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وضعیت حقوقی سوخترسانی در منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی
و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بینالمللی
حقوق دریاها
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چکیده
منطقۀ انحصاری -اقتصاا ی بااای اولاین باار ر کنوانسایون حقاو ریاهاا پایش بینای شا .
کنوانسیون با اعطای این منطقه به ول ساحلی تا ح و زیا ی باه خواساته هاای آن هاا پاسا
گفت .اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوسها را پوشاش مای ها ول ق رتمنا
ریایی به اینکه تمام حقو و صالحیتها ر این منطقه باه ولات سااحلی تعلاق یابا راضای
نش ن  .نتیجۀ این اختالف حاکم کا ن نها حقو حاکمه به جای حاکمیت ر این منطقه شا .
این نها باخالف نها حاکمیت ر مواقع اخاتالف باین ول ذینفاع ر حا اخاتالف قااعع
نیست به همین لی بع از تصویب کنوانسیون حقو ریاها ر سال  2891یکای از منااعقی
که بیشتاین میزان اختالفات صالحیتی مابوط به آن میشو منطقۀ انحصاری -اقتصا ی است.
یکی از این اختالفات صالحیتی سوخترسانی به شناورهای ماهیگیای خارجی بو کاه ا گاا
بینالمللی حقو ریاها ساانجام ر سال  1122ر پاون ۀ نفاتکاش ویاجینیاا تکلیاف آن را
روشن کا  .ر این پژوهش میخواهیم با تکیه با این رأی و سایا آرا مااتط ایان نهاا قضاایی
رخصوص سوخترساانی باه ساایا شاناورها ر منطقاۀ ماککور و ساایا منااعق ریاایی نیاز
نتیجهگیای کنیم.

کلیدواژگان
پاون ۀ ویاجینیا  Gسوخترسانی ا گا بینالمللی حقو
منطقۀ انحصاری -اقتصا ی.

ریاها کنوانسایون حقاو

ریاهاا

انشک ۀ حقو و علوم سیاسی انشگا تهاان تهااان ایااان (نویسان ۀ

 .2استا گاو حقو عمومی و بین المل
Email: mirabbasi@parsilo.com
مسئول).
.1کارشناس ارش حقو بینالمل انشک ۀ حقو و علوم سیاسی انشگا تهاان تهاان ایاان.
تاری ریافت 82/10/28 :تاری پکیاش89/11/10 :
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مقدمه
ر نیای کنونی عملیات سوخترسانی به شاناورهای مختلاف تنهاا ر ساواح و بناا ر انجاام
نمیشو بلکه به م رش فناوری شناورهایی تحت عنوان شناورهای سوخترسان این تواناایی
را یافتهان که حتی ر میانۀ ریا نیز این عملیات را انجام هن  .به عطارت یگاا ایان شاناورها
ر پهنۀ ریاها و اقیانوسها نقش ایستگا های انتقال سوخت سیار را ایفا میکنن  .ایان فعالیات
اقتصا ی ر صورت وقوع ر پهنۀ ریاها عالو با اینکه سو کالنی را عای صاحطان شناورهای
سوخترسان میکن باای شناورهای ریافتکنن ۀ سوخت نیز بسیار ساو من اسات زیااا باه
آنها اجاز می ه ب ون اینکه وار بنا ر شون سوختگیای کنن باا ایان اسااس هام وقات
آنها گافته نمیشو و هم مجطور نیستن باای ورو به بناا ر عاوار پا اخات کننا ( M/V
 .)Virginia G Case, 2014: Diss. Op of Judge Ndiaye, 259-260عوام یا شا سات باه
ست هم ا ن تا ر و هۀ گکشته این فعالیت ر مناعق انحصاری -اقتصاا ی ول مختلاف
بهویژ ولتهای منطقۀ آفایقای غابی بسایار شاایع شاو ( .)Lagoni, 2007: 615اماا عاولی
نکشی که این جایان با مخالفت باخی ول ساحلی روبه رو ش و ها یک با توجیهاات مختلاف
این فعالیت را مشمول حقو و صالحیت های خو ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی اعاالم و ایان
شناورها را توقیف کا ن  .ر مقاب ول صاحب پاچم این شناورها فعالیات ماککور را ر قلمااو
اصا آزا ی کشااتیاانی 2انسااتن و ا عاهااای ول ساااحلی را ر کا نا  .بااا توجااه بااه اینکاه
سوخترسانی ر این منطقه فعالیتی ج ی است کنوانسیون مل متح راجع به حقو ریاهاا
مورخ  21سامطا ( 2891از این پس به اختصار کنوانسیون خوان میشو ) به این فعالیت هیچ
اشار ای نکا و ب ین تاتیب به این اختالفات امن ز است .باخی از این اختالفات به موجاب
ریاها (از این پس به اختصار ایتلاوس1
مکاکا ح و باخی از آنها به ا گا بینالمللی حقو
خوان میشو ) ارجاع ا ش ن  .ر مقالۀ پیش رو قص اریم باا بارسای عمیاق حاق ولات
ساحلی با مااهیگیای و نگااهی گاکرا باه حاق ایان ولات مطنای باا حفاظات و نگها اری از
محی زیست ریایی ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی و با تکیه با آرا ایتلوس ارتطاط این حقو با
سوخترسانی به انواع شناورها ر این منطقه و سایا مناعق را بارسی کنیم.

حق ماهیگیری
کنوانسیون رخصوص منابع عطیعی موجو ر منطقۀ انحصااری -اقتصاا ی کاه شاام مناابع
آبزی نیز می شو حق گستا ای را به ولت ساحلی اختصاص ا است .الطته این حق جامع
 .2این اص

ر بن  2ما ۀ  99کنوانسیون حقو

ریاها مقار ش

است.

2. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).
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نیست و به حفاظت و م یایت منابع عطیعی مح و میشاو ( .)Chen, 2015: 172باه موجاب
ص ر شق اول بن  2ما ۀ  90کنوانسیون « ولت سااحلی حقاو حاکماه باهمنظاور اکتشااف
بها با اری حفاظت و م یایت منابع عطیعی جان ار یا بی جان ریایی بستا ریاهاا زیاا بساتا
ریاها و آبهای فوقانی آن را ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی ارا میباش ».
نکتۀ بااهمیت ر این بن تفسیا اصطالح «حقو حاکمه» 2و به عطارت یگا قلماو ما ی و
مح و ۀ آن است .کمیسیون حقو بینالمل این اصطالح را باای اولین باار ر ساال  2890ر
حوزۀ حقو مابوط به فالت قار به کار با و ر تفسیا کمیسیون از ما ۀ  09پیشناویس ماوا
حقو ریاها که بع اً به صورت کنوانسیون  2899ژنو راجع به فالت قار به تصاویب کنفااانس
اول حقو ریاها رسی این اصطالح ب ین تاتیب تشایح ش « :تمام حقوقی که باای اکتشاف و
بها با اری از منابع زن الزم 1و ماتط  3میباشن »  ...همچنین این حقاو شاام «صاالحیت
رخصوص پیشگیای و مجازات موار نقض قاانون نیاز مایشاو »YBILC, 1956: Vol. II: ( 2
 .)297, 2منطقۀ انحصاری -اقتصا ی از این لحاظ با فالت قار تفااوت نا ار بناابااین باا یاک
وح ت مالک سا این تفسیا را رخصوص این منطقه نیز میتوان اعمال کاا  .ایتلاوس بااای
تفسیا اصطالح «حقو حاکمه» ر پاون ۀ مابوط به توقیف نفتکش ویاجینیا عیناً جمالت باال
را استفا کا ب ون اینکه به تفسیا کمیسیون حقو بینالمل اشار کن ( M/V Virginia G
 .)Case, 2014: 211همانعور که مالحظه میشو این حق بسیار گستا است به تعطیا یکی
از صاحبنظاان باجسته حق مابوط به اکتشاف بها با اری حفاظت و م یایت منابع زن که
ر بن  2ما ۀ  90کنوانسیون آم به ح ی گستا اسات کاه تماام فعالیاتهاای خصوصای و
ولتی را که مابوط به منابع زن میشون ربا میگیا  .)Burke, 1994: 41( 9عالو با این به
موجب بن  2ماا ۀ  01کنوانسایون «اتطااع ول یگاا زماانی کاه باه مااهیگیای ر منطقاۀ
انحصاری -اقتصا ی ولت ساحلی میپا ازن میبایست خاو را باا اقا امات حفااظتی و ساایا
شاای و قیو ی که ر قوانین و مقارات ولت ساحلی آم است وفق هن » .ر انتهاای ایان
ما موار ی که ولت ساحلی میتوان رخصوص آنها قانون گکاری کن فهاست شا اسات.
بای توجه اشت که این فهاست تمثیلی اسات و حصاای نیسات ایان موضاوع را ایتلاوس ر
پاون ۀ ویاجینیاا  Gنیاز تأییا کاا اسات ( .)M/V Virginia G Case, 2014: 213بناابااین
اق امات حفاظتی ولت ساحلی به موار مککور ر این بن مح و نمیشو .
ر مجموع همان عور که گفته ش حقو حاکمۀ من رج ر بن  2ماا ۀ  90کنوانسایون و

 .9همچنین بنگای به:

1. Sovereign Rights.
2. Necessary.
3. Connected.
4. Also look at the article 73 & 62(4)(k) of UNCLOS.
.M/V Virginia G Case, 2014: 53, 175
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حقوقی که به عور خاص ر ما ۀ  01کنوانسیون رج ش ان بسیار گستا و غیاحصایان  .با
وجو این ر باخی مواقع مصا یقی پیش میآی که رخصوص آنها تشکیک وجو ار زیااا
کنوانسیون بهصااحت به فعالیتهای مهمی که جنطۀ کمکای ارنا اشاار ای نا ار و تکلیاف
اق اماتی را که از فعالیت ماهیگیای پشتیطانی مایکننا روشان نمایکنا  .رواقاع ایان ماوا
مصا یق فعالیتهای مجاز باای کشتیهای خارجی را ر منطقۀ انحصاری -اقتصاا ی مشاخ
نمیکنن و همین اما سطب ش است که اختالفات اینچنینی ر هههای اخیاا فاااوان شاو
( .)Kaczorowska, 2015: 318یکی از این فعالیتها سوخترسانی است که به اختالفات زیا ی
منجا ش است .فعالیت های یگای نیز هستن که جنطاۀ حماایتی و کمکای ارنا از جملاه
انتقال ماهیان صی ش از یک کشتی به کشتی یگا یا فیله کاا ن ماهیاان صی شا ر ریاا.
مسلماً تعیین تکلیف رخصوص سوخترسانی از سوی نها های صالح (مانن ایتلوس) مایتوانا
ر روشن کا ن سایا فعالیتهای کمکی نیز به ما یااری رساان  .ایان خا ر ماتن کنوانسایون
موجب باوز اختالفاتی بین ول ساحلی و صاحب پاچم شا اسات .بااای پاکاا ن ایان خا
چار ای جزء ارجاع به رویۀ قضایی رویۀ ولتها و اسنا بینالمللی ن اریم.

