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 Background and Theoretical Foundations: Concluding the "Convention on the Legal Status of the 
Caspian Sea" which is known as "Aktau Convention" in 2018, the Fishery Zone was recognized as one of the 
four regions of the sea. Regarding to the Convention's silence on many of the jurisdiction issues in the 
region, the purpose of the paper is determining the jurisdiction of the Caspian Sea coastal states in the light 
of international law. 

Methodology: the present topic was done by descriptive-analytical method and in regard to gathering 
the mainly qualitative information of research using library method by investigating withinthe books, 
authoritative papers and related websites. 

Findings: Studing Persian legal texts as well as international comparative studies shows that the present 
article has been innovative compared to the aforementioned articles in terms of the scope of jurisdiction 
and the time studied in the fishing area. In other words, the study of this article includes the "legislative", 
"judicial" and "executive" jurisdiction of the coastal states in the Caspian Sea in recent times and after the 
concluding the Aktau Convention. 

Conclusion: The results of the paper shows that According to the international law, coastal states have 
Legislative, Judicial and Enforcement jurisdictions on some  issues in the fishery zone widely and extending 
the mentioned regulations by the five coastal states to the Caspian Sea is the best way to solve future 
jurisdiction challenges. 
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 یی)ایعلوم در( پژوهشی همقال
 

 يریگیدرمنطقه ماه یساحل يهادولت تیخزر: صالح يایدر یحقوق تیوضع ونیکنوانس یبررس

سروي، 1یی ایض اسری دیس   2*مهدي کیخ

 رانیالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا نیگروه حقوق ب اریدانش 1
 رانیدانشگاه قم، قم، ا الملل، دانشکده حقوق، نیحقوق ب يدکتردانش آموخته  2

 چکیده  طالعات مقالها

 
 19/1/1399تاریخ دریافت: 

 28/9/1400: بازبینیتاریخ 
 25/2/1400تاریخ پذیرش: 

 

« موسـوم بـه » کنوانسـیون وضـعیت حقـوقی دریـاي خـزر«بـا انعقـاد  مبانی نظري پـژوهش:  پیشینه و 
ن یکی از مناطق چهارگانـه ایـن دریـا بـه رسـمیت ، منطقه ماهیگیري به عنوا2018در سال » کنوانسیون آکتائو

هـاي صـالحیتی در ایـن در رابطـه بـا بسـیاري از موضـوع» کنوانسیون آکتـائو«شناخته شد. با عنایت به سکوت 
الملـل هاي ساحلی دریاي خزر در پرتـو مقـررات حقـوق بـینمنطقه، هدف از مقاله حاضر تعیین صالحیت دولت

 است.

به طور عمده کیفـیِ  اطالعات يگردآورتحلیلی و با عنایت به  -، با روش توصیفیموضوع حاضر سی: اشنروش
مرتبط با موضـوع  يمعتبر و تارنماها هايهها، مقالاز اسناد، کتاب استفاده و به صورت ياکتابخانه تحقیق به روش

 مورد کندوکاو قرار گرفته است.

که مقاله حاضر از جهـت  دهدنشان میالمللی بیقی بینبررسی متون حقوقی فارسی و نیز مطالعات تط : هایافته
گفتـه هاي صالحیتی و از جهت زمان مورد مطالعه در منطقه ماهیگیري، نسبت بـه مقـاالت پـیشگستره موضوع

» یـیاجرا«و » ییقضا« ،»ینیتقن« هاياست. به عبارت دیگر، مطالعه این مقاله شامل صالحیتداراي نوآوري بوده
 شود.در دریاي خزر در دوران اخیر و پس از انعقاد کنوانسیون آکتائو می هاي ساحلیدولت

هاي ساحلی درخصوص الملل دولتدهد که مطابق مقررات حقوق بیننتایج این جستار نشان می : گیرينتیجه
د و هاي تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه ماهیگیري برخوردار هستنها از صالحیتاي از موضوعطیف گسترده

 يهاراهکار جهت حل و فصل چالش نیخزر بهتر يایبه در یدولت ساحل 5مقررات مزبور توسط  يتسر
  هستند. یآت یتیصالح

 واژگان کلیدي:
 آکتائو ونیکنوانس

 يریگیمنطقه ماه 
 ینیتقن تیصالح

 ییقضا تیصالح 
  ییاجرا تیصالح 
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 قدمهم
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي، رژیم 
حقوقی این دریا تابع  مقررات دو کنوانسیون منعقده توسط دولت 

این به  ( از 1»1921کنوانسیون مودت «هاي ایران و شوروي یعنی 
کنوانسیون بازرگانی و «شود) و خوانده می» 1921کنوانسیون «بعد 

شود) خوانده می» 1940کنوانسیون «(از این به بعد  2»1940ناوبري 
 1991بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي در سال 

افزایش  3دولت 5دولت به  2هاي حاشیه دریاي خزر از تعداد دولت
تعهدات گردید که مطرح هاي جدید، این مسئله هور دولتیافت. با ظ

هاي استقالل یافته بعد از مابین ایران و شوروي سابق براي دولتفی
ون یکه کنوانس بودیک نظر این  یا خیر. تجزیه شوروي معتبر است

سابق  يران و شورویان این خاطر که میبه ا 1940و  1921 يها
ه یران و روسیا يصرفا از سو يوروش یمنعقد شده بود بعد از فروپاش

د یافته اعتبار آن را مورد تردیاستقالل  ير کشورهایمعتبر است و سا
 يکشورها يکجانبه از سوی ين امر سبب بروز ادعاهایقرار دادند و هم

شد. این استدالل بر مبناي نظام حقوقی حاکم بر جانشینی  یساحل
اي مستقل بعد کشورها مطرح شده است که کشور جانشین ( کشوره

تواند متعهد به دانند که میاز تجزیه) را به مثابه لوح سفیدي می
که تعهدات تعهدات دولت پیشین ( شوروي سابق) نباشد مگر این

به این ترتیب نظر دیگر حکایت از متعهد  دولت پیشین را بپذیرد.
شدن کشورهاي جانشین در صورت پذیرش تعهدات کشور پیشین 

اي معروف به به موجب اعالمیه 1991در سال  دارد که این امر
هاي مشترك المنافع و شوروي که میان جمهوري یاعالمیه آلمات

سابق منعقد شد، رقم خورد و در آن اعالمیه جانشینی بر معاهدات و 
 قراردادهاي پیشین اتحاد جماهیر شوروي سابق تایید و تاکید شد

با وجود این، از یک سو دولت ایران از این واقعیت آگاه بود که  .]1[
رژیم فعلی دریاي خزر جامع نبوده، نیازمند تکمیل است و از سوي 

رغم اذعان ظاهري، بعضی کشورهاي ساحلی نظیر دیگر علی
ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در عمل پایبند به 

نبودند. این عوامل به » 1940نسیونکنوا«و » 1921کنوانسیون«
هاي ساحلی دریاي خزر تدریج، منجر به بروز اختالفاتی میان دولت

پناه و همکاران، در مورد رژیم حقوقی دریاي خزر گردید(یزدان
رفت از این اختالفات و نیل به یک نظام ). به منظور برون435: 1398

دیپلماتیک مذاکرات  2018تا سال  1991حقوقی واحد، از سال 
اجالس  5سال و برگزاري  27متعددي صورت گرفت. نهایتا پس از 

اجالس در سطح وزراي امور خارجه و  12در سطح روساي جمهوري، 
رژیم حقوقی جدید دریاي  4»گروه ویژه کاري«اجالس درسطح  55

در اجالس آکتائو قزاقستان و از رهگذر انعقاد  2018اوت  12خزر در 

                                                           
1 . Treaty of Friendship(1921) 
2 . Treaty of Commerce and Navigation(1940) 

 . این پنج دولت عبارت اند از: ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان 3
4 . Special Working Group 

( از این به بعد  5»حقوقی دریاي خزرکنوانسیون وضعیت «
اقدام  نیا 6.]2[ شود) به ثمر نشستخوانده می» کنوانسیون آکتائو«

حدود  دیبه منظور تحد یساختمان حقوق کی جادیمهم در ا یگام
و توسعه مقررات ناظر بر استفاده از  7خزر يایو بستر در یحوزه آب

                                                           
5 . Convention on the Legal Status of the Caspian Sea 

بیـان » کنوانسـیون آکتـائو«وزیر امورخارجه ایران(محمد جواد ظریف) در رابطـه بـا 
 ژهیـآن خـاص و و یحقـوق میـرژ عتـاًیاست کـه طب اچهیدر کیخزر داشته است که 

 1982سـال  ونیآزاد مندرج در کنوانسـ ياهایدر یحقوق میباشد و با رژ یخودش م
 یحقوق میاز رژ يبا الگو بردار یساحل يشورهامتفاوت است. ما و ک زین اهایحقوق در

 تیتطابق آنها با وضـع و اهایدر یحقوق ونیها و استفاده از مفاد کنوانس اچهیدر ریسا
. در میـکرده ا میخزر تنظ يخاص و منحصر به فرد برا یحقوق میرژ کیخزر،  يایدر

اق نظر پنج خزر تنها با اتف يایدر یحقوق لیشده که همه مسا حیتصر ونیکنوانس نیا
 میـاسـت و کـامالً رژ یمهـم و اساسـ ارینکته بسـ نیبوده که ا ییو اجرا یکشور عمل

رفـت  ون،یکنوانس نیا نی. همچنکندیجدا م اهایدر ونیاز کنوانس را ایدر نیا یحقوق
موضـوع  نیـ. اکنـدیکامالً ممنوع مـ ایدر نیرا در ا یخارج ینظام يهایو آمد کشت

ذکـر  ونیخزر دارد. در کنوانس هیحاش يکشورها یمل تیاز لحاظ امن ياریبس تیاهم
 هـایو آمد کشت رفتو  يریگیماه يمشخص و مناطق انحصار ینیسرزم يایشده در

قدم  کیبا مهم است که ما را  اریبس ونیکنوانس کی نی. در مجموع، اشوندیم نییتع
 .نندمایم یباق ندهیآ يبرا یمهم اریبس لیاگر چه هنوز مسا برد،یبه جلو م

https://www.isna.ir/news 
هاي ترکمنستان، قزاقسـتان و آذربایجـان . تا زمان نگارش این مقاله به ترتیب دولت6

را به تصـویب رسـانده » کنوانسیون آکتائو«  2019، ژانویه و فوریه 2018در دسامبر 
خود درحال طی تشریفات تصویب کنوانسـیون  اند. دولت روسیه مطابق قانون اساسی

مزبور است و در مورد دولت ایران، علی رغم درخواست این دولـت از مجلـس، هنـوز 
 تشریفات تصویب آغاز نگردیده است.

 https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-
constitution/  

. نماینده وزارت امورخارجه ایران در امور خزر(رضا نظر آهاري) در رابطه با تحدید و 7
هاي آبی ما بـا دو شـکل از تقسـیم در پهنهحدود پهنه آبی خزر بیان داشته است که 

و ستون آب است و دیگري تقسیم مربوط سطح  رو هستیم؛ یک تقسیم مربوط بهروبه
ترم حقوقی که مربوط به . درواقع ادامه خشکی است به کف یا بستر و زیربستر آن که

شـود. زیربستر شناسایی می بندي کف آب است با عنوان تحدید حدود بستر وتقسیم
در دریاسـت و قـرار نیسـت بـا  این تحدید حدود مربوط به کشورهاي مقابل یا مجاور

شده که کشـورها بـه صـورت  فقت پنج کشور انجام شود. در کنوانسیون هم گفتهموا
یکدیگر توافق خواهند کـرد. پـس  دوجانبه در زمینه تحدید حدود بستر و زیربستر با

