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 حقوق دریاها 2891توقیف و بازرسی کشتی در آب های آزاد در پرتو کنوانسیون 
 

 1، رضا بهرامی2رضا پریزاد طاسرانی

 مسئول(.  سندهی)نو رانیواحد قم. ا یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد 0

 .رانیواحد قم، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یرشته حقوق عموم یدکتر یدانشجو 2

 

 یدهچک

بنرا نهراده شرده اسرت.      یکشور صاحب پرچم برر کشرت   یتال تیصالح ،یکشت تیآزاد، بر مفهوم تابع یایحفظ نظم در در انیبن

را در  الملر   نیو مقرررات حقروق بر    نیخرود، بلهره قروان    یکشور صاحب پرچم است که نه تنها قواعد و مقررات داخل نیاساساً ا

کشرور صراحب    اهرا، یحقروق در  0582 ونیمندرج در کنوانس یعرف المل  نیحقوق ب واعدس ق. بر اساکند یآزاد اعمال م       یها آب

پررچم در    بودن حق کشور صراحب  یرا دارد. انحصار شیتحت پرچم خو یها یکشت یو بازرس فیآزاد حق توق یها پرچم در آب

 ایر  یگراار  قرانون  یمشرتر  بررا   تیالحص یکشورها دارا ریدارد که با توجه به آن سا یبلهه استثنائات ست،یآزاد مطلق ن یایدر

آزاد برا   یهرا  کشورها در آب اها،یحقوق در 0582 ونیهر دو آنها با دولت صاحب پرچم هستند. بر اساس کنوانس ای نیاعمال قوان

 ماده 0 بند) پرچم صاحب دولت انحصاری صالحیت اص  طبقکشورها را دارند.  گرید یها یکشت یو بازرس فیحق توق یطیشرا

اند. برافراشته را آن پرچم که کشوری قدرت نیستند، مگر قدرتی هیچ تابع آزاد دریای درها دریاها، کشتی حقوق کنوانسیون( 52

حقروق دریاهرا ایرن     0582طبق کنوانسیون  .ها را دارند های ثالث با شرایطی حق توقیف و بازرسی کشتی های آزاد کشور در آب

 و ...( کنوانسیون تصریح شده است. 220، 000، 0001، 55،011 ) موارد در مواد

 

حقوق  0582 ونیکنوانس ،ژنو راجع به حقوق دریاها 0598 کنوانسیون آزاد، یها آب ،یو بازرس فیتوقهای کلیدی:  واژه

 .تیصالح اها،یدر
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 مقدمه

 طرور بره  .3بشریت مشتر  میراث اص  و 2حاکمیت ، اص 1یسه اص  قرار دارد: اص  آزاد تیتحت حاکم اهایدر المل  نیب حقوق

دوپرویی  رِنره جین فرانسوی زمینه، حقوقدان این در. داشت قرار اص  حاکمیت و آزادی اص  دو غلبه و سلطه تحت دریاها سنتی

 :کند می خالصه اینگونه را دریاها حقوق

وزد؛  مری  خشهی سویبه آزاد دریای سوی از که آزادی جریان :است شده محافظت مخالف عمده جریان دو توسط همواره دریا»

 «.است بوده متعارض جریان دو این میان همواره دریاها حقوق .ستها حاکمیت جریان که جریانی و

 یزرییرا پ اهایدر المل  نیحقوق ب یها ونیاصول و قواعد کنوانس نیتدو یها هیها و دانشمندان، پا نزد دولت دگاهیدو د نیتقاب  ا

 یها ونیکنوانس نههیبا توجه به ا شود، یم یناش دگاهیدو د نیعمدتاً از ا ز،ین ایدر در یکشت یو بازرس فیتوق یکرده است، مبان

شده در حقوق  تتثبی اصول کنندهاعالم کلی طور بهاهایحقوق در 0582 ونیو کنوانساهایدر قوقح نةیدر زم 0598ژنو 

  یو مهتوب تبد یا به حقوق معاهده یرا از حقوق عرف یانوردیقواعد در یطوالن انیو بعد از سال باشندیم اهایدر المل  نیب

 .است شده گرفته کاربه یبه عنوان مستند اصل کنند،یم یرویپ ها ونیکنوانس نیکردند و عموماً تمام کشورها از اصول ا

 سیون حقوقکنوان 87ماده  0بند « الف»و دریانوردی است که در شق یرانیاصلی نظام حقوقی دریاهای آزاد، آزادی کشت محور

 را دیگری کشور پرچم که هاییکشتی مداخله که، آنجاست در آزاد دریاهای آزادی بر تأکید ماده، این در. است شده ذکر 4دریاها

 المل  بین حقوق در که است اصولی از یهی اص ، این. سازدمی ممنوع را صلح زمان در خارجی کشتی یك امور در اند،برافراشته

آن را تأیید کرده است. یهی از لوازم اص  آزادی  لوتوس قضیه در نیز 5المللی بین دادگستری دائمی دیوان طتوس و شده نهادینه

آورد، چون همین دولت دریاها این است که کشتی در دریای آزاد شبیه سرزمین دولتی است که پرچم آن را به اهتزاز در می

 ماده که همانطور«تواند چنین کند کند و هیچ دولت دیگری نمی می است که مث  سرزمین خود، اقتدار خویش را بر آن اعمال

 دولت صالحیت تابع اصوالً باشند،می آزاد دریاهای در دریانوردی حال در که ییها کشتی دارد، تأکید آن بر کنوانسیون 52

 بایستی پرچم صاحب دولت اینهه جمله از دارد وجود نیز تعهداتی حق، این برابر در حال،این با. هستند خود پرچم صاحب

دریانوردی(،  آزادی) حق این بر همچنین. نمایدمی تبعیت مشخصی استانداردهای از پرچم تحت کشتی که نماید تضمین

 پرچم صاحب دولت رضایت بدون آزاد، دریای در دریانوردی حال در کشتی یك که دهدمی اجازه که است وارد نیز استثنائاتی

  .گیرد قرار دیگر دولت ئیاجرا اقدامات مورد آن،

 

 تعریف مفاهیم  -2

های آزاد، شناخت قواعدی است کره برر    یهی از ابزارهای شناخت صالحیت توقیف و بازرسی کشتی در دریاها و بخصوص در آب

 هایی مانند کنوانسیون های حقوق دریاها، تعریف آب های آزاد، کشرور صراحب پررچم،    گردد. مؤلفه اساس آن این حق ایجاد می

کشتی بدون تابعیت، حق بازرسی و توقیف، شمولیت کنوانسیون به کشورهای ثالث و ... بصورت اجمرالی ضرروری بره نظرر مری      

 رسد.

                                                           
1
 The principle of freedom 

2
 Principle of sovereignty 

3
 Jane Renee Dupouy 

4
 United Nations Convention on the Law of the Sea 

5
 Permanent Court of International Justice 
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 توقیف کشتی2-2

آیرد و  توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است. در اصطالحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمرات دیگرر مری   

، گرن  دانرش،   2حقوق، جلرد   ینولوژیمبسوط در ترمجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  ) حوظ استهمه جا همین معنی لغوی مل

( از نظر حقوقی توقیف کشتی یعنی مانع تصرفات آزادانه مالك کشتی به موجب حهم دادگاه یا طبرق قواعرد   .0402، ص 0888

( در 0555مصروب   هرا،  یکشرت  فیر وقدربراره ت  یالمللنیب ونیکنوانس 0ماده ) المل  بشویم مندرج در حقوق دریاها یا حقوق بین

جای ایرن کنوانسریون اعرالم    حقوق دریاها، عنوان مجزایی به عنوان توقیف کشتی وجود ندارد، لیهن در جای 0582کنوانسیون 

های جنگی و یا دولتی کشور صاحب پرچم و یا کشور ثالث، در صورت ظرن معقرول، دالیر  معقرول و موجره       دارد که کشتی می

هرای راجرع بره     باشد زیرا در تمرام کنوانسریون   المل  می به بازرسی و توقیف کشتی نمایند. البته این رویه عرفی حقوق بین اقدام

-هرر کشروری کره بره    »حقوق دریاها  0582کنوانسیون  018ماده  2دریاها، این رویه تهرار شده است. به عنوان مثال طبق بند 

توانرد از سرایر    رچم او به قاچاق غیر قانونی موادمخدر یا روانگردان اشتغال دارد مری دالی  منطقی اعتقاد دارد که کشتی حام  پ

کنوانسیون مزبرور راجرع بره     220تا  221، همچنین بر اساس مواد «کشورها بخواهد برای سرکوب قاچاق با وی همهاری نمایند

الی  روشن و ظن معقول جهرت بازرسری و   ها نیز همین داشتن د اقدامات در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی توسط کشتی

کوشهی، غالمحسن، سال هشرتادم، شرماره   ) توقیف کشتی بیان شده است. بدین ترتیب توقیف درجه قطعیت ظن معقول است.

حقوق دریاهرا عنروان توقیرف مرالزم برا بازرسری و تفتریش         0582در کنوانسیون .( 214، ص 227تا  058صفحات  0859، 54

ی با بازرسی و تفتیش دالی  روشن و ظن معقولی ایجاد شود تا منجر بره توقیرف کشرتی گرردد. از جهتری      باشد، یعنی بایست می

هرای عرام حقروق     های ملی، صرالحیت برر اسراس معاهردات و صرالحیت      بایستی منطبق بر صالحیتدیگر اصوالً این توقیف می

الی  روشن و ظن قوی در مورد توقیف کشرتی  المل  منجمله صالحیت جهانی باشد. کشتی دارای شخصیت حقوقی است، د بین

رسد، یهی از دالی  معقول وقروع یهری    نظر میبایست توسط مسئولین کشتی و یا دولت صاحب کشتی جنگی اعمال شود، بهمی

کره آیرا   ای و عرفی بررسی نماید  بایست بر اساس قواعد و قوانین معاهدهالمللی در دریا باشد. در هر حال دادگاه می از جرایم بین

 دریاها، شرایطی را برای توقیرف کشرتی دزدان دریرایی    0582این دالی  کافی بوده است یا خیر؟ به عنوان مثال در کنوانسیون 

مراده   8بنرد  ) های رادیویی یا تلویزیونی غیرر مجراز از دریرای آزاد    حقوق دریاها( و یا بخش برنامه 0582کنوانسیون  010ماده )

المللری کشرور    با بررسی هر کدام معلوم شود که شرایط انطباق الزم را ندارد، باعرث مسرولیت برین    ( عنوان کرده است، اگر015

المللی بررسی شود و ایرن کرار باعرث     دلی  اینهه دالی  بایستی مورد به مورد بر اساس قوانین بینشود. شاید به کننده میتوقیف

ر کنوانسیون بعد از شرایط توقیف در هرر بخرش، مسرئولیت    شود، د خسارات سنگینی به کشور صاحب پرچم کشتی توقیفی می

های احتمالی یرا تفاسریر    کننده را مطرح کرده تا بتواند از سوءاستفادهجبران خسارت در صورت کافی نبودن دالی  کشور توقیف

 .خاص جلوگیری نماید

 

 آبهای آزاد 2-1 

های دریاست کره جرزء   به معنای همه بخش« دریاهای آزاد»ح ژنو، اصطال 0598کنوانسیون راجع دریاهای آزاد  0بر طبق ماده 

حقروق   0582المللی کنونی، کنوانسریون   های داخلی آن کشور قرار ندارند. این وضعیت در قانون بینهای سرزمینی یا در آب آب

