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 مقدمه

یم حقوقی دریای خزر ، مطالبی مختصر اما مفید گرد آوری شدده اتد     در این تحقیق مختصر وکوتاه در مورد حقوق دریاها ورژ

در ابتدا برای ورود به بحث طرح موضوع شده ، تابقه تاریخی آن را از منظر گذرانده آنگاه با تعریف حقوق دریاها در فصل اول وارد بحدث  

 ، حمل و نقدل دریدایی  ، اهمی  حقوق دریاها ،دریایی تفاوت حقوق دریاها با حقوق  ، مفهوم دریا در حقوق بین المللاصلی شده، تپس 

مسدوولی  بدین   درادامده   و مساله شمول آن در مورد کشورهای غیرعضو آمده اتد    کنوانسیون ملل متحد  ، تدوین قواعد حقوق دریاها

ماهید  کنوانسدیون   ه و و معضالت آن پرداختده شدد   رژیم حقوقی دریای خزربه می شود و تپس  بررتی المللی در قلمرو دریایی ایران

ذدر نهاید  نیدز   بررتی می شود   المللیبین در حقوق بسته دریای حقوقی ها، رژیمدول  برخی تكروی ، هادول  جانشینی اصل،  2891

 مدورد  محاکمده دزدان دریدایی دتدتگیر شدده     صالحی در این خصوص وهمچنین اجرایی شورای امنی   اقداماتومساله دزدی دریایی 

 امیدات  که این تالش کوچک مورد توجه واقع شده باشد بررتی قرار گرفته ات    

 

 فرضیه های تحقیق :

کنفدرانس ژندو    -2891چهار تالش عمده در تطح رتمی برای تدوین قواعد حقوق دریاها صورت گرفته ات :کنفرانس الهده  ( 1

   2891کنفرانس نیویورک  - 2891کنفرانس ژنو  -2899
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تدازمان  در تومین کنفرانس  2891 دتامبر 21المللی ات  که در بین معاهدهیک  ملل متحد در مورد حقوق دریاهاکنوانسیون 

قانون اساسی   »المللی منبع اصلی حقوق دریاها ات  و به به امضا رتید  این قرارداد بین جامائیكادر  حقوق دریاهادر مورد  ملل متحد

 کنند   در مورد حقوق دریاها را بیان می الملل عرفیحقوق بینای معروف ات  و قواعد آن به طور گسترده «دریاها

 ات :  وضعی  حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشكل عمده روبه رو( 2

 برداری از منابع دریای خزر؛ نامه همه جانبه )کلی( در مورد بهرهالف( فقدان یک موافق 

 ب( مشكالت ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ 

 پ( مشكالت مربوط به محیط زیس  دریای خزر؛ و

 ت( مسایل مربوط به ماهیگیری )شیالت( و حفاظ  از منابع بیولوژی دریای خزر 

، شورای امنی  تازمان ملل متحد پنج قطعنامه جداگانه در ارتباط با دزدی دریایی در تاحل تومالی تصدوی   1119ال ت در( 3

هفتم منشدور   فصلکرد  هر کدام از این قطعنامه ها بر اتاس فصل هفتم منشور ملل متحد تصوی   شده ات   شورای امنی  به موج  

ی را در برابر تهدید علیه صلح و امنی  بین المللی اجازه دهد  قطعنامه های شورای امنی  بدا  ملل متحد می تواند اتتفاده از نیروی نظام

 دریدایی توتعه اختیارات نیروهای دریایی به فراتر از اقداماتی که در حقوق بین الملل عرفی مقرر و مجاز شناخته شده، اقتددار نیروهدای   

ای امنی  برای اتتفاده از نیروی نظامی، حقوق بین الملل به دول  ها اجدازه داده  چند ملیتی را تقوی  کرد  در صورت فقدان اجازه شور

 تنها در دریای آزاد در برابر دزدی دریایی خارجی اقدام کنند   

  ( Law of sea) هاحقوق دریا

هدای  و یا تدازمان  های تاحلی و دولتهای محصور در خشكیها، اعم از دول مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دول 

    2ها باشدصالحی  دول  تواند تح  صالحی  یک دول  تاحلی و یا در ماوراءبین المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می
  

 :مفهوم دریا در حقوق بین الملل

ملدل ایدن فضداها بده     شود، در حالی که در حقدوق بدین ال  از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می

هدای آب شدور بسدته مانندد دریدای خدزر، بحدر المید  و         شوند، لذا تودهشرط ارتباط آزاد و طبیعی در ترتاتر کرۀ زمین، دریا تلقی می

  1روندها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار میتوانند دریا باشند  اقیانوسهای بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمیدریاچه

 

 :(Maritime Lawوت حقوق دریاها با حقوق دریای  )تفا

های حقوق بین الملل ات  که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا تازمانهای بین المللی در منداطق  حقوق دریاها یكی از شاخه

دریدا و موضدوعات    درکه بر روابط اشخاص و کشورها های حقوق خصوصی داخلی ات  مختلف دریایی ات ، ولی حقوق دریایی از شاخه

    9ها و ایمنی دریاهامربوط به دریا ناظر و حاکم ات   از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمۀ دریایی، وضعی  حقوقی کشتی
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 :اهمیت حقوق دریاها

ه لحداظ راه ارتبداطی   ها بیشتر باهمی  حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمی  دریاها خواهد داش   در گذشته، دریاها و اقیانوس

برداری از این منابع، دریاهدا از  دارای اهمی  بودند، اما امروزه با پیشرف  تكنولوژی و در نتیجه شناخ  بیشتر از منابع دریاها و توان بهره

یبدا  ناشدناخته   هدا تقر هدا بدرای انسدان   از مناطق بستر و زیر بستر اقیدانوس  %81اند و این در حالی ات  که اهمی  خاصی برخوردار شده

های معدنی و مواد غذایی اند و ترشار از منابع عظیم نف  و گاز، کلوخهزمین را در برگرفتهتطح کرۀ  %12ها در حدود اند  اقیانوسمانده

    2باشندمی

 

  :حمل و نقل دریای 

ای اتدتراتيی از اهمیتد  ویديه    شود  همچنین دریاها از لحداظ از منات  ترین و با صرفه ترین روشهای حمل و نقل محسوب می 

تواندد بدا تعیدین قلمدرو دریدایی دولتهدا،       برخوردارند  لذا دریاها همواره مورد کشمكش دولتها خواهند بود، از این رو، حقدوق دریاهدا مدی   

ی و کداهش  برداری از منابع و اتتفاده از دریاها و تنظیم روابط دولتها در این عرصده، موجد  حفدح محدیط زیسد  دریدای      چگونگی بهره

  1های مربوطه شودنزاع

 

 :تدوین قواعد حقوق دریاها

 چهار تالش عمده در تطح رتمی برای تدوین قواعد حقوق دریاها صورت گرفته ات :

 .1331 -كنفرانس الهه -1

لده  ای از کارشناتان، که مأموری  تهیده فهرتدتی از موضدوعات آمدادۀ تددوین از جم     ، تشكیل کمیته2811جامعه ملل در تال  

در الهده در زمینده حقدوق     2891در تدال   مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید  منجر به تشكیل کنفرانسدی 

 ای جز اظهار امیدواری در بر نداش  دریاها شد که متاتفانه، نتیجه

 .1391كنفرانس ژنو  -2

، جهد  تددوین   2811وان کمیسیون حقوق بدین الملدل در تدال    ، نهادی با عن2819پس از تشكیل تازمان ملل متحد در تال  

 2899حقوق بین الملل تأتیس شد  این کمیسیون، اقدام به تهیته پیش نویس مواردی در زمینۀ حقوق دریاها نمود که شالودۀ کنفرانس 

 ژنو چهار کنوانسیون تصوی  شد  2899ژنو در زمینۀ حقوق دریاها بود  در کنفرانس 

 ون دریای ترزمینی و منطقۀ مجاورکنوانسی (الف

 کنوانسیون دریای آزاد  (ب

 کنوانسیون فالت قاره   (ج

 کنوانسیون ماهیگیری و حفاظ  منابع زندۀ دریای آزاد (د

 ژنو. 1391كنفرانس  -3

یعندی عدر    اگر چه موفق به تصوی  کنوانسیونی با عنوان دریای ترزمینی شد اما نتوانس  مهمترین مسدأله،   2899کنفرانس  

، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشكیل شد کده بده دلیدل تعدار      2891دریای ترزمینی را تعیین کند، لذا در تال 

 ها بدون نتیجه به کار خود پایان داد دیدگاه
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 نیویورک. 1312كنفرانس  -4

اند و عدم پیش بینی منابع معددنی  دخیل نبوده 2899نس به دلیل حضور دولتهای جدید االتتقالل در تازمان ملل که در کنفرا 

بدرداری از آنهدا و پاتدخگو    به خاطر عدم شناخ  این منابع و نداشتن دانش فنی بدرای بهدره   2899موجود در بستر دریاها در کنفرانس 

نهایتا  به دنبال پیشدنهاد آرویدد   های زیس  محیطی و نامعین بودن عر  دریای ترزمینی، نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگی

کمیتدۀ ویديۀ بسدتر     2891در تال « میراث مشترک بشری »( در اعالم بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان Arrid pardoپاردو  )

هدر  و پدس از آن   2819دریاها توتط مجمع عمومی تازمان ملل متحد تشكیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در تال 

کنوانسیونی جامع از قواعد اتاتی حقوق دریاها را به تصوی  رتداند کده از لحداظ     2891تال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در تال 

  2شمولی  اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار ات 

 

 : كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 

 (United Nations Convention on the Law of the Sea: انگلیسی)به  

در  حقدوق دریاهدا  در مدورد   تدازمان ملدل متحدد   در تدومین کنفدرانس    2891 دتدامبر  21المللی ات  که در بین اهدهمعیک  

معروف ات  و قواعد آن بده   «قانون اساس  دریاها»لی حقوق دریاها ات  و به المللی منبع اصبه امضا رتید  این قرارداد بین جامائیكا

   کنند در مورد حقوق دریاها را بیان می الملل عرفیحقوق بینای طور گسترده

د  در الزم االجدرا شد   2881نوامبر  29به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در  گویانتال پس از پیوتتن این معاهده یک

کشور نیز آن را امضا کرده امدا هندوز بده     11اند و کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوتته 291( 1118حال حاضر )فوریه 