تصمیمات قضایی
ر قضیۀ اوری «ال بُاُتانی» 2یوان اوری تفسیای بسایار مضایق و محتاعاناه رباارۀ حقاو
ولت ساحلی رخصوص موضوعات مابوط به ماهیگیای من رج ر کنوانسیون ارائاه ا اسات
( .)Takei, 2013: 39اکثایت قضات ر این رأی باا ایان نظاا بو نا کاه باه موجاب ماا ۀ 90
کنوانسیون حقو حاکمۀ ولت ساحلی به منظور بها با اری و م یایت مناابع مایبایسات باه
شیو ای متعارف اعمال شو ( .)Anderson, 2008: 214عالو با این اختیار ولت ساحلی مطنی
با قانون گکاری رخصوص ماهیگیای -که ر بن  2ماا ۀ  01کنوانسایون آما اسات -شاام
وضع قانون رخصوص موضوعاتی که ماهیتاً متفااوت باا آنچاه ر ایان بنا ذکاا شا اسات
نمی شو  1.بنابااین وضع قانون رخصوص فیله کا ن مااهی ر ریاا اختیااراتی را کاه حقاو
ریاهای ج ی باه موجاب کنوانسایون باه ولات سااحلی ا اسات شاام نمایشاو ( La
 .)Bretagne Case, 1986: 52به تعطیا کلیتا حق ولت ساحلی مطنی با ما یایت مناابع کاه
همیشه با حفاظت آنها هماا است به نظا نمیرس ه فی غیا از حفاظت منابع اشته باش و
به آن مح و میشو (.)Ibid, 50
نکتهای که ر این پاون باای ما اهمیت ار ی گا این نها رخصوص فعالیات کمکای
1. Case concerning Filleting within the Gulf of St. Lawrence between Canada & France (La Bretagne
Arbitration), Decision, 17 July 1986.
 .1همچنین بنگای به.M/V Virginia G Case, 2014: 62, 214 :
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فیله کا ن ماهی ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی است .همان عاور کاه گفتاه شا ایان فعالیات
مشمول صالحیت ولات سااحلی شاناخته نشا و یاوان اوری رأی را باه ساو اصا آزا ی
کشتیاانی و ول صاحب پاچم ر ایان منطقاه ا  .بناابااین بااسااس ایان پاونا مایتاوان
اینگونه نتیجه گافت که فعالیتهاای کمکای و حماایتی ر قطاال کشاتیهاای مااهیگیای ر
منطقۀ انحصاری -اقتصا ی اصوالً تحت صالحیت ولت ساحلی قاار نمیگیان .
ر پاون ۀ اول مابوط به نفتکش سایگا )2880( 2ایتلوس بین نفتکش سایگا و شاناورهای
ماهیگیای ارتطاط قائ ش و اعالم کا  :اینکه سوخترسانی به منزلۀ فعالیتی شناخته شاو کاه
به ماهیگیای کمک میرسان و با آن ماتط اسات ر قاانون گیناه آشناسات ( M/V SAIGA
 .)Case, 1997: 64همچنین این ا گا اق ام ولت گینه علیه نفتکاش ساایگا (توقیاف ایان
شناور) را اق امی ر چارچوب ما ۀ  03کنوانسیون انست؛ ماا ای کاه باه صاالحیت اجاایای
ولت ساحلی راجع به امور مااهیگیای ماباوط مایشاو ( .)M/V SAIGA Case, 1997: 71باا
وجو این ا گا این ی گا را تنها ر پاون ۀ اول سایگا و باای ه ف رسی گیهای ماباوط باه
آزا ی فوری اتخاذ کا و ر پاون ۀ وم 1ر سال  2888این رویکا را ا اماه نا ا ( Lagoni,
 .)2007: 618ر ا امه خواهیم گفت که باخی از ول ساحلی سوخترسانی را جزو فعالیتهاای
ماتط با ماهیگیای تلقی و به این تاتیب قوانین و مقارات مابوط به ماهیگیای را نسطت باه آن
نیز اعمال می کنن  .می توان گفت که اکثایت قضات این و پاون با این رویکا مخالف بو نا .
باای نمونه قاضی وُلفاوم و یاماموتو ر نظا مخاالف خاو ر پاونا ۀ  2880اعاالم کا نا کاه
قاینه ای وجو ن ار مطنی با اینکه صالحیت ولت سااحلی رخصاوص مااهیگیای مای توانا
فعالیت های ماتط با آزا ی کشتیاانی کشتی های تجاری را تنها به این لی که به کشتی هاای
ماهیگیای خ مت ارائه می هنا رباا گیاا ( M/V SAIGA Case, 1997: Diss. Op Judges
.)Wolfrum & Yamamoto: 22