آزاد اجتناب شده است،  کنوانسیون حقوق دریاها، که در آن از تعریف دریاهای 80دریاها انعهاس داده شده است. بر اساس ماده 

های شود که جزء منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا در آب های دریایی گفته می اصطالح دریای آزاد، به تمام قسمت
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 ونیکنوانسر  40مراد    ) الجزایری قرار ندارنرد. الجزایری یك دولت مجمعهای مجمعداخلی آن کشور قرار ندارند، یا اینهه در آب

چنانچه دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی تأسیس نماید، محدوده به سمت خشهی دریای آزاد، حرد   (اهایقوق درح 0582

باشد. چنانچه دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را ادعا نهنرد، محردوده بره سرمت      خارجی منطقه انحصاری اقتصادی می

بینری وضرعیت خراص     با وجود منطقه انحصاری اقتصادی و پریش خشهی دریای آزاد، حد خارجی دریای سرزمینی است. امروزه 

، در عهدنامه حقوق دریاها، تعریف دریرای آزاد ترا   «الجزایریهای مجمعآب»های اطراف کشورهای مجمع الجزایری به عنوان آب

ز حیطره شرمول   الجزایرری ا های مجمعحدود زیادی دچار دگرگونی شده است؛ بدین ترتیب که منطقه انحصاری اقتصادی و آب

 اند و در نتیجه، گستره دریای آزاد محدود شده است. دریای آزاد خارج شده

 

 ( The First Conferenceon Law Of The seas 1958) ژنو راجع به حقوق دریاها 2899کنفرانس  2-3 

های اولیة تشرهی ، اقرداماتی    المل ، کمیسیون مزبور از همان سال ویژه کمیسون حقوق بینن مل  متحد، بهبعد از تأسیس سازما

 ) در راستای تدوین حقوق دریاها آغاز نمود که در واقع، اساس کار اولین کنفررانس ملر  متحرد در زمینره حقروق دریاهرا برود.       

 (.288ضیائی بیگدلی، ص 

دولت برگزار شد. این کنفرانس چهار کنوانسیون و یرك   80ژنو با مشارکت  0598فوریه  24 نخستین کنفرانس حقوق دریاها در

 (Yoshifumi Tanaka,op.cit, pp.21,22 ) پروته  راجع به ح  و فص  اختالفات را تصویب نمود.

ای سررزمینی و دریرای   ها یا همران دریر   یهی از نتای  قاب  توجه کنفرانس این بود که رویهرد دوگانه سنتی در خصوص اقیانوس

دریرای آزاد بره معنری    »کنرد کره:    ( کنوانسیون دریای آزاد تصریح می0) صورت قانون تدوین شد. مادهآزاد در کنوانسیون ژنو به

( کنوانسریون ژنرو   0) همچنرین در مراده  «. های داخلی یك دولت است های دریا به استثنای دریای سرزمینی و آب تمامی بخش

هرای داخلری ترا     ینی و منطقه مجاور تأیید شد که: حاکمیرت یرك دولرت فراترر از قلمررو سررزمینی و آب      راجع به دریای سرزم

 ,Yoshifumi Tanaka,op.cit ) یابرد.  شرود گسرترم مری    ای از دریا نزدیك ساحلش که دریای سرزمینی نامیده می حاشیه

p.22.) 

کننرده اصرول   بطور کلی اعالم»است که این کنوانسیون  راجع به دریای آزاد چنین آمده 0598همچنین، در مقدمه کنوانسیون 

طرور  هرا بره   در مقاب  در مورد سه کنوانسیون دیگر باید چنین گفت کره مقرررات آن  «. باشد المل  می تثبیت شده در حقوق بین

 (.20ملهم. ان. شاو، ص  ) «باشد همزمان مبین قواعد از پیش موجود و قواعد جدید می

 

 ,United Nations Conference on the Law of the Sea) الملی  دریاهیا   قوق بیی  ح 2891کنفرانس  2-4 

1973-1982) 

جمعاً یازده جلسه برگرزار کررد. آخررین     0582تا  0578های  سومین کنفرانس سازمان مل  راجع به حقوق دریاها در طول سال

دسرامبر   01بره کرار خرود پایران داد و      قوق دریاهاروز کنفرانس در نیویور  با تدوین و تصویب یك عهدنامه جدید در زمینة ح

االجررا  مفتوح گااشرتند. امرا الزم   المللی در شهر مونته گوبی جامائیها های بین آن را برای امضای کشورها و برخی سازمان 0582

ایرن   ق برود. ماه از زمان تودیع شصتمین سند تصویب و یا الحرا  02کشور و سپری شدن  01شدن آن منوط به تصویب یا الحاق 

 ترا االجررا شرد.    الزم 0554نروامبر   00به این کنوانسیون به عنوان شصرتمین کشرور در   گویان  سال پس از پیوستن  معاهده یك

کشرور ایرن کنوانسریون را امضراء      04د. تا کنون ان کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته 008( 2100)سپتامبر 

http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los/


 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 95 -81، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

08 

 

 انرررررررررررررررررررد دهکررررررررررررررررررررده ولررررررررررررررررررری آن را تصرررررررررررررررررررویب نهرررررررررررررررررررر   

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_United_Nations_Convention_on_the 

_Law_of_the_Sea.) درالمل  دریاهرا را   ترین قوانین و مقررات حقوق بینترین و جامعحقوق دریاها، کام  0582کنفرانس 

حرق   شرده، ادی ونیاست. کنوانسر  مهیقطعنامة ضم نیو چند هیلحاقا 5ماده  821مشتم  بر  اهایحقوق در ونیخود دارد. کنوانس

 ,Arif Ahmed مختارنرد. )  یریتفسر  هیر عضرو در صردور اعالم   یامرا کشرورها   رد،یپرا یرا نمر  یگرید یاستثنا چیو ه شرط

International Law of the Sea: An Overlook and Case Study, Beijing Law Review, 2017, 8, 

40.pp.22.) 

 

 2891های حقوق دریاها  صالحیت توقیف و بازرسی کشتی در آب های آزاد در پرتو کنوانسیون -1

کنرد. وجره   فرراهم مری   ها را دولتاز سوی هر کشور دیگر برای هر  مداخلههای آزاد با حداق  حق عبور از آب ،آزادی دریانوردی

مراده   0بنرد  شرود ) حصاری کشور صاحب پرچم اعمال میاصلی آزادی دریانوردی به این ترتیب است که این وجه تحت قلمرو ان

 قضریه  در 6الملر   برین دادگسرتری   دائمیدیوان (. های آزاد راجع به آب 0598کنوانسیون  0ماده  0بند  و 0582کنوانسیون  52

بره رسرمیت    الملر   محدود که صریحاً توسط حقوق برین  مواردجز در ( تایید کرد که به0527لوتوس )فرانسه در مقاب  ترکیه( )

کننرد نیسرتند. بررای    غیر از کشوری که پررچمش را حمر  مری    کشوریهای آزاد تابع هیچ ها در آبشناخته شده است، کشتی

کنوانسریون   50مراده   0بند کند پیوند حقیقی باید بین کشور و کشتی وجود داشته باشد ) کشتی که پرچم کشوری را حم  می

-یابد )قلمروی دریایی(. یك کشور میگااری گسترم میاجرای حوزه قضایی و قانون کشور صاحب پرچم به حقوق دریا(. قلمرو

از های آزاد  در آبای  هایش اعمال کند و بسیاری از اقدامات مداخلهبر کشتی را تواند به کشور دیگر اجازه دهد قلمرو قدرت خود

المللری   هرای آزاد ترابع تمرام الزامرات برین     ردی در آب. هر کشتی هنگام دریرانو گیرد نشأت می ها اختیارات اعطایی توسط پیمان

های خاص بررای اجرازه   نامهقمرتبط است که توسط کشور صاحب پرچم برعهده گرفته شده است. حق کشورها برای تدوین تواف

. بررای  ودخاص خواهد ب جزاییها برای جلوگیری از اقدامات ها مطابق با پاسخ به تالمحضور در عرشه و توقیف احتمالی کشتی

جلوگیری از عبور کشتی مشهو  بره تجرارت قاچراق     مقابله با تجارت موادمخدر و داروهای روانگردان، 0588کنوانسیون ، مثال

قصرد دارد روی عرشره    ،سازد. اگر کشور طرفهای آزاد ممهن میموادمخدر توسط کشوری غیر از کشور صاحب پرچم را در آب

 مجوز کند. کشتی کشور دیگر برود باید درخواست

ایرن   برای کشور ساحلی باشد، فوری میحق تعقیب  های آزاد نمونه دیگری از محدودیت نسبت به اص  آزادی دریانوردی در آب

هرای آزاد تعقیرب   ام ترا آب ناو یا هواپیمای جنگی با ،قوانین و مقرراتش را نقض کرده است که کشتی خارجی ،وجود دارد حق

 حقوق دریا(. 0582کنوانسیون  000)ماده  نمایدو در صورت تشخیص توقیف کند 

های عقالیری بررای مظنرون    های آزاد تنها در شرایطی وجود دارد که در آن زمینهدر آبجنگی ناو  توسط، توقیف و بازرسیحق 

بره   کره وجود داشته باشد، یا جرایی  رادیویی پخش غیرمجازهای  کشتیشدن به مشارکت کشتی در دزدی دریایی، تجارت برده، 

های منصوص کرم اسرت و در برقرراری حروزه     کنوانسیون حقوق دریا(. تعداد این نمونه 001)ماده  باشدمشهو   تابعیت کشتی

بررای   صرالحیت اجرایری  باید مبنرای تعیرین شرده    جنگی های مظنون یهنواخت نیستند. ناو گااری و اجرایی برای کشتیقانون

داشرته باشرد.    رادیرویی مجاز  مظنون به مشارکت در تجارت برده یا پخش غیرهای توجیه توقیف کشتی در هر دو صورت کشتی

                                                           
6
 Permanent Court of International Justice (PCIJ( 
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ایرن اسرتثناءها بررای آزادی دریرانوردی و کنتررل کشرور صراحب پررچم          حقوق دریرا(.  0582کنوانسیون  015، 55های )ماده

ای کره در آن  شد. تنها نمونره شود مگر غیر از این مشخص شده باهای آزاد اعمال میها در آبانحصاری عموماً برای تمام کشتی

های تحت تملك یا تحت عملیات کشور است که تنهرا در  هیچ تداخلی تحت هر شرایطی مجاز نیست در ارتباط با ناوها و کشتی

ها کامالً در برابر حوزه قضایی هر . از آنجایی که این کشتیشوند استفاده می های دولتی(تجاری دولتی است )کشتی خدمات غیر

و  قضرایی صالحیت ها مداخله کند یا تواند در امور این کشتیغیر از کشور پرچم مصونیت دارند، هیچ کشور دیگری نمیکشوری 

دیگرری  هرای  نمونه حقوق دریا(. 0582 کنوانسیون 50، 59های های آزاد اعمال کند )مادهدر آب ها نسبت به آن خود را اجرایی

مربوط به تروریسم، تسرلیحات کشرتار جمعری و سرایر      اند. این موارد اد کردهتخصیص ایج بر اص  صالحیت کشور صاحب پرچم

های آزاد شرده  ها در آبهای مظنون به مشارکت در این فعالیتهای امنیتی است که منجر به جلوگیری از حرکت کشتینگرانی

واسرطه  و بره انرد  شرده نالملر  منرع    نالمللی یا قروانین حقروق بری    بینکنوانسیون توسط هیچ  ها، از توقیف و بازرسیاست. برخی 

