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هاايدرس حقوق دريکالسراتيتقر

اسفاديدکتر نجف

:اولقسمت

رژيم و زواياي حقوقي درياي خزر که نويسندگان مختلفي از نويسندگان ايراني و کتاب

.خارجي مقاالتي دارند که بايد ترجمه شود

توانيم عنوان بيشتر نمي٣يا ٢المللي دولتها نيز در طول ترم رابطه با تحليل عملکرد بيندر

:کار کنيم در بحث ح درياها سه شاخه حقوقي سراغ داريم

in't law of the seaـ حقوق دريا ١

Maritime lawو ?ـ حقوق دريايي ٢

of water in't lawالملل آبهاـ حقوق بين٣

درياها و ح دريايي يک وجه اشتراکي دارند و آن کشتي است که بايد ببينيم چه حقوق

در قلمرو ح درياها بحث صالحيت برحسب نوع کشتي قابل . ي داردبندتعريف و تقسيم

.بندي شناورهاستاحراز صالحيت منوط به اين تقسيم. اعمال است

چيست؟يکشت

تري وجود دارد و البته در قوانين داخلي کشورها هم کشتي ح ب دريايي تعريف دقيقدر

کشتي به : گويدمي٥٤ه ماد٢در قانون دريايي کشور خودمان بند . تعريف شده است

اين تعريف جامع و مانعي نيست در اين . شود که در دريا بار حمل کنداي اطالق ميوسيله

توان عنوان اي ميمسافر از آن خارج است و به هر وسيله. اردتعريف چند اشکال وجود د

حظه هر سند ب دريايي را مال. کشتي را اطالق کرد و رودخانه در نظر گرفته نشده است

به لحاظ سبک و سياق مقررات و ضوابط در ابتدا در بحث عناوين و اصطالحات . کنيد

لندن در رابطه با مقابله با نسي، کنوانسيوويکنوانسيون اس. کشتي تعريف شده است

آلودگي، در همه اينها کشتي مورد تعريف و توجه قرار گرفته است اما يک سندي وجود دارد 

کشتي : سند٢ماده . ١٩٨٦شتي که معروف است به کنوانسيون لندن که در رابطه با ثبت ک
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حمل و نقل ايشونده که با نيروي محرکه خود برعبارت از هر گونه شناور دريارو و هدايت

گيرد به استثناء المللي مورد استفاده قرار ميکاال، مسافر يا هر دو در تجارت دريايي بين

اين کاملترين تعريفي است که در ح . تن٥٠٠زير شناورهاي با ظرفيت ناخالص ثبت شده

املدريا ش. اي دريارو استکشتي وسيله. توانيم داشته باشيم و مورد استناد قرار دهيمب مي

تواند با نيروي باد ـ مازوت و با نيروي محرکه خود مي. اقيانوس، دريا و منظور آبها است

باشد، به استثناء شناورهاي ظرفيت مينيروي سوخت اتمي و به منظور حمل کاال و غيره 

تن ظرفيت خالص يعني حجم ثبت شده، قانوني و رسمي است که کشتي ٥٠٠ناخالص 

کند که معموالً در انبارهاي کشتي و در کشتيراني جايز است و لتواند بار قبول و حممي

ني که در گيرد ظرفيت ناخالص يعني اين ظرفيت بعالوه جاها و اماکچيدمان کاال صورت مي

مثالً روي عرشه معمول نيست کاال چيده . جاي دادن مسافر را نداردکشتي هست و قابليت

توانيم بنابراين، اين تعريف را مي. قرار دهندشتيممکن است کاالها را در راهروهاي ک. شود

.مبناي تعريف کشتي قرار دهيم

.االجرا نشده استهنوز الزم١٩٨٦کنوانسيون

رچم و تابعيتثبت، پ: کشتي

.کنوانسيون داريم٢٠٠بحث حقوق درياها حدود در

يک کشتي تا قبل . شود بحث ثبت کشتي استجمله مطالبي که در بحث کشتي مطرح مياز

شود و به اين آنچه که يک واقعه حقوقي حساب مي. ء فرقي ندارداز ثبت آن با يک تکه شي

براي ثبت ١٩٨٢و ١٩٥٨هاي کنوانسيوندر. دهد ثبت کشتي استهويت، هويت ميشيء بي

شده است و معمول براين است که براي کشتي متقاضي در فتهکشتي مقرراتي در نظر گر

ثبت کشتي . اي وجود داشته باشدرسد بايد يک عالقهکشوري که کشتي در آنجا به ثبت مي

معموالً در . شوداي باشد که کشتي با کشوري دارد که بنام آن ثبت ميبايد براساس عالقه

است يا يک سازماني است که فردي رتخانهکشورها يک سازماني متولي ثبت است که يا وزا

در کشور . در ايران سازمان بنادر و دريانوردي را داريم. آيداز يک وزارتخانه به حساب مي

اي که ارهمعموالً اد. در کانادا وزارتخانه دارد. کرواتي وزارت حمل و نقل دريايي وجود دارد

که شماره و کد دارد و از طرف استشود، دفاتري موجود براي ثبت کشتي در نظر گرفته مي

شود و براي ثبت کشتي بايد نامي داشته شود و مهر و موم مينهاد قضايي و اجرايي کنترل مي

مقر و محل اقامت کشتي بايد مشخص باشد . نام کشتي بايد توسط سازمان کنترل شود. باشد



ir.zarrokh.www

٣

به زبان . وددر سند کشتي اين نام حک ش. شخصات کشتي بايد در دفتر مشخص شودو م

.شوددر انتهاي کشتي مقر کشتي ثبت مي. التين و زبان کشورها حک شود

همه اين عمليات که انجام شد به کشتي . آيدکشتي در دفترچه خود کشتي ميمشخصات

در انتهاي کشتي . ش داشته باشددهند که پرچم آن کشور را بر روي خود منقواجازه مي

رسد و پرچم شود نهايتاً کار ثبت و به اهتراز در آمدن پرچم به انجام ميپرچم منقوش مي

کند با نصب پرچم کشتي هويت پيدا مي. تابعيت کشتي استمعرفايراني و پرچم پاشنه که 

قوقي پيدا توانيد از آن حمايت سياسي کنيد کشتي وقتي که شخصيت حو شما در ح ب مي

در حقوق ما يک شخص حقيقي داريم . يعني شخص حقوقيRemگويند کند به آن ميمي

که کشتي وقتي ثبت شد . دهيم و يک شخص حقوقيکه در مورد آن عمل حقوقي انجام مي

در غرب کشتي خودش خواهان و . Remيعني . کندداراي شخصيت حقوقي پيدا مي

تواند مورد تعرض قرار گيرد و ممکن ق عمومي هم ميدر حقو. گيردخوانده دعوي قرار مي

.شوداست پاي کشورها را به ميان بکشد براي اينکه يک تبعه محسوب مي

هاي آيد هزينهمعموالً يک شرکتي مي. ship's husbandکشتي يکي شوهر کشتي بستگان

سفر را تامين گيرد و تمام نيازمنديهاي يک تعمير و مديريت و تجهيز و غيره را بعهده مي

و ديگري خواهر کشتي، کشتي ديگر است که ship's hesbandشود کند و لذا ميمي

.شودتوسط خود ما تعيين مي

اينک کشتي در آن قرار گرفته است حال ممکن است سينه معرف آبهايي است که همپرچم

و پرچم سينه کشتي در حال عبور باشد يا لنگر انداخته اين پرچم مالکيت و تابعيت ندارد

.نشانگر محل قرار گرفتن آن است

يک پرچم ديگر وجود دارد و آنهم . شوددرياي آزاد اصوالً از پرچم سينه استفاده نميدر

براي اعالم . المللي دريايي است براي مخابره وضعيت کشتيهاي مخابراتي بينپرچم

استفاده شد يا دو گويند از يک شعله پرچمواحد پرچم شعله است و مي. وضعيت کشتي

شود کشتي دو پرچم داشته باشد؟ميآياشعله و غيره

امکان دارد . تواند پرچم يک کشور باشد يا اينکه کشور داراي دو تابعيت باشدپرچم نميدو

بدليل ماموريتي که کشتي پيدا کند و کشتي در آن سازمان کار کند و در سالهاي بعد از جنگ 

هزار دالر هزينه ٣٠اينکه کشتيراني هزينه دارد هر کشتي روزي بدليل) ٥٠دهه (جهاني دوم 
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تواند اعطاء ماموريت آن اين است که سازمانها حق اعطاء تابعيت را ندارد اما ميدليلدارد و 

سي سال پيش بيمه اجباري . از طرف ديگر مقررات کار روز بروز سختر شده است. کند

استانداردهايي را بايد رعايت کنند از لحاظ بهداشتي، هاکشتي. نبوده اما امروزه اجباري است

کشورهاي . وجود دارد که در قوانين دريايي کشورها مطرح استعهداتيتغذيه، دارو و ت

رسانيم که اين استانداردها را بريم در جايي به ثبت ميها را مياروپايي گفتند که کشتي

رفتند در جايي که اين قضيه در آن اشد لذا ميها را بدنبال نداشته بنداشته باشد و اين هزينه

.رساندندنباشد کشتي را به ثبت مي

کشور به ١٥٠کشتي ثبت شده و در حاليکه ايران ٣٥٠٠ليبريا که يک کشور مايکرو است در

رسند تابوت دريايي هايي که بدون استاندارد و در ليبريا به ثبت ميکشتي. ثبت رسيده است

شود که با استانداردهاي هايي اعطاء ميراين پرچم مصلحتي به کشتيبناب. شودگفته مي

پرچم مصلحتي پرچمي است که هيچگونه علقه . رسدبه ثبت ميذکورضعيف کشورهاي م

باهاما هم يکي از کشورهايي است که . بين کشور صاحب آن و کشور ثبات وجود ندارد

.رساندها را به ثبت ميکشتي

ها هست مثل اتحاديه خليج فارس ـ اتحاديه کشورهاي ه اتحاديهکه متعلق بهاييکشتي

٦٠اتحاديه داراي . آفريقا يا اروپا، اينها بايد با حفظ تابعيت خود به اين اتحاديه وارد شود

ها با حفظ تابعيت با نصب لوگو و کشتي و لذا کشتي٨کشتي دارد و ايتاليا ١٢کشتي است 

.توانند نصب کننداديه است را ميعضويت در اتحاندهندهپرچم که نش

.شودرابطه با اين بحث چند سوال مطرح ميدر

شود اصوالً براي ورودش چه وقتي که يک کشتي بازرگاني وارد آبهاي داخلي مياصوالً

شرايطي را بايستي رعايت کند و چه مدارکي بايد همراه کشتي باشد تا کشور ساحلي بتواند 

در اين خصوص مقررات کشور . در کند و با آن همکاري کنداجازه ورود به کشتي را صا

شود وجهي دارد که اصوالً عين حاليکه مقررات ب محسوب ميرآمريکا مقرراتي است که د

در جامعه ب و ايجاد نظام يکسان ب نقشي بسيار مهمي داشته و دارد و بسياري از مقررات 

ابطه با ورود کشتي همانطور در مقررات المللي الهام گرفته از آن مقررات است که در ربين

کشتي به آبهاي داخلي و بندر کشور مورد ودآمريکا آمده يک ؟ هست بايستي در زمان ور

اين . نظر بايد اين مدارک در کشتي باشد و در بدو ورود به بندر اين مدارک بايد ارائه شود

: مدارک عبارتند از
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چند مورد را general departure maritime trafficدر رابطه با ١٩٦٥کنوانسيون در

شود وقتي وارد بندر مي. تاکيد کرده که بايد وجود داشته باشد و کشتي بايد آنها را ارائه بدهد

آبراهها و گذرگاههايي در بندر است که بصورت مصنوعي ساخته شده و کشتي در آنجا 

آيد روي کشتي و ي کند ميخواهد مدارک را بررسبندري وقتي که ميامکند و مقتوقف مي

گيرد و به بندر کند و از آن زمان ديگر کشتي در اختيار بندر قرار ميمدارک را بررسي مي

شود و در آنجا شود و در مرحله دوم مدارک به داخل بندر و به دفتر برده ميهدايت مي

.شودبررسي مي

ا نياز به اخذ مجوز کشور يا مقررات حقوقي حاکم بر آبهاي داخلي چه رژيمي است آيرژيم

ارزش و اعتبار خشکي را به . ساحلي هست يا نه؟ اصوالً آبهاي داخلي معادل سرزمين است

دهند صيانت از کشور و حاکميت کلي و اصل نظام عمومي و امنيت و آبهاي داخلي مي

تمام آن قواعد در آبهاي داخلي هم به رسميت شناخته شده شدصلحي که بايد در کشور با

براي آنها تردد از اين آبها و . در اين رابطه کشورهايي که نظام حقوقي مترقي دارند. ستا

گذارد توقف در اين آبها مقررات مشخص و مصرحي دارند که هيچ اشکالي را باقي نمي

متاسفانه اصوالً اين صراحت لهجه و ادر کشور م. شود مراجعه کرد و جواب را يافتمي

بعضي از نويسندگان مثالً آقاي . را نداريم و در واقع قانوني نداريمکالم و تصريح در قانون

کنند يا بايد کند به عمومات اشاره ميخواهد صحبت بيگدلي وقتي در مورد آبهاي داخلي مي

. کنيممثل آمريکا مراجعه ميشرهاالمللي استناد کنيم يا به مقررات برخي کاز مقررات بين

اي کشورها مشکالتي که در پاره. رد آبهاي داخلي نشده استوا١٩٨٢و ١٩٥٨کنوانسيون 

خورد و در حقيقت نحوه خروج و ورود کشورها، وجود دارد متاسفانه از همين جا آب مي

نشده ديلدهد به قانون تبها و صالحيت مسايلي که در داخل کشورها رخ مياحکام کشتي

ها به بحث ورود کشتيvessels nor aircrattدر قسمتي از کتاب درخصوص . است

با صالحيت قضايي از نويسندگان و حقوقدانان Jurisdicationآبهاي داخلي و مسئله 

.آمريکا و کميسيونها استفاده کرده و مورد توجه قرار داده است

در ماده يک ١٩٢٣international maritime and portsوجود دارد بنام کنوانسيوني

هاي شناسد و آن اينکه تمام بنادر که توسط کشتيرسميت مياصلي را به: کنداشاره مي

دريارو مورد استفاده هستند براي تجارت آزاد هستند و کشورها را تابع قيد و شروطي 

مشهور آمريکايي يک تفسيري را در همين رابطه مطرح ندهآقاي کلمبوز نويس. کندنمي
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المللي باز باشند تا بتوانند بار را فيک بينکند در زمان صلح بنادر بايد در مقابل و نزد ترامي

در موقعيت اضطراري و وضعيت . تخليه کنند يا بار بگيرند و مسافر را سوار و پياده کنند

اينها . اند، بسته شوندکه دچار اين وضعيت شدهيهايقهري بنادر نبايد در مورد کشتي

هم تاکيد شده است و در مواردي است که در مقررات آمريکا آمده و در کميسيون ح ب 

کميته ح ب آمريکا مورد توجه قرار گرفته و آقاي کلمبوز

the law of seaدر رابطه با وضعيت . نيز آن را بصورت کامل مورد توجه قرار داده است

آمده است در قسمت يک اين سند از conventionکند در همين اضطراري که صحبت مي

جي حق ورود به قلمرو کشور ساحلي در واقع ضروري هاي خارکشتي: آمده است٤٨ماده 

.روي عرشه يا براي ترک کردن را داردربا هدف ايمني کشتي يا پرسنلي ب

ها به آبهاي داخلي و بنادر امري است که مقررات ب و قوانين ملي مثل ورود کشتيپس

د بنادر شوند و توانند وارهاي بازرگاني ميآمريکا آن را پذيرفته و تصريح کرده که کشتي

.نکات ذيل قابل استنباط است. دسترسي داشته باشند

شود و اعمال کنيم و اصوالً در شرايط کلي چنين استنباطي ميزمان صلح صحبت ميدر

هايي تنظيم کنند نامهتوانند براي اين وضعيت يکسري قواعد و موافقتکشورها مي. شودمي

نند و اين به شرايط سياسي بين کشورها بستگي تر از قوانين ب بککه شرايط راحتي سهل

تر نه مگر در مورد کشورهايي که آنها تر کنند اما سختتوانند سهلميشرايط را معموالً. دارد

را به رسميت نشناخته است و از طرف ديگر يک قاعده ب هم داريم و آن اصل عدم تبعيض 

تنظيم کرديم و اين قرارداد حالت اگر ما قراردادي را . ها و هواپيماهاستدرخصوص کشتي

اي است و براساس حقوق معاهدات اشکال ندارد حوهعليدو طرفه داشته باشد و اين قاعده 

.و در نبود معاهده آن دو اصل بايد رعايت شود

بازرگاني حامل بسط مناسبات اقتصادي بين کشورها هستند و لذا کشورها سعي هايکشتي

هاي سياسي و مخاصمات موجود نکنند و موجبات وارد حوزهکنند که اين کشورها را مي

کشور ساحلي در آبهاي داخلي بر موقعيت، نحوه . آورندضرر مردمان را فراهم مي

هاي بندر حاکم بر کانالگنجد و نظامدر نظام بندر ميوبرداري و غيره حاکميت دارد بهره

.المللي و تاسيسات نزديک به بندر استبين

شود مثالً اکر قصد ورود به ايران داشته باشد پرچم ايران بر العرب ميوارد شطکه کشتي

القصر و خواهد برود امدهد و اگر ميروي سينه خود را تحت حاکميت قوانين ايران قرار مي
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اش عراق باشد معلوم است که تحت قواعد و قوانين عراق خواهد بود اما اگر پرچم سينه