ا گا با استنا به قانون ولت گینه بین سوخترسانی و ماهیگیای ارتطاط باقاار کاا اماا
هیچگا رخصوص مشاوع بو ن یا نطو ن این ارتطاط اظهارنظا قطعی ارائه نکا  .بنابااین ر این
خصوص این پاون راهگشا نیست .با وجو این با کنکاش ر اعالمیهها نظایاههاای منفاا و
مخالف قضات این و رأی به نظا میرس که تا آن زماان کفاۀ تااازو بیشاتا باه سامت آزا ی
کشتیاانی و ع م شمول صالحیت ولت ساحلی نسطت به سوخترسانی ر منطقاۀ انحصااری-
اقتصا ی سنگینی میکا 3.
1. ITLOS, M/V SAIGA Case (Saint Vincent & the Grenadines V. Guinea) Prompt Release, Judgment of
4 December 1997.
2. ITLOS, M/V SAIGA (No. 2) Case (Saint Vincent & the Grenadines V. Guinea), Judgment of July
1999.
 .3باای ی ن نظا مخالف نک به.Separate Opinion of Judge Zhao in M/V SAIGA (No. 2) Case :
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ر نهایت نوبت به پاون ۀ نفت کش ویاجینیا 2می رس که ایتلوس بع از تمام بیمیلایهاا و
احتی ااطهااایی کااه ر و پاون ا ۀ قطل ای (پاون ا هااای سااایگا) رخصااوص وضااعیت حقااوقی
سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیای خارجی ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی از خو ابااز کاا
( )M/V Virginia G Case, 2014: Decl. of Judge Nelson: 1ر ایان پاونا باا توجاه باه
فااوانی این موضوع و اختالفات متعا باخاساته از آن ناچاار شا باه صاااحت رخصاوص آن
تصمیم گیای کن  .ر این پاون ایتلوس با استنا به بن  2ما ۀ  01کنوانسیون اعالم کاا کاه
ولت ساحلی تنها ر صورتی می توان رخصوص فعالیت های مختلف قانون وضاع کنا کاه آن
فعالیت ها با ماهیگیای ارتطاط مستقیمی اشته باشان  1.همچناین ر ا اماه تصاایح کاا کاه
فعالیت شناورهای سوخت رسانی که به شناورهای ماهیگیای خارجی سوخت تحوی می هن با
ماهیگیای ارتطااط ار زیااا ایان عما باه شاناورهای مااهیگیای خاارجی امکاان مای ها
فعالیتهای خو را به صورت یکنواخت و ب ون انقطاع ر ریا انجام هنا ( M/V Virginia G
 .)Case, 2014: 215ر مجموع ا گا باا ارائاۀ تفسایای موساع از اصاطالحات «حفاظات» و
«م یایت» که ر ما ۀ  90کنوانسیون رج ش ان و اساتنا باه ایان ماا و بنا  2ماا ۀ 01
کنوانسیون همچنین ذکا این نکته که فهاست من رج ر این بن حصای نیست به این نتیجه
رسی که ولت ساحلی صالحیت وضع قوانین و مقارات رخصوص ساوخترساانی ر منطقاۀ
انحصاری -اقتصا ی خو را ار  .ر بن  120این رأی این نتیجه گیای باه تاتیاب ذیا انشاا
ش است:
ا گا با این نظا است که بااساس تفسیا مشتاک از ما ۀ  90و بن  2ما ۀ  01کنوانسیون
وضع مقارات از سوی ولت ساحلی راجع به سوخت رسانی به کشتی های ماهیگیای خارجی ر
منطقۀ انحصاری -اقتصا ی جزو اق اماتی است که ولت مککور می توان ر این منطقه بهمنظور
حفاظت و م یایت منابع زن اتخاذ کن  .رویۀ ولت ها که بع از تصویب کنوانسیون ایجا ش
است نیز این ی گا را تأیی میکن .
الطته این حکم به این معنی نیست که ول ساحلی رخصوص تماام اناواع ساوخترساانی
(سوخترسانی به شناورهای یگا) ر این منطقه صالحیت ارن ر ا امۀ ایان پاونا ا گاا
ح و صالحیت ولت ساحلی ر این زمینه را نیز مشخ می کن که ر بخشهای آتی باه آن
اشار می شو  .تا اینجا نتیجه این ش که ولت ساحلی میتوان رخصاوص ساوخترساانی باه
کشتیهای ماهیگیای خارجی ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی خو قانونگکاری کن .