 اند. گرفته مل  نیز جنبه الزامی های شورای امنیت سازمان قطعنامه

ضریایی  )  سرازند. هرای آزاد را مجراز مری    هرا در آب  های متعددی وجود دارد که حق توقیف و بازرسی کشرتی ها و عهدنامهپیمان

انحصراری دولرت    صرالحیت دیگر برای اص  حروزه   استثناییبر خلق مقاومت در برا(.01المللی، ص بیگدلی، حقوق معاهدات بین

ام جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در برابر امنیت دریانوردی و پروته  مربوطه 0588صاحب پرچم در طی بازنگری کنوانسیون 

 د.با دزدی دریایی و تهدیدات تروریستی به شهلی اثربخش نشان داده ش یجهبا نگاهی به موا

 

 حقوق دریاها نسبت به کشورهای ثالث 2891مولیت کنوانسیون ش1-2 

وین راجع به حقوق معاهدات و مبحث معاهدات موجد حق و تهلیف برای  0505کنوانسیون  88و  87، 89،80با امعان نظر مواد 

کشور آن را  008تعداد  المل  دریاها به عنوان قانون اساسی دریاها دارای وصف عام بوده و ثالث، با توجه به اینهه حقوق بین

باشد و همچنین بسیاری از قواعد  و تثبیت شده حقوق دریاها می های پیشینکننده عرفاند و از سویی دیگر، تدوین امضاء کرده

 در مندرج مقررات از دسته آن مشمول همواره عضو غیر هایدولت که نیست تردیدیالمللی درآمده است،  صورت رویه بینآن به

 از هاییقسمت دیگر، عبارت به. بود خواهند است، کرده مدون را المللی بین جامعه پایرم مورد عرفی قواعد بعضاً که کنوانسیون

 دریایی، زیست محیطظ حف و دریاها از جویانهصلح استفاده بر حاکم و ناظر پابرجای اصول از یافته تبلور که جدید کنوانسیون

 حاکمیت و منافع تعارض از ناشی اختالفات آمیزمسالمت ح  المللی، بین یها بآ عظیم یها گستره در دریانوردی آزادی

 ملحق آن به و اند کردهء امضا را کنوانسیون که آنها از اعم جهان کشورهای کلیه برای کماکان باشد،می... و دریا در کشورها

 بده محصول و متقاب  توافق مولود صرفاً که سیونکنوان موارد از قسمت آن تنها. بود خواهد معتبر و محفوظ خیر، یا شد خواهند

 حقوق از توانندمی اخیر گروه فقط و بوده عضو کشورهای به منحصر ندارد، تقنینی طبیعت و باشدمی چندجانبه بستان

 یها توافق مرهز در که است مهمی امتیازات جمله از المللی، بین یها تنگه از ترانزیتی عبور. شوند مندبهره آن از ناشی قراردادی

ی، سرزمین دریای در ضرر بی عبور با مرتبط یها محدودیت برخی رفع خاطربه و گیردمی قرارکشورهای قدرتمند دریایی  گروه

کاظمی، علی اصغر، مجلة حقوقی،  ) .گردد نمی دریاها حقوق جدید کنوانسیون عضو غیر ثالث کشورهای شام  االصولعلی

 (.79، ص 0800شمار  هشتم، 
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 کشور صاحب پرچم1-1 

سال  0111در حدود  در کشتیرانی استفاده از پرچم تیهمااست.  افتهیاز چند صد سال تهام   شیپرچم ب صاحب دولت مفهوم

اسرتفاده   کردند.ها از پرچم استفاده می ، مصریان برای شناسایی و تمایز کشتیباستان کشف شد یها یتوسط مصر الدیقب  از م

توسط کشورها به رسمیت شناخته شد. مفهروم پررچم   آن  تیو در نها افتهیگسترم  گرید یها به تمدن اناز پرچم توسط مصری

برای شناسایی کشورها و مالهیت کشتی به عنوان یك رژیم عرفی مطرح گردید. قوانین مربوط به کشور صاحب پرچم اولین برار  

 منعهس گردید. 0582وانسیون ژنو راجع به دریای آزاد و بعد از آن در کن 0598در کنوانسیون 

دهرد و صرالحیت انحصراری برر آن      دولت صاحب پرچم، دولتی است که به یك کشتی حق کشتیرانی را تحت پررچم خرود مری   

 ,Roland Cofie Robertson) باشرد.  ها دارد. این امر به معنای اص  صالحیت انحصاری دولرت صراحب پررچم مری     کشتی

2015. p.122کنوانسیون حقوق دریاها مبرین   52ماد   0المل  عرفی تثبیت شده است. بند  قوق بین( این اص  به خوبی در ح

بایست فقط تحت پرچم یرك دولرت، کشرتیرانی کننرد و جرزء در مروارد       ها می کشتی»دارد:  اص  مزبور است. این بند اشعار می

است، در دریای آزاد تحت صالحیت انحصراری  بینی شده  المللی یا در این کنوانسیون پیش استثنایی که صریحاً در معاهدات بین

 «.آن دولت خواهند بود

 یکشرت  تابعیرت « پررچم » كی صیتخص دولت صاحب پرچم باشند. انندتو می زنیاند  محاصره شده یدر خشه که کالً ییکشورها

 54شده در ماده  دیق یفوظا یاجرا یاصل تیکدام دولت مسئول دکن می نییتع نهه،یهدف است. نخست ا نیدربردارنده چند زنی

تابعیرت  آن اسرت کره    دشرو  مری  نیری که توسط دولت صاحب پرچم تع یهدف دوم ،را داراست حقوق دریاها 0582کنوانسیون 

 یحقوق دولت صاحب پرچم است که بررا  نیا است؛ عموماً یکشت یقاب  اعمال بر رو یاصل تیحوزه صالح کنندهنییتع ،کشتی

دولرت صراحب    نیری . هردف سروم در تع  دشو موارد( اعمال می یاری)در بس یرها در کشترفتا یریگیو پ بیو تعق یبررس م،یتنظ

اسرت کره ممهرن     هرایی یدر مورد کشت های جنگی، های کشتی درخواست یمناسب برا تیحوزه صالح كیپرچم فراهم آوردن 

 كیر  یکشرت  كیر ن ورود به در مورد مجاز بود یناو جنگ كیخاص قرار داشته باشند، به عنوان مثال درخواست  طیاست در شرا

 د(.شو دولت صاحب پرچم اطالق می تیموارد است )که به آن تحت عنوان رضا نینمونه از ا

 

 تابعیت کشتی 1-3 

-طوریتابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی یك شخص حقیقی یا حقوقی و یا یك شی با یك دولت معین، به

، ص 0854انتشرارات سرمت،    المل  خصوصی،ابراهیمی، نصراهلل، حقوق بین) ناشی شود. که حقوق و تهالیف وی از همین رابطه

 یاعطرا ی بررا  یطیشررا  دارد که کشورهای عضو ملزم به ایجاد اعالم می المل  دریاها، کنوانسیون حقوق بین 50ماده  0بند  .(88

پررچم آنهرا حرق    برا  هستند کره   یکشور تابعیت یرادا ها، دارد کشتیمیاعالم  کنوانسیون نی. اهستند ها یخود به کشت تابعیت

بنرابراین یرك کشرتی برا تابعیرت، کشرتی       . آوردوجرود  بره  یدولت و کشت انیم یواقع وندیپ كی دیباند و این تابعیت دار حرکت

ریرایی  باشد که به موجب پیوند واقعی موجود در دفتر ثبت آن، حق دارد پرچم آن کشور را بر افراشته و در مسریر خرود در د   می

 آزاد حرکت نماید.

 کردنرد،  یخروددار  یواقع وندیپ یخاص برا فیتعر كیاز ارائه  عمداً حقوق دریاها، 0598و  0582در دو کنوانسیون که یدر حال

 Pierandrea) پردازد صورت مشروح به بحث پیوند واقعی میسایگا به ویایتلوس( در قضیه کشتی ام/) المللی دریاها دیوان بین

Leucci, op.cit.pp.5-6.) 
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 پرچم مصلحتی و ثبت کشتی 1-4 

طرور مرؤثر   حقوق دریاها یهی از وظایف کشور صاحب پرچم این است کره هرر کشرور بره     052کنوانسیون  54ماده  0طبق بند 

کنند اعمال خواهد کرد. اص  کنتررل   هایی که پرچمش را حم  می صالحیت و کنترلش را بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی

المللی و نه  رسد، زیرا در دریاها نه پلیس بین و اجرای حاکمیت بر کشتی در دریا در کنوانسیون حقوق دریاها ضروری به نظر می

 2118افترد. مطالعره سرال    ها بصورت مصلحتی به خطر می دادگاهی جهت ایجاد نظم وجود دارد. لیهن این قاعده با ثبت کشتی

هرای کشرورهای    های اقتصادی باعث کاهش ثبرت ملری کشرتی    دارد رقابت حد آمریها اعالم میتوسط اداره امور دریایی ایاالت مت

های عملیاتی سراالنه یرك کشرتی برا ثبرت ملری در        دارد که هزینه اعالم می 2110توسعه یافته شده است. یك مطالعه در سال 

 Jo) انرد.  ی در کشورهای دیگرر ثبرت شرده   هایی بود که بصورت پرچم مصلحت برابر بیشتر از کشتی 7/2کشورهای توسعه یافته 

Inge Bekkevold, Geoffrey Till London,2016,p.23های آزاد، معایرب   ها در آب ( در بحث توقیف و بازرسی کشتی

پرچم مصلحتی باعث شده است که کشورهای قدرتمند بتوانند با وجود رابطه ضعیف کشورهای اعطاءکننده پررچم مصرلحتی برا    

 ز لحاظ حقوقی اقدامات خود را توجیح نمایند.کشور مالك کشتی ا

 

 و حق تفتیش حق بازرسی 1-9 

هرای آزاد انجرام    هرای غیرر دولتری در آب    هرای جنگری از کشرتی    در خصوص پرچم کشتی است که توسط کشتی :حق بازرسی

فرانسره و   0584ن هرای حرق بازرسری بره کنوانسریو      رسد که ریشره  نظر میبه (حقوق دریاها، 0582طبق کنوانسیون ) گردد می

المللری در   گردد. برخی علمای حقوق معتقدند، با توجه به فقدان نیروی پلیس برین  انگلیس برای جلوگیری از تجارت برده بر می

رسرد کنوانسریون    نظر میدریای آزاد، و در عین حال نیاز به فراهم آوردن شرایط مراعات نظم، حق بازرسی امری موجه است. به

هرای   های دیگر را برای حم  پرچم بازرسی کنند، ریشه توانند کشتی های جنگی می یان صریح مواردی که کشتیدریای آزاد با ب

اقدام به بازرسی »توانند  های جنگی نمی کنوانسیون مزبور، کشتی 22قراردادی این حق را تأیید کرده است. در واقع مطابق ماده 

 «.های معقولی برای سوءظن داشته باشند ر اینهه زمینههای دیگر برای حم  پرچم خود بهنند ... مگ کشتی

توانرد اقردام بره بررسری      مری »حق تفتیش: اگر پس از بازرسی اوراق کشتی همچنان سوءظن کشتی جنگی یا دولتی باقی باشد 

سراس  های کشتی و محمولره آن شرود. برر ا    که امهان دارد شام  بازبینی دقیق کلیه قسمت« بیشتر در روی عرشه کشتی بهند