آذربایجان به صـورت جداگانـه بـه  خصوص ما باید با ترکمنستان و جمهوريدر این 
ع اقتصادي بسـتر و زیربسـتر مرزهـا تـا مناب توافق برسیم که براي استفاده از منافع و

در این راستا، مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدیـد حـدود بسـتر و   .کجا تعیین شوند
ها قبـل شـروع میان ایران با ترکمنستان و جمهوري آذربایجان از سـال زیربستر دریا
ا آن ها براي نیل به توافق نهایی بـا ایـن دو کشـور ادامـه دارد. امـرایزنی شده است و

که مربوط به تقسیم سطح و ستون آب است، موضوع و اصـطالحات آن تغییـر  چیزي
در اینجا باید خط مبدأ عادي یا مستقیم هر کشور در خزر ترسیم و مشخص  .کندمی

تصمیم گرفتند یـک  کشورهاي ساحلی در زمان امضاي کنوانسیوندراین راستا  .شود
مبـدأ مسـتقیم تـدوین  ه نحوه ترسیم خطنامه الحاقی به کنوانسیون در زمینموافقت

کردن تعیـین مشـخص کنند که مذاکرات آن در حال انجام اسـت. خـط مبـدأ بـراي
طول ساحل هر کشور  رود. این مناطق بر حسبکار میمناطق چهارگانه سطح دریا به

هر کشور ساحلی  و با عرض مشخص میان کشورهاي ساحلی تقسیم خواهد شد. البته
خاص خود را دارد  هاياین مناطق حاکمیت، حقوق حاکمه و صالحیتدر هر کدام از 

 .که در کنوانسیون به آن اشاره شده است
https://www.irna.ir/news 

https://www.isna.ir/news
https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution/
https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution/
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هر چند . ]3[ و خطوط لوله است يانوردیدر ،يریگیگاز، ماه 1نفت،
خزر  يایدر یحقوق میموثرتر رژ يبه منظور اجرا» کنوانسیون آکتائو«

 ییایپهنه در نیمزبور، ا يایو ثبات در در تیامن نیو به تبع آن تضم
 2طقه ماهیگیريمختلف از جمله من ییایمشترك را به مناطق در

نموده  ضیخزر تفو یساحل يهاولترا به د یاراتینموده و اخت میتقس
 از آن است که در یحاک ونیکنوانس نیاما کنکاش در مفاد ا است،

منطقه ماهیگیري  در 3»یتیصالح« هايموضوعاز  ياریخصوص بس
و  هاابهام نیوجود چن دیوجود ندارد. بدون ترد یمشخص يمقرره

خزر باالخص دولت  یساحل يهادولت تواندیم یمعاهدات يهاخأل
براین اساس مواجه سازد.  یبا مشکالت ییرا در مرحله اجرا رانیا

جستار حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال اساسی است که 
هایی در منطقه هاي ساحلی دریاي خزر از چه صالحیتدولت

ماهیگیري برخوردارند؟ بدون تردید پاسخ به این سئوال مستلزم 
حقوق در پرتو مقررات  تی در دریاي خزرصالحی هايموضوع بررسی

تواند مختصات کنش جمهوري اسالمی ایران است که می المللبین
                                                           

. وزیر امورخارجه ایران(محمد جواد ظریف) در رابطه با برداشت و استفاده از منـابع  1
است که منابع نفتی که مورد منازعه نباشـد توسـط خـود کشـورها نفتی بیان داشته 

مورد بهره برداري قرار می گیرند. درخصوص منابع مشترك یا مورد اختالف نیز، اصل 
دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافـق و نسـبت بـه بر این است که 

وص بین کشـورها تـوافقی منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خص بهره برداري از
 .از آن منابع بهره برداري صورت نخواهد گرفت حاصل نشود،

https://www.isna.ir/news 
. تعیین محدوده منطقه ماهیگیري و سایر منـاطق دریـایی دریـاي خـزر منـوط بـه 2

عیین خـط مبـدا را بـه آینـده ت» کنوانسیون آکتائو« هر چند  تعیین خط مبدا است.
دو روش خط مبدا عـادي و » کنوانسیون حقوق دریاها«موکول کرده است اما همانند 

خط مبدا مستقیم را به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. خـط مبـدا عـادي در مـورد 
سواحلی به کار می رود که خط ساحلی منظم، بدون فرورفتگی و صاف است بـه ایـن 

سواحل ایران این چنین است و آن مقدار از آب دریـا  می گویند که» مقعر« سواحل 
که پشت خط مبدأ به سمت ساحل قرار می گیرد آب هاي داخلی محسوب می شود. 
قاعدتا در مورد ایران، باید این خط مبدا ترسیم گردد. روش دیگر، خط مبدأ مستقیم 

فتگـی است و در مورد سواحلی به کار می رود که خـط سـاحلی نـامنظم، داراي فرور
هاي زیاد و در نزدیکی آن ها جزایـر متعـددي وجـود دارنـد، بـه ایـن نـوع سـواحل 

گفته می شود. در این صورت خط مبدأ مستقیم در خارج و بالفاصله پـس » محدب«
از این فرورفتگی یا جزایر کشیده می شود. چهار کشور دیگر دریـاي خـزر بـه سـبب 

تفاده کننـد و بنـابراین میـزان آب شکل ساحلشان می توانند از خط مبدا مستقیم اس
هاي داخلی آن ها قابل توجه خواهد شد. درخصوص سواحل ایـران در حالـت عـادي 
امکان ترسیم خط مبدا مستقیم وجود نداشـت امـا کیاسـت کـادر حقـوقی ایـران در 
مذاکرات آلماتی منجر به درج مقـرره اي اضـافی در کنوانسـیون گردیـد کـه امکـان 

مستقیم را بـراي ایـران ممکـن مـی سـازد. مطـابق ایـن مقـرره استفاده از خط مبدا 
چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب هاي داخلی اش آشـکارا در 
وضعیت نامساعدي قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش خط مبـدا مسـتقیم بـه 

وم ایـن ها مدنظر قرار خواهد گرفت. مفهـمنظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف
مقرره این است که ایران در مذاکرات پنج جانبه آینده براي تعیین خط مبدأ با وجود 
بدشانسی ناشی از شرایط جغرافیایی در موضعی مساوي با سایر کشـورها قـرار دارد و 

-340: 1398می تواند براي تعیین خط مبـدأ مناسـب تـري اصـرار کند(سـاداتیان، 
342 .( 

3.  Jurisdiction 

عبارت از حق یا تکلیف سلبی و ایجابی دولت در تنظیم قوانین، تضمین  صالحیت
 ).34: 1396قوانین و اعمال قوانین در قلمرو تحت صالحیت آن است(ضیایی، 

در منطقه را مشخص نماید. با توجه به جدید بودن انعقاد این 
 کنوانسیون و فقدان آثار قابل توجه در رابطه با آن، بررسی این

رو در جستار حاضر  نیموضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است. از ا
در پرتو منطقه ماهیگیري خزر  يایدر یساحل يهادولت تیحصال

 . ردیگمیقرار  یالملل مورد بررسنیمقررات حقوق ب

 پژوهش مبانی نظريپیشینه و 

، تا تاریخ نگارش این مقاله »کنوانسیون آکتائو« با عنایت به نوپا بودن 
 یبررس«هیچ نوشتاري نه در فارسی و نه در انگلیسی به موضوع 

 یساحل يهادولت تیصالحخزر:  يایدر یحقوق تیوضع ونیکنوانس
گرفته به طور مطالعات صورت». ي نپرداخته استریگیدر منطقه ماه

است. » 1940کنوانسیون «و » 1921کنوانسیون «عمده حول محور 
دهد که تا قبل از نشان می Mamedovنتایج حاصل از مطالعه 
وي از صالحیت ، صرفا دولت شور1917انقالب اکتبر در سال 

« ماهیگیري در دریاي خزر برخوردار بوده است. اما با انعقاد 
، این امتیاز انحصاري ملغی گردیده و دو طرف به »1921کنوانسیون 

هاي مشترك از حقوق برابر در زمینه ماهیگیري موجب موافقتنامه
-اند. همچنین مطالعه ممتاز و میرزایی ینگجه نشان میمند شدهبهره

» 1941کنوانسیون « هاي ساحلی دریاي خزر مطابق دولت دهد که
از صالحیت انحصاري و صالحیت غیر انحصاري درخصوص ماهیگیري 
در این دریا برخوردارند. براین اساس هر دولت ساحلی از حق 

مایلی ساحل خود برخوردار  10انحصاري ماهیگیري در محدوده 
خزر به طور  است. در مقابل، ماهیگیري در سایر نقاط دریاي

غیرانحصاري بوده و براي هر دو دولت به رسمیت شناخته شده است. 
توان اظهار داشت که ماهیگیري در منطقه انحصاري در واقع می

هاي دریاي خزر تابع دو نظام صالحیتی ماهیگیري و سایر قسمت
مجزا است. میرفخرایی در مطالعه خود ضمن شناسایی حق 

هاي ساحلی اي ساحلی هریک از دولتهماهیگیري انحصاري در آب
مایل دریایی و نیز غیرانحصاري بودن ماهیگیري در خارج  10تا حد 

گیرد که حقوق ماهیگیري دو از این محدوده در دریاي خزر نتیجه می
دولت شوروي و ایران نسبت به کل دریاي خزر به صراحت به رسمیت 

دهد که می نشان ]4[) 1398شناخته شده است. مطالعه ساداتیان(
این » 1941کنوانسیون «هر یک از طرفین ایران و شوروي مطابق 

هاي صید شده حق را براي خود محفوظ می دارند که وارادات ماهی
از طرف کارکنان کشتی هایی که زیرپرچم او سیر می کنند، از 
تحقیقات و مزایاي خاصی بهره مند باشند. در نهایت یزدان پناه و 

و » 1921کنوانسیون «معتقدند که هر چند در  ]5[ )1398همکاران(
مایلی انحصاري اقتصادي و نیز  10، محدوده »1940کنوانسیون «

حقوق برابر در زمینه کشتیرانی براي طرفین ایران و شوروي به 
رسمیت شناخته شده است اما اقدامات ایران در زمینه کشتیرانی و 

اشتن امکانات فنی ماهیگیري در دریاي خزر بسیار محدود بوده و ند
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در کنار مالحظات سیاسی از مهم ترین دالیل این امر محسوب می 
شده است. به طور کلی با بررسی متون حقوقی فارسی و نیز مطالعات 

توان چنین بیان نمود که مقاله حاضر از جهت المللی میتطبیقی بین
هاي صالحیتی و از جهت زمان مورد مطالعه در منطقه گستره موضوع

است. به گفته داراي نوآوري بودهاهیگیري، نسبت به مقاالت پیشم
 1،»ینیتقن« هايعبارت دیگر، مطالعه این مقاله شامل صالحیت

دولت هاي ساحلی در دریاي خزر در دوران  3»ییاجرا«و  2»ییقضا«
 شود. اخیر و پس از انعقاد کنوانسیون آکتائو می

هاي ساحلی دریاي دولت، صالحیت تقنینی »کنوانسیون آکتائو«در 
خزر درخصوص برداشت منابع زنده آبی، تعیین کل صید مجاز منابع 
زنده آبی مشترك، دریانوردي، پرواز، تعبیه کابل ها و خطوط لوله 
 زیردریایی و تحقیقات علمی دریایی به رسمیت شناخته شده است

در خصوص برداشت منابع زنده آبی، صالحیت تقنینی دولت  .]6[
هاي ساحلی به طور انفرادي و جمعی به رسمیت شناخته شده است. 

توانند از طریق مشارکت در انعقاد هاي ساحلی میدر نتیجه دولت
مللی یا از طریق وضع قوانین داخلی برداشت الکنوانسیون هاي بین

هاي ساحلی در وضع منابع زنده آبی را قانونمند نمایند. البته دولت
قوانین خود همواره با چالش تامین منافع اقتصادي از یک سو و 

 چالش حفظ محیط زیست از سوي دیگر مواجه هستند. 

