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Abstract 

Five Coastal states of the Caspian Sea signed the Convention on the Legal Status of 

the Caspian Sea On August 12, 2018. This Convention has recognized region of the 

territorial waters in its Article 5. The provisions governing territorial waters has 

considered in Articles 6, 7, 10, 11 and 13 of the Convention. The purpose of this 

article is to determine and clarify the rights and obligations of coastal states through 

a comparative study of territorial waters and its governing requirements in the 

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law 

of the Sea. With regard to that the present article can determine the coordinates of 

the action of the Islamic Republic of Iran in the region, the matter of Comparative 

Study of Territorial Waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea 

and the Convention on the Law of the Sea has located at the center of gravity of this 

research. The present study is a descriptive-analytical method to answer the question 

of how are the rights and requirements governing territorial waters in the 

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in comparison with the 

Convention on the Law of the Sea? The results of this study show that the 

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has adopted three approaches in 

comparison with the Convention on the Law of the Sea. In the first approach, the 

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has taken initiatives. In the 

second approach, the Convention has approved the provisions of the Convention on 

the Law of the Sea and in the third approach, the Convention on the Legal Status of 

the Caspian Sea, contrary to the Convention on the Law of the Sea, has dealt with 

legal matters from a position of silence. 
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های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در  مطالعۀ تطبیقی آب
 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها
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 چکیده
 12از سوی پنج کشور ساحلی این قلمرو آبی در  )آکتائو(« کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر»

رسممیت   خود به 5های سرزمینی را در مادۀ  تصویب رسید. این کنوانسیون منطقۀ آب به 2018اوت 
کنوانسمیون یادشمد     13و  11، 10، 7، 6های سرزمینی در مواد  ست. مقررات حاکم بر آبشناخته ا

های ساحلی  مورد توجه قرار گرفته است.هدف از مقالۀ حاضر تعیین و تدقیق حقوق و تعهدات دولت
های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضمعیت حقموقی    از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آب

تواند مختصمات کمن     میو کنوانسیون حقوق دریاها است. با عنایت به اینکه این مقاله  دریای خزر
 در ینیسمرزم  یهما  آبموضوع مطالعۀ تطبیقی  د،ایران در منطقه را مشخص نمای میجمهوری اسال

. سمتار قمرار گرفتمه اسمت    ج نیم ا توجمه در مرکز  «اهایحقوق در ونیکنوانس»و « کنوانسیون آکتائو»
تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرس  است که حقوق و الزامات -با روش توصیفیمطالعۀ حاضر 
های سرزمینی در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریمای خمزر در مقایسمه بما کنوانسمیون       حاکم بر آب

دهد که کنوانسیون وضعیت حقموقی دریمای    حقوق دریاها چگونه است؟ نتایج این جستار نشان می
سمیون حقموق دریاهما سمه رویکمرد را اتخما  کمرد  اسمتک در رویکمرد او ،          خزر در مقایسه با کنوان

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به ابتکاراتی دست زد  است؛ در رویکرد دوم، این کنوانسیون 
مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را تأیید کرد  است؛ و در رویکرد سوم، کنوانسیون یادشد  برخالف 

 های حقوقی از موضع سکوت برخورد کرد  است.  ها در رویارویی با موضوعکنوانسیون حقوق دریا

 یدیواژگان کل
همای سمرزمینی،    عرض آب ضرر، حقوق و تعهدات دولت ساحلی حق عبور بی ،ینیسرزم یها آب

 .خزر یایدر یحقوق تیوضع ونیکنوانس
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 مقدمه
های سمرزمینی هسمتند. از    بمنظور ادارۀ منافع خود در آ های ساحلی دارای حقوق معینی به دولت

های سرزمینی در کنوانسمیون   های او  و سوم حقوق دریاها مقررات مربوط به آب رهگذر کنفرانس
( و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاهما  1958دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت )

سائلی نظیمر وضمعیت   . بررسی جامع م1( )از این پسک کنوانسیون حقوق دریاها( تنظیم شد1982)
کنوانسیون حقوق دریاها(، وسعت دریای سرزمینی )ر.ک.  2های سرزمینی )ر.ک. مادۀ  حقوقی آب

کنوانسیون ح.د(، حمق عبمور    4های سرزمینی )ر.ک. مادۀ  کنوانسیون ح.د(، حد بیرونی آب 3مادۀ 
دریمایی )ر.ک. ممادۀ   ها و سایر وسایل نقلیمۀ زیر  کنوانسیون ح.د(، زیردریایی 17ضرر)ر.ک. مادۀ  بی
 21ضمرر )ر.ک. ممادۀ    کنوانسیون ح.د(، قوانین و مقررات دولت ساحلی در خصمو  عبمور بمی    20

 22هممای سممرزمینی )ر.ک. مممادۀ  هممای جداسممازی عبممور و مممرور در آب کنوانسممیون ح.د(، حممرح
کنوانسمیون ح.د(،   26همای خمارجی )ر.ک. ممادۀ     کنوانسیون ح.د(، عوارض قابل وصمو  از کشمتی  

کنوانسمیون   23های حامل مواد خطرناک )ر.ک. مادۀ  های خارجی با سوخت اتمی و کشتی تیکش
و  27کنوانسیون ح.د(، صالحیت قضمایی )ر.ک. ممواد    24ح.د(، تعهدات دولت ساحلی )ر.ک. مادۀ 

کنوانسمیون ح.د(،   32و  29ها )ر.ک. ممواد   های جنگی و مصونیت آن کنوانسیون ح.د(، کشتی 28
 عنوان قانون اساسی دریاها یاد شود.   اخیر سبب شد  است که از این کنوانسیون به در کنوانسیون

کنوانسیون  122شود، چراکه مطابق مادۀ  از لحاظ حقوقی قلمرو آبی خزر یک دریا تلقی نمی
از کمه   ییایم در ایم  یآبم  ۀحوز ج،یخل کی عبارت است از بسته مهین ایبسته  یایدرحقوق دریاها، 

 ایم  گمر ید یایم در کیم بمه   کیم بار یآبم  یرا  خروج کی ۀلیوس شور احاحه و بهچند ک ایدو  سوی
ا یم دو  یاقتصماد  یانحصمار  ۀو منطقم  ینیسمرزم  یها از آب اساساً ای تماماً ایمتصل شد   انوسیاق

بر این اساس، دریای خزر به دلیل عدم ارتباط با دریاهمای   شد  است. لیتشک یچند کشور ساحل
همای   (. در خصمو  دریاچمه  64-63ک 1396شمود )ممتماز و همکماران،      آزاد یک دریاچه تلقی می

 المللی نظام حقوقی واحدی وجود ندارد و هر دریاچه تابع یک معاهدۀ خا  است.  بین

ویژ  کنوانسیون حقوق دریاها به دریای خزر باید  الملل به در مورد تسری مقررات حقوق بین
همای   دریاهای باز است. مقررات حاکم بر دریاچهاظهار داشت که مقررات یادشد  صرفاً حاکم بر 

گمردد. بما وجمود     ها تعیین و تنظیم ممی  المللی از حریق توافق کشورهای ساحلی آن دریاچه بین
ویمژ    الملل بمه  این، در صورت موافقت پنج کشور ساحلی دریای خزر، تسری مقررات حقوق بین

 . 2(273ک 1396)صوفی،  پذیر است کنوانسیون حقوق دریاها به دریای خزر امکان

                                                           
الهه مورد توجه قرار گرفت. متن نهایی که از سموی   1930های سرزمینی نخستین بار در کنفرانس  در اصل، موضوع آب. 1

های سرزمینی پرداخت. اما این متن به دلیل عدم توافمق   رانس ارائه شد، به تعریف آبهای سرزمینی به کنف کمیتۀ آب
  (Churchill & Lowe, 1988: 59-62). عنوان یک کنوانسیون منعقد نشد های سرزمینی به بر مسئلۀ حیاتی عرض آب

 http://hadianalireza.blogfa.com/post/102 همچنین، ر.ک.. 2
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ویژ  کنوانسیون حقوق دریاها به دریمای   الملل به با عنایت به عدم تسری مقررات حقوق بین
منظور تعیین وضعیت حقوقی دریای خمزر پمس    به 1های ساحلی دریای خزر خزر مذاکرات دولت

ر اجمالس در سمطح وزرای اممو    12اجالس در سطح رؤسای جمهوری،  5سا  و برگزاری  22از 
اوت  12، سمراناام در  Special Working) « )گرو  کاری ویمژ  »اجالس در سطح  55خارجه و 

کنوانسیون وضمعیت حقموقی   »( قزاقستان و از رهگذر انعقاد Aktau« )آکتائو»در اجالس  2018
بمه مممر نشسمت     (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea)  2«دریمای خمزر  

(Ghariov, 2019: 4)3      سما  ممذاکر  و کارهمای مقمدماتی      20. ایمن اقمدام کمه پیاممد بمی  از
( بمود ، گمامی مهمم در    1996های ساحلی دریای خزر از حریق گرو  کاری ویژ  )تأسیس  دولت

منظور تحدید حدود حموزۀ آبمی و بسمتر دریمای خمزر و توسمعۀ        ایااد یک ساختمان حقوقی به
ود شم  یگیری، دریمانوردی و خطموط لولمه شممرد  ممی     مقررات ناظر بر استفاد  از نفت، گاز، ماه

(Krasnova, 2020: 1). 
هرچند کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با ایاماد منماحق دریمایی مختلمف ازجملمه      

های سرزمینی در راستای تعیین و تدقیق نظام حقموقی دریمای خمزر گمام برداشمته       منطقۀ آب
دهد که از یک سمو دامنمۀ مفهمومی و اجرایمی      یاست، اما تأمل در مفاد این کنوانسیون نشان م

ها قواعد روشن و صریحی  ها مبهم است و از سوی دیگر در خصو  برخی موضوع برخی موضوع
 یایم در در خصمو   نیم در ا وجود ندارد. بدون تردید وجود چنین ابهامات و خألهای معاهداتی

ایران )زین پسک دولمت   خصو  دولت جمهوری اسالمی های ساحلی خزر به تواند دولت می خزر
 ایران( را در مرحلۀ اجرایی با مشکالتی مواجه سازد.