اقدامات الزم منجمله سوار شردن بره کشرتی، بازرسری،     »توانند  حقوق دریاها، دولت ساحلی می 0582کنوانسیون  78مفاد ماده 

خراطر جلروگیری   به«. عم  آورند...توقیف یا رسیدگی قضایی ضروری را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات خود به

، اصرار دارند که این حق باید با رعایت کلیه مالحظات ممهرن انجرام   0582-0598کنوانسیون از سوءاستفاده از این حق، هر دو 

گیرد و اگر سوءظن نادرست باشد و روشن شود که کشتی مورد سوءظن کاری که مستلزم بروز سوءظن باشد انجام نداده اسرت،  

 (.202و  200رابین چرچی ، آلن لو. پیشین، صص ) جبران خسارات ضرورت دارد

 

 های آزاد صالحیت کشور صاحب پرچم در آب1-6 

-هرا بره   انوسیاز اق یعیمحدوده وس. بوده است اهایدر یآزاد برم،یاص  مارا ل ا،یقانون در یبرا هیسال، مفهوم پا 411 باًیتقر یبرا

 یکشرور  چیو هر رنیر توانرد کنتررل کنرد و از ا    نمری  یکشرور  چیکه ه ندگیر مورد استفاده قرار می یبه عنوان مناطق یطور سنت

غیرر از  ها،  انوسیقرار گرفته است که اق دهیا نیبر ا ای. هرگونه تحوالت در قانون درداشته باشد تیحاکم ایسلطه  یتواند ادعا نمی
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ادعرای   ایر و  هرای آزاد  در مرورد آب است و هرگونره ادعرا    کشورها آزادهمه  یبرا ،یدولت ساحل تیتحت حاکم مناطق کوچهی

 Natalie Klein, The Right Of Visitدر نظر گرفته شرود )  اهایدر یها یآزاد نیه عنوان تجاوز به اب دیبا حاکمیت بر آن

And The 2005صرالحیت  0527سرپتامبر   7در رأی صادره در قضریة لوتروس مرور      المللی ( دیوان دائمی دادگستری بین ،

است کره خرارج از مروارد خاصری کره حقروق        مسلماً این محرز»انحصاری کشور صاحب پرچم کشتی را چنین شرح داده است 

اند.  ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند، مگر قدرت کشوری که پرچم آن را برافراشته المل  مشخص کرده است، کشتی بین

در  تواند اقتدار قضرایی خرود را   طبق اص  آزادی دریاها، یعنی عدم هرگونه حاکمیت سرزمینی در دریای آزاد، هیچ کشوری نمی

 0582کنوانسریون   52مراده   0دریرای آزاد و بنرد   0598کنوانسیون  0ماده ) در دریای آزاد اعمال کند. های خارجی مورد کشتی

 حقوق دریاها(.

شود، هیچ برتری در این منراطق   آزادی دریانوردی تمام کشورها در دریای آزاد با توجه مقتضی به منافع سایر کشورها اعمال می

 یا غیر ساحلی در نظر گرفته نشده است. کشتی در دریای آزاد تحت صالحیت دولت صراحب پررچم هسرتند    برای دولت ساحلی

(، مقررات مربوط به دریایی آزاد در منطقه انحصاری اقتصادی نیز قاب  اعمال است. بره عنروان یرك    0582کنوانسیون  52ماده )

حقروق دریاهرا، ایرن     0582کنوانسریون   87مراده   0طبرق بنرد   اص  بنیادین، دریای آزاد برای استفاده همه کشورها باز اسرت.  

های زیر دریایی، آزادی ایجاد جرایرر مصرنوعی و    ها عبارتند از؛ آزادی دریانوردی،آزادی پرواز، آزادی قرار دادن کاب  و لوله آزادی

سرت بره حقروق و تهرالیف     بایهرا مری   آزادی تحقیقات علمی. کشرورها در اعمرال ایرن آزادی    تأسیسات مجاز، آزادی ماهیگیری،

 کشورهای دیگر توجه نمایند.

هرا در   کنرد. نخسرت، ایرن اصر  از هرگونره دخالرت سرایر کشرور         اص  صالحیت انحصاری صاحب پرچم، نقشی دوگانه ایفا مری 

کند. بدین ترتیب، اص  صالحیت انحصاری کشور صراحب   اند، جلوگیری می هایی که پرچم یك کشور را به اهتزاز درآورده کشتی

نماید. دوم، براساس این اص ، کشور صاحب پرچم مسئولیت انطبراق   ها را در دریایی آزاد تضمین می پرچم، آزادی فعالیت کشتی

المللی دارد. صالحیت انحصاری برای کشور صراحب پررچم، الزامراتی را     های کشتی حام  پرچم خود با قوانین ملی و بین فعالیت

ویرژه در ایرن    های تحت پرچم خود، به تدابیر الزم اداری، فنی و اجتماعی در مورد کلیه کشتی کند؛ از جمله اتخاذ برای او بار می

ها از حیث  ها، تضمین امنیت کشتی ها و خدمة آن ها، اعمال صالحیت طبق حقوق داخلی در مورد کلیه کشتی موارد: ثبت کشتی

المل  عمرومی،  ضیایی بیگدلی، حقوق بین) حقوق دریاها( کنوانسیون 54کنوانسیون دریای آزاد و ماده  01ماده ) ساخت و غیره

 (.808پیشین، ص 

 

 های آزاد   پرچم در آب استثنائات صالحیت انحصاری کشور صاحب -3

حقوق دریاها، کشتی فقط در صالحیت انحصاری کشور صاحب پرچم خواهد برود   0582و  0598کنوانسیون  52و  0طبق مواد 

 کشرورهای  تیر عردم قابل بینی شده باشد.  ها صریحاً پیش المللی و این کنوانسیون های بین عهدنامه مگر در موارد استثنایی که در

 یهرا  یکشرت  بر اعمرال ثالث شده است که  یها دولت یبرا یشرط شیخود موجب پ یها یدر نظارت موثر بر کشت صاحب پرچم

های خرارجی   های ثالث با اعمال صالحیت بر کشتی لتدو ن،یعالوه بر ا .و اعمال صالحیت کنندآزاد مداخله  یاهایدر در یخارج

 Karolina) حقروق دریاهرا اسرت    0582مهم کنوانسریون   سعی در ایجاد نظم و امنیت در دریای آزاد دارند که یهی از اهداف

Mickute, op.cit. p.17.برا  بلهه استثنائاتی دارد کره  ، ( انحصاری بودن حق دولت صاحب پرچم در دریای آزاد مطلق نیست

گااری یا اعمال قوانین یا هر دوی آنهرا برا دولرت صراحب پررچم       توجه به آن سایر کشورها دارای صالحیت مشتر  برای قانون
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 .Anne Bardin Rev. 27 ) هرا را دارنرد   های دیگر با شرایطی حق توقیرف و بازرسری کشرتی    های آزاد کشور هستند. در آب

2002, p.57) این موارد عبارتند از؛ حقوق دریاها 0582طبق کنوانسیون 

 08مراده  ) (؛ ب( تجارت بررده و مرواد مخردر   0582کنوانسیون  011ژنو و ماده  0598کنوانسیون  04ماده ) الف( دزدی دریایی

 0598کنوانسیون  04ماده ) های رادیوی (؛ پ( بخش غیرمجاز برنامه0582کنوانسیون  55دریای آزاد و ماده  0598کنوانسیون 

(؛ 0582کنوانسریون   000و مراده   0598کنوانسیون  28ماده ) فوری و حضور مؤثر  (؛ ت( تعقیب0582نسیون کنوا 011و ماده 

 22مراده  ) های دارای تابعیت نامشرخص  (؛ج( جلوگیری از کشتی0582کنوانسیون  220ماده ) ث( جلوگیری از آلودگی گسترده

 (.0582کنوانسیون  001و ماده  0598کنوانسیون 

 یدزدی دریای 3-2 

 علیره  قرانونی  تصرویب  بره  0058سرال   در که بود کشوری نخستین انگلستان. دارند کهنی سابقة دریایی دزدی به مربوط قواعد

 مسرئلة  یرك  دریرایی  دزدی کره  رسریدند  نتیجره  این به نیز اروپایی های دولت سایر انگلستان با همزمان. پرداخت دریایی دزدان

 نرویس پریش  الملر   برین  حقروق  تردریجی  توسرعة  و تدوین برای مل  جامعة صصانمتخ کمیتة 0520 سال در. است المللی بین

 در که کردمی عملی به محدود را دریایی دزدی که بود ماده 8 شام  مقررات این. نمود تنظیم را دریایی دزدی با مبارزه مقررات

 اعطراء  را آنران  وضعیت خصوص در گیریمتصمی اجاز  ها دولت به موارد، برخی در و دهد ر  خصوصی اهداف برای و آزاد دریای

 جهرانی  اقبرال  کره  رفتمی آن بیم که چرا نشد گااشته بررسی به دریاها حقوق تدوین کنفرانس از قب  نویسپیش این. کردمی

 دزدی کره  برود  ایرن  آنران  اصرلی  سرؤال . گرفرت  عهدهبه را موضوع این مورد در تحقیق هاروارد دانشگاه میان این در. نگیرد قرار

 قضرایای  فقردان  دلیر  » :برود  داشرته  اظهرار  چنرین  0582 سرال  در گرروه  ایرن  دارد؟ المل  بین حقوق در جایگاهی چه دریایی

 زیرادی  حردی  تا دریایی دزدی: که است این مورد این در ها دولت رویة و عملهرد فقدان نیز و دریایی دزدی با مرتبط المللی بین

-بره  نیسرت،  خاصی دولت نظارت تحت که محدودی مناطق در آن ورای در یا و آزاد ریاید در آن انواع تمام و است رفته بین از

 آزادی اصر   و هرا  دولرت  صرالحیت  مرورد  در جدیرد  اصول ایجاد از قب  را خود اهمیت دریایی دزدی واقع در. دهدمی ر  ندرت

 کنرار  را هراروارد  طررح  المل ، بین حقوق تأسیس تازه کمیسیون ،0545 سال در .«است داده دست از المل  بین حقوق در دریاها

 0598 سرال  کنفررانس  پایران،  در برود،  داده تشرهی   را آزاد دریرای  معاهد  20 تا 04 مواد اساس طرح هاروارد هرچند. گااشت

 را مرواردی  تنهرا  کمیسریون  و بود شده پیشنهاد کمیسیون توسط که داد قرار تصویب مورد را طرح از بخش آن تنها آزاد دریای

 کره  گفرت  توانمی تساه  اندکی با این، وجود با. گرفت خواهد قرار قبول مورد کنفرانس در رسیدمی نظربه که بود کرده صیهتو

دزدی  (.870و  871دیگرران ص   اهلل، وموسروی، فضر    ) نمرود.  تردوین  را دریرایی  دزدی به مربوط مقررات آزاد، دریای معاهد 

تررین سرند   آیرد. مهرم   شمار مینحصاری کشور صاحب پرچم و اص  آزادی دریایی آزاد بهترین استثناء بر صالحیت ا دریایی مهم

( ،40ترا   27دیگرران(، صرفحات   ) پوربرافرانی، حسرن، و  ) حقوق دریاها است. 0582جامع در خصوص دزدی دریایی، کنوانسیون 

وق دریاها بیان شده است. ایرن حقیقرت   حق 0582کنوانسیون  001و ماده  017تا  011المللی دزدی دریایی در مواد  قواعد بین