1. ITLOS, M/V Virginia G (Paname V. Guinea Bissau), Judgment of 14 April 2014.

 .1همچنین بنگای به:
Advisory Opinion Requested by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), Issued in 2 April 2015:
100.
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اسناد جهانی و منطقهای مربوط به ماهیگیری
ر سطح جهانی سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) عی و سن با اهمیتی که بهتاازگی تصاویب
کا رخصوص موضوع حمایت از شناورهای ماهیگیای به بیان باخای مطالاب پا اخات .سان
اول موافقتنامۀ فائو رخصوص تاویج رعایت اق امات حفاظتی و م یایتی بین المللی ر ریای
آزا  2است که اصطالح «شناور ماهیگیای» را ب ینتاتیب تعایف میکن  :ها ناوع شاناوری کاه
باای ه ف بها با اری تجاری استفا مایشاو یاا قصا اساتفا از آن وجاو ار از قطیا
کشتی های ما ر و سایا شناورهایی که به صورت مستقیم ر عملیات ماهیگیای مشارکت ارنا
( .)Compliance Agreement, 1993: 2ر این تعایف نیز مانن ی گا ایتلوس ر پاون ۀ قطا
به ارتطاط مستقیم باا عملیاات مااهیگیای توجاه شا اسات .ایان قیا مای توانا بسایاری از
شناورهایی که به شناورهای ماهیگیای خ مت ارائه می هن را ربا گیاا اماا هاگاز باه ایان
معنی نیست که تمام انواع آن را شام میشو ( .)Anderson, 2008: 215سن وم ک رفتاری
ماهیگیای مسئوالنه 1است که به نظا می رس نسطت به سن قطلی ایاۀ شامول بیشاتای ار
ب ینتاتیب که ر یکی از تکالیفی که باای ولتها مقار مای ار اعاالم مایکنا کاه «آنهاا
می بایست ر چارچوب صالحیت خو و مطابق با حقاو باین الملا فعالیات هاای شاناورهای
ماهیگیای و شناورهایی را که از شناورهای ماهیگیای پشتیطانی می کنن مور نظارت و کنتاال
قاار هن » ( .)Code of Conduct, 1995: 6همانعور که مالحظه میشو این عطاارتپاا ازی
بسیار گستا است و می توان تمام شناورهایی را که بهنوعی باه شاناورهای مااهیگیای کماک
می رسانن شام شو  .از جمله میتاوان باه شاناورهای ساوخترساان شاناورهای مخصاوص
آما کا ن ماهی یا حم و نق و انتقال آن از یک شناور به شناور یگا اشار کا .
ر سطح منطقهای نیز باخی از کنوانسیونهای چن جانطۀ مابوط به ماهیگیای فعالیتهای
مابوط به پشتیطانی (کمک) از ماهیگیای را نیز مشمول عم مااهیگیای انساتن  .ایتلاوس ر
پاون ۀ نفتکش ویاجینیا به تع ا ی از این موافقتنامهها که ر سالهای اخیا تصویب ش ان
استنا کا ؛ موافقتنامۀ مابوط به اق امات ولت صاحب بن ر بهمنظور پیشگیای منع و حاکف
ماهیگیای غیاقانونی مخفی و بیقاع ۀ مصوب سال  .31118بن ( )dما ۀ  2ایان موافقاتناماه
«فعالیتهای ماتط با ماهیگیای» را اینگونه تعایف میکن « :هاگونه اق ام جهات تا ارک یاا
آما کا ن ماهیگیای از قطی  ...فااهمکا ن کارمن سوخت لوازم و سایا تجهیزات ر ریاا».
بن  0ما ۀ  1کنوانسیون تعیین ح اق شاای ستاسای و بهاا باا اری از مناابع ریاایی ر
1. FAO Agreement to promote Compliance with international Conservation & Management Measures by
Fishing Vessels on the High Seas.
2. Code Of Conduct for Responsible Fisheries.
3. Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter & Eliminate Illegal, Unreported & Unregulated
Fishing.
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مناعق ریایی تحت صالحیت ولتهای عضو کنوانسیون مااهیگیای منطقاهای )1121( 2نیاز
مقار می ار « :کشتیهای ماهیگیای عطارتان از :ها نوع کشتی که باای مااهیگیای یاا بااای
رسی ن به این ه ف مور استفا قاار میگیا اعم از کشتیهای پشتیطان کشتیهای تجاری
و ها نوع کشاتی کاه مساتقیماً ر فعالیاتهاای ماباوط باه مااهیگیای مشاارکت مایکنا ».
کنوانسیونهایی از قطی کنوانسیون حفاظت از ذخیاا هاای ماهیاان آناا روم ر اقیاانوس آرام
شمالی ( 1)2881کنوانسیون حفاظت و م یایت منابع ماهی ر اقیانوس اعلاس جناوب شااقی
( 3)1112موافقتنامۀ شیالت جنوب اقیانوس هن ( 2)1110کنوانسایون حفاظات و ما یایت
ذخایا ماهی بسیار مهاجا ر اقیانوس آرام ماکزی و غابی ( 9)1111و کنوانسیون حفاظت از تن
ماهیان جنوبی بلوفین ( 0)2883نیز همین مسایا را عای کاا انا ( M/V Virginia G Case,
.)2014: 216
رویۀ اکثا ولتها نیز مانن کنوانسیونهای باالست .باای تأییا ایان نکتاه باه یافتاههاای
من رج ر مطالعهای که فائو تحت عنوان «الزامات ولت ساحلی نسطت به شناورهای ماهیگیای
خارجی» روی قوانین ولتهای مختلف انجام ا اکتفا میکنیم .نتیجۀ این مطالعه ب ینشااح
بو « :به نظا می رس کاه رویاۀ ولات هاا رخصاوص تعایاف شاناور مااهیگیای رباگیانا ۀ
شناورهای پشتیطان ماهیگیای از قطی کشتیهای ما ر کشتیهای حم و نق و کشاتیهاای
مخصوص سوخت رسانی مج نیز می گا  .تعایفی با ویژگی ذکاش این مزیت را ار که باه
موجب آن کنتال با عملیات ماهیگیای باا مجاوز و با ون مجاوز تساهی مایگاا » ( FAO
 .)Legislative Study, 1993: 713ایتلوس نیز ر پاون ۀ ذکاش به شک گیای رویۀ ولاتهاا
ر این خصوص اذعان کا (.)M/V Virginia G Case, 2014: 217-218
بااساس مالحظات باال (رویۀ قضایی و عاف) اماوز تا ی ی نیست که اصوالً سوخت رساانی
به شناورهای ماهیگیای خارجی ر منطقۀ انحصااری -اقتصاا ی ولات سااحلی ر چاارچوب
صالحیت و حقو ولت مککور قاار ار  .الطته بای خاعانشان کا که آرا و تصمیمات ایتلوس
مانن تصمیمات یوان بینالمللی ا گستای تنها نساطت باه عاافین عاوی و ر ماور ی کاه
موضوع حکم بو است الزام آور به نظا میرس  .بن وم ما ۀ  33اساسنامۀ ایتلوس و بنا وم
ما ۀ  180کنوانسیون با این اما تأکی میکن  .خو ایتلوس نیز ر پاونا ۀ تح یا حا و مااز

1. Convention On the Determination of the Minimum Conditions for Access & Exploitation of Marine
Resources of the Sub-Regional Fisheries Commission.
2. The Convention for the Conservation of Anadromous Stocks in the North Pacific Ocean.
3. The Convention on the Conservation & Management of Fishery Resources in the South East Atlantic
Ocean.
4. The Southern Indian Ocean Fisheries Agreement.
& 5. The Convention on the Conservation & Management of Highly Migratory Fish Stocks in the western
Central Pacific Ocean.
6. The Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna.
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ریایی بین بنگال ش و میانمار 2ایان موضاوع را متاککا شا (
 .)2012: 367با وجو این این نکته را نیز میبایست ر نظا اشت که تصمیمات ایان و نهاا
قضایی بین المللی میتوان با رواب ولتهای ثالث نیاز باه عاور ضامنی آثااری اشاته باشا
(.)Aegean Sea Continental Shelf Case, 1978: 39