جستار حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی موضوعات مندرج در کنوانسمیون وضمعیت   
ضرر،  های سرزمینی، حق عبور بی های سرزمینی، عرض آب حقوقی دریای خزر، نظیر ماهیت آب

همای مختلمف، حمق اعمما  تمدابیر اجرایمی،        ن در حوز های جنگی، حق وضع قوانی عبور کشتی
رسانی و مانند آن، همرا  تطبیق با کنوانسمیون حقموق    صالحیت کیفری و مدنی، تعهد به احالع

همای   دریاها و اصو  کلی و قواعد عرفی، در راستای تعیمین و تمدقیق حقموق و تعهمدات دولمت     
المللمی آتمی    ن امر از بروز اختالفات بینهای سرزمینی گام بردارد. بدون تردید ای ساحلی در آب

                                                           
 های ساحلی دریای خزرهستند. های ایران، روسیه، آ ربایاان، قزاقستان و ترکمنستان، دولت دولت. 1

در شهر آکتائو قزاقستان، از این کنوانسیون به نمام  « کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر»با عنایت به انعقاد  .2
 شود. مینیز یاد « کنوانسیون آکتائو»

، ژانویمه و فوریمه   2018های ترکمنستان، قزاقستان و آ ربایامان در دسمامبر    تا زمان نگارش این مقاله به ترتیب دولت .3
اند. دولت روسیه مطابق قانون اساسی خود در حما  حمی تشمریفات     تصویب رساند  را به« کنوانسیون آکتائو» 2019

ایران، با وجود درخواست دولت از مالس، هنوز تشریفات تصمویب  تصویب کنوانسیون یادشد  است. در مورد دولت 
   /https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution .آغاز نشد  است

https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution/
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همای   آمیز دولمت ایمران در آب   نماید. با توجه به اینکه اعما  حاکمیت مؤمر و صلح پیشگیری می
های یادشد  است،  های ساحلی در آب سرزمینی مستلزم تعیین و تدقیق حقوق و تعهدات دولت

رت دارد. در ایمن راسمتا پرسم     های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن ضمرو  مطالعۀ تطبیقی آب
های سرزمینی در کنوانسیون وضعیت حقوقی  اساسی این است که حقوق و الزامات حاکم بر آب

دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها چگونه اسمت؟ بمدون تردیمد پاسم  بمه ایمن       
  خواهمد  هممرا  پرس  اجرای هرچه بهتر مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خمزر را بمه  

های سمرزمینی در مقایسمه بما کنوانسمیون      داشت. در بخ  او  این جستار وضعیت حقوقی آب
گیرد و بر این اسماس، ابتمدا ماهیمت حماکمیتی آن تازیمه و       حقوق دریاها مورد بررسی قرار می

گیمرد، و   همای سمرزمینی ممورد پمردازش قمرار ممی       شود، سپس محدود  یا عرض آب  تحلیل می
شمود. در بخم     ها بررسی ممی  ها در این آب دیت وارد  بر اعما  حاکمیت دولتسراناام، محدو

های مختلمف،   گذاری در زمینه های سرزمینی نظیر حق قانون دوم به حقوق دولت ساحلی در آب
پردازیم. در نهایمت، در بخم  سموم،     ضرر و حق اعما  صالحیت قضایی می حق تعلیق عبور بی

رسانی، تعهد به رعایمت اصمل عمدم تبعمیغ و غیمر        به احالعتعهدات دولت ساحلی نظیر تعهد 
های سماحلی   شود. با عنایت به اینکه اعما  حقوق و به تبع آن، اعما  تعهدات دولت ارزیابی می

همای یادشمد  اسمت، در     های سرزمینی دریای خزر در گرو تعیمین وضمعیت حقموقی آب    در آب
همای   د و سپس بخ شو نی بررسی میهای سرزمی جستارحاضر ابتدا بخ  وضعیت حقوقی آب

 گیرد. گفته مورد پردازش قرار می های پی  های ساحلی در آب حقوق و تعهدات دولت
 

 های سرزمینی  . وضعیت حقوقی آب1
ای از دریما اسمت کمه     همای سمرزمینی، باریکمه    آب»در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خمزر  
 Convention on the Legal Status of the) «یابمد  حاکمیت دولت سماحلی بمر آن تسمری ممی    

Caspian Sea, 2018: Art.1) .حاکمیمت همر حمرف در    »دارد که  همچنین کنوانسیون مقرر می
همای سمرزمینی    آب ای از دریای مااور که های داخلی آن بر باریکه خارج از قلمرو خشکی و آب

 «یابمد  ممی  ایی آن تسمری شود و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضمای همو   نامید  می
Ibid: Art.6)).  کنوانسیون حقموق دریاهما نگاشمته     2مادۀ  1این دو مقرر  با تأمیرپذیری از بند

است. کنوانسیون حقوق دریاها قائل به رویکرد سرزمینی محدود اسمت. بمه عبمارت بهتمر،      شد  
ازجمله مقمررات   الملل حاکمیت دولت ساحلی در این رویکرد مقید به رعایت مقررات حقوق بین

پردازی کنوانسیون وضمعیت   ضرر است. اما از یک سو به زعم نویسند ، عبارت مربوط به عبور بی
دهد که این کنوانسیون قائل به رویکرد سرزمینی مطلق اسمت. بمه    حقوقی دریای خزر نشان می

همای   ماننمد قلممرو خشمکی صمالحیت خمود را در آب      های سماحلی خمزر بمه    سخن دیگر، دولت
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نمایند. از سوی دیگر، شناسمایی   حور کامل و بدون محدودیت اعما  می مینی دریای خزر بهسرز
همای سمرزمینی یکمدیگر، مهمر      های ساحلی دریای خزر در آب های دولت حق عبور برای کشتی

همای حقموق    تأییدی بر پذیرش رویکمرد سمرزمینی محمدود اسمت. همچنمین مطمابق عهدناممه       
ت فقدان مقررۀ قراردادی یا ابهام در خصو  گسترۀ اجرایمی  ، در صور1986و  1969معاهدات 

شود. این  های یک کنوانسیون، مقدمۀ آن کنوانسیون از ابزار تفسیر تلقی می موضوعی از موضوع
مسئله از این نظر حائز اهمیت است که مقدمۀ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، اصو  و 

ل را سرلوحۀ کنوانسیون قرار داد  است. از این منظر، المل موازین منشور ملل متحد و حقوق بین
الململ بما    های سرزمینی بمر اسماس حقموق بمین     های ساحلی دریای خزر در آب صالحیت دولت

پمردازی کنوانسمیون    توان نتیاه گرفمت کمه عبمارت    حور کلی می هایی همرا  است. به محدودیت
اسمت. امما کنکماش در مفماد ایمن      وضعیت حقوقی دریای خزر ناظر بر رویکرد سرزمینی مطلق 

ماننمد کنوانسمیون ژنمو     دهد که این کنوانسمیون بمه   کنوانسیون، ازجمله مقدمه و متن، نشان می
)راجع به دریای سرزمینی و منطقۀ نظمارت( و نیمز کنوانسمیون حقموق دریاهما رویکمرد        1958

 سرزمینی محدود را پذیرفته است. 
همای سمرزمینی اسمت.     بمه تعیمین عمرض آب   اجرایی شدن رویکرد سرزمینی محدود منوط 

همای   همر حمرف بایمد عمرض آب    »دارد کمه   کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خمزر بیمان ممی   
شمد    تعیمین  1خطوط مبدأ مایل دریایی از 15ای تعیین کند که از  سرزمینی خود را تا محدود 

 3ل، ممادۀ  در مقابم  .Ibid: Art.7)« )شمود، تاماوز نکنمد    که حبمق ایمن کنوانسمیون معمین ممی     
نظمر   همای سمرزمینی در   مایل دریمایی را بمرای آب   12کنوانسیون حقوق دریاها، حداکثر عرض 

مایل تعیین  12های سرزمینی را  دولت عضو این کنوانسیون عرض آب 137گرفته است. تقریباً 
 تر ادعمای  دولت که پی  24اند.  مایل بود  12دولت مدعی عرضی کمتر از  10اند و تقریبا  کرد 

همای   های سرزمینی خود داشمتند، در حما  حاضمر عمرض آب     مایل برای عرض آب 12بی  از 
دولمت عضمو کنوانسمیون     4دولت ازجملمه   9اند. تنها  مایل کاه  داد  12سرزمینی خود را به 

مایل دارند. با وجود این، آن ادعاها بما   12های سرزمینی بی  از  حقوق دریاها ادعای عرض آب
مایل دریایی  12رسد که حداکثر  نظر می حور کلی به ها مواجه شد  است. به تاعتراض سایر دول

                                                           
همای سمرزمینی کشمور سماحلی و تممایز آن از       منظور تعیمین محمدودۀ آب   ط مبدأ خطوحی هستند که بهخطو. 1

گردد. با توجه به نوع ساحل، برای تعیین خط مبمدأ از روش خمط    های داخلی در امتداد ساحل ترسیم می آب
، خط جزر آب دریا (. خط مبدأ عادی281ک 1398پا،  د )پیری دمق و رزمشو  مبدأ عادی و مستقیم استفاد  می

رسممیت شمناخته    هایی با مقیاس بزرگ که از سوی کشور سماحلی بمه   در امتداد ساحل است که بر روی نقشه
شد  است، مشخص شد  باشد. در مقابل، روش خطوط مبدأ مستقیم تنها در صورت وجمود عموارض حبیعمی    