   اند تصوی  مجالس خود نرتانده

ژندو   2899 فرتای کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون تدال محصول نه تال مذاکره توان این کنوانسیون

ه شددند کد  ها به ویيه از آن رو ناکافی قلمداد میچهارم کشورهای جهان به عضوی  آن درنیامده بودند  این کنوانسیون-شد که حدود ته

  بود  فراهم شده اقیانوسبستر و  فالت قارهبرداری از امكان بهره فناوریبا پیشرف  

را  فدالت قداره  و  منطقده انحصداری اقتصدادی   ، منطقه مجاور دریای تدرزمینی ، دریای ترزمینیاین کنوانسیون مناطقی همچون 

و صدالحی    المللدی نهدای بدی  تنگهتعریف  کند ها را بیان میها در آنتعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تكالیف دول 

  از دیگر مقررات این کنوانسیون ات   اصل آزادی دریاهاالمللی و به رتمی  شناختن های بینهای تاحلی در تنگهدول 

الملدل  حقدوق بدین  های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبی  شدده  برخی مقررات این کنوانسیون صرفا بیان مجدد مواد کنوانسیون

هاتد  کده قبدل از تكمیدل     کشند  برخی دیگر به ویيه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دول را به تصویر می عرفی

عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبی  شده گذشته کشورهات  که حاکی از روندد رو   المللکنوانسیون به حقوق بین

  الملل ات  به پیشرف  حقوق بین
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 :                ای ثالث غیر عضومسئله شمول مفاد كنوانسیون جدید حقوق دریاها به كشوره

معدودی از مقرّرات بسیار مهمت تبیین شده در کنوانسیون جدید حقوق دریاها ناشی از بده بستانهای تیاتی بدود کده در نهاید ،    

یتی یگانهدای جنگدی   توان اشاره به مسوله عبور ترانزبوتیله حقوقدانها در قال  موادت متعدتد قانونی تنظیم و تدوین گردید  از آن جمله می

ها نمدود این قاعدده مددوتن،    ها در حال غوص و پرواز هواپیماها از فراز آبهای تنگهالمللی، شامل عبور زیر دریائیهای بینو تجارتی از تنگه

بدود کده   مایل دریائی عر  دریای تدرزمینی   21خود ناشی از تلسله مذاکرات بسیار طوالنی برای فراهم آوردن زمینه پذیرش و تثبی  

المللی را در جه  گسترش حاکمی  دول  تاحلی و محدود نمودن حقّ اتتفاده از آنها های بینحقوقی آبهای واقع در تنگه ماهیتتا نظام

 داد را برای کشورهای ثالث، دتتخوش تغییر قرار می

االت متّحدده امریكدا و کشدورهای    همانگونه که در جای دیگر مشروحا توضیح داده شده ات  ، کشورهای بزرگ دریائی بدویيه اید  

المللی شدیدا مخالف بودندد و اعتقداد داشدتند کده در     های بینمایل و تسرّی آن به تنگه 21اروپائی با تعریض عر  دریای ترزمینی به 

 L(aes«}دریددای تددرزمینی»چنددین صددورتی، تحددرّک و گسددترش ناوگانهددای جنگددی و تجدداری آنهددا از ایددن آبراههددا مواجدده بددا    

lairotirret)Lمایل از خطوط مبدء ات  که در آن کشور تاحلی ندوعی حاکمیتد     21ای از دریا چسبیده به تواحل به عر  {منطقه

ضدرر کشدتیهای   کند در این آبها که در مالكیت  و حاکمیت  کشور تاحلی ات ، دول  تاحلی با قبول اصدل عبدور بدی   قلمروئی اعمال می

  2کندپوشی میالمللی چشمردد، از قسمتی از حاکمیت  مطلق خود به نفع جامعه بینگبیگانه که تح  ضوابط خاصی انجام می

 

   بررس  مسئولیت بین الملل  در قلمرو دریای  ایران

مسوولی  بین المللی و حقوق دریاها دو موضوع اتاتی می باشند نظر به اهمی  قلمرو دریایی ایدران و آبهدای مجداور آن و هدم     

مناطق برای بروز حوادث بین المللی ، ضرورت ایجاب می کند تا با اتتفاده از منابع ذیدربط حقدوق بدین الملدل،     چنین مستعد بودن این 

نقش و ارتباط دو نهاد حقوقی فوق الذکر را در مناطق دریایی ایران مورد مطالعه قرار دهیم  مسوولی  بین المللی عبارت از تعهدد ثانویده   

یه بین المللی از جان  اتباع حقوق بین الملل پدید می آید هر نقص تعهدی موج  ورود خسارت و ای ات  که در اثر نقص یک تعهد اول

حدوث مسوولی  عامل عمل خالف می گردد تحقق مسوولی  نیز عامل رفتار زیانبار را مكلف می گرداند تا خسارات وارده را اعم از مادی 

 :می توان گف  که وقوع خسارت یكی از نتایج ذیل را به بار خواهد آورد ، معنوی ، اخالقی ، و یا تیاتی جبران کند به طور کلی

اگر خسارت واقع شده از عمل قانونی ناشی شده باشد هیچ نوع مسوولیتی پدید نمی آید ولی بدا ایدن حدال در صدورتی کده       (الف

تضرر بیش از خسارتی اتد  کده در صدورت    عامل رفتار مطابق عرف معمول و به طور معقول عمل نكرده باشد، یا خسارت وارد آمده بر م

ترک عمل ، بر عامل رفتار وارد می آمد و یا خسارت به وقوع پیوتته از عمل فرا مخاطره ای ناشی شده باشد  تعهد جبران خسارت پدیدد  

تعهدد جبدران    می آید در صورتی که وضعی  غیر از این باشد یعنی عمل به وقوع پیوتته معقول، معروف و غیر مخاطره ای باشدد حتدی  

 خسارت هم پدید نمی آید 

اگر خسارت واقع شده ناشی از عمل غیر قانونی باشد دو حال  متصور ات   حال  اول آنكه عامل رفتار، نمایندده دولد  مدی     (ب

مدداد  باشد در این حال  چنانچه عمل، فرا مخاطره ای ، یا خسارت جدی باشد دول  ذیربط بر اتاس معیار مسوولی  حادثده مسدوول قل  

خواهد شد در غیر اینصورت مسوولی  بین المللی دول  بر طبق معیار تقصیر تعیین خواهد شد به تخن دیگر اگر نماینده دولد  از روی  

عمد یا غفل  موج  ورود خسارت شده باشد دول  مسوول تلقی خواهد شد ولی در صورت فقد عمد یا غفل  نماینده ، دول  فقط تعهد 

د شد حال  دوم آنكه عامل رفتار، شخص خصوصی تح  کنترل دول  می باشد در این حال  دول  مدورد بحدث   به جبران خسارت خواه

 ادامده تنها در صورتی مسوول شناخته خواهد شد که تعهد تالش مقتضی خود را جه  جلوگیری از ورود خسارت، نقض کدرده باشدد در   

، مسوولی  ناشی از نقدص ایدن تكدالیف و همچندین دیددگاههای مختلدف       حدود مناطق دریایی ، حقوق و تكالیف دولتها در این مناطق 

                                                 
2&ViewType=9238noormags.com/View/Magazine/ViewPages.aspx?numberId=-7  
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دولتها در خصوص حقوق دریاها مورد ارزیابی قرار خواهند گرف  عالوه بر این ، موارد مهمی را که دول  جمهوری اتالمی ایدران نسدب    

 ات زیر را نام برد به آنها حساتی  خاصی دارد تجزیه و تحلیل خواهم شد از جمله این موارد می توان موضوع

حقوق دریاها، حق عبور بی ضرر  2891و  2899عبور بی ضرر کشتیهای جنگی در دریای ترزمینی ، بر اتاس کنوانسیونهای  -2

کشتیهای جنگی خارجی از دریای ترزمینی مورد شناتائی قرار گرفته ات  حال آنكه برخی از دولتها از جمله دول  ایران معتقدند کده  

 فی نمی باشد و لذا دولتهای غیر عضو این کنوانسیونها می توانند از عبور بی ضرر چنین کشتیهایی ممانع  به عمل آورند چنین حقی عر

 2891، عبور بی ضرر ولی بر اتداس کنوانسدیون   2899نظام حقوقی تنگه هرمز، این نظام وفق عرف بین المللی و کنوانسیون  -1

 عبور ترانزی  می باشد 

بسته بودن خلیج فارس، این ویيگی به دول حاشیه ای اجازه می دهد تا بدا تاییدد تدازمان صدالح بدین المللدی ،       ویيگی نیمه  -9

 مقرراتی را فراتر از مقررات بین المللی برای حفح محیط زیس  چنین مناطقی وضع و اجرا کنند 

ه حاکم بر اروند رود عبدارت از معاهدده بغدداد    تحلیل حقوقی نظام مرزی حاکم بر اروند رود از منظر حقوق بین الملل ، معاهد -1

 و پروتكلهای ضمیمه آن می باشد که خط مرزی در اروند رود را خط تالوگ )خط القعر( تعیین کرده ات   2819

وضعی  حقوقی نا مشخص دریاچه مازندران به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت دول حاشیه ای، نظیر دیددگاه طرفددار نظدام     -9

گاه طرفدار تقسیم تاحلی دریاچه، وضعی  این دریاچه الینحل باقی مانده ات  در خالل تحقیق بین قوانین دریایی ایدران و  مشاع و دید

قوانین بین المللی حاکم بر دریاها، نوعی بررتی تطبیقی به عمل خواهد آمد و پیشنهاداتی برای اصالح قوانین ایران و یا تداثیر گذاشدتن   

  2رائه خواهد شدبر قوانین بین المللی ا

 

 حقوق دریا و رژیم حقوق  دریای خزر 1312كنوانسیون 

ات  و همین امر باعدث شدد تدا    از نظر اتتراتيیک، منطقه خزر به یكی از مهمترین قسمتهای جهان در تالهای اخیر تبدیل شده

تی این منطقه بر اهمی  ژئوپولتیک آن افزوده و ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جل  نماید  منابع نفاین منطقه توجه قدرتهای منطقه

 اند های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار دادهآن را کانون توجه فعالی 

با همكاری فعال و مشارک  کشورهای تاحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری بده مثابده صدادر کنندده     

باشدد  زیدرا   بدرده مدی  ظاهر خواهد شد  این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقدوقی دریدای ندام    عمده نف  خام به بازارهای انرژی جهانی