آبی  منابع زنده«به دلیل بهره برداري بی رویه و نیز قاچاق 
 که نابودي تدریجی این منابع را به همراه خواهد داشت  4»مشترك

کنوانسیون «حمایت قانونی از این منابع زنده حائز اهمیت است.  ]7[
هاي ساحلی را ملزم کرده به این مهم توجه داشته و دولت» آکتائو

است که کل صید مجاز در دریاي خزر را به طور مشترك تعیین و آن 
هاي ملی تقسیم نمایند. با وجود این، این مسئله که را به سهمیه

هاي ساحلی در زمینه تعیین کل صید مجاز دولتاختیار قانونگذاري 

                                                           
1 . Legislative(or Prescriptive) Jurisdiction 

،  هـاياقـدامصالحیت تقنینی به حق دولت به منظور اعمال قوانین خود نسـبت بـه 
وضعیت اشـخاص یـا منـافع اشـخاص در اشـیا اشـاره دارد. ایـن صـالحیت  روابط یا

و فرامین تعیین شـده  هاي صادره توسط مقامات اجراییهمچنین شامل دستورالعمل
 .Sundahl)  170 :2013 ,( توسط مقامات قضایی نیز می گردد

2 . Judicial( or Adjudicative) Jurisdiction 

ي دولت در رسیدگی به دعاوي مربوط به اشخاص صالحیت قضایی به حق دادگاه ها
یا اشیا و در نهایت صدور حکم در دعاوي یاد شده اشاره دارد. این صالحیت قضایی 

یا نسبت به اموال( صالحیت ») اشخاص« می تواند نسبت به اشخاص (صالحیت بر 
 Sundahl) . 170 :2013 ,(مطرح گردد» ) اموال «بر 

3 . Enforcement Jurisdiction 

صالحیت اجرایی به حق یک دولت براي اعمال( یا مجازات عدم رعایت) قوانین خود 
اجرایی، از جمله  هاياقداماشاره دارد. بنابراین این صالحیت متضمن توسل به 

 .Sundahl) 170 :2013 ,(دخالت فیزیکی، توقیف اموال و غیره... هستند
4 . Shared aquatic biological resources 

 منـابع، منابع زنده آبی مشـترك آن دسـته از  »کنوانسیون آکتائو «  1ق ماده مطاب
 .شوندمی مدیریت هاطرف توسط که به طور مشترك هستند آبی زنده

مقید به رعایت مفاد کنوانسیون هاي بین المللی مرتبط است یا خیر 
هاي ساحلی مقید به رعایت درخور تأمل است. در صورتی که دولت

المللی مرتبط نباشند، دامنه صالحیت هاي بینمفاد کنوانسیون
ابتکار عمل بیشتري در  تر خواهد بود و بالمآلتقنینی آن ها موسع

وضع قوانین مربوط به تعیین کل صید مجاز خواهند داشت در مقابل 
هاي هاي ساحلی مقید به رعایت مفاد کنوانسیوندر صورتی که دولت

تر ها مضیقالمللی مرتبط باشند، دامنه صالحیت تقنینی آنبین
خواهد بود و بالمآل مقید به رعایت محدودیت هاي مندرج در 

 انسیون هاي مرتبط هستند.کنو

در حقوق دریاها، کلیه دولت ها از جمله دولت ساحلی از حق 
دریانوردي، حق هوانوردي و حق تعبیه کابل ها و خطوط لوله 
زیردریایی در منطقه انحصاري و اقتصادي برخوردار است البته اعمال 
این حقوق توسط دولت هاي ثالث منوط به رعایت حقوق و الزامات 

. کنوانسیون ]8[ )159-160: 1399ساحلی است(صالحی الف، دولت 
آکتائو نیز حق دریانوردي، حق هوانوردي و حق تعبیه کابل ها و 
خطوط لوله زیردریایی را براي دولت هاي ساحلی در منطقه 

امنیت و ماهیگیري به رسمیت شناخته است. البته به منظور تضمین 
ثبات در منطقه خزر و نیز ایمنی دریانوردي در مورد حق دریانوردي 
و حق تعبیه کابل ها و خطوط لوله زیردریایی محدودیت هاي توسط 

 در نظر گرفته شده است.  » کنوانسیون آکتائو«

تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی به ویژه در منطقه انحصاري 
ی برخوردار بوده چرا که گسترش اقتصادي از اهمیت دو چندان

تحقیقات علمی دریایی در این منطقه به دلیل وجود منابع جاندار و 
بی جان دریایی می تواند تاثیرات زیادي بر اقتصاد کشورها داشته 

هاي ساحلی با مطرح کردن ممنوعیت صید در این باشد. لذا دولت
دریایی  هایی براي تحقیقات علمیمنطقه سعی در ایجاد محدودیت

کنوانسیون . «]9[ )778: 1391اند(امین الرعایا، در این منطقه داشته
هاي ساحلی، اختیار انحصاري در راستاي تامین حقوق دولت» آکتائو

وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع 
زنده آبی در منطقه ماهیگیري را به دولت ساحلی اعطا کرده است. 

سب مجوز از دولت ساحلی می توانند بنابراین سایر دولت ها صرفا با ک
به انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه ماهیگیري دولت ساحلی 

اما در در مورد دامنه کیفی و » کنوانسیون آکتائو«مبادرت ورزند. 
 کمی تحقیقات علمی دریایی محدودیت هایی را ایجاد کرده است.   

م را به صالحیت قضایی دولت صاحب پرچ» کنوانسیون آکتائو« 
با وجود این، به  . ]6[  عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار داده است

کنوانسیون «موارد استثنایی این اصل اشاره نکرده است. مقدمه 
منشور ملل متحد  نیاصول و موازبا استناد به «با قید عبارت » آکتائو

به این مسئله پاسخ داده است. براین اساس در » المللنیو حقوق ب
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الملل به حالت خأل حقوقی با رجوع به اصول و مقررات حقوق بین
توان مواردي که دولت ساحلی در الملل دریاها میویژه حقوق بین

 منطقه ماهیگیري از صالحیت قضایی برخوردار است را استنباط کرد.

، صالحیت اجرایی دولت ساحلی در خصوص »کنوانسیون آکتائو«در 
تعلیق یا توقف تحقیقات علمی دریایی و جلوگیري از صید غیرمجاز 

در این راستا دولت . ]6[  اخته شده استمنابع آبزي به رسمیت شن
تواند در منطقه ماهیگیري خود تحت شرایط معینی ساحلی می

تحقیقات علمی دریایی سایر دولت ها را تعلیق یا متوقف نماید. البته 
کنوانسیون آکتائو پا را فراتر نهاده و گستره اجرایی تعلیق و توقف را 

دولت به موارد جدیدي بسط داده است. عالوه براین تدابیر اجرایی 
ها در منطقه هاي ماهیگیري سایر طرفساحلی نسبت به کشتی

 ماهیگیري آن نیز تحت شرایطی اعمال می گردد.    

 

 شناسیروش
بدون تردید نخستین گام در بررسی موشکافانه موضوع، تعیین روش 
شناخت آن موضوع است. بسته به نوع علم از روش هاي مخصوص و 

گردد. در حوزه علوم انسانی،  متمایزي جهت پژوهش استفاده می
پژوهش ورزان به منظور شناخت موضوع عمدتا از سه روش تاریخی، 

تحلیلی استفاده می کنند. جستار حاضر با بهره  -تجربی و توصیفی
تحلیلی، کوشیده است تا از طریق توصیف،  -گیري از روش توصیفی

تحلیل منطقی و بررسی مقررات حقوق بین الملل عمومی زوایاي 
ناپیداي موضوع را تعیین و تدقیق نماید. به منظور نیل به این مهم، 

و به  يا کتابخانه عمدتا کیفِی تحقیق به روش اطالعات يگردآور
مرتبط  يها، مقاالت معتبر و تارنماها از اسناد، کتاب استفاده صورت

 جمع يبردار شیف قیاز طر اطالعات نیبا موضوع بوده است که ا
 گریدعالوه بر معاهدات بین المللی، به راه،  نیا اند. در شده يآور

نظر دوخته شده  نیز الملل نیحقوق بی فرع منابع زیو ن یمنابع اصل
 است.

 

 و نتایج هایافته
که » کنوانسیون آکتائو«رسد که منطقه ماهیگیري در به نظر می

» کنوانسیون حقوق دریاها«همتاي منطقه انحصاري اقتصادي در 
ماهیت حقوقی همان منطقه تبعیت کند. در است، باید از 

 برخالف آب هاي داخلی و دریاي» کنوانسیون حقوق دریاها«
 56ها حاکمیت دارد طبق ماده سرزمینی که دولت ساحلی بر آن

هاي ساحلی در این منطقه از دریا ، دولت»کنوانسیون حقوق دریاها«

بارت دیگر دارند. به ع 1»حق حاکمه یا حق اولویت«در مواردي تنها 
در این منطقه نه دولت ساحلی و نه دولتی دیگر حاکمیت دارد، بلکه 

ها در دولت ساحلی و سایر دولت» صالحیت تقنینی«الزم است تا 
صالحیت قضایی و «این منطقه طبق کنوانسیون مشخص گردد. 

، در این »کنوانسیون حقوق دریاها« 58نیز طبق ماده » اجرایی
ایی و اجرایی در دریاي آزاد مندرج در منطقه همچون صالحیت قض

، است و چون در منطقه »کنوانسیون حقوق دریاها« 115تا  88مواد 
-دریاي آزاد اصل بر صالحیت دولت صاحب پرچم است به نظر می

رسد در منطقه انحصاري اقتصادي نیز اصل بر صالحیت قضایی و 
 اجرایی دولت صاحب پرچم است مگر در مواردي که کنوانسیون

نیز با » کنوانسیون آکتائو«اي دیگر مشخص کرده است. مزبور به گونه
هاي قابل اعمال در دریا میان دولت ساحلی و دولت تقسیم اقدام

صاحب پرچم همان رویکرد حق حاکمه را در صالحیت تقنینی 
پذیرفته است و در خصوص صالحیت قضایی و اجرایی نیز از همان 

 م پیروي کرده است. رویکرد صالحیت دولت صاحب پرچ
در  کسویاز » آکتائو ونیکنوانس« تر اشاره شد،پیشهمان طور که 

فعاالنه داشته و بالمآل  کردیرو یتیصالح هايموضوع یرابطه با برخ
در رابطه با  گرید يو از سو مبادرت نموده نهیزم نیدر ا یبه ابتکارات

فته است. گرشیپ منفعالنه را در کردیروی تیصالح هايموضوع ریسا
الملل، نیحقوق ب یاز قواعد عموم يریگبا بهره ریدر حالت اخ

است. با  لیقابل تکم» آکتائو  ونیکنوانس« در  یمعاهدات يهاخأل
عدم  ای يخزر مسئله تسر يایمسئله مهم در مورد در ن،یوجود ا

که همانند مسائل  است ایدر نیالملل به انیمقررات حقوق ب يتسر
 . است لیو تحل هیستلزم تجزگفته مشیپ یحقوق

هاي ساحلی بعضی صاحب نظران حقوقی و همینطور برخی دولت
بسته است دریاي خزر معتقدند دریاي خزر یک دریاي بسته یا نیمه

گردد اما در الملل نسبت به آن اعمال میدر نتیجه مقررات حقوق بین
 31ه مطابق ماد يدر حوزه قرارداد اوالًکه پاسخ باید اظهار داشت 

«  ریدر مورد حقوق معاهدات به منظور تفس نیو 1969 ونیکنوانس
حقوق  ونیکنوانس« ریتوان از اسناد مرتبط نظیم» آکتائو  ونیکنوانس

