
 

 

 دریایی تأمینیامنیت ترابری دریایی و اقدامات 
 14/5/1932 تاریخ پذیرش:    42/1/1932 تاریخ دریافت:

 1*پورحسن عالی 

 2**مژده بستان 

 چکیده
هتای دجاانهته ج   نامته المللی، موافقتت های بینترابری دریایی هنوز در زیر سایه پیمان

المللی نیاز به بستری های اهانی ج بینپیمانکند. احساس امنیت نمیحتی قوانین ملی، 

پیوستته ج   هتا آندارد که همه کشورهای دارای مرز دریایی ج حتی دیگر کشتورها بته   

 ن بستری فراهم نیست. مفادش را به اارا بگذارند که چنی

ایجاد التتاام   ج گاه برای باشتاب برای دفع تهدید یا خطر دریایی به تدابیر تأمینیاقدام 

تواند از دج اایگاه حقوقی ج نظامی اقدام میاین . شودگفته میی طرف دیگر عملی برا

شتده در قتانون   بینیبه اعمال موردهای پیش تأمینیدام بررسی شود. اایگاه حقوقی اق

شتود کته طهی تت    متی  ها، کاال ج مسافر گفتته هال متصدیان ترابری دریایی، کشتیدر ق

دفع خطر یا ایجتاد التتاام ج بته طتور     اهران زیان نداشته ج تنها برای ماهیت کیفری ج 

 شود. ربوط به حاکمیت سرزمینی انجام میجیژه در گستره دریایی م
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  تأمینیاقدام 
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 مقدمه
اسالمی ایران بتا دزدان دریتایی در خلتید عتدن بترای      درگیری نیرجی دریایی ارتش امهوری 

گریاانتدن  ج  32در چنتدین نوبتت از املته در مترداد      ،پاسداری از ترابتری تجتاری دریتایی   

هتای تجتاری   ی تجاری ایرانی از یک سو ج بازداشت کشتیهای دزدان دریایی از دج کشتکشتی

برای اعاده حق شتاکیان   در خلید فارس از سوی نیرجی دریایی سپاه های خارایبرخی شرکت

هتای کنتونی در ستپهر    از دج انس گوناگون است که در سالدج جاکنش  ،ایرانی از سوی دیگر

 را پیش کشیده است. های پاسداشت آنج شیوه دریا انجامیده ج چالش امنیت ترابری دریایی

ایتن جابستتگی بته دریتا،     اش به دریاست. جابستگیهر کشور به اندازه امنیت دریایی ارزش 

ثیر أآید را هتم تتتت تت   بخشی از خاک یک کشور به شمار می حتی ارزش دریای سرزمینی که

ج نظتامی  تصتادی، ارتهتاطی   ای که اگر بستر دریا از دریچته راههردهتای اق  دهد؛ به گونهقرار می

از امنیتت ملتی کشتوری    رجشن خواهد شد که امنیت دریایی بخشی اداناپتذیر   ،براسته شود

 مرز ج کناره دریایی است. است که دارای

دیپلماستی، اطالعتات،    عنصرهای چهارگانه قتدرت ملتی ی نتی   »مفهومی بر پایه  1امنیت دریایی

متیطتی ج اتاهری   یکتردی  که رج 4دی است ج از ت هیر ایمنی دریاییج اباارهای اقتصانیرجی نظامی 

امنیت دریتایی چهتار حتوزه عمتده دارد: امنیتت       .(Kraska and Pedrozo, 2013,5) «دارد، اداست

بتر  . دریا، امنیت بهداشت دریایی ج امنیت ترابری دریتایی  دریای سرزمینی، امنیت منابع دریایی ج زیر

دگرگتونی انتدکی   حسب نگرش به هنجارهای دریایی ممکن است گستره ج ب دهای امنیت دریتایی  

گیترد: امنیتت در برابتر تهدیتد     هفت حوزه را در بر متی »ت دریایی امنی ،داشته باشد. در یک رجیکرد

های بیگانه، امنیت ترابری، امنیتت متدیریت منتابع، امنیتت در برابتر قاچتاق، امنیتت در برابتر         دجلت

 .(Sloggett, 2013: 37) «شناسیاقیانوس اصول رخدادهای طهی ی ج امنیت ترجریسم، امنیت در برابر

بته م نتای نهتوده تهدیتد بترای       بته عنتوان بخشتی از امنیتت دریتایی      امنیت ترابری دریایی

 از طریق دریاست. در امنیت ترابری دریایی، افاجن بر بستر دریا، به کشتی به عنتوان  جنقلحمل

ان بته عنتوان موعتو     کتاال ج انست   طتور ینهمت های ترابری ج اباار شناجر در دریا ج نیا شرکت

                                                                                                                                        
1. Maritime Security 

2. Maritime Safety 
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 امنیتت ترابتری دریتایی هرچنتد از اهتت اهمیتت       ،از همتین رج  .شتود ترابری نیا پرداخته می

ای بتازیگران آن بته انتدازه   جلی گستتره ج   ،رسدهای امنیت دریایی نمیدیگر حوزه به راههردی،

هتای امنیتت   هامنیتت دیگتر گونت    به عنوان م یاری در ستنجش  شودمیبراسته است که سهب 

 دریایی به کار آید.

های شورای امنیت سازمان ملل بر عتد  پس از جعع تتریم جیژهبهی ایران امنیت ترابری دریای

در ایتن   ادا از کتاهش ترابتری دریتایی    ، بسیار شکننده شده است.1963کشتیرانی ایران در سال 

المللی پول ج حتی بته  های ایرانی به دلیل بدهی مالی یا مشکالت پرداخت بینتوقیف کشتی، دجره

اایگاه امنیتت ترابتری    ،با این حال های ترابری دریایی است.از امله آسیب هاآنحراج گذاشتن 

ایتران از ترابتری   جری بلکه میتاان بهتره   ،کندالمللی ت یین نمیهای بینتنها تتریم دریایی ایران را

ران بتا  راه دارد ج نیتا شتیوه ت امتل ایت     هتا آنغرافیایی ایران ج دریاهایی کته بته   دریایی، اایگاه ا

امنیت ترابری دریایی ایران پیش از جع یت بیانگر آن است که  ،المللج نظام بینکشورهای منطقه 

امنیتت ترابتری ایتران در گترج     در رجیکرد کلی،  هر چیا باید با راههردهای حقوقی سنجیده شود.

   اهمیت امنیت آن از سوی دیگر است.شناخت اایگاه ترابری دریایی در اهان از یک سو ج 

ها ج دریاهتا ج  اقیانوس پیوستههمبهره بسیار ج گسته کشتیرانی قلب اقتصاد اهانی است. امرجز

از یک سو ج ارزانی ترابری دریایی ج گنجتایش فتراجان    هاآنبودن بخش بارگی از مالکآزاد ج بی

 68بیشتتر از  »نه تنها سهب شده  ،سوی دیگراایی کاال ج مسافر از هج ااب دهییااها برای کشتی

، (CDR James Kraska, JAGC, USN: 361) «اهتانی از طریتق آب انجتام گیترد     ترابریدرصد 

انتدازی بترای گستترش هرچته بیشتتر      کشورهای بدجن مرز دریایی نیا چشتم  بلکه کشورها حتی

هایی بترای  دریایی گاه آسیبهای مثهت ترابری همین حال، جیژگی در ترابری دریایی داشته باشند.

ایمتن  »برخی کشورها همچون ایاالت متتده آمریکا، آیند که یت ترابری دریایی نیا به شمار میامن

سترزمینی ختود   های برجنمأموریت ترینرا به عنوان یکی از مهم دریاییترابری خطوط  داشتننگه

 .(CDR James Kraska, JAGC, USN: 361) «دانندمی

اشتاره  سته تهدیتد    توان بته رفته میهمرجیاند که ونریایی گوناگدتهدیدهای عد امنیت ترابری 

دجلتتی  هر کشتتی  ی یا تجاجز یک دجلت بر عد ترابری دریایی دجلت دیگر. انگاقدامات یکم، کرد: 

کشتی به عنتوان سترزمین ستیال ج بخشتی از      ،حامل پرچم کشور خود است ج از این رجیا عمومی 
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 گونه اقدام نظامی بر عد کشتتی یتا دریتای سترزمینی     . هرآیدار میبه شمقلمرج کشور دارای پرچم 

اقتدامات   هتا آنآیتد. دجم، اقتدامات مجرمانته کته در صتدر      انند تجاجز به سرزمین به شتمار متی  هم

نته امنیتت ترابتری دریتایی     تهدیتدهایی کته در زمی   بیشتتر   ترجریستی دریایی ج راهانی دریایی است.

ت دجلتت دارای دریتا،   تهدیتدا  . تهدیتدات داخلتی یتا   1ماننتد  »اند؛ شود، اقدامات مجرمانهترسیم می

 تیط زیستت( ج تخریب متیطی )م ج دزدی دریایی، یتیچندملمجرم  تهدیدات تهدیدات ترجریستی،

بتتا  ،در جاقتتع .(CDR James Kraska, JAGC, USN: 380)« غیرقتتانونیمهتتاارت دریتتایی  

هتای سیاستی ج   هتای گونتاگون اهتان بته اهتت دگرگتونی      کردن آتتش انتد در منطقته   فرجکش

در هتا  گیتری دجلتت  های ترجریستی ج راهانی دریایی که گاه از نیابتاقدامشدن اهان، جلی قطهیتک

 داشتتن نگته ایمتن   ،داشتته استت. از ایتن رج    ایکننتده یتره خافاایش  ،بهره نیستندبیپدیدآجری تنش 

کته  در آمریکتا ج ارجپتا    جیتژه بته  شتود ج دانسته متی های اهان دجلت خطوط دریایی از جاایف همه

هم هستتند، لتاجم پترداختن بته     المللی ج تجارت داخلی بسیار مبرای تجارت بین بندرهاکشتیرانی ج 

هتای  در منطقته  ایاهانی که به طتور فااینتده   در» ،بنابراین شود.احساس میهای امنیتی ادید رجش

هتا  در نگتاه ترجریستت   شهرهای بنتدری ، ت جهی ندارد که بسیاری از ج متمرکا شده متمدن ساحلی

 .(Cariag H. Allen: 171-172) «باشد هاآن هدفبرای ی غنی منطقه

مهتنتی بتر   کارها ج قوانین ملی ج ساحلی برای اعمال در ترابری دریتایی کته هرچنتد    سوم، راه

جلی برای کشتتی یتا متصتدی ترابتری کشتور       ،کننده استرجیکرد قانونی یا سیاست کشور اعمال

پراکنتدگی قتوانین ج هنجارهتای ترابتری      ،رجد. به ستخن دیگتر  گر به عنوان تهدید به شمار میدی

تواند آزادی ج امنیت ترابری شود که میومین گونه از تهدیداتی دانسته میسدریایی خود به عنوان 

 المللی است.  این پراکندگی قوانین گاه برخاسته از اسناد بین نادیده بگیرد.دریایی را 

نی مانند نظتام کیفرهتای ملتی ج    ، عمانت ااراهای گوناگوگفتهپیش سه تهدیددر پاسخ به 

است که نه  تأمینیتر از این دج، اقدامات جلی براسته ،خسارت هستنظام اهران المللی یا بین

بلکه پایته ج چرایتی آن بترای     ،شودز کیفرها ج اهران خسارت اعمال میتر اتنها بسیار باشتاب

بته م نتای کتنش قتانونی ستریع بترای        تتأمینی الوگیری از تتقق تهدید یا خطر است. اقتدام  

های قانونی کته در اصتل جاکتنش بته     . این کنشاست الوگیری از جقو  خطر یا ارم یا اند

هتای شتورای امنیتت    المللتی کته اقتدام   هم چهتره ملتی دارد ج هتم بتین     ،د استخطر یا تهدی

بیشتتر اقتدامات    ،در ترابری تجاری دریایی المللی است.بین تأمینیترین متور اقدامات تهبراس
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الش بنیتادین ستر   آنچته در ایتن زمینته بته عنتوان چت       شتود ج سرزمینی اعمال متی درجن تأمینی

برای پاسداشت امنیت ترابری دریایی است که  تأمینیابهام در نو  ج گستره اقدامات ، آجردیبرم

 بررستی  آهنتد  گتام سه این نوشتار در ممکن است خود تهدیدی بر عد ترابری دریایی شود. 

