسایل حمل و نقل در آب مورد استفاده قرار گرفتاه یاا قابلیات اساتفاده
داشته باشند» .با اینهه این تعریف بسیار موسع است و شاید بتاوان گفات شاامل هاورکرافات و
هیدروفویل نیز میشود ،اما در خصوص وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری نفتی ساکت اسات.
عدهای اههار میدارند که دستگاههای حفاری فراساحلی وسیلۀ آبی هستند و بنابراین در تعریف
بند «الف» قرار میگیرند .اما گروه دیگر بیان میکنناد کاه صارفاً ناوع خاصای از دساتگاههاای
حفاری همانند کشتیهای حفاری بهعنوان شناور شناخته میشوند و سایر موارد در تعریف بناد
1. Art. 7.
2. Vol II, 1977 CMI Documentation 104.
3. The 1952 Civil Convention Act. 1(1)(b); the 1977 Draft Convention Act.9.
4. Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972, adopted 20 October
1972, 1050 UNTS 16 (entered into force 15 July 1977) (1972 Collision Regulations Convention).

کنوانسیون یادشده در تاریخ  5مهر  1367در مجلاس شاورای اساالمی تصاویب و از تااریخ  27دی  1367در
ایران الز االجرا شده است.
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«الف» مادۀ  3مقررات تصاد قرار نمی گیرند .معنای وسیلۀ حمل در آب نیز روشن نیسات ،اماا
«دستگاه های متحرک قادر به حمل پرسنل و تجهیزات بر روی سهو بوده ،میتوانناد باهعناوان
وساایلۀ حماال و نقاال باار روی آب محسااوب شااوند؛ اگرچااه فعالیاات اصاالی آنهااا نیساات»
) .(Summerskill, 1979, p.26بر این اساس ،برخی ن ریهپردازان اینگونه عناوان کاردهاناد کاه
«دستگاههای حفاری فراساحلی می توانند با توجه به اهداف ایان کنوانسایون کشاتی محساوب
شوند» ).(Mankabady, 1978, p.97-98
با توجه به کنوانسیونهای مختلف اشارهشده در این بند ،نمیتوان دستگاههای حفاری را در
خصوص مسائل مربوط به تصاد کشتی محسوب نمود؛ مگر اینهه صرفاً دستگاه کشتی حفااری
مد ن ر قرار گیرد .با وجود این ،بهن ر می رسد کنوانسیونهای مرتبط با تصاد از تعریف کشتی
و شناور خودداری کرده اند تا مراجع حل و فصل اختالف را قادر سازند تا در هار ماورد باهطاور
جداگانه تصمی گیری نمایند.

 .2آلودگی
تعاریف موسع ارائهشده از کشتی در کنوانسیونهایی که به موضوع آلودگی میپردازناد ،یهای از
مبانی استداللهای طرفداران ن ریۀ کشتی بودن دستگاههای حفاری فراساحلی است.
کنوانساایون بااینالمللاای جلااوگیری از آلااودگی دریااا ناشای از کشااتیهااا ( 1973مارپاال
 ،1)1973/78کشتی را به عنوان شناوری از هر نوع که در محایط دریاایی فعالیات ماینمایاد و
شامل هیدروفویل ،وسایل نقلیۀ دارای کوسن هوا ،زیردریایی ،دستگاههای شناور ،2وسایل شناور
و سهوهای ثابت یا شناور میشود ،تعریف میکند 3.این تعریف از کشتی در مارپل از ن ر عملای
همۀ انواع سازههای فراساحلی ازجمله دستگاه هاای حفااری فراسااحلی را تحات پوشاش قارار
میدهد .با وجود مخالفهایی که از سوی برخی از کشورها در خصوص گنجانادن دساتگاههاای
حفاری در تعریف کشتی مطرح گردید ،4سرانجا پیشنهاد حاذف اصاطالح ساهوهای ثابات یاا
شناور رد و متن یادشده نهایی شد.
1. International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 1973, adopted 2 November
1973, 1340 UNTS 184, (entered into force 2 October, 1983), amended by Protocol of 1978 Relating
to the International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 1973, adopted 17
February 1978, 1340 UNTS 61, (entered into force 2 October 1983) (MARPOL).

ایران ضمائ  5،2،1کنوانسیون مارپل را در تاریخ  26دی 1380در مجلس شورای اسالمی تصویب نمود که از
تاریخ  5بهمن  1381الز االجرا شد .ضمائ  6،4،3نیز در تاریخ  6مرداد  1387تصویب و در تاریخ  7شهریور
 1388اجرایی شد.
2. Submersibles.
3. MARPOL art 2(4).
4. IMO Doc MP/CONF/8/7 (3 July 1973); IMO Doc MP/CONF/C.1/WP 5 (10 October 1973).
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دستگاه های حفاری در تعریف ارائه شده از کشتی در کنوانسایون باین المللای جلاوگیری از
آلودگی دریایی در نتیجۀ تخلیه از کشتی و هواپیماها 1در دستۀ کشتی قرار میگیرناد .در ماادۀ
 19-2اشاره شده است که کشتی و هواپیما به معنی شناورهای دریاپیما و وسایل هاوایی از هار
نوع هستند .این اصطالح شامل وسایل دارای کوسن هوا ،وسایل شناور که دارای نیروی محرکاه
بوده یا فاقد آن باشند و سهوهای ثابت و شناور میشود.
تعریف کشتی در کنوانسیون بینالمللی کنترل سامانههای (سیست های) مضر ضد خازه بار
روی کشتیها ( 2) 2001نیز کلیۀ دستگاههای حفاری اع از ثابت و متحرک را دربر میگیرد3.
کنوانسیونهای پیش گفته با توجه به اهداف تن ای آنهاا ،دساتگاههاای حفااری ثابات را
مشمول تعریف کشتی قرار دادهاند 4.از ن ر پرفسور اکنل )« (O’Connellبرای الز االجرا نمودن
کنوانسیونهای مرتبط با آلودگی ،ارائۀ تعریف موسع ضروری است» ).(Connell, 1983, p.750
کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از آلاودگی نفات ساوخت
کشتی ( 5) 2001نیز بر توانایی دریاپیمایی تأکید کرده ،کشتی را باهعناوان شاناور دریاپیماا و
وسیلۀ آبی از هر نوعی تعریف میکناد 6.دساتگاه هاای فراسااحلی متحارک نیاز دارای تواناایی
دریاپیمایی بوده ،میتوانند به عنوان وسیلۀ آبی تعریف شوند .تعریاف کشاتی در بناد  1ماادۀ 1
کنوانسیون سوخت کشتی موسع بوده ،بهنحوی که شاامل دساتگاههاای حفااری متحارک نیاز
میشود ،بااینهمه ،این کنوانسیون به دستگاههای حفاری ثابت اشارهای نمیکند7.
کنوانسیون بینالمللای بازیافات کشاتی هاا باه صاورت ایمان و ساازگار باا محایط زیسات
( ،8) 2009در بند  7از مادۀ  4تعریفی از کشتی ارائه مینماید که در آن بهصراحت به سهوهای
1. Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft 1972, adopted
15 February 1972, 11 ILM 262 (entered into force 7 April 1974) (1972 Oslo Convention).
2. International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001, adopted on 5
October 2001, AFS/CONF/26, (17 September 2008)(AFS Convention).

 .3کنوانسیون یادشده در تاریخ  4خرداد  1389در مجلس شاورای اساالمی تصاویب و از تااریخ  15تیار 1390در
ایران الز االجرا شد.
 .4با وجود این ،با توجه به ماهیت مارپل ،اینگونه ادعا شده است که این کنوانسیون در زمان جابهجایی نسبت به
دستگاههای ثابت اعمال میشود ،زیرا تخلیۀ ناشی از عملیات عادی سازه های فراساحلی تحت پوشش مارپل
نیست .اما باید خاطرنشان کرد در متن کنوانسیون به اعمال آن در زمان جابه جایی یا توقف اشارهای نشده
است.
5. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001, adopted 23 March
2001, 40 ILM 1493 (entered into force 21 November 2008) (Bunker Convention).
6. Bunker Convention art 1(1).

 .7کنوانسیون یادشده نیز در تاریخ  28اردیبهشت  1389در مجلس شورای اساالمی تصاویب و از تااریخ  2اسافند
 1390در ایران الز االجرا شد.
8. International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships 2009, adopted 15
May 2009,IMO Doc SR/CONF/45 (not yet in force) (Ship Recycling Convention).
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شناور ،سهوهای خودباالبر ،دستگاههای خیرهسازی شناور ،دستگاههای تولید ،خیارهساازی و
تخلیۀ شناور و ...اشاره دارد و روشن است همۀ انواع ساازههاای فراسااحلی متحارک را کشاتی
محسوب میکند.
از ن ر پروتهل کنترل انتقاالت برونمرزی و دفع ماواد زائاد خطرنااک و دیگار ضاایعات در
دریا 17( 1مارس  ،)1998کشتی عبارت است از هر نوع شناوری که در محایط زیسات دریاایی
فعالیت میکند و شامل قایقهای هیدروفویل ،هاورکرافتها ،زیردریاییهاا ،قاایقهاای شاناور و
سهوهای شناور یا ثابت میشاود 2.در کنوانسایون باینالمللای کنتارل و مادیریت آب تاوازن و
رسوبات کشتیها ( 3) 2004نیز کشتی یعنی شاناوری از هار ناوع کاه در محایط زیساتآبای
فعالیت میکند و زیردریاییها ،قایق های شناور ،سهوهای شناور ،واحدهای خیرهسااز شاناور و
واحدهای شناور تولید ،خیره سازی و تخلیه را شامل میشود 4.روشن است که تعریف ارائهشده
دستگاههای حفاری متحرک را نیز دربر میگیرد5.
در کنوانسیون بینالمللی تأسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت ناشای از آلاودگی
نفتی با اعمال اصالحات پروتهل  6 1992و کنوانسیون باینالمللای مسائولیت مادنی ناشای از
خسارت آلودگی نفتی با اعمال اصالحات پروتهل  ،7 1992کشتی به شرح زیر تعریف میشود:8
«کشتی به معنای هر کشتی اقیانوسپیما و هرگونه شناور دریاپیمایی اسات کاه باهمن اور
حمل نفت فله بهعنوان محموله ساخته شده یا تغییراتی به این من ور در آن ایجاد شاده باشاد،
مشروط بر آن که کشتی قادر به حمل نفت و سایر محمولهها باشد ]کاه در ایان صاورت[ فقاط
هنگامی که عمالً در حال حمل محموله و در زمان سفر پس از آن حمل ]است[ مشمول عناوان
1. Protocol on the Control of Marine Transboundary Movements and Disposal of Hazardous Wastes and
other Wastes.