ت بخشي از آن تحت حاکميت مصر و بخشي هم تحت حاکميت نيل اسلاي مثرودخانه

.سودان است لذا در هر بخش تحت حاکميت قوانين داخلي آن کشور خواهد بود

کند کشتي اي اتفاق افتاده است که بحث صالحيت را مطرح مييک قضيه١٩٥٢سال در

. بوده استدر حال عبور از کانال سوئز١٩٥٣مارس ٣٠لويزيانا که آمريکايي است در 

شخصي بنام جان روس بوده است که خدمه و مالح دريايي بوده که بر روي کشتي کار 

متهم . کندگيرد و فوت ميضرب و شتم قرار ميدکرده است و توسط شخصي ديگر مورمي

خانم يا . در کانال قواعد بندر حاکم است. شودبه قتل هم دستگير و تحويل مقامات مصر مي

نويسد به يکي از نمايندگان کنگره مبني بر اينکه همسرم که دست اي ميآقاي متهم نامه

اي نماينده کنگره يک بيانيه. مقامات مصري است بخواهيد که آمريکا مورد محاکمه قرار گيرد

) بندر(اصل بر صالحيت محلي . شوددهد و نتيجه به اين صورت ميبه شرح ذيل ارائه مي

پذيرد که کشتي در زمان شناسايي شود و آمريکا مياست و اصوالً صالحيت مصر بايد

با نظم باطگيرد ارتالبته اگر جرمي که در بندر صورت مي. توقف تابع مقررات بندر است

عمومي داشته باشد در صالحيت کشور ساحلي است اما اگر ارتباطي نداشته باشد تحت 

.صالحيت کشور صاحب پرچم است

: هاي بازرگانيکشتي) الف. يم کنيمها را بايد تقسما کشتيالبته

حقوقيهايصالحيت

کيفريصالحيت

)در عرصه ح ب و مقررات آمريکا(کيفري اصوالً هايصالحيت

. دهند حتي در زمان صلحنظامي را معموالً کشورها اجازه ورود به بندرشان را نميهايکشتي

وارد بندر ما شود و تشريفات و سال به يک کشتي نظامي پاکستاني اجازه داديم٣٧ما بعد از 

تواند در بندر روز نمي٢١سلسله مراتبي دارد که بايد طي شود و اگر وارد هم شد بيش از 

سال اجازه ٤٠کشتي فرانسه بعد از ) وزارت خارجه و دفاع اجازه گرفته شود. (ماندباقي ب

.پهلو گرفتن در بندر ويتنام داده شد

صالحيت کشور ساحلي است مگر موارد خاصي باشد که مورد کشتي بازرگاني اصل بردر

يک کشتي بازرگاني آمده در بندر رجايي يا . عرفاً صالحيت رسيدگي نداشته باشيم

کشور ساحلي به . لذا کشور ساحلي داراي صالحيت اعم و اخص است. بندرعباس وارد شد
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گاهي ارتکابي داخل کشتي هست اما مطور اعم صالحيت رسيدگي در خصوص جرائ

ممکن است بصورت خاصي در قانون داشتن کااليي و ارتکاب فعلي را جرم تلقي کنيم در 

.آنصورت بايد ديد که قوانين آن کشور چقدر پيشرفته است

:هاي حقوقيدر رابطه با صالحيتاما

دعاوي پرسنلي)    ١

ساير دعاوي)    ٢

يک کشور ديگر باشد اين بحث در کنوانسيون مذکور آمده است که کشتي اگر دردر

دعاوي پرسنلي فيمابين . مقررات کشور صاحب پرچم بر افرادي که در داخل کشور هستند

.باشدپرسنل يا فرمانده يا خدمه و مسافران تحت صالحيت کشور صاحب پرچم مي

اما ساير دعاوي، دعاوي غيرپرسنلي است . هاي بازرگاني اساساً مليت مطرح نيستکشتيدر

اين قبيل دعاوي در کنوانسيون . شودمحيط زيست، نپرداختن عوارض و غيره ميمثل تصادم، 

آمده است که در رابطه با تصادم صالحيت رسيدگي به دعاوي تصادم را در ١٩٥٢روکسل 

جزئيات دعوي هم به اين صورت . مرحله نخست در صالحيت کشور ساحلي دانسته است

کنند و و از زواياي مختلف عکس تهيه ميگان هستندگروه متخصصين و خبرهIJSاست که 

بعد از تشخيص کشتي مقصر وارد بحث صالحيت . دهندبا يک گزارش به طرفين مي

هايي clupيک هاتيشوند و اينها در صالحيت دادگاه کشور ساحلي است معموالً کشمي

. رساننددارند که اين امور را به انجام مي

کننداالصول بايد به ايران بيايند و طرح دعوي مياينها عليخودي با خودي کشتي

ايران صالحيت رسيدگي دارد١٩٥٢کنوانسيون ١ماده ١بند خودي با خارجي کشتي

اگر رضايت طرفين باشد ايران (عليرغم مليت ) اي ـ ژاپنيکره(خارجي با خارجي کشتي

داردتصادم صالحيت رسيدگي

توانند به محکمه ايراني رجوع کنند مي) شتي چينيدوک(خارجي با خارجي هم مليت کشتي

عوارض بندري يک حق . و محکمه در مورد پرداخت عوارض هم به همين صورت است

توانيم عليه کشتي طرح دعوي کنيم اگر از دسترس ما خارج عيني و حق ممتاز است و مي

حق عيني شد اگر مشمول مرور زمان نشود ذاتاً يک حق ممتاز است و حق عيني است و

ماده . حقي است متعلق آن عيني باشد و شما هر جا که کشتي را پيدا کنيد حق را طرح کنيد
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کشتي نبايد منتقل به غير باشد انتقال به غير مسقط حق . قانون دريايي مرور زمان را داريم

.ايمآنها پيوستهبهکنوانسيون داريم و غالباً ٢٠٠درح دريايي . عيني است

اي از سرزمين کشور محسوب هاي نظامي، اوالً کشتي نظامي به منزله قطعهمورد کشتيدر

ماند و يا مثل يک سفارتخانه که خيلي مهم است به شود کشتي نظامي مثل يک پادگان ميمي

.تواند پناهنده شود ژنرال دوگُل به کشتي نظامي پناهده شدندنحوي که کسي مي

فرض کنيداگر

ـ جرم درداخل کشتي١

ـ محل وقوع جرم خارج از کشتي٢هاي کيفري صالحيتـ ١

)محل وقوع جرم در امور کيفري مهم است(نظامي کشتي

هاي حقوقيـ صالحيت٢

در . شوندروز به عمليات اعزام مي٢٠نفر در کشتي ونزوئاليي با حکم ماموريت به مدت ١٠

االخره با مديريت رسند و بنفر به قتل مي٢گيرد و اين مدت يک نزاع جمعي صورت مي

. شودکاپيتان غائله ختم مي

کميسيون . سوال اين است که کدام کشور براين جرم و رسيدگي به آن صالحيت داردحال

ح ب مقرراتي تنظيم کرده است که بسيار جالب است و بعداً هم عرف شد و کشورها هم در 

.ماند براساس آن بايد سه حالت را در نظربگيريقوانين خود آورده

ـ جرم کانّه در خاک ونزوئال مجني و مجني عليه هر دو از کشور صاحب کشتي هستند) الف

. باشدمحاکم و قوانين کشور ونزوئال حاکم مي. صورت گرفته است

)قاعده محل وقوع جرم(در داخل جرم

مجني يا مجني عليه از کشور صاحب پرچم) ب

مجني و مجني عليه از کشور ساحلي هستند) ج

tlag stateاست البته با تمايل به lacal Jurisdictionدر حالت دوم هم غلبه با ـب

.چون يکي از اتباع مال کشتي است

به نظر . اند که حالت سوم در صالحيت دولت ساحلي استـ برخي نويسندگان گفتهج

گيرند و تصور بر اين است که هر دو رسد مالحظات سياسي و قضايي را در نظر ميمي

از ديدگاه حقوق بشري و تعارض قانون دو کشور و بحث تفسير مضيق قوانين . يراني باشندا

ليبي با کشوري که مجازات کمتري دارد محاکمه درممکن است شخص جاني بخواهد که 
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خواهد در کشور ساحلي حال اگر مي. شود لذا کشور صاحب پرچم صالحيت رسيدگي دارد

.ظه شودرسيدگي شود اين موارد بايد مالح

:اگر جرم در خارج از کشتي باشداما

ضمن . جرم ناشي از ماموريت رسمي يعني کشور ونزوئال صالحيت رسيدگي دارد)    ١

لذا . شودلذا مسووليت کيفري به حقوقي تبديل مي. اينکه در ح ب مسووليت کيفري نداريم

.شوددعوي در محل اقامت خوانده طرح مي

.بيني نشد در ماموريت سهل باشدت غيررسمي باشد يا پيشجرم ناشي از ماموري)    ٢

ح ب يک قاعده وجود دارد و آن اين است که اگرفردي مامور اجراي اقدام رسمي است در

شود اگر در انجام اين ماموريت مرتکب خالفي شد و جرمي مرتکب شود عطف به کل مي

کند و در ايران ازدواج کرده و مثالً کسي در کشتي ونزوئال کار مي. رسديعني به دولت مي

ماموريت رسمي است اما حمل کاال . يخچال آورده استتگاهبراي باجناق خود چند دس

.غيرماموريت رسمي است

کند به اينکه عطف به کل شدن معنايي ندارد و اصل شخصي رسمي نبودن کمک ميقاعده

لي محرز است و البته دهد و لذا صالحيت کشور ساحبودن جرم مجازات خود را نشان مي

امکان وجود قراردادهايي بين دو کشور هست و در آن صورت هم کشور صاحب پرچم بايد 

هاي بازرگاني شما وقتي که فهرست کاال را در کشتيهد،کشور ساحلي را در جريان قرار بد

کنيد فردي از سوي دستگاه قضايي وارد کنيد، کميت و کيفيت کاال را مشخص مياعالم مي

پرسد که مصرف مشروبات الکلي شما چقدر کند و ميشود و کاالها را کنترل ميشتي ميک

ليتر آن را در جايي قرار ١٠٠روزي که هستيد چقدر مصرف داريد و ٢٠است و شما در 

.کنندکنند تا زماني که حرکت ميدهند و الباقي را پلمپ ميمي

دهيم و با اين کنيم صورت کاالها را ميشويم آن را اعالم ميوقتي که وارد بندري ميما

شود تشريفات قضايي بسيار وقتي کشتي وارد بندر مي. کنيمليست تکليف همه را روشن مي

.مهمي دارد

سازمان ملل به صورت زير تقسيم ١٩٨٢ژنو و ١٩٥٨هاي دريايي براساس کنوانسيونقلمرو

:شودمي

ـ آبهاي داخلي١

ـ درياي سرزميني٢
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مجاور ـ نظارتـ منطقه ٣

ـ درياي آزاد٤

رابطه با آبهاي داخلي بايد چند نکته را روشن کنيم قسمت اول تعريف دوم نحوه تقسيم در

رژيم حقوقي حاکم بر خط مبداء و بحث نحوه اعمال . خط مبداء بايد بررسي شود

.هاي بيگانه استهاي قضايي نسبت به کشتيصالحيت

داخلي آبهايي هست که واقع در قسمت خشکي خط آبهاي ٨ماده ١٩٨٢کنوانسيون در

خط مبدا درياي سرزميني عبارت است خطي که به جزر کامل درياها . مبداء درياي سرزميني

هاي سرزميني ماست که ما عنوان شکل اول اين يک شکل عادي دور از واقعيت. مماس باشد

شکل . توانيم ارائه دهيماميهاست ردوم که منطبق با واقعيتلاما يک شک. دهيمرا به آن مي

.دوم به دليل وجود جزاير در منطقه تحت تاثير قرار گرفته است

در رابطه با خط مبداء درياي سرزميني بحثي در خود : موجود در منطقه عبارتند ازجزاير

شان فاصله کنوانسيون وجود دارد که اگر کشورها جزايري داشته باشند که اين جزاير فاصله

١٩٨٢در کنوانسيون . کنندالجزايري را تاسيس مييکديگر باشند سيستم مجمعمشخصي از 

کشور ما . شوديعني کشوري که از چند جزيره تشکيل ميالجزايريعکشور مجم٤٦ماده 

الجزاير يعني يک گروه از کند مجمععنوان مي٤٦ماده ٢در بند . الجزايري نيستمجمع

آبها و ساير عناصر طبيعي را آنچنان نزديک به هم جزاير منجمله بخشهايي از جزاير که

يک واحد مستقل جغرافيايي، اقتصادي يا بيعيمرتبط ساخته که آن جزاير آبها و عناصر ط

دهد و يا اينکه به طور تاريخي به عنوان يک واحد مستقل قلمداد سياسي را تشکيل مي

.اندشده

تواند بصورت مستقل در يک نگاه ميدرکشورمان يکسري جزاير داريم که اين جزاير ما

اي خود يک واحد مستقل شناخته شود اما با توجه به خواصي که شناخته شد و هر جزيره

ميزان درياي ١٣١٣قانونگذار ايران آمده و در قانون ١٣١٣بين جزاير وجود دارد از سال 

ن، ايران براساس اي. مايل بود٦عرض درياي سرزميني يزانسرزميني يا حد مشخص و م

الجزاير است و دليلي هم که وجود دارد بين اعالم کرده بود که کل جزاير منطقه يک مجمع

٢٠اين جزاير فاصله کمي وجود دارد مثالً بين جزيره تنب کوچک و بزرگ چيزي حدود 

، تنب ٢ـ فارور ٦/٢ـ الوان ٨/٨کيلومتر فاصله وجود دارد و بين جزيره کيش با فالت ايران 

فاصله اين جزاير از . و غيره فاصله دارند١٧ـ خارک ٣ـ هرمز ٣٧ـ ابوموسي ٥/٢٥بزرگ 
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يک قانوني در مجلس وقت تصويب شد قانون ١٣٣٨در سال . يکديگر خيلي کم است

که براساس يمايل را اعالم کرد براي حد نصاب درياي سرزمين١٢آنجا ١٣١٣اصالح قانون 

الجزاير بوجود آمده براساس تا مجمع٢ديده شد که آن چيزي که بدست آمد در بعضي جاها

الجزاير الجزاير يک مجمعاما در حقيقت در مجمع. الجزاير داشتيمدو مجمع١٣١٣قانون 

.آورندواحد سياسي و اقتصادي مستقل را بوجود مي

اصوالً خط مبداء در کشور ١٣و ماده ١٩٨٢کنوانسيون ١٠و ماده ٨و ماده ٧ماده براساس

تمام آبهايي که در . ما که يک امر آزادي است و کنوانسيون به اختيار کشورها قرار داده است

برآمدگي جزري يک . داخل خط مبداء درياي سرزميني قرار دارد جزو آبهاي داخلي است

هم ٢٤گيرد اما در مد در داخل آب ماده منطقه خشکي است که جزر باالي آب قرار مي

تواند برحسب مورد خطوط مبداء را با هر يک از مواد ساحلي ميکند که کشوراشاره مي

.فوق که با شرايط و اوضاع و احوال تناسب دارد، تعيين نمايد

:مهمنکته

بينيد که خليج ها نگاه کنيد مياهميت اين منطقه است که بايد شکافت اوالً اگر به نقشهبحث

٢٠تا ١٨در عمان و شارجه ميزان عمق .فارس بيشترين عمق آن در آبهاي ايران قرار دارد

خليج فارس آب . متر عمق آن است٨٠متر است و در مناطق نزديک ايران عمق آب تا 

بنابراين ما روي مقوله کشتيراني . امور غيرکشتيراني از آن استفاده کنيمرايشيرين ندارد که ب

.تکيه داريم

ر اين کشتي با ميزان عمق دريا ارتباط متر آبخور دارد و لذا عبو٣٥کشتيراني يک کشتي در

متر هريک کميته وجود ٦در . کليد منطقه خليج فارس استدارد و لذا آبهاي ايران شاه

آيد کريدورهاي دريايي را اين کميته مي. داردکه کميته مربوط به ترافيک دريايي است

براساس . يه کرداولين بار اين سند را انگلستان تهtssاست به روفکند که معمشخص مي

به طور جدي کارکرد و Imoمسئله مطرح شد و ١٩٦٧از tssاين سند اولين بار مسئله 

Imoدر رابطه با مناطق . برداري قرار گرفتيک گزارش چاپ شد و در معرض بهره

را در خليج فارس tssرسد که به يک جايي مي. اين کار را انجام داده استImoمختلف 

براساس Imoکنيد کريدورهاي ترسيمي توسط ها را که مالحظه ميهنقش. کندمشخص مي

کامالً جدا است و rootinyشود و ترافيک عمق است کريدورها از عمق خليج فارس رد مي

صورتآن مشخص است و با توجه به عمق آبها اين مديريت و کنترل tssتمام نقاط دنيا 
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رتباط دارد هرچه عمق دريا بيشتر باشد بيشترين عمق با سالمتي دريانوردي ا. گيردمي

. احساس امنيت خواهيد کرد و اگر عمق کم باشد امنيت کم است

کنوانسيون هم در رابطه با اين آبراهها آنها را ترسيم کرده و کشورها حق دارند که خود

راههاي دريايي ترسيم کنند و البته با همياري سازمانهاي ب که در امر دريانوردي کار 

در منطقه خليج فارس آبراههاي متعددي داريم که شخصيت منطقه خليج فارس و . نندکمي

آبراهي داريم بنام آبراه لنگه به جزاير تنب کوچک و بزرگ ختم . دسازتنگه هرمز را مي

شود و از سوي دگر به فالت ايران و بخشي از جزاير قشم در شمال آن قرار گرفت که مي

.مايل است٩آن مايل و طول ١٦عرض تقريبي 

آبراه ديگري که وجود دارد بستانه است که معبر آبي است که از فالت ايران و جزيره دو

.مايل است٨مايل و طول آن ١٢فارور قرار گرفت که عرض آن 

فارور و مهرگان است که تنگه طبيعي است که توسط تُنب کوچک و بزرگ و جزيره گذرگاه

تنگه کلرانس که . متر است٦٤مايل است و عمق آن ٢١راه عرض اين آب. ابوموسي قرار دارد

الجزاير باشند قرار گرفته و مدخل آن جزاير هرمز، تنگه طبيعي است که در حاشيه مجمع

تنگه . رسد که کلرانس عبارت باقيمانده از آزادي باشدبه نظر مي. باشدقشم و الرک مي

.مايل است٥مايل و عرض آن ٥هنگام که طول 

مايل است ٢بندند درست است زيرا فاصله بين هنگام و قشم گفته شود تنگه هرمز را مياگر

آبهاي داخلي ايران . شودو با سه کشتي در يک رديف قرار دادن و انفجار آنها تنگه بسته مي