بسته يایدر ریاخ ونیکنوانس 122استفاده کرد. مطابق ماده  »اهایدر
چند  ایاست که توسط دو  ایدر ای یحوزه آب ج،یخل کیبسته، مهین ای

 کیبه  کیبار یآب یراه خروج کی لهیو به وس دهیاطه گرددولت اح
 يهااساسا از آب ایتماما  ایشده متصل انوسیاق ای گرید يایدر

 یچند دولت ساحل ایدو  ياقتصاد يو منطقه انحصار ینیسرزم
 ون؛یکنوانس نیا 123مطابق با ماده  نیاست. همچنشده لیتشک
ال حقوق و تعهدات مندرج در اِعم دیبا اهایدر نیا یساحل يهاتدول

 کی قیاز طر ایو  میبه طور مستق اها،یحقوق در يدر عهدنامه
راه تالش  نیو در ا يهمکار گریکدیمناسب، با  ياسازمان منطقه

دریاي توان به یبسته مهمین ایبسته ياهایدر نیا ي. از جملهندینما
فارس  جیو خل ، خلیج کالیفرنیاکیمکز جیخل سرخ، دریاي مدیترانه،

مطابق مقررات  یحوزه آب کیاگر  نیبنابرا .]11, 10[ اشاره نمود
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گردد،  یبسته تلقمهین ایبسته يایدر »اهایحقوق در ونیکنوانس«
است و اگر مانند  میحدود و تقس دیقابل تحد ریاخ ونیتوسط کنوانس

نباشد، از شمول  122در ماده  مندرجخزر مطابق موارد  يایدر
 یالملل عرفنیمطابق حقوق ب ثانیاً:. ]13, 12[ خارج است ونیکنوانس
مختلف جهان، آن ها را به عنوان پهنه  يهااچهیدر رامونیپ يهادولت

الملل در خصوص نیاند که قواعد مربوط به حقوق بدر نظر گرفته یآب
که  ندینمایم ياژهیها را تابع معاهدات وو آن یستندها حکمفرما نآن

 دهیها گرداچهیخصوص درم یحقوق يهاآمدن نظام دیموجب پد
الملل و به نیاستفاده از مقررات حقوق ب نهیالبته در زم. است
-وجود ندارد؛ مشروط بر آنکه همه دولت یتیها محدودآن يریکارگ

در  .ابندیبه توافق کامل دست  گریکدیخصوص با  نیمربوط، در ا يها
مقررات حقوق  يکرد که هر چند تسر انیب نیتوان چنیم تینها

 هیخزر در درجه اول منوط به اراده موافق کل يایالملل به درنیب
با در نظر  یطور کل بهاما  است» آکتائو ونیکنوانس« عضو  يهادولت

 نیاز اصول و مواز» خزر يایدر ونیکنوانس« يریپذریگرفتن تاث
مندرج در  دیالملل به عنوان قنیمنشور ملل متحد و حقوق ب

ر یبه عنوان ابزار تفس »اهایحقوق در ونیکنوانس« و  ]6[ ونیکنوانس
و اصول  یالمللنیب يو قرارداد یقواعد عرف نیو همچن ونیکنوانس

توان اظهار نمود یخزر م يایدرقابل اعمال در  یالمللنیب یحقوق یکل
است و » خزر يایدر ونیکنوانس«به  يقابل تسر ریکه مقررات اخ

راهگشا  یآت هايراهکار در حل و فصل اختالف کیتواند به عنوان یم
 باشد.

    
 صالحیت تقنینی در منطقه ماهیگیري دریاي خزر -4-1

هاي ساحلی دریاي خزر در منطقه صالحیت تقنینی دولت
قرار گرفته است. این » کنوانسیون آکتائو« گیري مورد توجه ماهی

هر «دارد اعالم می 1،»منابع زنده آبی« کنوانسیون پس از تعریف 
طرف در منطقه ماهیگیري خود از حق انحصاري برداشت منابع زنده 

هاي جداگانه منعقده توسط آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه
 »قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود. ها براساس کنوانسیون وطرف

هاي ساحلی است که دولت ، بیانگر این»قوانین ملی خود«عبارت . ]6[
-خزر درخصوص برداشت منابع زنده آبی داراي صالحیت تقنینی می

هاي ، درخصوص محدودیت»کنوانسیون آکتائو«باشند. با وجود این 
«  61ماده  2و  1وارده بر این صالحیت ساکت است. اما در بندهاي 

هاي ساحلی صالحیت تقنینی دولت، »کنوانسیون حقوق دریاها
درخصوص برداشت منابع زنده آبی محدود به تعیین حد مجاز صید 

مجاز، شده است.  منابع زنده به منظور جلوگیري از صید بیش از حد
ها متعهد الملل عرفی کلیه دولتدر هر صورت به موجب حقوق بین

از انجام هر  اند که از منابع زنده آبی در دریاها محافظت نموده وشده

                                                           
1 . Aquatic biological resources 

 نان،ت نرم ها،منابع زنده آبی عبارت اند از: ماهی»  آکتائو ونیکنوانس « 1مطابق ماده 
 .آبزي گیاهان و جانوران انواع سایر و پستانداران پوستان، سخت

( اندازد، خودداري نماینداقدامی که بقاي این منابع را به مخاطره می
2011: 6 .(Birnie,  

ها براساس این کنوانسیون و سازکارهاي طرف« عالوه بر این، 
المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترك در دریاي خزر را بین

. ]6[ » خواهند کرد هاي ملی تقسیممشترکا تعیین و آن را به سهمیه
برداري بهینه کنوانسیون حفاظت و بهره«  11مقرره عینا از ماده  این

کنوانسیون «(زین پس  2014مصوب » از منابع زنده آبی دریاي خزر
قانون موافقتنامه حفاظت « 11، ماده 2)»)2014منابع زنده آبی خزر(

 1394، مصوب »و بهره برداري بهینه از منابع زنده آبی دریاي خزر
قانون منابع زنده آبی «اسالمی ایران(زین پس مجلس شوراي 

قانون حفاظت و « 3تر از ماده پردازي کلیو با عبارت)») 1394ایران(
 1374، مصوب »رانیا یاسالم يجمهور ياز منابع آبز يبهره بردار

قانون منابع آبزي «مجلس شوراي اسالمی ایران(زین پس 
مقایسه با  اقتباس شده است. قانون اخیر در)») 1374ایران(

از یک سو دامنه شمول )» 2014کنوانسیون منابع زنده آبی خزر(«
 يجمهورتیو صالح تیتحت حاکم يهاآب هیکلبیشتري داشته و 

گیرد را در بر می ییایو در يمرز ،یداخلي هااعم از آب رانیا یاسالم
و از سوي دیگر در قانون مزبور انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید 

ل مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخایر موجود، و اعما
بهسازي محیط زیست آبزیان و آبزي دار کردن اقتصادي آب هاي 
موضوع این قانون به شرکت سهامی شیالت ایران واگذار شده است. 

به اقدامات » انجام اقدامات مربوط به صید« به نظر می رسد عبارت 
عیین کل صید مجاز در دریاي خزر و مختلف دولت ایران از جمله ت

تقسیم آن به سهمیه هاي ملی اشاره دارد که شرکت سهامی شیالت 
 ایران مجري آن است.
شود این سئوال مطرح می»کنوانسیون آکتائو «در رابطه با مقرره 

هاي ها باید در تعیین کل صید مجاز مقررات کنوانسیونکه آیا دولت
، را مدنظر )»2014منابع زنده آبی خزر( کنوانسیون« المللی نظیر بین

قرار دهند؟ در راستاي درك ضرورت موضوع باید خاطر نشان کرد که 
، کمیسیونی تحت )»2014کنوانسیون منابع زنده آبی خزر(« در 

 .]14[ عنوان کمیسیون منابع زنده آبی دریاي خزر تشکیل شده است 
هاي آبزي مختلف را تشخیص خود، گونهتواند بنا به کمیسیون می

و به تبع آن هر ساله  در فهرست منابع زنده آبی مشترك قرار دهد
ها براي دولتو  را تعیین منابع زنده آبی مشترك کل صید مجاز

، صید تجاري 2015کمیسیون در سال  . ]۱۴[ مقرر نماید سهمیه
رده و به تعبیري ماهیان خاویاري را ماهیان خاویاري را ممنوع اعالم ک

به عنوان منابع زنده آبی مشترك در نظر گرفته است. این مقرره عینا 
درج گردیده است. )» 1394قانون منابع زنده آبی ایران(« 11در ماده 

مقرره اي در این )» 1374قانون منابع آبزي ایران(«با وجود این در 
کنوانسیون «قانون اخیر قبل از  رابطه وجود ندارد. با عنایت به اینکه

)» 1394قانون منابع زنده آبی ایران(«و )» 2014منابع زنده آبی خزر(
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وضع گردیده است به نظر می رسد که در زمان وضع آن، مسئله 
حفاظت از منابع زنده آبی مشترك چندان براي قانون گذار ملی 

ر کرد: اولویت نداشته است. در پاسخ به سئوال مطروحه، باید اظها
هاي ، در مقرره اخیر به کنوانسیون»المللیسازکارهاي بین« عبارت 

اشاره )» 2014کنوانسیون منابع زنده آبی خزر(«المللی نظیر بین
» کنوانسیون آکتائو «  1دارد. عالوه براین، تعریف ارائه شده در ماده 

 )»2014کنوانسیون منابع زنده آبی خزر(«در مورد منابع زنده آبی از 
موید » کنوانسیون آکتائو «اقتباس شده است و  به عبارت بهتر 

در نهایت باید  . ]۱۵[ است)» 2014کنوانسیون منابع زنده آبی خزر(«
هاي ساحلی دریاي خزر مقید بیان داشت که صالحیت تقنینی دولت

توانند در مغایرت با ها نمیبه مفاد کنوانسیون اخیر بوده و این دولت
هایی نظیر ممنوعیت صید تجاري ماهیان خاویاري مقرراتی موضوع

 وضع نمایند. 
سهمیه ها امکان برداشت تمامی چنانچه یکی از طرف«همچنین 

تواند از طریق انعقاد خود از کل صید مجاز را نداشته است، می
هاي دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی موافقتنامه

-خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف
براین اساس دولت ساحلی به منظور ترویج . ]۶[ »هاي دیگر اعطا کند

ها به دهد که سایر طرفبرداري از منابع زنده اجازه میحداکثر بهره
 2تر در بند مقرره فوق پیش ]16[ صید مازاد مجاز این منابع بپردازند

کنوانسیون « 6ماده  3، بند »کنوانسیون حقوق دریاها«  62ماده 
قانون منابع زنده آبی «« 6ماده  3، بند )»2014منابع زنده آبی خزر(

)» 1374قانون منابع آبزي ایران(«یافته است. انعکاس)» 1394ایران(
ت از سهمیه آن از بدون اینکه به امکان یا عدم امکان برداشت هر دول

کل صید مجاز اشاره نماید، بیان کرده است که شناورهاي صیادي 
هاي تحت حاکمیت و صالحیت دولت خارجی مجاز به صید در آب

جمهوري اسالمی ایران نیستند مگر براساس شرایط مندرج در 
هاي منعقده مابین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت موافقت نامه

قانون منابع آبزي «توان بیان کرد که ن اساس میصاحب پرچم. برای
پوشانی دارد و هم در  هم» کنوانسیون آکتائو«با )» 1374ایران(

، »کنوانسیون آکتائو«و هم در )» 1374قانون منابع آبزي ایران(«
ماهیگیريِ شناورهاي خارجی در منطقه ماهیگیري دولت ساحلی 

المللی ئله در رویه بینمنوط به رضایت دولت اخیر شده است. این مس
هاي دو نامهتوان به موافقتیافته است. به طور مثال مینیز نمود عینی