 09اسراس مراده    کند. بر ژنو راجع به دریای آزاد را تهرار می 0598کنوانسیون  22تا  04که این مواد تقریباً کلمه به کلمه مواد 

 گردد: حقوق دریایی، اعمال ذی  دزدی دریایی محسوب می 0582کنوانسیون  010و ماده  0598کنوانسیون دریای آزاد 

 مسرافرین  یرا  خدمه توسط خصوصی اهداف راستای در که غارت هرگونه یا توقیف، یا غیرقانونی، آمیزخشونت اقدام هرگونه -فال

 باشد؛   شده هدایت خصوصی هواپیمای یك یا خصوصی کشتی یك



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 95 -81، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

05 

 

 علیره  یرا  و صوصیخ هواپیمای یا خصوصی کشتی یك علیه غارت هرگونه یا توقیف، یا غیرقانونی، آمیزخشونت اقدام هرگونه -ب

 آزاد؛ دریاهای در هواپیماها و ها کشتی این در موجود اموال و اشخاص

 در که محلی در اموال یا اشخاص هواپیما، کشتی، یك علیه غارت هرگونه یا توقیف، یا غیرقانونی، آمیز خشونت اقدام هرگونه -ج

 نباشد؛  کشوری هیچ صالحیت حوزه

 دزدان هواپیمرای  یرا  کشرتی  یرك  وسیله آن اینهه به علم با هواپیما یك یا کشتی یك لیاتعم در داوطلبانه همهاری هرگونه -د

 است؛   دریایی

 شود. ب() و الف()  بندهای در اشاره مورد اعمال انجام برای سازیآماده و تحریك به منتهی که عملی هر -ه

با هدف  یعم  سوار شدن به هرگونه کشت»ه است: ( ارائه شدIMOالمللی ) بین ییایاز سوی سازمان در زین گرییمؤثر د فیتعر

متهری، منروچهر، سربزیان،     ) «.عمر   نیر ا شربرد یکار بردن زور بررای پ احتمال به ایو با قصد  گریهرگونه جرم د ایانجام دزدی 

 (.2، ص 0850مرتضی و دیگران، تهران ، 

شایان . »باشدمربوط به حوزه رسیدگی هیچ دولتی نمی باید در دریای آزاد یا مح  دیگری باشد که کشتی یا هواپیما حتماً -الف

المللی عرفی توسط جامعه جهانی پایرفته شده است، لاا کشرورهای   ذکر است که تعریف دزدی دریایی به عنوان یك قاعده بین

اعالمری   مختلف ممهن است تعاریف خود را از جرایم مشابه دزدی دریایی در قوانین ملی خرود درج نماینرد کره واجرد شررایط     

حقوق دریاها نباشد. بنابراین تعریف دزدی دریایی که در قوانین ملری وجرود دارد موجرب صرالحیت جهرانی       0582کنوانسیون 

کنوانسریون و   010بایست منطبرق برر مراده    شود، جرم دزدی دریایی که واجد شرایط صالحیت جهانی است می المللی نمی بین

 «.دخارج از قلمرو ملی و داخ  آب آزاد باش

المل  را نباید با دزدی دریایی طبق قوانین داخلی کشورها اشتباه گرفت. اولری جرمری اسرت     دزدی دریای طبق حقوق بین -ب 

 .ها صالحیت رسیدگی دارندجهانی و به این عنوان مورد شناسایی قرار گرفته است ولاا همه دولت

آمیرز  نانچه مبادرت به اقدامات و اعمرال غیرقرانونی خشرونت   شوند و چی نظامی یا دولتی دزد دریایی محسوب نمیها کشتی -ج

پرچم مسئول مجازات فرمانده کشتی یا هواپیما و پرداخت خسارت به موجب قواعد حراکم برر مسرئولیت     کشور صاحببنمایند، 

 .باشدمی ها المللی دولت بین

خود دزدی دریرایی بره عنروان دشرمن بشرریت      باشد،  صالحیت جهانی می تحت شمولاز آنجایی که مقابله با دزدی دریایی  -د

نظرر  المللی یا دادگاه در هر کشوری در جهان انجام داد، صرف توان در محاکم بینتلقی شده و اقدامات علیه دزدان دریایی را می

 از اینهه جرم در کجا اتفاق افتاده است و تابعیت دزدان دریایی مظنون چه باشد.

مربروط بره دریرای آزاد در منطقره انحصراری       009ترا   88حقروق دریاهرا، مقرررات     0582ون کنوانسی 98ماده  2طبق بند  -ه 

 المللی راجع به دزدی دریایی در این منطقه نیز قاب  اجرا باشد. رسد مقررات بین نظر میباشد، لاا به اقتصادی هم قاب  اعمال می

 

 توقیف و بازرسی() اختیارات کشورها در مقاب  دزدی دریایی 1- 3 

های کنرونی...،   دیگران(، چالش) اهلل، وموسوی، فض است ) یجهان تیصالح جریمی است که تحت تریناصلیجزء  ییایدر یدزد

-دادامرا دارا هستند ) جنایات نیبه ا نیو مجازات مرتهب بیها حق تعق آن یها تمام کشورها و دادگاه یعنی (.807پیشین، ص 

 ونیکنوانسر  04و مراده   اهرا یحقروق در  0582کنوانسریون   011بر اساس مراده   .(201 زاده، علیرضا، حبیبی، جواد، پیشین، ص

 ایر آزاد  اییدر در ییایبرای سرکوب و مجازات دزدی در ممهند تا ح یستیکشورها با یتمام» آزاد، اهاییژنو در مورد در 0598
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ارائره شرده در مرورد دزدی     فیاساس تعار بر «.همهاری کنند گریهدیکشوری نباشد با  چیه تیکه در حوزه صالح یدر هر مهان

د و اقردامات قهرری   شو می شناخته المللی جرم بین ییایدزدی در ،المللی عرف بین نیهای مربوطه و همچن ونیدر کنوانس ییایدر

هرا در اعمرال حرق     های جنگی همه دولرت  نظر از حق کشتی. صرفاجازه داده شده است ییایتوسط کشورها نسبت به دزدان در

( در تعیین اینهه آیا یك کشرتی در دزدی دریرایی دخالرت داشرته یرا نره، مقررره اصرلی در         001ماده ) ید از کشتی مظنونبازد

حقوق دریاهرا اسرت کره     0582( کنوانسیون 019ماده ) توان علیه کشتی دزدان دریایی انجام داد، همان خصوص اقدامی که می

 دارد: بیان می

هانی که در حوزه صالحیت دولتی نباشد کشرتی یرا هواپیمرای دزدان دریرایی یرا کشرتی یرا        هر دولتی در دریایی آزاد یا هر م»

هواپیمایی را که تحت کنترل دزدان دریایی است، توقیف کرده، اشخاص حاضر در آن را بازداشت و اموال موجود در آن را ضبط 

هایی که باید اعمال شرود تصرمیم بگیرنرد و     جازاتتوانند در خصوص م کنند، می های دولتی که اقدام به توقیف می دادگاه«. کند

همچنین اقدامی را که باید در مورد کشتی، هواپیما و یا اموال صورت پایرد با توجه به حقوق اشخاص ثالثی که برا حسرن نیرت    

 اند تعیین کنند. عم  کرده

 

 برده تجارت 3-3 

داری را برر طبرق قواعرد کلری حقروق      اند. این معاهدات برده داری اشاره کردهبسیاری از معاهدات حقوق بشری به شهلی به برده

کره اعمرال مشرابه بردگری نره      ها، در حالی نمایند؛ حم  و نق  برده و مالهیت بیش از یك نفر بر آنالمل  اینگونه تعریف می بین

داری به عنروان یرك جررم    قرن نوزدهم برده شود. لزوماً تحت پوشش بردگی شام  استفاده اجباری از نیروی کار کودکان نیز می

دارای صالحیت جهانی مطرح نگردید و بعد از آن هم شواهدی در این مورد وجرود نردارد و کشرورها تررجیح دادنرد برر اسراس        

کره   ای کره معاهرده  شود،طوری دوجانبه با این جرم مبارزه نمایند. امروز بردگی به عنوان نقض قاعده آمره تلقی می های توافقنامه

در پی تجویز این رویه باشد باط  است. شناخت تجارت برده به مثابه عملی غیر قانونی تا پیش از قررن نروزدهم وجرود نداشرته     

لولویی( یك کشتی دولتی انگلیسی یك کشتی فرانسوی را در دریای آزاد توقیرف نمرود و مردعی برود کشرتی      ) است. در پرونده

کره  ) المل  در معرض و قابلیت توقیف بوده است. سر ویلیام اسهات و بر اساس حقوق بینفرانسوی به تجارت برده اشتغال داشته 

المل  موجه نبروده اسرت.    بعدها لرد استول شد( رأی داد که کار کشتی انگلیسی در توقیف کشتی فرانسوی بر اساس حقوق بین

ای، نتیجه گرفت که تجرارت  ضی استوری در پروندهقاضی مارشال، رئیس دیوانعالی، هم به همین استنتاج دست یافته بود. اما قا

کننده بردگی و نیز قروانین  المل  است و در این زمینه به چندین معاهده دوجانبه و چندجانبه ممنوع برده قطعاً ناقض حقوق بین

و بردگی در سرال  داخلی چندین کشور که تجارت برده را غیرقانونی ساخته بودند استناد نمود. کنوانسیون سرکوب تجارت برده 

و کنوانسیون تهمیلری لغرو بردگری در     (0590داری کنوانسیون برده 8ماده  0بند  ) تحت هدایت جامعه مل  تصویب شد 0520

دانرد: کلیره اعمرال مربروط بره گررفتن،       را شام  اعمال زیر می« تجارت برده»کنوانسیون اخیر  7پایرفته شد. ماده  0590سال 

ردن یك شخص به قصد فروکاستن او به بردگی؛ کلیه اعمال مربوط بره تملرك یرك بررده برا هردف       تملك یا تحت اختیار در آو

فروم یا مبادله او؛ کلیه اعمال مربوط به در اختیار قرار دادن یك شخص به تملك درآمده از طریق فروم یرا مبادلره بره قصرد     

اعالمیره حقروق بشرر کره در      4هر وسیله انتقال. ماده  طور کلی، هر عم  داد و ستد یا حم  و نق  بردگان بافروخته شدن؛ و به

هرای آن ممنروع    دارد که بردگی و تجارت بررده در تمرام شره     در مجمع عمومی سازمان مل  تصویب شد اعالم می 0548سال 
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نق  برده ژنو مربوط به دریای آزاد( موضوع حم  و  0598کنوانسیون ) شود. اولین کنفرانس سازمان مل  در زمینه حقوق دریاها

 را مورد بررسی قرار داد.