های بایسته برای در گام نخست بررسی خواهد شد که چگونه دریا، ارفیت این چالش را دارد؛

به اعتهار حقتوقی اقتدامات    ،دجمدر گام المللی دارد. ز اعمال قواعد حقوقی داخلی ج بینگریا ا

ج در گام ستوم   ترابری تجاری دریایی پرداخته قابل اعمال نسهت به تهدیدهای مرتهط با تأمینی

 شود.برای امنیت دریایی اشاره می تأمینینیا به راههردهای اعمال اقدامات 

 

 ترابری دریایی در بستر گریز .الف
اتایی کتاال یتا    هاست که متضمن ااب جنقلحملای از بخش دریایی شاخه جنقلحملترابری یا 

از ترابتری آبتی دانستت کته     تتر  مسافر از طریق دریاست. ترابری دریایی را باید مفهومی خاص

دریایی دارای دج  جنقلحملاصطالح » ،شود. در نگاه دیگرنیا می هاها ج رجدخانهشامل دریاچه

شتود کته دال   دریایی، به عملیاتی گفته می جنقلحملدر مفهوم اقتصادی آن، « اجل: »استم نی 

، بته  دریتایی  جنقتل حملج دجم در مفهوم حقوقی،  یاستدراایی کاال ج مسافر از طریق هبر ااب

: 1934زاده، تقتی ) «شودشود که برای تتقق این عملیات من قد مییکی از قراردادهایی گفته می

تر دریتا ج از طریتق   ترابتری دریتایی در بست    .Remond-Gouilloud, 1988 )(1)، به نقتل از  42

ج  برای کشتی ج کشتی نیا ابتااری ستیال  گیرد. دریا در حکم راهی بس گسترده کشتی انجام می

هتای فراجانتی بترای گریتا از     اتایی کتاال ج مستافر، هتر دج قابلیتت     هبرای اابت  گاه بس بارگ

 شود:پرداخته می ارفیت این دج قانونی دارند که در دنهاله به هایارچوبچ

 

 های ابزار ترابری؛ کشتیظرفیت. 1
ای )پارج، بادبان، بخار ج غیره( حرکت ج بتار ج مستافر   که رجی آب به جسیله است آلتی» کشتی

: 43/8/1929قتانون دریتایی ایتران مصتوب      54ماده  2مطابق بند  .(1984م ین، )« را حمل کند

از ااهر ت ریتف  «. »شود که برای حمل بار در دریا به کار رجدای اطالق میکشتی به هر جسیله»

که بترای حمتل کتاال از بارانتداز بته متتل       « کرای»ج « دجبه»د که ت ریف کشتی شامل آیمیبر



  41تابستان  86 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 106

که بته دلیتل عمتق کتم آب، کشتتی       ییبندرهااگرچه در  ؛شودرجد، نمیتوقف کشتی به کار می

رجیته  شتوند.  به کشتی منتقل متی « کرای»یا « دجبه»تواند تا اسکله الو بیاید، کاالها توسط نمی

کشتتی را شتامل هتر نتو      » نیتا  انگلستان پیشینه در زمینه دریانوردی مانندقضایی کشورهای با

گیترد،  کشتی باری دریاپیما که برای حمل کاال از بندری به بندر دیگری مورد استفاده قترار متی  

کشتتی  »، دیوان کشور فرانسته در رجیه  1622در سال  . همچنین،(225: 1959ید، ام)« انددانسته

شود که با تجهیاات ج اکیپ خاص خود سرجیس م ینی را انجام بدهد که به جاحدی اطالق می

ارفیت ج اسمی که برای آن   ،صرف نظر از اندازه ،تتقق یک صن ت مشخص کافی باشد برای

امتا ایتن    ،های مواود را مرتفتع نمتوده  از ابهام اگرچه ت ریف فوق ب ضی«. شده استانتخاب 

انتدرز،  ) «شتود ها نیتا متی  ی کوچک در رجدخانهت ریف ناقص است ج شامل جاحدهای شناجر

 .(4) (1982به نقل از فخاری،  28: 1931مس ودی،  ج منتظر

ماننتد مقتررات دریتایی     ؛انتد ب ضی از کشورها یگان شناجر را از کشتتی تفکیتک نمتوده   

یگتان شتناجر جاحتدی استت کته افترادی را بترای        »آمده است:  این کشور رجمانی. در قانون

ج در ت ریتف کشتتی   « نمایتد ها استخدام میها ج دریاچههدایت ج تجهیا در دریا ج رجدخانه

های داخلی ج سراسر کرانه قابتل کشتتیرانی   شود که در آببه جاحدی اطالق می»آمده است: 

جلی در ت ریف هر دج همسان بوده ج  ،شد باید بین یگان شناجر ج کشتی تفکیک قائل«. باشد

قابلیت  شود. ب ضی از کشورهاهای پارجیی کوچک ج کرای نیا میت ریف کشتی شامل قایق

. انتد ماننتد یونتان   فنی کشتی ج اختصاص آن به سفر دریایی را در قوانین خود لتتا  نمتوده  

شود کته  جاحدی اطالق میکشتی به »توان از کشتی ارائه داد این است: ت ریفی که به نظر می

از قابلیت کشتیرانی الزم در سفرهای دریایی برخوردار بتوده ج همچنتین آمتادگی فنتی الزم     

 «حمل مسافر ج ثهت در دفتر مخصوص جاحدی که دارای این جیژگی باشد را داراستت  برای

 .(28: 1931مس ودی،  ج اندرز، منتظر)

برختی کشتورها رستیده ج از املته      به تصتویب  4886دسامهر  11کنوانسیون رتردام در 

دریایی کاال جعتع نمتوده استت. ایتن      جنقلحملهایی است که مقرراتی در زمینه کنوانسیون

به م نتی هتر   « کشتی»جاژه »دارد: مقرر می 1ماده  45در ت ریف کشتی در بند  کنوانسیون نیا

تتلیتل  «. گیترد ای است که برای حمل کاالها از طریق دریتا متورد استتفاده قترار متی     کشتی
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موعتو  بتتتر را    دستت آمتتده،  ه المللتی بت  ت اریفی که از کشتی در مقررات داخلی ج بین

اجرها کته مصتوب   هتا ج شتن  کشتتی  نامه ثهتت ینیآ در قانون دریایی ج نیا سازد.تر میرجشن

گتذار  ونقتان  هر اابلکه  ،ت ریف نشدهبه صورت مجاا  گاه کتشتیهیچ، اندگذار ایرانیقانون

یتا شتناجر در عتمن آن    که کشتی  بوده موعوعی ثیرأهمواره تتت ت، دست بته تت ریف زده

ایتن ماهیتت ت ریتف     بته تواه  کتشتی را با ،در بخش بتاربری ،مثال برای .مطرح شده است

هتای  کنوانستیون ت. است  کتترده  عتمل گونهایتن گذارقانون نیا کرده ج در بخش حمل مسافر

 م اهتده  در کنوانسیون برجکستل،  ،عنوان مثال به .اندگرفته رجیه را پیش همینالمللی نیا بین

 (،1متاده   1)بنتد   1352های دریتاپیتما متتصوب  کشتی المللی تتدید مسئولیت صاحهانبین

طتتریق دریتا    مستافر از  مقررات مربوط به حمل زکردن ب ضی االمللی یکنواختم اهده بین

ریتف  ت ، به خطوط بارگیری کشتتی  المللی مربوطم اهده بین (،1)بند د ماده  1381مصوب 

ثیر موعتو  ختود ت ریتف    أتتت ت هاآنبلکه هریک از  ،هجردجاحدی از کشتی بته عتمل نیا

در نظر گرفتن مفهوم جیژه برای کتتشتی در   بنابراین،. دست داده استه متفاجتی از کتشتی بت

بلکته   ،دآیب نتمیاحسبه ج ناشناخته  ای غریبنه تنها رجیه ،یک از متوعوعات دریایی هتر

« انتد المللی نیا بته آن نظتر داشتته   گذاران داخلی ج بینفرآیندی است که نویسندگان ج قانون

 .(958-952: 1966متمدی، )

ج ستردرگمی  پوشیدگی شناسی کشتی خود سهب نهوده رجیکرد یکسان در ت ریف ج مصداق

به اای ت ریف مفهتومی یتا شتمارش     گاه کوشش شدهاز این رج،  .شودهنجارهای حقوقی می

. کشتی یک بنتای شتناجر بتا    1» ،مصداقی آن، به بیان جصفی کشتی پرداخته شود. بر این اساس

کلتک،   ،اش است. بنابراینتا حدی قابل انتساب به طراحی فرجرفته ،جرشدنقابلیتش برای غوطه

 .یستکشتی ن

به ایتن کتار    ج قادر از طریق آب در نظر گرفته شدهبرای حرکت بر رجی آب یا  دبای . بنا4

هرچنتد  دریاپیمتا  هواپیمای اما  ،ها کشتی هستندها ج قایق موتوریزیردریایی ،باشد. بنابراین نیا

 .  اش پرجازکردن استاما هدف اجلیه ،تواند بر رجی آب حرکت کندمی

توانتد  توانایی حمل مسافر یا کاالها را داشته باشد ج نمتی  حداقلی خاص جاب اد  . بنا باید9

 خیلی کوچک باشد.
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چنتین   حتماًکشتی  نیست ، حمل کاال یا مسافر است، نیازی. در حالی که هدف م مولی کشتی2

هتای  های تفریتی، قتایق کشتی شامل کشتی به طور م مول را انجام دهد تا در ت ریف بگنجد. کاری

قواعد حاکم بر کشتی به اهت نتو  ف الیتت    ،با جاود این .هستنیا های انگی ماهیگیری ج کشتی

یستتی  های بازرگتانی دریتایی با  های انگی ج کشتیخدمه کشتی ،برای مثال .با کشتی دیگر فرق دارد

 .(Falkanger and others, 2011: 44-45)« موعو  مقررات متفاجتی باشند

شتتی باشتد. ثهتت کشتتی ختود      تتر از ستاختار ک  شاید ثهت کشتی براسته ،نگاه حقوقیاز 

ثهتت کشتتی نشتان     ،در جاقتع  ای بر عوابط شناجر دریایی ج موعتو  ف الیتت آن استت.   نشانه

دهد هر شناجری از اهت حقوقی کشتتی نیستت ج ثهتت گتام مهمتی بترای برختی اعمتال         می

قتانون   1مطتابق متاده    .هنجارهای حقوقی مانند حمایت کیفری ج مدنی یا تاب یت کشتی استت 

 :1929دریایی ایران مصوب 

دست ساختمان باشتد(   هر کشتی دریاپیما )اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته ج یا در .1 

توانتد بتر طهتق    می ،تن ج جااد شرایط ذیل باشد 45شده آن حداقل خالص ثهتکه ارفیت غیر

هتوری استالمی   پترچم ام مقررات این قانون به ثهت رسیده ج تاب یت ایرانی ج حق برافراشتتن  

کشتی به اشخاص تابع ایران )اعم از طهی ی ج حقوقی( ت لتق داشتته    .الف ایران را داشته باشد:

نتام بتوده ج حتداقل     باشد ج در صورتی که کشتی مت لق به شرکت ایرانی باشد باید سهام آن با

هتق مقتررات ایتن    کشتی باید بتر ط  .ب درصد سرمایه جاق ی آن مت لق به اتها  ایرانی باشد. 51

 فصل به ثهت برسد.

های نفتی مت لق به اشخاص )اعم از طهی ی یا حقوقی( که به امر تولید ج یا تصفیه کشتی .4

تواننتد بتدجن رعایتت    نفت خام ج یا گاز ج یا متصوالت نفتی اشتغال دارند می جنقلحملج یا 

سازمان بنتادر ج کشتتیرانی بته    نفع ج موافقت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست ذی

 ثهت رسیده ج تاب یت ایران را تتصیل کنند.

شتود ج ارفیتت آن   هر کشتی کته در ایتران ستاخته متی    »قانون مذکور:  5بر طهق ماده  ،ینهمچن

 «.شودتن باشد تا جقتی که سازنده کشتی آن را تتویل نداده است کشتی ایرانی تلقی می 45حداقل 

ت برستند ج  های در دست ساختمان( باید موقتتاً بته ثهت   ماده )کشتیهای موعو  این کشتی

قانون دریایی ایران بیان  16صادر گردد. این موعو  در ماده  هاآننامه ثهت موقت اهت گواهی

 شده است.
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مالک  1929قانون دریایی ایران مصوب  15ج  3برای ثهت کشتی مطابق مواد  در عین حال،

های فنی کشتی کته  نامهکشتی ج یا نماینده جی باید تقاعای ثهت را همراه با ااهارنامه ج گواهی

المللتی کته صتالحیت آن    دار بینج یا یکی از مرااع صالحیتتوسط سازمان بنادر ج کشتیرانی 

بنتادر  صادر شده را در دج نسخه تنظیم ج به سازمان  ،مورد قهول سازمان بنادر ج کشتیرانی است

قانون مورد اشاره، چنانچه کشتی به موقع بته ثهتت    12ج کشتیرانی تسلیم نماید. مستفاد از ماده 

 .(9) نرسد، کشتی حق برافراشتن پرچم ایران را نخواهد داشت

ها بایستتی اطمینتان   کننده کشتی قهل از جاردشدن یک کشتی در دفتر ثهت کشتیکشور ثهت»

سازی( تأسیس یافته ج یتا  شرکت فرعی صاحب کشتی )کشتییابد که شرکت صاحب کشتی یا 

صتاحب   متل اصلی تجارتش مطابق با قوانین ج مقررات آن کشور در قلمرج آن کشتور استت.  

که ملیت کشور صاحب پترچم را داشتته باشتد    داشته باشد ماینده یا شخص مدیریتی نکشتی بایستی 

امتا   ،باشتد  شتخص حقتوقی  ص حقیقتی یتا   تواند شتخ یا در آن کشور ساکن شده باشد. نماینده می

باید بترای هتر فرآینتد قتانونی جاتود داشتته باشتد ج         جیبایستی عملکردهای مختلفی داشته باشد. 