و در نتیجه منابع آن به خوبی "ات ای در توتعه و گسترش منابع این دریا بودهاختالف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده"

 گیرند برداری قرار نمیو به طور منطقی مورد بهره

زنند که ذخایر نفتی دریای خدزر شدامل دویسد  بیلیدون بشدكه )یعندی       شناتان بخش انرژی ایاالت متحد امریكا تخمین میکار

توان در دیگدر  ماهی اوزن بورن )ماهی خاویار( دنیا در دریای خزر قرار دارد  نف  را می %91باشد  قری  به ذخایر جهانی( می %29حدود 

وضعی  حقوقی دریدای خدزر و رژیدم حقدوقی آن بدا       شود آنكه خاویار تنها در دریای خزر یاف  می قسمتهای جهان به دت  آورد، حال

 چهار مشكل عمده روبه رو ات : 

 برداری از منابع دریای خزر؛ نامه همه جانبه )کلی( در مورد بهرهالف( فقدان یک موافق 

 ب( مشكالت ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ 

 وط به محیط زیس  دریای خزر؛ وپ( مشكالت مرب

 ت( مسایل مربوط به ماهیگیری )شیالت( و حفاظ  از منابع بیولوژی دریای خزر 

حداکم بدر وضدعی  حقدوقی دریدای خدزر        -منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شدوروی  -2811و  2812در حال حاضر معاهدات 

گونه تندی جدید در مورد ارایه مبندایی بدرای رژیدم    ط نشده اند؛ زیرا هیچهستند  این معاهدات هنوز به طور رتمی از درجه اعتبار تاق

حقوقی این دریا تنظیم نشده ات   تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای تاحلی دریای خزر هیچ گونه تغییدری  

فدراتدیون  "اتد    یكجانبه از تدوی دول تداحلی شدده   ای ادعاهای در وضعی  حقوقی این دریا ایجاد نكرده ات  و تنها تب  بروز پاره

                                                 
.htm22855222855124dbase.irandoc.ac.ir/ www. -7  
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 بدرا تداس مقدررات و قواعدد حقدوق      "باشدد المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی تدابق مدی  روتیه از دید جهانی و بین

دریای خدزر همانگونده    الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعی  حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعی  حقوقیبین

یابد مگر اینكه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود کده  بوده، ادامه می 2811و  2812که بر اتاس معاهدات 

 باشد( در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود )البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده تابق که نسخ شده

باشد  این موضدوع  می -منعقده بین ایران و شوروی -2811و  2812دریای خزر همچنان تابع معاهدات  بنابراین وضعی  حقوقی 

کند  در نتیجه هر گونه اقددام یكجانبده در مدورد تعیدین     ( نیز تایید می2882دتامبر  12الملل، بلكه بیانیه آلماتی )را نه تنها حقوق بین

داری دور از تاحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشدابه  رهای، ترتیبات راجع به بهتهم، تقسیمات منطقه

 کند رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می

ای از نویسندگان به کنوانسدیون ملدل متحدد در مدورد     در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول تاحلی این دریا و پاره

ند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اتاس کنوانسیون نامبرده هستند  در این نوشتار به بررتی ( اتتناد کرده ا2891حقوق دریا)

 ؟2اتتناد کرد یا نه 2891توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون این توال پرداختیم که آیا می

  
 :1312ماهیت كنوانسیون 

واحددی اتد  در مدورد     تند جامع 2891الملل ات   کنوانسیون هم حقوق بیناز قسم  های م (Law of Sea)حقوق دریا

آن را کامل کرده ات   مسایل مهمی چون حدود منداطق دریدایی، کشدتیرانی، مندابع دریاهدا و       2881نامه ژوئیه حقوق دریا که موافق 

بده طدور مسدتقیم یدا      -نمایدبا امور دریایی بروز می زیس  اکنون به طور تقریبی حل شده اند  تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباطمحیط

برده به منزله تدوین، تحكیم، توتعه مترقیانه و تجدیدد نظدر یدا    باشد  کنوانسیون نامتح  تاثیر مطال  این کنوانسیون می -غیر مستقیم

نامیدد و همانندد    "قانون اتاتدی دریدا  " -با توجه به جامعی  و فراگیری آن -تواناصالح آگاهانه حقوق دریاهات   این کنوانسیون را می

 یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر تایه خویش درآورده ات  

های مناطقی که یكی از ویيگی"باشد  می (Sea)به دریا  )مربوط( آیدحقوق دریا، آنچنان که از اتمش بر می 2891کنوانسیون 

و به آبهدای آزاد دنیدا راه دارندد      "  که مناطق مزبور به اقیانوتهای جهانی مرتبط هستندشود این اتحقوق دریا در مورد آنها اعمال می

  1)در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد(

  
 ؟(Lake)یا دریاچه(Sea)دریای خزر در اصطالح حقوق : دریا 

هدای بالتیدک متصدل    های ولگا، دنپر و دن به دریاهای تیاه و تفید و دریاچهدخانهدریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رو

کند؟ دانند  اما چه فرقی میمی(Lake)شناتان آن را دریاچهنامند؛ لكن اکثر زمینمی (Sea)ات   اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا 

پردازیم و آثار مترتد  بدر هدر    بررتی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به

 کنیم الملل بررتی مییک از این دو را در حقوق بین

یكی از ویيگیهای دریا این ات  که این مناطق با اقیانوتهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رتیدن به ا ین منداطق  

ای ات  از آبهایی که به دریای آزاد راه نددارد  دریدای   داخلی یک دول  عبور کرد  حال آنكه دریاچه مجموعهضرورتی ندارد که از آبهای 

خزر ویيگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراتیون روتیه قابل دتترتی اتد   در ایدن معندا    

جدای دارد، نده در گدروه     (Lakes)هدا  گدروه دریاچده    خدزر در   بنابراین دریدای  باشد ا میهوضعی  دریای خزر شبیه وضعی  دریاچه

  (Seas)دریاها

( در خصوص این دریدا  2891اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا)

تدرزمینی )کده     هر دول  تاحلی از یک دریدای  -در مورد ما نحن فیه -وانسیونقابل اعمال خواهد بود  براتاس مقررات ذیصالح این کن
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مایل نباشد( و یک فالت قاره برخدوردار خواهدد بدود  بدا      111مایل نباشد(، یک منطقه انحصاری و اقتصادی)که متجاوز از  21متجاوز از 

دارد کده دریدای   کنوانسیون مقدرر مدی   29ل نیس ؛ ماده مای 111وجود این، باید در نظر داش  که حداکثر عر  دریای خزر متجاوز از 

ماورای خط منحنی باشد که هدر نقطده از آن از نزدیكتدرین نقداط بده      "ترزمینی دولتهای دارای تواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از 

  "شود، یكسان باشدخطوط مبدایی که از آنها عر  دریای ترزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می

اتد  و    از این جه  که به طور انحصاری متعلق به دول تداحلی  -عالوه بر اینكه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیس  -دریای خزر

 شود و در نتیجه حقوق دریدا در مدورد آن قابدل اعمدال نیسد       هیچگونه حق دتترتی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی

شود و هیچگونه مبندایی بدرای ایجداد منداطق دریدایی در آن      قلمداد می (Lake)حقوقی دریای خزر دریاچهبنابراین از نظر ترمینولوژی 

توان به منظور تعیین مناطق دریایی )از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فدالت قداره و    ( در دریدای خدزر بده      وجود ندارد  بنابراین نمی

  حقوق دریا اتتناد کرد 2891مقررات کنوانسیون 

هدایی از قبیدل دریدای خدزر از دایدره شدمول ایدن        حقوق دریا در مورد اینكده دریاچده   2891کنوانسیون  219افزون بر آن ماده 

کنوانسون خارج هستند، صراح  دارد  هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تالش کردند تا این اتتثنا را 

تح  قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند  در آن زمان تیات  ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر ایدن بدود تدا     وارد و دریاچه خزر را از

خزر قابدل    دارند  بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریایاین مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه

یک اصل حقوقی عرفی ات  که تمام دولتهای  -مقرر شده 219که در ماده  -رتد که اصل همكاریمیاعمال نیس   با وجود این به نظر 

تازد تا بر مبنای روحیه همكاری و اجماع عمل کنند  تصمیمات یكجانبه برخی از دولتهای تاحلی این دریا تاحلی را متعهد و ملتزم می

 از نظر حقوقی قابل توجیه نیس  

)حقدوق دریدا( باشدد     2991)فالت قاره( و کنوانسیون  2899امات یكجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون رتد که اقدبه نظر می

شوند که به یدک اقیدانوس یدا یدک     لكن این موضع برداش  صحیحی از این اتناد نیس ، زیرا که اتناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می

اما اگدر   ای از آبهای بسته ات  شوند؛ چرا که این دریا مجموعهدریای خزر اعمال نمی دریای دیگر مرتبط هستند  لذا این اتناد در مورد

بده عندوان رویده     -المللدی المللی در این باره، عرفهدای بدین  بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین (Lake)دریای خزر را دریاچه 

هدای  یجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود  رویه تحدید حددود دریاچده  منبع اصلی و اولیه ا -اندعمومی که به مثابه قانون پذیر شده

شوند که هر دول  تاحلی از حاکمی  انحصداری بدر   ای تقسیم میها به گونهدهد که این دریاچهبین دول تاحلی به طور قطع نشان می

برای نمونه این اصول به طدور عمدومی در تقسدیم     برخوردار ات   تطحی و کشتیرانی در مناطق ملی منابع بیولوژیكی و طبیعی، آبهای

های بزرگ بین ایاالت متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچده مداالوی بدین مداالوی، موزامبیدک و      دریاچه

ای از آیدد کده ادعدای پداره    ین بر مدی به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چن تانزانیا، دریاچه ژنو بین توییس و فرانسه اعمال شدند 

حقوق دریدا فاقدد وجاهد      2891دولتهای تاحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اتاس کنوانسیون 

مدورد   باید پذیرف  که همكاری تنگاتنگ تمام دول تاحلی دریای خدزر ضدروری و الزم اتد )برای نمونده در     باشد حقوقی و قانونی می

منابع هیدروکربن، شیالت و مسایل زیس  محیطی(  نیاز به چنین همكاری هرگز به منزله انتفای حاکمی  یا صالحی  دول  تاحلی بدر  

نمایدد  ضدرورت ایدن    الملل حاکمی  و صالحی  خود را بر آنهدا اعمدال مدی   مناطقی نیس  که دول  تاحلی بر طبق مقررات حقوق بین