(. در کنوانسیون وضمعیت  283-282ک 1399مشخص در جغرافیای ساحلی استفاد  از آن مااز است )صیرفی، 
 رسمیت شناخته شد  است. حقوقی دریای خزر هر دو روش خطوط مبدأ به
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الملل عرفی پذیرفته شد   نوان یک قاعد  در حقوق بینع های سرزمینی امروز  به برای عرض آب
(. در هر صمورت، کنوانسمیون وضمعیت حقموقی دریمای خمزر در       Tanaka, 2012: 83-84است )

خمزر در   یسماحل  یهما  دولمت  تیم منظور پاسداشت حاکم بهاها مقایسه با کنوانسیون حقوق دری
 است.  د یبخش در وسعترا  ینیسرزم های آبعرض  انهیمبتکرانه و مترق یاقدام

ضمرر   های سرزمینی، حق عبور بی های ساحلی در آب ترین محدودیت بر حاکمیت دولت مهم
تواننمد   ها می م حرفهای تحت پرچ کشتیاست. مطابق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، 

هما   المف( عبمور از ایمن آب    کنندک های سرزمینی دریانوردی منظورهای زیر در آب هریک از برای
همای   خمارج از آب  سیسمات بنمدری  ألنگرگا  یما ت  های داخلی یا توقف در بدون وارد شدن به آب

سیسمات  أهای داخلی یا خروج از آن یا توقمف در لنگرگما  یما ت    ب( عزیمت به سوی آب داخلی؛
 .(Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.1) بنمدری 

کنوانسیون حقوق دریاها اقتباس شد  اسمت. البتمه حمق عبمور در      18مادۀ  1این مقرر  از بند 
های ساحلی این دریا است، امما مطمابق ممادۀ     های متبوع دولت دریای خزر صرفاً مختص کشتی

های ساحلی یا محصمور در   ها، اعم از دولت های همۀ دولت کشتی»کنوانسیون حقوق دریاها  17
رسد عمدم   نظر می . به1«های سرزمینی برخوردار هستند ضرر از میان آب خشکی، از حق عبور بی

گفتمه   در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریمای خمزر از مطلمب پمی     « ضرر عبور بی»درج عبارت 
کنوانسیون وضعیت حقوقی  یها اظهار داشت که حرف توان یم ،گریبارت دبه ع گیرد. نشئت می

خصمو    هرگونه شائبه در یصدد نف در« ضرر یعبور ب»عبارت  ۀبا عدم درج عامداندریای خزر 
 اند. مالث بود  های دولتعبور به  یتسر

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر شرایط مربموط بمه عبمور را مشمخص کمرد  اسمت.       
مادۀ  2این مقرر  از بند  .Ibid: Art.11, Para.3)حور پیوسته و سریع باشد ) عبور باید به نخست،

ها با توجه به ایمنی و سایر عوامل مربوط بایمد   اقتباس شد  و به معنای این است که کشتی 18
(. همچنین مطمابق مفماد کنوانسمیون وضمعیت     Tanaka, Op. Cit: 86با سرعت حرکت نمایند )

همای   های جنگی حق توقف در بنادر و لنگر انمداختن در داخمل آب   کشتی»ای خزر حقوقی دری
ها ماوز مناسب داشته باشند یما بمه علمت     سرزمینی حرف دیگر را ندارند، مگر درصورتی که آن

هما و هواپیماهمای در    رسانی به اشخا ، کشمتی  حادمۀ قوۀ قاهر  یا حالت اضطرار یا برای کمک
 Convention on the Legal Status of the« باشند که چنمین کننمد   حالت اضطرار نیاز داشته

Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.5))  بنابراین، توقف به علت کسب ماوز یا قوۀ قاهر  یما .

                                                           
هما پمی  از تنظمیم     ، ممدت هما  دولمت  ۀهمم متعلق بمه   یها یکشتضرر برای  درخور توجه است که حق عبور بی. 1

حور گسترد   فته، بهگر های سرزمینی شکل می ای که مفهوم آب کنوانسیون حقوق دریاها و در خال  تمام دور 
 .(295ک 1397و راستگو افخم،  ی)محمودها بود  است  مورد قبو  دولت
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 17ممادۀ   2حور کلی این مقمرر  از بنمد    حالت اضطرار، استثنایی بر قاعدۀ عبور پیوسته است. به
تباس شد  است. البته مقررۀ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر کنوانسیون حقوق دریاها اق

کنوانسیون حقوق دریاها بمه علمت احمالق     17مادۀ  2اشار  دارد. اما بند  1های جنگی به کشتی
به هر دو کشتی تااری و جنگی « ها قواعد حاکم بر کشتی»ماد  و نیز قرار گرفتن در زیر بخ  

ماننمد   همای تاماری نیمز بمه     شود که آیما کشمتی   س  مطرح میاشار  دارد. با وجود این، این پر
های جنگی از حق توقف در شرایط ویژ  برخوردارند؟ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریمای   کشتی

همای   رسد که اوالً هنگامی که توقمف کشمتی   نظر می خزر در این خصو  ساکت است. چنین به
ای تحت حاکمیمت دولمت دیگمری    ه عنوان مظهر حاکمیت آن دولت در آب جنگی یک دولت به

های تاماری نیمز ماازاسمت. مانیماً کنوانسمیون       شود، به حریق اولی توقف کشتی مااز تلقی می
های تااری را مفروض و بدیهی تلقی کرد  و در نتیاه، از پمرداختن بمه    گفته توقف کشتی پی 

 ها خودداری نمود  است. آن
شمناورهای  هما و سمایر    زیردریمایی »دوم، مطابق کنوانسیون وضمعیت حقموقی دریمای خمزر     

روی  ملزم خواهنمد بمود بمر    های سرزمینی حرف دیگر یک حرف هنگام عبور از آب 2سطحیزیر
 Convention on the Legal)« حرکت نماینمد و پمرچم خمود را بمه اهتمزاز درآورنمد       آب سطح

Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.5).     کنوانسمیون   20ایمن مقمرر  از ممادۀ
هما و سمایر شمناورهای     حقوق دریاها اقتباس گردید  است. بر ایمن اسماس، چنانچمه زیردریمایی    

سطحی در هنگام عبور از دریای سرزمینی در سطح آب حرکت نکننمد و پمرچم خمود را بمه     زیر
 تواند دولت ساحلی می (Wallace, 2011: 157).اند  ضرر خارج شد  اهتزار درنیاورند، از حالت بی

های سرزمینی این دولت را ترک نمایند. بما وجمود    به محغ احالع از این امر از آنها بخواهد آب
این، این پرس  مطرح است که آیا بین زیردریایی تااری با زیردریمایی جنگمی تفماوتی وجمود     
دارد یا خیر؟ در پاس  باید اظهار داشت که در این مقرر  هیچ تصریح خاصی وجمود نمدارد کمه    

 ,Fitzmaurice and et al)ریایی جنگی را از شمو  مقمررات ایمن مماد  خمارج نمایمد      یک زیرد

ها اعمم از تاماری یما     . به عبارت بهتر، مقرر  جنبۀ احالقی دارد و کلیۀ زیردریایی(45-46 :2014
 گیرد. جنگی را دربر می

                                                           
ها و سایر وسایل نقلیۀ زیرآبمی   دریایی های جنگی، زیر های عبور کشتی شرایط و شیو »مطابق کنوانسیون آکتائو . 1

حلی یما در صمورت نبمود    هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت سما  نامه های سرزمینی بر اساس موافقت از آب
 Convention on the Legal Status)« هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد نامه چنین موافقت

of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.2) 
 20ۀ مماد  پمردازی  کنمد. بما وجمود ایمن، عبمارت      ارائه نممی « وسیلۀ زیرآبی»کنوانسیون حقوق دریاها تعریفی از  .2

دهد که وسیلۀ زیرآبی از قابلیمت فمرو رفمتن و شمناور شمدن در زیمر آب        نشان می« کنوانسیون حقوق دریاها
 .(Fitzmaurice and et al, 2014: 46)برخوردار است 
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همای تحمت    کشمتی »کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر  11مادۀ  10سوم، مطابق بند 
مقررات دولت ساحلی مربوط  قوانین و ۀکلی های سرزمینی، ها باید هنگام عبور از آب رچم حرفپ

کنوانسیون حقوق دریاها  21مادۀ  4این مقرر  با تأسی از بند  .«به چنین عبوری را رعایت کنند
رعایت و اجرای تممام مقمررات   »گفته با افزودن عبارت  نگاشته شد  است. البته کنوانسیون پی 

، دامنمۀ تعهمدات   «ها در ارتباط با جلوگیری از تصادف در دریا المللی مورد قبو  عموم دولت ینب
 های خارجی را توسعه بخشید  است. کشتی

های سرزمینی نباید مخل  عبور از آب»چهارم، مطابق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر 
 Convention on the Legal Status of the Caspian). « صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی باشد

Sea, Op. Cit: Art.11, Para.3) کنوانسمیون حقموق دریاهما اقتبماس      19مادۀ  1این مقرر  از بند
های مخمل صملح،    شد  است. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ادامه فهرستی از فعالیت

 یما  المفک تهدیمد  »د ازک نم ا کند. این فهرست عبمارت  نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی را  کر می

 دیگری هر نحو به یا ساحلی دولت سیاسی استقال  یا ارضی تمامیت حاکمیت، علیه زور به توسل

 نوع هر با تمرین یا رزمای  متحد؛ بک هرگونه ملل منشور در مندرج الملل بین حقوق اصو  ناقغ

 دولمت  امنیمت  یما  عیدفما  تموان  زیمان  به احالعات آوری جمع هدف با اقدام تسلیحات؛ پک هرگونه

 سماحلی؛ :ک  دولمت  امنیت یا دفاعی توان بر امرگذاری هدف با تبلیغاتی عمل هرگونه ساحلی؛ تک