بته  بته دلیتل عملکترد کشتتی     هایی که سرمایه کافی برای به دست آجردن پوشش بیمه برای خسارت

گتذاری  ت قتانون ئت هی» .(Falkanger and others, 2011: 53)« اشخاص ثالر جارد شده داشتته باشتد  

های خیالی اتخاذ کترد. قط نامته   المللی دریایی یک قط نامه برای الوگیری از ثهت کشتیسازمان بین

های مناسب ج اسناد مصدق هنگام ثهت کشتی برای شناستایی هویتت   ها را برای اعمال بررسیدجلت

   .(CDR Kraska, JAGC, USN: 369) «کشتی دعوت کرد

هتا ج هویتت مالتک کشتتی،     یافته در ثهت کشتتی تر شفافیت توس هالمللی قویهای بینمکانیام»

ها ج خدمه دریایی تجارتی چندملیتی ج چندپرچمی دنیا را تضتمین خواهتد کترد. قتوانین ج     متموله

هتا ج مجرمتان در حتال    شتود. ترجریستت  اارای ع یف به جسیله برخی کشورها مانع شفافیت متی 

ها تتت شخصیت حقوقی صوری، تغییر نام ج تغییتر  پذیری به جسیله ثهت کشتیاین آسیبحاعر از 

 .(CDR Kraska, JAGC, USN: 39) «کنندها استفاده میرند کشتی

در قتانون  »بتر دیگر این است که کشتی باید قابلیت دریتانوردی داشتته باشتد.     موردمسئله 

بتدین م نتی بتود کته کشتتی بایتد در       « قابلیتت دریتانوردی  »نرجژ جاژه  1389قابلیت دریانوردی 

شده را بدجن اینکه زنتدگی بشتری در خطتر باشتد، انجتام      بینید سفر پیشد که بتوانجع یتی باش
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که باید حمل شود ج اینکه چته زمتانی    ایجاق ی به نو  سفر، نو  متمولهاما امرجزه شرایط ؛ دهد

 1قابلیت دریتانوردی  .(Falkanger and others, 2011: 296) «بستگی خواهد داشت ،از سال است

، متصتدیان، کتارگااران، قط تات ج    ستازجبرگ کشتی از نظر تجهیاات، ساختمان ج ترکیتب،  ی نی 

گیرد، توانایی داشته ج از هتر حیتر بته حتد کفایتت      استفاده قرار میمصالح برای سفری که مورد 

قادر به تتمل خطرات دریایی ج حوادثی کته ممکتن استت در طتول     »کشتی باید  ،بنابراین«. باشد

صاحب کشتی باید قابلیت دریانوردی کشتی را بتا تواته بته نتو       ج سفر برای آن پیش آید، باشد

کشتتی بایتد از    ،همچنتین  ت یین کند. ،گیرددر آن انجام می متموله ج نو  کشتی ج فصلی که سفر

کننده، مستخدمان ج متصدیان امور مختلف کشتی اعتم از امتور فنتی ج تتدارکاتی ج     نظر کادر اداره

اداری در حد مطلوب ج الزم برای سفر مورد نظر باشد. انهارهتا، جستایل نقتل ج انتقتال متمولته،      

سوخت، غذا ج سایر احتیااات رجزمره کارکنان باید در حد کفایت باشد، چون کشتتی عتالجه بتر    

کشتی باید شترایط حمتل کتاالی     ،. بنابراینهست، انهار شناجری نیا جنقللحمایفای نقش جسیله 

 .(123: 1934زاده، تقی) «نماید نیا داشته باشدرا که حمل می (2ی )مخصوص

 

 های بستر ترابری؛ دریاواقعیت .2
ن بخش بارگی آزادبود سهببستر دریا به عنوان عامل نیرجمندی برای گریا از قواعد حقوقی به 

مترز دریتا بته فراتتر از دریتای       ،رل ناپتذیری آنهاستت. همچنتین   ها ج کنتت دریاها ج اقیانوساز 

پذیر نیست. در حالی که در مرز خشکی امکان بستتن  کنترل یراحت بهخشکی سرزمینی همانند 

هتای باشتتاب   گیری از اتت هست ج یا حتی با بهرهمرز یا بازداشت اشخاص یا اباارها در مرز 

در حتال   یرمجتاز غجلی رجشن نیست که کشتی  ،هست یرمجازغکردن هواپیماهای امکان کنترل

بایسته استت کته    ،توان کنترل کرد؟ از این رجشدن از دریای سرزمینی را با چه تدبیری میبرجن

توان بته  ا را میبندی حقوقی شناخته شود. دریستهاهت ددریا به عنوان بستر ترابری دریایی به 

تر از قلمرج قلمرج دریایی مفهومی خاصبندی کرد. یایی ج دریای آزاد دستهدج گستره قلمرج در

کننتد ج بته سته دستته     ها در آن حقوقی اعمال میقسمتی است که دجلت»قلمرج آبی آبی است. 

کنتد کته   مناطقی که دجلت ماننتد قلمترج خشتکی در آن اعمتال حاکمیتت متی       شود:تقسیم می

                                                                                                                                        
1. sea worthiness 
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ای های مجمع الجاایری. منطقهآب .ج ؛دریای سرزمینی .ب ؛های داخلیآب .الف از اندعهارت

کند: منطقه مجاجر اعمال می آنجایا قسمتی از حاکمیت خود را در که دجلت بخشی از مقررات 

 .فتالت قتاره ب   .کند: الفاعمال حقوق حاکم می آنجایا منطقه نظارت ج مناطقی که دجلت در 

 .(18: 1963زاده، )بید« انتصاری اقتصادیمنطقه 

 

 دریای سرزمینیکنترل در  .2-1

ای که در مورد دریا جاود بندی دجگانهژنو به دلیل تقسیم 1356دریای سرزمینی در کنوانسیون 

متابین  بخشتی از دریتا کته فتی    »داشت )منطقه تتت حاکمیت ج دریتای آزاد(، عهتارت بتود از    

ژنو منتاطق دریتایی افتاایش     1364اما در کنوانسیون  ،های داخلی ج دریای آزاد قرار داشتآب

متفتاجت از   نسیونت ریف این کنوا ،ج به همین دلیل منطقه انتصاری اقتصادی ایجاد شد یافت،

ای استت از دریتا کته    دریای سرزمینی منطقه 1364. مطابق با کنوانسیون است 1356کنوانسیون 

 .(15 :1963زاده، بید) «اقتصادی قرار داردطقه انتصاری های داخلی ج منمابین آبفی

هر دجلتتی حتق دارد عتر      1364کنوانسیون  9در مورد حدجد دریای سرزمینی طهق ماده 

دجلتت   ،مایل دریایی از خط مهدأ ت یین کند. در حقیقتت  14دریای سرزمینی خود را حداکثر تا 

های داخلی )در ساحلی حاکمیت خود را بر بخشی از منطقه دریا در ماجراء قلمرج خشکی، آب

های مجمتع الجاایتر( اعمتال خواهتد کترد کته       مورد کشورهای مجمع الجاایری در ماجراء آب

 ،الملتل بتر استاس حقتوق بتین    مایل دریایی تجاجز نخواهد کترد.   14عر  آن از خط مهدأ از 

اما الاام برای تسری به ثالتر منتوط بته     ،کندهر کشور را همان کشور ت یین میمناطق دریایی »

 .(18: 1963زاده، بید) «است المللینبوق رعایت مقررات حق

قانون مناطق دریایی امهوری اسالمی ایران در خلید فارس ج دریای عمان  4مطابق با ماده 

. مایتل دریتایی برابتر    استت مایتل دریتایی    14عر  دریای سرزمینی از خط مهدأ  91/1/1924

ااایر مت لتق بته ایتران اعتم از     »به این مورد نیا اشاره شده که  4متر است. در ذیل ماده  1654

داخل ج یتا ختارج دریتای سترزمینی باشتند، طهتق ایتن قتانون دارای دریتای سترزمینی            نکهیا

 «.مخصوص به خود هستند
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در »دارد: قانون مذکور در مورد تتداخل دریتای سترزمینی ایتران بتا ستایر دجل بیتان متی         2ماده 

مادامی کته   ،مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دجل مجاجر یا مقابل تداخل پیدا کند

ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران ج آن کشتور ختط   

 «.نقاط خطوط مهدأ طرفین به یک فاصله باشد تریننادیکفی است که کلیه نقاط آن از منص

هتایی  های داخلی صرفاً آبمنظور از آب»های ساحلی بخشی از دریای سرزمینی است. آب

ها( قرار دارد؛ بلکه به طور کلتی  نیست که در داخل قلمرج یک کشور )مانند رجدخانه ج دریاچه

 .(422: 1965زاده، موستی ) «که طترف خشتکی ختط مهتدأ قترار دارنتد       هایی استمقصود آب

قانون مناطق دریایی امهوری اسالمی ایران در خلید فتارس ج دریتای عمتان     9مستفاد از ماده 

هایی که بین خط مهدأ دریای سترزمینی ج قلمترج   از آب اندعهارتهای داخلی آب 91/1/1924

از یکتدیگر، از دج   هتا آنفاصتله   که نامت لقه به ایرهایی که بین ااایر آب ،خشکی ج همچنین

هتای جاقتع بتین    در ت ریفی دیگتر، آب . اندبرابر عر  دریای سرزمینی تجاجز نکند، جاقع شده

از  هتا آنفاصتله   که ناهای جاقع بین ااایر مت لق به ایرآب همچنینساحل ایران ج خط مهدأ ج 

 .(5) گرددهای داخلی کشور متسوب میمایل دریایی تجاجز نکند، آب 14یکدیگر از 

امهوری اسالمی ایران ختارج از قلمترج خشتکی ج    »دارد: مقرر می شدهقانون اشاره 1ماده 

ای از های داخلی ج ااایر خود در خلتید فتارس، تنگته هرمتا ج دریتای عمتان بتر منطقته        آب

این حاکمیتت  شود نیا حاکمیت دارد. های متصل به خط مهدأ که دریای سرزمینی نامیده میآب

 «.باشدهمچنین شامل فضای فوقانی، بستر ج زیر بستر دریای سرزمینی می

بودن قوانین ملی است. با این دریای سرزمینی به طور کامل پیرج اصل سرزمینی یا حاکمیتی

اگتر گستتره آن زیتاد باشتد، کشتورها را بته        جیژهبهشکنندگی کنترل در دریای سرزمینی  ،حال

ای کته از سترزمین خشتکی ج هتوایی     به گونته  ،سمت افاایش صالحیت اعمال قوانین کشانده

قانون مناطق دریایی امهوری اسالمی ایتران در خلتید فتارس ج     18ماده تر است. گیرانهسخت

دگی ج مجتازات  صتالحیت کیفتری، ت قیتب، رستی    »دارد: تصریح می 91/1/1924دریای عمان 

های در حال عهور از دریتای سترزمینی در متوارد زیتر در صتالحیت      ارایم ارتکابی در کشتی

چنانچته اثترات ج عواقتب اترم متواته       .الف باشد.مرااع قضایی امهوری اسالمی ایران می

چنانچه ارم ارتکابی مخل صلح ج نظم ج آرامتش داخلتی ج    .ب امهوری اسالمی ایران گردد.
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چنانچته فرمانتده کشتتی یتا نماینتده دیپلماتیتک یتا         ج. می دریای سرزمینی باشتد. نظم عمو یا

چنانچته رستیدگی ج    .د کنسولی دجلت صاحب پرچم کشتی تقاعای کمک ج رسیدگی نمایتد. 

 «.گردان عرجری باشدت قیب برای مهارزه با قاچاق مواد مخدر ج رجان

توانتد چتالش   کشتور دیگتر همتواره متی     یرنظامیغی افاایش صالحیت قوانین ملی بر کشت

درگیری صالحیت ایستای یک کشور ی نی دارنده دریای سرزمینی ج صتالحیت پویتای کشتور    

ت ختود،  کشورها در کنتار افتاایش صتالحی    ،دیگر ی نی دارنده کشتی را فراهم کند. از این رج

ین ج از منظر بیشتر نمادبندند که در عمل افاایش صالحیت را می ایهای دج یا چنداانههپیمان

هتای دجستویه ایتران بتا     ا قدرت حقتوقی. ایتن حالتت در پیمتان    دهد تقدرت سیاسی نشان می

موافقتنامته   19متاده  در  ،بترای نمونته   .شتود تجتاری دیتده متی    یرانیکشتدیگر در کشورهای 

ت گونه آمده اساین 1/14/1924کشتیرانی تجاری دریایی با دجلت امهوری بلغارستان مصوب 

باید در امور کیفری مربوط به ارائمتی  دار یکی از طرفین مت اهد نمیمقامات صالحیت -4»که 

اعمتال   ،که در عرشه کشتی تتت پرچم طرف مت اهد دیگر به هنگام توقف در بندر رجی دهد

 صالحیت کیفری نمایند مگر در موارد ذیل:

طرف مت اهتد )کته   دیگر گری به مواب درخواست نماینده دیپلماتیک یا کنسول .الف

کتراین( یتا بتا    جکنتد: ذکرشتده در موافقتنامته ایتران ج ا    کشتی با پرچم آن دریانوردی متی 

زمانی که برای ارم ارتکابی در قوانین داخلی کشتور مت اهتدی    .ب دارابودن موافقت آن.

کتراین  ج)سنگین بوده: ذکرشده در موافقتنامته ایتران ج ا   بندر آن توقف نمودهکه کشتی در 

زمانی که ارم ج آثار آن  .ج بینی شده است.سال حهس پیش 5مجازات کیفری بیش از  ،یا(

نظم عمومی را در ساحل یا در بندر به مخاطره اندازد یا امنیتت عمتومی )ملتی( را تتتت     

هنگامی که افراد خارج از خدمه کشتی در ارم مابور دخالت کننتد یتا    .د تأثیر قرار دهد.