ات  با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خدزر بده مدانع    دول تاحلی دریای خزر قرار گرفته همكاری مورد پذیرش تمام

 ات  ای برای توتعه این همكاری تبدیل شدهعمده

ن ترنوش  رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کدرد و تدا آ   -پنج جانبه و متنات  با نیازهای امروز -ایشاید بتوان با انعقاد معاهده

عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشكل از اتبداع تمدام دول تداحلی بده      "بهره برداری مشترک"توان بر اتاس تیستم زمان می

  2داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود) بر اتاس کار، ترمایه و نیروی انسانی و    ( تقسیم نمایندبهره
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 خزر جدید دریای وق حق رژیم معضالت

 هدا و    از معضدالت  دولد   جانشدینی  ، اصدل المللیبین در حقوق بسته دریای حقوقی ها، رژیمدول  برخی تكروی  عباتی مهدی

 رژیدم  ذاکراتدر روندد مد   مشدكل  بزرگتدرین  ها نظیر آذربایجدان دول  برخی یكطرفه حاضر اقدام حال در  خزر ات  دریای حقوقی رژیم

 میلدی  آذربایجان دول  داد که نیز نشان شاه میلیارد دالری 1باکو و  میلیارد دالری 1\1 نفتی   قراردادهایات  خزر شده دریای حقوقی

 دلیدل  رود بده مدی  یشپد  تدا حددودی   خدزر نددارد  هدر جدا مدذاکره      در مورد دریای المللیبین موازین بر اتاس یحقوق نظام برقراری به

 افتد می تعویق به دول  این هایکارشكنی

 11 خزر تا فاصدله  در دریای ماهی گیری حوزه با تعیین و روتیه و ترکمنستان ، قزاقستانچهار کشور ایران 19\22\29 تاریخ در

 افدزایش  مایدل  بیس  به مایل از ده ماهیگیری جدید، منطقه قیحقو از رژیم پیش کردند  یعنی خود موافق  کیلومتر( تواحل 91) مایل

خدزر بایدد    جدیدد دریدای   وضدع  شدن از روشن پس مساله این که ات  و گفته کرده امر مخالف  با این آذربایجان جمهوری ولی یابدیم

بدا   آذربایجدان  جمهدوری  داند  هم چنینرا فاقد اعتبار می 2811و  2812 معاهدات هم چنین دول  این قرار گیرد  و بررتی مورد توافق

قدرارداد خدود بدا     شناتدایی  بده  را مندوط  مازنددران  دریای جدید حقوقی ، تایید نظامات  مخالف بر این که عالوه انحصاری حوزه تعیین

   ات  کرده نفتی کنسرتیوم

خدزر را   دریدای  ، صرفا تقسیمات  نیز دریاچه و از نظر جغرافیایی نیس  2891 کنوانسیون ر شاملخز دریای این که اتتدالل با

 تمام که نیس  چنین و یعنی نیس  کلی و اصل قاعده یک المللیبین هایدر مورد دریاچه تقسیم قاعده که داند در حالیمی حلتنها راه

 بطدور مشداع   و اتدریش  در مدرز آلمدان   واقدع  کنسدتانس  مانند دریاچه شوند و برخی تقسیم آن اطراف دول بینحتما  مرزی هایدریاچه

 رتد( تقسیمنظر می به دور از ذهن که )چیزی و عادالنه منصف خط خزر بر اتاس دریای اگر هم وانگهی شود می برداریو بهره اتتفاده

 کدرده  غربدی  دول با همكداری  نف  اتتخراج به مبادرت ترکمنستان و در قسم  خود فراتر نهاده پا را از محدوده ایجانآذرب شود، باز هم

  ات 

 از منابع برداریبهره هایجنبه کلیه تنظیم جه  ییمنطقه تازمان بر ایجاد یک نیز مبنی و قزاقستان با پیشنهاد ایران آذربایجان

را  و آن اتد   باشدد مخدالف   تاحلی دول از روتای متشكل خزر که دریای شورای اتم به الدولتیبین کمیته یک خزر یا تشكیل دریای

یدز  ن شدلف  کاتدپی  و قزاقسدتان  قراچاندک  نفتی میادین دیگر پیدایش توی از داند خزر می دریای حقوقی تجدیدنظر در رژیم به موکول

  2پیدا کند گسترش و ترکمنستان قزاقستان کشورها به روند تكروی که شده باعث

 

 

 : هاكانال

 آن و متعاقد   کاندال  ایدن  کرد کده فكر نمی کس صادر کرد هیچ 2891 را در تال ولگا دن دتتور حفر کانال اتتالین وقتی شاید

در  هرا ک رودی المللیبین موازین اینكه کرد به تازد  باید اشاره روس ها فراهم دردتر را برای اباتب این چنین روزی ولگا بالتیک کانال

 تازد می مترت  رودها را بر آن حقوقی داند و رژیممی المللیباشد بین کشور جاری از یک بیش

 وصدل  هدم  دو رود را بده  کده  طبیعدی  و نده  مصدنوعی  هدای کانال رایب موردی چنین آیا در مورد اینكه که ات  این توال حال 

 هآیا رود ولگدا بعدد از اینكد    که توال این جواب به رتیدن ؟گرف  نتیجه چنین توانمی یا از قیاس کرده بینیپیش کنند نیز مواردیمی

 رود ولگدا قدانونی   دیگدر در طدول   هدای یا احتمداال دولد    نظیر قزاقستان هاییول د رود برای از آن شد، تنها اتتفاده شناخته المللیبین

دهدد   می آنان به زآزاد را نی هایآب و در نتیجه و بالتیک تیاه دریاهای به و دتتیابی از دو کانال اتتفاده حق شود یا اینكهمی شناخته

   برانگیز اتبسیار بحث مساله این البته
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 الملل بین در حقوق بسته دریا و دریای حقوق  رژیم در باب نكات 

 :یا دریاچه دریا

 در ؟یا دریاچه خزر، دریا ات  دریای باالخره که ات  این و آن ات  باقی مهم توال شد هنوز یک اشاره بدان که مواردی تمام با

معتبدر   هدای   کنوانسیونموجود ات  باره در این ضد و نقیضی و عقاید و آرای نشده داده به طور صریح لتوا این جواب باید گف  پاتخ

و  نهدم  ندارند  در فصدل  گرفتن برای زیادی محدود حرف جز مواردی هستند به مقوالت تند در این معتبرترین که 2891و  2899نظیر 

 :مضمون این به شده ارایه بسته و نیمه بسته از دریای تعریفی متحد فقط ملل دریاهای وقحق کنوانسیون 211 در ماده

و کدامال یدا    بدوده  متصدل  دریا یا اقیدانوس  به باریكی گذرگاه از طریق که دو یا چند کشور ات  محصور میان یا دریای آبی ، حوزهخلیج"

 "باشد  دو یا چند کشور تاحلی اقتصادی انحصاری و منطقه ترزمینی دریای عمدتا شامل

خدود و در   حقدوق  ( در اعمدال بسدته  و نیمه بسته مرز )در دریای هم هایدول  کند کهمی اشاره نكته این به فقط بعدی ماده در

در  یدی منطقده  تدازمانی  منظور باید مستقیما یدا از طریدق   ینا کنند و برای با یكدیگر همكاری کنوانسیون این خود تح  وظایف اجرای

 زیر کوشا باشند:   موارد

  دریایی زنده منابع برداریو بهره ، اتتخراج، حفاظ مدیری  هماهنگی -الف

  دریایی زیس  از محیط و حفاظ  حمای  با در نظر گرفتن و تكالیف حقوق در اجرای هماهنگی- ب

  در ناحیه علمی هایپيوهش مشترک هایبرنامه و مقتضی و درمورد لزوم علمی پيوهشی هایتیات  هماهنگی -ج

  ماده این در پیشبرد اصول همكاری برای المللیبین هایمند یا تازمانعالقه هایاز دول  دعوت لزوم در صورت -د

 خدزر آبگیدر داخدل    متحدد دریدای   ملدل  شود  در تند تدازمان خزر نمی دریای شامل تعریف نشود ایمی مشاهده که گونه همان

  یا دریاچه آیا دریا ات  کرد که گیرینتیجه تواناتناد معتبر نیز نمی از این بطور کلی   ولیات  شده شناخته بسته ییقاره

 تعبیدر و عقیدده   بده  آن در تعریدف  تعی تاحلی هایاز دول  هر یک کارشناتان که ات  این ات  راتتا مهم در این که چیزی

 خود هستند 

 گوید:  او میات  دریاچه یک عنوان خزر به در اثبات خود تعی هایتحلیل بر اتاس آذری اف بوداغ بوداغ

خدزر را   دریدا بده   حقوقی وضعی  در اعطای تعی حوزه خود بر این تسلط ححف برای ، روتیهآن جدید در اطراف کشورهای با پیدایش"

 هدای و کشتی شده خود محروم کیلومتر تاحل 11 ورای از آبهای اتتفاده از حق تاحلی کشورهای دریاچه دریا به عنوان دارد  با اطالق

 "مند شوند بهره آن طبیعی هایروتثو از  کرده حرک  آزادانه آن مرکزی توانند در منطقهمی یا قزاقستان روتیه

 کند:می دریاچه عنوان خزر به باتثدر ا تعی هم چنین وی

 آیدد و بده  وجدود مدی   به زمین هایاز پستی معینی در نقاط آب شدن در اثر جمع که ات  واحد جغرافیایی یک ها    دریاچهنامهدر لغ "

 مربدع  رهزار کیلدومت  111بحار و خزر با  در ردیف متر عمق 21و  وتع  هزار کیلومتر مربع 99با  آزوف"تعبیر    با ایننیس  دریا متصل

   "شود می محسوب دریاچه

و    آرالنها در مورد خدزر نیسد   ت خوانند و ایندریا می بطور مشروط زیاد آن خزر را بخاطر وتع  از آثار علمی وجود در بسیاری با این

   در تدال اتد   شدده  رتما مدنعكس  مللیالو بین از اتناد حقوقی خزر در بسیاری بودن خوانند  دریاچهدریا می را نیز شرطی بحرالمی 

منظدور   بده  بایسدتی  آذربایجدان  رینمود  جمهو آتتارا تعیین را در امتداد حسینقلی و ایران روتیه مرز بین آبی مرزی کمیسیون 2991