جانبه هاي چندهاي ساحلی آفریقایی یا موافقتنامهجانبه بین دولت
جنوبی و ایاالت هاي ژاپن، کانادا، کرهبین اتحادیه اروپا و دولت

الملل معاصر بین آمریکا اشاره کرد. در هر صورت در حقوقمتحده
ساحلی از کل صید مجاز خود به واگذاري باقیمانده سهم هر دولت

جانبه یا سایر ترتیبات به هاي دوها از طریق موافقتنامهسایر دولت
با  . ]۱۷[ استشدهحقوقی به رسمیت شناختهکلیعنوان یک اصل

دولت » کنوانسیون حقوق دریاها« 61ماده  2وجود این مطابق بند 
ساحلی با توجه به بیشترین شواهد علمی در دسترس، از طریق 

هاي حفاظتی و مدیریتی مناسب اطمینان حاصل خواهدکرد که اقدام

از حد  ذخایر موجودات زنده منطقه انحصاري اقتصادي با صید بیش
دارد که نیز اذعان می» کنوانسیون آکتائو« 1افتند.به مخاطره نمی

هر طرف به منظور اعمالِ... حقوق انحصاري خود در برداشت منابع «
آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در زنده

هاي سایر تواند تدابیري در خصوص کشتیمنطقه ماهیگیري خود، می
فوري، بازداشت، ها، بازرسی، تعقیبوار شدن بر آنها شامل سطرف

قضایی که ممکن است براي تضمین رعایت قوانین توقیف و رسیدگی
درخصوص این دو . ]۶[ »و مقررات آن ضروري باشد، اتخاذ نماید
سیاق مقرره نخست، به -1مقرره ذکر چند نکته حائز اهمیت است: 

کنوانسیون « 62ماده  2گردیده و با عنایت به بند طور کلی تنظیم
شامل آن دسته از مجوزهایی که توسط دولت ساحلی » حقوق دریاها

نانچه گردد. بر این اساس چشده نیز میها تفویضبه سایر دولت
ها بیش از حد مجاز اقدام به هاي سایر طرفشود کشتیمشخص

تواند به تدابیر اجرایی علیه آن اند، دولت ساحلی میبرداري نمودهبهره
مقرره دوم با ذکر عباراتی نظیر بازرسی،  -2ها متوسل گردد. کشتی

تعقیب فوري، بازداشت و تعقیب به ایضاح دامنه مفهومی صالحیت 
است. در هر صورت اعمال تدابیر اجرایی ساحلی پرداختهتاجرایی دول

هاي متخلف صیادي هاي ساحلی دریاي خزر علیه کشتیتوسط دولت
 به رسمیت شناخته شده است.

-حال که حق بهره نیدر ع هادولت ریساباید توجه داشت که 
را در ی ساحلشده از سوي دولتاعالم ي مازادبرداري از منابع زنده

 رمجازیبرداري غاز بهره کنیها دارند، لآن اقتصادي انحصاري يمنطقه
هاي دولتهاي اساسی در این راستا یکی از چالش ممنوع هستند.

-یکشت هاي صاحب پرچمچارچوب براي دولت نییتع ساحلی
است. به  در منطقه انحصاري اقتصادي رمجازیغ ريیگیماه هاي

 2»ايمنطقهکمیسیون ماهیگیري زیر«منظور حل این چالش 
که سازمان مشترك میان هفت دولت ساحلی آفریقا شامل، 

، 7»موریتانی«، 6»گینه بیسائو«، 5»گامبیا«، 4»وردکیپ «، 3»گینه«
المللی حقوق دریاها از دیوان بین 10است 9»سیرالئون«و  8»سنگال«

                                                           
1 .Schwabach, A, John Cockfield, A. International Law and Institutions, EOLSS 
Publishers, 2009, at p. 217. 
2 . Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) 
3 . Guinea  
4 . Cape Verde 
5 . Gambia 
6 . Guinea Bissau 
7 . Mauritania 
8 . Senegal 
9 . Sierra Leone 

به طور عمده به دو نوع گونه  هاي ماهیگیري زیرمنطقه ايها یا کمیسیونسازمان .10
حور تقسیم می شوند. سازمان هاي گونـه محـور اغلـب بـر حفـظ و محور و منطقه م

مدیریت تن ماهیان متمرکزند. براي نمونه می توان به کمیسیون بین المللی حفاظت 
از تن ماهیان اقیانوس اطلس یا کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند اشـاره کـرد. تـن 

ها مدیریت شده است، ماهیان در مناطق مربوط به خارج از صالحیت ملی در اقیانوس
اما هنوز خأل مهمی درباره ماهی هاي غیر تن وجـود دارد. در مقابـل، سـازمان هـاي 
منطقه محور بر انواع ماهیان در یک منطقه جغرافیایی مشخص صالحیت دارند. براي 
نمونه کمیسیون ماهیگیري شمال شرقی اقیانوس اطلس، سازمان مـاهیگیري شـمال 

مان ماهیگیري جنوب شرقی اقیانوس اطلس سه محدوده غربی اقیانوس اطلس و ساز



ستان 48، شماره 12: جلد شناسیاقیانوس  JOC. 12(48): 93-108, Winter 2021 1400، زم

 

)101( 

در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صید غیر مجاز 
هاي ود در منطقه انحصاري اقتصادي دولتهاي حامل پرچم خکشتی

المللی دیوان بین ]18[ عضو کمیسیون درخواست نظریه مشورتی کرد
در این  2015آوریل  2حقوق دریاها در نظریه مشورتی خود در 

 هاياقدام است مکلف پرچم صاحب خصوص اظهار داشت که دولت
 و مقررات از تبعیت به پرچم حامل کشتی ملزم کردن براي را الزم

 جمله از دهد انجام المللیبین منابع از حفاظتی و هاي مدیریتیبرنامه
-غیرمجاز کشتی صید با مبارزه و جلوگیري براي را الزم اینکه قوانین

 منظر قضات از که حال عین در کند. وضع خود پرچم حامل هاي
 سوي از هااقدام نای انجام به تعهد المللی حقوق دریاها،دیوان بین

 لیکن نیست، نتیجه به منتهی تعهدات از صاحب پرچم دولت
اقدام «مفهوم  ذیل در که دارند وجود رابطه در این هايمحدودیت

 براي دیرو دولت صاحب پرچم با نیاز ااست.  متجلی شده 1»مقتضی
حامل پرچم خود  یکشت یرقانونیغ هاياقدام تیمسئول از ییرها

المللی بینمقررات  بیرا انجام داده باشد. تصو یمقتضهاي اقدام
با هدف  متبوع یکشت نسبت بهموثر  ییاجراهاي اقدام مناسب و اتخاذ

 .استی مقتض هاياقدام نیاي از اجلوه جلوگیري از صید غیرمجاز
دولت صاحب  انیهمکاري م وطبسته به شر یحت هااقدام نیوسعت ا

اي منطقه باتیبوط در ترتهاي مرو سازمان یساحل دولت پرچم،
 ابدیخسارت و اعاده به وضع سابق گسترش  نیتا تام است ممکن

]16[ 
هاي مسئله دامنه صالحیت قانونی دولت» کنوانسیون آکتائو«در 

ساحلی در زمینه آزادي دریانوردي به طور موسع مورد توجه 
هاي سرزمینی به قرارگرفته و کنوانسیون این مسئله را عالوه بر آب

« بر این اساس. ]19[ ها نیز تسري داده استمنطقه ماهیگیري دولت
ریانوردي در فراسوي ها از آزادي دهاي تحت پرچم طرفکشتی

ها برخوردار خواهند بود. هاي سرزمینی طرفهاي خارجی آبمحدوده
هاي این آزادي منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاري دولت

هاي ها در مورد فعالیتساحلی و رعایت مقررات وضع شده توسط آن
البته باید توجه داشت که  . ]6[  »ها استمشخص شده توسط طرف

ضمن به رسمیت شناختن آزادي دریانوردي در » کنوانسیون آکتائو«
دریاي سرزمینی و محدوده هاي خارجی آب هاي سرزمینی، این 

هاي کنوانسیون ي صاحب پرچم طرفهاآزادي را صرفا براي کشتی
توان بیان داشت که دایره بنابراین می 2.]20[ در نظرگرفته است

اجرایی اصل آزادي دریانوردي در دریاي خزر در مقایسه با دریاهاي 

                                                                                           
هـا یـا به طور کلـی کـارکرد اصـلی  سـازماناز اقیانوس اطلس را پوشش می دهند. 

مربوط به حفـظ و  هاياقدامتصویب و اجراي هاي ماهیگیري زیرمنطقه اي کمیسیون
ضو هاي عمانند تعیین کل صید مجاز و سهمیه صید دولت-مدیریت منابع ماهیگیري

 )946: 1399است که تحت صالحیت آن ها قرار دارند(صیرفی و دیگران، 
 
1 . Due Diligence 

 . جهت دسترسی به منبع فوق به آدرس اینترنتی ذیل ر.ك: 2
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f09d9201-9384-499e-a6d8-
9d248d8d7a0f 
 

هاي ثالث تسري هاي دولتآزاد محدودتر بوده و این آزادي به کشتی
 د.   نمی یاب

پروازهاي عبوري توسط هواپیماهاي غیرنظامی آزادي« همچنین 
بر فراز دریاي  3»المللی هواپیمایی کشوريطبق مقررات سازمان بین

سازمان هواپیمایی کشوري . ]۶[ خزر به رسمیت شناخته شده است
درخصوص هواپیماهاي غیرنظامی دوگونه پرواز را مدنظر قرار داده 

هاي دسته اي. پروازاي و دیگري پرواز برنامهاست: یکی پرواز غیربرنامه
نخست، پروازهاي غیرمنظمی هستند که بنا به ضرورت براي یک بار 

اي د. این پروازها، برخالف پروازهاي برنامهگیرنیا چند بار صورت می
توانند بدون کسب اجازه قبلی وارد قلمرو این امتیاز را دارند که می

 ).Moussazadeh, 2011: 332(هوایی یکی از دول متعاهد شوند
المللی هاي منظم هوایی بینهاي دسته دوم متعلق به سرویسپرواز

موافقت قبلی از دولت بوده و اجرایی شدن آن ها منوط به کسب 
براین اساس . ]21[ المللی خاص استمربوط یا وجود موافقتنامه بین

توان اظهار داشت که، هر چند آزادي هوانوردي در منطقه می
ماهیگیري دریاي خزر  به رسمیت شناخته شده است اما این آزادي 

گردد و صرفا هواپیماهاي از یک سو شامل هواپیماهاي نظامی نمی
گیرد و از سوي دیگر دامنه اجرایی این آزادي غیرنظامی را در بر می

 پرواز متفاوت است.بسته به نوع 
ها و خطوط لوله زیردریایی، به موجب درخصوص تعبیه کابل

ها و توانند نسبت به تعبیه بافهها میطرف«کنوانسیون اخیر 
با . ]۶[  اقدام کنند» خطوط لوله زیر دریایی در بستر دریاي خزر

نفت و گاز طبیعی از هاي انتقال درج این مقرره، انجام پروژه
مناطق شرقی دریاي خزر نظیر قزاقستان و ترکمنستان به بازارهاي 

ها اروپایی و از طریق جمهوري آذربایجان میسر گردید. این پروژه
باالبردن اهمیت منطقه خزر است،  ضمن آن که اقدامی در جهت

جایگزینی مناسب و مطمئن براي صادرات انرژي روسیه به اروپا نیز 
-البته تعبیه خطوط لوله سراسري زیردریایی توسط طرف 4.]22[است

هاي آن ها با استانداردهاي زیست ها مشروط به مطابقت پروژه
ها المللی که طرفهاي مندرج در موافقتنامه هاي بینمحیطی و الزام

کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط « در آن عضو هستند از جمله 
هاي مربوط، و پروتکل 2004مصوب » زیست دریایی دریاي خزر