بترای التوگیری از    ت.ه صورت گرفته باشد. هاآنپذیرنده یا علیه ارم توسط اتها  دجلت 

 گردان یا مواد رادیواکتیو.مواد مخدر، رجان یرقانونیغتجارت 

این ماده ارتهاطی با حق مقامات صالح طرفین مت اهد رااع به اارای قوانین ج مقتررات  . 9

متیط زیستت دریتایی،   شان در مورد حفظ سالمت عمومی، کنترل گمرکی، متافظت از داخلی

 «.ها، بنادر، اان افراد ج کاال ج پذیرش خارایان در سرزمینشان نداردامنیت کشتی
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توانتد بته آن   هیچ دجلتی نمتی  شتی انگی از مصونیت برخوردار است جشایان ذکر است ک

مورد ذکرشده را انجام دهد، دجلت ستاحلی ابتتدا    2اما اگر کشتی انگی یکی از  ،مت ر  شود

هتای دجلتت را تترک کنتد ج اگتر از بتاب نقتت مقتررات         خواهد کته آب از کشتی انگی می

کنتد. اگتر کشتتی    المللی دجلت صاحب پرچم را مطترح متی  خساراتی جارد کرده، مسئولیت بین

 رجد.یت آن از بین میهای ساحلی را ترک نکند، مصونانگی آب

 

 منطقه نظارت کنترل در .2-2
به بخشی از دریا در مجاجرت دریای سرزمینی کته در آن دجلتت ستاحلی نظتارت     »منطقه نظارت 

آجرد اطتالق  الزم را به منظور اعمال قوانین گمرکتی، متالی، بهداشتتی ج مهتاارتی بته عمتل متی       

توانتد در  دجلتت ستاحلی متی    ژنتو  1356 به مواب مقتررات  .(465: 1965زاده، موسی)« شودمی

هتای  نظارت الزم برای هتدف  ،ای از دریای آزاد که مجاجر دریای سرزمینی آن دجلت استمنطقه

، منطقته نظتارت را دیگتر    1364اما کنوانستیون  ؛ این کنوانسیون را اعمال کند 42در ماده  شدهگفته

بلکه آن را ااء منطقته انتصتاری اقتصتادی بته شتمار       ،نمایدبخشی از دریای آزاد متسوب نمی

مایلی ختط مهتدأ ت یتین     42منطقه نظارت نهاید از » 1364کنوانسیون  99ماده  4بند  طهق آجرد.می

این منطقه متتدجد   1356این در حالی است که در کنوانسیون «. عر  دریای سرزمینی فراتر رجد

 ریای سرزمینی شده بود.مایل دریایی از خط مهدأ ت یین عر  د 14به 

قانون مناطق دریایی امهتوری استالمی ایتران در خلتید فتارس ج دریتای عمتان         14ماده 

ای استت در مجتاجرت   منطقته نظتارت منطقته   »دارد: نیا در ت ریفی مشابه بیان می 91/1/1924

 هر کشور ساحلی از «.باشدمایل دریایی می 42دریای سرزمینی که حد خارای آن از خط مهدأ 

 99ی ج متاده  ژنتو رااتع بته دریتای سترزمین      1356کنوانسیون  42امله ایران با استناد به ماده 

قانون مناطق دریایی امهتوری استالمی ایتران در خلتید      19چنین ماده ج هم 1364کنوانسیون 

 تواند در منطقه نظارت خود اقدامات زیر را انجتام دهتد:  می 91/1/1924فارس ج دریای عمان 

نقت قوانین گمرکی، مالی، مهاارتی ج بهداشتی دجلتت ستاحلی در سترزمین یتا     الوگیری از 

مطابق  مجازات نقت مقررات فوق در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.، دریای سرزمینی خود
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دجلت ستاحلی حتق دارد مقتررات ختود را در خصتوص اشتیاء        1364کنوانسیون  989با ماده 

 جر خود هم اعمال کند.ی مجاتاریخی ج باستانی مواود در منطقه

نقتت مقتررات امنیتتی نیتا در      اشاره شتده  19ساخت که در ماده  خاطرنشانبایستی  ،الهته

بودن صالحیت کیفتری  این گااره ریشه در اصل جاق ی صالحیت دجلت ایران قرار گرفته است.

هتا را  های عد امنیت ملتی، صتالحیت دادگتاه   ایران نسهت به باه جیژهبهشورها دارد که بیشتر ک

 گستراند.عادی می یهاباهنسهت به 

فتر  بتر عتدم صتالحیت دجلتت ستاحلی بتر         1356در کنوانسیون ژنتو  » آنکهیک نکته 

منطقته   چتون  ،1364های خارای در منطقه نظارت استت، جلتی بتر استاس کنوانستیون      کشتی

نتیجته،  آید ج ااء منطقه انتصتاری اقتصتادی استت، در    نظارت ااء دریای آزاد به شمار نمی

شود ج در صورت برجز اختالف در متورد  فر  عدم صالحیت دجلت ساحلی کنار گذاشته می

تواته بته اهمیتت منتافع     »ج یتا  « عدل ج انصاف»صالحیت دجلت ساحلی مسئله باید بر اساس 

 .(463: 1965زاده، موسی)« ربط ج اهان به طور کلی فیصله یابدطرفین ذی« مربوط

شتی ایرانی مرتکب نقت سایر قوانین به غیر از قوانینی کته در  چنانچه ک شایان تواه است

شتود. پتس   توسط دجلت ایران ت قیب ج متاکمته متی   بازهممواد مورد اشاره آمده است، شود، 

صالحیت کامل ج تام بر منطقه نظارت خود ندارد، بلکه تا حتدجدی صتالحیت   »دجلت ساحلی 

های آن اشتاره شتده   تصریتاً به مصداقگیرد که شود ج فقط مواردی را در بر میآن متدجد می

د ج مخصتوص  . به عهارت دیگر، دجلت ساحلی بر منطقه نظارت، نوعی صالحیت متتدج است

 .(169: 1963شایگان، ) «دارد نه صالحیت تام

 
 منطقه انحصاری اقتصادیکنترل  .2-1

کنوانسیون در این زمینه مقترر  این  55ایجاد شد. ماده  1364این منطقه اجلین بار توسط کنوانسیون 

منطقه انتصاری اقتصادی در ماجرا ج مجاجر دریای سرزمینی قترار گرفتته ج تتابع نظتام     »دارد: می

حقوقی جیژه مقرر در این قسمت )قسمت پنجم کنوانستیون( استت. حقتوق ج صتالحیت دجلتت      

یون ت یتین  هتا طهتق مقتررات مربتوط بته ایتن کنوانست       های سایر دجلتساحلی ج حقوق ج آزادی

طهق همین ماده حد داخلی منطقه انتصاری اقتصادی، حد ختارای دریتای سترزمینی    «. »شودمی
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مایل دریایی از خط مهتدأ دریتای سترزمینی تجتاجز      488است ج حد خارای آن نیا نهاید بیش از 

تمایتل  توانند در صورت جلی کشورها می ،حداکثر قابل قهول را اعمال کرده 1364کند. کنوانسیون 

حدجد کمتری را برای منطقه خود ت یین کنند ج ت داد زیادی از کشتورها بتا جعت یت اغرافیتایی     

 .(462: 1965زاده، موسی)« ای اا این ندارندنامساعد، چاره

در فالت قاره ج منطقه انتصتاری اقتصتادی    احداث ج استفاده از تأسیسات نامهنییآ 1ماده 

در ت ریف منطقه انتصاری اقتصادی  46/3/1925عمان مصوب ایران در خلید فارس ج دریای 

( 488حداکثر بته عتر  دجیستت )   که ای خارج ج مجاجر دریای سرزمینی ناحیه»دارد: بیان می

هتای انتصتاری در   مایل دریای سرزمینی که در آن، کشور ساحلی دارای حقتوق ج صتالحیت  

ا جعت یت ختاص اغرافیتایی خلتید     ام» ،«های مربوط استمورد منابع طهی ی ج سایر صالحیت

هتایی کته توستط کشتورهای اطتراف بترای تتدیتد حتدجد منطقته          فارس ج سواحل آن ج رجش

 هتا آنانتصاری ماهیگیری ج انتصاری اقتصادی اتخاذ شده است، مواب تداخل مناطق دریتایی  

قطتر ج  شود. به عهارت دیگر، در این منطقه، اگر کشتورهایی نظیتر ایتران، عربستتان ست ودی،      می

امارات که منطقه انتصاری اقتصادی ج ستایر کشتورها کته منطقته انتصتاری متاهیگیری ت یتین        

های خلید فارس بسته خواهد شتد. از  اند، بخواهند آن را در خلید فارس اارا کنند، تمام آبکرده

ایگان، شت )« ناپتذیر خواهتد بتود   تتدید منطقه انتصاری اقتصتادی ج متاهیگیری ااتنتاب    ،این رج

قانون مناطق دریایی امهوری استالمی   13ماده  به همین دلیل است که مطابق .(166-162: 1963

حدجد منطقه انتصاری اقتصادی ج فتالت قتاره    91/1/1924ایران در خلید فارس ج دریای عمان 

های دجاانهه ت یین نشده باشد منطهق بتر  نامهامهوری اسالمی ایران مادامی که به مواب موافقت

 ترین نقاط خطوط مهدأ طرفین به یتک فاصتله باشتد.   خواهد بود که کلیه نقاط آن از نادیکخطی 

ای سرزمینی است که هر آنچته در  منطقه انتصاری اقتصادی از لتا  منابع عین دری»گفتنی است 

مت لتق بته    ،جا جاود داشت مت لق به دجلت ساحلی بود. پس هر آنچه در این منطقه جاود داردآن

« رانی، پرجاز ج... عین دریای آزاد استت ها مانند کشتیاما از نظر سایر استفاده ،است دجلت ساحلی

 .(92: 1963زاده، بید)

توان حقتوق دجل ستاحلی را در منطقته انتصتاری     می 1364کنوانسیون  58با تکیه بر ماده 

های ساحلی دارای حقتوق حاکمته در زمینته اکتشتاف،     دجلت اقتصادی به قرار زیر بیان داشت:
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تتوان از آب  )منظور مواد م دنی مختلفی است که متی  یرزندهغاستخراج، حفاات ج اداره منابع 

های فوقتانی منطقته انتصتاری اقتصتادی     ج آب بستر یرزدریا تتصیل کرد( ج زنده در بستر ج 

هتای اقتصتادی   ورد ستایر ف الیتت  دجلت ساحلی همچنین دارای حقوق حاکمه در مت باشند، می

هتای دریتایی ج بتاد    در منطقه از قهیل تولید انترژی از آب، اریتان   برداریبهرهبرای اکتشاف ج 

که این متورد بته مواتب     ...ها جایجاد ج استفاده از ااایر مصنوعی، تأسیسات، ساختماناست، 

ب ااتازه از دجلتت   بته کست   تتقیق ج کاجش علمی در منطقته، موکتول  ، 1364ماده کنوانسیون 

 حفاات ج نگهداری متیط دریایی ج مهارزه با آلودگی متیط زیست.ساحلی است، 

کننتده استت، چراکته از    اندکی گمراه 1364کنوانسیون  58مقرر در ماده « انتصاری»کلمه »

شود که این منطقه منتصراً تتت صتالحیت دجلتت ستاحلی    این کلمه چنین متهادر به ذهن می

ی منابع اقتصادی در مورد دریا، بستتر ج زیتر   گفت هرچند حقوق حاکمه بر کلیهاست، اما باید 

اما چنانچه دجلت ساحلی نتواند از منتابع   ،بستر دریا در این منطقه مت لق به دجلت ساحلی است

بترداری کنتد، بایستتی در    بهره -لطمه جارد نشود هاآنتا اایی که به - ماهی یا سایر منابع زنده

ااتازه دهتد در    هتا آنها نیا سهیم شود ج بته  تواند صید کند، با سایر دجلتود میمازاد آنچه خ

 .(168: 1963شایگان، )« اقتصادی اج به ماهیگیری بپردازندمنطقه انتصاری 

گتتذاری ج اعمتتال قتتوانین در منطقتته صتتالحیت قتتانون 1364بختتش یتتازدهم کنوانستتیون »

هتا،  ، انتوا  آلتودگی ناشتی از کشتتی    زائدانتصاری اقتصادی را به منظور مقابله با ریختن مواد 

مقترر   1364آلودگی ناشی از ف الیت در بستر دریاها را به دجلت ساحلی داده است. کنوانسیون 

یار مهم باشد، مقامات دجلتت  دارد که در مواردی که تخلف مشهود ج آلودگی ناشی از آن بسمی

توانند در منطقه انتصاری اقتصادی اقدام به ت قیب ج توقیف کشتی خطاکار ج احیاناً ساحلی می

 «.(448اخدای آن کند )ماده ی نمتاکمه

قانون مناطق دریایی امهوری اسالمی ایتران در خلتید فتارس ج دریتای عمتان       48ماده 

های کیفری ج متدنی ختود را   اسالمی ایران صالحیتامهوری »د: کنتصریح می 91/1/1924

درباره متخلفین از مقررات منطقه انتصاری اقتصادی ج فالت قاره اعمال ج بر حستب متورد   

نامه احداث ج استتفاده  آیین ،چنینهم «.اقدام خواهد کرد هاآننسهت به بازرسی ج یا توقیف 

یران در خلید فارس ج دریای عمان، در فالت قاره ج منطقه انتصاری اقتصادی ا از تأسیسات
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در صتورت نقتت مقتررات ایمنتی، امنیتتی از طترف       »چنین مقرر داشته استت:   11در ماده 

این  4ها ج اشخاص در مناطق یادشده )حریم ایمنی تأسیسات موعو  ماده شناجرها ج کشتی

گیرانته، مرااتع   ج پتیش  تتأمینی نامه( در باال عالجه بر ت قیب ااایی ج مدنی ج اقدامات آیین

امور خاراه به اطال  کشور صتاحب پترچم خواهنتد     جزارتایرانی فوراً مراتب را از طریق 

رساند. در صورت عدم دسترسی به متخلف، جزارت امتور خاراته مکلتف استت از دجلتت      

یادشده بخواهد نسهت به پیگرد قتانونی جی اقتدام ج نتیجته را بته اطتال  دجلتت امهتوری        

هتا  المللی در مورد صتالحیت حاکمیتت دجلتت   هرچند در قوانین بین «.داسالمی ایران برسان

اما ایران به مواب قوانینی که ذکر شد، برای خود صالحیت کیفتری ج   ،سخنی به میان نیامده

 مدنی در این منطقه قائل شده است.