المللي الزاماً آزاد المللي آزاد است يا هر آب بينهر آب بين. المللي استداراي شخصيت بين

. تنيس

خليج فارس اين است که منطقه عمده شمال خليج فارس عليرغم اينکه تعريف آب ويژگي

ها به منطقه هاي نظامي که آمريکاييکشتي. المللي داردبرداري بينداخلي دارد ولي بهره

گذرند و يعني در واقع از قلب آبهاي داخلي ايران مي. گذردفرستند از همين کريدورها ميمي

ناو در منطقه وجود داشت و ٢٠٠در زمان صلح باالي . انجام دهيدتوانيدنميشما هيچ کاري 

درست است که آبهاي داخلي مال خود . همين اآلن هم ناوهاي متعدد در منطقه وجود دارد

البته اگر کشتي قرار بدهيم يا . گذاري کنيمتوانيم آن را مينماست اما چون جنبه ب دارد نمي

. و باعث بشوند تنگه بسته شود مسئله ديگري استننددو کشتي با هم تصادم ک
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خود تنگه . خليج فارس در دست ايران است و کليد تنگه هرمز بدليل عمق آن استکليد

تنگه هرمز تنگه . مايل است٥/٢٧ترين قسمت و عرض آن هم در عريض٥/١٦هرمز طول 

تنگه هرمز، خليج فارس و کليد . عريض است و بنابراين بايد يک رژيم ب بر آن حاکم باشد

ادعاي اين بود که اين سه . موقعيت را صدام هم فهميده بوداين. غيره در اختيار ايران است

بايد در اختيار عراق قرار بگيرد چرا در اين سه ) تنب کوچک، بزرگ و ابوموسي(جزيره 

.توانست تمام کريدورها را کنترل کندجزيره مي

مرز . المللي استرا نداريم چرا چون اين آبها، آبهاي بينحق مسدود کردن تنگه هرمز ما

مايل است و ميانه را اگر بگيريم و آن را ببنديم در آنصورت ٤٠٠خليج فارس هم حداکثر 

البته در زمان جنگ و مانورها . گذارندايم و البته نميتمام منطقه را در اختيار قرار گرفته

. کشتي ايتاليايي را بازرسي کرديم٢٥انور پيامبر اعظم کمااينکه چند روز پيش در ممتوانيمي

امکان دارد که شما کريدورها را به هم نزديک کنيد اما در زمان . کريدورها از هم جدا هستند

توانيم بکنيم چون مديريت منطقه در دست ماست در منطقه تر اين کار را ميجنگ ما راحت

ادي دستاويزي خواهد بود که کشورها اتحادي منشور قطع روابط سياسي، دريايي و اقتص٤١

ها را تشکيل بدهند و در نزديکي مرزهاي ايران مستقر بشوند و اقدام به بازرسي کشتي

هايي که به مقصد کويت و عربستان آورند و کشتيکنند و کميته نظارتي بوجود ميمي

آيند را به راحتي مورد يکه به قصد ايران مهاييکشتياما . کنندروند به راحتي عبور ميمي

الجزاير حق ترانزيت وجود دارد اما در قسمتهايي که در آبهاي مجمع. دهندبازرسي قرار مي

در لنگرگاههاي طبيعي که ١٢د رماده . ضرر وجود داردشود عبور بيمربوط به لنگرگاه مي

رند تا جزء درياي گيدرياي سرزميني قرار مينيخارج از محدوده بيرو... براي بار، تخليه و 

ضرر وجود دارد و وقتي که کشتي وارد در بحث بنادر عبور بي. شودسرزميني محسوب مي

در اين منطقه ما . مقررات کشور بندر بر آن حاکم است. شود رژيم بندر حاکم استبندر مي

.کنيمضرررا اعمال ميدو حق ترانزيت و عبور بي

خط مبداء در منطقه ما ترکيبي از خط مبداء . تاز محصوالت کنوانسيون جديد استرانزيت

.مستقيم و خط مبداء عادي است و البته در جاهايي که خور وجود دارد حالت چرخشي دارد

بسياري از کشورها ترسيم خط مبداء به شکلي که ما داريم ممکن است نداشته باشند در

در . م آمده استيعني بحث ترسيم خط مبداء تابع قواعدي است که در کنوانسيون ه

آمده دهانه رودخانه خط مبداء خط مستقيم نقاط جزر جزاير را بدست ٩کنوانسيون ماده 
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کنيم و آبهاي داخل آن آبهاي داخلي محسوب هم وصل ميهآوريم و آنها را با يک خط بمي

.شودمي

:نکته

درياي ميزان و حد نصاب١٩٨٢در کنوانسيون . ها خيلي مهم استخورها و خليجدهانه

مايل باشد خط مبداء بصورت ١٢يا کمتر از ١٢مايل بود که اگر دهانه خور ٦سرزميني 

در . مايل باشد بايد بچرخد و يک منحني پيدا کند١٢شود اما اگر بيشتر از مستقيم ترسيم مي

که محصول کنفرانس اول ح درياهاست از آبهاي سرزميني هيچ بحثي ندارد ١٩٥٨کنوانسيون 

هاي کنوانسيون يکي از نوآوري. آن هم عدم پردازش بحث درياي سرزميني استو ايراد

هر کشور حق دارد وسعت درياي ٣در ماده . مايل درياي سرزميني است١٢ميزان ١٩٨٢

کمک کرد به بحث خورها ٣ماده . نمايديينمايل دريايي ايجاد و تع١٢سرزميني خود را تا 

٤کند در بند که درخصوص خورها صحبت مي١٠در ماده ٣باتوجه به ماده . هاي بو تنگه

ترين جزر نقاط ورودي طبيعي يک اگر فاصله بين خطوط پايين. کندميزان آن را مشخص مي

کننده ترسيم نمود و آبهايي که توان يک خط محصورمايل دريايي بيشتر نباشد مي٢٤خور از 

مايل ٢٤دهانه خور يا خليج حداکثر اگر . شوندشوند آبهاي داخلي محسوب ميمحصور مي

مايل تجاوز ٢٤کنند اما اگر از ترين جزر ترسيم ميباشد در آنصورت خط مبداء را از پايين

مايل در داخل خور به نحوي کشيده خواهد شد که به ٢٤کرد يک خط مبداء مستقيم بطول 

.نحو امکان در برگرفتن بيشترين آب را در برداشته باشد

اولنکته

اين بوده که بيشترين آب را براي کشور ساحلي در نظر ) ٤و ٥بندهاي (١٠ماده دفه

هاي خودشان را در دوم کشورها آزاد هستند که برحسب شرايط جغرافيايي سياست. بگيرد

.ترسيم خط مبداء اعالم کنند

ال اي است که اگر شرايط بيشترين آب را اعمگونهشرايط به. اينکه شرايط ويژه استسوم

کنيد ممکن است کشور ساحلي مقابل از اعمال اين قاعده خسارت ببيند، اين خسارت 

شود از قاعده حداکثر آب استفاده کنيم در اينجا نمي. ممکن است جهات مختلفي داشته باشد

قاعده برويم آن قاعده بهترين قاعده خواهد بود و آن قاعده انصاف يکو اينجا بايد به سراغ 

.دادگاه طرفين ملزم هستند که از برايند موجود تبعيت کنند. تيا حسن نيت اس
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نظامي در آبهاي داخلي از جلسه قبل مانده بود که بحث مختصري دارد و بعد هايکشتي

ما دو قسمت الف و ب در مقابل صالحيت حقوقي . شويموارد بحث درياي سرزميني مي

.گيريمکشورهاي نظامي در نظر مي

ر حال تخليه بار است و اين بار از کنترل خارج و روي تاسيسات کشتي نظامي د) الف

اينجا خسارات مادي است که در . کندکند و خسارت وارد ميافتد و اصابت ميدريايي مي

در باب صالحيت همان شيوه ماموريت رسمي را مبنا قرار . واقع بحث صالحيت مطرح است

م يک ماموريت رسمي باشد و آنچيزي که ناشي از انجااراتدهيم به اين عبارت اگرخسمي

اي که ضمانت اجرا معطوف به دولت در مانيفست کشتيها آمده لذا طبيعتاً براساس قاعده

بنابراين در اين حالت و شرايط اين کشتي است که تحت اقدام . گرددمتبوع کشتي نظامي مي

بنابراين خواهان . فترا در نظر گرکشتيگيرد و به عبارتي محل اقامت عليه شيء قرار مي

االصول به محل ثبت کشتي نظامي مراجعه و آنجا براساس صالحيت محکمه دعوي علي

کند و موضوع را براساس کشور صاحب پرچم و قانون حاکم بر محاکم استيفاي حق مي

لقکشتي، کشتي نظامي است و از مصونيت مط. کنندقوانين حاکم بر آن کشور پيگيري مي

توانيد بيش از مقداري که بنا است در بندر باشد متوقف کنيد و نه نه شما ميبرخوردار است، 

اصوالً کشور روي کشتي نظامي وسواس دارند و لذا از نظر کشور ساحلي و کشور صاحب 

کشتي نظامي در مصونيت مطلق است و در زمان . پرچم اين ظرفيت قابل اعمال نيست

حاال البته مالحظات سياسي بين فرمانده کشتي . ودرا ترک کند و برربيني شده بايد بندپيش

اما روند . تواند روند رسيدگي را تسريع نمايدو مقامات مسوول در کشور صاحب پرچم مي

.صالحيت براي کشور صاحب پرچم مشخص است

کند واين بار در مانيفست نيامده است و اين کاالي قاچاق کشتي يک باري را حمل مي) ب

در اين وضعيت نه فرمانده کشتي و نه افسران و کشور صاحب پرچم هيچ .آيدبه حساب مي

شود که تقلبي صورت گرفته است و مديريتي بر موضوع ندارند و لذا اين واقعيت آشکار مي

رسمي و در واقع خارج از آن بر کشتي سوار شده و در حين ريتيا حتي در قالب مامو

دهد و در نهايت منجربه خسارات مادي و مالي تخليه در بندر مورد نظر اين اتفاق رخ مي

اينجا به دليل اينکه اين مقوله با کشتي ارتباط . شودشود و موضوع ضرر و زيان مطرح ميمي

جاري کرد و آن کسي که مسبب اين انتقال و راندارد اصل و قاعده شخصي بودن مسووليت 

شود و مسووليت متوجه او ميبايست اين مسووليت را بپذيرد حمل کاالي قاچاق است، مي
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و از قاعده تبعيت استفاده کنيم مسبب اوست و لذا مسووليت براساس قاعده تبعيت متوجه 

عليه شخص، خود اين دامتواند با قاعده اقاين عامل غيرقانوني شود و خواهان دعوي مي

ه او در شخص مورد نظر را به عنوان خوانده دعوي نشانه برود و دادخواستي در محکمه علي

با اينجا اين امکان وجود دارد که کشور صاحب پرچم . کشور بندر بکند و استيفاي حق کند

از يک تسهيالتي مدد بگيرد و شخص مورد نظر را مورد حمايت کنسولي قرار بدهد اما 

گونه نقشي در بحث صالحيت نخواهد داشت و صالحيت از آن کشور صاحب بندر هيچ

هاي کيفري همان نگاه و روش و آئيني که در مبحث صالحيتبنابراينport stateاست 

.مطرح بود در بحث حقوقي هم قابل اعمال است

territorial seaسرزميني درياي

شود تعريفي شروع مي٢در باب درياي سرزميني که قسمت دوم از ماده ١٩٨٢کنوانسيون در

به همين عمومات و کليات مشخص از درياي سرزميني ارائه نشده است و ما به عبارتي 

درياي سرزميني نوار دومي است که بعد از عبور از . کنيمکنيم و تعريفي را ارائه مياستناد مي

بينيم و حد فاصل در ميان آبهاي داخلي و آبهاي آزاد دريا در مقابل خود ميرآبهاي داخلي د

برخي از اسناد، کتابها، بيني کرده استدهد به ميزاني که خود کنوانسيون پيشرا تشکيل مي

کنند که عبارت درستي نيست و آبهاي درياي سرزميني را به عنوان آبهاي ساحلي قلمداد مي

اعم از آبهاي داخلي و سرزميني باشد و در حقوق و کالس حقوق تيتواند عبارساحلي مي

.عنوان درياي سرزميني بايد از آن استفاده شود

١٢و برخي ٩مايل، برخي ٦برخي از نقاط . ته نشده بودسرزميني وسعت در نظر گرفدرياي

کردند و مايل تبعيت مي٢٠٠برخي کشورها مثل آمريکا از . مايل را مبنا قرار داده بودند

اي حاصل در کنفرانس دوم هم نتيجه. مايل را در مقررات و روش خود داشتند٢٠٠ادعاي 

مايل مورد اجراء قرار ١٢جود آمد و ميزان نشد و در کنفراس سوم بود که اجماعي در دنيا بو

بخش دوم قسمت دوم هر کشوري حق دارد ٨٢کنوانسيون ٢در ماده . گرفت و بوجود آمد

مايل درياي از فاصله خط مبداء ايجاد و تعيين ١٢وسعت درياي سرزميني خود را تا فاصله 

مايل ١٢، ١٩٨٢براساس بيني شده بود و مايل پيش٦، ١٣١٣کشور ما براساس قانون . نمايد

بيني شده در ايران پيش) ميالدي١٩٥٩(١٣٣٨بيني کرده است و آنچه که در سال را پيش

مايل پيشنهاد ايران، ١٢در کنفرانس سوم ح درياي مورد تاييد قرار گرفت ١٩٨٢در سال . بود

د موضوع گروه ملي را تشکيل و روي چن. دالجزاير و عمان و فيليپين و چند کشور ديگر بو
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رسد و يکي از يکي ميزان درياي سرزميني است که به تاييد مي. نظر مشترک داشتند

اولين (چون در گذشته زمانيکه رأي تنگه کورفو صادر شد . شودمشکالت جامعه هم حل مي

وسعت درياي هگرفتند راجع بدر اين پرونده ايرادي که قضات مي) Icjپرونده ارجاعي به 

ژنو، اين ماده برآمده از راي صادره از تنگه کورفو ١٩٥٨کنوانسيون ١٦ده سرزميني بود و ما

آيد و از همان زمان بود که دنيا به فکر چاره افتاد و است و در آنجا اين اشکال پيش مي

مايل را به قاعده تبديل است در ١٢ساله و فعاليت برخي از کشور قاعده ١٣هاي فعاليت

مايل و ٢٠٠کشور آمريکا و سريالنکا . مايل بودند١٢دار کشور طرف٥٠حدود ١٩٨٢سال 

.مايل تصويب شد١٢بيني کردند و در نهايت مايل را پيش٩اي عده

ها وضعيت آنها متصل به مساحت ها چرا که تنگهموضوع ارتباط دارد به مساله تنگهاين

ها هم حل شد گهدرياي سرزميني بود و لذا با حل مساله مساحت درياي سرزميني مشکل تن

.تري به خود گرفتهاي عريض و باريک وضعيت مشخصو لذا بحث تنگه

به قول آقاي ژيدل ـ درياي . خواهداي ميضرر مقدمهالمللي عبور بيحقوقي بينرژيم

دولت ساحلي حاکميتي در درياي . سرزميني حاکميت مستغرق کشور ساحلي در درياست

. د تحت رژيمي قرار داد که مبتني بر حقوق ارتفاقي استسرزميني دارد و آن حاکميت را باي

کشورهاي ساحلي . کرده و در ح ب استفاده کرده استاقتباسهاي حقوق داخلي از آورده

نسبت به درياي سرزميني همانند آبهاي داخلي حاکميت مطلق ندارند و حاکميت آنها 

علق به ديگري است و حاکميت ارتفاقي است يعني حقوق عبور است و جايي است که مت

اين گامي . عبور کننداصيتوانند از درياي سرزميني تحت شرايط خهاي دول ثالث ميکشتي

کننده آن شرايط است و آن است به عقب اما يک منفعت عمومي بر آن حاکم است و توجيه

شرايط را بايد تحت عنوان يک رژيم حقوقي ب بشناسيم و آن رژيم از رأس هرم درياي 

ها از درياي سرزميني وسواس گيرد چون دول ساحلي بر روي تردد کشتيني قرار ميسرزمي

المللي واگذار کنيم حق انتقال ممکن است تحليل برود و کاهش و صالحيت تقنيني بينرنددا

ها برسد عبور پيدا کند و جامعه ب محروم از تردد کشورها بشود و خسارات آن به ملت

ضرر مراد اين است که دايره شمول عبور بي. دهيمالمللي قرار ميضرر را تحت شرايط بينبي

و ماده ١٩٨٢کنوانسيون ١٧ماده . ضرر براي چه شناورهايي قابل اعمال استحق عبور بي

در اين . ژنو راجع به درياي سرزميني است و خيلي هم شبيه هم هستند١٩٥٨کنوانسيون ١٤

هاي همه کشتي) ١٩٨٢(ت مقررات اين کنوانسيونبا رعاي. دو ماده دايره شمول روشن شده
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ضرر از ميان آبهاي سرزميني از حق عبور بيشکيکشورها اعم از ساحلي يا محصور در خ