Bangladesh/Myanmar Case,

وضعیت حقوقی سوخترسانی به شناورهای دیگر
اماوز سوخت رساانی باه روش هاای مختلاف ر اوضااع و احاوال متفااوت انجاام مای شاو و
«شناورهای ریافت کنن ۀ آن عالو با شناورهای ماهیگیای شناورهای مسافابای کشتی هاای
جنگی و باری نیز می توانن باشن » .عالو با این «گاهی اوقات سوخت رسانی به شناوری که ر
نتیجۀ حا ثهای سوختش به پایان میرس ابعا امنیتی یا بشا وستانه پیا ا مایکنا » ( M/V
 .)SAIGA (No. 2) Case, Sep. Op of Judge Anderson: 5با این اساس بای توجه اشت که
سوخت رسانی ابعا مختلف و شناورهای ریافتکنن ۀ متفاوتی ار همچنین قواعا حااکم باا
آنها نیز مختلف است بنابااین تصمیمگیای رخصوص این ابعا مختلف آسان نیسات ( M/V
 .)Virginia G Case, 2014: Diss. Op of Judge Ndiaye, 261به همین الی و فق ان منابع و
م ارک مور نیاز و موضوعیت بن  1ما ۀ  ( 33رخصوص ایاۀ شمول احکام ایتلوس) ایتلوس تا
آنجا که می توانست -هاچنا ر پاونا ۀ ویاجینیاا رخصاوص انتقاال ساوخت باه شاناورهای
ماهیگیای تصمیم گیای کا  -از اظهارنظا ربارۀ ابعا و جنطه های مختلاف ساوخت رساانی باه
صورت کلی عفا رفت .با وجو این نکاات زیاا را رخصاوص ساوخت رساانی باه ساایا اناواع
شناورها ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی میتوان بیان کا .
کشتیهای کانتینابا به لی ارابو ن مخازن سوخت بزرگ معموالً به ریافت ساوخت ر
ریا نیاز ن ارن بنابااین این بحث رخصوص آنها موضاوعیتی نا ار (.)Lagoni, 2007: 615
ر مجموع فعالیت شناورهای تجاری و سوخترسانی به آنها همچنین انتقال محمولۀ سوخت
از یک کشتی به کشتی یگا از عایق قوانین ریایی تجاری- 1که از سوی سازمان باینالمللای
ریانور ی معافی میشاون  -تنظایم مایشاو ( M/V Virginia G Case, 2014: Diss. Op of
 .)Judge Ndiaye, 261عالو با این مالحظات زیستمحیطی و امنیتی باای کشتیهای تجاری
بسیار با اهمیت است و با توجه به خطای که عملیات سوخترسانی ر ریا باای محای زیسات
ریایی ار آنها عموماً از انجام این کار اباا ارنا ( .)Lagoni, 2007: 615ساوخترساانی باه
شناورهای ر حال تاانزیت از منطقۀ انحصاری -اقتصا ی فعالیتی است که اساساً با کشاتیاانی
1. ITLOS, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh & Myanmar
In the Bay of Bengal.
2. Merchant Marine Codes.
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ماتط است و ر مفهوم بن  2ما ۀ  99کنوانسیون مشمول اص آزا ی و سایا موار استفا از
ریاها قاار میگیا و از ی جامعۀ بینالمللی مشاوع تلقی میشاو (.)Anderson, 2011: 113
ولت گینه نیز ر پاون ۀ وم سایگا با تفکیک میان سوخترسانی به شناورهایی که ر منطقاۀ
انحصاری -اقتصا ی به فعالیت میپا ازن و شناورهایی که صافاً از این منطقاه گاکر مایکننا
(تاانزیت) تأکی و ومی را مشمول اصا آزا ی کشاتیاانی اعاالم کاا ( )M/V Saiga (No. 2
.)Case, 1999: 138
سوخترسانی با ه ف کمک به کشتیهایی که ر مخاعا قاار گافتاهانا یاا چاار حا ثاه
ش ان ب ون تا ی مطابق حقو بینالمل است ( .)Lagoni, 2007: 624به عطارت یگاا اگاا
ر این منطقه باای شناورها فارغ از اینکه چه نوعی باشن حا ثهای رخ ه و نیازمن سوخت
باشن انتقال سوخت به این شناورها مشمول اص آزا ی ریاهاست و ولت ساحلی نمایتوانا
از این حوا ث استفا ۀ اقتصا ی کن  .مطنای این حکم نفوذ مالحظات انسانی باه منزلاۀ یکای از
منابع حقو بینالمل است .ر پاون ۀ شمارۀ  1مابوط باه نفاتکاش ساایگا ایتلاوس ر ایان
خصوص خاعانشان کا « :مالحظات انسانی همانعور که ر سایا حوز های حقو باینالملا
اعمال میشو ر حقو ریاها نیز میبایست اجاا شاو » ( M/V Saiga (No. 2) Case, 1999:
ار که توجه به مالحظات انسانی را تکلیف میکن 2.
 .)155ر کنوانسیون نیز موا ی وجو
همانعور که گفته ش ایتلوس این فاصت را اشت تا عالو با تعیین تکلیف سوخترسانی
به شناورهای ماهیگیای خارجی تکلیف سوخترسانی به ساایا شاناورها را نیاز مشاخ کنا .
ب ین تاتیب که همانعور که بااساس ماهیت کمکی سوخترساانی باه شاناورهای مااهیگیای
سوخترسانی را ر صالحیت ولت ساحلی قاار ا میتوانست ر این مور قاعا ای کلای را
معافی کن و به تناسب نوع فعالیت شناور ریافتکنن ۀ سوخت بین آن ها تفکیک قائا شاو
( .)M/V Virginia G Case, 2014: Decl. of Judge Treves: 8ب ینگونه که با توجه باه تأییا
ماهیت کمکی سوخترسانی از عایق ایتلوس ما فعالیت شناور ریافتکنن ۀ سوخت را ر نظا
بگیایم؛ اگا فعالیت ایان شاناور از جملاه فعالیاتهاای تحات صاالحیت ولات سااحلی باو
سوخترسانی به آن شناور را نیز مشمول صالحیت این ولت قاار هیم .ر مقاب اگا فعالیات
شناور ریافتکنن ۀ سوخت از جمله فعالیتهایی بو که مشمول آزا ی کشتیاانی و سایا موار
استفا از ریا -که از ی جامعۀ بینالمللی مشاوع تلقی می شو  -قاار اشت سوخترسانی به
این شناورها را نیز ر قلماو اص آزا ی کشتیاانی قاار هیم .این قاعا نیاز ر حاوزۀ حقاو
مخاصمات مسلحانه آشناست .ر این شاخه از حقو بینالمل شاناور ساوخترساانی کاه باه
کشتیهای جنگی رگیا ر مخاصمه سوخت منتق میکن به ه فی نظامی تطا ی مایشاو
 .2بنگای به بن  1موا  22 12 29و  89کنوانسیون حقو