نممودن   کنتمر   و نظمامی  ادوات یا هواپیما نوع هر سوار کردن عرشه روی بر یا فرود آوردن پرتاب،
 کنتمر   و نظمامی  اتادو هرگونمه  کردن سوار عرشه روی بر یا بردن آب زیر به آن؛ جک شناورسازی،

هرگونه کاال یا ارز، سوارکردن یا پیاد  کردن هر شخص بمرخالف   ۀبارگیری یا تخلیک چنمودن آن؛ 
آلمودگی  به هرگونه اقدام  کح مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛ قوانین و

همای   نامام فعالیمت  ا کد هرگونمه فعالیمت مماهیگیری؛    کخ عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛
ارتبماحی یما هرگونمه     ۀهر اقدامی با هدف ایاماد اخمال  در همر سمامان     ک  نگاری؛ تحقیقاتی یا آب

هرگونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور  کر دیگر دولت ساحلی؛ سیساتأتسهیالت یا ت
 ,Convention on the Legal Status of the Caspian Sea).«های سرزمینی نداشمته باشمد   از آب

Op. Cit: Art.11, Para.6)  کنوانسیون حقوق دریاهما اقتبماس شمد      19مادۀ  2این مقرر  از بند
هرگونه فعالیتی را که ارتباط واقعی « ر»است. این فهرست یک فهرست جامع نیست، چراکه بند 

عبمور نمدارد    کند. با وجود این، هرگونه فعالیتی کمه ارتبماط مسمتقیم بما     با عبور ندارد ممنوع می
کند. بنابراین،  ها تمرکز می شود. این فهرست بر فعالیت کشتی حور خودکار عبور مضر تلقی نمی به

 (Andreone, 2017: 256). ماهیت کشتی دلیل کافی جهمت مضمر تلقمی کمردن عبمور نیسمت       

د شمو  منظور حفاظت از ایمنی و امنیت کشتی استفاد  می تاهیزات یا تدابیر ضدتروریستی که به
ضرر ناسازگار نیست. افزون بر این، محمولۀ کشتی، پرچم یا مبت، مبدأ، مقصد یا هدف  با عبور بی

ضرر یا باضرر بودن  ای برای تعیین بی عنوان ضابطه تواند از سوی دولت ساحلی به سفر دریایی نمی
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قدری  ن به. با وجود این، برخی از بندهای آ  (Kraska & Pedrozo, 2013: 219)عبور تلقی گردد 
تهدید »باز است که در خصو  تفسیر آنها ممکن است اختالفاتی بروز کند؛ برای مثا ، اشار  به 

همای دیگمری    تواند شامل تهدیدهای مسمتقیم علیمه دولمت    که می« الف»در بند « استفاد  از زور
ائمۀ  . در نتیامه، هرچنمد ار  Churchill & Lowe, Op. Cit: 73)های سماحلی شمود)   غیراز دولت به

ضرر در ایضاح دامنۀ مفهومی این عبور نق  بسزایی داشته  های مخل عبور بی فهرستی از فعالیت
های کلی برخی از بندهای آن، سوء استفادۀ دولت ساحلی و بمه تبمع آن،    پردازی است، اما عبارت

 همرا  خواهد داشت. ضرر را به محدودیت یا ممنوعیت عبور بی
همای سماحلی    س  مطرح است که آیا نقغ یکی از قوانین دولتضرر بودن، این پر در خصو  بی

کنوانسمیون   11مادۀ  3ضرر از عبور خواهد شد یا خیر؟ تفسیر تحت لفظی بند  موجب سلب ماهیت بی
دهد کمه نقمغ یمک     کنوانسیون حقوق دریاها نشان می 19مادۀ  1وضعیت حقوقی دریای خزر، و بند 

شود، مگر اینکه نقغ یادشد   ضرر عبور منار نمی ین رفتن بیخودی خود به ازب قانون دولت ساحلی به
 .:Churchill & Lowe, Op. Cit) (66-65خطر افتادن منافع دولت ساحلی شود  واقعاً باعث به

 

 های سرزمینی  . حقوق دولت ساحلی در آب2
دولت ساحلی حق دارد تا در جهمت حفاظمت از منمافع مشمروع خموی  قموانین و مقرراتمی را در        

های خارجی هم هنگمام عبمور بایمد بمه ایمن       های سرزمینی وضع کند. کشتی صو  عبور از آبخ
(. در ایمن راسمتا،   352ک 1396قوانین و مقررات احتمرام گذاشمته، آنهما را رعایمت کننمد )رضمائی،       

توانمد دربمارۀ عبمور     دولمت سماحلی ممی   »دارد  کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خمزر بیمان ممی   
های ایمنی دریانوردی و تنظمیم تمردد    های سرزمینی خود در زمینه ها از آب های سایر حرف کشتی

هما   های کمک ناوبری و نیز سایر تاهیزات یا تأسیسات؛ حفاظت از بافمه  دریایی؛ حفاظت از سیستم
و خطوط لوله؛ حفظ منابع زندۀ دریا؛ جلوگیری از نقغ قوانین و مقررات صمید مماهیگیری دولمت    

ط زیسمت دولمت سماحلی و جلموگیری، کماه  و کنتمر  آلمودگی آن؛        ساحلی؛ حفاظت از محمی 
نگاری؛ جلوگیری از نقغ قوانین و مقررات گمرکمی،   های آب برداری تحقیقات علمی دریایی و نقشه

مالی، مهاجرتی و یا بهداشتی دولت ساحلی؛ و در نهایت، تضممین امنیمت ملمی قموانینی را وضمع      
 (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.8) « نمایمد 

کنوانسیون حقوق دریاها اقتبماس   21مادۀ  1توان اظهار داشت که این مقرر  از بند  حور کلی می به
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نسمبت بمه کنوانسمیون حقموق دریاهما       البته گردید  است.

های عضو کنوانسمیون وضمعیت حقموقی دریمای      دولت واجد یک مقررۀ اضافی است. بر این اساس،
منظور تضمین امنیت ملی نیز برخموردار هسمتند. حبمق کنوانسمیون      خزر از اختیار وضع قوانین به
(. اما این مؤلفمه  25ضرر باشد )مادۀ  تواند موجبی برای تعلیق عبور بی حقوق دریاها امنیت ملی می
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تموان اظهمار داشمت کمه      ود  اسمت. بمه تعبیمری ممی    مبنای وضع قوانین در این منطقه از دریا نبم 
 ها را وسعت بخشید  است. گذاری دولت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، دامنۀ قانون

تواند قموانین و مقمررات مربموط بمه عبمور را       این پرس  مطرح است که آیا دولت ساحلی می
همای سماحلی نیمز     یر دولتهای سا نسبت به حراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تاهیزات کشتی

اعما  کند یا نه؟ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در این خصو  ساکت است. در مقابل، 
این قوانین و مقررات »دارد که  کنوانسیون حقوق دریاها در این خصو  اعالم می 21مادۀ  2بند 

مگمر بمرای    شموند  همای خمارجی نممی    شامل حراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تاهیزات کشتی
بمر  «. انمد  ها پذیرفته شمد   المللی که از سوی عموم دولت رعایت و اجرای استانداردها و اصو  بین

المللمی   المللی نظیمر اسمتانداردها و اصمو  بمین     این اساس، چنانچه صرفاً استانداردها و اصو  بین
 «ل(همما )مارپ مم المللممی جلمموگیری از آلممودگی ناشممی از کشممتی  کنوانسممیون بممین»منممدرج در 

(International Convention on Prevention of Pollution from Ships (MARPOL))
از  1

هما درخواسمت نمایمد تما در      توانمد از کشمتی   ها پذیرفته شود، دولت ساحلی می حرف عموم دولت
المللی را رعایت نمایند؛ حتی اگر دولت صماحب   ضرر، این استانداردها و اصو  بین هنگام عبور بی

هما متعهمد بمه رعایمت اسمتانداردها و اصمو         عضو کنوانسیون مربوط نباشد. امروز  دولمت  پرچم
؛ بنابراین در چارچوب کنوانسیون  (Anderson, 2008: 108-109) شد  هستند المللی پذیرفته بین

توانند قوانین و مقررات مربموط بمه عبمور را     ها نمی گفته، دولت جز استثنای پی  حقوق دریاها به
 های خارجی اعما  نمایند.  به حراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تاهیزات کشتینسبت 

توانند در زمینۀ تفکیک ترافیک و تعیین مسمیر تمردد مقرراتمی را وضمع      های ساحلی می دولت
توانمد   هر حرف می»داردک  نمایند. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در این خصو  مقرر می

هما کمه از    سمایر حمرف   پرچم های تحت جه به ایمنی دریانوردی از کشتیدر صورت ضرورت و با تو
تفکیمک  همای   رححم  کنند بخواهمد کمه از خطموط دریمایی و     ی سرزمینی آن دولت عبور میها آب

کرد  یا مقمرر   های سرزمینی خود تعیین ها از آب که ممکن است برای تنظیم عبور کشتیترافیک 
 :Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit)« داشته است، استفاد  کنند

Art.11, Para.11)های تفکیک ترافیک باید به صورت  رانی شلوغ و پرتردد، حرح . در مناحق کشتی
کنمد   ها جلموگیری ممی   نظر گرفته شوند و این امر از برخورد و تصادم کشتی حرفه و جداگانه در یک

                                                           
المللمی دریمانوردی    در سازمان بمین  1973نوامبر  2ها )مارپل( در  المللی جلوگیری از آلودگی کشتی کنوانسیون بین. 1

المللی است که با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریمایی   ویب رسید. این یک کنوانسیون مهم بینتص به
اکتبمر   2ها یا سانحۀ دریایی، منعقد شد  اسمت. ایمن کنوانسمیون در     ها یا در امر استفاد  از کشتی از سوی کشتی