.در اينجا چند نکته وجود دارد که نيازمند تامل است. باشدبرخوردار مي

در تعيين کشورها . کندضرر را منوط به رعايت مقررات کنوانسيون ميـ رژيم حقوقي بي١

ضرر و رژيم حقوقي اين تردد و صالحيت و حق و جايگاه مطلق و بدون عبور و مرور بي

کشورهايي که . قيد و شرط ندارند و در واقع بايد تعهداتي نسبت به کنوانسيون داشته باشند

اما کشورهايي که . خواهند بود١٧صريحاً موضوع صدور ماده اندشدهبه کنوانسيون ملحق 

. اند و اصوالً ملزم به رعايت آن هستنداند بصورت عرفي حکم قانوني را پذيرفتههملحق نشد

را در مجلس به تصويب نرسانده ١٩٨٢و نه کنوانسيون ١٩٥٨کشور ما نه به کنوانسيون 

از انقالب و مستندات خودمان در برخي از قبلاست اما قوانين و مقررات کشور حتي 

وني که بعد از انقالب در رابطه با تحديد حدود قلمرو آبي المللي و در قاناختالفات بين

ايم و بنابراين کشورمان در خليج فارس به تصويب رسانديم، نشان داديم که آن ک را پذيرفته

را امضاء کرديم و مطابق هااين کنوانسيون. يک تعهد عرفي براي خود ايجاد کرديم

ـ در متن اشاره شده آمده ٢. کندد ميمعاهدات، امضاء کنوانسيون يک تعهداتي را ايجا

ها يک عبارت مطلق هاي همه کشور اعم از ساحلي و محصور در خشکي اوالً کشتيکشتي

بعدهاي بعداً که به قسمت. شودمي) بازرگاني و نظامي و خدمات عمومي(هاي شامل کشتي

اي است يعهدهد که در حقيقت طلکنيد مثل بخش دو و زيربخش ج که نشان ميمراجعه مي

آمده است و ناظر بر بخش سوم است و لذا از جهت نوع کشتي شامل ٧که در ماده 

همه . نکته دوم عبارت کشورهاست. هاي بازرگاني، نظامي و خدمات عمومي استکشتي

خشکي ک يک واقعيت را قبول کرده است و آن رکشورهاست اعم از ساحلي و محصور د

کشورهاي ساحلي نيست و حق منحصر آنها نيست و اين اينکه داشتن کشتي الزاماً براي

تواند تسري کند بر کشورهاي ساحلي و بر کشورهاي غيرساحلي هم حقي است که مي

کشورهاي قولهشود ماينجا يک موضوعي وارد مقوله ح ب وارد مي. تواند تسري پيدا کندمي

اي بايد نامهافقتمحصور در خشکي است و اين موضوع است که آيا اين کشورها چه مو

براي اينکه اين کشورها از بنادر کشورهاي موجر استفاده بکنند چه مقرراتي . داشته باشند

کند صالحيت رسيدگي، صالحيت پرچم مساله امنيت چه وضعيت پيدا مي. بايد حاکم باشد

شود اي است که ميدعاوي در چه کشوري بايد صورت بگيرد و اين مقولههو رسيدگي ب
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ضرر هم به لحاظ وضعيت اقليمي کشورها و هم به دايره شمول عبور بي. ن کار کردروي آ

.ها روشن شدلحاظ کشتي

ضرر است که بسيار مهم است که ارتباط دارد با مباحث بعدي که به اعمال عبور بيمفهوم

آمده است ١٩٨٢کنوانسيون ١٨در ماده . گيردهاي قضايي صورت ميصالحيت سياست

دريانوردي از درياي سرزميني از عبور از آن دريا بر آبهاي داخلي و يا رفتن به عبور يعني

المللي و ورود و خروج از آبهاي داخلي و يا آبهاي داخلي يا بينزتاسيسات بندري خارج ا

اي دارد يا براي در حقيقت ما عبور را که معناي گسترده. تاسيسات و تسهيالت بندري

يا براي رفتن به يک تاسيسات خارج از درياي سرزميني آورده و رسيدن به آبهاي داخلي و

يعني وارد شود به آبهاي . به و خروج ازدورو. مراد آن ممکن است کشور ديگري باشد

داخلي و هدفش اين باشد که به تاسيسات بندري برسد و يا از آن منطقه خارج بشود براي 

.کند عبور بايد پيوسته و سريع باشدخروج از آبهاي داخلي و تاسيسات بندري را ترک 

الواقع اينجا با آن داريم و آن ترانزيت است في١٩٨٢يک مولود جديدي در کنوانسيون ما

نيامده بود اين سبک و ١٩٥٨ترانزيت در کنوانسيون . عبارت و شرايط بايد فرق داشته باشد

ين عبور بايد با انقطاع و با اما ا. آن مورد اشاره قرار گرفته بود٤در ماده ١٩٥٨سياق در ک 

شود اما اي دارد و آن اينکه عبور شامل توقف و لنگر انداختن نيز ميو تکملهاشدسرعت ب

رساني به ماژور و اضطراري و کمکدر حدي که الزمه دريانوردي باشد يا بواسطه فورس

قاعده استثناء عبور اول قاعده است و هر . اندها و هواپيماها ضروري و الزم گرديدهکشتي

شود اما در چه قاعده الزم است عبور شامل توقف و لنگر انداختن ميناياستثناء براي ب. دارد

هوا . حدي، در حد نياز، توقف يا لنگر انداختن که فراتر از توقف است قابل قبول است

ماژور است، اضطراري و شرايط خاصي است که براي کشتي طوفاني شده و وضعيت فورس

و مسايلي است که در داخل خود کشتي ستمده و مربوط به جو و مسائل بيروني اپيش آ

رساني به اشخاص رساني باشند کمکتواند براي کمکبوجود آمده است و حتي مي

بروکسل است و ١٩١٠تر از ک که ايران هم به آن پيوسته است و پيشرفت١٩٨٦کنوانسيون 

را اصرها به عنوان يک اصل حقوقي نجات اشخهم قوانين و قوانين ملي کشوبا مالحظه

رساني به اشخاص يک امر واجب است و از نظر فقهي کمک. اندوظيفه دريايي دانسته

ها رساني به کشتينجات و کمک. الملل هم آنها را تاييد کرده استها و حقوق بينکنوانسيون

.توانند توقف کنندها ميو کمک به هواپيماها و غيره کشتي
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شود اما صرفاً يک تردد نيست، عبور اعم از تردد و شامل توقف و لنگر انداختن ميبورع

ضرر در حقيقت مبناي حق ارتفاق داشتن از اواخر قرن عبور بي. ضرر استبحث ما عبور بي

اين مقوله با حقوق هوايي هم ارتباط دارد و در . شودميالدي اين بحث دارد مطرح مي١٧

ضرر را داريم و آزادي نوع دوم است و قضيه پولفوشي مطرح بيروحقوق هوايي هم عب

توانند حرکت شود و مرز هوايي را مطرح کرد و گفت هواپيماها از اين فضا باالتر ميمي

ضرر است که مبهم بود و گفته بود که عبور وقتي بي١٩٥٨ضرر درک بحث عبور بي. کنند

. عبارت نسبي است و جاي تفسير داردحلمخل ص. مخل نظم و امنيت دولت ساحلي نباشد

نظم عمومي و امنيت کشور هم به همين ترتيب مبهم هستند در ک سوم کشورها خيلي 

نظراتي از طرف کشورهاي . نظرات کشورها مطرح شدتالش کردند و کار کردند و نقطه

ختم ١٩ماده ١درحال توسعه بود و نظراتي هم از طرف قدرتهاي بزرگ و باالخره به بند 

ضرر صورت عبور بي. ضرر است مادامي که مخل نظم و امنيت عمومي نباشدشد عبور بي

.خواهد گرفت

عبور يک کشتي خارجي مخل صلح، نظم عمومي و امنيت ک ساحلي قلمداد خواهد ٢بند

هرگونه : اين موارد عبارتند از. شد اگر در درياي سرزميني هر يک از امور زير را انجام دهند

ه از زور عليه حاکميت، تماميت ارضي و استقالل کشور ساحلي يا هرگونه نقض استفاد

يعني هر عملي که خالف منشور . اندملل درج شدهازماناصول ح ب که در منشور س

مالک است به نظر استاد زور بايد دو بخش شود زوري که ) استفاده از زور(صورت گيرد 

تواند آثار مخرب باشد و ظاهراً نظر يمسلحانه است و زوري که مسلحانه نيست و م

.قانونگذار هم همين است

نقض اصول ح ب که در منشور بيان شده است در واقع خودمان را محدود کرديم و هرگونه

همه اصول ح ب . باشداگر به آن استناد کنيم مشمول اصول ديگري که در منشور نيست، نمي

در حقيقت مراد . م که در منشور نيستدر منشور خالصه نشده و اصول ديگري هم داري

.استدقانونگذار و شامل همه موار

اين جمله هم مبهم است آيا تمرين با هر . تمرين و يا استفاده از اسلحه از هر نوعهرگونه

نوع اسلحه؟

. آوري اطالعات به ضرر دفاع يا امنيت کشور هامي باشدـ هر عملي که به منظور جمعج

هاي از جانب کشور تحقيقاتي، تفحصي يا بررسي. جاسوسي باشدمرادش کسب اطالع يا
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عابر صورت بگيرد و ممکن است اطالعاتي که نبايد در اختيار کشتي قرار بگيرد و به دست 

تواند آوري اطالعات ميصرف جمع. کشور موثر باشدتآن برسد و در دفاع و امني

اين جمله که منوط کرده، مشروط مسووليتي براي کشور صاحب پرچم بوجود آورد يا نه از

آوري اطالعات نتواند شرايط و رسد که صرف جمعکرده يا هدفمند کرده است، به نظر مي

آوري اطالعات؟جمعکهوضعيت را براي کشور عابر بوجود آورد اما اگر ثابت شود 

غ به طور تواند در واقع تبليـ هر نوع تبليغ به منظور اخالل در دفاع يا امنيت کشور ميد

در جنگ . ـ هدف تبليغ به منظور اخالل در دفاع از کشور باشدعلني باشد يا غيرعلني

کشورهاي متحد عليه عراق يک ناو آمريکايي مبادرت به پخش اعالميه و تبليغات خاصي 

بيني کرد و راديويي در ناو پيشهاي عربي استفاده ميو از آهنگدامکرد عليه حکومت صمي

راديو و تلويزيون و ماهواره شايد باشد و تبليغ . کرده صدام برنامه پخش ميشده بود علي

قانون گفته هر نوع تبليغ لذا هر . هايي در آينده صورت گيردممکن است از طريق تکنيک

صورت گيرد و عليه دفاع و امنيت کشور ساحلي چمنوع تبليغي که توسط کشور صاحب پر

اگر صرف تبليغ باشد و به دفاع و امنيت کشور مضر . مايدتواند مراد را برآورده نباشد مي

.نباشد

ها با توجه به عرف و ايده. ـ پرواز، فرود و يا حمل هر نوع هواپيما بر روي عرشه کشتيهـ

هاي بازرگاني از اين هاي نظامي باشد چون کشتيها اين بند بايد ناظر بر کشتيو شنيده

هاي بازرگاني ممکن ده از چرخ بال يا کشتي در کشتيکنند استفاسازوکارها استفاده نمي

گويد هر نوع هواپيما براي عرشه کشتي و اين در مورد است استفاده شود اما ماده مي

وضعيتي که در درياي ساحلي ايران هست . تواند صدق کندهواپيماهاي نظامي مي

. ا استفاده نشده استهايي در اطراف ساحل ايران معموالً اين تجهيزات را دارند امکشتي

روي عرشه کشتي و ديدن اين ابزارها توسط راصوالً به نمايش گذاشتن چنين ابزارهايي ب

شود و يک شياع عامه را در هاي بازرگاني و تفريحي موجب دامن زدن به شايعات ميکشتي

آمده لذا قانونگذار. پي داشته باشد و تاثير سوء در نظم عمومي و افکار عمومي داشته باشد

.پردازي جسته استتصريح کرده و از مبهم

بند هـ به طور . ـ پرواز، فرود و يا حمل هرگونه تجهيزات نظامي بر روي عرشه کشتيو

خاصي هواپيما را مطرح کرده و مراد هواپيماي نظامي است اما اينجا تجهيزات نظامي را آورد 

. در آينده ممکن است بوجود آيدتواند شامل توپ، موشک و يا هر نوع تجهيزاتي کهو مي
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تواند شامل ابزارهايي که به پرواز در آوريم مثل اينکه با نظامي ميتجهيزاتپرواز و فرود و 

اما . کوپتر باشدوسايل هوايي، ابزارهايي را روي کشتي بگذاريم و يا برداريم و يا خود هلي

ت در سطح ب بسيار گسترده چون دانه تجهيزا. عبارت هرگونه تجهيزات براي آن آمده است

. رداست و امکان پيشرفت دا

ـ بارگيري و تخليه هر نوع کاال، پول و ارز با شخص برخالف قوانين و مقررات زبند

گمرکي، مالي، مهاجرت و بهداشتي کشور ساحل، هم بارگيري و هم تخليه را در نظر گرفته 

ي و تخليه هر نوع کاال، هر نوع کاال هاي بازرگاني، بارگيراست اين ماده ناظر است بر کشتي

تواند قانوني باشد به شرط اينکه پروسه را رعايت کرده باشيد و اگر غيرقانوني باشد کاال مي

شود به لحاظ شرعي يا قانوني نوع کااليي که بارگيري مي. گيردمشمول کاالي قاچاق قرار مي

.که برخالف قوانين گمرکي باشد

تواند از مصاديق هاي پول اگر خالف مقررات مالي باشد ميبايستهگرفتن انبوهي پول پول،

رسد که پول و ارز مربوط به کشور پول و ارز گفته است و به نظر مي. عبور با ضرر باشد

ساحلي باشد شخص برخالف قوانين و مقررات مهاجرت و بهداشت اقدام کند ناظر به 

.شور ساحلي استو مقررات بهداشتي کنيناشخاص است و برخالف قوا

. مربوط به پناهندگان است١٩٥١کنوانسيون . رابطه با مهاجر و پناهنده اين بحث را داريمدر

در يکي از مواد اين ک قيد شده است اگر يک فردي خالف قانون سوار بر کشتي شود و يا 

به در ابتدا بايد خود را١٩٥١پياده شود و بخواهد پناهنده شود بايستي مطابق مقررات ک 

در اعالميه . کشور پناهنده معرفي کند و ثابت کند که ورودش قانوني استالحصمقامات ذي

جهاني حقوق بشر و ميثاقين و ح بشر اسالمي همه اينها به جرمها اشتراک دارند که اگر 

قراردادهاي پذيرش (بايستي مرتکب جرمي نشده باشد شخصي بخواهد وارد کشور شود مي

)مجدد در ح ب

گويد هرگونه آلودگي جدي و عمدي برخالف اين کنوانسيون آلودگي جدي و هـ ميبند

هاي متعددي وجود دارد در ک عمدي آلودگي قديمي، آلودگي نفتي است و امروز آلودگي

هاي کشتي و مواد تاي آن سموم، زباله٤پروتکل است که يکي نفتي است و ٥مارپل 

ک مارپل را به تصويب رسانده است و مطابق راناي. شيميايي خارج شده از کشتي است

آلودگي نفتي ناشي از سموم ـ مواد شيميايي و . قانون در حکم قانون است٩مولول ماده 

ک . راديو اکتيو شامل آن است و هرگونه آلودگي جدي و عمدي البته تعريف شده است
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قت آن آلودگي جدي در حقي. بروکسل که مربوط به اتمي است تعاريفي دارد١٩٦٢

کند و اي است که محيط زيست و حيات وحش را تخريب مياي است و مواد آاليندهآالينده

.ناپذيري را ايجاد کندبرد و ضايعات و خسارات جبرانسطح وسيعي را از بين مي

. جدي و عمدي يعني کشتي نبايد و بصورت عمدي آالينده را وارد دريا بکندآلودگي

تواند کنارسکوي نفتي باشد و لذا يک سبق تصميم و مي. يا باشدتواند کارخانه کنار درمي

.اي باشد که همراه عمد باشد و بحث مسووليت را مطرح کنداراده

داريم چون عبارت عمد آمده است بحث responsibleداريم و يک liabilityيک ما

responsibleالف اين ايرادي که وجود دارد اين است که ماده گفته برخ. بايد باشد

هاي کنوانسيون. کنوانسيون چون ک درباره آلودگي خيلي تخصصي صحبت نکرده است

ک داريم و تعداد ٢٠٠زيادي داريم که به بحث زيست محيط مربوط است در دنيا بيش از 

به عبارتي مسبوق responsible. قابل توجهي از آنها مربوط به مسايل زيست محيطي است

خسارت عمدي نيست کنوانسيون سوالس همان liabilityاست اما به سابقه و اراده قبلي

آن در سال نسلو آخرين ٦٠کنوانسيون چهار مسئله است نسل اول آن در سالهاي دهه 

اصالح شده است و به تصويب مجلس ايران رسيده است و در امر بهداشتي بسيار ١٩٩٨

.هاي ب استسوالس يکي از سخترين کنوانسيون. مهم است

Cife and satety at the sea

تواند از مفاهيم و بند ط هر نوع فعاليت ماهيگيري در درياي سرزميني صورت بگيرد ميدر

ها تسري تواند به همه زمينهحق ارتفاق و درياي سرزميني نمي. ضرر باشدمصاديق عبور بي

و کشور ساحلي اگر کشور عابر. ها فقط حق عبور دارد و حق ماهيگيري نداردداد و کشتي

تنظيم کنند قطعاً از مصاديق بند ط خارج خواهد شد و اين يک حق اينامهبيايند موافقت

انحصاري است و بخشي از آن به غير منتقل شده است و اين هم مستلزم اين است که قانون 

.اساسي کشورها چنين حقي را به رسميت شناخته باشد

تواند در بر بگيرد ها البته دامنه وسيعي را مياين فعاليت. هاي تحقيقاتيي ـ انجام فعاليتبند