کشورهای متعاهد کنوانسیون منطقهای کویت برای همهاری در خصوص حفاهت از محیط زیست دریایی در برابر
آلودگی ،مصوب 1357( 1978ش) اقدا به انعقاد این پروتهل نمودند.
 .2پروتهل یادشده نیز در تاریخ  19فروردین  1380به تصویب شورای اسالمی رسید.
3. International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments 2004,
adopted on 13 February 2004, BWM/CONF/36 (Ballast Water Convention).

4. Ballast Water Convention art 1(12).

 .5این کنوانسیون در تاریخ  28اردیبهشت  1389در مجلس شورای اسالمی بهتصویب رسید.
6. Protocol of 1992 to the International Organization on the Establishment of the International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage of 1997, 1862 UNTS (entered into force 22 November
1994) (1992 Fund Convention).
7. Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
of 29 November 1969, adopted 27 November 1992, 1956 UNTS 255 (entered into force 30 May
1996)(CLC 1992).

 .8مجلس شورای اسالمی هر دو کنوانسیون را در تاریخ  24بهمن  1380به تصویب رساند و کنوانسایون مسائولیت
مدنی در تاریخ  3آبان  1387و کنوانسیون تأسیس صندوق نیز در تاریخ  14آبان  1388الز االجرا شد.
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کشتی شناخته میشود مگر آن که ثابت شود هی گونه رسوبی از نفت حملشده در کشتی باقی
نمانده است».
در این تعریف بر توانایی دریاپیمایی ،حمل نفت در مخزن و تواناایی حمال ساوخت مخازن
بهعنوان محموله تأکید شده است .ازاینرو ،سازههای فراساحلی متحرک همانند واحدهای شناور
تولید ،خیرهسازی و تخلیه ))(Floating Production, Storage and Offloading Unit (FPSO
و واحدهای شاناور خیارهساازی )) (Floating Storage Unit (FSUکاه قاادر باه حمال نفات
به عنوان محموله هستند ،کشتی محسوب میشوند 1و دستگاه های حفاری فراساحلی با توجه به
ویژگیهای پیشگفته مشمول تعریف کشتی تحت کنوانسیون حاضر نمیشوند.

 .3توقیف کشتی ،پرچم و ثبت
حق توقیف کشتی ازجمله مقررات ملی کشورهای مختلف باوده کاه از ساوی کنوانسایونهاای
بینالمللی شناسایی شده است .کنوانسیون بینالمللی در خصوص توقیف کشاتیهاای دریاپیماا
در  10می  1952در بروکسل امضا 2و توافق شد که هماهنگی الز میان کشورها دربارۀ برخای
قوانین مربوط به توقیف کشتیهای دریاپیما صورت پذیرد ) .(Berlingieri, 1991, p.405مادۀ 2
کنوانسیون بروکسل مقرر میدارد« :کشتی تحت پرچ کشورهای طرف متعاهد ممهن اسات در
قلمرو دولت متعاهد دیگر در خصوص دعوای دریایی و نه دعاوی دیگر توقیف شود 3.»...ماادۀ 1
کنوانسیون ،دعوای دریایی را بهعنوان دعوایی ناشی از یک یا چند حادثه ازجمله خسارت ناشای
از تصاد یا غیر آن ،نجات ،خسارت مشترک ،رهن ،ازدست دادن حیات یا آسیب شخصی ناشای
از کشتی ،توافق مربوط به استفاده یا اجارۀ کشتی ،خسارت به کاالها ازجمله بار و اثاثیاه کاه از
سوی کشتی حمل می شود و همچنین اختالفات مربوط به مالهیت کشتی ،تعریف مینماید .این
کنوانسیون تعریفی از کشتی ارائه نهرده ،بنابراین تشخیص اینهه چه مواردی کشاتی محساوب
می شود ،به حقوق داخلی واگذار شده است .کنوانسیون حقوق دریاها  1982مقررههاایی را در
خصوص توقیف کشتی پیشبینی کرده است ،اما نه تنها کشتی را تعریف نمیکند ،بلهاه روشان
نمی سازد که آیا دستگاه حفاری را می توان توقیف نمود یا خیر .کنوانسیون حقوق دریاها اگرچه
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.
B Rom, Navigating the Law Regulating FPSO Operations in Australia and the Pollution Liabilities of
Owners and Operators, (2012) 31 (2) Australia Resources and Energy Law Journal 138, R Balkin, Is
There a Place for the Regulation of Offshore Oil Platforms within International Maritime Law? If
Not, Then Where? (Paper presented at the Comité Maritime International (CMI) Dublin Symposium,
Dublin, 30 September 2013).
2. International Convention Relating in the Arrest of Sea going Ships, May 10, 1952, 439 UNTS 193.
3. «A ship flying the flag of one of the Contracting States may be arrested in the jurisdiction of any of the
Contracting States in respect of any maritime claim, but in respect of no other claim;…».
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دستگاههای حفاری را در گروه جداگانهای از کشتیها قرار داده ،هی مقررهای در خصوص عبور
دستگاه حفاری ،ثبت یا حتی اینهه آیا باید تحت پرچ دریانوردی نمایند یاا خیار ارائاه نهارده
است .بهن ر میرسد کشورها باید برای دستگاه حفاری در دریای سرزمینی خاود و فاالت قااره
مقررات الز را وضع نمایند.
اصوالً کشورها تابعیت خود را از طریاق ثبات کشاتیهاا و اجاازۀ برافراشاتن پارچ اعماال
میکنند) . (Churchill & Lowe, 1988, p.257شناورها میبایست تحت پرچ کشاوری باشاند
تا از حمایت آن کشور بهره مند شده ،از الزامات و ایمنای دریاایی تبعیات نمایناد .دولاتهاا در
تن ی مقررات مربوط به برافراشتن پرچ مستقلاند ).(Jennings & Watts, 1992, p.731-732
با وجود این ،پرچ فقط یهی از عالئ تابعیت کشتی است و تابعیات کشاتی اصاوالً بار اسااس
مدارکی که نشاندهندۀ ثبت کشتی در یهی از بنادر کشور صاحب پرچ است ،اثبات مایشاود
).(Colombos, 1979, p.291در همۀ پروندههایی که موضوع پرچ مطرح بوده ،اصاوالً مقاماات
ی صالح به پرچ کشتی اشاره میکنند .تعریف کشتی همانگونه که پیشتار نیاز اشااره شاد
روشن نیست ،اما به عقیدۀ سامراسهیل (« (Summerskillتعریاف کشاتی ارتبااطی باا موضاوع
ندارد و دستگاههای حفاری فراساحلی همواره باید دارای پرچ باشاند» (Summerskill, 1979,
) .p.29دلیل این امر این است که دستگاههای حفاری نیز باید به دالیلی چند ازجمله حمایات و
صالحیت ثبت گردند .با توجه باه یهساان باودن کشاور محال ثبات و کشاور صااحب پارچ ،
دستگاههای حفاری فراساحلی برای استفاده از پرچ کشورها باید ثبت شوند ) .(Ibidشایان کر
است پرفسور اکنل معتقد است...« :اگر دستگاههای حفاری در آبهای سرزمینی یا داخلی قارار
داشته باشند ،قانون محل انجا فعالیت 1میبایست اعمال شود») . (Ibidبناابراین اعماال قاانون
پرچ نسبت به دستگاههای حفاری به خصوص زمانی کاه در بساتر دریاا ثابات هساتند ،ماورد
اختالف است.
طبق حقوق بینالملل ،دولتها باید اسامی کلیۀ شناورهای خصوصی را که تحت پرچ آنها
قرار دارند ،ثبت نمایند ) .(Jennings & Watts, 1992, p.734برابار کنوانسایون  1958ژناو در
خصوص دریاهای آزاد ،هر دولتی باید شرایط اعطای تابعیت باه کشاتیهاا ،ثبات کشاتیهاا در
قلمرو خود و اعطای این حق را که تحت پرچ آنها قرار گیرناد ،مقارر و تیبیات نمایاد 2.ایان
مقرره در مادۀ  91کنوانسیون حقوق دریاها نیز تهرار شده است .با وجود این ،اصاطالح کشاتی
در هی یک از کنوانسیونها تعریف نشده است.
3
در کنوانسیون سازمان ملال متحاد در خصاوص شارایط ثبات کشاتی ، 1986کشاتی را
1. lex loci delici.
2. Art 5(1).
3. United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986, adopted 7 February 1986, 26
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به عنوان شناور دریاپیما با توانایی خودکششی که بیش از  500تن ناخاالص اسات و در تجاارت
دریایی بین المللی برای حمل کاال ،مسافر یا هر دو مورد استفاده قرار میگیرد ،تعریف
در کنوانسیون ها معیارهای ازجمله خودکششی بودن ،توانایی دریاپیماایی ،اساتفاده در تجاارت
دریایی بینالمللی و حمل کاال یا مسافر بهعنوان مالک کشتیها درن ر گرفته شدهاند که بهن ار
میرسد که دستگاههای حفاری نمی توانند دارای همۀ ویژگیهای عنوان شده در این کنوانسیون
باشند؛ برای میال اگرچه دریاپیما هستند ،اما بارای حمال کااال و مساافر اساتفاده نمایشاوند.
بنابراین برای تعیین اعمال شدن یا نشدن حقوق بین الملل در خصوص ثبت کشاتی نسابت باه
دستگاه های حفاری باید حقوق داخلای را ماد ن ار قارار داد .در کشاورهای بسایاری همچاون
دانمارک ،مهزیک ،نروژ ،امریهاا و ایاران دساتگاههاای حفااری متحارک همانناد کشاتی ثبات
میشوند .شایان کر است ،موضوع ثبت دستگاههای حفاری ثابات بیشاتر ماورد اخاتالف باوده
است ،زیرا در اغلب کنوانسیونهای باینالمللای ،ساهوهای ثابات از تعریاف کشاتیهاا مساتینا
می شوند که در این صورت اعمال مقررات بینالمللی یهسان در خصوص ثبت کشتیهاا نسابت
به دستگاههای حفاری مناسب نیست .با وجود این ،دستگاههای حفاری ثابت درصاورتی کاه در
آبهای آزاد برپا شوند باید تحت مالهیت یا صالحیت یک دولت قرار گیرند.

