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چکیده
گفتمان توسعۀ صالحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترری ب هرا تراری
در حقوق بی الملل دریاها منجر شد .بر ای اساس دکتری مزبور بررا خ سرتی برار در قضریۀ
داور ماهیگیر بتالختیک شمال ( )9191مورد توجه دولت ایاالت متحدۀ بمریکا قرار گرفرت.
در حوزۀ قرارداد بند  6مادۀ  7کنواخسیون  9191دریا سرزمین و منطقرۀ خظرارت و بنرد 6
مادۀ  91کنواخسیون  9111حقوق دریاها ضم مستثنا کردن مقررات خاظر بر ب هرا تراری
(از جمله خلیجها تاری ) از مقررات خاظر بر خلیجها کوچرک از ارا رۀ هرر گوخره مفوروم
برا ب ها تاری خوددار کردهاخرد .فقردان مفوروم واحرد از ب هرا تراری بره برروز
اختالفات در سطح بی الملل منجر شده است در ای زمینه سؤال اساس در خوشتار حاضر بن
است که مفووم ب ها تاری در حقوق بی الملل دریاها چگوخه اسرت برا توجره بره شررو
ب ها تاری بهخظر م رسد که ب هرا تراری بن دسرته از ب هرای هسرتند کره دولرت
ساحل حقوق حاکمهاش را خسبت به بخوا بهطور مؤثر و مرداوم اممرال کررده و چنری حقروق
به طور مداوم با شناسای صریح یا ضمن دولتها همراه بوده است .در پایان با توجه به اهمیرت
ب ها تاری در حوزۀ حقوق بی الملل دریاها شایسته است کنفراخس بری المللر برا هرد
تدوی و توسعۀ مقررات خاظر بر ب ها تاری تشکیل شود.

کلیدواژگان
استمرار اممال اقتدار شرو ب ها تاری

موافقت خارج

مفووم ب ها تاری
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 .9استاد داخشکدۀ حقوق و ملوم سیاس داخشگاه توران.
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مقدمه
وجود منافع تجار  -اقتصاد و منافع سیاس  -امنیت در دریاها سبب شده است که بسریار
از دولتها درصدد توسعۀ حوزۀ صالحیت خود در دریاها بربینرد .در ایر زمینره دولرتهرا بره
راهبردها متعدد متوسل شدهاخد .یک از ای راهبردهرا طررح ادماهرا تراری خسربت بره
دریاها و در ختیجه پدیدار دکتری ب ها تاری است .ای دکتری خ سرتی برار در قضریۀ
داور ماهیگیر بتالختیک شمال ( )9191مورد توجه دولت ایاالت متحدۀ بمریکا قرار گرفرت.
بهتبع قطعنامۀ  9919مجمع مموم سازمان ملل متحد دبیرخاخه در سال  9197مأمور تنظریم
مقررات در خصوص خلیجها تاری شد .تالشها دبیرخاخه در  91سپتامبر  9197بره ثمرر
خشست و ختایج ایر مطالعره تحرت منروان «یادداشرت دبیرخاخرۀ سرازمان ملرل متحرد دربرارۀ
خلیجها تاری »( 9از ای به بعد یادداشت خلریجهرا تراری ( )9197خواخرده مر شرود)
منتشر شد .در سند مزبور از رویه منافع حیات استمرار زمران و شناسرای برهمنروان مناصرر
سازخدۀ دکتری خلیج ها تاری یاد شده است .هد اصل ای یادداشت تشرکیل کنفراخسر
بی الملل بهمنظور تدوی قواخی مربو به خلیجها تاری بود کره ترا بره امرروز بره ختیجره
خرسیده است.
در سال  9161ب ش تدوی ادارۀ امور حقوق سازمان ملرل بنرا بره درخواسرت کمیسریون
حقوق بی الملل موضوع ب ها تاری را بررس کرد .ختایج ای مطالعه در سال  9161تحرت
منوان رژیم حقوق ب ها تاری از جمله خلیجها تاری ( 1از ای بره بعرد رژیرم حقروق
ب ها تاری ( )9161خواخده م شود) منتشر کرد .رژیم حقروق ب هرا تراری ()9161
تصدیق م کند که مبارت ب ها تاری با مبارت خلیجها تاری متراد خیست و ب ها
تاری حیطۀ وسیعتر خسبت به خلیجها تاری دارخد ب ها تاری م تواخرد مرالوهبرر
خلیجها تنگهها مجمع الجزایرها و برهطرور کلر تمرام ب هرای را کره تحرت سرلطۀ دریرای
دولت اخد در بربگیرد.
رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161بهمنظور تعریر ب هرا تراری سره شرر بررا
ب ها مزبور برشمرده است که مبارت اخد از :اممال اقتدار اسرتمرار و در خوایرت موافقرت دول
خارج  .ای شرو در مر و رویۀ قضای بی الملل به رسمیت شناخته شدهاخد بهطور مثرال
دیوان بی الملل دادگستر در قضریۀ السرالوادور /هنردوراس اظورار مر کنرد کره سره دولرت
السالوادور خیکاراگو ه و هندوراس به طور مستمر به اممال اقتدار در خلیج مزبرور پرداخترهاخرد و
ای اقتدار با موافقت دولتها دیگر همراه بوده است.
1. Historic Bays: Memorandum by the Secretariat of the United Nations
2. Juridical Regime of Historic waters including historic bays - Study prepared by the Secretariat
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هرچند در مورد ب ها تاری مطالعات متعدد صورت گرفتره ولر تراکنون در سرطح
بی الملل هیچگوخه اقدام قاخوخگذار در جوت یکسان ساز مفووم بن صورت خگرفته است .هرر
دو کنواخسیون  9191دریرا سررزمین و منطقرۀ مجراور و کنواخسریون  9111حقروق دریاهرا
ب ها تاری را تعری خکردهاخد .ای مسئله موجرب شرده اسرت کره در جامعرۀ بری المللر
ب ها مجمعالجزایر و
ادماها پیچیده و درخور توجو در مورد تنگهها خلیجها تاری
دریا سرزمین بهمنوان مصادیق ب ها تاری مطرح شود.
در ای زمینه بهخظر م رسد که تجزیهوتحلیل جامع و روزامد از مفووم ب ها تراری در
پرتو پیشرفتها روزافزون حقوق بی الملل معاصر امرر ضررور اسرت .بنرابرای در تحقیرق
حاضر با منایت به شرو ب ها تاری در سه مبحث بهصرورت جرامع و مفصرل بره بررسر
مفووم حقوق ب ها تاری م پردازیم.