ولمت ایمران بمه عضمویت ایمن کنوانسمیون       دولت ازجمله د 174االجرا شد و تا تاری  نگارش این مقاله  الزم 1983
 .اند عنوان عضو وابسته به این کنوانسیون پیوسته کنگ چین و جزایر فارو دانمارک به . ماکائو چین، هنگاند درآمد 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-
Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx. 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
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در زمینۀ تفکیک ترافیک و تعیین مسیر تمردد در کنوانسمیون   (. وضع قوانین 353ک 1396)رضائی، 
 3حقوق دریاها برخالف کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با محدودیتی همرا  نیسمت. بنمد   

کنوانسیون حقوق دریاها وضع قوانین در زمینۀ تفکیک ترافیک و تعیین مسیر تردد را بمه   22مادۀ 
همای   ها و آبمرا   المللی، توجه به خصوصیات ویژۀ کشتی یندار ب های صالحیت رعایت توصیۀ سازمان

کنوانسمیون  » 10کنمد. همچنمین ممادۀ     خا ، سنگینی ترافیک و عبور و مرور و غیر ... مقید ممی 
 Convention on the International)«المللی جلموگیری از تصمادم در دریما    مربوط به مقررات بین

Regulations for Preventing Collisions at Sea) . حمور خما  شمروط و     به 1972 سا  مصوب
تفکیک ترافیک نظیر ممنوعیت قطع خطوط جداسازی تمردد، حرکمت   های  حرحضوابط مربوط به 

در جهت عمومی جریان تردد، مموارد اضمطراری و غیمر  را معمین نممود  اسمت. بمر ایمن اسماس،          
 Convention on the)حاظ نمایندهای عضو متعهدند که در قوانین داخلی خود این موارد را ل دولت

International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972: Art.10.)  
همای سمرزمینی    توانمد در آب  هر حرف ممی »مطابق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر 

، مخل صلح، نظمم حسمنه یما امنیمت اسمت      کهی الزم را برای جلوگیری از عبور های خود، اقدام
کنوانسیون حقوق دریاها اقتبماس شمد  اسمت. ایمن      25مادۀ  1این مقرر  از بند  .«عمل آورد به

های ضروری چیست؟ در پاس  بایمد چنمین اظهمار     اقدامکند که منظور از  مقررات مشخص نمی
داشت که کشتی در وضعیت عبور مضر، تحت صالحیت کامل دولت سماحلی قمرار دارد. دولمت    

تواند متناسب با اوضاع و احوا  از هر نیروی ضروری اسمتفاد  کنمد تما     میساحلی در این حالت 
 ,op.cit  .(Andreoneک (262های سرزمینی وادار نماید  کشتی متخلف را به ترک آب

های سرزمینی تعلیق عبور است. کنوانسیون وضعیت  یکی از حقوق بارز دولت ساحلی در آب
 شکلتواند بدون تبعیغ در  هر حرف می»ند که ک حقوقی دریای خزر در این خصو  اعالم می

همای   ای از آب شمد   منماحق مشمخص   هما، در  های تحت پرچم سایر حرف علیه کشتی عملیا در 
آنکه چنین تعلیقمی   رمنوط ب به حالت تعلیق درآورد، ها را موقتاً سرزمینی خود، عبور آن کشتی

نتشار مقتضی قابل اعما  خواهمد  چنین تعلیقی تنها پس از ا باشد. ضروریبرای حفظ امنیت  
. (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.13) «بمود 

ضمرر را   های نظامی حق عبور بی اناام تمرین منظور به 2015برای مثا ، دولت مکزیک در سا  
(. برخمورداری از ایمن حمق    (Dixon and et al, 2016: 362حور موقتی به حالت تعلیق درآورد  به

منوط به تحقق کلیۀ شروط یادشد  اسمت. در نتیامه، صمرف وجمود ضمرورت امنیتمی، جهمت        
 25ممادۀ   3برخورداری از آن کافی نیست. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برخالف بند 

 Including weapons) « )های نظامی ازجمله تمرین»از حرح عبارت  1کنوانسیون حقوق دریاها

                                                           
توانمد بمدون    دولمت سماحلی ممی   »کنمدک   میکنوانسیون حقوق دریاها در خصو  تعلیق عبور ا عان  25مادۀ  3بند  .1
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exercises     تنهما آنچمه    خودداری کرد  است.  کر عبارت تمرین نظامی بیمانگر ایمن بمود کمه نمه
عنموان توجیمه    ضروری است، بلکه آنچه برای حفاظت امنیت دولت ساحلی مصملحت اسمت، بمه   

 تموان  یمم . در نتیامه،  :Churchill & Lowe, Op. Cit)  (68شمود  تعلیق موقت عبور پذیرفته می
تمر از   قیمضم کنوانسیون وضمعیت حقموقی دریمای خمزر     امضاکنندگان کرد روی اظهار داشت که

ضمرر    ، با وجود این، مقررات حاکم بر حمق عبمور بمی   ستهاایحقوق در ونیامضاکنندگان کنوانس
رسممیت شمناخته شمد  اسمت      الململ عرفمی بمه    ضمرر در حقموق بمین    ازجمله تعلیق عبمور بمی  

(Crawford, 2012: 317)توانند با اسمتناد بمه    ی ساحلی دریای خزر میها . به این ترتیب، دولت
 های سرزمینی این دریا را تعلیق نمایند.  ضرر در آب های نظامی، عبور بی اناام تمرین

چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی »مطابق مفاد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر 
و مقمررات دولمت سماحلی     قموانین  گیمرد،  قرار ممی  برداری که برای مقاصد غیرتااری مورد بهر 

رعایت آن قوانین و مقمررات   های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست عبور ازآب ۀدربار
را  های سرزمینی آن آب که فوراً بخواهدیادشد  تواند از کشتی  گیرد، حرف مربوط میبرا نادید  

 ,Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.12)« تمرک کنمد  

Para.4) کنوانسیون حقوق دریا اقتباس شد  و بیانگر وضعیتی است  30. این مقرر  عیناً از مادۀ
که کشتی جنگی و دولتی با نقغ قوانین و مقررات دولت ساحلی اقدامی مغایر با قاعمدۀ عرفمی   

بمه ایمن   . حا  اگر کشتی جنگی یما دولتمی   1دهد های جنگی و دولتی اناام می مصونیت کشتی
تواند با توسل به تدابیر اجرایی کشتی یادشمد  را   درخواست اعتنایی نکند، آیا دولت ساحلی می

رسد که دولت ساحلی بتواند از  نظر می های قانونی مابور سازد؟ در پاس  چنین به به اناام الزام
مابمور  های سمرزمینی خمود    ای استفاد  نماید تا کشتی جنگی متخلف را به ترک آب هر وسیله

(. باید تأکید کرد که توسل به زور باید در حد واداشت کشتی 301ک 1391کند )ضیایی بیگدلی، 
های سرزمینی باشد و توقیمف یما ورود بمه عرشمۀ کشمتی       ماری اقدام عملیاتی به خروج از آب

 (.297ک 1397جنگی ممنوع است )محمودی و راستگو افخم، 
های تحت پرچم خود در  هر حرف بر کشتی»ر مطابق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خز 

 Convention on the Legal Status of the Caspian).« دریای خزر اعما  صالحیت خواهد کرد

Sea, Op. Cit: Art.12) گفته بر این امر داللت دارد که دولمت صماحب    . هرچند سیاق مقررۀ پی
های سرزمینی از صالحیت  کشتی در مناحق دریایی ازجمله آبپرچم نسبت به دعاوی مربوط به 

                                                                                                                                        
های خارجی را در مناحق مشخصمی از   ضرر کشتی های خارجی موقتاً عبور بی تبعیغ ظاهری یا واقعی بین کشتی

همای نظمامی آن    های سرزمینی معلق نماید به شرحی که تعلیق برای حفظ امنیت آن دولمت ازجملمه تممرین    آب
  «.نکه به حریق مقتضی آگهی و اعالم شد  باشد معتبر و مؤمر خواهد بودضروری باشد. این تعلیق فقط بعد از ای

  در این زمینه، نکک .1
(Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit, Article 11(14)) & (United Nations 

Convention on the Law of the Sea, Op. Cit. Article 32). 
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کیفری و مدنی برخوردار است، اما این پرس  باقی است که آیا صالحیت دولت صاحب پرچم در 
رسمد بهتمرین    نظر می این خصو  مطلق است؟ کنوانسیون یادشد  در این زمینه ساکت است. به

 27مادۀ  1الملل دریا باشد. بند  قواعد حقوق بینراهکار برای پاسخگویی به این پرس ، رجوع به 
صالحیت کیفری دولت ساحلی نباید بر عرشۀ کشتی »دارد که  کنوانسیون حقوق دریاها بیان می

 های سرزمینی اعما  شود، مگر در موارد زیرک   خارجی در حا  عبور از آب
 الف( آمار جرم به دولت ساحلی سرایت یابد.