 

 دریای آزاد کنترل .2-1

هتا اطتالق   دریاها ج اقیتانوس ، دریای آزاد به آن قسمت از 1364کنوانسیون  68به مواب ماده 

 ،شود که ماجرای منطقه انتصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا داخلی یک دجلت ج همچنینمی

 68الجاایتری قترار گرفتته باشتد. متاده       های مجمع الجاایری یتک کشتور مجمتع   فراتر از آب

 1364نستیون  کنوا 56هایی را که کشورها به مواب متاده  کنوانسیون مذکور به هیچ جاه آزادی

 کند.از آن در منطقه انتصاری اقتصادی برخوردارند، متدجد نمی

دریای آزاد بته رجی  »، 1364کنوانسیون  63ج  62ج مواد  1356کنوانسیون  4به مواب ماده 

تواند ادعای مشرجعی بته  ساحلی باز است ج هیچ دجلتی نمیها اعم از ساحلی ج غیرکلیه دجلت

های آزادی 1364ج  1356های مطابق کنوانسیون«. »آن داشته باشد منظور حاکمیت بر قسمتی از

. آزادی ت هیه کابتل ج خطتوط   9 ؛. آزادی صید4 ؛. آزادی کشتیرانی1 از اندعهارتشده شناسایی

. آزادی در امر ساختن ااایتر مصتنوعی ج ستایر تأسیستات     5 ؛. آزادی پرجاز2 ؛ییایردریزلوله 

ساحلی هر دجلتی اعم از ساحلی ج غیر .. آزادی تتقیقات علمی8 ؛المللمجاز توسط حقوق بین

کشتیرانی در دریتای آزاد بگمتارد   اند به هایی را که پرچم آن دجلت را برافراشتهحق دارد کشتی

 (. 1364کنوانسیون  35)ماده 
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ها دارای ملیتی هستند کته پترچم آن   کشتی در دریای آزاد تنها صالحیت پویا حاکم است ج

. در صورت جقو  تصادم در دریای آزاد، مسههین تصادم را تنها به جسیله مقامات اندفراشتهبرارا 

به عهارت دیگتر، در دریتای آزاد، هتر    »توان ت قیب کرد. قضایی کشور صاحب پرچم کشتی می

کنتد ج  کشتی تابع صالحیت قضایی کشوری است که پیوسته با پرچم آن کشور دریانوردی متی 

دهد زیر پرچم آن دجلتت  صاحب پرچم، دجلتی است که به کشتی ااازه می به طور کلی، دجلت

هتا در  گذاری ج اعمال قوانین بر کشتتی دریانوردی کند ج دارای حق انتصاری صالحیت قانون

  .(135: 1963ن، شایگا) «دریای آزاد است

 

 قانونی دریایی تأمینیاقدامات  .ب
المللتی گفتته   خطتر فتردی، ام تی ج بتین     به تدابیر قانونی برای دفع تهدید یا تأمینیاقدامات 

الاامتی بتدجن صتهغه اخالقتی کته دربتاره افتراد         تدابیری است»فردی  تأمینیشود. اقدامات می

شود کنند به مواب حکم دادگاه اتخاذ میخطرناکی که نظم ااتماعی را با رفتار خود تهدید می

ایتن خطرنتاکی جیتژه     .(195: 1963اردبیلتی،  )« گیتری از جقتو  اترم استت    ج هدف آن پتیش 

ام ی نستهت   تأمینیگیرد. اقدامات می ست ج اشخاص حقوقی را نیا در براشخاص حقیقی نی

المللتی بته تتدابیر    بتین  تأمینی شود ج اقداماتمانند شورش اعمال میبه خطر یا تهدید گرجهی 

شود که بیشتر بتا اقتدامات   گفته می سوی کشور یا کشورها بایسته برای دفع تهدید یا تجاجز از

شتود. اقتدامات   شتناخته متی   دستانه کشتورها یا دفا  مشرج  یا پیش شورای امنیت سازمان ملل

بینتی  پتیش  رند کیفری نداشته ج چون از سوی قانون برای زدجدن خطر یا کنترل تهدید تأمینی

موران مترتهط نیتا اعمتال شتود.     أست از سوی مت شود، لاجماً چهره قضایی نداشته ج ممکن امی

دریتایی نستهت بته     تتأمینی گشای فهم اعمال اقدامات راه تأمینیهمین نکته کلیدی در اقدامات 

 تهدیدها ج خطرهای بستر دریاست.

دریایی نسهت به اشخاص حقیقی یا همان کارکنان ج بازیگران انسانی ترابتری   تأمینیاقدامات 

ها ج نهادهای متصدی ترابری دریایی ج ابتاار کته همتان    یا همان شرکتریایی، اشخاص حقوقی د

نسهت به اشتخاص حقیقتی از اهتت انجتام بتاه،       تأمینیکشتی است، قابل اعمال است. اقدامات 
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نسهت به اشخاص حقوقی از اهت تسهیل انجام باه در آینده ج نسهت به کشتتی از اهتت ابتاار    

بینتی  پتیش  1993 تتأمینی در قانون اقتدامات  شود که هر سه گونه از تدبیر اعمال می شدنباه جاقع

ج به مواب جاپسین ماده قانون مجازات استالمی   1934این قانون در سال  در عین حال، .شده بود

بینی نشده کته ایتن نیتا اعمتال     پیش 1993یگاین رجشنی برای قانون سال نسخ شد ج تا کنون اا

در این حتوزه   ،با این حال کند.دار میج پرسشرابری دریایی را پوشیده در حوزه ت تأمینیاقدامات 

 بینی شده است.پیش تأمینیاقدامات  بر حسب مورددر قوانین گوناگون 

سهت به متصتدیان ترابتری دریتایی    ن تأمینیاقدام  : نسبت به متصدیان ترابری دریایی:یک

باشد. بازداشت اشخاص حقیقی تواند هم نسهت به اشخاص حقیقی ج هم اشخاص حقوقی می

ز سوی ایتران در  ا 1932مانند بازداشت صیادان چینی غیرمجاز در کناره دریایی عمان در مرداد 

 ،باه انجامی، این اقدام ایران برای پیگرد قضایی استت  سهبهرچند به گیرد. این راستا اای می

گیترد ج بتا   ام نمتی انجت جلی بیشتر موردها در پیوند کشورهای دجست دادرسی کیفری راستتین  

ان همتان بازداشتت چندگاهته،    ، در پایت هتا آنها یا متصدیان ج رهاشدن کشتی هازنیچانهانجام 

شود کته در ایتن حتال متاهیتی     اشخاص حقیقی یا شناجرهای آنان میترین پاسخ برای براسته

 تا کیفری. کندمیپیدا  تأمینی

. دائم یک مؤسسه یا شرکت اشاره کترد توان به ت طیلی موقت یا می درباره اشخاص حقوقی

قتانون مجتازات متخلفتین از ت رفته نتر  حمتل کتاال ج مستافر          1برای مثال به مواتب متاده   

ی که از ت رفته نتر  حمتل کتاال ج     جنقلحملکاری ها، مؤسسات ج یا پیمان، شرکت49/1/1982

عالجه بتر اااهتای نقتدی     .کنندشود، تجاجز میمسافر که توسط جزارت راه ج ترابری اعالم می

رجز، برای بتار دجم ت طیلتی    25تا  15مذکور در این ماده، برای بار اجل ت طیلی موقت به مدت 

 رج خواهند شد.هبه مدت شش ماه ج برای بار سوم با ت طیلی دائم رجب

امهوری اسالمی برداری از منابع آبای قانون حفاات ج بهره 44ماده « ب»در بند  ،چنینهم

هتای  های مسری ج تخلیه فاعالبایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماری، 1922ایران مصوب 

د، اترم دانستته شتده ج در    صن تی ج هر گونه مواد آالینده که باعر خسارت به منابع آبای شو

ادامه ماده چنین بیان شده که متاکم قضایی جاحد آالینده را نیتا تتا رفتع نقتص از ادامته کتار       

 شود.متسوب می تأمینیاقدام  ،. این بازداشتن از ادامه کارداردیبازم
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هتای  چنانچه مؤسستات ج شترکت  ، 46/2/1969قانون مهارزه با قاچاق انسان  5ماده مطابق 

با نام ج عنوان دیگتری تشتکیل شتده     این قانون، جلو به قصد ارتکاب ارائم موعو خصوصی 

ف الیت یا مجتوز مربتوط ابطتال ج مؤسسته ج      پرجانه های مقرر،باشند، عالجه بر اعمال مجازات

در این ماده رجشن است که ابطتال پرجانته   . گردید خواهد ت طیل شرکت به دستور مقام قضائی

 گتردد، جلتی  زیرا کیفر تکمیلی به کیفر اصلی افاجن متی  ،فر تکمیلی نیستیا ف الیت شرکت، کی

عتالجه بتر اعمتال    »برای اشتخاص حقتوقی استت ج ت هیتر      در این ماده، این عمانت اارا تنها

نه به م نای اعمال بر شخص حقوقی، بلکته اعمتال بتر مترتکهین شتخص      « های مقررمجازات

عتمانت ااترای    ،ه، خواهتد بتود. بتدین حتال    بینتی شتد  های پیشتین پتیش  حقیقی که در ماده

 است. تأمینیگفته، شده در ماده پیشبینیپیش

در »دارد: نیا در تهصره خود بیان متی  9/18/1934قانون مهارزه با قاچاق کاال ج ارز  28ماده 

صورتی که شرکت ج مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود ج یا پس از تأسیس، ف الیت ج هدف 

شود در مرتهه اجل، ف الیت شرکت سه ماه تا یک سال ت لیق می ،منترف گردد آن به این منظور

الهته در این ماده تنها ت لیق برای مدت سه ماه تتا   «.گرددج در صورت تکرار، شرکت منتل می

انتتالل   جلتی  ،دانستت  تتأمینی اقتدام  تتوان  گیرد را مییک سال را که برای بار اجل صورت می

 شود.مجازات کیفری اصلی است که بر شخص حقوقی تتمیل می

بینتی شتده استت. بته     پتیش  44/6/1938قانون امور گمرکتی   55دیگر در ماده  تأمینیاقدام 

هتای  در موارد استثنائی که ان قوی به تخلف جاتود دارد ج بتر اثتر کنتترل    »مواب این ماده: 

ج پرجانه عهور کشف شود، در مورد کاالی اعتافی   گمرکی در مسیر عهور، اختالفی بین متموله

 د.شتو اقتدام متی  ت قاچتاق  نسهت به عهط کاال ج در مورد کاالی کسری ج مغایر، طهتق مقتررا  

نسهت به متموله عهوری قاچاق  چنانچه برای نیرجی انتظامی در طول مسیر عهور کاال ان قوی

گونته دختل ج تصترف در     کامیون یا بارگند بتا هتر   پلمپبه جاود آید یا با فک مهر ج موم ج 

ج بازرسی متموله فقط با حضتور نماینتده    پلمپکاالی عهوری موااه گردد، فک مهر ج موم ج 

 «.تپذیر اسامکان مجلسصورتگمرک ج تنظیم 

مطابق این ماده در صورتی که در طول مسیر عهتور اتن قتوی قاچتاق نستهت بته        ،بنابراین

ود آید، فک مهر ج متوم ج پلمتپ ج بازرستی متمولته از ستوی نیترجی       متموله عهوری به جا
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اقتدام   هتا آنایتن عمتل    ،پذیر است که در این صتورت انتظامی با حضور نماینده گمرک امکان

 شود.متسوب می تأمینی

های شایستگی دریانوردی که توسط ستازمان بنتادر ج کشتتیرانی صتادر     نامهدر مورد گواهی

نامته اارایتی   آیین 12جاقع شوند، ماده  سوءاستفادهمورد ا ل یا  هاآنشوند، در صورتی که می

هتای  های شایستگی دریانوردی افستران نتاجبر ج فرمانتدهان کشتتی    نامهصدجر ج اعطای گواهی

شورای عالی سازمان بنادر ج کشتتیرانی بیتان    1986بازرگانی در مسافات نامتدجد مصوب سال 

عالجه بر ت قیب از طریق مرااع قضایی، این اسناد توسط سازمان بنادر ج کشتتیرانی  دارد که می

نمودن این استناد توستط ستازمان متذکور     رسد عهط ج باطلشوند. به نظر میعهط ج باطل می

 شود.متسوب می تأمینیاقدام 

رفتته یتا   عهط اشیا ج اموالی که در ارتکاب ارم بته کتار   : : نسبت به ابزار ترابری دریاییدو