اعمال اقتدار بر منطقۀ دریایی مورد ادعا
خ ستی شر بهمنظور تعری ب ها تاری اممال اقتدار بر منطقه است .برهمنظرور اممرال
اقتدار بر منطقۀ موردخظر در گام خ ست دولت مدم باید ادما تاری خود را بهطور رسم و
صریح منتشر کند و در گام بعد ادما مزبور باید در مرصۀ ممل بهطور حقیق اممال و اجرا
شود .از ای مامل تکمیل تحت منوان اممال صالحیت مؤثر یاد م شود .گفترار حاضرر را در دو
بند اختشار ادما تاری و اممال صالحیت مؤثر ادامه م دهیم.

 .1انتشار رسمی ادعای تاریخی
رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161بر ضرورت اختشرار اممرال اقتردار تأکیرد کررده اسرت
) .) Nations, 1962: 15اختشار یک ادمرا گراه از طریرق تنظریم خقشره یرا صردور امالمیره صرورت
م گیرد .برا مثال دولت کلمبیا در کنفراخس سوم حقوق دریاهرا خاطرخشران مر کنرد کره ادمرا
تاری باید در خقشههای با مقیراس برزرت ترسریم و منتشرر شرود )  .)Goldie, 1984: 266دولرت
ایتالیا در سال  9177با صدور امالمیها خطا به امضا جامعۀ بی الملل امالم م کند کره خلریج
تاراختو یک خلیج تاری است مدت بعد از صدور ای امالمیه دولت مزبرور خطرو مبرد مسرتقیم
خود را در قالب خقشها منتشر م کند ) .(Ronzitti, 1984: 281در هر قضیه ممک است دولتهرا
خارج مربو به امالمیه یا خقشۀ موردخظر واکنش خشان دهند ).(United Nations, 1957: 26
United

 .1 .1رسمی بودن
ای دیدگاه بهطور کل پذیرفته شده که ادما ب ها تاری

به معنا ادمرا برر یرک منطقره
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دریای است که ای منطقه ب ش از قلمرو مل را تشکیل م دهد به تعبیر ادمرا ب هرا
ادما حاکمیت بر منطقه اسرت ) .(United Nations, 1962: 13همری مسرئله سربب
تاری
م شود که اختشار ادما بهطور رسم صورت گیرد« .رژیرم حقروق ب هرا تراری (»)9161
بهطور کل بیان م کند که اممال باید از طر دولت یا ارگرانهرا بن صرادر شرود .(United
) Nations, 1962: 15در واقع چنی اممال صادره توسط ب ش از دولت یا ارگانها بن بررا
تداوم اممال اقتدار بر منطقه ضرور است ) .(United Nations, 1962: 15بهخظر مر رسرد کره
اممال اش اص خصوص در ای زمینه کاف خیست مگر در شرایط استثنای کره مبری اقتردار
دولت هستند ).(United Nations, 1962: 15
رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161در کل تری وجه ممک به ارگان دولت اشاره کررده
است .ای ارگان به ارگانها دولت مرکز مرأموران بلندپایره یرا اشر اص مسرئول در روابرط
خارج محدود خشدهاخد و هر خوع ارگراخ فرارا از خروع سلسرلهمراترب و کارکردهرا بن را در
برم گیرخد ) .(United Nations, 1962: 15تأیید یک ادما از طر هر مقرام مرال رتبرۀ رسرم
ممک است برا ای مقصود کاف باشد .با ای تفاصیل مقامات رسم دولت فردرال برهمنروان
خمایندۀ یک ارگان حکومت تلق م شوخد .در ختیجه سر نان و خوشرتههرا بخران در مرافعرات
مورد استناد قرار م گیرد .برا مثرال دولرت بالسرکا در سرال  1112برهمنظرور اثبرات ادمرا
تاری خود بر مجمعالجزایر الکساخدر به پنج خامۀ خگاشتهشده توسط مقامات ایاالت متحرده در
خصوص طرحها پیرس اشاره م کند .کارشناس ویژه امالم کرد که خامهها مزبور در صورت
کاف خواهند برود Supreme Court of
تلفیق با دیگر دالیل برا تثبیت شرو ب ها تاری
.)the) United States, 2004: 100-101