 های سرزمینی آن را مختل سازد. آرام  دولت و یا نظم عمومی آب ب( جرم از نوعی باشد که
ج( ناخدای کشتی یا نمایندۀ سیاسی و یا مأمور کنسمولی دولمت صماحب پمرچم کشمتی از      

 مقامات محلی تقاضای کمک نمود  باشد؛ یا
 «.ضروری باشد 1گردان ها برای سرکوب قاچاق مواد مخدر یا روان د( این گونه اقدام

ای دارد و رعایت مفاد آن بمرای   دهد که این ماد  جنبۀ توصیه نشان می« should not»عبارت 
دولت ساحلی الزامی نیست. بر این اساس، دولت ساحلی ممکن است برای دستگیری هر شخص و 
یا برای هر نوع رسیدگی در خصو  هر جرمی که هنگمام عبمور در کشمتی ارتکماب یافتمه اسمت       

همای   ماید. تسری آممار جمرم و بمرهم خموردن نظمم عممومی آب      صالحیت کیفری خود را اعما  ن
ند. این عنماوین  ا کنوانسیون حقوق دریاها از عناوین قابل تفسیر موسع 27مادۀ  1سرزمینی در بند 

(. البتمه  1610«ک الف» 1399برای اعما  صالحیت کیفری دولت ساحلی کارساز هستند )صالحی، 
انگماری   ت کیفری خود را اعما  نماید، ابتدا باید بمه جمرم  دولت ساحلی قبل از اینکه بتواند صالحی

(. محمدودیت  155ک 1391این مورد بر اساس حقوق داخلی خمود بپمردازد )موسموی و همکماران،     
 2شمود؛ چراکمه مطمابق بنمد      های سرزمینی اعما  نمی یادشد  در خارج از محدودۀ دریانوردی آب

که  هایی صالحیت کیفری خود را نسبت به کشتی تواند این کنوانسیون، دولت ساحلی می 27مادۀ 
 27مادۀ  5، اعما  نماید. با وجود این، مطابق بند اند های سرزمینی شد  های داخلی وارد آب از آب

های سرزمینی اتفماق بیفتمد، دولمت     کنوانسیون یادشد ، چنانچه جرمی قبل از ورود کشتی به آب
صالحیت کیفری خود را اعمما  نمایمد؛ بمه شمرط      تواند گفته نمی ساحلی مطابق کنوانسیون پی 

های سرزمینی بدون ورود بمه   آید فقط از آب اینکه کشتی یادشد  که از بندر یک دولت خارجی می

                                                           
 گردان، نکک قواعد تکمیلی پیرامون مبارز  و سرکوب قاچاق مواد مخدر و روان برای آشنایی با. 1

(Single Convention on Narcotic Drugs,1961 and its Protocol, 1972) & (Convention on Psychotropic 
Substances, 1971) & (UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988). 

الملل دریاها  کند تا با نهایت توان خود و با درنظر گرفتن مقررات حقوق بین های عضو را مکلف می کنوانسیون اخیر دولت
و  1961گردان از حریق دریا که مغایر با مفاد کنوانسیون  المللی مواد مخدر یا روان منظور سرکوب حمل و نقل بین به

عممل آورنمد. ایمن کنوانسمیون همچنمین       است، همکاری الزم را به 1971و همچنین کنوانسیون آن  1972پروتکل 
 کند. تدابیر جامعی را علیه حل و نقل مواد ازجمله مقررات ضد پولشویی و تغییر مواد شیمیایی مقرر می

(Vrancken, 2011: 150) & (https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html). 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
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های داخلی عبور نماید. این یک ممنوعیت الزامی در خصو  اعما  صمالحیت کیفمری دولمت     آب
ایمن   27ممادۀ   5(. البتمه، بنمد   Tanaka, Op. Cit: 94-95همای سمرزمینی اسمت )    سماحلی در آب 

)حمایمت و حفاظمت از محمیط زیسمت      12کنوانسیون واجد یک مقررۀ استثنایی در مورد قسمت 
صراحت حمق دولمت سماحلی در اعمما  صمالحیت       دریایی( کنوانسیون یادشد  است. این مقرر  به

ورد تأکیمد و  نمایند مم  های خارجی که محیط زیست دریایی را آلود  می کیفری را نسبت به کشتی
کنوانسیون حقوق دریاهما،   220مادۀ  2مطابق بند  (Pozdnakova, 2012: 98).دهد  تأیید قرار می

های سرزمینی دولمت سماحلی، قموانین و مقمررات      درصورتی که کشتی خارجی حین عبور از آب»
ا  بمرای  المللی قابل اعمم  مصوب آن دولت مطابق با این کنوانسیون یا مقررات و استانداردهای بین

تواند مطابق قوانین  ها را نقغ کند، دولت ساحلی می جلوگیری، کاه  یا کنتر  آلودگی از کشتی
در ایمن راسمتا، توقیمف    «. های قضایی شامل توقیمف کشمتی را شمروع نمایمد     خود دادرسی و اقدام

اِعما  ای عینی از  کشتی فاقد استانداردهای آالیندگی برای حفاظت از محیط زیست دریاها، نمونه
در (. در همر صمورت،   173-172«ک ب» 1399صالحیت کیفمری دولمت سماحلی اسمت )صمالحی،      

مگمر   ؛دولت صاحب پرچم اسمت  کیفری تیصالحخصو  اعما  ارتکابی در عرشۀ کشتی اصل بر 
  حقوق دریاها  کر شد  باشد. ونیدر کنوانس ییاستثنا ی که به صورتدر موارد

دولمت  »داردک  کنوانسمیون حقموق دریاهما اعمالم ممی      28ممادۀ   1در مورد دعاوی مدنی، بند 
های سرزمینی را برای اعما  صالحیت مدنی  ساحلی نباید یک کشتی خارجی درحا  عبور از آب

این مقرر  عیناً «. در مورد یک شخص واقع در آن کشتی متوقف و یا از مسیر خود منحرف نماید
 Convention on). (1958« )طقمۀ نظمارت  کنوانسیون دریای سمرزمینی و من » 20مادۀ  1از بند 

the Territorial Sea  and the Contiguous Zone, 1958).  اقتباس شد  است. این محدودیت در
همای داخلمی از دریمای     های سرزمینی قرار دارند یا بعمد از تمرک آب   هایی که در آب مورد کشتی

(. البته، صمالحیت ممدنی دولمت    O'Brien, 2017: 410د )شو  کنند، اعما  نمی سرزمینی عبور می
در خصو  تخلیۀ زباله و ایااد خسارت عممد    220مادۀ  6ساحلی در موارد استثنایی نظیر بند 

 یا تهدید به خسارت عمد  به منافع دولت ساحلی پذیرفته شد  است.
 

 های سرزمینی . تعهدات دولت ساحلی در آب3

دریای خمزر و کنوانسمیون حقموق دریاهما     موجب کنوانسیون وضعیت حقوقی  های ساحلی به دولت
های سمرزمینی هسمتند. تعهمد بمه عمدم ممانعمت از عبمور         موظف به رعایت برخی تعهدات در آب

ضرر یکی از این تعهدات است. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خمزر در ایمن خصمو  بیمان      بی
 های سرزمینی خمود  آب از اعضاهای تحت پرچم سایر  کشتیعضو کنوانسیون مانع عبور »داردک  می
 « انمد  با آن وضمع گردیمد    منطبق ی کهد، مگر مطابق با این کنوانسیون یا قوانین و مقرراتشو  نمی
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(Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.16 (A))  ایمن .
رسد در راستای تمأمین   نظر می کنوانسیون حقوق دریاها اقتباس شد  و به 24مادۀ  1مقرر  از بند 

های سرزمینی نگاشته شد  اسمت. بما وجمود ایمن، یکمی از       المللی در آب آزادی تاارت دریایی بین
حمور   تواند بمه  های مورد مناقشه در خصو  مقررۀ یادشد  این است که آیا دولت ساحلی می حوز 

بهمر  ببرنمد؟ بما عنایمت بمه اینکمه       ها را وادار نماید تا درهنگام عبور از راهنمما   قانونی کلیۀ کشتی
 International Maritimeالمللمی دریمانوردی    المللی نظیر ایممو یعنمی سمازمان بمین     نهادهای بین

Organization)های سرزمینی و به تبع آن، ضمرورت   (، خطرناک و حساس بودن دریانوردی در آب
اند، پیلوتماژی )اعمما     ی نکرد ارائۀ خدمات از سوی یک راهنما را برای تضمین عبور ایمن شناسای

موجب قوانین و ترتیبمات دولمت سماحلی     حور اجباری به ها( که به مقررات کنتر  و بازرسی کشتی
  (Valencia and et al. 2016: 85-98).شود  مثابۀ ممانعت از عبور تلقی می گردد، به اعما  می

نسیون وضعیت حقموقی دریمای   رسانی از دیگر تعهدات دولت ساحلی است. کنوا تعهد به احالع 
چنانچمه همر حمرف از هرگونمه خطمری بمرای دریمانوردی در        »داردک  خزر در این خصو  اظهار می

 Convention on) «خواهد کرد رسانی نحو مناسب احالع های سرزمینی خود آگا  شود، آن را به آب

the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11, Para.16 (b)).  تر در بند  این مقرر  پی
 2، بند 1956الملل راجع به حقوق دریاها مصوب  نویس کمیسیون حقوق بین حرح پی  16مادۀ  2

و سراناام در بنمد   1958کنوانسیون ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت مصوب  15مادۀ 
. ایمن تعهمد در   (Fitzmaurice, 2019: 51)کنوانسیون حقوق دریاها انعکاس یافته اسمت   24مادۀ  2

کانما   »المللمی نیمز ممورد توجمه قمرار گرفتمه اسمت. بمرای مثما  در قضمیۀ            حوزۀ رویۀ قضایی بین
المللمی دادگسمتری بما عنایمت بمه وقمایع و مالحظمات         ، دیوان بمین (The Corfu Channel)«کورفو

، 1منامر شمد  اکتبمر   22همایی کمه بمه انفاارهمای      گمذاری  گیمرد کمه ممین    آمد ، نتیاه ممی  عمل به
رسانی در مورد  توانست بدون آگاهی آلبانی اناام گیرد. این آگاهی متضمن تعهداتی نظیر احالع نمی

                                                           
کمه   یکورفو شمال ۀرا به سمت تنگ یبندر کورفو در دولت آلبان ییایتانیناوشکن بر 2ناو و  دو رزم 1946اکتبر  22در  .1

برخورد  نیبا م« سومارز»ها به نام  از ناوشکن یکیدا ساران جیاز خل رونیشد  بود ترک کردند. در ب یروب نیم سابقاً
را  د یم د که ناوشکن خسمارت  یبه کمک آن شتافت و درحال« والژ»یعنی گری. ناوشکن ددید آسیبشدت  د و بهکر
سمه هفتمه    ایم تانیبر یها ی. کشتدیبه آن وارد گرد یادید و خسارات زکربرخورد  گرید نیم کیبا  دیکش یم دکی