میکناد1.

 .4ردهبندی
کشتیها از سوی مؤسسات ردهبندی که استانداردهای فنی سااخت و بازرسای دورهای را مقارر
میدارند ،ردهبندی میشوند .اقدامات این مؤسسات به کشاتیهاا محادود نمایشاود .اساتدالل
گروهی که معتقد به کشتی بودن دستگاههای حفاری هستند ،این است که دستگاههای یادشده
باید همانند کشتیها ردهبندی شوند ،اما مؤسسات پایشگفتاه همانناد ای بای اس ،2جای ال،3
لویدز ،4دی ان وی 5و بی وی 6که ردهبندی دستگاههای حفاری فراساحلی را برعهده میگیرند و
اصول ،استانداردهای فنی و توصیههای مرتبط باا سااخت و ردهبنادی ساازههاای فراسااحلی را
توسعه میدهند 7و همچنین انجمن بینالمللی مؤسسات ردهبندی  8که باه تن ای اصاول کلای
ILM 1229, (not yet in force) (Ship Registration Convention).

1. Ship Registration Convention art 2.
2. ABS (American Bureau of Shipping).
3. GL(Germanischer LIoyd).
4. LIoyd’s Rigester of Shipping.
5. DNV (Det Norske Veritas).
6. BV(Bureau Veritas).

 .7برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.
ABS, Rules for Building and Classing Offshore Installations (1997); ABS, Rules for Building and
Classing Mobile Offshore Drilling Units (2014); ABS, Rules for Conditions of ClassificationOffshore Units and Structures (2014).
8. International Association Classification Societies (IACS).
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مربوط به الزامات ناهر به دستگاههای حفااری فراسااحلی مایپاردازد ،1در بیشاتر اساناد خاود
دستگاه های حفاری فراساحلی را کشتی محسوب نهارده ،آنهاا را باهطاور جداگاناه ردهبنادی
میکند؛ برای نمونه میتوان به مقررات ردهبندی ای بی اس اشاره کرد2.
دیدگاههای متخذه در قانونگذاریهای ملای همانناد معاهادات باین المللای در ماتنهاای
مختلف متفاوت است .در امریها با دستگاههای حفاری فراساحلی متحرک باهعناوان کشاتی یاا
شناور برخورد میشود .در پروندۀ «امبادسمن علیه په ول»  3نیز دادگاه فدرال استرالیا رأی داد
که هی الزامی در تعاریف قانونی برای کشتی مبنی بر اینهه خودکششی یا دارای تواناایی خاود
ناااوبری باشااد وجااود ناادارد و دسااتگاههااای حفاااری فراساااحلی متحاارک کشااتی شاامرده
میشوند )(Koskenniemi, 1996, p.266; Spicer, 1986, p.106
4
در پروناادۀ دریااانوردان «اتحادیااۀ بااینالمللاای کانااادا علیااه شاارکت فراساااحلی کرساابی»
دادگاه دساتگاه هاای نفتای فراسااحلی را کاه باه صاورت دیناامیهی مهاانیاابی کارده ،دارای
توانایی خودکششی هستند ،اما به محل حفاری بوکسل شده و با کمک کشاتیهاای پشاتیبانی
فراساحلی مهار شدهاناد ،کشاتی محساوب کارده اسات .(Gold, Chircop & kindred, 2003,
)p.149در پروناادۀ «عبااور از گریاادبلت» ( )Great Beltمطاارحشااده در دیااوان بااینالمللاای
دادگستری ، 5موضوع وضعیت حقوقی دستگاههای حفااری در دادخواسات اصالی و دادخواسات
متقابل فنالند و دانمارک طرح و به بحث گذاشته شد .اگرچه تعداد زیادی از وکالی باینالمللای
اروپایی ماه ها به این موضوع پرداختند که آیا اناواع خاصای از دساتگاههاای حفااری در جهات
بهرهمندی از حقوق عبور بیضرر ،کشتی محسوب میشوند یا نه ،اما این پرونده خارج از دادگااه
در سپتامبر  1992حال و فصال گردیاد ) .(Esmaeili, 2001, p.20تااکنون در های پرونادهای
موضوع لزو اجازۀ کشور ساحلی برای عبور دستگاههای حفاری فراساحلی از تنگاه یاا آبهاای
سرزمینی گزارش نشده است .رویۀ دولتها تأیید میکند که دستگاه حفاری متحرک برای عبور
بیضرر و دریانوردی ،کشتی محسوب میگردد ،اما به این معنی نیست که رویۀ واقعی دولاتهاا
این است که دستگاه حفاری فراساحلی برای همۀ اهداف و یا در همۀ وضعیتها کشتی شامرده
میشوند.

 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.

IACS, Requirements Concerning Mobile Offshore Drilling Units (2012).
2. ABS, Rules for Conditions of Classification-Offshore Units and Structures (2014).
3. Fair Work Ombudsman v Pocomwell Limited.
)4. Seafarers’ International Union of Canada V. Crosbie Offshore Services Ltd. [1982] 2 FC 855, (1982
DLR (3rd) 485 (CA).
5. Passage through the Great Belt (Finald v Denmark) [1991] ICJ Rep 12.
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در پروندههایی ازجمله پروندۀ «شرکت برادران لفلند علیه روبرتز» 1نیز سهوهای فراسااحلی
ثابت ،کشتی محسوب نشدهاند2.
همان طور که مشخص است ارائۀ تعریف یهسان و دقیق بسیار دشاوار اسات .ارائاۀ تعااریف
متعدد از کشتی در کنوانسیون های مختلف سبب عد شفافیت موضوع شاده اسات .اگرچاه در
ابتدا ارائۀ تعریف از کشتی بر اساس هدف مورد ن ر آن کنوانسیون کارآمد بهن ر مایرساد ،اماا
به طور کلی سبب پیچیدگی بیشتر در زمان تفسیر موضوع مایشاود .باه دلیال تعریاف نشادن
ویژگیهای اعالمی برای کشتی ،تصمی گیری در خصوص دستگاههای حفاری فراساحلی بسایار
مشهل و اختالفی اسات .درواقاع دساتگاههاای حفااری باهخصاوص دساتگاههاای ثابات فاقاد
ویژگیهای ضروری کشتیها بر اساس معیارهای مشخصشده در کنوانسایونهاای باینالمللای
هستند ،ازاینرو میتوان آنها را در دستهبندیهای دیگری قارار داد کاه در اداماه باه بررسای
هریک از آنها میپردازی .

وضعیت دوگانه
دیدگاه دیگری که میتوان در خصوص وضعیت حقوقی دستگاههای حفااری فراسااحلی مطارح
نمود ،این است که دستگاههای حفاری متحرک در زمان جابه جایی کشتی و در زماان اساتقرار
در محل حفاری دارای ماهیت خاص (سازه) هستند .بر اسااس ایان دیادگاه ،وضاعیت حقاوقی
دستگاههای حفاری بر مبنای فعالیات آنهاا متغیار اسات .چناین برخاوردی باا دساتگاههاای
فراساحلی از ن ر حقوقی بسیار قابل توجه است ،بنابراین درصورتی که ایان دساتگاههاا کشاتی
شمرده شوند ،تحت صالحیت انحصاری دولت صاحب پرچ قرار میگیرند و زمانی که بهعناوان
سازه درن ر گرفته شوند ،تحت صالحیت انحصاری دولت ساحلی قرار دارند 3.کنوانسایونهاایی
که در جهت تقویت این دیدگاه مورد توجه قرار گرفتهاند ،به این شرحاند:
4
 .1در کنوانسیون مقابله با اعماال غیرقاانونی علیاه ایمنای دریاانوردی (« ) 1988کشاتی
بهعنوان هرگونه شناوری که به صورت دائمی به بستر دریا متصل نشده باشاد 5ازجملاه وساایل
1. Laffland Brothers Co.v Roberts.
2. 386 Feb 2nd 540(5th Circuit, 1967).