 .2 .1صریح بودن
همانطورکه مشاهده شد ادما در صورت تاری است که بهطور رسم منتشر شرود امرا ایر
شر بهتنوای برا مطرح کردن یک ادما تاری کراف خیسرت .برهمنظرور تکمیرل ادمرا
ادما رسم باید تصریح شود بهمبارت بوتر ادما رسرم بایرد بیراخگر قصرد مشر
تاری
دولت باشد .در قضیۀ داور دریا چی جنوب دیوان به بررس اممال و اظوارات دولت چری
شامل ادما ای دولت در خصوص منابع زخده و غیرزخردۀ منطقره «خطرو  1گاخره»- 9برهجرز
دریا سرزمین که هر جزیره دارد -م پردازد و امرالم مر کنرد دولرت چری اگرچره ادمرا
1. Nine- Dash Line

خطو خ ستی شامل  99خط بود که در سال  9199در خصوص خلیج تروخکی دو خرط بن حرذ شرد کره در
ختیجه از ای خطو بهمنوان خطو خهگاخه یاد م شود .دیوان دا مر داور برهکررات امرالم کررد کره چری
ماهیت و حدود دقیق خطو خهگاخه را تعیی خکرده است(PCA, 2016: para.181) .
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مالکیت بر منابع را داشته اما هرگز مدم خشده است که ای ب ها ب ش از ب ها داخل یرا
دریا سرزمین اش هستند .بهمبارت دیگر امکان اممال مالکیت تاری در مورد دریرا چری
جنوب توسط چی وجود خدارد ( .)PCA, 2016: paras, 206-231در خصوص موضوع خلیجها
تاری در استرالیا جنوب ایاالت متحده ضم امتراض به ماهیت ادماها تراری اسرترالیا
خسبت به خلیج ها اخکشس ای کاختر لیس پید و ریوول بیان م کند ادمرای کره از رهگرذر
امالمیه منتشر م شود در درجۀ اول به قصد استرالیا بررا تلقر کرردن خلریجهرا کوچرک
بهمنوان خلیجها تاری اشاره دارد ) .(Kaye, 1995: 276ای مسئله کره ادمرا دولرت بایرد
براساس شرایط و ضوابط بشکار مطرح شود از شرو ضرور است .بوچز بیان مر کنرد کره
دولت ساحل خباید هیچگوخه تردید دربارۀ قصدش در ادما بر منطقۀ بب برهمنروان ب شر از
تمامیت سرزمین خود داشته باشد .مفسران ملمر دیگرر هرم مشرابه ایر خظرهرای دادهاخرد
) .(Bouchez, 1964: 340البته مک دوگال و برک در ای خصروص دیردگاه شرگفت و مجیبر
دارخد .از خظر بخوا ضرور خیست که دولت ساحل اممال اقتدار خود بر خلیجهرا تراری را از
طریق ادمای صریحا امالم کند ) .(Mc Dougal & Burke, 1962: 340در قضیۀ اریتره /یم در
سال  9111دولت یم بر مبنا دالیل تاری به تصریح ادما حاکمیت برر جزایرر حنریش و
زقر و جزایر جبل الطیر و زبیر مر پرردازد .یمر برا تأکیرد برر مرادۀ  1 .1موافقرتخامرۀ داور
بهصراحت امالم م کند که دادگاه در خصوص ادمرا حراکمیت بن بایرد برر مبنرا مالکیرت
اصول حقوق بی الملل و غیره تصمیم بگیرد ) .(IAA Rep, 1998: 31قصد دولت باید از
تاری
رهگذر اممال تصریح شود .بهمبارت بوتر دولت به منظور اممال اقتردار بایرد قرواخی و مقرررات
خود را در مورد منطقۀ ادمای به اجرا دربورد ( .(United Nations, 1962: 15قواخی و مقرراتر
که در جوت تأیید ادما تنظیم و اجرا شدهاخد باید از تغییرات متوال مصون باشند در غیر ایر
صورت با حقوق تاری ادمای در تناقض خواهند بود .بهطور مثال در الیحرۀ متقابرل لیبر در
قضیۀ توخس /لیب دولت لیب بیان م کند که ای امر بردیو اسرت کره دولرت تروخس خظرام
حقوق واحد و ثابت را خسبت به ب ها سرزمین اممال خکرده است ای خظام حقوق توسرط
متون متعدد تعیی شده اسرت از جملره فرمران  9199قراخون  9161قراخون  9169قراخون
 9179و فرمرران  9179بنررابرای مر ترروان دریافررت کرره تغییراتر مترروال در اخرردازۀ ب هررا
سرزمین روشها استقرار خطو مبد و تعیری یرک منطقرۀ مراهیگیر ( امرروزه منطقرۀ
اخحصار اقتصاد ) ایجاد شده است .در ختیجره ایر تغییررات متروال در جریران قاخوخگرذار
صراحتا با دیدگاهها حقوق تاری که در گذر زمان ایجاد شده و بهطور گسترده بعرد از مورد
باستان (از جمله دورۀ کارتاژ ها) به رسمیت شناخته شده متناقض و متضاد است ( ICJ Rep,
.)1982: para.55بنابرای بهخظر مر رسرد کره تغییررات متروال خمر تواخرد بره اسرتقرار رویرۀ
متحدالشکل منجر شود.
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اعمال صالحیت مؤثر
باید ادما
به منظور اممال اقتدار بر منطقۀ موردخظر دولت مدم افزونبر اختشار ادما تاری
مزبور را در مرصۀ ممل بهطور حقیق اممال و اجرا کند .همانطورکره اشراره شرد در ادبیرات
حقوق بی الملل از ای مامل تکمیل تحت منوان اممال صالحیت مؤثر یاد م شود .در ذیرل در
 1بند بهترتیب به بررس ماهیت اممال صالحیت مؤثر و اممال صالحیت مؤثر در رویرۀ قضرای
بی الملل م پردازیم.