مبمادرت بمه    یبمدون کسمب اجماز  از دولمت آلبمان      1946نموامبر   13و  12در  یعنیاکتبر  22 یپس از انفاارها
حمل اخمتالف،    یبمرا  نیحمرف  کیپلماتینمودند. پس از شکست مذاکرات د یآلبان ینیسرزم یها در آب یروب نیم
، بمه دو حمرف   1947 لیم در آور یا با صدور قطعناممه  تیامن یارجاع داد. شورا تیامن یمسئله را به شورا ایتانیبر

از سموی  ارجاع دهند. پس از مبت دادخواست  یدادگستر یالملل نیب وانیرا به دخود اختالف  نمود که فوراً هیتوص
 وانیم اختالف را به د یخاص ۀنام موافقت یدو دولت ح وان،ید تیصالح راجع به یآلبان یمقدمات رادیا و ردّ ایتانیبر
 . (Xue, 2017: 43-44; The Corfu Channel Case, 1949: 12-33)ارجاع دادند یدادگستر یالملل نیب
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انگلیسی در رویارویی با خطمر بمود  اسمت     1«های جنگی کشتی»شد  و اخطار به  میدان مین کشف
 ,The Corfu Channel Case). انمد   های آلبانیایی در این زمینه قصور کمرد   که مطابق شواهد، مقام

عنموان یمک قاعمدۀ     رسانی راجع به خطرهای ناشمی از عبمور بمه    امروز  تعهد به احالع(22-23 :1949
همای جامعمۀ جهمانی     رسمیت شناخته شد  است. در نتیامه، کلیمۀ دولمت    الملل عرفی به حقوق بین

 .(Fitzmaurice, Op. Cit: 337)رسانی راجع به خطرهای ناشی از عبور هستند  مکلف به احالع
توان به انتشار قموانین اشمار  کمرد. مطمابق کنوانسمیون       های ساحلی می از دیگر تعهدات دولت

های سرزمینی خود را به نحو مقتضی  هر حرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب»آکتائو 
 :Convention on the Legal Status of the  Caspian Sea, Op. Cit)« خواهمد کمرد   منتشمر 

Art.11, Para: 9)کنوانسیون حقوق دریاها اقتباس شمد    21مادۀ  3حور کلی از بند  . این مقرر  به
قموانین، و مقمررۀ کنوانسمیون دوم از    « انتشمار »است. هرچند مقررۀ کنوانسیون نخست از اصطالح 

رسمانی   قوانین استفاد  کرد ، اما از دیدگا  مفسران حقموق دریاهما، احمالع   « رسانی احالع»اصطالح 
 پوشانی دارند. قوانین مستلزم انتشار قوانین نیز بود  است و این دو اصطالح با یکدیگر هم

ضرر از دیگر تعهدات دولت سماحلی اسمت. مطمابق     ممنوعیت تحمیل مقررات نافی عبور بی
نباید مقرراتی را کمه عممالً حمق عبمور     »کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، دولت ساحلی 

هما تحمیمل    کنمد بمر آن   نماید و یا به آن خدشمه وارد ممی   های خارجی را نفی می ضرر کشتی بی
کنوانسمیون   24ممادۀ   1. این مقرر  از قسممت المف بنمد     (Ibid: Art.11, Para.16 (A))«نماید

شود که قموانین و مقمررات    حقوق دریاها اقتباس شد  است. فقدان این قاعدۀ حمایتی منار می
ها، یما   حمایت از محیط زیست دریایی یا پیشگیری از نقغ عرفدولت ساحلی که تحت پوش  

 :Franckx, 2011)ضمرر گردنمد    شوند، نافی عبور بی امور مالی، مهاجرتی یا بهداشتی تنظیم می

دهد کمه ممنوعیمت تحمیمل     المللی نشان می . در هر صورت، کنکاش در اسناد و رویۀ بین(105
نوانسیون حقوق دریاها بود  است؛ در نتیاه، صرفاً یمک  ضرر از ابتکارات ک مقررات نافی عبور بی

 قاعدۀ قراردادی است که در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تکرار شد  است.

                                                           
کشمتی متعلمق بمه    »کنوانسیون دریای خزر، کشتی جنگمی   1کنوانسیون حقوق دریاها و مادۀ  29مطابق مادۀ . 1

تابعیت آن بود ، تحت فرماندهی افسری  ۀکنند م خارجی متمایزیها که دارای عال نیروهای مسلح یکی از حرف
ربمط یما    است و نام وی در فهرست خمدمات  ی  دولت آن حرف منصوب شد  از سویور رسمی ح است که به

بمر ایمن اسماس،     .«نظام نیروهای مسلح منظم هسمتند  که تابعاست ای  معاد  آن درج گردید  و دارای خدمه
یی آن؛ در باشد، نه لزوماً نیروی دریا ها نیروهای مسلح یکی از حرفچنین کشتی باید در درجۀ او  متعلق به 

ربط یا معاد  آن درج گردد، نمه در فهرسمت نیمروی     نام افسر فرماند  باید در فهرست خدمات  ی درجۀ دوم،
دریایی آن؛ در درجۀ سوم، خدمه باید تابع نظام نیروهای مسلح منظم باشد، نه تابع نظمام دریمایی ممنظم. در    

همای   جز کشتی های دولتی به کنند، اما از کشتی ها نیروهای دریایی خودشان را تعیین نمی برخی موارد، دولت
 Gill and Fleck)(337 :2011 , .کنند منظور اهداف نظامی و امنیتی استفاد  می پلیس به
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های ساحلی متعهد به رعایت اصل عدم تبعیغ هستند. مطمابق کنوانسمیون    همچنین، دولت
 پمرچم  تحمت  های کشتی هعلی درواقع یا دولت ساحلی باید درظاهر»وضعیت حقوقی دریای خزر 

 تبعمیغ  پمردازد،  هر دولتی ممی  حرف از یا از، بار به، حمل که به هایی کشتی علیه یا ها حرف دیگر

 ,Convention on the Legal  Status of the Caspian Sea, Op. Cit: Art.11)«نشمود  قائمل 

Para.16 (b)) اها اقتبماس شمد    کنوانسیون حقوق دری 24مادۀ  1بند « ب». این مقرر  از قسمت
های متبوع کشورها، مبمدأ و مقصمد    تواند نسبت به کشتی است. بر این اساس، دولت ساحلی نمی

ها پذیرفته  ها )صرفاً جهت ارائۀ خدمات ویژ  به کشتی ها و تحمیل عوارض بر کشتی بار آن کشتی
ل عمدم  الململ، اصم   (.در حقموق بمین  Rothwell and et al, 2015شد  است( تبعیغ قائل شمود ) 

هما در   رسمیت شناخته شد  است. بر این اساس، دولمت  منزلۀ یک اصل کلی حقوقی به تبعیغ به
 .(Bowett, 2010: 108)آمیز خودداری نمایند  روابط خود با یکدیگر باید از هرگونه رفتار تبعیغ

 

 نتیجه
انسمیون  همای سمرزمینی در کنو   مقالۀ پی ِ رو از رهگذر مطالعات تطبیقی مقررات حاکم بر آب

وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها دریافته است کمه کنوانسمیون وضمعیت    
حقوقی دریای خزر در قیاس با کنوانسیون حقوق دریاها سه رویکمرد را اتخما  کمرد  اسمت. در     

ی بمرای  انحصار حق دریانوردی ییشناسارویکرد او ، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با 
عرض  نییتع ،(11مادۀ  1های سرزمینی یکدیگر )بند  احلی این دریا در منطقۀ آبپنج دولت س

 9المللمی )بنمد    انتشار قوانین مربوط به عبور در سمطح بمین   ،(7یی )مادۀ ایدر لیما 15حداکثر 
( و 11ممادۀ   6های ساحلی در زمینۀ مسائل امنیتمی )بنمد    ی دولتگذار قانون ۀتوسع(، 11مادۀ 

زمینۀ مقررات حاکم بر جداسازی عبور و مرور و تعیین مسمیر تمردد )بنمد     فقدان محدودیت در
 ( به ابتکاراتی در این زمینه دست زد  است.11مادۀ  11

 تیوضمع  ریم نظ یدر خصو  مسائلدر رویکرد دوم، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر 
 قیتعل ،وق دریاها(کنوانسیون حق 2مادۀ  1منطبق با بند  8و  1ی )مواد نیسرزم یها آب یحقوق
 ، تعهمدات مربموط بمه عبمور    کنوانسمیون ح.د(  25ممادۀ   3منطبق با بند  11مادۀ  13)بند  عبور

ممادۀ   1بنمد  « ب»و « المف »های  منطبق با قسمت 11مادۀ  16بند « ب»و « الف»های  )قسمت
 5)بنمد   زیرآبمی  ۀها و سایر وسمایل نقلیم   زیردریاییکنوانسیون ح.د(، عبور  24مادۀ  2و بند  24

 11ممادۀ   4همای جنگمی )بنمد     وضمعیت کشمتی   کنوانسمیون ح.د(،  20منطبق با مادۀ  11مادۀ 
، مقمررات  اهایحقوق در ونیکنوانس تأمیرپذیری از با ر ی، و غکنوانسیون ح.د( 30منطبق با مادۀ 

  این کنوانسیون را مورد تأیید قرار داد  و همسو با آن حرکت کرد  است.
د سوم، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریمای خمزر بمرخالف کنوانسمیون     و در نهایت در رویکر
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کنوانسیون ح.د(، صمالحیت ممدنی )ممادۀ     27صالحیت کیفری )مادۀ  در خصو حقوق دریاها 
کنوانسیون ح.د(، اعما  قوانین و مقررات مربوط به عبور نسبت به حراحی، سماخت، نیمروی    28

کنوانسمیون ح.د( و غیمر     21سماحلی )ممادۀ    همای  های سایر دولت انسانی و یا تاهیزات کشتی
، کنوانسمیون حقموق دریاهما   از قواعمد   یریم گ بهمر  با  ،ریدر حالت اخ تصریحات مشخصی ندارد.