این مقرره از این جهت حائز اهمیت است که  .]6[ گردیده است
خطوط سراسري لوله زیر دریایی حامل منابع طبیعی نظیر نفت و گاز 

ها به طور مستقیم مباالتی و تساهل در نصب و قراردادن آنبوده و بی
مطابق  .]23[ آلودگی محیط زیست دریایی را به دنبال دارد

 يرا برامناسب  هاياقدام هیمتعاهد کل يهاطرفکنوانسیون اخیر، 
از منابع واقع در  یناش خزري ایدر یکاهش و کنترل آلودگ ،يریجلوگ

                                                           
دولت از جمله همه کشورهاي ساحلی دریـاي خـزر  193. تا زمان نگارش این مقاله 3

 اند.به عضویت سازمان هواپیمایی کشوري درآمده
https://www.icao.int/about-icao/Pages/member-states.aspx 

  . جهت دسترسی به منبع فوق به آدرس اینترنتی ذیل ر.ك:4
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360875 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f09d9201-9384-499e-a6d8-9d248d8d7a0f
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f09d9201-9384-499e-a6d8-9d248d8d7a0f
https://www.icao.int/about-icao/Pages/member-states.aspx
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360875
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البته باید توجه داشت  .]6[ بعمل خواهند آورد نظیر لوله ها 1یخشک
که مسئله حق تعبیه خطوط لوله سراسري زیردریایی بر روي بستر 

-دریاي خزر، به طور کامل حل نشده است چرا که کنوانسیون از یک
کند اما از سوي دیگر ها را جهت اعمال این حق محدود نمیسو طرف

تعیین مسیرهاي خطوط لوله زیردریایی را منوط به توافق با طرفی 
. هر چند ]24[نمایدکند، میکه خط لوله از بخش بستر آن عبور می

» کنوانسیون حقوق دریاها«  58ماده  1مقررات فوق، با تاسی از بند 
-ي آزادي دریانوردي و آزادي تعبیه کابلاند، اما در حوزهنگاشته شده

ها با یکدیگر متفاوت دریایی دامنه شمول آنها و خطوط لوله زیر
، آزادي دریانوردي و آزادي تعبیه »ون آکتائو کنوانسی« است. مطابق 

هاي ساحلی دریاي ها و خطوط لوله زیردریایی مختص دولتکابل
 Convention on theگیردهاي ثالث تعلق نمیخزر بوده و به دولت

Legal Status of the Caspian Sea,) 2018, art.3. para. 8 & 

art. 14. para.1 .( کنوانسیون حقوق «  58ماده  1اما مطابق بند
هاي ساحلی یا محصور در هاي جهان اعم از دولت، کلیه دولت»دریاها

ها و خطوط لوله زیر خشکی از آزادي دریانوردي و آزادي تعبیه کابل
دریایی در منطقه انحصاري اقتصادي یکدیگر برخوردار هستند. همین 

نوردي و الملل عرفی، آزادي دریانوردي، آزادي هواطور در حقوق بین
ها و خطوط لوله زیر دریایی در منطقه انحصاري آزادي تعبیه کابل

بنابراین  . ]25[ ها پذیرفته شده استاقتصادي براي کلیه دولت
، »کنوانسیون آکتائو« هرچند دایره اجرایی آزادي هوانوردي در

الملل قراردادي و عرفی است اما دایره اجرایی منطبق با حقوق بین
ها و خطوط لوله زیردریایی در هاي دریانوردي و تعبیه کابلآزادي

الملل قراردادي و عرفی محدودتر از حقوق بین» کنوانسیون آکتائو«
هاي ثالث هاي دولتبته در مورد ممنوعیت دریانوردي کشتیاست. ال

هاي در دریاي خزر باید افزود که هرچند ممنوعیت دریانوردي کشتی
هاي ثالث در دریاي خزر در پرتو اصل تضمین امنیت و جنگی دولت

رسد اما ممنوعیت دریانوردي ثبات در منطقه خزر منطقی به نظر می
الث غیر قابل پذیرش بوده و به آن هاي ثهاي تجاري دولتکشتی

المللی از اي از تجارت بینایراد وارد است. چرا که امروزه بخش عمده
-طریق دریاها و اقیانوس ها صورت می گیرد و این ممنوعیت، دولت

هاي ساحلی دریاي خزر را از منافع اقتصادي که در اثر حضور 

                                                           
کننده را به سه دسته تقسیم نمـود:  بندي کلی میتوان منابع آلوده قسیمدر یک ت.  1

-شـوند؛ آلـودگی منابع زمینی (مستقر در خشکی) وارد دریا می هایی که از آلودگی
شوند. در هایی که در داخل دریا ایجاد میآلودگی هایی که از هوا به دریا می ریزند و

ها و آلودگی ناشی از نشت یا تصادم کشتی بهها به طور مختصر باید باب انواع آالینده
نمـود. همچنـین مـواد زائـد  در نتیجه ریزش مواد نفتی و سمی به داخل دریا اشـاره

حفـاري و  ممکن است از طریق هوا وارد دریـا گردنـد. بعـالوه در ایـن راسـتا بایـد از
 مودن دریـا،آلود ن تواند با ایجاد رسوبات و گلمعدنکاري در بستر دریا نام برد که می

: 1394( زمانی و دیگـران، اکوسیستم و محیط دریایی را به شدت به مخاطره بیفکند
38( 

د، محروم می هاي ثالث نصیب آن ها می گردهاي تجاري دولتکشتی
 2کند.

-تحقیقات علمی دریایی، از دیگر مصادیق صالحیت تقنینی دولت
هر « ، »کنوانسیون آکتائو« هاي ساحلی دریاي خزر است. مطابق 

طرف در اعمال صالحیت خود از حق انحصاري براي وضع قواعد، 
تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در 

هاي تحت پرچم یري خود برخوردار خواهد بود. کشتیمنطقه ماهیگ
ها می توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیري طرف طرف

تواند دیگر با مجوز کتبی آن طرف و طبق شروطی که آن طرف می
 Convention on the Legal Status of»تعیین کند، انجام دهند

the Caspian Sea, 2018, art) (13. para. 2 . اختیار انجام چنین
تحقیقاتی، ریشه در حقوق حاکمه بر منابع زنده و غیرزنده موجود در 

 246ماده  2و  1. مقرره فوق از بندهاي ]26[ منطقه ماهیگیري دارد
براین اساس  3اقتباس گردیده است.» کنوانسیون حقوق دریاها« 

وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی هاي ساحلی از حق دولت
دریایی در منطقه انحصاري اقتصادي برخوردار هستند. به همین 
ترتیب تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاري اقتصادي باید با 
موافقت دولت ساحلی انجام گردد. در نتیجه هرگونه تحقیقات علمی 

لت ساحلی را دریایی، بدون موافقت دولت ساحلی نقض صالحیت دو
اصل رضایت دولت ساحلی براي  .]27[ به همراه خواهد داشت

دریایی در منطقه انحصاري اقتصادي امروزه بخشی از تحقیقات علمی
با وجود این توجه به دو نکته حائز  .]27[ الملل عرفی استحقوق بین

هاي ساحلی براي اهمیت است: نخست آن که صالحیت تقنینی دولت
» کنوانسیون آکتائو«تحقیقات علمی در منطقه ماهیگیري مطابق 

مقید به منابع زنده آبی است اما این صالحیت در منطقه انحصاري 
غیر جاندار اقتصادي مطلق است و عالوه بر منابع جاندار شامل منابع 

، »کنوانسیون آکتائو«گردد. دوم آن که مطابق و منابع معدنی نیز می
هاي ساحلی تواند صرفا به سایر دولتدولت ساحلی دریاي خزر می

این دریا اجازه انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه ماهیگیري 
، دولت ساحلی »کنوانسیون حقوق دریاها« خود را بدهد اما مطابق 

هاي جهان، اعم از ساحلی یا محصور در دولت ند به کلیهتوامی
خشکی اجازه انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاري 

 اقتصادي خود را دهد. 
هاي ساحلی دریاي خزر از صالحیت تقنینی هرچند دولت

 هاي صدور مجوزها برخوردار هستنددرخصوص تعیین شروط و شیوه
Status of the Caspian Sea, (Convention on the Legal 

 2018, art. 13. para. 3) اما در اجرایی ساختن این صالحیت، با
                                                           

بـه  کیبالت-دن و ولگا-ولگا يکانال ها قیاز طر. خاطر نشان می گردد دریاي خزر  2
 آب هاي آزاد متصل می گردد.

. مقررات مربوط به رژیم حقـوقی تحقیقـات علمـی دریـایی در در بخـش سـیزدهم 3
-حقوق دریاها انعکاس یافته است. این مقررات مبین اصول و الـزام 1982کنوانسیون 

هـا الزم الرعایـه اسـت، همچنـین دربردارنـده هاي کلی است که براي تمامی دولـت
هاي عملیاتی مجري بر فعالیـت هـاي تحقیقـاتی برحسـب مکـان اجـراي محدودیت

 ).67: 1392تحقیقات است(مدنی، 
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توان به خودداري هایی مواجه هستند. در این خصوص میمحدودیت
کنوانسیون « از تاخیر یا انکار غیر موجه در صدور مجوزها اشاره کرد. 

خاذ تصمیم در مورد در ات« دارد که: ، در این رابطه اظهار می»آکتائو 
صدور مجوزهاي انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط منابع زنده آبی، 

  Convention)»نباید تاخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.

on the Legal Status of the Caspian Sea, 2018, art. 13. 

para.4 . است» کنوانسیون آکتائو« این مقرره قراردادي از ابتکارات. 
 
 صالحیت قضایی در منطقه ماهیگیري دریاي خزر -4-2

 ونیکنوانس« مقایسه با صالحیت تقنینی در  در ییقضا تیصالح
در »  آکتائو ونیکنوانس«است. چندان مورد توجه قرار نگرفته»  آکتائو

 نیاکتفا کرده است. مطابق ا یمقرره کل کیخصوص به ذکر  نیا
حت پرچم خود در دریاي خزر هر طرف بر کشتی هاي ت« ،ونیکنوانس

 Convention on the Legal» اعمال صالحیت خواهد کرد.