 .1ماهیت اعمال صالحیت مؤثر
یادداشت خلیجها تاری ( )9197بیان م کند کره صرر ادمرا حاکمیرت بررا تحصریل
مالکیت تاری کفایت خم کند دولت مدم باید ادما حاکمیت خود را بهطرور مرؤثر اممرال
کند ) .(United Nations, 1957:32همچنی رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161بیان کررده
است که قصد دولت خه صرفا از طریق امالمیهها بلکه بایرد برهطرور مملر بیران شرود United
) .)Nations, 1962: 15بهطور مثال م توان به اقدام دولت بهمنظور مماخعت از ورود کشت هرا
خارج یا ماهیگیران خارج به منطقۀ موردخظر اشاره کررد ) .(United Nations, 1962: 14در
ای زمینه دولت ساحل باید کنترل مؤثر خود را بر منطقۀ دریای موردخظر اممال کند (با هد
اولیۀ محروم کردن دولتها دیگر از بن منطقه) ) .(Pharand, 1971: 7در خصوص ادلها کره
باید اقامه شود ژیدل بیان م کند که محرومیت کشت ها خارج از کشتیراخ در ای منطقه
یا اطامت از قواخین که توسط دولت ساحل تحمیل م شود دالیل متقامدکنندها هستند که
بیاخگر قصد دولت برا (اممال صالحیت مؤثر) م باشند ) .(Pharand, 1971: 7در قضریۀ داور
دریا چی جنوب ( )1196دیوان داور معتقد بود که دولت چی در دریا چری جنروب از
حقوق تاری برخوردار خیست چراکه دولت چی خهتنوا ماخع کشتیراخ در دریا مزبور خشده
بلکه بهطور صریح بیان کرده است که بزاد دریاخورد و بزاد پرواز در دریا چی جنوب را
محترم م شمارد .دیوان در ای زمینه به اظوارات مقامات رسم چی از جمله معاون وزیر امور
خارجه ای دولت اشاره م کند« :دولت چی بزاد دریاخورد و بزاد پررواز در دریرا چری
جنوب را که همۀ دولتها براساس حقوق بی الملل از بن بورهمندخد تأمی مر کنرد .....و مراخع
دریاخورد و پرواز در دریا مزبور خ واهرد شرد» ) .)PCA ,2016: para. 212در قضریۀ ایراالت
متحده ملیه فلوریدا ( )9179کارشناس ویژه بیان م کند کره دالیرل صرریح وجرود دارد کره
اثبات م کند دولت فلوریدا قبل یا بعد از  9161حت یک کشت خرارج در منطقرۀ اختالفر
فراتر از محدودۀ سه لیگ (برابر با  1مایل دریای ) را بهدلیل خقض مقرررات بن منطقره متوقر
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خکرده است (اممال صالحیت مؤثر تحقق خیافته است) 9.او در ختیجره بیران کررد کره فلوریردا از
مودۀ بار اثبات ادما برخیامده است ).(Goldie, 1984: 240
خویسندگان حقوق در بثار خود اهمیت اصل اممال صالحیت مؤثر را خاطرخشان کرردهاخرد
بهطور مثال گلد بیان م کند که در حقوق بی الملل به ماخند همۀ سیستمها حقوق مرؤثر
بودن منصر ضرور است ) .(Goldie, 1984: 221بوچز یک گام فراتر م رود و ادما مر کنرد
که اگرچه هم ادما و هم مؤثر بودن جزء شرایط اساس اخد اما مورد اخیرر خسربت بره مرورد اول
اهمیت بیشتر دارد ).(Bouchez, 1964: 350-251
در مورد ای مسئله که صالحیت دولت باید در ممل بهطور مؤثر اممال شود هم در تئرور
و هم در رویۀ اجماع وجود دارد )« .(United Nations, 1962: 15رژیم حقوق ب ها تراری
( »)9161در تأیید اصل صالحیت مؤثر بیان م کند که ضرورت وجود خدارد که دولت بهمنظور
تحمیل قواخی و مقررات بر منطقۀ ادمای به اقدامات مین متوسل شود .بعید خیست کره ایر
قواخی و مقررات بدون اینکه دولت به اممال ویژۀ اجرای متوسل شود مورد توجه قرار گیرد با
وجود ای گسترۀ اقدامات دولت و ارگانها بن بهمنظور حفظ حاکمیرت مرؤثر برر دریرا امرر
ضرور است ) .(United Nations, 1962: 15مالوهبر ای ضابطۀ اممال صالحیت مؤثر در رویرۀ
قضای هم مورد حمایت قرار گرفته است .در ذیل ضابطۀ اممال صالحیت مؤثر در رویۀ قضرای
ایاالت متحده و رویۀ قضای بی الملل بررس م شود.