 .3کنوانسیون حقوق دریاها ،بند  2مادۀ  60و بند  1مادۀ 92
4. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988,
opened for signature 10 March 1988, 1678 UNTS 201 (entered into force 1 March 1992) (SUA
Convention).

کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنای دریاانوردی در تااریخ  13اردیبهشات  1387در مجلاس شاورای
اسالمی بهتصویب رسید و در تاریخ  8بهمن  1388الز االجرا شد.
 .5متأسفانه در قانون الحاق ایران به دلیل اشتباه ترجمه نوشته شده است« :هرگونه شناوری است که در تمااس باا
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نقلیۀ دریایی متحرک ،غوطهور در آب یا هرگونه وسیلۀ نقلیه شناور» تعریف شده است 1.با وجود
این ،برابر بند  1مادۀ « 4چنانچه کشتی به آبهای خارج از محدودۀ دریای سرزمینی یک کشور
مشخص یا محدودۀ مجاور دریای سرزمینی آن کشور با کشورهای همجوار آن وارد شود یا از آن
عبور کند یا بخواهد این عمل را انجا دهد [ناوبری انجا دهاد یاا بارای آن برناماهریازی شاده
باشد] ،این کنوانسیون اعمال خواهد شد» .همان گوناه کاه مشاخص اسات زماانی کاه دساتگاه
حفاری در محل حفاری مشغول اجرای عملیات است ،کشاتی محساوب نمایشاود .بار مبناای
چنین تفسیری میتوان بیان کرد که دیدگاه وضعیت دوگانه در این خصوص اتخا شده است2.
 .2کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلاودگی دریاا باا نفات  -3 1954کاه در ساالهاای
 1969 ،1962و  1971اصالح شد -تعریف موسعی از کشتی ارائه میدهد .اصطالح کشاتی در
این کنوانسیون به معنای هر نوع شناور دریاپیما است که شاامل وساایل شاناور شاده ،چاه باه
صورت خودکششی به سفر دریایی مبادرت نماید و چه به صورت بوکسلشده باهوسایلۀ شاناور
دیگر 4.ازاینرو ،دستگاه حفاری نیمهشناور یا کشتی حفاری ممهان اسات در ایان تعریاف قارار
گیرد .اما در خصوص تعریف سفر دریایی تردید وجود دارد .عاده ای اههاار نماودهاناد کاه ایان
تعریف شامل دستگاههای حفاری بوکسلشده نیز میشود .یهی از دیادگاههاای ارائاهشاده ایان
است که دستگاه حفاری زمانی که از یک محل حفاری به محل دیگر در حال جابهجاایی اسات،
برخالف زمانی که به عملیات حفاری میپردازد ،بهعنوان شناور قادر به انجا سفر دریایی باوده،
پس کشتی شمرده میشود ).(Summerskill, 1979, p.44
5
 .3برابر بند «ب» مادۀ  1کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی « 1989شناور عبارت است
از هر کشتی یا کرجی ،یا هر ساختار با قابلیت دریانوردی» که بهن ر میرسد شامل دستگاههای
فراساحلی متحرک میشود ،اما دستگاههای ثابت به این دلیل که قادر باه دریاانوردی نیساتند،
استینا شدهاند .با وجود این ،مادۀ  3مقرر میدارد« :این کنوانسایون شاامل ساهوهای ثابات یاا
بستر دریا باشد  » ...که با ادامۀ تعریف ،اهداف و محتوای کنوانسیون هماهنگی ندارد.
1. SUA Convention art 1.
«Ship means a vessel of any type whatever not permanently attached to the sea-bed, including
dynamically supported craft, submersible, or any other floating craft».
2. Cf.T Treves, The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Maritime Navigation’ in Natalino Ronizitti (ed.), Maritime Terrorism and International Law
(Martinus Nijhoff 1990) 69, 72, citing IMO, IMO Doc SUA/CONF/CW/WP.18 para 3.
3. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954, adopted 12 May 1954,
327 UNTS 3, (entered into force 26 July 1958)(OILPOL).

 .4این تعریف در اصالحیۀ  1962به کنوانسیون اضافه شده است.
5. International Convention on Salvage 1989, adopted 28 April 1989, 1953 UNTS 165 (entered into force
14 July 1996) (1989 Salvage Convention).

کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی در تاریخ  30فروردین  1373بهتصاویب مجلاس شاورای اساالمی رساید و در
تاریخ  23تیر  1375نیز الز االجرا شد.
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شناور یا واحدهای متحرک حفاری فراساحلی هنگامی که چنین سهوها یا واحادهایی در محال
مشغول عملیات اکتشاف ،استخراج یا تولید منابع معدنی بستر دریا هساتند ،نمای شاود» .پاس
همانطور که مشخص است دستگاههای فراساحلی متحرک درصورتی که به عملیاات بپردازناد،
از شمول کنوانسیون خارجاند .شایان کر است با توجه به مفهو این ماده میتاوان کنوانسایون
را نسبت به سهوهای ثابت در حال جاباه جاایی اعماال نماود ،اگرچاه در تعریاف کشاتی قارار
نمیگیرند.
1
 .4از دیدگاه کنوانسیون نایروبی دربارۀ انتقال الشۀ کشتی (« ) 2007کشتی یعنی شاناور
دریاپیما از هر نوع که باشد ،شامل قایقهاای پرناده ،هواناوهاا ،زیردریااییهاا ،ناوهاای شاناور و
سهوهای شناور ،به استینای زمانی که سهوهای مزبور در موقعیتی قرار دارند که به امر اکتشاف،
استخراج یا استحصال منابع معدنی بستر دریا مشغول هستند» .کنوانسیون حاضار باهصاراحت
دستگاههای حفاری متحرک در زمان جابهجایی را کشتی میداند.
 .5قطعنامۀ ) A.671 (16سازمان بینالمللی دریانوردی در خصوص مناطق ایمنی در اطاراف
سازههای فراساحلی ،دستگاههای حفاری فراساحلی در حال عبور و جابهجایی را شناور محسوب
کرده ،اما زمانی که به عملیات حفاری میپردازند ،آنها را سازه میداند2.
برابر این قطعنامه ،دساتگاه هاای حفااری متحارک فراسااحلی صارف ًا زماانی کاه در حالات
جابه جایی هستند ،شاناور شامرده مایشاوند .بناابراین ،دساتگاههاای حفااری دیگار ازجملاه
دستگاههای ثابات و دساتگاه هاای متحارک کاه باه عملیاات حفااری و اساتخراج نفات و گااز
میپردازند در دسته جداگانه با عنوان «سازۀ» فراساحلی مورد توجه قرار گرفتهاند.
بااه باااور تونسااندگولت ) ،(Townsend-Gaultشاافاف نبااودن مقااررات کانااادا در خصااوص
دستگاه های حفاری فراساحلی متحرک بایاد از طریاق قاوانین روشان شاود و مطاابق وضاعیت
دوگانه ،چنین سازههایی به عنوان شناور و واحدهای حفاری که برای عملیات نفت و گاز استفاده
مایشاوند ،محساوب مایشاوند (International Bar Association. Section on Energy and
) .Natural Resources Law1986, p.555, 571-72
عدهای از ن ریهپردازان با این دیدگاه مخاالفاناد (Summerskill, 1979, p.85; Papadakis,
)  .Spicer & 1977, p.176; Gold, Chircop & kindred, 2003, p.74اسپایسار ایان ن ار
را غیرمنطقاای و خطرناااک ماایدانااد ) .(Spicer,1986, p.105,107بااهن اار ماایرسااد دسااتگاه
1. International Convention on the Removal of Wrecks 2007, adopted 18 May 2007, 46 ILM 694 (entered
into force 14 April 2015) (Wreck Removal Convention).

کنوانسیون یادشده در تاریخ  28اردیبهشت  1389در ایران تصویب و در تاریخ  25فروردین  1394اجرایی گردید.
2. IMO, Safety Zone and Safety of Navigation around Offshore Installations and Structures, A Res
671(16), Agenda Item 10, IMO Doc A Res.A.671 (16) (19 October 1989) 288.
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حفاااری نماایتوانااد دارای دو وضااعیت حقااوقی باشااد کااه ه ا کشااتی و ه ا سااازه شاامرده
شود.