Status) (of the Caspian Sea, 2018, art. 12.  .اقیچند س هر 
امر داللت دارد که دولت صاحب پرچم نسبت به  نیمقرره فوق بر ا

 منطقه ماهیگیرياز جمله  ییایدر مناطق در یمربوط به کشت يدعاو
است  یسئوال باق نیبرخوردار است اما ا یو مدن يفریک تیاز صالح

با است؟  خصوص مطلق نیدولت صاحب پرچم در ا تیصالح ایکه آ
توجه به اینکه در معاهدات قبلی ناظر به حقوق دریاي خزر نیز به این 

عمومی به قواعد مناسب رجوع راهکار سوال پاسخ داده نشده است، 
  .است اهایحقوق در

، قواعد »کنوانسیون حقوق دریاها« 58که مطابق ماده از آن جا 
دریاي آزاد در مورد منطقه انحصاري اقتصادي اعمال می گردد اصوالً 
در دعاوي حقوقی و کیفري، دولت صاحب پرچم صالحیت قضایی 

از این رو گسترش صالحیت قضایی دولت ساحلی  .]28[ خواهد داشت
به این منطقه با اتکا به قوانین داخلی، برخالف بایسته هاي 
کنوانسیون است. دولت ساحلی در منطقه انحصاري اقتصادي تنها 
داراي حقوق حاکمیتی براي اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت 

زنده و غیر زنده سطح آب، بستر و زیر بستر آن است. از  منابع طبیعی
این منظر، دولت ساحلی مجاز به دخالت در امور حقوقی و کیفري 
کشتی هاي خارجی در منطقه انحصاري اقتصادي نیست؛ ولو اینکه 

    .]29[ این منطقه در سایر حوزه ها تحت حاکمیت وي باشد
در صورت « ، »کنوانسیون حقوق دریاها« 97ماده  1مطابق بند 

تصادف یا هر حادثه دریانوردي دیگر مربوط به کشتی در دریاي آزاد، 
که در آن مسئولیت کیفري یا انضباطی ناخدا یا هر فرد دیگر مشغول 

شود، هیچ رسیدگی کیفري یا به خدمت در کشتی مطرح می
تواند صورت گیرد مگر در مقابل یانضباطی بر علیه این اشخاص، نم

هاي قضایی یا اداري دولت صاحب پرچم یا دولتی که آن شخص مقام
کنوانسیون  11ماده  1این مقرره پیش تر در بند ». تبعه آن است 

است. در فرض صالحیت موازي بین دریاي آزاد انعکاس یافته 1958
ارد، دولت صاحب پرچم با دولتی که شخص بزهکار تبعه آن را د

   .]30[ ارجحیت با دولت صاحب پرچم کشتی است

در خصوص حفاظت از محیط زیست دریایی از جمله محیط 
ها تعهد عام به حمایت و حفاظت از زیست دریاي خزر، هر چند دولت

اما دریاي خزر همچنان تحت فشار  ]18[ محیط زیست دریایی دارند
شدیدِ تهدیدات محیط زیستی از جمله صید بیش از اندازه ماهیان، 

ایی، آلودگی دریایی ناشی از صنایع، کشاورزي و ... خطر حمله دری
. در صورت انجام این فعالیت ها، تعیین دولت صالح ]31[قرار دارد

جهت رسیدگی قضایی به عمل متخلفانه از اهمیت خاصی برخوردار 
. به طور کلی در منطقه ماهیگیري در رابطه با حفاظت از ]15[ است

محیط زیست دریایی اصوال صالحیت قضایی دولت ساحلی اعمال 
، در این »کنوانسیون حقوق دریاها«  56ماده  1گردد. بند می

دولت ساحلی در رابطه با حفاظت از محیط  دارد:خصوص اظهار می
». زیست دریایی در منطقه انحصاري اقتصادي صالحیت دارد

-یاعالم م 220ماده  6در بند  »حقوق دریاها ونیکنوانس«همچنین 
منطقه در  يانوردیدر حال در یخارج یچنانچه کشت«  :که کند

ررات مق ای این دولت نیبا نقض قوان یدولت ساحلانحصاري اقتصادي 
 ایموجب خسارت عمده  ایو  دیزباله اقدام نما هیبه تخل یالمللنیب

به هر  ای یساحل دولتمنافع  ای یبه خسارت عمده خط ساحل دیتهد
مطابق با  تواندیمدولت ساحلی او گردد،  ینیسرزم يهامنبع آب

را اتخاذ  یکشت فیشامل توق ،یو دادرس ییقضا هايخود اقدام نیقوان
وقتی « کنوانسیون اخیر،  220ماده  1یا مطابق بند  .»دیو شروع نما

یک کشتی به طور داوطلبانه در داخل یک بندر یا در پایانه دریایی 
تواند در ارتباط با هر نقض قوانین و یک دولت قرار دارد، آن دولت می

مقررات مصوب خود در انطباق با این کنوانسیون یا مقررات و 
قابل اعمال براي جلوگیري، کاهش و کنترل المللی استانداردهاي بین
ها، دادرسی شروع نماید، اگر نقض در داخل منطقه آلودگی از کشتی

 ». انحصاري اقتصادي آن دولت اتفاق افتاده باشد
البته در موارد استثنایی، دولت صاحب پرچم نیز از صالحیت 

کنوانسیون «  217ماده  4قضایی برخوردار است. به طور مثال بند 
اگر یک کشتی مرتکب نقض «دارد که: ، اظهار می»حقوق دریاها

المللی قواعد و استانداردهاي وضع شده از طریق سازمان بین
دار یا کنفرانس دیپلماتیک عمومی گردد، دولت صاحب صالحیت

پرچم رسیدگی فوري به عمل خواهد آورد و در موارد مقتضی بدون 
دگی ناشی از این نقض توجه به محل وقوع نقض یا محلی که آلو

اتفاق افتاده یا عالئم آن مشاهده شده، به موضوع رسیگی خواهد 
به زعم برخی نویسندگان حقوقی، مطابق حقوق عرفی، دولت ». کرد

و کنترل  ساحلی از صالحیت رسیدگی قضایی درخصوص حفاظت
آلودگی در منطقه انحصاري اقتصادي برخوردار بوده که این صالحیت 

-ت ساحلی نسبت به منابع این منطقه نشئت میاز حقوق دول
         . ) (Extavour, 2012: 213گیرد

هاي جنگی و دولتی که در مورد دعاوي کیفري و مدنیِ کشتی
کنوانسیون «گیرند، براي مقاصد غیرتجاري مورد استفاده قرار می

هیچ چیز در این کنوانسیون به « دارد که: ، اظهار می»آکتائو 
هاي دولتی که براي مقاصد هاي جنگی و کشتیتیمصونیت کش
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 1»سازداي وارد نمیگیرند، خدشهغیرتجاري مورد استفاده قرار می
اقتباس شده » کنوانسیون حقوق دریاها«  32این مقرره عینا از ماده 

و بر عدم صالحیت کیفري و مدنی دولت ساحلی خزر به دلیل 
 3ها از مصونیت داللت دارد. همچنین ماده برخورداري این کشتی

سازي برخی یکنواختالمللی بروکسل در زمینه کنوانسیون بین«
دارد که: اظهار می 2،»هاي دولتیکشتی هايقواعد مربوط به مصونیت

هاي گشتی، هاي دولتی نظیر کشتیهاي جنگی، کشتیکشتی«
یت نباید مورد گمرگی، بهداشتی و غیره به دلیل برخورداري از مصون
البته براساس ». توقیف، ضبط و هر گونه رسیدگی قضایی قرار گیرند

پیشگیري از حوادث در دریاي خزر که با هدف  2018کنوانسیون 
هاي خارجی ها در فراسوي محدوهتضمین امنیت دریانوردي دولت

ها متعهد به هاي جنگی طرفهاي سرزمینی منعقد شده، کشتیآب
المللی از جمله تعهدات مندرج در هدات بینرعایت یک سري تع

؛ تعهدات مربوط به ایاز برخورد در در يریشگیپ 1972کنوانسیون 
کنوانسیون پیشگیري، کاهش و کنترل آلودگی دریاي خزر از هر 
منبع آلوده کننده؛ تعهدات مربوط به منع توسل و تظاهر به حمله 

بور یکدیگر و غیره علیه یکدیگر؛ تعهدات مربوط به عدم ممانعت از ع
 المللنیحقوق باذعان کرد که مطابق  دیبا تیدر نها .]32, 3[ هستند

از  یجنگ يهایکشت زیتحت اداره دولت و ن يهایهمه کشت یعرف
دولت  نیکامل برخوردار هستند و در صورت نقض قوان تیمصون
 تیها، دولت صاحب پرچم در برابر آن دولت مسئولتوسط آن یساحل

ها از مصونیت البته برخورداري این کشتی خواهد داشت. یالمللنیب
 ها در برابر دولت صاحب پرچم نیست. مسئولیت آنبه معناي عدم 

هر چند اعمال صالحیت قضایی دولت ساحلی در مواردي نظیر 
کنوانسیون حقوق دریاها پذیرفته شده است اما  220ماده  1بند 

اعمال صالحیت قضایی دولت ساحلی در منطقه انحصاري اقتصادي با 
ي از تحرکات خألهاي جدي مواجه است. دولت ساحلی براي جلوگیر

مشکوك کشتی هاي خارجی در این منطقه محدودیت هایی را ایجاد 
کند که الزاماً با قوانین بین المللی مطابقت دارند. لیکن اعمال می

 يفریک نیدر خصوص نقض قوان یدولت ساحلصالحیت قضایی 
مواجه است، در  ییدهایبا ترد ياقتصاد يانحصار ۀدر منطق یداخل

رفتار مجرمانه در  نکهیا ای ستین ياتباع و از انهکه عامل مجرم ییجا
اعمال  که چرا رد،یگیقرار نم ییایدر يدزد ۀقالب عنوان مجرمان

قصد اخالل  يدارا یخارج يهایبر امور کشت یدولت ساحل تیصالح
در  آن يحفار يهادستگاه ای یفراساحل ساتیتأسي هاتیدر فعال

این وضعیت  ]33[ است پرچم دولت صاحب تیتعارض با اصل صالح
آرکتیک «اها در قضیه در دیوان داوري و دیوان بین المللی حقوق دری

میان دولت روسیه و هلند اخیراً به آزمون گذاشته شده  3»سانرایز

                                                           
1 . Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op. cit, Article 12(4). 
2 . Brussels International Convention for the Unification of Certain Rules 
Concerning the Immunity of State-Owned Ships, 1926 
3 . Arctic Sunrise 

است. دیوان بین المللی حقوق دریاها در رابطه با اقدام دولت روسیه 
در متوقف کردن کشتی آرکتیک سانرایز که خدمه آن به منظور 

 و با استناد به حق اعتراض مسالمت آمیز حفاظت از محیط زیست
شده بودند چنین بیان کرد دکل استخراج نفت  ساتیتاس تیفعالع مان

مسالمت آمیز در دریاها ممکن است منجر به اخالل  که اعتراضکه 
 دریانوردي شود. ولی این اعتراض در سطح دریاها باید به در آزادي

مداخله در  نحوي از سوي دولت ساحلی مدیریت شوند که منتهی به
  .]16[ پرچم نشود کمیتی دولت صاحباعمال صالحیت در امور حا

 
 گیري دریاي خزرصالحیت اجرایی در منطقه ماهی -4-3
 ی،دولت ساحل ییاجرا تیبارز اعمال صالح يهااز جلوه یکی

 »آکتائو  ونیکنوانس«  .یا توقف تحقیقات علمی دریایی است قیتعل
طرفی که اجازه تحقیقات علمی : « که داردیخصوص اعالم م نیدر ا

یکی از موارد زیر خواستار  حق دارد در است، دریایی صادر کرده
هاي تحقیقاتی طبق اطالعات الف) فعالیت قف آن گردد:تعلیق یا تو

-ب) فعالیت ارائه شده که مبناي صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛
که شرایط مقرر شده را نقض  ،اي انجام شودهاي تحقیقاتی به گونه

پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجراي پروژه  کند؛
زبور براي تضمین امنیت آن طرف ت) تعلیق یا توقف م تحقیقاتی؛

» کنوانسیون حقوق دریاها« 253این مقرره از ماده . ]6[ »حیاتی باشد
 تی، دامنه صالح»تائوآک ونیکنوانس«البته اقتباس گردیده است. 