 .2اعمال صالحیت مؤثر در رویۀ قضایی بینالمللی
اممال صالحیت مؤثر در برا قضای بی الملل هم مورد حمایت قررار گرفتره اسرت .در داور
ماهیگیر بتالختیک شمال ( )9191دادگاه بیان کررد کره اخگلسرتان در جریران ایر مناقشره
ادمای را بهطور کل در مورد خلیجها کوچک (کاخسپش میرامیچ چل رز) مطررح کررده و
ای ادما را بهواسطۀ قواخی موضومه به منصۀ ظوور رسراخده اسرت ).(IAA Rep, 1910: para.5
همچنی در قضیۀ خیکاراگو ه ملیه هندوراس ( )1117در خصوص اختال دریرای و سررزمین
میان دو دولت مزبور در دریا کارا یب دیوان در خصوص مقولۀ کنترل ادار و قاخوخ (کنترل
مؤثر یادبور م شود که هیچ اشارها به چوار جزیرۀ مورد اختال یعن بابل سراو ،سراواخا و
رویال پورت در قواخی اساس و قاخون ارض هندوراس خشده است و سرپس دیروان خاطرخشران
است و
یک خلیج تاری
 .9در ای قضیه دولت فلوریدا مع تقد بود که خلیج فلوریدا بر مبنا دالیل تاری
ب ها بن باید بهمنوان ب ها داخل تلق شوخد .در مقابل ایاالت متحده معتقد بود که مناصر تعری
خلیجها تاری (اممال اقتدار استمرار و موافقت دولتها خارج ) در مورد خلیج فلوریدا صدق خم کند
در ختیجه خلیج مزبور خلیج کوچک است .دیوان مال ایاالت متحده امالم کرد که خلیج فلوریدا یک خلیج
تاری خیست(Goldie, 1984: 240) .
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م سازد که هیچ دلیل وجود خدارد که خشان دهد هنردوراس ایر اسرناد حقروق را بره شریوۀ
خاص در مورد ای جزایر اممال م خموده است (ضیای بیگدل و همکاران .)199 :9919
ایاالت متحده در مرصۀ بی الملل هم به ای ضابطه استناد کرده است .بهطور مثرال دولرت
مزبور ط مذاکرات دوجاخبۀ خود با حکومت ایتالیرا در سرال  9112بیران کررد کره مقرررات و
شروط که در مورد خلیجها و ب ها تاری وجود دارد با وضرعیت خلریج تراراختو مطابقرت
خدارد ازای رو خلیج تاراختو خم تواخد بهمنوان یک خلیج تاری مورد مالحظه قرار گیرد .ایاالت
م تحده امالم کرد که دولت ساحل که چنی وضعیت را برا ب ش از ب ادما م کنرد بایرد
یک دورۀ زماخ طوالخ مدت به طور بشکارا و دا ما ادما اممال صالحیت مؤثر بر ب ش از ب
را بکند و ادما بن باید در فقدان امتراض دولتها خارج حاصل شده باشد .(Roach, 1994:
) 927همچنی ایاالت متحده در امتراض به ادمرا لیبر در خصروص خلریج س رت در سرال
 9172اظوار کرده است که ادما با اسرتاخداردها حقروق بری المللر خظیرر اسرتمرار اممرال
صالحیت مؤثر و موافقت دولتها خارج که از لحاظ تاری باید بهمنروان معیارهرای بررا
داخل تلق کردن ب ها لیب تلق شوخد هم واخ خدارد .شر به خمرایش گذاشرت اقتردار
ظاهرا در طول سلطۀ ایتالیا بر لیب و حت قبال که ای خلریج تحرت حاکمیرت مثمراخ بروده
اممال خشده است ).(Francioni, 1984:313 -322

استمرار اعمال اقتدار بر منطقۀ مورد ادعا
دومی شر بهمنظور تعری ب ها تاری استمرار اممال اقتدار برر منطقرۀ مرورد ادماسرت.
به منظور تحقق شر استمرار اممال اقتدار دو شر الزم است :شر خ ست اقتدار دولت بایرد
به طور مداوم اممال شود و شر دوم اممال اقتدار بایرد در مردت زمران قابرل تروجو صرورت
گیرد .مبحث حاضر را در دو گفتار ماهیت شر استمرار و مامل زمان بررس م کنیم.

 .1ماهیت شرط استمرار
پیشخویس کمیتۀ مقدمات کنفراخس تدوی حقوق بی الملرل الهره ( )9191در تأییرد تئرور
به میان م بورد ).(United Nations, 1957: 28
خلیجها تاری صرفا از شر استمرار س
یادداشت خلیجها تاری ( )9197اظوار م دارد که حق بر خلیجهای که قوامد قابل اجرا در
مورد خلیجها ماد در مورد بخوا اممال خم شود صرفا از رهگذر شر استمرار میسر م شود
) .(United Nations, 1957: 28رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161بیان م کند که بهمنظور
 .1برای مطالعۀ بیشتر در خصوص وضعیت حقوقی خلیج تارانتو ،ن.ک:

Westerman, 1984: 304
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تحصیل مالکیت تاری برا ب ها اممال صالحیت خباید صرفا مؤثر باشد بلکه باید مسرتمر و
طوالخ مدت باشد ( .)United Nations, 1962: 22اممال صالحیت مستمر زماخ محقق م شود
که دولت بهطور مداوم و در یک دورۀ زماخ قابل توجه صالحیتش را بر منطقۀ موردخظر اممال و
ابراز کند ) .(Valencia, 1997: 26در قضیۀ ماهیگیر ( )9199اخگلستان معتقد بود کره اصرول
تشکیلدهندۀ سیستم خطو مبد مستقیم خروژ بهطور مداوم اممال خشده است .دادگاه پرس از
ارزیاب مدارک پادشاه اخگلستان به شرح ذیل امالم کرد که برخال بخچه حکومرت پادشراه
اخگلستان بیان م کند تردید و تناقض اخدک در رویۀ خروژ از اهمیت چنداخ برخوردار خیست .برا
وجود وقایع متعدد از سال  9191تا به امروز در ای دوره درازمدت سیستم خطو مبد مستقیم
خروژ اممال شده است .در پرتو ای مالحظات و در فقدان ادلۀ متعارض با سیستم خطرو مبرد
مستقیم خروژ دیوان ر داد که ای سیستم بهطور مداوم و ب وقفه از 9161تا زماخ که منازمرۀ
رخداده توسط مقامات خروژ اممال شده است ).)ICJ Rep, 1951: 138
رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161در خصوص ارتبرا شرر اسرتمرار برا اصرل اممرال
صالحیت مؤثر اظوار م کند که مالکیت تاری برا یک منطقۀ دریای باید بر مبنرا اممرال
صالحیت مؤثر بر دریا توسط دولت خاص که بن را مورد ادما قرار م دهرد پایرهگرذار شرود.
اممال صالحیت مؤثر ختیجۀ فعالیت مستمر و مکرر دولت است .پس بنابرای گذر زمان ضررور
است :اممال اقتدار دولت بر منطقه باید برا یک زمان قابل توجو تداوم داشته باشد ( United
 .)Nations, 1962: 15بهطور مثال در  7ژو  9111دو دولت کامبوج و ویتنام موافقتخامها را
امضا کردخد که براساس بن ادما کرده اخد که ب شر از خلریج تایلنرد کره بره مردت طروالخ در
اختیار ای دو دولت بوده بهمنزلۀ ب ها تاری بخواست ) .(Roach, 1994: 26ایاالت متحرده
در امتراض به ای ادما بیان کرده است که ای ادما خ سرتی برار در سرال  9111منتشرر شرده
است .ازای رو دورۀ زماخ اخدک بعد از امالم ادما برا محقق شدن ضابطۀ دوم (استمرار ادما )
مرتبط با ب ها تاری کاف خیست و دلیل بر اممال مؤثر اقتدار بر ب هرا ادمرای توسرط
هیچیک از دولتها قبل از یا بعد از تاریخ صدور موافقتخامه وجود خدارد ).)Roach, 1994: 26
جسوپ بر ای امتقاد است که مشرومیت ادما از رهگذر وسرعت منطقرۀ مرورد ادمرا تعیری
خم شود بلکه از طریق استمرار ادما و موافقت قدرتهرا خرارج معری مر شرود .(United
) Nations, 1957: 29فرخد در خصوص حساسیت و اهمیت منصر استمرار بیان م کند :قبرل از
تشکیل مالکیت تاری تعیی ای مسئله که چه مدت زماخ اممال اقتدار طول خواهد کشرید
امر غیرممک است ) .(Pharand, 1971: 7تداوم زماخ برا اینکره اممرال اقتردار واجرد بثرار
حقوق شود امر ضرور است .دورۀ زماخ که برا تثبیت مالکیت تاری باید سپر شرود
از مورد به مورد دیگر متفاوت است .ای دورۀ زماخ به موامل ماخند میزان تغییرات موافقرت
سایر دولتها و قدرت سیاس دولت مدم بستگ دارد ).(Pharand, 1971:8
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رویۀ دولتهرا یادداشرت خلریجهرا تراری ( )9197تصرمیمات قضرای برا داور و
خظرها ملما ملم حقوق شر استمرار را بهمنوان منصر ضرور بهمنظور تثبیرت مالکیرت
تاری برا ب ها به رسمیت شناختهاخد ).)United Nations, 1962: 15