 

 توقیف و بازرسی() اختیارات کشورها در مقاب  حم  و نق  برده 3-4 

هر کشوری برای جلوگیری و مجازات حم  و نق  برده در دریای آزاد و نیز جلوگیری از استفاده غیرمجاز از پرچم آن کشتی بره  

هرر  عمر  آورنرد.   هایی که مجاز به افراشتن پررچم آن کشروری هسرتند، بره     وسیله کشتیمنظور ماکور، کلیه اقدامات مؤثر را به

که دالی  معقولی بر این گمان وجرود داشرته باشرد    شرطیتواند وارد عرشه کشتی مزبور شود، به کشتی جنگی در دریای آزاد می

(. مقامرات  0598کنوانسریون   22مراده   0و بند  0582کنوانسیون  001ماده  0بند ) که کشتی مزبور در حال تجارت برده است،

آزمایی ثبت کشتی کنند، چنانچره ثبرت کشرتی تأییرد شرود، ایرن       توانند اقدام به بازرسی و راستی کشتی جنگی بعد از ورود می

تواند صالحیت بیشتری اعمرال کنرد و    دولت صاحب پرچم است که بر کشتی و خدمه آن صالحیت دارد. کشتی وارد شونده نمی

خرود آزاد محسروب   خرودی نظر از پرچم آن، پناهنده شوند، بهبردگانی که به هر کشتی، صرفتوقیف کند.  کشتی و خدمه آن را

انگاری منسجم و قروی در سرطح    صورت جرمحقوق دریاها تهرار گردید. بدین 0582شوند، همین متن و ماده در کنوانسیون  می

کنوانسیون  08ماده ) (.05پیشین، ص  ،[گرانید... ]و . سونیب ییو) المل  در مورد تجارت و حم  و نق  برده صورت گرفت بین

ژنرو راجرع بره دریرای آزاد      0598کنوانسیون  22حقوق دریاها(. همچنین ماده  0582کنوانسیون  55دریای آزاد و ماده  0598

 دارد: اعالم می

تی جنگی که در دریای آزاد برا کشرتی   که عم  مداخله بر مبنای اختیاراتی است که در کنوانسیون آمده، کشجز در مواردی -0

تواند کشتی مزبور را مجبور به اطاعت از خود نماید، مگر اینهه دالی  موجه بدین شرح وجود داشته  شود نمی بازرگانی مواجه می

 باشد:

ور حامر   الف( کشتی مزبور دست به دزدی دریایی زده باشد، ب( کشتی مزبور به کار برده فروشی اشتغال دارد، ج( کشرتی مزبر  

کند، ولی در واقع دارای همان تابعیتی اسرت کره کشرتی     پرچم یك دولت خارجی است و یا از نشان دادن پرچم خود امتناع می

 جنگی دارد.

تواند اقدام به تحقیق درباره مدار  مربوط با اجرازه برافراشرتن پررچم نمایرد. بردین منظرور        در موارد باال، کشتی جنگی می -2

 سوی کشتی مظنون گسی  کند.ند قایقی به فرماندهی یك افسر بهتوا کشتی جنگی می

چنانچه با بررسی مدار  ماکور سوءظن برطرف نشود، مبادرت به بررسی بیشتر برر روی کشرتی برا توجره و رعایرت کلیره        -8

 مالحظات ممهنه خواهد کرد.

های آن طبرق کنوانسریون    بوده و صالحیت نهته قاب  توجه این است که برخالف جرم دزدی دریایی که دارای صالحیت جهانی

کنوانسریونتنها   55داری صرالحیت جهرانی نیسرت و در مراده     حقوق دریاها اعالم گردیده است، مبارزه برا تجرارت بررده    0582

( 0807) دهنده تصمیم لولروئیس دهد. این قاعده نشان های آزاد می های صاحب پرچم مجوز سرکوب تجارت برده را در آب دولت

 ) های خارجی را در امر سرکوب تجارت بررده نرداد.   های جنگی انگلیس اجازه مداخله در کشتی ه بر مبنای آن به کشتیاست ک

(Natalie Klein, op.cit.p.299.   
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 های رادیویی و تلویزیونی غیرمجاز پخش برنامه 3-9 

ی نبرود. برا وجرود ایرن، در اوایر  دهره       ای در خصوص سرکوب بخش غیرمجاز رادیوی کنوانسیون دریای آزاد متضمن هیچ قاعده

تواند مشهالت  ، بخش غیرمجاز رادیویی از دریای آزاد به نگرانی مهم بویژه در اروپا مبدل شد. پخش غیر مجاز رادیویی می0501

هرای اضرطراری، حرق کپری رایرت بررای        ها و بخش رادیویی مجاز بررای تمراس   مختلفی از جمله تداخ  الهترونیهی با فرکانس

نامره اروپرایی پیشرگیری از انتقرال پخرش رادیرویی از       ، موافقرت 0509رو در سرال  عات پخش رادیویی، ایجاد نماید. از ایرن اطال

نامره مزبرور، هرر دولرت     موافقرت  8های خارج ار قلمرو ملی، تحت نظارت شورای اروپا به تصویب رسید. بر اسراس مراده    ایستگاه

ها یا هواپیماهایش یا خارج از قلمرو سرزمینی ملی بر روی هر کشتی، هواپیمرا   کشتی متعاهد باید تابعان خود را که در سرزمین،

انرد، را مجرازات نمایرد. هرر دولرت       اند یا مساعدت نمروده  یا سایر اسباب شناور یا هوابرد مرتهب به پخش غیرمجاز رادیویی شده

ها یا هواپیماها یا در عرشه هرگونره وسرای  شرناور     یمتعاهد همچنین باید غیر تابعان خود را که در داخ  قلمرو سرزمینی، کشت

اند را مجرازات نماینرد، بنرابراین، ایرن      در آب و آسمان تحت صالحیتش که مرتهب یا مساعدت به پخش رادیویی غیر مجاز شده

 (Yoshifumi Tanaka, op.cit .p.161 ) نامه از اص  صالحیت انحصاری کشور صاحب پرچم جدا نیست.موافقت

 

 صالحیت توقیف و بازرسی 3-6 

دهد که صالحیت خود را بر کشتی که مبادرت  حقوق دریاها، به کشورهای غیر صاحب پرچم کشتی اجازه می 0582کنوانسیون 

انتقرال صردای رادیرویی یرا     »، پخرش غیرمجراز بره معنرای     015مراده   2کند، اعمال نمایند. بر اساس بند  به پخش غیرمجاز می

المللی به منظور دریافرت عامره مرردم     خالف مقررات بین یا تأسیسات مستقر در دریای آزاد است که برتلویزیونی از یك کشتی 

هرا مری بایسرت جهرت سررکوب غیرمجراز        حقوق دریاها، همه دولت 0582کنوانسیون  015ماده  0طبق بند « گیرد صورت می

نمایرد را   ه مبادرت به پخش رادیویی غیر مجراز مری  ، هر شخصی ک015ماده  8رادیویی از دریای آزاد همهاری نمایند. طبق بند 

 های ذی  مورد تعقیب قرار داد؛ های دولت توان در دادگاه می

دولتی که امواج ارسالی را بتروان در آن  -8دولتی آن شخص تبعه آن است -2دولت صاحب پرچم؛ دولت مح  ثبت تأسیسات-0

 Douglas Guilfoyle, Shipping ) ر تداخ  امواج شرده اسرت.  هر دولتی که ارتباط رادیویی مجاز آن دچا-4دریافت نمود

Interdiction and the Law of the Sea, op.cit.p.176. کنوانسیون  001ماده  8( در دریای آزاد دولتی که مطابق بند

دسرتگاه و   تواند هر شخص یا کشتی درگیر در پخش غیرمجاز را بازداشت کنرد و  حقوق دریاها صالحیت داشته باشد، می 0582

متضرمن صرالحیت جهرانی     015ضبط نماید. بنابراین، برخالف دزدی دریایی، ماده  015ماده  4متعلقات پخش را بر اساس بند 

 (.Yoshifumi Tanaka, op.cit.p.161 ) در خصوص سرکوب پخش رادیویی غیر مجاز نیست.

 

 تعقیب فوری() حق تعقیب در دریای آزاد -4

مطرح شده حقوق دریا  0582در کنوانسیون  کههای آزاد در آب الحیت انحصاری کشور صاحب پرچمیهی دیگر از استثنائات ص

قروانین و  کره  برای کشور ساحلی وجود دارد که که کشتی خرارجی   فوری. حق تعقیب باشد حق تعقیب در دریایی آزاد می است

نراو یرا    را برا را نقرض کررده اسرت     ی و فالت قاره((های داخلی، سرزمینی، مجاور و نظارت، انحصاری اقتصاد در آبمقرراتش ) )

 (.Tullio Treves, High Seas,op.cit.p.5 ) .های آزاد تعقیب کند و در آنجرا بازداشرتش کنرد   ام تا آبهواپیمای جنگی

تأییرد  بره صرراحت    0510المل  عرفی دارد و در قضیه شمال بین کانادا و بریتانیا در سال  حق تعقیب فوری ریشه در حقوق بین
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حقروق دریاهرا    0582کنوانسریون   000ژنو راجع بره دریرای آزاد و مراده     0598کنوانسیون  28شد. توسعه این حق را در ماده 

طور کلی هدف از حق تعقیب فوری آن است که دولت ساحلی قادر باشند ترا منرافع خرود را در زمینره     توان مشاهده کرد. به می

هرای خرارجی،    دریایی اطراف سواح  خود مورد حمایت قرار بدهنرد و برا تخلفرات کشرتی    اجرای قوانین و مقرراتشان در نواحی 

 برخورد بنمایند.

 

 شرایط حق تعقیب فوری 4-2 

های متخلف باید در حین اقدام خالف قوانین و مقررات دولت ساحلی، در دریای سررزمینی و یرا منطقره مجراور، منطقره       کشتی

شرود کره عالیرم سرمعی و      ته به مورد، قرار داشته باشند. تعقیب فوری فقط زمانی آغاز میانحصاری اقتصادی و یا فالت قاره، بس

بصری الزم برای توقیف به کشتی متخلف ارسال شده و این اطمینان حاص  شود که کشتی مزبور این عالیرم را دریافرت کررده    

منطقره مجراور باشرد، تعقیرب بایرد در      (هرگاه کشتی خرارجی متخلرف در   .015و  018خدادادی، اشرف، پیشین، صص  ) باشد.

صورتی انجام گیرد که آن کشتی، آن حقوق حمایتی را نقض کرده باشد کره موجرب تأسریس ایرن منطقره شرده اسرت. صررف         

سوءظن نباید موجب تعقیب شود، بلهه دولت ساحلی باید دالی  موجهی داشته باشد، بنابراین، اگر معلروم شرود کره تعقیرب یرا      

بی اساس بوده و اصوالً عم  خالفی انجام نگرفته، کشور ساحلی تعقیب کننده، مسؤول جبرران خسرارات   توقیف کشتی خارجی 

های هوایی است که دارای عالئرم   ها یا ناو های هوایی نظامی یا سایر کشتی های جنگی یا ناو وارده است. حق تعقیب تنها با کشتی

و برای این کار مجازند. حق تعقیب ممهن است توقیف و ضربط   مشخصه خارجی بوده و نشان دهند که در خدمت دولت هستند

دنبال داشته باشد. تعقیب باید مداوم و قطع نگردد. بره بیران دیگرر، ادامره تعقیرب در آن سروی دریرای        کشتی مختلف را نیز به

یرف بره کشرتی    ای حاص  نشده باشرد. کشرتی کره دسرتور توق     سرزمینی یا منطقه مجاور در صورتی مجاز است که در آن وقفه

دهد، الزم نیست آن نیز به هنگام دریافت دستور از سوی کشرتی مربروط،    خارجی در حال حرکت در دریای سرزمینی و... را می

هرای هروایی اسرت کره      ها یا نراو  های هوایی نظامی یا سایر کشتی های جنگی یا ناو در آن منطقه باشد. حق تعقیب تنها با کشتی

بوده و نشان دهند که در خدمت دولت هستند و برای این کار مجازند. حق تعقیرب ممهرن اسرت    دارای عالئم مشخصه خارجی 

شود که کشرتی مرورد تعقیرب وارد     حق تعقیب در صورتی ساقط می7دنبال داشته باشد. توقیف و ضبط کشتی مختلف را نیز به

 .(828مدرضا، پیشین، ص ضیایی بیگدلی، مح ) دریای سرزمینی کشور متبوع خود یا کشور دیگر شده باشد.