دستگاههای حفاری بهعنوان جزایر مصنوعی
دستگاههای حفاری فراساحلی در این دیدگاه در دستۀ جزایر مصنوعی قارار مایگیرناد .جزیاره
منطقهای طبیعیِ شهل یافته از خشهی که آب آن را احاطه کرده و بااالتر از ساط آب (جازر و
مد) قرار گرفته است1.؛ درحالی که جزیرۀ مصنوعی ساختۀ دست بشر بوده و فراینادی طبیعای
در مورد آن وجود نداشته است (امیدی ،1386 ،ص .)74جزیرۀ مصنوعی سازهای اسات کاه باه
صورت دائ به بستر متصل شده و باالتر از سط آب قارار گرفتاه اسات و بادون ازباین باردن،
قابلیت جدا شدن ندارد ).(Soons, 1974, p.3; Brown ED, 1992, p.122
برابر کنوانسایون حقاوق دریاهاا ،جزایار مصانوعی بارخالف جزایار طبیعای دارای دریاای
سرزمینی نبوده ،وجود آن ها تأثیری بر دریای سرزمینی ،منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فالت قاره
ندارد 2.عد تأثیر استقرار آنها بر آب سرزمینی در کنوانسیون ژناو  1958در خصاوص فاالت
قاره نیز پذیرفته شده است ،3زیرا شناسایی دریای سرزمینی برای جزایر مصنوعی و دستگاههای
حفاری میتواند آزادی دریاهای آزاد را در معرض خطر قرار دهد.
در کنوانسیون حقوق دریاها  ، 1982با دستگاههای یادشده و جزایار مصانوعی باه صاورت
یهسان رفتار میشود؛ درواقع کنوانسیون حقوق دریاها هی تمایزی بین قواعد بینالمللای قابال
اعمال نسبت به جزیرۀ مصنوعی و سازۀ فراساحلی قائل نشده است .بهطور کلی ،کنوانسیون هار
دو اصطالح را بهطور ه زمان بهکار برده است 4.از مقررههای  56و  60کنوانسیون حقوق دریاها
می توان دریافت که دستۀ جزایر مصنوعی از ن ر تئوریک موسعتر از سازههای فراساحلی اسات.
جزایر مصنوعی ممهن است برای اهداف مختلفی ساخته شوند ،درحالی که سازههای فراساحلی
صرفاً برای اکتشاف ،استخراج ،حفظ و مدیریت منابع طبیعی دریا و بساتر دریاا و ساایر اهاداف
اقتصادی ایجاد میشوند.
کنوانسیونهای دیگری نیز وجود دارند که با جزایر مصنوعی و دستگاههای حفااری ثابات از
ن ر حقوقی یهسان برخورد کردهاند .پروتهل  1988در خصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه
ایمنی سهوهای ثابت واقع در فالت قاره مقرر میدارد« :از لحاش این پروتهل «سهوی ثابات» باه
1. Law of the Sea Convention, Art 121(1).
2. Art 60(8).
3. Art 5(4).
4. LOSC, 1982, Arts 11, 56(1)(b), 60, 87(1)(d), and 208(1).
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مفهو جزیره ،تأسیسات یا سازۀ مصنوعی است که بهمن ور اکتشاف یا بهرهبرداری از مناابع یاا
مقاصد اقتصادی دیگر بهطور دائ به بستر دریا وصل شده است» 1.این پروتهل جزیرۀ مصانوعی
و دستگاه حفاری متصل به بستر دریا را بهعنوان سهوی ثابت میپندارد و با آنها به یک صورت
با هدف سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی برخورد میکند .اما روشان نیسات کاه دساتگاه
حفاری ثابتی که بهمن ور فعالیتهای اکتشافی و توسعهای نیازمند اتصال به بستر دریاسات ،در
حالت بوکسل و حمل به محل عملیات ،کشتی شمرده میشود یا خیر.
قرار دادن دستگاههای حفاری در تقسی بنادی جزایار مصانوعی مناساب نیسات .وضاعیت
حقوقی جزایر مصنوعی در حقوق بینالملل روشن نبوده ،تعریف جاامعی از جزایار مصانوعی در
کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی وجود ندارد که شهلگیری چاارچوب حقاوقی بارای جزایار
مصنوعی را اجازه دهد .در حقوق بین الملل ،مقررات و قوانین بیشاتری در خصاوص ساازههاای
مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در دریا در مقایسه باا جزایار مصانوعی وجاود دارد.
این مقررات جنبههای مختلفی از دستگاههای حفاری ازجمله ایمنی ،حقوق و تعهدات دولتهاا،
صالحیت ،برچیدن آن و مداخله در ناوبری بینالمللی را پوشش میدهد.

دستگاههای حفاری دارای وضعیت خاص و مستقل (سازه)
دستگاههای حفاری فراساحلی در دستهای جداگانه قرارگرفتهاند؛ بهگونهای که کشاتی و جزیارۀ
مصاانوعی محسااوب نماایشااوند و دارای وضااعیتی مسااتقل هسااتند .ایاان دیاادگاه در برخاای
کنوانسیون ها و همچنین قوانین داخلای پذیرفتاه شاده اسات کاه در اداماه باه بررسای آنهاا
میپردازی .

 .1کنوانسیونها
.1 .1کنوانسیون بین المللی آمادگی ،مقابله و همهاری در برابر آلودگی نفتی ،2 1990کشاتی را
بهعنوان شناور از هر نوع که در محایط زیسات دریاایی فعالیات مایکناد و شاامل قاایقهاای
هایدروفویل ،هاورکرافتها ،زیر دریاییها یا قایقهاای سایار تعریاف مایکناد 3.همچناین ایان
1. Art 1(3).
2. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990, adopted 30
November 1990, 30 ILM 1991 (entered into force 13 May 1995) (‘OPRC’).

مجلس شاورای اساالمی کنوانسایون یادشاده را در  29تیار  1376تصاویب کارد کاه در تااریخ  4خارداد 1377
الز االجرا شد.
3. OPRC Art 2(3).
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کنوانسیون به صورت جداگانه واحد فراساحلی را تأسیسات یا سازههاای ثابات یاا شاناوری کاه
برای اکتشاف و استخراج یا تولید نفت و گاز یا تخلیه و بارگیری نفت باهکاار گرفتاه مایشاود،
میداند 1.بنابراین کنوانسیون حاضر سازههاای فراسااحلی را از کشاتی متماایز کارده ،آن را در
دستهای جداگانه قرار میدهد.
 .2 .1در کنوانسیون مسائولیت مادنی بارای خساارت آلاودگی نفتای ناشای از اکتشااف و
استخراج منابع معدنی بستر دریا  ،2 1977اصطالح سازه در قسمت «الف» بناد  2ماادۀ  1کاه
شامل دستگاههای متحرک و ثابت نیز میشود تعریف شده است ،درحالی که در این کنوانسیون
تعریفی از کشتی ارائه نشده ،اما روشن اسات کاه ساازههاای نفتای فراسااحلی دساتهای جادا
محسوب میشوند.
 .3 .1در پاایشنااویس کنوانساایون واحاادهای فراساااحلی ،جزایاار مصاانوعی و سااازههااایی
که در استخراج نفت و گاز و مناابع معادنی بساتر دریاا 3باهکاار گرفتاه مایشاوند ،تعریفای از
کشتی یا شناور ارائه نشده است ،اما در این کنوانسیون دساتگاههاای فراسااحلی باه شارح زیار
تعریف شدهاند:
«هر سازه ای از هر نوع ،زمانی که بهطور دائ به بستر ]دریا[ متصل نشده و قاادر باه (الاف)
حرکت کردن یا حرکت داده شدن به صورت شناور در آب است ،چه در زمان عملیات باه بساتر
متصل شود یا نه (ب) در فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود یا برای این امر برنامهریزی شده
است (ج) برای اسهان نیروها و تجهیزات مرتبط با فعالیتهای توصایفشاده در ایان پااراگراف
استفاده شده یا استفاده خواهد شد»4.
این تعریف صرفاً دربرگیرندۀ سازههای فراسااحلی متحارک باوده ،شاامل ساازههاای ثابات
نمیشود و سازههای فراساحلی ثابت را بهعنوان جزایر مصنوعی تعریف میکند5.
 .4 .1کنوانساایون جلااوگیری از آلااودگی دریااایی ناشاای از دفااع مااواد زائااد و دیگاار مااواد
( ،6) 1972شناور را در بند  2مادۀ  3به شرح زیر تعریف میکند:
1. Ibid, Art 2 (4).
2. Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage resulting from Exploration for and
Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977, adopted 1 May 1977, 16 ILM 1451 (not yet in
force) (CLEE).
3. Draft Convention on Offshore Units, Artificial Islands and Related Structures Used in the Exploration
for and the Exploitation of Petroleum and Seabed Mineral Resources 2001, May 2001 draft (not yet
in force) (Draft Offshore Units Convention).
4. Ibid, Art I(1)(h).
«Offshore Unit» shall mean any structure of whatever nature when not permanently fixed into the sea
bed which (i) is capable of moving or being moved while floating in or on water, whether or not
;attached to the sea bed during operations, and (ii) is used or intended for use in Economic Activities
and (iii) includes units used or intended for use in the accommodation of personnel and equipment
related to the activities described in this paragraph.
5. Ibid, Art I(1)(a).
6. Convention on Preventive of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter 1972, adopted
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«هواپیماها و کشتیها به معنی حملکنندههای دریایی یا هوایی از هر ناوعی هساتند .ایان
اصطالح ،هاورکرافت و دوبه ها را اع از خودکششی یا کششی شامل میشود» .این تعریف بسیار
موسع است و همۀ انواع دستگاههای حفاری متحرک را شامل میشود .با وجود ایان ،در بناد 1
مادۀ  3در تعریف دفع (تخلیه) مقرر میدارد(-...« :الف) دفع یعنی:
( )1ریختن عمدی هرگونه زوائاد ]ضاایعات[ یاا ساایر ماواد باه دریاا از کشاتیهاا،
هواپیماها ،سهوها ،دیگر سازههای ساخت بشر در دریا.
( )2دفع عمدی مواد کشتیها ،هواپیماها ،سهوها یا دیگر سازههای سااخت بشار در
دریا ،به دریا».
ت عریف یادشده از تخلیه مبتنی بر ایان موضاوع اسات کاه در کنوانسایون لنادن ساهوها از
شناورها جدا شدهاند .به بیان دیگر ،نشان میدهد که کنوانسیون لندن  1972با همۀ سازههای
فراساحلی شناور بهعنوان شناور (یا کشتی) و با سایر سازههای فراساحلی بهعنوان سهو برخاورد
میکند و آنها را در دستۀ خاص خود قرار میدهد.
 .5 .1برابر پروتهل مورخ  1996کنوانسیون پیشگیری از آلاودگی دریاایی ناشای از تخلیاۀ
پسماند (مواد زائد) و سایر مواد ماورخ  ( 1972اصاالحشاده در ساالهاای  2006و ،) 2009
کشتی و هواپیما یعنی حملکنندههای دریایی یا هوایی ،از هر ناوعی کاه باشاد .ایان اصاطالح
شامل هواناوها (هاورکرافت) و بارج (کرجی) شناور می شود؛ صارف ن ار از اینهاه دارای نیاروی
محرکه باشند یا نباشند .بااینهمه در تعریف تخلیه به سهوها یا دیگر سازههاای سااخت دسات
بشر در دریا در کنار کشتیها ،هواپیماها ،اشاره شده است .بنابراین با اینهه تعریف کشتی موسع
بوده است ،اما بهن ر نمیرسد از دید کنوانسیون ،سهوها کشتی محسوب شوند؛ اگرچه ایان امار
مانع اعمال مقررات کنوانسیون نیست1.
 .6 .1کنوانسیون بین المللی مرباوط باه مداخلاه در دریاهاای آزاد در صاورت باروز ساوان
آلودگی نفتی  2 1969در مادۀ  2مقرر میدارد« :کشتی عبارت است از:
الف) هرگونه شناور اقیانوسپیما از هر نوع که باشد و
29 December 1972, 1046 UNTS 120 (entered into force 30 August 1975) (1972 London
Convention).