آن  کته گتاه از  از بتاه  عهط اموال به دست آمده  نیادر ارم بوده ج  یریکارگبه برای مقصود از آن

مصتادره امتوال در    استت.  تتأمینی اقدام ترین ترین ج مهمبراسته ،نوان مصادره یاد شده استبا ع

اعمتال  واتب حکتم متکومیتت دادگتاه     شود که تنها بته م م حقوقی ایران یک کیفر دانسته مینظا

 48در متاده  های مهم کیفر ت ایتری،  نیا به عنوان یکی از دراه« مصادره کل اموال»ت هیر شود. می

وی که به تصرف همه دارایتی از ست   به عنوان عمانت اارایی برای شخص حقوقی متکوم است

اموال، تنها اموال بته دستت آمتده از بتاه مصتادره       عادی در مصادره ،شود. در برابردجلت گفته می

بته  هرچنتد  عهط مال  ،کند. در جاقعشود که م نایی نادیک به عهط اموال در مقام کیفر پیدا میمی

 تتأمینی جلی طهی ت این اقتدام،   ،ای پوشیده استا در اامه مصادره رفتن تا اندازهکیفربودن ی دلیل

 جگرفتن احضتار متتهم در کفالتت    قضایی برای تأمیناتی مانند نادیده جاکنش سهباست ج حتی به 

 شود.گرفتن اباار به کار گرفته در باه، از طهی ت کیفر دجر میجثیقه یا 

بته مواتب مقتررات    یا ارایم گونتاگون  مصادره کشتی برای تخلفات » ،در ترابری دریایی

تی ختاطی )ج  افتد، مالکیت کشاتفاق می مصادرهاایی که  ،بیشتر مناطق دریایی مجاز شده است

ثرتری )ج ؤتیارات عتمانت ااترای مت   . این اخشودبه دجلت منتقل می حاصل هر فرجش کشتی(

( برای نقت قوانین مواد مخدر، گمرک ج قوانین عمومی مشابه نسهت به هر یک از حقوق برتر
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رهتن دریتایی فتراهم    المللی حقتوق ممتتازه ج   های مختلف بینامنیتی مواود تتت کنوانسیون

 .(Tetley, William, 1996: 243)« کندمی

برداری از منابع آبتای امهتوری استالمی ایتران مصتوب      قانون حفاات ج بهره 44در ماده 

ج همچنین شتناجر صتیادی    هاآنبه مصادره متصوالت صیادی ج یا حاصل فرجش  12/8/1922

در ارتکاب ارائم موعو  متواد ایتن قتانون     کاررفتهبهج آالت ج ادجات صید ج سایر اباار مواد 

تمامی »دارد: بیان می 46/2/1969قانون مهارزه با قاچاق انسان  6همچنین ماده  اشاره شده است.

 ،انتد اختصاص داده شتده  «قاچاق انسان» که عالماً ج عامداً به امر اینقلیه یطجسا، اسهاب ج اشیا

 «.خواهد شدبه نفع دجلت عهط 

در صورت قاچاق کتاال ج   9/18/1934قانون مهارزه با قاچاق کاال ج ارز  44ج  41، 16مطابق مواد 

ج همچنتین   48مطتابق بتا متاده     ،به عالجه (8) گردد.ارز ج حمل یا نگهداری آن، کاال یا ارز عهط می

قانون مورد اشاره جسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کاال ج ارز در صورت جاتود شترایطی    49ماده 

هتای آن:  ج تهصتره  48اند. به مواب متاده  گفته، تصریح شدهشود. این شرایط در مواد پیشعهط می

این قانون، اعم از زمینتی، دریتایی    16اده جسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالی موعو  م»

جسایل نقلیه سهک در صورتی کته ارزش کتاالی قاچتاق     -الف :گرددج هوایی به شرح زیر عهط می

ستنگین  جسایل نقلیه نیمته  –پ  ...–ب  .یشتر باشدبریال یا  (188.888.888مکشوفه یکصد میلیون )

ریال یتا   (388.888.888) هوایی ج دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه نهصد میلیون

جسایل نقلیه سنگین هوایی ج دریایی در صورتی که ارزش کتاالی قاچتاق    –ث ... –ت  .بیشتر باشد

 .ریال یا بیشتر باشد (9.888.888.888) یلیاردممکشوفه سه 

تر از عتهط دانستته   موقتی ج خفیف تأمینیان اقدام این ماده، توقیف به عنو 1تهصره بر پایه 

در غیتر از   طهق این مقترره،  شده ج پیش از صدجر حکم ج در فرآیند رسیدگی نیا شدنی است.

علیته اترف دج متاه از تتاریخ      شود ج در صورتی که متکومٌموارد فوق جسیله نقلیه توقیف می

از متل فرجش جسیله نقلیه برداشتت ج   ،یمه نقدی مورد حکم را نپردازدابالغ حکم قط ی، ار

ستنگین ج  توقیف نه بترای جستایل غیتر ستهک، نیمته      ،در جاقع .گرددمابقی به مالک مسترد می

جلی در اایی که ارزش کاال قاچاق شده،  ،سنگین که برای همین سه گونه از اباار ترابری است

در صتورتی کته    ،با این حتال  از اندازه مقرر برای هر یک از جسایل بر حسب مورد کمتر باشد.



  41تابستان  86 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 128

ارتکاب ارم قاچاق با هر یک از انوا  جسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شتود ج ارزش  

 .شودجسیله نقلیه عهط می ،باشدکاال در مجمو  م ادل یا بیشتر از مهالغ این ماده 

در صورتی که جسیله نقلیه مت لق به شخصتی غیتر از مرتکتب     گفتهماده پیش 2تهصره طهق 

با علم ج اطال  مالک بترای ارتکتاب    ،قاچاق باشد ج از قرائنی از قهیل سابقه مرتکب ثابت شود

جستیله   ،شود ج در غیر این صورتقاچاق در اختیار جی قرار گرفته است، جسیله نقلیه عهط می

 .گرددنقلیه به مالک مسترد ج م ادل ارزش آن به اریمه نقدی مرتکب اعافه می

قتانون  هایی همتراه استت کته حتتی     با چالشپیکر های پهنتوقیف اباارهای بارگی مانند کشتی

هتای  انوا  کشتتی » ،این قانون 42نیا در این زمینه احتیاط کرده است. طهق ماده  1982مصوب  مدنی

شتود ج  ها ج دریاها ساخته متی هایی که در رجی رجدخانهها ج آسیاها ج حمامکوچک ج بارگ ج قایق

 ،به طرز ساختمان ااج بنای عمتارتی نهاشتد   هایی که نظررا حرکت داد ج کلیه کارخانه هاآنتوان می

موافتق   هتا آنداخل در منقوالت است جلی توقیف ب ضی از اشیاء مابوره ممکن است نظر به اهمیت 

، توقیتف  «ترتیهات خاصه»های مرتهط با این ترین مقررهیکی از براسته «.ترتیهات خاصه به عمل آید

امهوری اسالمی ایران در خلید فتارس ج   دریاییطق قانون منا 11های بیگانه است. طهق ماده کشتی

تواننتد در متوارد   صالح دجلت امهوری اسالمی ایتران متی  مقامات ذی ،1924مصوب  دریای عمان

کتردن تغییتر مستیر ج یتا     ، نستهت بته متوقتف   مین ج یا احکام متکومیتأی قرار تزیر به منظور اارا

داخلتی ایتران ختارج ج     هایآبکشتی از  -الفازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند: توقیف کشتی ج ب

کشتتی   -ج کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشتد.  -ب در دریای سرزمینی در حرکت باشد.

، مین ج یتا حکتم متکومیتت   أقترار تت   منشتأ مشرجط بر اینکه  ،در حال عهور از دریای سرزمینی باشد

 الاامات ناشی از مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.ت هدات ج یا 

یگتاه اصتلی آن بترای    های ایرانی نیا نظر دارد جلتی اا هرچند به اطالق به کشتی ،این ماده

های ذیصالحی انجتام شتود   جلی این توقیف باید از سوی مقام های بیگانه استاعمال بر کشتی

 ااراکننتده  «صالحذیمقام » ،به سخن دیگر که طهق قانون باید دستورهای قضایی را اارا کنند.

توانتد آن را  تواه به اختیارهای قانونی ختود متی  شود ج هم قاعی با بینی میهم در قانون پیش

 ت یین کند.
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های متدنی کشتتی نیتا جاتود     های کیفری، مصادرهبر مصادره افاجن ،نظام حقوقی آمریکا در

مصادره مدنی هر جستیله   ،1328از دارجی مخدر  سوءاستفادهدارد. قانون اامع الوگیری ج کنترل 

، فرجش، یا تملک انس ممنو  )قاچاق( را مقترر  استفاده شده جنقلحملکه در نقلیه شامل کشتی 

کند. هم قانون موعوعه ج هم رجیه قضایی به دجلت صالحیت انتخاب اینکه آیا یتک مصتادره   می

کتاالی قاچتاق   از  یهایی حتی جقتی مقدار کمچنین مصادرهکنند. مدنی را ت قیب کنند را اعطا می

. جقتتی  1تواند توقیف شود: کشتی در چهار موق یت می» اند.، مورد حمایت قرار گرفتهکشف شده

. جقتی کشتی موعو  مصتادره قهلتی   4مجوز است به مواب بازداشت یا بازرسی  توقیف به دنهال

 شتده بودن متال توقیتف  خطرناک. جقتی دلیل متتمل ج عقالیی برای 9به نفع ایاالت متتده است 

اینکه مال موعو  مصادره مدنی به مواتب  مهنی بر  دلیل متتمل ج عقالیی یجقت. 2جاود دارد ج 

جقتتی  ، اهران خستارت متدنی فتر  شتده    نوعی قانون است، جاود دارد. به دلیل اینکه مصادره 

بتار اثهتات بتر دجش خواهتان     کند، دجلت جاود دلیل متتمل ج عقالیی برای توقیف را احراز می

شده ستری اً بتدجن هتیچ    عالجه بر این، کشتی توقیفشود. نهاده میگناه( الک یا دارنده منافع بیم)

 .(Tetley, William, 1996: 24« )شودیدگی قضایی قهلی مصادره میرس

توانتد  شود ج در صورتی که مالتک کشتتی کته متی    کشتی مال منقول متسوب می ،بنابراین

شخص حقیقی یا حقوقی باشد، بدهی داشته باشد، کشتی بته عنتوان متال قابتل توقیتف استت       

توقیف کشتی را به عنوان عتمانت ااترای    ،شود. بنابراینبرداشت می 41که از ماده  گونههمان

 (2) توان در نظر گرفت.مدنی نیا می

برای متتدالشکل کردن قواعد ج مقررات مربوط به دستگیری ج توقیتف کشتتی، در ستال    »

هتای  مربوط به دستتگیری کشتتی   المللیبینکنوانسیون »میالدی کنوانسیونی تتت عنوان  1354

 به تصویب رسید.« دریاپیما

هر کشتی دریاپیما کته پترچم کشتورهای عضتو      ،1354کنوانسیون برجکسل  1به مواب ماده 

کنوانسیون را حمل نماید، در صورت طرح هر گونه دعوای دریایی علیه آن قابتل توقیتف توستط    

صتالح  کنوانسیون فقط دادگتاه ج مرااتع ذی   2دار قضایی خواهد بود. برابر ماده مرااع صالحیت

ورهای عضو را برافراشته توقیتف  توانند کشتی را که پرچم یکی از کشقضایی کشورهای عضو می

دیدگان از حوادث ج ستوانح ج  تأمین هرچه بیشتر حقوق زیان ،هدف اصلی کنوانسیون (6) نمایند.
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. به همین دلیل برابر کنوانسیون، کشتی دریاپیما در صورتی قابل تتأمین ج  استقراردادهای دریایی 

دریتایی از قهیتل تصتادم، رهتن،      آن ناشی از یکی از دعاجی هیعلکه دعوی مطرجحه  استتوقیف 

حقوق ج حتوادث   منشأحقوق ممتاز، خسارت مشترک ج غیره باشد. بدیهی است سایر دعاجی که 

توانتد  دار میمراع صالحیت ،از شمول کنوانسیون خارج هستند. در چنین مواردی ،دریایی ندارند

تنها مشمول خود کشتتی  به درخواست مدعی کشتی را توقیف نماید. بازداشت ج توقیف کشتی نه 

بلکه بار ج کرایه ج حتتی ثمتن حاصتل از فترجش آن نیتا قابتل تتأمین ج توقیتف استت.           ،دشومی

 ،کلیه مستائل ج قواعتد مربتوط بته توقیتف      ،ساخت برابر این کنوانسیون خاطرنشانباید  ،همچنین

 .تأمین ج آزادی کشتی برابر قانون کشور متل توقیف کشتتی صتورت خواهتد گرفتت     ،دستگیری

قواعد شکلی مربوط به توقیف کشتی برابر قانون آیین دادرستی متتل توقیتف صتورت      ،همچنین

گیرد. در این خصوص تاب یت کشتی، تاب یت خواهان ج خوانده هیچ تأثیری در دادگتاه صتالح   می

مگر آنکه به مواب قرارداد خاص طرفین قانون حتاکم را ت یتین    ،ج قانون حاکم بر دادرسی ندارد

 .(482-482: 1962فرد، اعالئی)« شندنموده با

موعو  ترابری دریتایی یتا همتان کتاال ج مستافر بتر       : نسبت به موضوع ترابری دریایی: سه

نته تنهتا توقیتف یتا      یرمجتاز غبودن جع یتی ادا خواهند داشت. کاالی  یرمجازغحسب مجاز ج 

نیتا   غیرمجتاز بلکه دستاجیای برای توقیف یا عهط کشتی نیا خواهد بتود. مستافر    ،شودعهط می

ول باشد یا نهاشد. نسهت به کتاال  ئاش مسز اینکه برای تتمل رفتار مجرمانهشود ادا ابازداشت می

 ج نیا کیفری نخواهند شد. تأمینیهای مشمول اقدام ،د کشتی غیرمجاز باشدهرچن ،یا مسافر مجاز

 

 نظامی -سیاسی دریایی تأمینیاقدامات  ج.
بته   ،گذردج بستر دریایی که از آن می مقوله بارگی کشتی ج اهمیت بار آن ترابری دریایی با سه

هتای بتارگ   گرفته استت. کشتتی   یاهان ااشورهای راحتی در راههردهای سیاسی ج امنیتی ک

ر نفت ج کاالهتای  د جیژهبهکه  هاآنها هستند ج بار پویا در پهنه آبشهری باری ج مسافری که 

هتای  های راههردی ج مهمی ماننتد تنگته  که گاه از گذرگاه هاآنیابند ج نیا راه نمود می بهاگران

برای نگهداشتت امنیتت ترابتری بیشتتر از هتر       تأمینیسهب شده اقدامات  ،گذرندالمللی میبین

یتا آفنتدی دریتایی سترزمینی ج      تأمینیاقدامات جاکنش دیگر در نگاه باشد. به این موردها باید 
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ای یتران ترابتری دریتایی از میتان تنگته     همانند ادر اایی که  جیژهبه ،منطقه نظارت را نیا افاجد

نظتامی   -سیاستی  تأمینیهای اقدام انجام گیرد که در زمره دریایی سرزمینی ایران ج عمان است.