 

 های روانگردان قاچاق مواد مخدر و دارو 4-1 

که اقدام آنها  یدر صورت: دشو اجازه داده می یبه دول ساحلنظارت،  و منطقه یساحل اییدرراجع به ژنو  0598 ونیکنوانسطبق 

حرال عبرور    در ینیسررزم  اییر در قیر که از طر هایی ینق  قاچاق موادمخدر ضروری باشد، نسبت به کشت برای مقابله با حم  و

-ژنو راجع به دریرای آزاد هریچ   0598کنوانسیون کنوانسیون دریای آزاد.( 05ماده  4بند ) هستند اعمال صالحیت قضایی کنند.

فقرط از ورود بره یرك کشرتی      22شود. کنوانسریون مراکور در مراده     گونه تمهیداتی در ارتباط با قاچاق موادمخدر مشاهده نمی

حقروق دریاهرا    0582کنوانسریون  018ماده  0طبق بند  نماید. ارتباط با دزدی دریایی یا تجارت برده و... صحبت میخارجی در 

ها در دریای آزاد و در جهرت نقرض    های روانگردان که کشتی کلیه کشورها باید جهت سرکوب و مجازات قاچاق موادمخدر و دارو

، هر کشوری که بره دالیر  منطقری اعتقراد دارد کره      2همهاری کنند. طبق بند  ورزند، المللی بدان مبادرت می های بین نامه عهد

هرا بخواهرد،    توانرد از سرایر کشرور    کشتی که کشتی حام  پرچم او به قاچاق غیر قانونی موادمخدر یا روانگردان اشتغال دارد، می
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هرا در زمینره    احب پرچم و دیگر دولت، اص  همهاری بین دولت ص018برای سرکوب قاچاق با وی همهاری کنند. در واقع ماده 

نظرر  حقروق دریاهرا، بره    0598کنوانسریون   98مراده   2مقابله با قاچاق مواد مخدر را منظور داشته است. ضمناً، با توجه به بنرد  

 رسد همان الزام در منطقه انحصاری اقتصادی نیز مشابه دریای آزاد درخواست شده است. می

 

 های بدون تابعیت کشتی 4-3 

های بی تابعیرت در   رچه وضعیتی که ممهن است یك کشتی تابعیت خود را از دست بدهد، نادر است، با این وجود این، کشتیاگ

 52مراده   2برر اسراس بنرد     شرود وجرود دارد.   واقعیت وجود دارند. حداق  دو مورد در خصوص کشتی که بی تابعیت قلمداد می

نمایرد   های مزبور بنا به مصلحت استفاده می کند و از پرچم ولت دریانوردی می، کشتی که با پرچم دو یا چند د0582کنوانسیون 

تواند ادعای تابعیرت هریچ یرك از     توان آن را همچون کشتی بدون تابعیت یعنی بدون دولت احتساب کرد. چنین کشتی نمی می

دلی  نقض قوانینش بت یك کشتی را بههای مزبور را در مقاب  دولت دیگر بنماید. چنانچه دولت صاحب پرچم گواهینامه ث دولت

فسخ نماید ممهن است آن کشی بی تابعیت شود. همچنین چنانچه کشتی مزبور به هر دلیلی ثبت خود را با موافقت خود فسرخ  

 نماید بدون اینهه موفق به اخا تابعیت دولت دیگری شود، ممهن است بی تابعیت شود.

 001( مراده  2) و 0) حمایرت برخروردار نیسرت. بره همرین دلیر  مطرابق بنرد         یك کشتی بدون تابعیت، مطابق حقوق عرفی از

، چنانچه دلی  منطقی مبنی بر ظن اینهه یك کشتی بدون تابعیت است وجود داشته باشد، به کشتی جنگری  0582کنوانسیون 

داده اسرت. برا وجرود ایرن،     ام را یا هواپیمای نظامی اختیار بازرسی و احراز به منظور حق کشتی مزبور در برر افراشرتن پررچم   

رسرد، بررخالف دزدی    نظرر مری  های قانونی یك کشتی بی تابعیت ساکت اسرت. در هرر صرورت بره     کنوانسیون در رابطه با پیامد

کند. دالی  منطقری و معقرول در مرورد کشرتی      بینی نمی دریایی، کنوانسیون صالحیت جهانی را بر یك کشتی بی تابعیت پیش

شود: کوتاهی در بر افراشتن پرچم، به نمایش درآوردن بیش از یك پررچم، تعرویض پررچم در     موارد میبدون تابعیت، شام  این 

دیدگاه صحیح آن است که کشورها تنها زمانی بتوانند قروانین خرود    باشد. طول سفر و مغایرت میان پرچم کشتی و اسناد آن می

صرالحیت سررزمینی، صرالحیت    »ه یك ارتبراط صرالحیتی   که در عرشه کشتی بی تابعیت هستند، تسری بدهند کرا به کسانی

 (.077ملهم. ان. شاو، پیشین، ص  ) وجود داشته باشد.« شخصی، صالحیت واقعی و صالحیت جهانی

 

 جلوگیری از آلودگی گسترده در دریا 4-4 

هرای سرون    ك صرخره تن که در لیبریا ثبت شده بود، نزدیر  08111تانهر نفتهش توری کانیون به ظرفیت  0507در مارس سال 

یرازده سرال بعرد از     میلیون لیتر نفت خام به آب دریا ریخت. 004به گ  نشست و به دو نیمه شد.  استونز در چند مایلی لندازند

دنبال خراب شدن سیستم هردایت آن  که بزرگتر از توری کانیون و تحت پرچم لیبریا بود، به آن تانهر دیگری به نام آموکوکادیز،

گیررد؛ در   هرا سررچمه نمری    هزار تن نفت خام به دریا ریخت . آلودگی نفتی فقط از کشتی 201تانی برخورد کرد و با سواح  بری

هشت روز طول کشید تا چراه را مهرار    در بخش نروژی دریای شمال ر  داد. انفجاری در چاه نفتی اکوفسیك 0577آوری  سال 

توانرد   مری  آلرودگی دریرایی   یلیرون مترر مهعرب گراز بیررون ریخرت.      م 7/0هزار تن نفت خرام و   81کردند و در خالل این مدت 

و  هرای بسرتر دریرا    فعالیرت  دفع پسماند در دریرا،  توان به عملیات کشتیرانی، ها می های متفاوتی داشته باشد که از بین آن منشاء

 گردند، اشاره نمود. و وارد دریا می هایی که بر روی زمین تولید شده آلودگی
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 2891رایی در خصوص آلودگی در دریای آزاد طبق کنوانسیون صالحیت اج9– 4 

حقروق   0582های آزاد زیاد نیست. تنها ماده مربوط در کنوانسریون  متاسفانه تعداد مفاد ویژه ناظر بر رویدادهای آلودگی در آب

اقداماتی برای محافظت از منافع دهد که به کشورها اجازه می است 220های آزاد ماده دریاها در ارتباط با آلودگی دریایی در آب

داشته باشد، و آلرودگی بره   « عواقب مضر شدید»که آلودگی به شهلی معقول شرطیخود نسبت به آسیب آلودگی انجام دهند، به

الملر  عرفری، دولرت صراحب پررچم دارای       در مورد صالحیت اعمال، طبق حقوق برین  خودی خود نتیجه خسارت دریایی باشد.

های خود  تواند اقدام به بازداشت کشتی های آن دولت است. دولت صاحب پرچم می یدگی به تخلفات کشتیصالحیت قضایی رس

صالحیت وضع قروانین در دریرای آزاد برعهرده کشرور صراحب پررچم        در دریای آزاد یا دریای سرزمینی و یا بنادر خودم بهند.

کره  کننرد، جرز در مرواردی    با پرچم یك دولت حرکت مری هایی که  حقوق دریاها، کشتی 0582کنوانسیون  52است. طبق ماده 

ای دیگر مقرر نمایند، باید ترابع صرالحیت انحصراری کسرور صراحب پررچم در        گونهالمللی صریحاً به کنوانسیون یا معاهدات بین

توری کرانیون   دریای آزاد باشند، یهی از استثنائات صالحیت انحصاری در دریای آزاد حوادث بزرگ آلودگی دریایی است. فاجعه

های مجاور داشته باشد  ای بر سواح  دولت تواند اثرات قاب  مالحظه این امر که حوادث آلودگی در دریای آزاد می 0507در سال 

حقوق دریاها نیز  0582کنوانسیون  220مداخله در دریای آزاد شد. ماده  0505را برجسته کرده و منجر به تصویب کنوانسیون 

ها از طریق آلودگی جدی ناشی از حوادث کشرتیرانی در   هایی که سواح  آن اخله را تأیید کرده و به دولتضرورت ایجاد حق مد

دهرد بره منظرور اجتنراب و کراهش       اجازه می (0598کنوانسیون  29و  24طبق ماده ) دریای آزاد مورد تهدید قرار گرفته است

رسرد کره    نظرر نمری  ینه دولت ساحلی صالحیت اجرایری دارد ولری بره   پیامدهای آلودگی اقدامات الزم را اتخاذ نمایند. در این زم

الملر  ناشری    صالحیت قانونگااری نیز داشته باشد. حق دولت ساحلی برای اقدام در دریرای آزاد بطرور مسرتقیم از حقروق برین     

، قابلیرت  DCEM شود. صالحیت وضع قوانین در زمینه موضوعات اداری و فنی از قبی  ایمنری دریرانوردی، اسرتانداردهای    می

طور آشرهار در اتخراذ اقردامات    دریانوردی و آلودگی نیز برعهده دولت صاحب پرچم قرار گرفته است. کشورهای صاحب پرچم به

کشرورهای   (حقروق دریاهرا.   0582کنوانسریون   54مراده   9و  0بنرد   ) المللی پیروی نمایند. های بین ذکر شده باید از استاندارد

دهد و منجر به صدمه مهمری بره محریط زیسرت      که حادثه کشتیرانی در دریای آزاد ر  میتند زمانیصاحب پرچم نیز ملزم هس

کنوانسیون ایرن مقرررات را بره     حقوق دریاها.( 0582کنوانسیون  54ماده  7بند  ) شود در این زمینه تحقیق نمایند. دریایی می

المللری داشرته باشرد،     اثری مشابه استانداردهای برین  های صاحب پرچم در جهت وضع قوانینی که یك وظیفه خاص برای دولت

در زمینره اجررای مقرررات،     حقوق دریاهرا.(  0582کنوانسیون  200ماده  2بند  ) تر نباشد، بیان کرده است.یعنی قوانین ضعیف

در سرایه قسرمت    کند، اما در حال حاضر اجرای مقرررات  دریای آزاد را بیان می 0598کوانسیون  00طور کام  ماده به 57ماده 

گیرد. در این قسمت رژیم صالحیت کرامالً انحصراری کشرور صراحب پررچم       حقق دریاها صورت می 0582دوازدهم کنوانسیون 

 تجویز نشده است.