کنوانسیون یادشده در تاریخ  25شهریور  1375به تصویب مجلاس شاورای اساالمی رساید و در تااریخ  24بهمان
 1375الز الجرا شد.
 .1این پروتهل تحت عنوان پروتهل لندن معروف است که ایران نیز آن را در تاریخ  13مهر  1394آن را بهتصاویب
مجلس رساند.
2. International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties
1969, adopted 29 November 1969, 970 UNTS 211 (entered into force 6 May 1975)(1969
Intervention Convention).
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ب) هرگونه وسیلۀ متحرک شناور در آب ،به استینای تأسیسات یا وسایل مربوط به اکتشاف
و بهرهبرداری منابع بستر دریا ،کف اقیانوس و زیر آن».
روشن است دستگاههای فراساحلی ثابت و متحارک از تعریاف کشاتی در ایان کنوانسایون
خارج شده ،با آن بهگونهای متفاوت با کشتی برخورد میشود1.
 .7 .1کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعااوی دریاایی  2 1976تعریفای از کشاتی ارائاه
نمیکند ،اما در بند  6از قسمت  5ماادۀ  15مقارر مایدارد کاه ایان کنوانسایون نسابت باه ...
سهوهای شناور ساخته شده برای اکتشاف یا استخراج منابع طبیعی بستر دریا  ...اعمال نخواهاد
شد .کنوانسیون یادشده سازههای فراساحلی را متفاوت با کشتیها میداند.
 .8 .1کنوانسیون  1988و پروتهل آن در خصوص مقابله با اعمال غیرقاانونی علیاه ایمنای
سهوهای ثابت واقع در فالت قاره ،دساتۀ جادایی بارای گاروه خاصای از دساتگاههاای حفااری
(سهوهای ثابت) پیشبینی نموده است.
 .9 .1کنوانسیون منطقه ای کویت برای همهاری دربارۀ حمایت از محیط زیست دریاایی در
برابر آلودگی ،3تعریفی از کشتی و یا دستگاهها و سازههای فراساحلی ارائه نهارده اسات ،اماا در
مادۀ  4در خصوص آلودگی ناشی از کشتیها مقرر میدارد« :دولتهای متعاهاد کلیاۀ اقادامات
مناسب را که طبق این کنوانسیون و با رعایت مقررات قابال اجارای قاوانین باینالمللای بارای
جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقۀ دریایی که از تخلیاۀ عمادی یاا
تصادفی موادی از کشتیها ناشی می شود معمول خواهند داشات و مراقبات خواهناد کارد کاه
مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلاودگی منجملاه ساربار کاردن و آب
توازن مجزا و مخازن و روش های شستشوی مخازن با نفت خا رعایات گاردد» .در ماادۀ  7باه
موضوع آلودگی ناشی از اکتشاف و بهرهبرداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فاالت
قاره میپردازد و بیان میکند که «دولتهای متعاهاد کلیاۀ اقادامات الز را بارای جلاوگیری و
کاستن از آلودگی و مبارزه با آن در منطقۀ دریایی کاه از عملیاات اکتشاافی و بهارهبارداری در
بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فالت قاره ناشی میشود منجمله جلوگیری از حاواد و
مقابله با موارد اضطراری آلودگی که موجب صدمه به محیط زیست دریایی مایگاردد ،باهعمال
خواهند آورد» .اگرچه در تعریف اول به وسیله توجه شده است و در تعریف دو به فعالیات ،اماا
 .1کنوانسیون مذکور در تاریخ  7بهمن  1375در ایران تصویب و در تاریخ  1آبان  1376الز االجرا شد.
2. International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, adopted 19 November
1976, 1456 UNTS 221 (entered into force 1 December 1986)(LLMC).

کنوانسیون مورد اشاره در تاریخ  5خرداد  1393در ایران تصویب و در تاریخ  10آ ر  1394اجرایی شد.
3. Kuwait Regional Convention for Co-Operation on The Protection of The Marine Environment From
Pollution, Kuwait, 24 April 1978.

مصوب  21آ ر  1358شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران.
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باید یادآور شد درصورتی که هدف این بود که دستگاههای حفاری کشتی محسوب شوند ،نیازی
به تفهیک این دو مورد نبود .در تأیید این امر میتوان باه «پروتهال همهااری منطقاهای بارای
مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری» اشاره کرد .این پروتهل در
بند  1مادۀ  1بیان میدارد که مقصود از موارد اضطراری در دریا «هر آسیب ،رویاداد ،واقعاه یاا
وضعیتی است که منجر به آلودگی مه یا تهدید قریبالوقوع به آلودگی مه در محایط زیسات
دریایی بهوسیلۀ مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی که برای کشتیها منجمله نفتهشهاا
رخ دهد و فورانهای ناشی از فعالیتهای حفاری و تولید نفت و وجود نفت و سایر ماواد مضاره
در آب ناشی از نقص تأسیسات صنعتی خواهد بود» .در مادۀ  1-7نیاز باه مسائوالن ساهوهای
دریایی و سایر تأسیسات مشابه در کنار فرماندهان کشتیها و خلباناان اشااره دارد کاه همگای
استقالل و وضعیت خاص دستگاههای حفاری فراساحلی را تأیید مینمایند .در پروتهل راجع باه
آلااودگی دریااایی ناشاای از اکتشاااف و اسااتخراج از فااالت قاااره ،1تأسیسااات دریااایی را هاار
سازه ،دستگاه یا کشاتی شاناوری یاا ثابات در کاف دریاا یاا زیار آن مایداناد کاه باهمن اور
عملیات دریایی در نقطه ای از منطقۀ پروتهل قرار گرفتاه و شاامل هار نفتهشای اسات کاه در
زمان معینی مهار شده ،برای انبار کردن موقت نفت از آن استفاده میگاردد و همچناین شاامل
هر تأسیساتی است که برای فرآورش ،خیرهسازی و بازیافت کنترل جریاان نفات خاا باهکاار
گرفته می شود .مقصود از عملیات دریایی «هرگونه عملیاتی است که در منطقاۀ پروتهال بارای
اکتشاف نفت یا گاز طبیعی یا بهمن ور بهره برداری از آن منابع ،شامل هرگونه فارآورش قبال از
انتقال به خشهی و انتقال آن به وسیلۀ خط لوله باه خشاهی ،صاورت مایگیارد .ایان عملیاات
همچنین شامل هرگونه فعالیت های ساخت ،تعمیر ،نگاهداری ،بازرسی و دیگار عملیاات مشاابه
خواهد بود که در ارتباط با هدف اصلی اکتشاف و استخراج انجا میشود» .شایان کر است ،باا
توجه به قید شناور و ثابات باودن ،کلیاۀ دساتگاههاای حفااری فراسااحلی در دساتۀ مساتقل
(تأسیسات) قرار میگیرند.