تجتاری، توقیتف کشتتی تجتاری ج     بتانی کشتتی   توان در سه حتوزه بررستی کترد: دیتده    را می

این سه اقدام از آن رج اایگاه حقوقی رجشنی ندارند کته از   متدجدسازی بستر ترابری تجاری.

 نه نیرجهای قضایی ج پلیسی. شودمیسوی نیرجهای نظامی اعمال 

رجی هتای انگتی بترای دنهالته    یبسیاری از کشورها از کشت بانی کشتی تجاری:دیده .یک

ی کته حامتل کاالهتای مهتم ماننتد      هتای بارگت  کشتتی  جیژهبه؛ گیرندمیاری بهره های تجکشتی

شتود، اایگتاه حقتوقی    ها انجام میکه گاه با اعالم دجلتهای تجاری پاسداشت کشتیاند. نفت

 هتا بته  اعتمتادی دجلتت  ت؛ بلکه این جع یت برگرفته از بیندارد جلی اقدامی خالف قانون نیس

بتانی ج  دیتده  ی سرزمینی است.دریا جیژهبههای دریایی دیگر امنیت دریاهای آزاد ج حتی منطقه

برای زدجدن خطر جاق ی باشتد، کنشتی    تأمینیهای تجاری بیشتر از آنکه اقدام پاسداشت کشتی

گیرانه است تا نسهت به آن توقیف یا بازرسی خودسرانه یا راهانتی دریتایی انجتام نشتود.     پیش

در  های تجتاری ایتن کشتور ج حتتی متتتدان آن     های انگی آمریکایی با کشتیکشتی همراهی

هتای تجتاری بترای دفتع راهانتی      های نظامی ایران با کشتتی خلید فارس ج نیا همراهی کشتی

 ست.هاشرق آفریقا از امله این اقدامدریایی در 

 .کشتورند نماینتده یتک    ،هرچند خصوصتی  های تجاریکشتی: توقیف کشتی تجاری دو.

انه از ستوی  ج قابل کنترل همانند یک عامل بیگدید کشورها دارای دریای سرزمینی  از ،بنابراین

 ستهب مین خواسته حقوقی ج هم بته  أتوقیف کشتی هم به عنوان ت آیند.کشور دیگر به شمار می

 ،دیگتر امتوال استت   هتای  ایران پذیرفته شده ج پیرج مقرره اعمال کیفر تکمیلی در نظام حقوقی

قتانون   42ها با تجتویا متاده   توقیف کشتی ،ستری است. با این حالول اعمال آن دادگئجلی مس

ه ایتن ترتیهتات بایتد در قتانون     همتراه باشتد کته الهتت     «ترتیهتات خاصته  »با مدنی ممکن است 

فتارس از ستوی نیرجهتای دریتایی      خلتید هتا در  شده باشد؛ جلی توقیف برخی کشتییبینپیش

رین شترکت ترابتری   تت کته بتارگ   به طور جیژه توقیف کشتی شرکت مرسک دانمارکی) نظامی

استت ج هرچنتد    «هترتیهتات خاصت  »هرچند به طور ااهری بیانی از همین  (دریایی اهان است

 به قدرت، امکانتات ج تخصتص جیتژه دارد کته از عهتده      نیازهای تجاری بیگانه توقیف کشتی
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ایتن   کشتی در راستتای شتکایت شتاکی    دادگستری بیرجن است، جلی اقدام نظامی برای توقیف

تترین نهادهتای   موعو  حقوقی ساده با متوریت حستاس یک چالش را به همراه دارد که چرا 

بتا   یک کشور ی نی نظامیان باید انجام بگیرد، امری که باید از سوی پلیس دریایی اعمال شتود. 

 ،های بیگانه در خلید فارس از سوی نیترج دریتایی ستپاه   این در توقیف موقت کشتی ،این حال

هتای  تواند اباار احقتاق حقتوق شترکت   کشد که آیا این نیرج میاین چالش حقوقی را پیش می

هتای تجتاری   بخش اقتصادی سپاه باشد؟ ی نی نیرجی دریایی به این دستاجیا که باید از شترک 

 زند؟ دست می تأمینیکند، به اقدام مرتهط با خود پشتیهانی 

در دریتای   جیتژه بته ها بستن مسیر گذر کشتی :محدودسازی بستر ترابری دریایی سه.

بودن آن بیشتتر  زاتنش پرتنش در ترابری دریایی است. تأمینیهای یکی از اقدام ،سرزمینی

جگرنه هر اقدام نظامی یا قضایی در دریتای   ،المللی استهای بینپیوندش با تنگه سهببه 

در  از سوی ایران همیشته  جیژهبهاین اقدام سرزمینی است. سرزمینی همانند اقدامات درجن

های اصلی چندین درگیری آمریکا ج ایران در میانه اند ایران ج نگاه بوده ج یکی از دلیل

اتتادیه ارجپا بر عد ایران در  هایپس از اعالم تتریم عراق، کنترل تنگه هرما بوده است.

، ایران تهدید به بستن تنگه هرما کرد ج حتی در ایتن زمینته طرحتی از ستوی     1938سال 

کتار  سسه یا شرکت باهؤهمانند بستن م تأمینیاین اقدام مجلس شورای اسالمی آماده شد. 

ی ج ملت ماند که به طور آشکار ختالف قتوانین   لکه بستن راه یا بستن شهری را میب ،نیست

 1364ج اامائیکا  1356المللی ژنو المللی ج دج پیمان بینالمللی است. از دید عرف بیننبی

از دیتد استناد    المللی شتدنی نیستت.  نمتدجدسازی یا بستن تنگه بیحقوق دریاها،  درباره

آجر کشتتی کته در   مگر گذر زیتان  ،حال بسته نخواهد شددر هیچ المللی تنگه بین ،اهانی

گیری از این گااره، برای ایران برای بستن تنگه هرما شتدنی  آمده است. بهره 1356پیمان 

خطر برای کشتی است ج نیست. ادا از اینکه ایران به اسناد اهانی نپیوسته، گااره عهور بی

آن نیا الوگیری از گذر کشتی از دریای سرزمینی تنگه است نه بترای بستتن تنگته.     پیامد

از اهتت  . خاستگاه خطر یا زیان باید کشتی باشد که گذرش تهدیتدآفرین باشتد   ،بنابراین

های داخلی نیا ایران حق بستن تنگه در مفهوم بستن کلی را ندارد ج تنها در دریتای  مقرره

گونه اقدامی را برای پاسداشت امنیت کشور انجام دهد. امنیت  تواند هرسرزمینی خود می
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دهایی ت ریتف شتده کته مترتهط بتا      تهدیت  با ،های داخلی آمدهکه در قانون کشور به سانی

 باشد. «شناجر»

هتای  ارچوببتا چت   یراستت بته ابری دریایی در تر تأمینیرجشن است که بخشی از اقدامات 

جلی نکته اصلی این است که برای کنترل ترابری بسیار کالن دریتایی   ،حقوقی سازگاری ندارند

دفع خطر بر رجی بستر باید کرد؟  چه آنهای کنترل تهدیدان ج مدیریت خطرها ج در سطح اه

شتده بترای ت یتین    به فرآیند استفاده (3) ارزیابی خطر»دریا یا کنترل بستر دریا برای دفع خطر. 

ارزیابی ج مقایسه ستطح خطتر در برابتر استتانداردهای از      جسیله بههای مدیریت خطر اجلویت

. متدیریت خطتر شتامل کتاربرد     گرددبرمیشده، سطوح خطر هدف یا دیگر شرایط پیش ت یین

ها به جاایف شناسایی، تجایه ج تتلیتل، ارزیتابی،   ها ج شیوههای مدیریت، رجیهپایدار سیاست

آیند، در حالی شود. برخی اقدامات مدیریتی از مقررات الاامی میدرمان ج نظارت بر ریسک می

الاامتی )اختیتاری( جاگتذار     ی از اقدامات دجلتی یا خصوصی غیرترکیه که برخی دیگر به عهده

شده است. مدیریت خطر برای به حتداقل رستاندن خطترات ج هاینته کتاهش خطتر کوشتش        

شده توایته نشتده   های کسبخواهد کرد. هاینه از بین بردن کامل خطر عموماً به جسیله مایت

امنیت دریایی کامل صترفاً بته جستیله بستتن     شده که  خاطرنشانگاهی اجقات  ،برای مثال .است

تواند کسب شود. در حالی که هیچ کس برای امنیت کامل هاینته اختصتاص   سیستم ترابری می

ما اعتقادی به امنیت به هر قیمتی نداریم، ما به مدیریت خطر »به گفته مایکل چرتاف:  دهد.نمی

 .(Cariag H.Allen: 177-178)« م تقدیم

نتاامنی ج تهدیتدهای ترابتری    ، 4881در اهان پس از رخداد ترجریستتی یتازدهم ستپتامهر    

 ،4881از ستال  »بنتدی شتده استت.    ترجریسم دستهدسته ترجریسم ج غیربه دج  عمالًدریایی نیا 

کتردن ج بازرستی   گیتری ایاالت متتده آمریکا یک استراتژی امنیتتی را بترای شناستایی، هتدف    

ج اارا کرده استت. بته مواتب     طراحیبه بنادر آمریکا  هاآنکانتینرهای متموله قهل از رسیدن 

 188را بترای بتازنگری اطالعتات بتر رجی      ، دجلت ایاالت متتده آمریکا تجسساین استراتژی

هایی کته  استفاده ج تمامی متموله ،شوندهایی که جارد بنادر آمریکا میدرصد از تمامی متموله

کنند با استفاده از اش ه ایکس ج تجهیتاات بازرستی تش شت ی    خطری را برای کشور ایجاد می
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به پشتتیهانی   به عالجه، دجلت ایاالت متتده اطالعات قهلی درباره تمامی کانتینرها کند.میکنترل 

در حقیقتت،   گیترد. در اختیتار متی   هتا آنقهل از رستیدن  را گمرک ج مرز ایاالت متتده آمریکا 

بایتد   شود،ها در بنادر دریایی خارای بارگیری کشتی ساعت قهل از اینکه متموله 42ت اطالعا

 هتا آنساعت(. کانتینرهای حامل تهدید ترجریستی بالقوه قهل از رستیدن   42)قانون  ارسال شود

 «شتوند متی  گیتری هتدف ملی شناستایی ج   گذاریهدفدر بنادر دریایی آمریکا به جسیله مرکا 

(CDR James Kraska, JAGC, USN: 396). 