دارند  عقیده قزاق ها، نیز نه امااتخاذ کند  وناکن را از هم خزر تدابیری به دریاچه وضعی  و اعطای تاحلی کشورهای آبی مرزهای تعیین

 خزر آبگیر داخدل  که ات  از آن حاکی گرفته ها نشاتآن دول  از مواضع نیز که آنان نظر نویسندگان بلكه دریا ات  و نه خزر دریاچه که

 ندارد  طبیعی اتصال جهان هایاقیانوس به که ات  ییبسته یی قاره

 تفداوت  یدک  لحداظی  بده    ولدی ات  علمی متداول تعریف یک نظر دارند و این اتفاق ات  خزر دریاچه در مورد آنكه دانشمندان 

 و آن اندهگرفت را در پیش میانه راه قزاقستانی رو کارشناتان دارد  از این خروج راه دو کانال خزر از طریق دریای وجود دارد، اینكه جزیی

 اند نامیده را دریا دریاچه
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 کشدتیرانی  و بالنتیجده  و ولگا بالتیک ولگا دن هایکانال خود و هم مجاور تاحل غنی خواهد بر منابعمی هم از آنجا که قزاقستان

داندد تدا بدا    می داند  دریاچهدریا می و هم را دریاچه آن هم یعنی ات  شده خزر قایل دریای برای بینابین ببرد حال  آزاد بهره در دریای

 تعبیدری  آزاد و بده  دریاهدای  مذکور بده  هایکانال ا از طریقادع داند تا با آناندازد و دریا می خود چنگ نف  غنی منابع تحدید حدود به

 جوید  کاالها بهره ارزان ترانزی  یک

هدا دو  روس برداشد   ایدن    در واقعدریا نیس  خزر به طور حتم معتقدند دریای   آنانات  قزاقستان کامال برعكس روتیه تعبیر

 آبهدای  شدامل  دریدا نیدز کده    حقوقی رژیم باشند و دیگر اینكه بهرهبی ذکر شده هایکانال ر از مزی دیگ کشورهای آنكه دارد یكی جنبه

کندد  خزر محدود می را در دریای آنان حاکمی  شود و در نتیجهمی اقتصادی انحصاری و منطقه نظارت ، منطقهترزمینی دریای ،داخلی

 وتدع   دلیل خزر به گویند دریایها می  روسات  خزر نیز جال  بودن ها در مورد دریاچهروس اتتدالل رد دا تناقض نیز با عقاید آنان

هدا  آید  روس عمل به جلوگیری از تحدید حدود آن که ات  دلیل آن ها بهروس اتتدالل شود  شاید ایننمی نیز محسوب بسیار دریاچه

با وجود  چرا که ات  صحیح اتتدالل این البته بزند  ضربه بشدت منطقه اکوتیستم شود بهمی حدود باعث یدتحد کنند کهمی اتتدالل

 اکوتیسدتم  به توجه بدون ات  آید ممكن عمل به تحدید حدود در آن که دیگر در صورتی دول یكجانبه زیر بستر دریا، اقدام غنی منابع

 چندین  از باکو این نف  و اتتخراج کمونیس  شوروی تتیالیا در دوره که گونه رتاند  همان آتی  بشدت آن گیرد و به رتصو منطقه

 ببرند  تود بیشتری خوان دیگر مبادا از این کشورهای که ات  ها اینروس نگرانی باید گف  بطور کل شد  ولی

 ایدن  کجای در هیچ که باید گف  دانند اما ترکمنستانفرد می منحصر به حقوقی فرد با رژیم منحصر به ییخزر را دریاچه هاروس

 با دیگر کشورها بده  در هر موضوعی ترکمن و مسووالن کارشناتان که ات  این نیامد  عل  میان به ترکمانان از تخنان صحبتی تحقیق

کدامال بدا    منطقه این اکوتیستم پذیر بودنآتی  به عقیده پذیرد زیرا از لحاظنمی دریاچه یک عنوان نیز خزر را به ایران رتند می توافق

اوال در دریدا     منتهدی اتد   کدامال مخدالف   دارد و با تحدید حدود در آن دریا قبول یک عنوان خزر را بیشتر به   ایرانات  موافق روتیه

 خدزر روی  دریدای  کده  باشد  در حدالی  وجود داشته مایلی 111 اقتصادی انحصاری منطقه باشند و دیگر اینكه صمجزا باید مشخ مناطق

هدا   دولد   همده  بدرای  اقتصدادی  انحصاری منطقه مایل 111از  اتتفاده امكان   بنابراینات  مایل 111تنها  درجه 99 جغرافیایی عر 

 بیسد   بده  مایل را از ده ماهیگیری منطقه قبلی بر قراردادهای با تكیه که قرار داده خود را بر این موضع ایران حساب این با دارد ن جودو

 میدان  بده  انحصداری  از منطقده  تخنی 2811و  2812 در قراردادهای ( و چونات  گرفته صورت توافقی چنین دهند )که افزایش مایل

هدر   برای اقتصادی انحصاری منطقه مایل 111از  اتتفاده امكان شود  اما چون جدید گنجانده حقوقی مورد نیز در رژیم این ات  نیامده

 را بده  نر از آکند و فرات تعیین مایل 91یا  11خود را  اقتصادی انحصاری تواند منطقه، هر کشور میطرفین با توافق کشور موجود نیس 

و  بسیار زیداد اتد    ایران دریای زیرا عمق ات  آن شیالت حفح بیشتر برای ایران موضع کنند  این تلقی یا مشاع عامه مشترکات عنوان

  2ندارد خوبی نتایج ایران ( برایروتیه )موضع مایل فراتر از ده عامه مشترکات لذا قبول

 

 : الملل بین در حقوق باز و بسته دریای  حقوق رژیم

  آبهای منزله به و کوچک تاریخی هایجزر و مد و خلیج بین که باز باید گف  دریای حقوق مورد رژیم در

 21و  تدرزمین  دریای ریایید مایل 21جا تا  گردد  از اینمی مبدا محسوب تعیین حد جزر خط ترینپایین و از نقطه شده تعیین داخلی

 رود شمار می به اقتصادی انحصاری نیز منطقه آن مایلی 111مبدا تا  تعیین رود  از خطشمار می به نظارت قهمنط آن بعدی مایل
 :پردازیممی بسته دریای حقوقی رژیم به اکنون 
 وجود ندارد: ردیدریانو ، آزادیبسته هایدر دریاها و دریاچه - 2

 که در مواردی وجود ندارد  البته» ضرر عبور بی«یا  دریانوردی شوند لذا آزادیمی تلقی داخلی آبهای منزله آبها به این گونه چون

 دیدده  کند  گداهی  را اعالم یدریانورد را مقرر دارد و آزادی فوق نكته ، خالفامضا رتیده به ذی نفع هایدول  توتط خاصی موافقتنامه

ندد و عبدور و مدرور آزاد را    کن تدكوت  تاحلی دول انحصاری کشتیرانی اصل موارد خالف در قبال نفعذی هایدول  که در مواردی شده

دریاهدا و   حقدوقی  مرژی گونهود اینباشد وج حاکم در محل ییو رویه عرف دریانوردی آزادی در جه  که مجاز شمارند، یا مواردی تلویحا

                                                 
.htm900003/mojtahedzadeh03www.jebhemelli.info/html/didgahha/ -7  



 433-241، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

872 

 

و  بدوده  نیدز صدادق   صلح غیر در زمان دول جنگی هایدر مورد کشتی مساله (  اینو بالتیک تیاه دریای )مثل ات  ها نیز ممكندریاچه

عبور و مرور آنهدا   خاص در شرایط دتواننمی و آنان ات  تاحلی دول از توی اهدایی امتیازی این   البتهآنها آزاد ات  عبور و مرور برای

 کنند  ممنوع را به طور کلی

 :ات  مربوطه دول تصرف یا اعمال معاهدات مرزها تابع و تعیین حقوقی رژیم- 1

هدر   که ات  شورها یا حقوقیک آن مابینفی معاهدات چند کشور، تابع بین محاط هایدریاها و دریاچه حقوقی رژیم طور کلی به

 خزر، مفاد معاهددات  در مورد دریای مثال اند  بنابراینکرده کس  یا مستمر خویش بالمعار  تصرف ر اعمالثمزبور در ا هایاز دول  یک

از  هر یک توتط که ات  مستمری هو روی عرف تابع مزبور، موضوع معاهدات تكوت کند و در صورتمی را تعیین حقوقی رژیم مابینفی

 قرار گیرد  دیگران مورد اعترا  اینكه شود بدونیا می شده اعمال خویش متصرفانه حقوق در اعمال ربطذی دول

در مدورد   ندد  بطدور مثدال   کپیدا می و مرزها مصداق ترحدات در مورد تعیین ، بویيهگذشته یا تصرفات مابینفی معاهدات به ارجاع اصل

و  مدابین فی هایو موافقتنامه معاهدات نخس  آنها در کجا قرار دارد، در مرحله مابینفی دریاچه دو یا چند کشور در یک مرز میان اینكه

  قرار خواهدد گرفد    آنها مالک گذشته مستمر و بالمعار  ها، تصرفاتو موافق  نامه معاهدات قبیل این وجود یا تكوت عدم در صورت

  ات  برتساوی هر کشور باشد فر  یا دریا بین دریاچه ، چنانچهمابینفی معاهده وجود یک عدم در صورت

 هدا بده  ریاچده در د و غیدره  از آنهدا و نیدز نفد     برداریو بهره اتتفاده بستر و زیربستر و حق منابع و تمامی زیردریایی و منابع شیالت- 9

 دارد  تعلق تاحلی هایدول 

 هدای لدذا دولد    شوندمی محسوب داخلی هایآب و در زمره آزاد نبوده دریاهای کنوانسیون مشمول ها و دریاها چوندریاچه گونهاین- 1

  ( ات )پلیسی و اجبار کننده ، قضایی، اداریقانونی هایصالحی  آنها دارای تاحلی

را در  موضدوع  ، وقتیخصوصی هایدر مورد کشتی الو معموالکامن حقوقی تیستم و کیفری قضایی در مورد صالحی  هرحال به

 کده در مدواردی  حقدوقی  تیستم کهزند  در حالیمی را بر هم تاحل و آرامش عمومی نظم واقع جرم دانند کهمی تاحلی دول  صالحی 

 علیده  کشدتی  خدمده  توتدط  باشد یا جرمدی  داشته ارتباط پلیسی خدمات به یر قرار دهد، موضوعثتا را تح  محلی دول  منافع ،موضوع