 .2قوانین داخلی
در کنار کنوانسیونهایی که ایران به اغلب آنها پیوسته است ،قوانین و مقررات داخلی نیز وجود
دارد که دیدگاه وضعیت خاص و مستقل دستگاه حفاری را در ایران تقویت میکند.
 .1 .2قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلی فارس و دریاای عماان مصاوب
 31فروردین  1372در مادۀ  14مقرر میدارد« :حقوق حاکمه و صالحیت در منطقاۀ انحصااری
 .1مصوب  2مهر  1370مجلس شورای اسالمی.
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اقتصادی -حقوق حاکم ه و صالحیت جمهوری اسالمی ایران در مااورای دریاای سارزمینی کاه
منطقۀ انحصاری اقتصادی نامیده میشود به شرح زیر اعمال میگردد:
الف) اکتشاف و بهرهبرداری و حفاهت و ادارۀ منابع طبیعی جانادار و بایجاان بساتر و زیار
بستر دریا و آبهای روی آن و انجا فعالیتهای اقتصادی مرتبط باا بهارهبارداری از آب ،بااد و
جریانهای دریایی جهت تولید انرژی.
حقوق مذکور در این منطقه انحصاری است.
ب) وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب بهویژه در زمینۀ فعالیتهای زیر:
 .1احدا و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیۀ کابل و
لولههای زیردریایی و تعیین حری های امنیتی و ایمنی مربوط.»...
دستگاه های حفاری فراساحلی ازجمله تأسیساتی هستند که در عملیاات اکتشاافی منااطق
دریایی تحت حاکمیت ایران بهکارگرفته می شاوند .برابار ایان مااده تأسیساات دارای وضاعیتی
مستقلاند که تحت صالحیت ایران قرار میگیرند.
 .2 .2مادۀ  2آیین نامۀ احادا و اساتفاده از تأسیساات در فاالت قااره و منطقاۀ انحصااری
اقتصادی ایران در خلی فارس و دریای عمان مصوب  28آ ر  ،1375به ایجاد تأسیسات و انجا
عملیات به شرح زیر پرداخته است:
«ایجاد تأسیس و انجا هرگونه عملیات مرباوط ازجملاه :الاف -کااوش ،اکتشااف ،توساعه،
استخراج ،تولید ،انتقال و بهره برداری از نفت و گاز و سایر مواد هیدروکربورها و هریاک از اناواع
دیگر خایر و مواد معدنی موجود در بستر دریاا ،حفاظ ،حراسات ،تعمیار و تهمیال تأسیساات
مربوط ،ب -ساخت ،احدا و استفاده از سهوهای حفاری نفتی ،جزایر مصانوعی ،لنگرگااههاا و
باراندازهای ثابت و سیار ،نصب چراغهای دریاایی ،دکالهاا و کابالهاا و تجهیازات مخاابراتی و
سنجش را از راه دور و هرگونه تجهیزات و وسایل دیگر مربوط به اماور یاادشاده ..... ،در ناحیاۀ
فالت قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی به صورت انحصاری از حقوق حاکمیت دولات جمهاوری
اسالمی ایران میباشد».
بهموجب مادۀ پیشگفته ،دستگاه های حفاری فراساحلی که به عملیات اکتشاافی در ناحیاۀ
فالت قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی میپردازند ،ازجمله تأسیساتی هستند که تحات پوشاش
این مقرره قرار میگیرند .این آیین نامه به تأسیسات ازجمله دستگاههای فراسااحلی باه صاورت
مستقل پرداخته ،آنها را تحت وضعیتهای دیگر ازجمله کشتی قرار نمیدهد .اعمال صاالحیت
دولت ایران به عنوان دولت ساحلی نسبت به تأسیسات یادشده تأییادی بار وضاعیت مساتقل و
سازه محسوب شدن این قبیل دستگاهها است.
 .3 .2قانون حفاهت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
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مصوب  27مرداد  ،1389در بند «د» مادۀ  ،1کشتی را «هر نوع وسیلۀ نقلیه دریاارو کاه دارای
نیروی محرکه بوده یا به نوعی یدک شود» تعریف می کند .اگرچه تعریاف حاضار موساع باوده،
میتوان دستگاههای حفاری را مشمول آن دانست ،اما قانونگذار تأسیسات نفتای را باه صاورت
مستقل و جداگانه در بند «و» بهعنوان «تأسیسات و تجهیزات ثابت یا شناوری که در اکتشااف،
استخراج ،تولید ،بارگیری و انتقال مواد نفتی ماورد اساتفاده قارار مایگیارد ،از قبیال ساهوها،
مخازن نفتی ،خطوط لوله و جزایر مصنوعی» تعریف میکند .همچنین بند «ب» مادۀ  11مناابع
آلودگی را به دو دستۀ کشتی و تأسیسات ثابت و شناور تقسی مینماید که ایان موضاوع مؤیاد
پذیرش ن ریۀ وضعیت مستقل دستگاههای حفاری از سوی این قانون است.
 .4 .2دستورالعمل نحوۀ صدور و اعطای گواهینامههای شایستگی پرسنل ساهوی متحارک
فراساحلی (رشتۀ عرشه و موتور)  1بهمن  ،1390شامل توصیههایی با هدف آموزش پرسنل این
قبیل سهوهاست .این دستورالعمل سهوهای حفاری متحرک فراساحلی و کشتیهای حفااری را
سهوها و واحدهای مستقل محسوب میکند .برابر بند  ،3-3سهوی حفاری متحرک فراسااحلی،
«سهویی است که قادر به حفاری بستر دریا جهت استخراج منابع زیرزمینای مانناد مایعاات یاا
گازهای نفتی ،سولفور یا نمک میباشد» .همچنین در بند  3-4نیز کشتیهای حفاری بهعناوان
«سهوی حفاری موتورداری که به شهل کشتیهای تکجداره میباشند» تعریف شدهاند.
 .5 .2دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیهای کنوانسیونی بهمان  1391باا هادف ایجااد
رویه ای یهپارچه و یهنواخت منطبق با قطعنامۀ ( 1052 )27سازمان بینالمللی دریانوردی برای
انجا کنترل و بازرسای از کلیاۀ کشاتیهاا و واحادهای فراسااحلی مساتقر در آبهاای تحات
حاکمیت و ن ارت جمهوری اسالمی ایران و همچنین بازرسای از کشاتیهاای تحات پارچ در
بنادر سایر کشاورها و یاا هار نقطاه از آبهاای جهاان تادوین شاده اسات (ماادۀ  .)1در ایان
دستورالعمل واحدهای فراساحلی به صورت مستقل و جدا از کشتی تعریف شادهاناد .در هماین
راستا بند  6مادۀ  2در تعریف این واحدها مقرر میدارد« :عبارتند از سهوهای ثابت یا شناور کاه
در محدودۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی و فالت قاره (بار اسااس آئاینناماه احادا و اساتفاده از
تأسیسات در فالت قارۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی ایران  )75/9/28و آبهای تحت حاکمیات و
صالحیت جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر جهت انجا عملیاتی خاص از قبیال اکتشااف،
حفاری ،بهرهبرداری از خائر نفت و گاز ،تحقیق و پژوهش های علمی و غیره استقرار داشته و یا
 .1منابع آلودهکننده -1 :کشتیها و نفتهشها اع از سال  ،صدمهدیده ،غرق شده و یا در حال غرق و یا در حال
ساخت ،تعمیر ،اوراق و قطعهقطعه شدن در مراکز ساخت و یا تعمیر در سواحل و یا در آبهای موضوع این
قانون -2 .کلیۀ تأسیسات ثابت و شناور اع از سهوها ،جزایر مصنوعی ،مخازن نفتی ،لولههای زیر آب در
سواحل یا در درون آبهای موضوع این قانون.
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فعالیت میکنند» .صراحت مواد اشارهشده ازجمله مادۀ  1دستورالعمل مؤید دیادگاه ایان ساند
مبنی بر وضعیت مستقل این نوع دستگاهها است.
 .6 .2دستورالعمل کنتارل و بازرسای فنای و ایمنای واحادهای متحارک فراسااحلی مقارر
میدارد« :بر اساس مادۀ  6فصل اول آییننامۀ ساخت و تجهیازات واحادهای متحارک حفااری
فراساحلی قطعناماۀ) A.1023(26مصاوب آ ر  1388در خصاوص واحادهای فراسااحلی ،ایان
سهوها میبایست سالیانه جهت اطمینان از انطباق وضعیت آنها با الزامات آیاینناماۀ ایمنای و
تجهیزات سهوهای متحرک فراساحلی ) (MODU Codeو سایر قوانین ملی و بینالمللی با اعزا
افسران کنترل و بازرسی در محل استقرار آنها مورد کنترل و بازرسی قرار گیرند» .دساتورالعمل
یادشده صرفاً دربردارندۀ همین مقرره بوده ،بر دیدگاه وضعیت مستقل دستگاه داللت مینماید.
 .7 .2از من ر قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمان منطقهای دریای پاک
مصوب  19اردیبهشت  1391نیز تأسیسات به «هرگونه امهاناات ،ثابات یاا متحارک ،فعاال یاا
متروکۀ مورد استفاده برای استخراج یاا تولیاد نفات ،هرگوناه چااه سرپوشایده و نیاز در حاال
حفاری ،تهمیل و تولید هرگونه امه انات دیگری جهات انباار ،فاراوری یاا انتقاال نفات خاا یاا
محصوالت هیدروکربنی و هرگونه تانهرهای نفتکاش تحات مالهیات ،تحات مادیریت و تحات
فرمان و اجارۀ طرف که در انتقال نفت خا یا فرآوردههای هیدروکربنی استفاده شدهاناد» (بناد
«د» مادۀ  ،)1اطالق میشود.
 .8 .2بر اساس دستورالعمل ارتقای شغلی افسران ،کنترل و بازرسای کشاتیهاا و شاناورها
مصوب  27مهر  ،1390کشتی عبارت است از «هر نوع واحد شناور دریایی ازجمله کشاتیهاای
باری ،مسافری ،تانهرهای اقیانوس پیما و شاناورهای خادماتی اعا از ایرانای و خاارجی کاه باا
احتساب هرفیت ناخالص و یا تعداد مسافر قابال حمال ،کنوانسایونهاای دریاایی در ماورد آن
الز االجراست» (بند  5مادۀ  .)2شناور نیز عبارت است از« :هرگونه شاناور سانتی ،چاوبی و یاا
فلزی با هرفیت ناخالص کمتر از  500و با کاربری بااری ،تاانهر ،مساافری /تفریحای ،صایادی،
یدککش ،بارج و شناورهای خدماتی» (بند  6مادۀ  .)2در کنار این دو ماورد در بناد  7ماادۀ 2
واحدهای فراساحلی نیز بهطور جداگانه به شرح زیر تعریف میشوند« :سهوهای ثابت یاا شاناور
که در محدودۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی و فالت قاره بر اساس آئینناماۀ احادا و اساتفاده از
تأسیسات در فالت قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی ایران مصوب  75/9/28برای مادتی معاین
جهت انجا عملیاتی خاص از قبیل اکتشاف ،حفاری ،بهرهبرداری از خائر نفت و گاز ،تحقیاق و
پژوهشهای علمی و غیره مستقر شوند».
 .9 .2در دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاولهنامۀ کار دریایی ( 2006مصوب 22
تیر  ،)1394تعریف کشتی شامل «تما کشتیها بهجز آنهایی که منحصراً در آبهای داخلای،
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آب های محفوش یا مناطقی که مقررات بندری در آن اعمال میشود ،تردد مینمایاد ،مایگاردد
(در خصوص کشتیهای تحت پرچ  ،کلیۀ کشاتیهاا و شاناورهای کارشاده در دساتورالعمل
اجرایی مقاولهنامۀ کار دریایی ضمیمۀ  11مد ن ر اسات)» (بناد  5ماادۀ  .)1.6در ضامیمۀ 11
دستورالعمل اجرایی کنوانسیون کار دریایی به دامنۀ شامول شاناورها اشااره شاده و در بناد 1
(الزامات عمومی) عنوان شده است که «کلیۀ شناورهایی که به طور معمول باه فعالیات تجااری
اشتغال داشته و سفرهای بینالمللی انجا میدهند ،مشمول کنوانسیون کار دریایی میباشاند».
در ادامه یادآور میشود که سهوهای فراساحلی شناور  MODUو مخاازن نگهاداری و پاردازش
نفاات  FPSOو  FSUمشاامول الزامااات کنوانساایون کااار دریااایی نماایشااوند .بنااابراین ،ایاان
دستورالعمل نیرویهای دستگاههاای حفااری را دریاانورد و مشامول کنوانسایون کاار دریاایی
ندانسته ،سهوهای فراساحلی شناور را از شمول کنوانسیون استینا میکند.
همان گونه که بررسی شد ،قوانین و مقررات ایران در خصوص دیدگاههاای دساتگاه حفااری
به عنوان کشتی ،وضعیت دوگانه و جزیرۀ مصنوعی محدود به کنوانسیونهای باینالمللای اسات
که ایران به آنها پیوسته است .در خصوص دیدگاه چهار یعنی وضاعیت مساتقل (ساازه) نیاز
افزون بر کنوانسیونهای بین المللی ،مقرراتی در تأیید این ن ر در ن ا حقوقی ایران وجود دارد
که به تفصیل بررسی شدهاند .با وجود این ،پذیرش کنوانسایونهاای باینالمللای از یاک ساو و
تصویب قوانین و مقررات مختلف از سوی دیگر ،شناسایی وضعیت حقوقی این قبیل دساتگاههاا
را با مشهل مواجه ساخته است .از میان دیدگاههای ابرازی ،دیدگاه چهار که قائل باه وضاعیت
حقوقی خاص و مستقل برای این قبیل دستگاهها است با توجه به مقررات اشارهشاده ،باا ن اا
حقوقی ایران و همچنین هدف و کارکرد آنها که انجا عملیات اکتشافی و توسعهای چااههاای
نفت و گاز است ،تناسب بیشتری دارد .با وجود این ،اعمال این ن ریه در مواردی با مشهل روبرو
میشود .همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،پذیرش وضعیت مستقل (ساازه) باه اعماال قاانون
دولت ساحلی منجر میشود .با پذیرش این ن ر ،دستگاهها در مواردی ازجمله در زمان عباور از
آبهای آزاد با خأل قانونی مواجه میشوند .همچنین در زمان جابهجایی دستگاه ،دیدگاه یادشده
نمیتواند با الزامات پیشبینی شده ازجمله ن ارت دولت صاحب پرچ بهموجب کنوانسیونهاا و
مقررات هماهنگ باشد .همانگونه که در ن ریات بررسی شد ،کنوانسیونهای متعددی که ایران
نیز به آنها پیوسته است ،به صراحت الزامات و مقررات کشاتی را نسابت باه دساتگاه در حاال
جابهجایی اعمال مینمایند .افزون بر موارد بررسیشده در این زمینه ،مایتاوان باه کنوانسایون
بینالمللی اساتانداردهای آماوزش ،صادور گواهیناماه و نگهباانی دریاانوردان 1اشااره کارد کاه
1. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,
1978.
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بااهموجااب سااند  STCW.7/Circ.8سااازمان بااینالمللاای دریااانوردی ،مقااررات آن نساابت بااه
دستگاههای متحرک در زمان جابهجایی اعمال میشود .همچنین میتوان باه الزاماات ایمنای و
زیستمحیطیای اشاره کرد که دستگاه در حال جابهجایی به رعایات آنهاا ملاز باوده ،دولات
صاحب پرچ در راستای اجارای آنهاا و صادور تأییدیاههاای الز اقادامات مقتضای را انجاا
میدهد .بنابراین بهمن ور جمع کردن این قبیل کنوانسایونهاا و مقاررات باا دیادگاه وضاعیت
مستقل (سازه) باید دستگاه حفاری متحرک را در زمان جابه جایی در حه کشتی دانست .ایان
ن ریه هماهنگ با وضعیت فیزیهی دستگاههای یادشده باوده و تضامینکننادۀ رعایات مساتمر
الزامات ایمنی و زیستمحیطی و ن ارت بر آنها است.