ریاها.
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( 2.)article 60, paragraph (b) of San Remo Manualبااه عطااارت یگااا عم ا کمک ای
سوخترسانی سطب ش است که وضعیت حقوقی این شناور ر مخاصمۀ مسلحانه مانن شناور
ریافتکنن (کشتی جنگی) نظامی شو ( .)Anderson, 2008: 226با وجو ایان ایتلاوس ر
پاون ۀ نفت کش ویاجینیا بع از تأکی این نکته که وضع قانون رخصاوص ساوخترساانی باه
شناورهای ماهیگیای خارجی ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی ر صالحیت ولات سااحلی قااار
ار اعالم کا :
با وجو صالحیت باال ولت ساحلی رخصوص فعالیت های سوخت رسانی یگاا صاالحیت
ا شو ( M/V Virginia G Case,
ن ار مگا اینکه به موجب کنوانسیون خالف آن تشخی
.)2014: 223

سوخترسانی در سایر مناطق دریایی
با توجه به حاکمیت سازمینی و صالحیت کاما ولات سااحلی ر آبهاای اخلای و ریاای
سازمینی (بن  2ما ۀ  1کنوانسایون) تا یا ی نیسات کاه ایان ولات مایتوانا باه کنتاال
سوخترسانی ر این مناعق بپا از  .ولت مککور ر آبهاای مجماعالجزایاای نیاز حاکمیات
سازمینی ار (بن  2ما ۀ  28کنوانسیون) بنابااین این حکم رخصوص این آبها نیز اعماال
می شو  .ر مقاب همانعور که بارها گفته ش ر ریای آزا با توجه به حکومت اص آزا ی
ریاها (بن  2ما ۀ  90کنوانسیون) هیچ ولتی نمیتوان صالحیت خو را نسطت به شناورهای
سوخترسان فارغ از اینکه به چه شناوری سوخت منتق میکنن اعمال کن .
ر منطقۀ مجااور ر صاورتی کاه ولات سااحلی منطقاۀ انحصااری -اقتصاا ی را ا عاا و
تصاحب نکا باش (زیاا صالحیت ولت ساحلی ر این منطقه اختیااری اسات و مایبایسات
به صورت خاص از سوی این ولت مور ا عاا قااار گیاا ())Churchill & Lowe, 1988: 161
با توجه به اینکه به موجاب ماا ۀ  33کنوانسایون ولات سااحلی ر ایان منطقاه باه غیاا از
حقوقی که ر آبهای اخلی و ریاای ساازمینی باه او تعلاق ار حقاو ج یا ی نا ار و
تنهااا صااالحیتی حمااایتی بااهمنظااور کنتااال و نظااارت بااا اجاااای قیاق حقااو خااو ر آن
مناعق اعمال میکن به نظاا مایرسا ولات سااحلی نتوانا نساطت باه ساوخترساانی باه
شااناورهای ماااهیگیای اعمااال صااالحیت کناا  .ر غیااا ایاان صااورت منطقااۀ مجاااور ر
چارچوب منطقۀ انحصاری -اقتصا ی قاار میگیا و قواع حاکم باا آن ر منطقاۀ مجااور نیاز
اعمال میشو .
ر نهایت ر فالت قار نیز ر صورتی که ولات سااحلی منطقاۀ انحصااری -اقتصاا ی را
1. the San Remo manual on international law applicable to armed conflicts at sea, 12 June 1994.
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تصاحب نکا باش با توجه به است الل ایتلوس ر پاون ۀ نفتکش ویاجینیا سوخترسانی به
شناورهای ماهیگیای خارجی ر این منطقه ر صالحیت ولت ساحلی قاار نمیگیاا  .گفتایم
که ر پاون ۀ نفتکش ویاجینیا ایتلوس سوخت رسانی باه شاناورهای مااهیگیای خاارجی ر
منطقۀ انحصاری -اقتصا ی را بهمنزلۀ فعالیتی ماتط با ماهیگیای قلم ا کاا و باا توجاه باه
اینکه ماهیگیای ر این منطقه از جمله حقو ولات سااحلی اسات ساوخترساانی باه ایان
شناورها را نیز به تطع آن مشمول صالحیت ولت مککور قاار ا  .حال آنکه مطابق نهاا فاالت
قار ولت ساحلی رخصوص منابع عطیعی و مع نی موجو ر این حاوزۀ جغاافیاایی حقاوقی
گستا ار اما حقو این ولت شام منابع جان اری که قابلیت حاکت ر ریاا را ارنا (از
جمله ماهیها) نمیشو (بن  2ما ۀ  00کنوانسایون) .بناابااین اسات الل ایتلاوس ر پاونا ۀ
مککور رخصوص فالت قار مص ا پی ا نمیکن  .ر صورت ا عای این منطقه از ساوی ولات