هاي دولت اساس نیبرا. است دهیبخش وسعتها را دولت ییاجرا
به  ساحلی خزر، از صالحیت تعلیق یا توقف تحقیقات علمی دریایی

هر چند از یک  4مند هستند.خود نیز بهره تیامن نیمنظور تضم
احترام به طرف به نظر می رسد چنین مقرره اي در راستاي اصل 

 5ساحلیمیت ارضی، استقالل و برابري حاکمیت دولت حاکمیت، تما

                                                                                           
کـه » آرکتیـک سـانرایز«در این قضیه کشتی بین المللی صلح سـبز بـا نـام تجـاري 

تابعیت هلند را دارد با وجود اخطار گشت ساحلی روسیه مبنـی بـر خطرنـاك بـودن 
 دریانوردي در

مایل دریایی و نیز ممنوعیت دریانوردي در منطقه امن با شـعاع  3منطقه اي با شعاع 
بـا هـدف نشـان  2013سپتامبر  18متر به تاسیسات مستقر در این منطقه، در  500
لفت خود با استخراج نفت در اقیـانوس شـمالی در نزدیکـی سـکوي نفتـی مخا دادن

قایق بادي از کشتی سانرایز به آب انداختـه شـدند. دو  5پهلو گرفت. » پریرازلومنایا«
قایق بالفاصله مسیر سه مایلی دریایی را به سمت تاسیسات دریایی سکوي نفتی طی 

زیست محیطی با استفاده از طنـاب  کردند و وارد منطقه ایمن شدند. دو تن از فعاالن
به سکوي نفتی صعود و تالش کردند بـا مداخلـه فیزیکـی فعالیـت تاسیسـات دکـل 
استخراج نفت را متوقف کنند تا با این اقدام توجه جامعه بـین الملـل را بـه خطـرات 
زیست محیطی فعالیت هاي دولت ساحلی در این منطقه جلب کننـد. گـارد سـاحلی 

مجوز از دادگاه بندر مورمانسک به دسـتگیري کلیـه فعـاالن زیسـت بالفاصله با اخذ 
تقاضـاي  2محیطی و توقیف کشـتی آن هـا پرداخـت. در ایـن راسـتا دولـت هلنـد 

رسیدگی به اختالف فی مابین با دولت روسیه را یکی در دیـوان داوري و دیگـري در 
  ).24-25: 1396دیوان بین المللی حقوق دریاها مطرح می کند(صالحی، 

«  253در مـاده » کنوانسـیون آکتـائو « . البته باید خاطر نشان کرد کـه بـرخالف  4
به پیامدهاي توقف یا تعلیق تحقیقات علمی دریایی اشـاره » کنوانسیون حقوق دریاها

 شده است.
 »کنوانسیون آکتائو« 3. ر.ك، به ماده  5
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از قدرت را  ساحلی دولتدرنظر گرفته شده است اما از طرف دیگر 
بهره مند می سازد.در هر صورت کنکاش در اسناد و رویه  یضیتبع
دهد که تعلیق یا توقف و حق مشارکت یا داشتن المللی نشان میبین

منطقه انحصاري اقتصادي از نماینده در تحقیقات علمی دریایی در 
بوده و در نتیجه صرفا یک » کنوانسیون حقوق دریاها« ابتکارات 

 قاعده قراردادي است که در کنوانسیون آکتائو تکرار شده است.  
 یدولت ساحل ییاجرا تیخصوص صالح در ،»آکتائو ونیکنوانس« 

 هاایالملل درنیندارد. در حقوق ب يامقرره یو مدن يفریک يدر دعاو
 رفتهیپذمواردي در  يفریک يدر دعاو یدولت ساحل ییاجرا تیصالح

در « ، »کنوانسیون حقوق دریاها«  220ماده  5مطابق بند شده است. 
مواردي که دالیل روشنی بر این باور وجود دارند که یک کشتی در 
حال دریانوردي در منطقه انحصاري اقتصادي با نقض قواعد و 

لی قابل اعمال براي جلوگیري، کاهش و کنترل الملاستانداردهاي بین
ها یا قوانین و مقررات آن دولت که منطبق با این آلودگی از کشتی

ها تاثیر و اعتبار المللی وضع شده و به آنقواعد و استانداردهاي بین
اند، منجر به تخلیه زباله قابل توجه و موجب آلودگی یا تهدید بخشیده

تواند اگر دریا گردیده، آن دولت می به آلودگی مهم محیط زیست
کشتی از ارائه اطالعات خودداري کرده یا اگر اطالعات ارائه شده 
توسط کشتی آشکارا با وضعیت واقعی آن تفاوت دارد و اگر اوضاع و 

نماید، کشتی را براي احوال پرونده، چنین بازرسی را توجیه می
. بنابراین در »هاي مربوط به نقض بازرسی فیزیکی نمایدموضوع

صورتی که کشتی در منطقه انحصاري اقتصادي با نقض قواعد و 
المللی منجر به تخلیه زباله قابل توجه و موجب استانداردهاي بین

آلودگی یا تهدید به آلودگی مهم محیط زیست دریا گردد، دولت 
تواند صالحیت اجرایی خود را نسبت به کشتی مزبور ساحلی می

هاي رسد کاربرد عبارتالبته به نظر می ]34[  اعمال نماید
تهدید به آلودگی مهم «و » لیه زباله قابل توجهتخ«تفسیربرانگیز 
از یکسو و نامشخص بودن معیار تشخیص تخلیه زباله » محیط زیست

قابل توجه از تخلیه زباله غیر قابل توجه و تهدید به آلودگی مهم 
محیط زیست از تهدید به آلودگی غیر مهم محیط زیست از سوي 

ولت ساحلی بگشاید و دیگر باب سوء استفاده از صالحیت را براي د
 ها را به دنبال داشته باشد. بالمآل تضییع حقوق سایر دولت

کنوانسیون «  224هاي اجرایی قسمت اخیر، مطابق ماده اقدام
ها و هواپیماهاي هاي رسمی یا کشتی، باید توسط مقام»حقوق دریاها

جنگی و دولتی اعمال گردد. مقرره اخیر به عنوان یک اصل کلی 
کنوانسیون « یرفته شده و نه تنها در خصوص بخش ششم حقوقی پذ

هاي در رابطه با اجرا بلکه در رابطه با سایر بخش» حقوق دریاها
البته باید توجه داشت که  .]35[ کنوانسیون مزبور نیز اعمال می گردد

هایی چنین صالحیتی به طور مطلق نبوده و در مواردي با محدودیت
، در این خصوص »کنوانسیون حقوق دریاها«  225ماده  همراه است.

هاي در اعمال اختیارات اجرایی خود علیه کشتی« دارد: اظهار می
ها نباید ایمنی دریانوردي را به ، دولت»خارجی تحت این کنوانسیون

مخاطره بیندازند، خطري براي کشتی ایجاد نخواهند کرد یا محیط 
 .]35[ تعارف قرار نخواهند دادزیست دریا را در یک خطر غیر م

، »کنوانسیون حقوق دریاها« 61ماده  2در نهایت مطابق بند 
دولت ساحلی با توجه به بیشترین شواهد علمی در دسترس، از طریق 

هاي حفاظتی و مدیریتی مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد که اقدام
با صید بیش از حد  ذخایر موجودات زنده منطقه انحصاري اقتصادي

دارد که نیز اذعان می» کنوانسیون آکتائو« ]36[ افتندبه مخاطره نمی
ر اعمالِ.... حقوق انحصاري خود در برداشت منابع هر طرف به منظو«

زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در 
هاي سایر تواند تدابیري در خصوص کشتیمنطقه ماهیگیري خود، می

ها، بازرسی، تعقیب فوري، بازداشت، ها، شامل سوار شدن بر آنطرف
اي تضمین رعایت قوانین توقیف و رسیدگی قضایی که ممکن است بر

  Convention on the)»و مقررات آن ضروري باشد، اتخاذ نماید
Legal Status of the Caspian Sea, 2018, art. 12. para. 3). 

هاي ساحلی دریاي در هر صورت اعمال تدابیر اجرایی توسط دولت
هاي متخلف صیادي به رسمیت شناخته شده است. خزر علیه کشتی

لت صاحب پرچم نیز متعهد به اعمال کنترل موثر روي البته دو
هاي حامل پرچم خود است که در منطقه انحصاري اقتصادي یا کشتی

 ]16[ کنند.منطقه ماهیگیري، ماهیگیري می
 

 گیرينتیجه
گردد که مطابق گرفته چنین استنباط میبا توجه به مطالعات صورت 

هاي ساحلی دریاي خزر در دولت» کنوانسیون آکتائو« 12ماده 
یا حق  حق حاکمه«منطقه ماهیگیري این دریا در مواردي تنها 

دارند. به عبارت دیگر در این منطقه، دولت ساحلی و سایر »اولویت
» صالحیت تقنینی«ها حاکمیت ندارند، بلکه ضروري است تا دولت

دولت ساحلی در این منطقه مطابق کنوانسیون مشخص گردد. براین 
با به رسمیت » کنوانسیون آکتائو« 13و  9رسد مواد اساس به نظر می

 آبینحصاري در برداشت، حفظ و مدیریت منابع زندهحقوق اشناختن 

صالحیت تقنینی  ،در منطقه ماهیگیري و تحقیقات علمی دریایی
البته این صالحیت  .در موارد خاصی پذیرفته باشند دولت ساحلی را

و ماده » کنوانسیون آکتائو«  13در منطقه ماهیگیري به موجب ماده 
هایی همراه می با محدودیت ،»کنوانسیون منابع زنده آبی خزر« 11

  باشد.

در  هاي ساحلی دریاي خزردولت صالحیت قضایی رابطه با در 
، اصل 12در ماده » آکتائوکنوانسیون «رسد ،  به نظر میاین دریا

صالحیت دولت صاحب پرچم را به طور کلی در مناطق دریایی 
در نتیجه دولت  مختلف از جمله منطقه ماهیگیري پذیرفته است.

الملل از صرفا در موارد استثنایی تصریح شده در حقوق بین احلیس
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دولت  قضایی تیصالح رشیپذ. با صالحیت قضایی برخوردار است
دایره صالحیتی دولت ساحلی  ی،اصل حقوق کیبه عنوان  یساحل

در  يدر شمول امر دیتردگردد چرا که حتی در موارد محدودتر می
دولت  قضایی تیصالح ،مصاحب پرچدولت  قضایی تیحوزه صالح

 ساحلی،دولت  قضایی تیاستصحاب و فقدان صالح صاحب پرچم،
. در مورد صالحیت اجرایی نیز با توجه به اینکه این گرددیاحراز م

صالحیت در اکثر موارد تابع صالحیت قضایی است، در نتیجه  اصل 
شده و دولت ساحلی صرفا در پرچم پذیرفته  صالحیت دولت صاحب

از صالحیت » کنوانسیون آکتائو«  13تثنایی نظیر ماده موارد اس
  اجرایی برخوردار است.

هاي در حوزه» کنوانسیون آکتائو«رسد در مواردي که به نظر می
صالحیتی اعم از صالحیت تقنینی، صالحیت قضایی و صالحیت 
اجرایی با خأل معاهداتی مواجه است، بهترین پیشنهاد جهت برطرف 

تسري مقررات و اصول حقوق بین الملل اعم از  نمودن این خألها
مقررات قراردادي، مقررات عرفی و اصول کلی به نظام حقوقی دریاي 

در » آکتائوکنوانسیون «رویکرد صالحیتی خزر است چرا که هم 
الملل حقوق بین و اصول مشابه رویکرد مقرراتمنطقه ماهیگیري 

-مقررات حقوق بینهم کنوانسیون آکتائو در مقدمه و متن،  و است
را مبنا قرار داده و به انعکاس مقررات و اصول مزبور مبادرت  الملل

نموده است. البته در اعمال مقررات و اصول مزبور به دو نکته باید 
توجه داشت: نخست آنکه آن دسته از مقررات و اصولی که مغایر با 

ریا است را نمی توان به این د» کنوانسیون آکتائو«اصول و اهداف 
تسري داد مثال اصل آزادي کشتیرانی توسط کلیه کشورها در منطقه 
انحصاري و اقتصادي را نمی توان به دریاي خزر تسري داد چرا که 

این آزادي صرفا مختص دولت هاي » کنوانسیون آکتائو«مطابق 
ساحلی دریاي خزر است. دوم: مقررات و اصول حقوق بین الملل به 

به دریاي خزر نیست. چرا که دریاي خزر به طور خودکار قابل اعمال 
عنوان دریا تلقی نمی گردد در نتیجه مقررات و اصول  حقوق بین 
الملل در مورد این دریا اعمال نمی گردد مگر اینکه کلیه دولت هاي 
ساحلی دریاي خزر با اعمال مقررات و اصول حقوق بین الملل نسبت 

  ]51-37[به این دریا موافقت نمایند. 
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