 .2عامل زمان
رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161بیان م کند اممال اقتدار برر منطقرۀ مروردخظر بایرد در
زمان قابل توجو استمرار داشته باشد ) .(United Nations, 1962: 13ازای رو سند مزبور اظوار
م دارد که گذر زمان منصر ضرور بهمنظور تثبیرت و تعیری مالکیرت تراری اسرت .ایر
منصر بهطور خامحسوس در مفووم استمرار گنجاخده شده است ). (United Nations, 1962: 15
دیوان بی الملل دادگستر در قضیۀ مراهیگیر ( )9199بیران مر کنرد کره اممرال سیسرتم
خطو مبد مستقیم خروژ از طریق گذر زمان تثبیت شده و حکومرت بریتاخیرا کبیرر در ایر
دوران از اممال محدودیت بر سیستم مزبور (که بهمنزلۀ م الفت تلق م شرود) اجتنرا کررده
است (.)ICJ Rep, 1951: 139
خشرده اسرت
شلوویتز ابراز م کنرد کره زمران حرداقل بررا ادمرا حاکمیرت مشر
) .(Shalowitz, 1962: 49مک گیبون در مرورد مامرل زمران خظرر بسریار دقیقر دارد؛ او بیران
م کند که گذر زمان منصر ضرور در حصول مرور زمان و حقوق تاری است مالوهبر ای
منصر موافقت ویژه (موافقت دولتها ذ خفع) ماحصل گذر زمان و فقردان هرر گوخره امترراض
است ) .(Shalowitz, 1962: 49فیتز موریث امالم م کند که گذر یک دورۀ زمراخ قابرل توجره
برا تحصیل یا تشکیل حقوق تراری ضررور اسرت چراکره خقرش اساسر منصرر تراری
تحصیل موافقت ب ش از دولتهاست ک ه ای امر از سکون بخوا که با گرذر زمران تلفیرق شرده
است سرچشمه م گیرد ) .(United Nations, 1957: 35بوچز اظوار م دارد که مبارت تاری
اشارۀ ضمن به یک ادما دارد که از مدتها پیش بوده و در طول تاریخ ادامره داشرته اسرت .از
ای لحاظ جنبۀ تاری به ماخند زمان در خظامها حقوق داخل بهمنوان مرور زمران ملترزم و
خیازمند است ).(Bouchez, 1964: 251
رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161بیان م کند که امتداد زمراخ بررا ایجراد مالکیرت
تاری امر ضرور است ) .(United Nations, 1962: 18خروژ در قضریۀ مراهیگیر ()9199
اظوار م دارد که مالکیت تاری خم تواخد هرگز تحصیل شود مگر اینکه بهطور مسرتمر مرورد
حمایت قرار گیرخد .برا چنی منواخ مامل اسرتمرار امرر ضررور اسرت United Nations,
) .)1957: 32همچنی دیوان بی الملل دادگستر در قضیۀ توخس /لیب در سال  9111بیران
م کند که مالکیت تاری باید حفاظت شود هنگام که بخوا برهطرور پیوسرته اسرتمرار دارخرد
).(ICJ Rep, 1982: para. 100
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یک از مسا ل که در خصوص مامل زمان مطرح م شود مسئلۀ مدت زمان شایان تروجو
اسرت کره حاکمیرت بایرد اممرال و پذیرفتره شرود ) .(United Nations, 1962: 18یادداشرت
خلیجها تاری ( )9197اظوار م کند که اصطالحات ماخند زمان طوالخ بسیار کو زمران
مسلم و غیره که در تصمیمات قضای و در بثار خویسندگان بهکار م روخد همه یک دورۀ زمراخ
منصفاخه را اظوار م کنند ول هیچ قرینۀ مش ص از مدت دقیق بن ارا ه خم دهند .(United
) Nations, 1957: 35رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161تأیید م کند هیچ زمان دقیق را
خم توان برا تکوی مر مالکیت تاری تعیی کرد .با ای حال ای برا قضرای اسرت کره
م کند زمان کاف برا تکوی مر مزبور چه مردت اسرت United Nations, 1962:
مش
) .)15اخگلستان در قضیۀ ماهیگیر  9199استدالل کرد که برا حمایت از یک ادما تاری
باید ثابت شود بن ادما یک قرن مرف (زماخ برابر با  911سال یا بیشتر بهمنظور تثبیت ادمرا
تاری ) قدمت دارد ) .)Symmons, 2008: 157- 158بهمنوان یک قامدۀ ممل بهخظر م رسرد
اظوارشده باید معموال برا حداقل یک قرن ایجراد شرده باشرد Symmons,
که ادما تاری
).)2008: 157

موافقت دولتهای خارجی
بهمنظور تعری ب ها تاری صر اممال اقتدار مستمر بر منطقۀ مورد ادمرا کراف خیسرت
بلکه اممال اقتدار مستمر باید با موافقت دولتها مجاور یا دولرتهرا ذ خفرع همرراه باشرد.
چناخچه اممال اقتدار مزبور با امتراض مؤثر دولتها یادشده همراه شود مفووم ب ها تاری
بهدلیل فقدان شر موافقت تشکیل خم شود .در مبحث پیش رو دو فرض موافقت و م الفت با
اممال اقتدار در دو گفتار شر موافقت دولتها خارج و امتراض مؤثر بررس م شود.

 .1شرط موافقت دولتهای خارجی
بهمنظور بررس جامع و مبسو شر موافقت دولتهرا خرارج گفترار حاضرر را در دو بنرد
ماهیت موافقت دولتها خارج و موافقت خارج در برا قضای بی الملل و داخلر ادامره
م دهیم.

 .1 .1ماهیت موافقت دولتهای خارجی
به طور کل ای امر به رسمیت شناخته شده است که اظوار ادما تراری در خصروص ب هرا
بهتنوای کاف خیست .واکنش دولتها دیگر بهویژه دولتها مجاور یا دولتهای که بهتبرع
ای ادما منافعشان متأثر م شود مقولها حیات و سرخوشتساز است ) .(Kaye, 1995: 273به
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مبارت بوتر ای مسئله که چه رژیم حقوق خسبت به ب ها ادمای اممال م شود به واکنش
دولتها ذ خفع بستگ دارد ) .(Wallace, 2005: 152تعداد زیاد از ادماها تاری مرتبط
با ب ها بهدلیل امتراض دولتها پذیرفته خشدهاخد ) 9.(Stoutenburg, 2015: 205بر ایر اسراس
موافقت تعداد از دولتها ذ خفع پیش از تحصیل حقوق حاکمه ضرور اسرت .(Pharand,
) 1971: 9یادداشت خلیجها تاری ( )9197امالم م کند که شناسای بی المللر منصرر
قطع در تحصیل مالکیت تاری است ) .)United Nations, 1957:34رژیرم حقروق ب هرا
تاری ( )9161با تعبیر دیگر بیان م کند که در جوت تکوی مالکیت تراری موافقرت برا
اممال اقتدار دولت ساحل بر منطقۀ ادمای امر ضرور است ).(United Nations, 1962: 16
رژیم حقوق مزبور به منظور جلوگیر از اختال ای شر با موضوع شناسای از یرک طرر و
تصدیق صر اممال صالحیت مؤثر دولت ساحل در تشکیل مالکیت تاری از طرر دیگرر از
شر موافقت با منوان مفووم منف ضرور یاد م کند .ازای رو بهتبع تصمیم دیوان بی الملل
دادگستر در قضیۀ ماهیگیر از اصطالح مدارا استفاده م کند .(United Nations, 1962: 16
) بنابرای رژیم حقوق ب ها تاری ( )9161مدم واکرنش دولرتهرا را بره معنرا رضرایت
دولتها تلق م کند .در میان خویسندگان حقوق بلوم ختیجه م گیررد کره موافقرت مفوروم
منف است که از مدم واکنش (سکوت) دولتهای که بهتبع ادمرا تراری حقوقشران مترأثر
م شود خشأت م گیرد ) .(Blum, 2012: 130- 135کراسکا معتقرد اسرت موافقرت بره معنرا
پذیرش ضمن (مثال مدم واکنش) وضعیت حقوق دولرت سراحل توسرط سرایر دولرتهاسرت
).(Kraska, 2011: 111