نتیجه
بررسی کنوانسیونها ،رویۀ دولتها و همچنین حقوق داخلی نشاان مایدهاد کاه در برخای از
مقررات تعریف کشتی بهگونهای ارائه شده است که شامل دستگاههای حفاری متحرک یا حتای
ثابت نیز مایشاود ،اماا نمایتاوان از آن هاا قاعادۀ کلای اساتخراج کارد .درواقاع در هریاک از
کنوانسیونها و یا قوانین با توجه به هدف تن ی آنها تالش شده اسات تاا مفااهی ماؤثر و یاا
متأثر همانند سازههای فراساحلی در تعریاف کشاتی قارار گیرناد کاه نباود مقاررۀ یهساان در
خصوص دستگاههای حفااری ثابات نیاز مؤیاد ایان موضاوع اسات .شاایان کار اسات ،اغلاب
دستگاههای حفااری فاقاد ویژگایهاای ضاروری بارای کشاتیهاا مطاابق شارایط منادرج در
کنوانسیونها و عرفهای بینالمللی هستند.
از سوی دیگر ،دستگاههای حفاری نیز نمیتوانند دارای دو وضعیت حقوقی بوده ،ه کشتی
و ه سازه محسوب شوند .همچنین با عنایت به روشن نبودن وضعیت حقوقی جزایر مصنوعی و
تفاوت دستگاههای حفاری فراساحلی باهخصاوص دساتگاههاای متحارک باا آنهاا نمایتاوان
دستگاه های یادشده را در دستۀ جزایر مصانوعی قارار داد .بناابراین باا توجاه باه توضایحات و
تحلیلهای ارائهشده ،دستگاههای حفااری فراسااحلی بایاد در دساتهای جداگاناه قارار گیرناد.
همانطور که مالح ه شد ،قوانین و مقررات ایران نیز مؤید این موضوع است.
با اینهه دستگاههای حفاری فراساحلی وضعیت حقوقی خاصای دارناد ،در دساتهای جادا از
کشتیها قرار میگیرند ،نمی توان برخی از مالح ات ازجمله مالح ات زیستمحیطی و ایمنای
را نادیده گرفت .این موضوع سبب شده است برخی از کنوانسیونها بارای پوشاش ایان ماوارد،
تعریفی بسیار موسع از کشتی ارائه دهند .بنابراین ،بهترین راهحل عملی ایان اسات کاه ضامن
این کنوانسیون در  7مرداد  1375به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.
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 در زمان جابهجایی به دلیال مالح اات خااص،شناسایی وضعیت مستقل و جداگانه برای آنها
 این قبیل دستگاهها را در حه کشتی بدانی که در این صاورت ضامن،ایمنی و زیستمحیطی
فراه ساختن امهان ن ارت و صالحیت دولت صاحب پرچ در ماوارد خااص مایتاوان اهاداف
 در اینجاا بایاد.برخی از کنوانسیونها را بدون ایجاد دو وضعیت برای یک دستگاه محقاق کارد
خاطرنشان کرد که فعالیت دستگاههای یادشده بهگونهای است که سالهاا بادون جاباهجاایی و
انتقال به محل دیگر به عملیات حفاری در یک محل میپردازند که ایان امار نیاز مؤیاد هماین
.ن ریه است
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