 گونده این ات  کنند  بدیهیقلمداد می تاحلی دول  را در صالحی  گیرد،موضوع صورت کشتی در عرشه غیر( حتی دول )تبعه بیگانگان

مزبدور قدرار    بسدته  دریا یدا دریاچده   در تاحل که غیر از دولی دولی به متعلق هایکشتی کنیم فر  یابد کهمی مصداق وقتی فقط ردموا

  2ات  منتفی باشند واال موضوع مزبور را داشته دریا یا دریاچه هایتیر در آب حق یا قرارداد خاصی عرف دارند، بنا به

 

 ها:دولت جانشین  اصل

 به ملزم یافته اتتقالل تازه هایآیا جمهوری که ات  کرد این صحب  آن به باید راجع که دیگری و توال مساله

هدا در  دول  یجانشین موضوع کلی بررتی ابتدا به مساله این به پاتخگویی برایهستند یا خیر؟ و شوروی ایران مابینفی معاهدات بقای 

 ایدن  کدرد کده     بایدد اشداره  دهیممی خزر تطبیق دریای شمالی حوزه کشورهای را در خصوص مساله و تپس پردازیممی معاهدات قبال

 صددرصد قطعدی  پاتخ معاهدات ها در قبالدول  جانشینی و درخصوص بوده المللبین حقوق علمای بین اختالفات از شدیدترین مساله

 وجود ندارد 

 هستند؟ تابق دول  تعهدات متعهد به جانشین هایدول  المللبین حقوق آیا طبق- 2

 تلف مفاد دول  متعهد به"هادول  جانشینی" اصل براتاس دول  یابد، آنظهور می جدیدی دول  وقتی که ات  آن کلی قاعده

 طدرف  جدیدد کده   دولد   یک "انتقال عدم قاعده"یا  "پاک لوح دکترین"یا  "مطهر والدت" به موتوم اصل یک سزیرا براتا خود نیس 

  دانس  اصلی طرف توانرا نمی نبوده معاهده یک

 بپذیرند  جانشین یا دول  لیاص طرف عنوان را به الثث دولتی نیز ناچار نیستند که معاهده آن طرف هایدیگر دول  از توی 

اتحداد یدا ایجداد اتحداد پدیددار       یک براثر تجزیه که هاییدر مورد دول  و هم جدید االتتقالل هایدر مورد دول  ، هممساله این

 تعهددات  جدیدد بده   هدای ولد  ، دیا تلدویحی  صریح رضای  مگر در صورت المللبین موازین طبق کند  بنابراینپیدا می شوند مصداقمی
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و  رتند یا آلمانمی اتتقالل به به تازگی مانند نامیبیا که هاییدول  راتتا بین متعهد نیستند و در این خویش تلف در معاهدات جمندر

، و هرزگدوین  ، بوتدنی اتدلوونی  ،کرواتدی  المندافع مشدترک  مسدتقل  شوند یدا کشدورهای  ایجاد می و دو یمن از اتحاد دو آلمان که یمن

 وجود ندارد  اند نیز تفاوتیپدیدار شده تابق و یوگسالوی شوروی از تجزیه که نگرو و مقدونیهو مونته صربستان

 هایدول  جانشینی گردید، بین تصوی  با معاهدات ها در رابطهدول  جانشینی به راجع که هنگامی وین 2819 کنوانسیون البته

 هدا  دولد  عملكرد متعاق  بود ولی نهاده شوند تفاوتها ایجاد میدول  یا تجزیه در اثر ترکی  که هاییدول  با جانشینی جدیداالتتقالل

و در  موجود حاصل در رویه تغییر نیستند مگر اینكه خویش تلف تعهدات ایفای به ملزم هاییدول  چنین امر را تایید نكرد  بنابراین این

  ندشو خود شناخته تابق دولتهای تعهدات متعهد به اتتثنا و بقیه جدیداالتتقالل هایدول  مزبور فقط کنوانسیون جه 

 ، تسهیالتنوردی، دریاترانزی  حقوق به راجع وجود دارد و معاهدات متعددی ، اتتثنائاتپاک لوح دکترین وجود در اصل با این 

و  بدوده  انتقدال  دیگر قابدل  دولتی در ترزمین ارتفاقی و حقوق تلگراف ، خطوطآهن، راهآبی های، راهرودخانه مرز، تواحل ، تعیینبندری

 نظر وجود دارد اختالف المللبین حقوق علمای مورد نیز بین هستند هر چند در این بر اصل مستثنی

 بدا ایدران   تدابق  اتحداد جمداهیر شدوروی    ها و قراردادهایدر عهدنامه مندرج تعهدات ایفای خزر متعهد به دریای حوزه هاییا دول آ -1

 ؟هستند

 نیستند  تابق تعهدات ایفای جدید متعهد به های، دول پاکلوح دکترین بر اتاس (الف

مزبدور   دکتدرین  از محددوده  ات  و غیره کشتیرانی به راجع ماهی  لحاظ به تابق و شوروی نایرا دولتین تابق معاهدات چون (ب

 هستند  ایران در قبال تابق شوروی تعهدات ایفای به خزر ملزم دریای حوزه هایو دول  خارج

 کده  هم دیگری هایو دول  ندانسته تابق دول  تعهدات به را متعهد جدیداالتتقالل هاینیز تنها دول  وین 2819 کنوانسیون (پ

خدود   تدابق  دولد   تعهددات  اند را متعهد بده وجود آمده کشورها به شد( یا ترکی  کشور تقسیم 29 به که تابق )مانند شوروی از تجزیه

  داندمی

 وضدعی   چون دارند که اعالم» و احوال اوضاع یا تغییرات پاک دکترین« لاص توانند با اتتناد بهجدید می هایدول  هر حال به ت(

  2خود نیستند تلف تعهدات آنها متعهد به ایجاد شده متفاوتی

 

 روندد و از محددوده  شدمار مدی   آزاد بده  هدای آب نظیدر خدزر در حكدم    هدایی دریاها و دریاچه المللبین حقوق لحاظ از درنتیجه

 مرزهدا تدابع   و تعیدین  کشدتیرانی  حقدوقی  انیدا رژیدم  ثوجود ندارد،  آزاد در آن دریانوردی«اوال  هستند  بنابراین خارج 2891 انسیونکنو

 در هدر صدورت   وجدود معاهدده   عددم  و در صورت شده گرفته تاحلی از دول هر یک توتط که ات  تصرفی یا اعمال مابینفی معاهدات

 دریاها حدق  در مورد اینگونه تاحلی   رابعا دولات  تاحلی در انحصار دول ماهیگیری و حق زیردریایی الثا منابعث  ات  بر تساوی فر 

 دارند  و اجبار کننده ، قضایی، اداریقانونگذاری و صالحی  ریانحصا حاکمی 

 در دریدای  کشدتیرانی  حدق  بالسویه هر یک تابق و شوروی اوال ایران تابق شوروی و ایران بین هایها و موافقتنامهعهدنامه طبق

باشدد و   داشدته  خودش هایهمانند کشتی دیگر رفتاری طرف هایباید با کشتی از دول هر یک تجاری هایخزر را دارند  در مورد کشتی

و  باشدد  ثانیدا در معاهددات    تواندد وجدود داشدته   نمدی  تدابق  یا شوروی ایران بیرق یا تح  متعلق هایجز کشتی هاییکشتی بطور کلی

 صدا خصو یافتده  اتتقالل تازه کشورهای )از دیدگاه آتتارا و بندر حسینقلی بین مستقیمی خط و شوروی مرز ایران مابینفی قراردادهای

  ( ات آذربایجان جمهوری

کرد  مراجعه تابق و شوروی ایران و تصرفات گذشته رویه باید به المللبین حقوق اصول طبق را نیز بپذیریم مساله اگر این حتی 

 تعلدق  تدابق  شدوروی  بده  و نیمدی  انایدر  بده  خزر نیمدی  دریای که ات  بر آن فر  مابینفی معاهدات تكوت به با توجه و در هر حال

 خدزر حدق   دریدای  و در بقیده  اختصاصدی  مداهیگیری  حق خویش از تواحل مایلی ده در محدوده هر یک تابق و شوروی رانای ثالثادارد 

 دارند  مشترک ماهیگیری
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وجدود   گونداگونی  نظریدات  هستند یا نه شوروی تابق تعهدات ایفای به خزر ملزم دریای شمالی هایآیا واقعا دول  اما در مورد اینكه- 9

 از تدوی  هکد  پای بند نیسدتند  در حدالی   تابق شوروی معاهدات آنها به» پاک لوح دکترین«یا » انتقال عدم قاعده« طبق دارد  از تویی

 نبدوده  مزبور جدیداالتتقالل هایدول  اینكه به و نیز با توجه ات  ، مرز و غیرهامور کشتیرانی به مربوط معاهدات این که لحاظ دیگر به

 که هستند  چیزی تلف دول  تعهدات ایفای به ها ملزمدول  در مورد جانشینی وین کنوانسیون اند طبقپدیدار شده شوروی و از تجزیه

 حوزه هایدول  رویه منظور باید به این د و برایکنن مزبور را فسخ توانند معاهداتمی فوق اصل با اتتناد به آنان که ات  این ات  مهم

 ! 2دارند یا خیر خزر را قبول دریای به مربوط آنها معاهدات تا ببینیم کنیم خزر مراجعه شمالی

 

 مساله دزدی دریای  در ساحل سومال فصل پنجم : 

فزایش یافته و پاتدخ هدای مختلدف بدین المللدی را در پدی       ماه های اخیر، موارد دزدی دریایی در تاحل تومالی فوق العاده ا در

« عددن »داشته ات   برخی دول  ها برای گش  زنی و پشتیبانی از حمل و نقل تجاری بین المللی، نیدرو و امكاندات دریدایی بده خلدیج      

پاتخ به تهدیدات علیده صدلح    ملل بر اتاس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای زمانارتال کرده اند  شورای امنی  تا

و امنی  بین المللی، در این ارتباط چندین قطعنامه تصوی  و برای تعقی  دزدان دریایی، به کشورها اجازه بی تابقه قانونی اعطاء کدرده  

دی دریدایی  بین الملل پاتخ های نظامی دول  های خارجی را به مواردی از دز قوقات   در حالی که تعریف قدیمی دزدی دریایی در ح

اتدتفاده از نیدروی نظدامی را در     1119محدود کرده که در دریای آزاد ارتكاب می یابند، قطعنامه های مصوب شدورای امنید  در تدال    