خيلي از تحقيقات مثل همان . توان شامل کشاورزي، شيالت و تحقيقات و غيره باشدمي

تواند در کشتي هم صورت بگيرد و فعاليت گيرد ميچيزي که در يک کتابخانه شکل مي

شمول ماده باشد اما اگر تحقيقات گويند مبروز بيروني داشته باشد ميرتحقيقاتي که اگ

اگر انجام هر . تواند مشمول بند ي باشددروني کشتي باشد و بروز بيروني نداشته باشد نمي
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هاي بيرون و درون توانستيم بگوييم که فعاليتنوع فعاليتي و به هر شکلي در آن صورت مي

.تواند ممنوع باشدکشتي مي

هاي مخابراتي با ساير تسهيالت يا تاسيسات ل ـ هر عملي به منظور تداخل در سيستمبند

ها عليه عراق آغاز در جنگ الکتريکي که آمريکايي. اين نشانگر پيشرفت است. کشور ساحلي

تداخل در . کردند هواپيماهاي خفاش همه انواع ارتباطات در عراق را از بين برده بودند

شامل تلفن ثابت، موبايل و اينترنت را هم در بر بگيرد و در آينده تواندميسيستم مخابراتي 

امکان دارد . تواند مشمول اين بند قرار گيرداي بوجود آيد ميحتي اگر وسايل پيشرفته

ها به اين تجهيزات مجهز بشوند و فقط مال هواپيما نيست و تسهيالت و تاسيسات کشتي

تواند مفهوم بند ل را در آيد و به عبور با ضرر کند مياخلديگر را هم اگر مختل کند و تد

بايد تسهيالت و تاسيسات کشور ساحلي شايد به راديو و تلويزيون سرايت . تبديل شود

هاي راداري يا اختالل در ترن و ساير سيستم. بدهيم يا به وسايل ديگري سرايت بدهيم

.ها را فراهم آوردوسايل

هر فعاليت ديگري به غير از مواردي . تباط مستقيم با عبور نداردـ هر فعاليت ديگري که ارم

اين از يک جهت خوب است اما ممکن است . که گفته شده که ارتباط مستقيم با عبور ندارد

کشور ساحلي ممکن است فعاليتي انجام بدهد و . مورد سوءاستفاده کشور ساحلي قرار گيرد

.م از مواردي است که عجيب استبند م ه. ساحلي نداردکشورمشکالتي براي 

شود که با هاي جهان سوم محسوب ميدر حقيقت يکي از نکات مثبت و پيروزي١٩ماده

ژنو، درياي سرزميني که در ١٩٥٨ک ١٤همياري و همکاري نکاتي را درج کردند که ماده 

يل حالت ابهام و پيچيده بود و مشکالت حقوقي داشت را نجات داد و به حالت حاضر تبد

بندها عليرغم تالشهاي کشورها يکسوي ابهاماتي را دارد و اشچند بند بود که ر. کرده است

هاي متعارضي را فراهم کرده است که در طول زمان با آراء صادره از محاکم جاي برداشت

حل بشود و مرتفع شود در ادامه بحث مورد ديگري که بايد به آن توجه کرد بحث ... انشاءا

اي آمده است به اين عبارت در درياي جملهاًاين ک تصريح٢٠است که در ماده هزيردريايي

ها و ساير وسايل زيردريايي بايد در سطح آب حرکت کرده و پرچم سرزميني، زيردريايي

.خود را به احتزاز در آورد

آمده است و در کنفرانس سوم بسياري از ١٩٥٨ک ١٤ماده ٦اين ماده در بند مفهوم

حذف کنند و خوشبختانه کشورهاي در حال ١٤تالش کردند که اين ماده را از ماده کشورها 
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يافته را فاقد توسعه توانستند با مهارتي که از خود نشان بدهند اين خواب کشورهاي توسعه

تکرار شد و ابقاء شد و مضرول و ٦به همان مفهول ماده ٢٠ماده ايتنتيجه کنند و در نه

هايي که در زير دريا حرکت ده متضمن اين معنا است که اصالً کشتيمفهوم و منطق اين ما

بايستي روي آب حرکت کنند و بر سطح آب کنند و ساير وسائط نقليه زيردريايي ميمي

هاي اين ناظر بر کشتي. خود را به انجام برسانندبوربيايند و با به احتزاز در آوردن پرچم ع

شوند نظامي البحري ساخته ميهايي که تحتسازي کشتينظامي است در صنعت کشتي

گيري فشار هايي که جنبه تحقيقاتي داشته باشند و يا براي اندازههستند مگر زيردريايي

. داراي اين صفت هستندوپاشوروي و اتحاديه ار. موجود در عمق دريا ساخته شده باشند

متري زيردريا ٥٠٠د تا عمق انهايي که آمريکا و روسيه در آبهاي قطبي انجام دادهآزمايش

. انداند و براي استفاده از کاربردهاي علمي و تحقيقاتي استفاده شدهفشار را تحمل کرده

مورد هاشتياين بوده است که کشورهاي ساحلي از طريق ک٢٠کنندگان ماده هدف تنظيم

آنها داشته حمله قرار نگيرند و يا توسط آنها جاسوسي نشود و کشورهاي ساحلي کنترلي بر 

ها در اين است که وسايل زيردريايي١٩٨٢ک ٢٠با ماده ١٩٥٨ک ٦تنها تفاوت ماده . باشند

٢٠کند، با توجه به ماده با صراحت بيان شده است و اين حکايت از توسعه اين صفت مي

اين به اين معنا نيست که کشتي زيردريايي باالي . براي کشورهاي ساحلي ايجاد نکندريخط

بيايد و مجدداً زير آب برود و کارش را به انجام برساند بلکه بحث عبور است و بايد آب 

ها اي که در سطح آب است بايد توسط اين کشتيتمام حالت و شرايط مربوط به کشتي

.انجام شود

ضرر يک مکانيسم و هاي دولت ساحلي درخصوص مديريت بيرابطه با صالحيتدر

تواند تحت عنوان بند چهارم بيني شده است که ميشپي١٩٨٢هايي در ک ومشيخط

يک اصل کلي وجود دارد ) ضرر استصالحيت تضميني دولت ساحلي در رابطه با عبور بي(

بايستي شود و دولت ساحلي ميمطرح مييکه درياي سرزميني بخشي از آبهاي دولت ساحل

يت قانونگذاري دولت بر آن اعمال صالحبت بکند يکي از زواياي اعمال صالحيت، صالح

در همين رابطه چند بندي را به طور ٨٢ک ٢١ماده . ضرر استساحلي در رابطه با عبور بي

ضرر از تواند در ارتباط با عبور بي، کشور ساحلي مي١در بند . مبسوط بيان کرده است

ک از درياي سرزميني در انطباق با اين ک و ساير قواعد و اصول ح ب در مورد تمام يا هر ي

.امور ذيل قوانين و مقررات الزم را وضع نمايد
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مورد تمام يا هر يک از امور زير را گفته است معناي آن اين است که در تمام اموري که در

تواند اعمال حاکميت کند يا بصورت نسبي با توجه به صالحيت يک کشور مربوط است مي

گيري را اين ک داشته و هم ي تصميمنکته ديگري که وجود دارد هم مبنا. به شرايط اقليمي

ساير اصول و قواعد ح ب رسمي غير از قواعد و مقرراتي است . ح بدساير اصول و قواع

آمده و ٢٠هايي که در رابطه با ماده ناميم عالوه بر آن کيا قواعد آمده ميeryکه ما قواعد 

ها در حقيقت جزء ک مربوط به سوالس، سوار، مارپل و همه اين ک. هست مراد ما هست

توانند از اين منابع گسترده ح درياها استفاده مياشود که کشورهمقررات ح ب محسوب مي

.گزاري قانوني را به انجام برسانندکنند و اين سياست

اين بحث بسيار مهمي است تجار ب . ـ ايمني دريانوردي و تنظيم عبور و مرور درياييالف

بنابراين ک . ارت همه منسوط به ايمني دريانوردي استو بازرگاني ب و دريانوردي تج

تواند بطور کامل يا نسبي مورد توجه قرار دهد و ساحلي اين ايمني دريانوردي را مي

آبراهها و ساير داليل طوري ايمني دريانوردي گاهي بدليل آبراها و تنگه. قانونگذاري نمايد

.آن نظم دريايي برسدباشد که قوانين و مقررات خاص را وضع کند تا به

ـ حفاظت تسهيالت و تاسيسات کمکي دريانوردي و ساير تسهيالت و وسايل در رابطه ب

با آن مناطقي که کشور ساحلي داراي يکسري تجهيزات و تسهيالت ووسايلي باشد که کمک 

د هاي دريايي که در امر دريانوردي بسيار موثر هستنکند مثل فارها و چراغبه دريانوردي مي

و بايد حفاظت شوند و تغيير شوند و مورد واکاوي قرار گيرند و نوآوري شوند و اينها از 

.تواند در رابطه با آن مقرراتي را وضع نمايدمواردي است که کشور ساحلي مي

ـ حفاظت منابع زنده در دريا يک بحث اقتصادي دارد و يک مقوله درآمد در آن وجود ج

اصوالً بحث . گزاري در عرصه ب و ملي استواقعيت سياستدارد و توليد کار است و يک

ماهيگيري و صيد منابع زنده دريا که اعم از ماهي است از گذشته مطرح بوده و بقولي اين 

يکي از وسايلي که بصورت جدي محيط زيست را . شناسندميدرياصيادان را عوامل مخرب 

هايي يد آبزيان و منابع زنده دريا فعاليتهايي هستند که در امر صکنند همين کشتيتهديد مي

سال گذشته صيد ٥٠ماهيان دريا در طول % ٩٠تقريباً . دهندخارج از قواعد طبيعي انجام مي

هايي هستند کارخانه. شوندمتحرک ناميده ميهايکارخانههايي که اند و با وجود کشتيشده

اين . ي ساحلي اين وظيفه را دارندکشورها. اندکه در درجه نخست تخريب دريا قرار گرفته

تنها حق نيست بلکه يک تکليف است که آنچنان سياستي را اعمال کند که بتوانند در پناه اين 
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توانند و يا به عبارتي نجات دهندکشورها ميتخريبها بتوانند دريا را از اين گزاريسياست

رويه نند و از صيد بيتکليف دارند حفاظت منابع زنده دنيا را به طور مقتضي حفظ ک

.کندجلوگيري کنند که متاسفانه دامن جامعه ب را گرفته و منابع تغذيه بشررا تهديد مي

د ـ جلوگيري از نقض قوانين و مقررات کشور ساحلي در ارتباط با ماهيگيري اين مورد بند

ع کرده هم ارتباط با بحث قبلي دارد و کشور ساحلي حق دارد که قوانين و مقرراتي که وض

شود بيايد با شود توسط کشورهاي ديگر نقض ميو مقررات ک ساحلي محسوب مي

کشور ساحلي بايد دست برتر را بگيرد و از زاويه تکليفي بر . دقانونگذاري با آن مقابله بکن

توانند مقررات و ق و مقررات کشور ساحلي مي. آن نگاه بکند و اين حرف حق نيست

تواند کشور ساحلي حتي مي. توافقات با کشورهاي ديگر باشدمصوب مجلس باشد در قالب 

.جرم اعالم کندنوانمجازات هم تضمين نمايد و مواردي و مصاديقي را به ع

ـ حفظ محيط زيست کشور ساحلي و جلوگيري، کاهش و کنترل آلودگي محيط زيست هـ

المللي است و محيط زيست امروزه از مفهوم ح ابهامات فراتر رفته و موضوع بين. است

محيط زيست خودش يک رشته از ح ب شده است . بخشي از آن در ح بشر ريشه دارد

است که در حوزه صنعت در دريا، مختلفيهاي محيط زيست رشدش بدليل توسعه آالينده

تواند ک، کشورهاي ساحلي را در مقامي قرار داده که مي. هوا و خشکي، بوجود آمده است

ش يا آلودگي محيط زيست قوانيني را وضع کند و وضع اين قوانين براي جلوگيري با کاه

زيست ما يطدر رابطه با مح. بايد براساس مقررات اين ک و ساير قوانين ب وضع شود

ها شود و به موازات حوادث کتر مياي داريم و هر روزه گستردهامروز مقررات گسترده

سط کشورهاي ساحلي بيشتر و بيشتر شوند و به موازات آن تدوين مقررات توساخته مي

هاي مختلفي به تدوين اند در کميتههاي آمريکايي دست به کار شدهاالن ح وان. خواهد شد

ما در کشورمان هم . هستند و در آينده مقررات وسيعي را تدوين خواهند کردغولقوانين مش

ادبيات ج . کرديمصويبها را تهاي نفتي مقررات داريم و کاين را داريم هم براي آالينده

انگارتر شده و در قوانين و ب در باب محيط زيست دريايي به رسميت شناخته شده و جرم 

.بيني شده استپيشتيمقررات جزايي هم مقررا

تحقيقات علمي آنقدر توسعه يافته است . شناسيـ تحقيقات علمي دريايي و تحقيقات آبو

کند مستلزم مفيد باشد و در مناطق دريايي رشد ميتواند براي انسان ها که ميو جلب ک

شناسي از جهات خواهد يا تحقيقات آبتحقيق علمي است لذا اين مقوله مقررات مي
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مختلف و از جهات اينکه آب را در منطقه شيرين کنند يا قابل استفاده بسازند خود ما در 

لذا تحقيقات در اين حوزه . شناسيمقرن حاضر آب را به عنوان يک امر حياتي و اساسي مي

اي پيدا خواهد کرد و در اين قرن و کشورها جايگاه ويژه

جلوگيري از نقض قوانين و مقررات کشور ساحلي در ارتباط با امور گمرکي، مالي، زـ

مهاجرت و بهداشت، يکي از مسايلي که کشورهاي ساحلي را درگير کرده مسايل مالي 

کنيم که منطقه نظارت و مجاور را در ک فراموش نمياما . مهاجرت و بهداشت بوده است

١٢توانست ژنو داريم بعد از درياي سرزميني که مساحت اين منطقه با درياي سرزميني مي

در سيستم ک ژنو کشورهايي که منطقه نظارت را داشتند در حقيقت منطقه . مايل باشد

اين تحول ٨٢در ک . ود، مهاجرت و بهداشت بنظارت محل اعمال مقررات گمرکي، مالي

منطقه مجاور داشته باشد ايلم١٢توانند مايل درياي سرزميني مي١٢بوجود آمد که بعد از 

آنچه که باعث دادن صالحيت به کشور ساحلي در اين منطقه شده است پيوند آن به درياي 

ربوطه هاي ديگري مثل سوا داريم و پروتکل مما ک. سرزميني اعمال مقررات را آغاز بکند

مقولهها براي درياي سرزميني و است اينها هم پس از نحوه ورود کشتي٢٠٠٥که مصوب 

tmoمهاجرت و امنيت از اين ناحيه از جهت مالي، گمرکي و غيره مصوباتي هستند که در 

گزاري هستند و ما اسناد جديدتري داريم که اين اسناد صورت گرفته و مکمل اين سياست

تواند به کشورهاي است و ميtmoرخ داده بوجود آمده و محصول بعد از وقايعي که 

سند هست در رابطه با امور گمرکي و مالي و بهداشت که ترجمه اچند ت. ساحلي کمک کند

.اند و در سازمان بنادر هستشده

هاست که در بحثي را مطرح کرده است به عنوان وظايف مربوط به کشتي٢١ماده ٤بند در

.تکاليف بيان خواهيم کردبخش وظايف و

tra sepxetion shipsدولت ساحلي در تنظيم خطوط ترافيکي صالحيت

کند به اين مطلب که آبراههاي دريايي و طرحهاي جداسازي عبور و اشاره مي٢٢ماده در

کند که در مواقع لزوم و با توجه به ايمني اشاره مي١در بند . مرور در درياي سرزميني

ضرر در درياي هاي خارجي که حق عبور بيتواند از کشتيکشور ساحلي ميدريانوردي 

بخواهد از آبراههاي درياي و طرحهاي جداسازي عبور و مرور نندکسرزميني را اعمال مي

ها مشخص نمايد استفاده کند در که کشور ساحلي ممکن است براي تنظيم عبور کشتي

مبناي آن هم ايمني دريانوردي است که دهد ومواقع لزوم که کشور ساحلي تشخيص مي
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طرحهاي جداسازي و ترافيکي ازها بخواهد که کشور ساحلي اين حق را دارد که از کشتي

.مخصوص عبور و مرور خودشان را انجام بدهند

:نکته قابل توجه استدو

ها شامل ترسيم خطور و عبور و مرور هم کشتي) تفکيک نکرده(هاي خارجي ـ کشتي١

.هست

انديشي بايستي با يک همکاري و مصلحتاالصول ميهاي جداسازي عليـ اين طرح٢

.گزاري تحت سازمان ب باشدهاي ب انجام شود که به طور عملي اين سياستسازمان

هاي با سوخت ها و کشتيکشتواند از نفتگويد بخصوص کشور ساحلي ميمي٢بند در

ي بخواهد عبور خود را محدود به چنين خطوط اتمي و ساير مواد ماهيتاً خطرناک و سم

هاکشکشور ساحلي چنين حق و اختياري دارد که از نفت. دريايي نمايد

عمدي مانند بيرون ريختن آب . ـ غيرعمدي٢ـ عمدي ١: چند نوع آلودگي دارندهاکشنفت

د و لذا با ريزنميليون تن نفت را به دريا مي٥/٢توازن کشتي است در سال چيزي نزديک به 

ريزند و يکسري هم بدليل تصادم است که اين مورد و اين آب ذرات نفت را به دريا مي

شود غيرعمدي براي قسمت گيري و مشخصات نفتي ميبه نفتشودمواردي که مربوط مي

هايي گزاريتواند سياستغيرعمدي راهي وجود ندارد و براي قسمت مهم دولت ساحلي مي

هاي با سوخت اتمي و کنند کشتيها غالباً تناژ سنگيني را حمل ميکشنفت. را بنمايد

کشورهاي با سوخت اتم يا حامل مواد نامروزه با شتاب گرفت. هاي حامل مواد اتميکشتي

ساوانا که اين موضوع را با کشتي. تري را مدنظر قرار دادگزاريهاي جدياتمي بايد سياست

کشتي ا تمي و حامل اتمي . پرچم را مطرح کردندها ساختند و کشتي صاحب آمريکايي

هايي کشتي. کندماستارت خورد و لذا کشور ساحلي حق دارد مقررات بسيار دقيقي را تنظي

که ساير مواد ماهيتاً خطرناک و سمي را دارند و بخواهند از اين آبراهها و خطوط عبور کنند 