ی هتا ج طترح  انتد های دریتایی ترین گونه از ناامنییستی براستههای ترجراقدام ،با این حال

شده به جسیله های امنیت دریایی ایجادطرح» های مجرمانه نیست.امنیتی دریایی تنها شامل اقدام

بته دنهتال افتاایش شتفافیت در هویتت      شتود کته   المللی شامل آنهتایی متی  سازمان دریایی بین

المللتی امنیتت   . کتد بتین  استکنندگان ج مالکان کشتی ج فرستندگان ج گیرندگان متموله اااره

منتشتر شتد ج    4884المللی در ستال  که تتت حمایت سازمان دریایی بین تسهیل بندر ج کشتی

شناسایی تهدیدات امنیتتی  المللی الاامی برای ارچوب بینبه اارا گذاشته شد، چ 4882ر سال د

الملل ج انجتام اقتدامات   های به کار گرفته شده در تجارت بیننسهت به تجهیاات بندر ج کشتی

هتا  مستقر ساخت. کد خواستار این استت کته تجهیتاات بنتدر ج کشتتی      هاآنممان تی در برابر 

دیده منصوب کنند. های امنیتی برای موافقت دجلت پیشنهاد دهند ج افسران امنیتی آموزشبرنامه

منتشتر   4889چنین یک کد عمل در مورد امنیت در بنادر در سال المللی همسازمان دریایی بین

 .(Cariag H.Allen: 2006) «کرد

ای پذیرفته شوند که تجارت اهانی را بایستی به گونه (18اقدامات برای تأمین امنیت دریا )

های قانونی نظامی ج تجاری قانونی ج دیگر ف الیتتسهیل کند ج آزادی دریاها برای دریانوردی 

 های مدنی ج حقوق اعطاشده به مواب قوانین اساسی را حفظ کند.)مشرج ( ج همچنین آزادی

ج کیفری ملی در دریاهای آزاد هم با شرایطی پذیرفته شده تتا حتتی    تأمینیاقدامات  ،از این رج

نوردی باشد نه انجام باه یتا اعمتال تهدیتد یتا     االمکان اصول آزادی دریاها برای ترابری ج دریا

های مناطق دریایی در دریای آزاد هتم اعمتال متوارد زیتر     ادا از مقرره ،ایجاد خطر. از این رج

 پذیرفته شده است:
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ت قیتب  (: »1364کنوانستیون   111)متاده   الف( ت قیب فوری یا ادامه ت قیب در دریای آزاد

گیرد که کشتی مابور قوانین ج مقررات دجلت ساحلی فوری کشتی خارای هنگامی صورت می

هتای داخلتی، دریتای سترزمینی، منطقته      را در یکی از مناطق تتت صتالحیت آن کشتور )آب  

نظارت، منطقه انتصاری اقتصادی ج فالت قاره( نقت کرده، برای فرار از مجتازات بته دریتای    

، را مورد ت قیب قترار داده  تواند تتت شرایطی کشتی خاطیآزاد رجی آجرد. دجلت ساحلی می

 «.مجازات کند

دزدی دریتایی ارمتی استت کته در     (: 1364کنوانستیون   182الی  188 ب( دزدی دریایی )مواد

ها ختارج  یابد. در دریای آزاد یا هر متل دیگری که از حوزه صالحیت دجلتدریای آزاد ارتکاب می

توقیف کنند، افراد حاعتر در   ف شده،تصر توانند کشتی دزد دریایی را که با دزدیها میاست، دجلت

 .(1364کنوانسیون  185)ماده  ...آن را بازداشت ج اموال مواود در آن را عهط کنند

طهتق متاده   (: »1364کنوانستیون   118های خارای )متاده  پ( حق بازرسی ج تفتیش کشتی

استاس   ، اا در متواردی کته مداخلته ناشتی از اختیتارات اعطاشتده بتر       1364کنوانسیون  118

م اهدات باشد، به هنگام موااهه یک کشتی انگی در دریای آزاد یا یتک کشتتی ختارای بته     

تتوان جارد کشتتی مابتور    مصونیت کامل دارند، نمی 38ج  35هایی که طهق مواد استثنای کشتی

پختش   کشتی به دزدی دریایی، تجارت برده، یتا آن ر جاود دالیل ادی مهنی بر اینکه شد، مگ

دادن پرچمش یا از نشانیا اینکه فاقد تاب یت یا پرچم اشتغال دارد  غیرمجازرادیویی های برنامه

 کند.امتنا  می

مواقتع  تواننتد حتتی در غیر  ها متی ، دجلتارد: در برخی موت( دفا  از خود یا دفا  مشرج 

برابتر مداخلته    ایتن دفتا  در  اند، به منظور دفا  از خود مدعی حق دخالت در کشتی شوند. 

 از سوی دزدان دریایی پذیرفتنی نیست. جیژهبهها قانونی دیگر کشتی

 نگهداشت منابع متدجد دریایی.ث( 

 .(1364کنوانسیون  33ج( الوگیری از حمل برده )ماده 

 (:1364کنوانسیون  186ماده گردان )مواد مخدر یا دارجهای رجان غیرقانونیچ( قاچاق 

ای در دست داشتته باشتد کته کشتتی حامتل      کنندهقانعدالیل اگر هر دجلتی  ،بر این اساس
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پرچمش در دریای آزاد ج منطقه انتصتاری اقتصتادی مهتادرت بته ایتن تجتارت نمتوده،        

المللی را برای مقابله با این اقدام درخواستت نمایتد. بتدیهی استت     تواند همکاری بینمی

هنی بر ت قیتب  حق انتصاری مقامات صالح دجلت صاحب پرچم م»ت هد به این همکاری، 

 «ستازد هایی را مختدجش نمتی  افراد داخل کشتی ج اشخاص مظنون به انجام چنین ف الیت

 .(224: 1961ممتاز، )

کته   کنتد متی بینی پیش ختصاص دارد نیاپالرمو که به قاچاق مهااران اکنوانسیون پرجتکل »

مهتااران موااته   هایی که با یک کشتی در حال قاچاق مهااران ج یا مظنتون بته قاچتاق    دجلت

قدرت کافی برای اتخاذ اقدامات مناسب برای توقیف کشتی ج مقابله با قاچاقچیتان را   ،شوندمی

گیری ج بازرسی شناجرها با موافقت دجلت صاحب پرچم از مهاحتر کلیتدی   فراهم نماید. پیش

 .(254: 1961ممتاز، ) «باشداین بخش می

کنوانستیون   32ح( موعوعات مربوط به تصادف یتا هتر حادثته دریتانوردی دیگتر )متاده       

رستد اصتل   در کنوانسیون منع اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی نیا به نظر متی »(: 1364

همکاری کشورها در اریان ت قیب ج رسیدگی کیفری بته اترایم منتدرج در ایتن کنوانستیون      

دستگیری ج در صورتی کته شترایط ج اجعتا  ج احتوال ایجتاب      پذیرفته شده است. به متت 

کنوانسیون ج بر اساس اصل پتذیرش تقتدم دجلتت صتاحب      6نماید، عامل ارم بر اساس ماده 

هتای  تواند توسط ناخدا کشتی به مقامتات بنتدری یکتی از دجلتت    بندر به عنوان یک قاعده می

اهت ممان ت از گریتا متتهم   در یا د. دجلت صاحب بندر نشومت اهد کنوانسیون مذکور تسلیم 

از ت قیب قضایی مواف به همکاری خواهد بود ج باید فوراً در راستای اثهات رختداد مربوطته   

به تتقیق ج تجسس بپردازد. این اقدامات عاال به منظور پرهیا از نگهداری متهم در کشتی بته  

 «بینتی شتده استت   یشپت  هتا آندستان متهمان اهت آزادسازی علت خطرات احتمالی اقدام هم

کنوانستیون مابتور بته منظتور اطمینتان از جاتود دجلتت         ،در جاقع .(226-223 :1961ممتاز، )

 گونته هتیچ الوگیری از ارتکاب ارم در هر جع یت، عمن تواه به اینکته   برایدار صالحیت

د، رقابت شوهای مت اهد حذف نگذاری ملی دجلتصالحیت کیفری مورد اعمال مطابق با قانون

 کند.های گوناگون ایجاد میجاق ی میان صالحیت
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 گیرینتیجه
گستردگی ج کالن بودنش از یک سو ج به دلیل پیوند با قدرت ملی کشتورها   سهببه ترابری دریایی 

دهد که امنیتت  نشان می ،های دریایی از سوی دیگردر حوزه سیاست هاآنزنی حال چانهج در همان 

استت.   تتأمینی هتای  گیرانه بداند، مدیون اقتدام یا پیشهای کیفری اقدامگرج که در خود را بیش از آن

هتای  زنتی دجلتت  شوند یتا بتا چانته   بری دریایی یا به درستی اارا نمیهای کیفری در حوزه ترااقدام

گیرانه نیتا  های پیشثیراند. اقدامأتبر ج کمار زمانبسی ،شوند یا اگر اارا شوندنفع بازیچه م امله میذی

اند. نستهت بته   بر ج هم نامشخصهم هاینه ،ج تهدیدهای بتران گستره دریاها ج پویایی نقطه دلیل به

قابتل اعمتال   گیرانه بته طتور منطقتی    آید نیا اقدام پیشها پدید میبرخی تهدیدها که از سوی دجلت

هدیتد جاق تی   دفتع خطتر یتا ت    که با تدابیر مناسب برای مدیریت یا تأمینیهای اقدام ،نیست. در برابر

 مین امنیت ترابری دریایی است.أیابد، یکی از اباارهای براسته برای تنمود می

رجیکترد نظتامی ج امنیتتی تهدیتد      مین امنیت دریایی بتا أمین امنیت ترابری دریایی گاه خود برای تأت

 ،انتد مینیأها با آنکه ختود اقتدام تت   کشتی آمدجشدبستر  متدجدسازیا ها یتوقیف کشتی جیژهبه؛ شودمی

تترین چتالش امنیتت    براستته  ،رجنتد. بنتابراین  میتهدید به شمار  ی به همان حال برای دارنده کشتیجل

زمتان خطتر یتا     در تتأمینی هتای  هاست. از آنجا که اقداممینأت ار  ت ،تأمینیطریق اقدامات دریایی از 

شوند بلکه پیرج یتک اقتدام   هاد قضایی یا داجری حل ج فصل نمیشوند، از طریق نپیش از آن اعمال می

تواند سهب نتاامنی دریتایی شتود.    خود می یایهچنین اقدام ،دلیلیابند. به همین برجز میباشتاب ج قاطع 

هاستت  های بایسته میتان کشتورها ج نتاامنی دریا   بیشتر بر پایه نهود ت امل تأمینیاقدامات  ،به سخن دیگر

تواند به نام امنیت دریایی به عنتوان شتاخص امنیتت ملتی، امنیتت ترابتری       که خود به طور یکجانهه می

هتا زیتاد باشتد ج از ستوی     هتا میتان دجلتت   ها ج ت املهر اندازه پیمان به ،دریایی را قربانی کند. در برابر

نخواهتد بتود.    تتأمینی پیمان نیا اعتماد باشد، نیازی به اقتدامات  هم یبه نهادهای قضایی کشورها ،دیگر

جقتی در تنگه هرمتا میتان دج کشتور ایتران ج عمتان پیمتانی بترای جعت یت          ،به طور موردی ،ابراینبن

های دریایی ایران با دیگر کشورها در سطح بستیار پتایینی بته هنجارمنتدی     ا پیمانحقوقی آن نهاشد ج نی

بته همتراه   ترابری دریایی بپردازند ج از همه براسته، در اایی که حس تهدید از سوی کشورهای دیگر 

از  تتر پررنتد بستیار   تتأمینی نمایی دریایی آمیخته شود، رجشن است که اقدامات حس مالکیت ج قدرت

مین امنیتت دریتایی   مدت به تتأ اههایی که تنها در کوتج قضایی اعمال خواهند شد. اقدام اقدامات کیفری

 جردی اا ناامنی دریایی نخواهند داشت.اجلی در درازمدت دست ،انجامندمی
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 مشخص شده که اساساً کشتی مت لق به شرکت مذکور نیست.
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، پس از اینکه در خلید فارس مورد حمله قرار گرفتت ختود   کردکه با پرچم سنگاپور حرکت می متصوالت نفتی

گوینتد کته   های غربی به نقتل از منتابع نظتامی متی    خهرگااری. را به بندر اهل علی در امارات متتده عربی رساند

 . اندتیر هشدار شلیک کرده «آلپاین ایترنیتی»المللی به کشتی های بیننیرجهای سپاه پاسداران در آب

 بته رکتا بتر اقتدامات عامدانته     تم ل اتفاقی ج حوادث طهی ی ج در عتو  گذاشتن خطرات مرتهط با عوام. با کنار3

 عتامالن ج  ایتن  جستیله  بته د خطر از بررستی تهدیتدات   ها یا مجرمان، برآجرمتخاصم، ترجریست یهادجلت جسیله

اد تهدیدها ناشی شده است. تهدیدات یک کارکرد از توانایی بالقوه ج قصد دشمن برای ایجت پذیری ما از این آسیب

جاتود   یجقتت . تهدیتد  گرددبرمیده باشد، به کار انداخته ش تواندپذیری به نقطه ع فی که میآسیب هستند. آسیب

اگتر تهدیتد جاتود دارد     .به منظور تتمیل صدمه را دارد پذیرییبآس یکاراندازبهشخص توانایی ج قصد که دارد 

پتذیر استت، امتا هتیچ دشتمن      بپذیر نیست، پس خطر صفر است. اگتر کشتور آستی   اما کشور نسهت به آن آسیب

  پذیری را ندارد، خطر صفر است.برای به کار انداختن آسیبای توانایی ج قصد مواود بالقوه

د. در بختش  دارعمومی ج هم برای بخش خصوصی   هم برای بخشهایی مایت ،اقدامات امنیتی زنجیره تأمین. 18

ریایی اقتصاد اهانی عمومی چون بنادر نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند ج در صورت برجز اتفاق برای ترابری د

شود، پس به نفع دجلت است که اقدامات امنیتی برقرار کند. در بخش خصوصی هتم ایتن اقتدامات    ود میدچار رک

چنتین کتاهش خطتر    ترجریستی ج هم هایر ام ی یا اتفاقهای کشتاکاهش خسارات ناشی از قاچاق سالح باعر

 شود.باعر اعتهار زنجیره تأمین می ،یجهشود ج در نتمی یبردارکالهرات به دلیل ارم ج خسا
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