و  اختیدار گسدترده بدرای تعقید  و دتدتگیری       اجدازه داخل  قلمرو آبی و خاکی تح  حاکمی  تومالی اجازه داده ات   علی رغم این 

یا، دول  ها در اتتفاده از گزینه های محدودی که برای تعقی  قضایی و محاکمده دزدان دریدایی دتدتگیر شدده در     دزدان دریایی در در

 دتترس دارند از خود تعلل و کوتاهی نشان داده اند  در همین راتتا، انگلیس توافقنامه ای با دول  کنیا منعقد نمود تا دزدان دریایی که

کند در دادگاه های کنیا محاکمه شوند  همه ی این پیشرف  ها  پاتخ هدای حقدوقی ابتكداری بده      نیروی دریایی این کشور دتتگیر می

 شیوع مجدد قدیمی ترین جرم بین المللی یعنی دزدی دریایی ات  

مدت ها چنین تصور می شد که جرم بین المللی دزدی دریایی مانند تجارت برده، به طور کلی از دنیای معاصر رخ  بر بسدته   تا

از بین رفته، یا دت  کم، موارد آن به اندازه ای کم شده که نیازی به توجه جدتی جامعه بین المللی ندارد  بر خالف این تصور، در طول و 

دریایی در تاحل تومالی به یک اپیدمی و معضل جدتی تبدیل شده و ایدن خدود، ناشدی از آن اتد  کده ایدن        یچند تال گذشته، دزد

حاکمی  و قدرت تیاتی الزم بوده ات   تنها در تال گذشته، حمله به حمل و نقل  بدین المللدی دریدایی در    فاقد  2882کشور از تال 

مداه گذشدته بدی تدابقه و      9درصد افزایش یافته ات   اما موارد وقوع دزدی دریدایی در   111حدود  1121نسب  به تال « عدن»خلیج 

 وده ات   شاید، اوج این فعالی  مجرمانه در  دویس  تال اخیر ب

موقعی  جغرافیایی منطقه نیز وضعی  را تشدید و بحرانی کرده ات ؛ همه کشتی هایی که از کانال توئز می گذرند بایداز طریق 

و شبه جزیره عربی عبور کنند و در همین منطقه، کشتی ها همراه خدمه غیر مسلح آن بده آتدانی طعمده     آفریقاتنگه باریک میان شاخ 

وند  دزدان دریایی نوعا ، کشتی را برای باج گرفتن می ربایند یعنی کشتی و خدمده آن را در قبدال آزاد کدردن افدراد     دزدان دریایی می ش

بر می گردانند  اگر چه، دزدان دریایی در برخی موارد نیز کشتی را به تداحل مدی    حبانشانمورد نظر و یا تامین خواتته مشخصی به صا

هدزار دالر درآمدد داشدته باشدد)این در      291ط یک کشتی کوچک ممكن ات  برای هر دزد دریدایی  برند تا محموله آن را بفروشند  ضب

 تال ات (    11زندگی برای هر مرد  هدالر و امید ب 911حالی ات  که در تومالی ترانه تولید ناخالص ملی 

و خدمه آن نیز در توقیف می مانندد    معموال ، صدها نفر از اعضای خدمه از کشورهای مختلف در زمان مذاکره برای فروش کشتی

در تال گذشته، دزدان دریایی خیلی پر تحرک و متهورانه اقدام و بیشتر، از تاحل تومالی به کشتی حملده مدی کردندد و برخدی دزدی     

  به مقصد های نمایشی و تماشایی انجام داده اند؛ از جمله یک کشتی باری نفتی عربستان، کشتی اوکراینی حامل تانكرهای حمل توخ

 تصرف خود در آورده اند ن ملل را به تومالی می برده، به کنیا و فاجعه آمیزتر از همه این که چندین کشتی که کمک های تازما
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بین کشتی ها قائل نمی شوند و با همه یكسان برخورد می کنند  کارشناتان پیش بینی می کنندد کده    فرقیدزدان دریایی هیچ  

  2بیشتر شود 2911ی اخیر، تعداد حمالت و موارد دزدی دریایی در تال به خاطر این موفقی  ها

 

 : های بین الملل  گشت

بی تابقه دزدی دریایی در تاحل تومالی، موج  تسریع همكاری بی تابقه ی دریایی در تطح بین المللی شدده اتد      افزایش

نقش هدای  کننده ای دارندد  ایدن ائدتالف در    « عدن»  در خلیج نیروی دریایی آمریكا، انگلیس، فرانسه و هند  برای گش  زنی و مراقب

اتحادیه اروپا و اولین اعزام نیروی دریایی چین به خارج از منطقه دریای چین شمالی ات   از  ریاییحال گسترش و شامل اولین نیروی د

حضور فزاینده نظدامی موفدق شدده از بسدیاری از     کشور را تازماندهی می کند   21 از نیمه ژانویه، آمریكا این  گروه از کشتی های بیش

ائتالف و نیروهای تومالی در چندین مورد به روی یكدیگر آتش گشوده اند   روهایموارد دزدی دریایی پیشگیری یا آن را متوقف کند  نی

ا و این مساله بدرای جلدوگیری   اما تا این جا نقش نیروی دریایی، بیشتر دفع و ترکوب دزدان دریایی بوده و نه تعقی  یا دتتگیری آن ه

  به عالوه، اعزام نیرو و امكانات دریایی یک اقددام پدر هزینده ای    یس از دزدی دریایی که در آن انگیزه منافع مالی بسیار باالت ، کافی ن

  1ات 

 

 :اجرای  شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامات

متحد پنج قطعنامه جداگانه در ارتباط با دزدی دریدایی در تداحل تدومالی تصدوی      ، شورای امنی  تازمان ملل 1119تال  در

کرد که در تال گذشته، بیش از هر موضوع دیگری بوده ات   هر کدام از این قطعنامه ها بدر اتداس فصدل هفدتم منشدور ملدل متحدد        

ده از نیروی نظامی را در برابر تهدید علیه صلح هفتم منشور ملل متحد می تواند اتتفا فصلتصوی   شده ات   شورای امنی  به موج  

و امنی  بین المللی اجازه دهد  قطعنامه های شورای امنی  با توتعه اختیارات نیروهای دریایی به فراتر از اقداماتی کده در حقدوق بدین    

فقدان اجدازه شدورای امنید  بدرای      چند ملیتی را تقوی  کرد  در صورت دریاییالملل عرفی مقرر و مجاز شناخته شده، اقتدار نیروهای 

 اتتفاده از نیروی نظامی، حقوق بین الملل به دول  ها اجازه داده تنها در دریای آزاد در برابر دزدی دریایی خارجی اقدام کنند   

بدین   که ناوگان بین المللی ناچار به عبور از یک کریدور باریک اتد ، دزدان دریدایی مدی توانندد در آب هدای     « عدن»در خلیج  

بده    2929، شورای امنی  با تصوی  قطعنامه شماره 1129المللی حمله کنند و تریعا  به آب های ترزمینی تومالی برگردند  دوتم ژوئن 

این مساله پاتخ داد؛ این قطعنامه به دول  ها اجازه داده در برابر دزدان دریایی حتی در آب های تح  حاکمی  تومالی اقدامات الزم را 

هند   در این قطعنامه قید شده که این امر با رضای  دول  تومالی تصوی  شده چون تومالی خود نمدی تواندد از دزدی دریدایی    انجام د

 جلوگیری و یا با گش  زنی، امنی  آب های تاحلی خود را تامین کند   

توتدط دولد  آمریكدا و در     را تصوی  کرد که مفصل و پیش نویس آن 2992، شورای امنی  قطعنامه شماره 1121دتامبر  29 

هفته های آخر دوره ریات  جمهوری بوش تهیه و تنظیم شده بود این قطعنامه که اجازه اتتفاده از نیروهای نظامی را به عملیدات هدای   

یایی زمینی در قلمرو تومالی نیز تسری و توتعه داده ، به مدت یک تال به دول  ها اجازه می دهد به منظور ترکوب اقدامات دزدی در

 و ترق  مسلحانه در دریا هر گونه اقدام مقتضی و منات  در تومالی را انجام دهند   

به انجدام عملیدات    اشارهنگرانی تایر اعضای شورای امنی ، آمریكا را برآن داش  که پیش نویس قطعنامه پیشنهادی خود را که  

کند که آثار قطعنامه به جای خود باقی و اتتفاده از قلمرو هدوایی  در قلمرو هوایی تومالی داش  پس بگیرد اگر چه آمریكا اتتدالل می 

مجاز ات   تجویز اقدام نظامی علیه دزدی دریایی در آب های تح  حاکمی  دول  های دیگر یدک اقددام بدی تدابقه از طدرف شدورای       

ویز کرده  واین مساله بدرای دولد  هدایی    امنی  ات ؛ زیرا قطعنامه های شورای امنی  پاتخ هایی فراتر از حقوق بین الملل عرفی را تج

که در ارتباط با دزدی دریایی تابقه و مشكالتی دارند این نگرانی را ایجاد کرده که قطعنامه ها ممكن ات  تابقه ای را ایجاد کنندد کده   

 آن ها خدشه وارد کند  رزمینیبه حاکمی  ت
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یح و تاکید دارند که قطعنامده هدا صدرفا  در وضدعی  تدومالی      متون پیوت  قطعنامه ها و بیانیه های اعضای شورای امنی  تصر 

اعمال می شود و هیچ گونه تابقه ای در حقوق بین الملل عرفی ایجاد نمی کند  در حقیق ، خود دول  انتقالی تومالی ایدن اقددامات را   

ورد کندد  وانگهدی، قطعنامده هدا ضدروری      نمی تواند با این معضل برخ  خواتته و با آن موافق  کرده  و مساله ای ات  که خود تومالی

دانسته که هر گونه اقدام در خاک تومالی باید توتط دول  موق  ملّی آن کشور تایید شود و مطابق حقوق بشدر دوتدتانه بدین المللدی     

حتمالی به موج  مطابق  اقدامات انجام شده با حقوق بشر دوتتانه بین المللی، ممكن ات  قلمرو عملیات ا نیباشد  این شرط اخیر، یع

 قطعنامه را خیلی محدود کند 

دزدان دریایی رزمنده نیستند بلكه غیر نظامی اند  در حقوق بین الملل بشر دوتتانه نمی توان غیر نظامیان  را مورد هددف قدرار     