. و مقررات سختي را تدوين کندگزاري بکندتوانند راجع به آن سياستکشور ساحلي مي

نينشود، اين قواکشور ما ايران، بدليل عمق کم و انبوه جزايري که در منطقه مشاهده مي

شود و حقوقدانان بايد طرف مقررات قرار گيرند و قوانين مناسب ضرورت آن احساس مي

بور و مرور کند در تعيين آبراههاي دريايي و جداسازي راههاي عاشاره مي٢٢ماده ٢بند 

.کشور ساحلي موارد زير را مورد توجه قرار خواهد داد
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هاي ب راهگشاي اين موضوع سازمان. الملليدار بينهاي صالحيتـ توصيه سازمانالف

که بسيار عالمانه، دقيق و فني اشراف Imoاند مثل هستند چون بطور تخصصي عمل کرده

.ها کمال استفاده را بکندسازماندارد و کار کرده و کشور ساحلي بايد از اين

و بعد از تغيير نام به mkoدر منطقه خليج فارس اين را بطور قديمي خود با سازمان ما

Imoما بصورت موردي و پاره وقت . را دارند و البته متاسفانه ما يک نماينده دائمي نداريم

.کنيمشرکت مي

ر سنتي براي دريانوردي ب استفاده گويد هرگونه آبراهي که عرفاً و به طوب ميقسمت

يعني کشور ساحلي بخواهد اين آبراهها را تنظيم کند عالوه بر ارتباط با . شده استمي

کشور ساحلي بايد با توجه به اين . ها بايد به گذرگاههاي عرفي هم توجه کندسازمان

.واقعيت توجه کند

هاي بايد بطور مداوم کشتيکشور ساحلي. ها و آبراههاي خاصـ خصوصيات ويژه کشتيج

دنيا را مطالعه کند چه از لحاظ ميزان آبخور يا ميزان تناژ، کوچکي و بزرگي کشتي و از 

شناسي، زلزله و شناسي مثل زمينجهت آبراههايي که امکان دارد از طريق برخي وقايع ارزش

.ها فراهم کندضرر را براي کشتيهاي کف دريا آشنا باشد و بتواند عبور و مرور بياليه

در م . توجه کندکشور ساحلي بايد به ميزان تردد کشتي. ـ سنگيني ترافيک و عبور و مرورد

کشتي است و ١٠٠کند حداقل خليج فارس حداقل کشتي که در تنگه هرمز حرکت مي

بنابراين در وضع قوانين االجرا بايد . کنندعمدتاً هم از آبهاي تحت حاکميت ايران عبور مي

.اين موارد توجه کنندبه

هاي عابر از درياي سرزمينيکشتيتکاليف

که در رابطه ٢١ماده ٤شود يکي بند چند مورد وجود دارد که از دو ماده استفاده مياصوالً

.شودهاي بيگانه از درياي سرزميني صحبت ميبا تکليف کشتي

کنند تمام اين اعمال ميضرر در درياي سرزميني را هاي خارجي که حق عبور بيـ کشتي١

مقررات و هر مقررات ب مورد قبول عموم کشورها در ارتباط با جلوگيري از تصادم در دريا 

اينجا مشخصاً متمرکز شده روي مقررات تصادم در دريا که . را رعايت واجرا خواهند نمود

ا که و همه مقررات مورد قبول عموم کشوره) ٢٠ماده (اين مقررات مکند تمااشاره مي

آمده اين مقررات مربوط به بحث ٢٠مقرراتي که در ماده . ارتباط با تصادم در دريا هست

کند که اشاره مي. ضرر است تصادم يک معناي اخص از عبور باضرر استعبور و مرور بي
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هاي خارجي يک تکليف کلي دارند و آن تکليف يکي اين است که مقرراتي که کشتي

کند به اين که مقررات مربوط آن را انجام دهند و بعد اشاره ميضرر است مستلزم عبور بي

٢ضرر باشد بايد توجه کنند که رخ ندهند به تصادم که در برخي حالت از مصاديق عبور بي

و ديگري مقرراتي کلمهضرر به معناي عام شق دارد و يک مقررات ناظر بر عبور و مرور بي

يک تکليفي را براي کشتي خارجي . ادم در درياکه ناظر است بر مقررات جلوگيري از تص

آورد و يک کند اگر کشتي، کشتي نظامي باشد مسووليتي براي دولت بوجود ميايجاد مي

مورد ديگري که در باب تکاليف . آيدکشتي بازرگاني است مسووليت براي کشتي بوجود مي

هايي که حامل است درخصوص کشتي٢٣مورد توجه است مطلب مندرج در ماده هايکشت

اين . کنند يا حامل مواد ذاتاً خطرناک هستندمواد سوختي هستند يا با مواد سوختي کار مي

هاي هاي خارجي با سوخت اتمي و کشتيبيني شده است، کشتيتکليف براي آنها پيش

ضرر در خطرناک يا مضر هنگام استفاده از حق عبور بيتاًحامل مواد اتمي يا ساير مواد ذا

اي سرزميني بايد مدارک حمل را همراه داشته باشند و مقررات احتياطي که به موجب دري

اين هم يک وجه ديگري . ها وضع شده را رعايت نمايندهاي ب براي اين کشتينامهموافقت

اين مورد در ک . را به مخاطره بيندازدرضراست براي مقابله با خطر که ممکن است عبور بي

.اورده استبه اين صراحت ني٥٨

کند به سوخت اتمي ـ حامل اتمي و ساير کاالهايي که ذاتاً خطرناک هستند و اشاره مياين

قرار بگيرد و آنچه که ٢٣تواند مشمول ماده همه اينها مي. آفرين باشندممکن است مشکل

کند به رعايت آن و داشتن مدارک اين هاي عظيم را عالوه بر ساير تنظيمات ملزم ميکشتي

ceryoست که مدارک مربوطه به حمل اين نوع کاالها در واقع اسنادي که حکايت از ا

dectakerها بايد در اختيار داشته باشند و ضوابط و مقررات احتياطي که ممکن به کشتي

امکان دارد در يک . است براساس مقررات دو يا چند جانبه نيز بايد آنها رعايت کنند

شده يا توسط معاهدات و پيمانها وضع شده مک کشور تنظياي مقرراتي از طرف يمنطقه

فارس يا بالتيک که ممکن است بدليل اي وجود دارند مثل خليجدر دنيا مناطق ويژه. باشند

هايي داشته باشند نامهبسته بودن منطقه يا تردد زياد و يا به هر دو دليل ممکن است موافقت

مقررات و ضوابط در رابطه با . تآن منطقه اسهايي براي ها تضميننامهو اين موافقت

باشد ٢٣تواند از مصاديق ماده هاي نفتي که بنام کنوانسيون کويت مشهور است ميآلودگي

به تائيد کشورها رسيده است و در زمان جنگ خليج فارس رخ ILCکه با الهام از مذاکرات 
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خليج مکزيک درگر نفتي که ا. دارد اين کنوانسيون توانست کارآمدي خودش را نشان بدهد

شد چه فاجعه زيست محيطي رخ شود در خليج فارس به دريا ريخته ميبه دريا ريخته مي

داد چون اغلب کشورها تاسيسات آب شيرين دارند و در آنصورت تمام اين دستگاهها از مي

است که بنابراين، اين سياستگزاري کالن . ساختافتاد و کشورها با مشکل روبرو ميکار مي

هايي ديگري هست که به طور جزيي مسئله را گيرد و کنوانسيونصورت مي٢٣توسط ماده 

اما در رابطه با بحث ديگري که بايد به آن پرداخت صالحيت دولت ساحلي . کندبررسي مي

شود که آيا کشور ساحلي حق اخذ عوارض در اخذ عوارض بود اين مقوله هميشه مطرح مي

دو بند به آن اشاره شدهدر٢٦در ماده . باشد آن را دارد

. اي تحميل نمودهاي خارجي هزينهتوان بر کشتيـ فقط بدليل عبور از درياي سرزميني نمي١

شود و مصنوعي تفاوت درياي سرزميني و مناطقي نظير کانالها که بدست انسان حفر مي

ازند در حاليکه در منطقه هاي عابر بايد حق عبور بپرداست در اين است که در کانالها کشتي

اين را مقايسه بکنيد با حق . درياي سرزميني براي کشور ساحلي چنين حقي وجود ندارد

نوع آزادي داريم که آزادي ٥در مقوله هوايي . شودعبوري که براي هواپيماها پرداخت مي

در آنجا برعکس . ضرري است که ح هوايي از ح دريايي گرفته استهم آزادي عبور بي

شود البته آنجا هم حمل و نقل دريافت ميديمبلغي بابت عبور هواپيماها از شرکت متص

اما چون هواپيما بدون سرويس کشور زيرين قابل . قابل قياس است٢مبنايي دارد که با بند 

شود خودبخود انجام نيست بنابراين خودبخود هواپيمايي که وارد کريدورهاي هوايي مي

همان مطلب را ٢٦ماده ٢گيرد بند رساني که صورت ميبخاطر اطالعمبلغي بايد بپردازد 

کند و ح هايي همان قاعده را استفاده کرده است حقوق هوايي از عرف ب و اعمال مي

.استفاده کرده است٢٦ماده ٢مقررات بند 

کنند هايي که از درياي سرزميني عبور ميفقط براي خدمات به کشتي٢٦ماده ٢بند

اصل ٢در اين بند . ها بدون تبعيض مطالبه خواهد شدت هزينه نمود اين هزينهدرخواس

کشتي بابت خدمات و . شودوجود دارد يک اصل، به ازاء خدمت از کشتي گرفته مي

شود اصل دوم قاعده شود ملزم به پرداخت، به ازاء و مبلغي ميهايي به آن داده ميسرويس

داشته است و آن اصل عدم تبعيض در موقتي است که در ح ب از قديم وجود

رساني است و اين اصل در ح هوايي و دريايي وجود دارد در پرتو اين قاعده است خدمات

از خدمات دولت وخاطر وارد آبهاي سرزميني داخلي شوند توانند با طيپها ميکه کشتي
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ات داده نشود يا ناقص ساحلي و بندر استفاده کنند و بدون اينکه نگران باشند که به آنها خدم

. داده شود

هاي قضايي است که کشور ساحلي سوم کار که بخش مهم است اعمال صالحيتبخش

.کندهاي عابر از اين منطقه دارد و اعمال مينسبت به کشتي

هاي بيگانه هاي قضايي کشور ساحلي نسبت به کشتينحوه اعمال صالحيت: IIIبخش

:اولمبحث

هاي حقوقيو صالحيتکيفريهايصالحيت

هاي بازرگاني را شناسايي کنيم به همين دليل مبحث اول را به کشتيبايد نوع کشتياول

.دهيماختصاص مي

هاي بازرگانيـ کشتيالف

در . بازرگاني بايد ببينيم که مبحث قضايي آن کيفري است يا حقوقيهايکشتي

ماست و آن اين ور کلي تابلوي عملهاي کيفري يک اصل وجود دارد که به طصالحيت

است که اگر جرمي در کشتي صورت بگيرد، رسيدگي به اين جرم اصالً در صالحيت محاکم 

که در موارد خاصي رسيدگي به جرائم استصالح کشور صاحب پرچم است اما فرع اين 

محاکم صالح کشور ساحلي است اگر ارتکابي در کشتي خارجي بازرگاني در صالحيت

هاي داخلي باشد موضوع معکوس است و در آنجا اصل بر صالحيت کشور ث آببح

اين يک متدي براي . ساحلي است و فرع آن در صالحيت کشور صاحب پرچم است

که در حقيقت همان ٢٧فرمول است در خود کنوانسيون در ماده ورتفهميدن مطلب بص

عمال صالحيت قسمت کيفري ژنو در باب ا٥٨ک ٢٠و ١٩گويد که در ماده چيزي را مي

اين بحث را آورده و ناظر بر صالحيت ٨٢گفته بود را در ک 

کنند براي هاي خارجي که از درياي سرزميني عبور مياول ـ کشتي ساحلي بر کشتيبند

دستگيري هر شخص يا نوع رسيدگي در ارتباط با جرمي که در حين عبور در کشتي ارتکاب 

:ل نخواهد کرد مگر فقط در موارد زيريافته، صالحيت کيفري اعما
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ـ آثار جرم به کشور ساحلي سرايت يابد در آنصورت صالحيت کشور ساحلي را طلب الف

.تواند به آن رسيدگي کندکند و کشور ساحلي به اعتبار قانون حاکم خود ميمي

تحت کند يعني منافع مصالح، نظم و هر چيزي که به کشور ساحلي مربوط باشد را سرايت

.تاثير قرار دهد

ـ جرم از نوعي باشد که صلح و آرامش کشور و يا نظم عمومي درياي سرزميني آن را ب

صلح يا آرامش کشور يا نظم . اين جرم مندرج در بند ب نوع خاصي است. مختل سازد

اما قسمت الف ممکن است . عام و خاص است. مربوطه به درياي سرزميني را مختل کند

ارز يا مسائل گمرکي باشد اين يک نوع جرم است ااشد مثل جعل اسکناس يجرم اقتصادي ب

زند اما در اينجا گفته است که نظم عمومي و آرامش و و الزاماً هم نظم عمومي را به هم نمي

جرمي ممکن . تر باشدرسد که از يک جهت راحتبه نظر مي. صلح کشور را به هم بزند

. آرامش کشور را به هم بزندتح و غيره که ممکن اساست رخ بدهد مانند استفاده از سال

درياي سرزميني عين آنچيزي که ما از کشور داريم نيست اما اگر اتفاق به نحوي باشد که 

. تواند مشمول آن قرار گيردآرامش جمعي را به هم زند مي

ـ فرمانده کشتي و يا نماينده سياسي و يا مامور کنسولي کشور صاحب پرچمج

گونه اقدامات براي سرکوبي قاچاق مواد مخدر يا اين. گردان استواد مخدر و روانـ مد

کدام اقدامات، اقدامات مربوط به بحث قضايي و وارد کردن . گردان ضروري باشدروان

گردان عليرغم اينکه در کشور خود با آن درگير هستيم اما مواد روان. موضوع به مقوله فرعي

در کنوانسيون . گردان مصاديق و مشتقات بسيار بسيار زيادي داردانرواددر ادبيات ح ب مو

ها قبل از آمريکايي. مواد مخدر بود٥٨گردان اضافه شده در حاليکه در ک جديد مواد و روان

ک ٤مايل اعالم کرده بودند و ماده ٢٠٠مساحت آبهاي درياي سرزميني را ٨٢تصويب ک 

شوند اما به نظر من کردند و مورد اعتراض واقع ميميلژنو را در طيف وسيعي اعما٥٨

.مايل را پذيرفتند١٢رفتار بسيار درستي بود و عرف خود را داشتند اما بعداً 

گويد مقررات فوق بر حق کشور ساحلي براي انجام هر اقدامي که به موجب مي٢بند در

بور از درياي سرزميني هاي خارجي در حال عقوانين آن کشور براي توقيف يا بازرسي کشتي

مراد اين است که در واقع . باشد، اثر نخواهند گذاشتبعد از ترک آبهاي داخلي مجاز مي

کند ماه توقف داشته است بعد از سه ماه حرکت مي٣به مدت باسکشتي هلندي در بندرع

جرمي راBاگر اين کشتي در نقطه . به طرف درياي سرزميني تا به درياي آزاد وارد شود
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مرتکب شد و کشور ساحلي قوانين و مقرراتي داشته باشد که جرم کشتي در اعتبار 

به جاي اوليه برگرداند چند فرض وتوان آن کشتي را متوقف صالحيت آن قرار بگيرد، مي

وجود دارد يک فرض اين است که شروع جرم در آبهاي داخلي بوده و وقوع آن در درياي 

ن است که شروع و وقوعش در آبهاي داخلي بوده و در فرض دوم اي. سرزميني بوده است

فرض مهم اين است که قانونگذار براي توجيه . بروز داشته است) هاي سرزمينيآب(Bنقطه 

ها در سازي وسايل و زمينهصالحيتش در نظر گرفته است که مقدمات کار جرم و فراهم

وقتي که موضوع را به . وقوع پيدا کرده استBآبهاي داخلي صورت گرفته و در نقطه 

.اي داشته باشدارجاع داده است لذا حق بوجود آمده و اين حق بايد مبنا و پايهقوانين علي

است تابع نظام ٢٧ماده ١فرض اول بند . رود در فاز اولکشتي درحال عبور است مياگر

در نظر بگيريم آبهاي داخلي است اما اگر توجيه آن را جويا باشيم بايد يکي از سه فرض را 

.و بالخره موضوع در صالحيت کشور ساحلي است

.رسد که عرف بايد موضوع را حل کندموارد فوق نبود به نظر مياگر

در صورت درخواست فرمانده کشتي، کشور ١و ٢گويد که موارد مقرر دربندهاي مي٣بند

ر صاحب پرچم را ساحلي قبل از هر گونه اقدامي نماينده سياسي يا مامور کنسولي کشو

. مطرح خواهد ساخت و تمامي اين نماينده يا مامور را با خدمه کشتي تسهيل خواهد نمود

. اقدامات در حال انجام به نماينده يا مامور اقدام خواهد شدحيندر موارد اضطراري اطالع 