المللی در دریرای   های بین ها در زمینه استاندارد به کشورهای صاحب بندر اجازه اجرای صالحیت بر علیه کشتی 208ماده  0بند 

را از طریق ایجراد یرك    57کنوانسیون نیز عمومیت ماده  207طاء کرده است و این تنها استثناء قاعده کلی است. ماده آزاد را اع

المللری   هرای برین   های حام  پرچم آن استاندارد حق و تهلیف برای کشورهای صاحب پرچم در جهت اطمینان از این که کشتی

در تأیید بنرد   207ماده  4کجا ر  داده است، بیان کرده است. همچنین بند  نظر از اینهه نقضکنند، صرف آلودگی را رعایت می

نظر از اینهره کجرا ر  داده اسرت، ملرزم     کشورهای صاحب پرچم را به تحقیق فوری از نقض مقررات ادعا شده، صرف 54ماده  7

هرا آن ترا    اطمینان از اینهه کشتینماید. بر طبق کنوانسیون نیز کشور صاحب پرچم همچنین باید اقدامات مناسبی را جهت  می
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المللی حرکت کنند، از دریانوردی منع خواهند شد، اتخاذ نماید. کشور صاحب پررچم   های بین زمانی که بتوانند بر طبق استانداد

مراده   8و  2بندهای  ) شوند. طور ادواری بازرسی میهای آن گواهینامه مربوطه را دارند و به باید اطمینان حاص  نماید که کشتی

المللری و کراهش    بنابراین در مجموع رژیم دریای آزاد، تاکید بر اجرای استانداردهای بین (حقوق دریاها. 0582کنوانسیون  207

باشد. به غیر از این  صالحیت انحصاری کشور صاحب پرچم از طریق معرفی حق محدود اما مهم صالحیت دولت صاحب بندر می

 شود. و هرچه از سمت خشهی دورتر شویم صالحیت کشور صاحب پرچم زیادتر میموارد تغییر دیگری وجود ندارد 

 

 توقیف و بازرسی() شرایط اعمال صالحیت اجرایی 6 -4 

های صالحیت کشورهای صاحب بندر و ساحلی و کشور صاحب پرچم که در کنوانسیون بهار رفته اسرت بسریار    در رابطه با رژیم

لیه سوءاستفاده از صالحیت و هم بر علیه دوباره کاری وضع شرود. نتیجتراً بخرش هفرتم از     هایی هم بر ع ضروری بود که احتیاط

های قسمت دوازدهم قاب  اعمال هستند مشخص کررده   قسمت دوازدهم کنوانسیون، احتیاطات وسیعی را که در مورد صالحیت

اند که برخری   احتیاطات بخش هفتم شدهطور صریح منوط به رعایت های قسمت دوازدهم کنوانسیون به است. برخی از صالحیت

 -0هایی که در کنوانسریون ذکرر شرده اسرت عبارتنرد از:       ذکر شده است. مهمترین احتیاط 221ماده  0و  2و  0ها در بند  از آن

 -8هرا در زمینره اجررای صرالحیت.      عدم تأخیر بی مرورد بررای کشرتی    -2زیست دریایی.  عدم تهدید ایمنی کشتیرانی و محیط

امتناع از شروع رسیدگی جدیرد در صرورتی کره کشرور صراحب پررچم        -4بودن مجازات نقض مقررات به جریمه مالی. محدود 

کشور صاحب پرچم باید در اولین فرصرت در جریران اقرداماتی کره علیره کشرتی صرورت         -9مشغول رسیدگی به موردی باشد. 

-228مرواد ) ها یا هواپیماهای دولتری صرورت گیررد    ی و کشتیتوقیف باید صرفاً توسط مقامات دولت -0گیرد، قرار داده شود.  می

288.) 

 

 های آزاد بدون دالی  موجه مسئولیت ناشی از توقیف کشتی در آب4-7 

هرا را   المللی دریایی، شرط توقیرف، تفتریش و بازرسری کشرتی     های بین حقوق دریاها و حتی سایر کنوانسیون 0582کنوانسیون 

اند. این بدین دلی  است کره توقیرف غیرر     های جنگی و دولتی قرار داده و موجه توسط کشتیداشتن ظن معقول و دالی  روشن 

آید که ظن معقول کند. حال این سؤال پیش می موجه کشتی خسارات سنگینی به صاحب کشتی و کشور صاحب پرچم وارد می

هرای   دزدی دریایی و پخش غیرمجراز برنامره  شود؟ عنوان کردیم که مثالً در مورد  و دالی  کافی و موجه شام  چه چیزهایی می

تواند به عنوان دالی  مورد اسرتناد قررار گیررد.     رادیو و تلویزیونی کنوانسیون شرایطی را جهت تحقق در نظر گرفته است که می

اصروالً   راجع به جلوگیری از آلودگی دریا، کنوانسیون حتی دالی  معقول را نیز عنوان نموده است. امرا  220همچنین طبق ماده 

شرود   صورت حصری ظن معقول و دالی  روشن را برای هر کدام از جرایمی که باعث صالحیت توقیف و بازرسی مری توان به نمی

رسرد، برار    نظر مری عنوان نمود، بلهه نیاز است مورد به مورد بوسیله کارشناسان و دادگاه صالحه این موارد بررسی شود، لیهن به

 های آزاد باشد. فی برعهده کشور توقیف کننده کشتی در آباثبات ظن معقول و دالی  کا

آید که در صورت اینهه اثبات گردد دالی  روشن و کافی برای توقیف کشتی وجرود نداشرته اسرت    همچنین این سؤال پیش می

 تهلیف چیست؟

مظنون به راهزنری و دزدی   که یك کشتی یا یك هواپیمایدر مواردی»دارد  حقوق دریاها اشعار می 0582کنوانسیون  010ماده 

دریایی بدون دالی  کافی توقیف شده، دولت توقیف کننده در مقاب  دولت متبوع کشتی یا هواپیمرا بررای هرر ضررر و خسرارت      
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اگرر شرك   »دارد  های آزاد اعالم مری  کنوانسیون راجع به حق بازرسی در آب 001ماده  8ناشی از توقیف مسئول خواهد بود. بند 

اند هریچ عملری کره شرك را توجیره کنرد انجرام نرداده باشرد، در           مشروط به اینهه کشتی که به آن وارد شده بی اساس باشد و

کنوانسریون در   282اینصورت هرگونه خسارت و ضرری که ممهن است وارد شده باشرد، جبرران خواهرد شرد. همچنرین مراده       

کشورها برای خسرارات قابر    »کند  دریایی عنوان میخصوص مسئولیت کشورها ناشی از اقدامات اجرایی جهت مقابله با آلودگی 

عم  آمده مطابق با بخش ششم مسئول خواهند بود، اگر این اقدامات غیر قانونی باشد یرا از  انتساب به آنان و ناشی از اقدامات به

رای دعاوی مربوط به این هایشان ب اقدامات متعارف با توجه به شرایط و اطالعات موجود فراتر روند، کشورها حق رجوع به دادگاه

 «.خسارات را مقرر خواهند نمود

دارد، مقررات این کنوانسیون در مورد مسرئولیت   اعالم می 814حقوق دریاها در ماده  0582نهته مهم این است که کنوانسیون 

کنرد. برا    خدشه وارد نمیالمل ،  برای خسارت، بر اعمال قواعد موجود و توسعه قواعد بیشتر در ارتباط با مسئولیت در حقوق بین

المل  را در مورد جبران خسرارت در   حقوق دریاها یك قاعده عرفی حقوق بین 0582امعان نظر به موارد گفته شده، کنوانسیون 

 های دریایی از این دست تطابق داد. توان به تمام توقیف کند که می صورت نداشتن دالی  کافی عنوان می

 

 گیری نتیجه

حقوق دریاها، کشتی فقط در صالحیت انحصاری کشور صاحب پرچم خواهد برود   0582و  0598نوانسیون ک 52و  0طبق مواد 

 کشرورهای  تیر عردم قابل بینی شده باشد.  ها صریحاً پیش المللی و این کنوانسیون های بین مگر در موارد استثنایی که در عهدنامه

 برر اعمرال  ثالرث شرده اسرت کره      یهرا  دولرت  یبررا  ییهرا  شررط  شیخود موجب پ یها یثر بر کشتؤدر نظارت م صاحب پرچم

هرای ثالرث برا اعمرال صرالحیت برر        دولرت  ن،یر . عالوه برر ا و اعمال صالحیت کنندآزاد مداخله  یاهایدر در یخارج یها یکشت

حقروق   0582نمایند کره یهری از اهرداف مهرم کنوانسریون      های خارجی سعی در ایجاد نظم و امنیت در دریایی آزاد می کشتی

بلهه استثنائاتی دارد که با توجه بره آن سرایر   ، اها است. انحصاری بودن حق دولت صاحب پرچم در دریای آزاد مطلق نیستدری

هرای   گااری یا اعمال قوانین یا هر دوی آنها با دولت صاحب پررچم هسرتند. در آب   کشورها دارای صالحیت مشتر  برای قانون

حقوق دریاها این موارد عبارتند  0582ها را دارند، طبق کنوانسیون  بازرسی کشتی های دیگر با شرایطی حق توقیف و آزاد کشور

المل  عرفی مطابق اص  صرالحیت جهرانی، همره     ( و حقوق بین010ماده ) المل  دریاها از؛ بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق بین

اب  توجه این است کره بررخالف جررم دزدی    های مظنون به دزدی دریایی را دارند. نهته ق کشورها حق توقیف و بازرسی کشتی

حقوق دریاها اعالم گردیده است، مبرارزه برا    0582های آن طبق کنوانسیون  دریایی که دارای صالحیت جهانی بوده و صالحیت

های صاحب پرچم مجوز سرکوب تجرارت بررده را    کنوانسیون تنها دولت 55تجارت برده داری صالحیت جهانی نیست و در ماده 

 دهد. های آزاد می در آب

کنوانسریون   015مراده   4و  8های رادیو و تلویزیونی از طریق دریایی آزاد، مطابق با بند  در بحث سرکوب پخش غیر مجاز برنامه

حقوق دریاها، فقط کشور صاحب پرچم، کشور مح  ثبت تأسیسات و کشوری که اتباع آن در کشتی اقدام بره ایرن جررم     0582

المل  عرفی دارد و توسعه  ف و بازرسی و ضبط اموال کشتی هستند. حق تعقیب فوری ریشه در حقوق بینکنند مجاز به توقی می

توان مشراهده   حقوق دریاها می 0582کنوانسیون  000ژنو راجع به دریای آزاد و ماده  0598کنوانسیون  28این حق را در ماده 

حلی قادر باشند تا منرافع خرود را در زمینره اجررای قروانین و      طور کلی هدف از حق تعقیب فوری آن است که دولت ساکرد. به

 های خارجی، برخورد بنمایند. مقرراتشان در نواحی دریایی اطراف سواح  خود مورد حمایت قرار بدهند و با تخلفات کشتی
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هرای   خردر و دارو حقوق دریاها کلیه کشورها باید جهت سرکوب و مجازات قاچاق موادم 0582کنوانسیون  018ماده  0طبق بند 

طبق بنرد   ورزند، همهاری کنند. المللی بدان مبادرت می های بین نامه ها در دریای آزاد و در جهت نقض عهد روانگردان که کشتی

دالی  منطقی اعتقاد دارد که کشتی که کشتی حام  پرچم او به قاچاق غیر قانونی موادمخدر یا روانگرردان  ، هر کشوری که به2

، اص  همهاری برین  018ها بخواهد، برای سرکوب قاچاق با وی همهاری کنند. در واقع ماده  تواند از سایر کشور میاشتغال دارد، 

 ها در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر را منظور داشته است. دولت صاحب پرچم و دیگر دولت
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