ر گونه اقددام زمیندی علیده    مشروع و به شرط ضرورت  مقامات نظامی ایاالت متحده آمریكا همیشه هشدار داده اند که ه عداد مگر در دفا

به صراح  قلمرو تعقی  مجاز را باز هم توتدعه و   2992دزدی دریایی، ممكن ات  تلفات غیر نظامی در بر داشته باشد  قطعنامه شماره 

 دریای آزاد به آب های تومالی و از آن جا به تم  قلمرو زمینی تعقی  شوند    هایاجازه داده دزدان دریایی از آب 

تی ، شگف  انگیز نیس  که اختیارات ناشی از این قطعنامه ها، اگر نگوییم کامال  بی فایده بوده، اما ظاهرا  با اقدام نظامی بدین تر 

علیه دزدان دریایی واقع در آب های بین المللی و طبق برخی گزارش ها، محدود به حوادث دفاعی جزئی کامال  هماهنگ و متنات  بوده 

کماندوهای فرانسه به دزدان دریایی و گروگان گرفتن آن ها در قلمرو زمینی بود کده   1119اتتثنا حمله آوریل  ات   در واقع، مهمترین

منشور ملل متحد تجاوز کرد  هم چنین به نظر می رتد حمله کماندوهای فرانسوی یدک مامورید  در پاتدخ بده      1از اولین اختیار فصل 

   2ات  تصرف کشتی تفریحی فرانسه و مسافران آن بوده

 

 : محاكمه دزدان دریای  دستگیر شده صالحیت

دیگری که با تصوی  این قطعنامه ها مطرح شده این ات  که آیا دزدان دریایی دتتگیر شده در قلمدرو تدومالی، تدابع و     پرتش

دکتدرین   مشمول صالحی  جهانی هستند یا خیر  دزدی دریایی اولین جرم بدین المللدی اتد  کده مشدمول صدالحی  جهدانی اتد           

مجرمانی را که جرائم بین المللی مرتك  شده اند تعقی  و محاکمه کند؛ اگدر چده،    رخیصالحی  جهانی به هر کشوری اجازه می دهد ب

جرم، متهم و قربانیان هیچ گونه ارتباطی با دول  تعقی  کننده نداشته باشد  این دکترین صدها تدال منحصدرا  در مدورد دزدی دریدایی     

ات   اما در دهه های اخیر، دادگاه های ملی صالحی  جهانی را برای تعقی  قضایی متهمان جرائم جنگی، جنایات علیه اعمال می شده 

 بشری  و شكنجه نیز اعمال نموده اند 

هر چند ظاهرا ، اعمال صالحی  جهانی برای موارد دزدی دریایی متروک شده، اما اکنون باز هم می تدوان بدرای کمدک بده رفدع       

پیدمی جدید دزدی دریایی در تومالی به صالحی  جهانی متوتل شد  با این حال، عمال  دول  هایی که در خلدیج عددن گشد     معضل ا

 زنی می کنند ترجیح داده اند دزدان دریایی را به خاطر هزینه های زیاد و مشكالت بعدی تح  تعقی  قضایی قرار ندهند   

شده چه بایدد کدرد     گیردی دریایی مطرح می شود این ات  که با این دزدان دتتتوال اتاتی حقوقی که در زمینه مبارزه با دز

تاکنون، رویكرد غال  این بوده که از دتتگیری دزدان دریایی در محل اولیه خودداری و در صورت دتتگیری، بدون تعقی  قضدایی آزاد  

  ان یک گزینه انتخاب نشده ات ؛ هم به خاطر فقدان دولد شوند  برگرداندن دزدان دتتگیر شده به تومالی برای محاکمه عموما  به عنو

مقتدر در تومالی و هم نگرانی از این که متهم ناعادالنه محاکمه و یا با وی با خشون  رفتار شدود   برخدی دولد  هدای اروپدایی در ایدن       

تاس معاهدات مختلف بدین المللدی تدنش و    خصوص ابراز نگرانی کرده اند که مساله اخیر با تعهد دول  فرتتنده مبنی بر عدم اعاده بر ا

کند؛ قاعده عدم اعاده، فرتتادن افراد را به کشورهایی که ممكن ات  در آن جا مورد توء رفتار قرار بگیرندد مندع مدی     میتعار  ایجاد 

گردانددن دزدان دریدایی بده    کند  فرانسه، به عنوان یكی از کشورهای بسیار فعال در زمینه مبارزه با دزدی دریایی، معمدوال  بده قاعدده باز   

تومالی متوتل می شود  دول  ها خواتتار مراجع قضایی جدید یا شقوق دیگر برای تعقی  قضایی دزدان دریایی از جملده دادگداه بدین    

   المللی یا دادگاه های ملی کشورهای دیگر منطقه هستند  انگلستان در راه حل اخیر پیش قدم شده و این راهكدار را تدرجیح داده اتد   

امضا و ترتیباتی تنظیم نمود که به موج  آن دزدان دتتگیر شدده بدرای محاکمده بده      اهمی، انگلیس با کنیا یادداش  تف1129دتامبر 
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کنیا منتقل شوند  در همین راتتا، نخستین گروه از دزدان دتتگیر شده را برای تعقی  قضدایی تحویدل آن کشدور داد   ایداالت متحدده      

و گروهی از دزدان دریایی را به دولد  کنیدا تحویدل داد  اگدر چده       کرداین ترتیبات را تجربه  1119ود که در تال آمریكا اولین دولتی ب

دزدان دریایی محاکمه و محكوم شدند و محاکمه بدون پیامد و عوار  خاصی پایان یاف  اما این اقدام به یک آئین منظمی تبدیل نشدد   

کشورهای نزدیک بدرای میزبدانی تعقید      دیگره گش  زنی می کنند در مورد امكان این که انگلیس و کشورهای دیگری که در آن منطق

 قضایی و محاکمه دزدان دریایی انتخاب شوند در حال بررتی و رایزنی هستند   

 کنوانسدیون تدوم  »قانونی بودن  انتقال متهمان از کشورهای دتتگیر کننده به کشورهای ثالث با توجه بده مقدررات منددرح در     

کنوانسیون توم تازمان ملل متحد راجدع  »در مورد دزدی دریایی مورد تردید قرار گرفته ات   « تازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا

از آن یداد مدی شدود  ایدن معاهدده،      « قانون اتاتی اقیانوس هدا »جامعی ات  که اغل  به عنوان  جانبهیک معاهده چند « به حقوق دریا

این کنوانسیون  در ارتباط بدا  صدالحی  جهدانی در مدورد      219وجود دزدی دریایی را مدون کرده ات   ماده  ممنوعی  عرفی از قبل م

دزدی دریایی را در دریای آزاد توقیف کند اما تعقی  قضایی بایدد در دادگداه    تیهر دولتی می تواند کش»  دزدی دریایی مقرر نموده که :

 «   های کشور توقیف کننده انجام شود

تدوین این کنوانسیون نشان می دهد که هدف از تدوین وتصوی  مقررات این ماده این بوده که انتقال به کشدورهای عضدو    قهتاب

این کنوانسیون حكمی صادر نكدرده امدا ایدن مسداله ممكدن       219ثالث را منتفی کند   تاکنون، هیچ دادگاه یا دیوانی در مورد مفاد ماده 

 توتط انگلیس دتتگیر و برای محاکمه به کنیا منتقل و تحویل داده شده اند مطرح شود  که  یات  در قضیه دزدان دریای

آن جا که حقوق بین الملل دزدی دریایی را عملی می داندد کده در دریدای آزاد رخ مدی دهدد اختیدارات زیداد داده شدده بده           از

هم اندازه برای تعقی  قضایی بیان و تعبیر نشود  اما حمله کشورهای خارج از این محدوده برای انجام اقدام نظامی ممكن ات  به اختیار 

کنوانسدیون  »جرم و قابل مجدازات اتد      « ترکوب اعمال غیر قانونی علیه امنی  ناوگان دریایی کنوانسیون»به کشتی ها نیز بر اتاس 

د محدود نیس   و مسلما ، به هر کشور دتتگیر تنها به اعمال ارتكابی در دریای آزا« ترکوب اعمال غیر قانونی علیه امنی  ناوگان دریایی

کننده ی مرتكبان  صالحی  می دهد   اما در عین حال و همان گونه که در یک پرونده ای اتفاق افتاده، اتتناد به این کنوانسیون نیز به 

ی این معاهده را تصدوی  ننمدوده   عنوان مبنایی برای صالحی  دادگاه ها تواالت متعددی را طرح خواهد کرد  و از آن جا که خود تومال

ین لذا این مساله خود مشكالتی را به وجود خواهد آورد  اما مسائل اخیر دزدی دریایی مجددا  توجه و منافع بین المللی را در اتتفاده از ا

   2معاهده به اصطالح غیر مستعمل جل  کرده ات 

 

 : حمایت از نظم عموم  با اجرای قانون دزدی دریای  پیشیرد

از آن جا که کشورها می خواهند از  امابین المللی ناشی از وقایع دزدی دریایی در تومالی، فوق العاده و موثر بوده ات    همكاری

زیر بار مسوولی  تنگین هزینه های اجرایی این موضوع شانه خالی کنند، لذا از پذیرش مسوولی  رتیدگی قضایی طفره می روندد  اگدر   

المللدی از   ین، محاکمه و مجازات نشوند امكان توقف دزدی دریایی وجود ندارد  در صورت فقددان پاتدخ جدامع بد    دزدان دریایی تعقی  

جمله از کار انداختن دزدان دریایی، به احتمال بسیار زیاد، کشتی های حمدل و نقدل دریدایی بده شدرک  هدای امنیتدی خصوصدی روی         

روش های جبران خسارت در ایدن    جس  و جوی راهكارهای دیگری خواهند بود خواهند آورد و خود چاره های دیگری اندیشیده و  در 

کنوانسیون تدرکوب اعمدال غیدر قدانونی علیده امنید        »موضوع که توتط مراجع قضایی اتخاذ می شود خواه از طریق تاز وکار ناشی از 

ی جدیدی در حقوق بدین الملدل مطدرح مدی کندد       و خواه از طریق دادگاه های عضو ثالث مانند کنیا، خود مسائل حقوق« ناوگان دریایی

کننده دزدان دریایی، در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی محكم ریشده   دتتگیرصریح ترین پاتخ یعنی محاکمه در دادگاه های کشور 

 دوانیده اما هنوز این روش به عنوان گزینه جدی تلقی نشده ات   
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