الذکر اطالع داده در موارد اضطراري اين اطالع از طرف کشور ساحلي به مقامات فوق

داد قوه قضائيه عرفاً مسئله را به کشور صاحب پرچم اطالع مي٥٨در قانون ک . اهد شدخو

.اما در اين ک قانون شده است

ع ـ در مورد اينکه آيا کشتي توقيف شود و يا اينکه توقيف به چه صورت انجام گيرد بند

را رسيدگي قاضي که پرونده. مقامات محلي به منافع دريانوردي توجه مقتضي خواهند نمود

اينطور . کند بايد يک آدم آگاه و با شعوري باشدکند و دستور بازداشت کشتي را صادر ميمي

برخي کاالها عدم رساندن آنها به مقصد . بازداشت موجب خسارت نشوددستورنباشد که با 

و يا تاخير آنها ممکن است خساراتي را به محل کنند اما خريدار يا فروشنده و غيره وارد 

بيني شده اين موضوع پيش٨٢ژنو مقررات نبود اما در ک ٥٨در مقررات ح درياها ک . کند

بگيرد و بگويد برو کاال را تخليه کن و Geranterينيو راهش هم اين است که يک تضم
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کند و موجب دير رسيدن کاال شود باعث فساد کاالها errestبسته برگردد اما اگر چشم

.اندن آن موجب ورود خسارت زيادي شودشده و يا تاخير در رس

سه بند را ارائه کرده است٢٨مسايل حقوقي ماده در

به کشور ساحلي نبايد يک کشتي خارجي در حال عبور از درياي سرزميني را براي ١بند در

اعمال صالحيت حقوقي در مورد يک شخص واقع در آن کشتي متوقف و يا از مسير خود 

تواند اعمال مقام قضايي کشور ساحلي نمي. کندهلندي عبور مييک کشتي. منحرف نمايد

فرضي که وجود دارد اين . کند، از مسيرش منحرف کندمتوقفصالحيت کند بيايد کشتي را 

ايد باز شما به اعتبار که شما يک حکمي را نسبت به فردي از محکمه ساحلي دريافت کرده

.يا از مسيرش منحرف کنيدتوانيد آن کشتي را متوقف کنيد آن حکم نمي

تواند براي هرگونه رسيدگي حقوقي کشتي را توقيف و يا هر حکم ـ کشور ساحلي نمي٢بند

متوقف کردن با توقيف کردن دو مقوله است زماني ممکن . حقوقي بر عليه آن اجرا نمايد

است براي بازرسي متوقف کردن است اما توقيف کردن درست نيست مگر در ارتباط با 

خودش در جريان و يا به منظور سفر و عبور از ميان تيهايي که کشايف و مسووليتوظ

گونه حق توقيف اصل بر اين است که شما هيچ. آبهاي کشور ساحلي تعهد نموده است

کرده باشد که تعهد خود را زيرپا گذاشته کشتي نداريم مگر اينکه کشتي خودش تعهد مي

کشور ساحلي حق ٣بند ايياز سرعت با فالن گره دريباشد مثل عدم عبور شيانه يا تخطي

دارد بر طبق قوانين خود يک کشتي خارجي را که در درياي سرزميني قرار دارد و يا بعد از 

هاي حقوقي توقيف و يا کند براي رسيدگيترک آبهاي داخلي از درياي سرزميني عبور مي

نخواهد ارداي وحق کشور ساحلي لطمهبه اين٢مفاد بند . حکمي را بر عليه آن اجرا نمايد

اگر کشور ساحلي قوانيني دارد و اين قوانين به رسميت شناخته است که اگر کشتي در . کرد

.ساحل جرمي را مرتکب شده و در درياي سرزميني يافت شود و معناي ندارد

IIهاي نظاميکشتي

ساحلي در ارتباط با در صورتي که هر کشتي جنگي قوانين و مقررات کشور٣٠ماده در

عبور از درياي سرزميني را رعايت نکند و به درخواست رعايت اين قوانين و مقررات توجه 

خوب اگر . تواند از اوبخواهد فوراً درياي سرزميني را ترک کندکشور ساحلي مي. نمايد

تواند جنبه کيفري يا عبور را رعايت نکند حال ميصوصمقررات کشور ساحلي درخ

داشته باشد به آن اشاره نکرده و کشور ساحلي بايد واکنش نشان بدهد و بايد اعالم حقوقي 
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کند که آبهاي درياي سرزميني من را ترک کني و کشتي نظامي بايد اين عمل را انجام بدهد 

خودش تصميم گرفته باشد يا اشتباهي ساًاگر اين کشتي رأ. و درياي سرزميني را ترک کند

ايم از مادي و معنوي دولت مطبوعش وظيفه دارد جبران وارد کردهکرده باشد و خسارتي 

کند و فرض ديگر اين است که با دستور ک صاحب اين اقدام کرده است و با اعالم هشدار 

کند کشور صاحب پرچم بايد کند، فرقي نميکشور ساحلي، آبهاي سرزميني را ترک مي

.خسارات را جبران کند و مسووليت دارد

يل عدم رعايت قوانين و مقررات کشور ساحلي در ارتباط با عبور از درياي بدلهرگاه

سرزميني و يا مقررات اين کنوانسيون و يا ساير قواعد ح ب توسط يک کشتي نظامي و يا 

کردند، خساراتي را به کشور هاي دولتي که براي اهداف غيرتجاري استفاده ميساير کشتي

اين . مسووليت ب آن را برعهده خواهند داشتپرچم احبکشور ص. ساحلي وارد آيد

wrony fullموضوع را بايد به مسووليت ب دولتها ارتباط دهيم اين موضوع مصداق 

.است

که دولتي هستند و اهداف غيرتجاري دارند هم مشمول همين ماده هستند هر هاييکشتي

تند که خدمات عمومي هايي هسچند که نظامي نيستند اما حکم آن را دارند اما يکسري کشتي

نه بازرگاني هستند نه نظامي هستند مثالً بيمارستاني هستند و . دهندانجام مي) المنفعهعام(

دو . کارخانجات را دارند اينها مصداق ماده نيستند و اينها را بايد از اين مقوله خارج کنيم

پرچم دستور ـ کشور صاحب٢دهد ـ کشتي خودش رأساً اين کار را انجام مي١فرض دارد 

ذات و جايگاه . داده است يا اينکه قانونگذار وارد مسايل ظريف حقوقي نشده است

هاي خود هاي مذکور از طرف دولتکه کشتييهاي نظامي است و حالت نمايندگکشتي

هاي اين واقعيت را بايد پذيرفت که حل مشکالت راجع بع کشتي. شوددارند، مربوط مي

آميز ارجاع داد و فرض سومي وجود سياسي و ديپلماتيک و مسالتنظامي را به راهکارهاي

درياي سرزميني وارددهيد که دارد اين است که شما به کشتي نظامي آمريکايي اخطار مي

ايم که مصاديق عبور با ضرر آميز و خالفي را هم انجام دادهشويد و اقدامات تحريکمي

کند دهيد اما کشتي نظامي توجه نميج تذکر ميدر اينجا به کشتي نظامي به طُرق راي. است

اقدام کشتي نظامي از مصاديق رفتارهاي . شويددر آن صورت وارد فاز ديگري مي

در باب تعريف تجاور ١٩٥٨و ک ١٩٥٨تواند مشمول قطعنامه باشد و ميافروزيجنگ

ي کشتي نظامي منشور واقع شود يعن٥١تواند مشمول ماده بشود و معناي آن اين است که مي
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شود و براي آن عمليات مورد نظريه عملياتي متوسل شده که عمليات جنگي محسوب مي

منشور است که بايد مورد توجه ٧و ٦منشور که مرز بين فصل ٣٤ماده . شوددفاع مطرح مي

قرار گيرد يعني ضمن دفاع تشرويح بايد موضوع را در شوراي امنيت مطرح کند و آن 

مطرح شود و باالخره کار از طريق کانال سياسي ٢٧يکي از مصاديق ماده موضوع به عنوان

در قضيه سکوهاي نفتي . بودخواهدنIcjپيگيري شود و البته اين کار مانع از پيگيري آن در

هاي آمريکايي قرار گرفت به دولت مراجعه کرديم و طرحي به نفع که مورد اصابت موشک

.ما صادر شد

اي داريم که در مواد احلي اين مطلب وجود دارد که ما هم يک وظيفهرابطه با کشور سدر

مستقر است و آن اين است که اگر کشتي نظامي تخلفي کرد ما هم بياييم اقدامات ٣٠و ٣٠

اگر کشتي نظامي اگر مقررات . طور بودماجراي ناو انگليسي همين. تندتر از آن انجام بدهيم

نه کنيد که کشتي از آبهاي شما خارج شود و اگرشما بايد درخواستدرا رعايت نکر

موضوع را اطالع بدهيد اما در قضيه ناو انگليسي اوالً بخاطر اينکه منطقه، منطقه مشکوکي 

است و جاهايي که محل اختالف است وجود دارد و مناطقي مورد ادعاي عراق است و 

کشتي را ٣٠ا برخالف ماده م. کشتي خارج شودهداد کاتفاقي افتاده، ايران بايد ذکر مي

. وارد آبهاي ما شدي، جاسوسي کردي. محاصره و دستگير کرديم چند جرم را انجام داديم

اين با طملينه قضايي همراه . اين تعداد جرم چه جوري در يک ساعت مشخص انجام شد

.باشد

ا شود که بهاي جهان سوم محسوب ميدر حقيقت يکي از نکات مثبت و پيروزي١٩ماده

ژنو، درياي سرزميني که در ١٩٥٨ک ١٤همياري و همکاري نکاتي را درج کردند که ماده 

حالت ابهام و پيچيده بود و مشکالت حقوقي داشت را نجات داد و به حالت حاضر تبديل 

بندها عليرغم تالشهاي کشورها يک سري ابهاماتي را دارد و کثرچند بند بود که ا. کرده است

متعارضي را فراهم کرده است که در طول زمان با آراء صادره از محاکم هاي جاي برداشت

حل بشود و مرتفع شود در ادامه بحث، مورد ديگري که بايد به آن توجه کرد بحث ... انشاءا

اي آمده است به اين عبارت در درياي جملهريحاًاين ک تص٢٠هاست که در ماده زيردريايي

وسايل زيردريايي بايد در سطح آب حرکت کرده و پرچم ها و سايرسرزميني، زيردريايي

آمده است و در ١٩٥٨ک ١٤ماده ٦مفهوم اين ماده در بند . خود را به اهتزاز در آورد

حذف کنند و ١٤ماده ازکنفرانس سوم بسياري از کشورها تالش کردند که اين ماده را 
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ه از خود نشان بدهند اين خواب خوشبختانه کشورهاي در حال توسعه توانستند با مهارتي ک

تکرار ٦به همان مفهوم ماده ٢٠يافته را فاقد نتيجه کنند و در نهايت ماده کشورهاي توسعه

صالًشد و ابقاء شد و مضمون و مفهوم و منطق اين ماده متضمن اين معنا است که ا

بايستي روي يکنند و ساير وسائط نقليه زيردريايي مهايي که در زير دريا حرکت ميکشتي

آب حرکت کنند و بر سطح آب بيايند و با به اهتزاز در آوردن پرچم عبور خود را به انجام 

هايي که سازي کشتيهاي نظامي است در صنعت کشتياين ناظر بر کشتي. برسانند

هايي که جنبه تحقيقاتي داشته نظامي هستند مگر زيردرياييشوندميالبحري ساخته تحت

شوروي و اتحاديه . گيري فشار موجود در عمق دريا ساخته شده باشندبراي اندازهباشند و يا 

اند هايي که آمريکا و روسيه در آبهاي قطبي انجام دادهآزمايش. اروپا داراي اين صفت هستند

اند و براي استفاده از کاربردهاي علمي و را تحمل کردهفشارمتري زيردريا ٥٠٠تا عمق 

اين بوده است که کشورهاي ساحلي ٢٠کنندگان ماده هدف تنظيم. اندشدهتحقيقاتي استفاده

ها مورد حمله قرار نگيرند و يا توسط آنها جاسوسي نشود و کشورهاي از طريق کشتي

در اين ١٩٨٢ک ٢٠با ماده ١٩٥٨ک ٦ماده وتتنها تفا. ساحلي کنترلي بر آنها داشته باشند

احت بيان شده است و اين حکايت از توسعه اين صنعت ها با صراست که وسايل زيردريايي

اين به اين معنا . خطري براي کشورهاي ساحلي ايجاد نکند٢٠کند، با توجه به ماده مي

و کارش را به انجام دنيست که کشتي زيردريايي باالي آب بيايد و مجدداً زير آب برو

اي که در سطح بوط به کشتيبرساند بلکه بحث عبور است و بايد تمام حالت و شرايط مر

.ها انجام شودآب است بايد توسط اين کشتي

ضرر يک مکانيسم و هاي دولت ساحلي درخصوص مديريت بيرابطه با صالحيتدر

تواند تحت عنوان بند چهارم بيني شده است که ميپيش١٩٨٢هايي در ک ومشيخط

يک اصل کلي وجود دارد ) ستضرر اصالحيت تضميني دولت ساحلي در رابطه با عبور بي(

بايستي شود و دولت ساحلي ميمطرح مييکه درياي سرزميني بخشي از آبهاي دولت ساحل

بر آن اعمال صالحبت بکند يکي از زواياي اعمال صالحيت، صالحيت قانونگذاري دولت 

ر در همين رابطه چند بندي را به طو٨٢ک ٢١ماده . ضرر استساحلي در رابطه با عبور بي

ضرر از تواند در ارتباط با عبور بي، کشور ساحلي مي١در بند . مبسوط بيان کرده است

درياي سرزميني در انطباق با اين ک و ساير قواعد و اصول ح ب در مورد تمام يا هر يک از 

.امور ذيل قوانين و مقررات الزم را وضع نمايد
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اي آن اين است که در تمام اموري که مورد تمام يا هر يک از امور زير را گفته است معندر

تواند اعمال حاکميت کند يا بصورت نسبي با توجه به صالحيت يک کشور مربوط است مي

گيري را اين ک داشته و هم نکته ديگري که وجود دارد هم مبناي تصميم. به شرايط اقليمي

مقرراتي است ساير اصول و قواعد ح ب رسمي غير از قواعد و . ح بدساير اصول و قواع

هايي که در رابطه ناميم عالوه بر آن کنوانسيونيا قواعد آمره ميerga omnesکه ما قواعد 

ها ک مربوط به سوالس، سوا، مارپل و همه اين ک. آمده و هست مراد ما هست٢٠با ماده 

توانند از اين منابع گسترده که کشورها ميشودميدر حقيقت جزء مقررات ح ب محسوب 

.گزاري قانوني را به انجام برساننددرياها استفاده کنند و اين سياستح 

اين بحث بسيار مهمي است تجار ب . ـ ايمني دريانوردي و تنظيم عبور و مرور درياييالف

بنابراين ک . و بازرگاني ب و دريانوردي تجارت همه منوط به ايمني دريانوردي است

ند بطور کامل يا نسبي مورد توجه قرار دهد و تواساحلي اين ايمني دريانوردي را مي

آبراهها و ساير داليل طوري ها و تنگهگاهي بدليل آبراهدريانورديايمني . قانونگذاري نمايد

.باشد که قوانين و مقررات خاص را وضع کند تا به آن نظم دريايي برسد

سايل در رابطه ـ حفاظت تسهيالت و تاسيسات کمکي دريانوردي و ساير تسهيالت و وب

با آن مناطقي که کشور ساحلي داراي يکسري تجهيزات و تسهيالت ووسايلي باشد که کمک 

هاي دريايي که در امر دريانوردي بسيار موثر هستند کند مثل فارها و چراغبه دريانوردي مي

و بايد حفاظت شوند و تعمير شوند و مورد واکاوي قرار گيرند و نوآوري شوند و اينها از

.تواند در رابطه با آن مقرراتي را وضع نمايدمواردي است که کشور ساحلي مي

ـ حفاظت منابع زنده در دريا يک بحث اقتصادي دارد و يک مقوله درآمد در آن وجود ج

اصوالً بحث . گزاري در عرصه ب و ملي استدارد و توليد کار است و يک واقعيت سياست

که اعم از ماهي است از گذشته مطرح بوده و بقولي اين ماهيگيري و صيد منابع زنده دريا

يکي از وسايلي که بصورت جدي محيط زيست را . شناسندميدرياصيادان را عوامل مخرب 

هايي هايي هستند که در امر صيد آبزيان و منابع زنده دريا فعاليتکنند همين کشتيتهديد مي

سال گذشته صيد ٥٠ماهيان دريا در طول % ٩٠تقريباً. دهندخارج از قواعد طبيعي انجام مي

هايي هستند کارخانه. شوندمتحرک ناميده ميهايکارخانههايي که اند و با وجود کشتيشده

اين . کشورهاي ساحلي اين وظيفه را دارند. اندکه در درجه نخست تخريب دريا قرار گرفته

اعمال کند که در پناه اين تنها حق نيست بلکه يک تکليف است که آنچنان سياستي را
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توانند و يا به عبارتي دهندکشورها مياتها بتوانند دريا را از اين تخريب نجگزاريسياست

رويه تکليف دارند حفاظت منابع زنده دنيا را به طور مقتضي حفظ کنند و از صيد بي

.کندديد ميجلوگيري کنند که متاسفانه دامن جامعه ب را گرفته و منابع تغذيه بشررا ته

د ـ جلوگيري از نقض قوانين و مقررات کشور ساحلي در ارتباط با ماهيگيري اين مورد بند

هم ارتباط با بحث قبلي دارد و کشور ساحلي حق دارد که قوانين و مقرراتي که وضع کرده 

شود بيايد با شود توسط کشورهاي ديگر نقض ميو مقررات ک ساحلي محسوب مي

کشور ساحلي بايد دست برتر را بگيرد و از زاويه تکليفي بر . دن مقابله بکنقانونگذاري با آ