ساحلی تا  111مای ریایی نها منطقۀ انحصاری -اقتصا ی اجاا میشو و «اگا لطاۀ خاارجی
حاشیۀ قار از  111مای تجاوز کن ر این صورت ولت ساحلی میتوانا بااسااس معیارهاای
زمینشناسی ح فالت قارۀ خو را تا  391مایا ریاایی از خطاوط مطا أ ریاای ساازمینی
تعیین کن »« .اما ر هیچ حالتی فالت قار نطای از این ح فااتا رو یاا از  211مایا ریاایی
بع از محلی که عمق آن  1911متا است بیشتا شو » (بیگ لی  .)319 :2381ر این شاای
این و نها حقو ریاها به صورت پشت سا هم اجاا میشون ب ین تاتیب کاه تاا  111مایا
ریایی منطقۀ انحصاری -اقتصا ی حاکم است و بع از ایان  111تاا  391مایا ریاایی نهاا
فالت قار قابلیت اجاا مییاب ( .)Dromgoole, 2013: 256بنابااین کشوری که چنین شاایطی
ار میتوان ر این  111مای نسطت به سوخترسانی به شناورهای ماهیگیای خارجی اعماال
صالحیت کن و نسطت به محی ریایی بع از آن که ر قلماو فالت قار قااار مایگیاا ایان
صالحیت را ن ار .
شایان یا آوری است که ر پاون های بااال ول سااحلی بااای توجیاه صاالحیت خاویش
نسطت به سوخترسانی به حق خو مطنی با حفاظت و نگه اری از محی زیست ریایی منطقۀ
انحصاری -اقتصا ی (مور سوم از شق وم بن  2ما ۀ  90کنوانسیون) نیز اساتنا کا نا اماا
ایتلوس بارسی ارتطاط بین سوخترسانی و این حق ولت سااحلی را ضااوری ن انسات ( M/V
 .)Virginia G Case, 2014: 224با وجو این باخی قضات این پاونا باا ایان اسات الل کاه
سوخترسانی به تمام انواع شناورها میتوان به منطقۀ انحصااری -اقتصاا ی (و ساایا منااعق)
خسارت زیستمحیطی وار کن و با استنا به موا مختلف کنوانسیون 2که حاکی از صاالحیت
ولت ساحلی با حفاظت و نگه اری از محی زیست ریایی است تمام انواع سوخترسانی را ر
 .2بنگای به مور سوم از شق وم بن  2ما ۀ  90بن  9ما ۀ  122و بن  9 3و  0ماا ۀ  111کنوانسایون حقاو
ریاها.
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منطقه ر چارچوب صالحیت ولات ماککور قااار ا نا (
.)Decl. of Judges Kelly & Attard

M/V Virginia Case, 2014: Joint

نتیجهگیری
وضعیت حقوقی سوخت رسانی ر کنوانسیون نامشخ است .همین موضوع اختالفات زیا ی را
بین ولتها به نطال اشت و پار ای از آن ها باه ایتلاوس ارجااع شا  .بااالخا بعا از فعا و
انفعاالت بسیار ر سال  1122ر پاون ۀ مابوط به نفتکش ویاجینیا ایتلوس باه ایان موضاوع
اختالفی فیصله و سوخترسانی به شناورهای ماهیگیای خارجی ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی
ولت ساحلی را ر چارچوب صالحیتهای ولت مککور قاار ا  .بای گفت که میتاوان از ایان
رأی وح ت مالک گافت و با استنا به آن تکلیف سایا انواع سوخت رساانی ر منااعق ریاایی
یگا را نیز روشن کا .
سوخترسانی ر ریا تنها یکی از موار ج ی ی است که ر منطقاۀ انحصااری -اقتصاا ی
شایع و اختالفات اینچنینی را موجب ش است .عالو با اختالف با سا فعالیتهاای نظاامی و
کارگکاشتن تجهیزات استاا سمع ر زیا ریا از عایق زیا ریایی ها به نظا مایرسا بایا ر
آین موضوعات اختالفی ج ی تای را نیز ر ایان منطقاه انتظاار اشات .بااای مثاال «ارائاۀ
خ مات پزشکی مانن سق جنین ر منطقۀ انحصاری -اقتصا ی ولتای کاه ر قاوانین خاو
این عم را ممنوع می ان » .همچنین «امکان اینکه کشاتیهاایی ر منطقاۀ ماککور باا روی
عاشۀ خو کازینوهای مخصوص قماربازی ایجاا کننا نیاز ر آینا وجاو ار » ( Lagoni,
 .)2007: 627بحث با سا اینکه این موضاوعات مشامول آزا ی کشاتیاانیانا یاا اینکاه تحات
صالحیت ولت ساحلی قاار ارن کماکان ا امه خواه یافت.
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