 .است لیقابل تکمکنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در معاهداتی  یهاخأل
ن وضمعیت  کنوانسمیو  ۀگونه که در مقدم آنکنوانسیون حقوق دریاها مبنا قراردادن مقررات 

کنوانسیون یادشد  در زمینمۀ  نق  بسزایی در رفع نقایص  است، د شاشار  حقوقی دریای خزر 
کمه تسمری مقمررات     داشمت باید ا عمان   ،دارد. با وجود اینهای سرزمینی  مقررات حاکم بر آب

 ۀچراکمه جامعم   ،گیمرد  حمور خودکمار صمورت نممی     به دریای خمزر بمه  کنوانسیون حقوق دریاها 
المللمی   بین ۀدر جامع ،است. به عبارت دیگر عرضی ۀداخلی یک جامع ۀبرخالف جامعالمللی  بین

یک بر دیگری رجحان ندارد. در این نظمام   های برابر مواجه هستیم که هیچ با تکثری از حاکمیت
اسماس   بمر  ،از سموی دیگمر   .مگمر بما رضمایت آنهما     ،دوشم  ها اعمما  نممی   ای بر دولت هیچ قاعد 

د. وشم  تلقمی نممی  « دریای بسته یا نیممه بسمته  »عنوان  ، دریای خزر بههاکنوانسیون حقوق دریا
تنظمیم قموانین و    و دریای خزر را از شمو  مقمررات خمود مسمتثنی نممود      یادشد کنوانسیون 

اسمتفاد  از   ۀهای ساحلی آنها تفویغ کرد  است. البته در زمینم  مقررات ناظر بر آنها را به دولت
با عنایت به این مسمئله کمه   . کارگیری آنها محدودیتی وجود ندارد الملل و به مقررات حقوق بین

ازجملمه   الململ  مقمررات حقموق بمین   کنوانسیون وضعیت حقوقی دریمای خمزر،   کنندگان  تدوین
بمه انعکماس ایمن مقمررات در     انمد و   کماری خمود قمرار داد     ۀرا سرلوح کنوانسیون حقوق دریاها

دولمت   5 از سوی یادشد رسد که تسری مقررات  نظر می اند، به پرداخته آکتائوکنوانسیون نوپای 
 های آتی باشد. ساحلی به دریای خزر بهترین راهکار جهت حل و فصل چال 

 

 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در  بهر »(، 1398پا، شبنم ) پیری دمق، مهدی و رزم .1
، «ای کویت قوق دریاها و کنوانسیون منطقهخلیج فارس در پرتو الزامات کنوانسیون ح

 .5، دورۀ 2فصلنامۀ مطالعات حقوق انرژی، ش 

پذیر  های تادید برداری از انرژی حقوق و تعهدات کشورها در بهر »(، 1396رضائی، علی ) .2
 .18، دورۀ 54، فصلنامۀ پژوه  حقوق عمومی، ش «دریایی



 309  حاکم بر آن... های سرزمینی و الزامات مطالعۀ تطبیقی آب

در  یدولت ساحل یفریک تیحاعما  صال تیمحدود»، الف(، 1399صالحی، جواد ) .3
، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ش «یالملل نیب ییقضا یۀپرتو رودر  یخارج یکشتامور

 .50، دورۀ 4

های آن در رویۀ قضایی دیوان  اقدامات موقت و بایسته»، ب(، 1399صالحی، جواد ) .4
رعایت  ای از نفی تحقق مالحظات حقوق بشری متهم با هدف المللی حقوق دریاها؛ جلو  بین

 .11، دورۀ 1، فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش «دید  مصلحت بز 

الملل دریاها با نگاهی بر جایگا  ایران در زمینۀ  تحلیل حقوق بین»(، 1396صوفی، فرید  ) .5
 .4، دورۀ 2یار، ش  ، فصلنامۀ قانون«الملل حقوق بین

، فصلنامۀ «یای خزرخط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی در»(، 1399صیرفی، ساسان ) .6
 .50، دورۀ 1مطالعات حقوق عمومی، ش 

انتشارات ک ، تهران42چ  ،یالملل عموم نیحقوق ب (،1391ضا )محمدر ،یگدلیب ییایض .7
 .گنج دان  ۀکتابخان

تقابل برنامۀ آزادی دریانوردی »(، 1397محمودی، سید هادی و راستگو افخم، عارفه ) .8
، 1، ماله مطالعات حقوقی، ش «ای جنوبی چینآمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دری

 .10دورۀ 

زیست  حفاظت از محیط»(، 1396) زرنشان، شهرام ؛مسعود زاد ،یعل ؛دیممتاز، جمش .9
، «خلیج فارس»بسته یا نیمه بسته در خال  مخاصمات مسلحانهک بررسی موردی دریاهای 

 .8، دورۀ 32 ۀشمار ،شناسی اقیانوس ۀفصلنام

تعارضات حرح »(، 1391؛ موسوی، سید مهدی؛ جدیدی، انسیه )اهلل موسوی، سید فضل .10
 .4، دورۀ 1مالۀ مطالعات حقوقی، ش « 1982گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 

 

 ب( خارجی
11. Andreone, Gemma (2017), The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps 

Between National, Individual and Common Interests, New York, Springer 

Pulishers. 

12. Bowett, D. W.(2010), Self-defence in International Law, Clark, The Lawbook 

Exchange, Ltd. 

13. Churchill, Robin Rolf. Lowe, Alan Vaughan (1988), The Law of the Sea, 

Manchester, Manchester University Press. 

14. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

(1972). 

15. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea (2018). 

16. Crawford, James (2012), Brownlie's Principles of Public International Law,  

Oxford, Oxford University Press. 



 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     310

17. Dixon, Martin. McCorquodale, Robert. Williams, Sarah (2016), Cases & 

Materials on International Law, Oxford, Oxford University Press. 

18. Fitzmaurice, Malgosia. Andenas, Mads. Tanzi, Attila. Wouters, Jan (2019), 

General Principles and the Coherence of International Law, Leiden, Brill 

publishers. 

19. Fitzmaurice, Malgosia. Attard, David Joseph, Fitzmaurice, M. Martínez 

Gutiérrez, Norman A (2014), The IMLI Manual on International Maritime Law: 

The Law of the Sea, Oxford, Oxford University Press. 

20. Franckx, Erik (2011), Contemporary Regulation of Marine Living Resources and 

Pollution: Essays Written by and in Honour of the International Francqui 

Chairholder Professor Dermott Devine, Rome, Maklu Pulishers. 

21. Gharibov, A, A, (2019), ”KEY DISPUTES REMAIN UNSETTLED IN THE 

CASPIAN SEA DESPITE THE SIGNING OF THE CONVENTION ON 

LEGAL STATUS“. Institut Für Europäische politik, No.8, Vol, 3, PP. 1-6. 

22. Gill, Terry D., Fleck, Dieter (2011), The Handbook of the International Law of 

Military Operations, Oxford, Oxford University Press. 

23. Hadian, Alireza, “The legal system of the world's lakes from the perspective of 

international law and its compliance with Mazandaran Lake” 2011/01/12,   

http://hadianalireza.blogfa.com/post/102. Last Visited 2020/05/22. 

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

25. International Maritime Organization, “International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, 2001/03/18,   

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Internation

al-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx, 

Last Visited 2020/05/23. 

26. Gill, Terry D., Fleck, Dieter (2011), The Handbook of the International Law of 

Military Operations, Oxford, Oxford University Press. 

27. Kraska, James & Pedrozo, Raul (2013), International Maritime Security Law, 

Leiden, Martinus Nijhoff Publishers. 

28. Krasnova, Irina (2020), Russian Federation, Oxford, Oxford University Press. 

29. O'Brien, John (2017), International Law, Abingdon-on-Thames, Routledge 

pulishers. 

30. Pozdnakova, Alla (2012), Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source 

Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonisation, Leiden, 

Martinus Nijhoff Publishers  

31. Rothwell, Donald. Oude Elferink, Alex G. Karen, Nadine Scott. Stephens, Tim 

(2015), The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Oxford, Oxford University 

Press. 

32. Soyer, Baris. Tettenborn, Andrew (2013), Pollution at Sea: Law and Liability, 

Abingdon-on-Thames, Taylor & Francis Publishers. 

33. Tanaka, Yoshifumi (2012), The International Law of the Sea, Cambridge, 

Cambridge University Press. 

http://hadianalireza.blogfa.com/post/102
https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution/
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
https://books.google.com/url?client=ca-google-print&format=googleprint&num=0&id=qna1CwAAQBAJ&q=http://www.routledge.com/9781317005612&usg=AFQjCNHU-EIUh7yxFukKMHh4qocBSNzJ3w&source=gbs_buy_r


 311  حاکم بر آن... های سرزمینی و الزامات مطالعۀ تطبیقی آب

34. The Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland/Albania)(1949), ICJ Reports. 

35. United Nations, “International Drug Control Conventions” 2010/12/10, 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html. Last Visited 

2020/05/25. 

36. Valencia, Mark. Wu & Shicun. Hong, Nong (2016), UN Convention on the Law 

of the Sea and the South China Sea, Abingdon-on-Thames, Routledge pulishers. 

37. Vrancken, Patrick H.G (2011), South Africa and the Law of the Sea, Leiden, 

Brill Publishers.  

38. Wallace, R (2011), International Law, London, Sweet & Maxwell. 

39. Xue, Hanqin (2017), Jurisdiction of the International Court of Justice, Leiden, 

Brill Publishers. 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html.%20Last%20Visited%202020/05/25
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html.%20Last%20Visited%202020/05/25
https://books.google.com/url?client=ca-google-print&format=googleprint&num=0&id=qna1CwAAQBAJ&q=http://www.routledge.com/9781317005612&usg=AFQjCNHU-EIUh7yxFukKMHh4qocBSNzJ3w&source=gbs_buy_r