توانند مقررات و ق و مقررات کشور ساحلي مي. آن نگاه بکند و اين حرف حق نيست

تواند کشور ساحلي حتي مي. مصوب مجلس باشد در قالب توافقات با کشورهاي ديگر باشد

.جرم اعالم کندنوانديقي را به عمجازات هم تعيين نمايد و مواردي و مصا

ـ حفظ محيط زيست کشور ساحلي و جلوگيري، کاهش و کنترل آلودگي محيط زيست هـ

المللي است و محيط زيست امروزه از مفهوم ح درياها فراتر رفته و موضوع بين. است

محيط زيست خودش يک رشته از ح ب شده است . بخشي از آن در ح بشر ريشه دارد

است که در حوزه صنعت در دريا، ختلفيهاي مت رشدش بدليل توسعه آاليندهمحيط زيس

تواند ک، کشورهاي ساحلي را در مقامي قرار داده که مي. هوا و خشکي، بوجود آمده است

براي جلوگيري با کاهش يا آلودگي محيط زيست قوانيني را وضع کند و وضع اين قوانين 

زيست ما طدر رابطه با محي. وانين ب وضع شودبايد براساس مقررات اين ک و ساير ق

شود و به موازات حوادث، تر مياي داريم و هر روزه گستردهامروز مقررات گسترده

شوند و به موازات آن تدوين مقررات توسط کشورهاي ساحلي بيشتر کنوانسيونها ساخته مي

هاي مختلفي د در کميتهاناالن حقوقدانهاي آمريکايي دست به کار شده. و بيشتر خواهد شد

ما در . مشغول هستند و در آينده مقررات وسيعي را تدوين خواهند کردوانينبه تدوين ق

ها را تصويبهاي نفتي مقررات داريم و ککشورمان هم اين را داريم هم براي آالينده

ادبيات حقوق ب در باب محيط زيست دريايي به رسميت شناخته شده و جرم . کرديم

.بيني شده استهم مقرراتي پيشييرتر شده و در قوانين و مقررات جزاانگا

تحقيقات علمي آنقدر توسعه يافته است . شناسيـ تحقيقات علمي دريايي و تحقيقات آبو

کند مستلزم تحقيق تواند براي انسان مفيد باشد و در مناطق دريايي رشد ميو جلبگها که مي

شناسي از جهات مختلف و از خواهد يا تحقيقات آبميعلمي است لذا اين مقوله مقررات
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در منطقه شيرين کنند يا قابل استفاده بسازند خود ما در قرن حاضر آب اجهات اينکه آب ر

اي لذا تحقيقات در اين حوزه جايگاه ويژه. شناسيمرا به عنوان يک امر حياتي و اساسي مي

؟...پيدا خواهد کرد و در اين قرن و کشورها 

جلوگيري از نقض قوانين و مقررات کشور ساحلي در ارتباط با امور گمرکي، مالي، زـ

مهاجرت و بهداشت، يکي از مسايلي که کشورهاي ساحلي را درگير کرده مسايل مالي 

کنيم که منطقه نظارت و مجاور را در ک اما فراموش نمي. مهاجرت و بهداشت بوده است

١٢توانست که مساحت اين منطقه با درياي سرزميني ميژنو داريم بعد از درياي سرزميني

در سيستم ک ژنو کشورهايي که منطقه نظارت را داشتند در حقيقت منطقه . مايل باشد

اين تحول ٨٢در ک . ، مهاجرت و بهداشت بودنظارت محل اعمال مقررات گمرکي، مالي

منطقه مجاور داشته باشد ايلم١٢توانند مايل درياي سرزميني مي١٢بوجود آمد که بعد از 

آنچه که باعث دادن صالحيت به کشور ساحلي در اين منطقه شده است پيوند آن به درياي 

هاي ديگري مثل سوا داريم و پروتکل مربوطه ما ک. سرزميني اعمال مقررات را آغاز بکند

مقولهها براي درياي سرزميني و است اينها هم پس از نحوه ورود کشتي٢٠٠٥که مصوب 

imoمهاجرت و امنيت از اين ناحيه از جهت مالي، گمرکي و غيره مصوباتي هستند که در 

گزاري هستند و ما اسناد جديدتري داريم که اين اسناد صورت گرفته و مکمل اين سياست

تواند به کشورهاي است و ميimoبعد از وقايعي که رخ داده بوجود آمده و محصول 

سند هست در رابطه با امور گمرکي و مالي و بهداشت که ترجمه اچند ت. ساحلي کمک کند

.اند و در سازمان بنادر هستشده

هاست که در بحثي را مطرح کرده است به عنوان وظايف مربوط به کشتي٢١ماده ٤بند در

.بخش وظايف و تکاليف بيان خواهيم کرد

traffic sepration shipsدولت ساحلي در تنظيم خطوط ترافيکي صالحيت

کند به اين مطلب که آبراههاي دريايي و طرحهاي جداسازي عبور و اشاره مي٢٢ماده در

کند که در مواقع لزوم و با توجه به ايمني اشاره مي١در بند . مرور در درياي سرزميني

ضرر در درياي هاي خارجي که حق عبور بيتواند از کشتيدريانوردي کشور ساحلي مي

بخواهد از آبراههاي درياي و طرحهاي جداسازي عبور و مرور نندکرا اعمال ميسرزميني 

ها مشخص نمايد استفاده کند در که کشور ساحلي ممکن است براي تنظيم عبور کشتي

دهد و مبناي آن هم ايمني دريانوردي است که مواقع لزوم که کشور ساحلي تشخيص مي
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طرحهاي جداسازي و ترافيکي ازها بخواهد که کشور ساحلي اين حق را دارد که از کشتي

.مخصوص عبور و مرور خودشان را انجام بدهند

:نکته قابل توجه استدو

ها شامل ترسيم خطور و عبور و مرور هم کشتي) تفکيک نکرده(هاي خارجي ـ کشتي١

.هست

انديشي بايستي با يک همکاري و مصلحتاالصول ميهاي جداسازي عليـ اين طرح٢

.گزاري تحت سازمان ب باشدهاي ب انجام شود که به طور عملي اين سياستازمانس

هاي با سوخت ها و کشتيکشتواند از نفتگويد بخصوص کشور ساحلي ميمي٢بند در

اتمي و ساير مواد ماهيتاً خطرناک و سمي بخواهد عبور خود را محدود به چنين خطوط 

.استفاده کندهاکشو اختياري دارد که از نفتکشور ساحلي چنين حق . دريايي نمايد

عمدي مانند بيرون ريختن آب . ـ غيرعمدي٢ـ عمدي ١: چند نوع آلودگي دارندهاکشنفت

ريزند و لذا با ميليون تن نفت را به دريا مي٥/٢توازن کشتي است در سال چيزي نزديک به 

ليل تصادم است که اين مورد و ريزند و يکسري هم بداين آب ذرات نفت را به دريا مي

شود غيرعمدي براي قسمت گيري و مشخصات نفتي ميبه نفتشودمواردي که مربوط مي

هايي گزاريتواند سياستغيرعمدي راهي وجود ندارد و براي قسمت مهم دولت ساحلي مي

و هاي با سوخت اتمي کنند کشتيها غالباً تناژ سنگيني را حمل ميکشنفت. را بنمايد

کشورهاي با سوخت اتم يا حامل مواد نامروزه با شتاب گرفت. هاي حامل مواد اتميکشتي

ساوانا که اين موضوع را با کشتي. تري را مدنظر قرار دادگزاريهاي جدياتمي بايد سياست

کشتي ا تمي و حامل اتمي . ها ساختند و کشتي صاحب پرچم را مطرح کردندآمريکايي

هايي کشتي. کندمکشور ساحلي حق دارد مقررات بسيار دقيقي را تنظياستارت خورد و لذا

که ساير مواد ماهيتاً خطرناک و سمي را دارند و بخواهند از اين آبراهها و خطوط عبور کنند 

. گزاري بکند و مقررات سختي را تدوين کندتوانند راجع به آن سياستکشور ساحلي مي

نينشود، اين قوانبوه جزايري که در منطقه مشاهده ميکشور ما ايران، بدليل عمق کم و ا

شود و حقوقدانان بايد طرف مقررات قرار گيرند و قوانين مناسب ضرورت آن احساس مي

کند در تعيين آبراههاي دريايي و جداسازي راههاي عبور و مرور اشاره مي٢٢ماده ٢بند 

.کشور ساحلي موارد زير را مورد توجه قرار خواهد داد
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هاي ب راهگشاي اين موضوع سازمان. الملليدار بينهاي صالحيتـ توصيه سازمانالف

که بسيار عالمانه، دقيق و فني اشراف Imoاند مثل هستند چون بطور تخصصي عمل کرده

.ها کمال استفاده را بکنددارد و کار کرده و کشور ساحلي بايد از اين سازمان

imoو بعد از تغيير نام به mkoابطه قديمي خود با سازمان در منطقه خليج فارس اين رما

ما بصورت موردي و پاره وقت شرکت . را دارند و البته متاسفانه ما يک نماينده دائمي نداريم

.کنيممي

گويد هرگونه آبراهي که عرفاً و به طور سنتي براي دريانوردي ب استفاده ب ميقسمت

واهد اين آبراهها را تنظيم کند عالوه بر ارتباط با يعني کشور ساحلي بخ. شده استمي

کشور ساحلي بايد با توجه به اين . ها بايد به گذرگاههاي عرفي هم توجه کندسازمان

.واقعيت توجه کند

هاي کشور ساحلي بايد بطور مداوم کشتي. ها و آبراههاي خاصـ خصوصيات ويژه کشتيج

آبخور يا ميزان تناژ، کوچکي و بزرگي کشتي و از دنيا را مطالعه کند چه از لحاظ ميزان 

شناسي، زلزله و شناسي مثل زمينجهت آبراههايي که امکان دارد از طريق برخي وقايع ارزش

.ها فراهم کندضرر را براي کشتيهاي کف دريا آشنا باشد و بتواند عبور و مرور بياليه

در م . توجه کندد به ميزان تردد کشتيکشور ساحلي باي. ـ سنگيني ترافيک و عبور و مرورد

کشتي است و ١٠٠کند حداقل خليج فارس حداقل کشتي که در تنگه هرمز حرکت مي

بنابراين در وضع قوانين االجرا بايد . کنندعمدتاً هم از آبهاي تحت حاکميت ايران عبور مي

.به اين موارد توجه کنند

هاي عابر از درياي سرزمينيکشتيتکاليف

که در رابطه ٢١ماده ٤شود يکي بند چند مورد وجود دارد که از دو ماده استفاده ميوالًاص

.شودهاي بيگانه از درياي سرزميني صحبت ميبا تکليف کشتي

کنند تمام اين ضرر در درياي سرزميني را اعمال ميهاي خارجي که حق عبور بيـ کشتي١

رها در ارتباط با جلوگيري از تصادم در دريا مقررات و هر مقررات ب مورد قبول عموم کشو

اينجا مشخصاً متمرکز شده روي مقررات تصادم در دريا که . را رعايت واجرا خواهند نمود

و همه مقررات مورد قبول عموم کشورها که ) ٢٠ماده (اين مقررات مکند تمااشاره مي

ين مقررات مربوط به بحث آمده ا٢٠مقرراتي که در ماده . ارتباط با تصادم در دريا هست

کند که اشاره مي. ضرر است تصادم يک معناي اخص از عبور باضرر استعبور و مرور بي
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هاي خارجي يک تکليف کلي دارند و آن تکليف يکي اين است که مقرراتي که کشتي

کند به اين که مقررات مربوط ضرر است آن را انجام دهند و بعد اشاره ميمستلزم عبور بي

٢ضرر باشد بايد توجه کنند که رخ ندهند تصادم که در برخي حالت از مصاديق عبور بيبه 

و ديگري مقرراتي کلمهضرر به معناي عام شق دارد و يک مقررات ناظر بر عبور و مرور بي

يک تکليفي را براي کشتي خارجي . که ناظر است بر مقررات جلوگيري از تصادم در دريا

آورد و يک ي، کشتي نظامي باشد مسووليتي براي دولت بوجود ميکند اگر کشتايجاد مي

مورد ديگري که در باب تکاليف . آيدکشتي بازرگاني است مسووليت براي کشتي بوجود مي

هايي که حامل است درخصوص کشتي٢٣مورد توجه است مطلب مندرج در ماده هايکشت

اين . حامل مواد ذاتاً خطرناک هستندکنند يامواد سوختي هستند يا با مواد سوختي کار مي

هاي هاي خارجي با سوخت اتمي و کشتيبيني شده است، کشتيتکليف براي آنها پيش

ضرر در خطرناک يا مضر هنگام استفاده از حق عبور بيتاًحامل مواد اتمي يا ساير مواد ذا

ي که به موجب درياي سرزميني بايد مدارک حمل را همراه داشته باشند و مقررات احتياط

اين هم يک وجه ديگري . ها وضع شده را رعايت نمايندهاي ب براي اين کشتينامهموافقت

اين مورد در ک . را به مخاطره بيندازدرضراست براي مقابله با خطر که ممکن است عبور بي

.به اين صراحت نياورده است٥٨

الهايي که ذاتاً خطرناک هستند و کند به سوخت اتمي ـ حامل اتمي و ساير کااشاره مياين

قرار بگيرد و آنچه که ٢٣تواند مشمول ماده همه اينها مي. آفرين باشندممکن است مشکل

کند به رعايت آن و داشتن مدارک اين هاي عظيم را عالوه بر ساير تنظيمات ملزم ميکشتي

ceryoيت از است که مدارک مربوطه به حمل اين نوع کاالها در واقع اسنادي که حکا

dectakerها بايد در اختيار داشته باشند و ضوابط و مقررات احتياطي که ممکن به کشتي

امکان دارد در يک . است براساس مقررات دو يا چند جانبه نيز بايد آنها رعايت کنند

شده يا توسط معاهدات و پيمانها وضع شده ماي مقرراتي از طرف يک کشور تنظيمنطقه

فارس يا بالتيک که ممکن است بدليل اي وجود دارند مثل خليجنيا مناطق ويژهدر د. باشند

هايي داشته باشند نامهبسته بودن منطقه يا تردد زياد و يا به هر دو دليل ممکن است موافقت

مقررات و ضوابط در رابطه با . تهايي براي آن منطقه اسها تضميننامهو اين موافقت

باشد ٢٣تواند از مصاديق ماده ام کنوانسيون کويت مشهور است ميهاي نفتي که بنآلودگي

به تائيد کشورها رسيده است و در زمان جنگ خليج فارس رخ ILCکه با الهام از مذاکرات 
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خليج مکزيک دراگر نفتي که . دارد اين کنوانسيون توانست کارآمدي خودش را نشان بدهد

شد چه فاجعه زيست محيطي رخ دريا ريخته ميشود در خليج فارس به به دريا ريخته مي

داد چون اغلب کشورها تاسيسات آب شيرين دارند و در آنصورت تمام اين دستگاهها از مي

بنابراين، اين سياستگزاري کالن است که . ساختافتاد و کشورها با مشکل روبرو ميکار مي

به طور جزيي مسئله را هايي ديگري هست کهگيرد و کنوانسيونصورت مي٢٣توسط ماده 

اما در رابطه با بحث ديگري که بايد به آن پرداخت صالحيت دولت ساحلي . کندبررسي مي

شود که آيا کشور ساحلي حق اخذ عوارض در اخذ عوارض بود اين مقوله هميشه مطرح مي

دو بند به آن اشاره شدهدر٢٦در ماده . باشد آن را دارد

. اي تحميل نمودهاي خارجي هزينهتوان بر کشتيي سرزميني نميـ فقط بدليل عبور از دريا١

شود و مصنوعي تفاوت درياي سرزميني و مناطقي نظير کانالها که بدست انسان حفر مي

هاي عابر بايد حق عبور بپردازند در حاليکه در منطقه است در اين است که در کانالها کشتي

اين را مقايسه بکنيد با حق . وجود ندارددرياي سرزميني براي کشور ساحلي چنين حقي

نوع آزادي داريم که آزادي ٥در مقوله هوايي . شودعبوري که براي هواپيماها پرداخت مي

در آنجا برعکس . ضرري است که ح هوايي از ح دريايي گرفته استهم آزادي عبور بي

د البته آنجا هم شوحمل و نقل دريافت ميديمبلغي بابت عبور هواپيماها از شرکت متص

اما چون هواپيما بدون سرويس کشور زيرين قابل . قابل قياس است٢مبنايي دارد که با بند 

شود خودبخود انجام نيست بنابراين خودبخود هواپيمايي که وارد کريدورهاي هوايي مي

همان مطلب را ٢٦ماده ٢گيرد بند رساني که صورت ميمبلغي بايد بپردازد بخاطر اطالع

کند و ح هايي همان قاعده را استفاده کرده است حقوق هوايي از عرف ب و عمال ميا

.استفاده کرده است٢٦ماده ٢مقررات بند 

کنند هايي که از درياي سرزميني عبور ميفقط براي خدمات به کشتي٢٦ماده ٢بند

اصل ٢ند در اين ب. ها بدون تبعيض مطالبه خواهد شددرخواست هزينه نمود اين هزينه

کشتي بابت خدمات و . شودوجود دارد يک اصل، به ازاء خدمت از کشتي گرفته مي

شود اصل دوم قاعده شود ملزم به پرداخت، به ازاء و مبلغي ميهايي به آن داده ميسرويس

موقتي است که در ح ب از قديم وجود داشته است و آن اصل عدم تبعيض در 

ح هوايي و دريايي وجود دارد در پرتو اين قاعده است رساني است و اين اصل در خدمات

از خدمات دولت وخاطر وارد آبهاي سرزميني داخلي شوند توانند با طيپها ميکه کشتي
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ساحلي و بندر استفاده کنند و بدون اينکه نگران باشند که به آنها خدمات داده نشود يا ناقص 

. داده شود

هاي قضايي است که کشور ساحلي ال صالحيتسوم کار که بخش مهم است اعمبخش

.کندهاي عابر از اين منطقه دارد و اعمال مينسبت به کشتي