در مورد شکل ات اذ موافقت اختالفرات وجرود دارد .برا توجره بره ماهیرت حقروق تراری
ات اذ در ای خصوص دو گروه وجود دارد؛ گرروه اول بخورای هسرتند کره حقروق تراری را
به منوان استثنای بر قوامد مموم خاظر بر تحصیل حاکمیت مدخظر قررار مر دهنرد و ازایر رو
دیدگاه دقیقتر در مورد موافقت دارخد .بهخظر م رسد بخوا موافقت را بهمنوان شکل از رضایت
یا شناسای حاکمیت دولت ساحل بر مناطق دریای ویژه ارزیاب م کنند و ایر شناسرای یرا
رضایت متعلق به دولتهای است که در خصروص ادمرا ذ خفرع هسرتند ).(Pharand,1971: 9
ایدۀ ای گروه توسط فیتزموریث ارا ه شده است .او اظوار مر دارد کره خقرش حقیقر دکترری
حقوق تاری را باید در فقدان موافقت صریح دولتها جستوجو کرد .بر ای اساس در صرورت
فقدان موافقت صریح دولتها فرض بر موافقت است مگر اینکه دولتها م الفت کننرد .فررض
 .9بهطور مثال حکومت هندوستان با صدور امالمیها در  99ژاخویۀ  9177امالم کرد که ب ها تنگۀ پالک خلیج
کوچک پالک و خلیج کوچک ماخار در بی سر الخکا [ سیالن سابق] و هندوستان ب ها تاری ای دولت
هستند .ایاالت متحده در یادداشت رسم خطا به وزیر امور خارجۀ هند در  99م  9119در میان سایر
بودن خلیج ماخار امتراض کرد(Joshua, 2012: 281; Roach, .
ادماها دریای هند صرفا به ادما تاری
)1994: 27
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موافقت ماحصل مدم اقردام و مردارا دولرتهاسرت ) .(United Nations, 1962: 16گرروه دیگرر
معتقدخد که سکوت یا فقدان امتراض ب ش از دولتها دیگر خسبت بره اممرال اقتردار دولرت
مدم کفایت م کند ) .(Pharand,1971: 9ایدۀ گروه دوم توسط برورکی ارا ره شرده اسرت .او
امالم م کند که اگر بگوییم موافقت دولتها ضرور است دچار خبط و اشتباه شدهایرم بوترر
است بگوییم درصورت که واکنش دولت ها در تعارض با اممال اقتدار مستمر و صلحبمیرز دولرت
مدم باشد مالکیت تاری تشکیل خم شود .بهخظر م رسد ای اختالفات جنبۀ سرطح دارد
و چندان جد خیست زیرا ای گروهها هنگام که وارد موضوع اثبات موافقت م شوخد کامال به
هم خزدیکاخد ) .(Pharand, 1971: 9در هر حال فقدان هر گوخه واکنش توسرط دولرت خرارج
بهمنظور تحصیل مالکیت تاری کفایت م کند (.)United Nations, 1962: 16
در پایان با منایت به بحث مذکور م توان گفت که دیدگاه رژیرم حقروق ب هرا تراری
( )9161به دیدگاه گروه دوم خزدیکتر است.

 .2 .1موافقت دولتهای خارجی در آرای قضایی بینالمللی و داخلی
شر موافقت خارج بهمثابۀ مومتری شر حقوق ب ها تاری در برا قضای بی الملل
و داخل مورد استناد قرار گرفته است که در ذیل تعداد از بخوا برا خموخه ذکر م شود.
دیوان بی الملل دادگستر در قضیۀ ماهیگیر ( )9199بعد از اینکه مالکیت تاری را در
خصوص سیستم خطو مبد مستقیم خروژ مورد بحث قرار م دهد به ای شر اشاره م کند.
در ای زمینه دیوان امالم م کند که از خظر حقوق بی الملل ضرور است که بررس کنیم بیرا
اممال سیستم خروژ با م الفت دولت ها خارج همراه بوده است یا خیر .در هر صورت مدارا
مموم دولتها خارج در خصوص رویۀ خروژ واقعیت غیرقابل بحث است ( ICJ Rep, 1951:
 .)138حکومت خروژ پیشتر امالم کرده بود کره فقردان واکرنش ب شر از دولرتهرا خرارج
بهمنظور تأیید رویۀ مستمر و صلحبمیز دولت مدم کاف است ).(Pharand, 1971: 9
در داور دریا چی جنوب ( )1196دیوان داور اظوار کرد برا تش ی اینکه بیا یک
دولت در ب ها ساحل خود حقوق تاری کسب کرده است یا خه چند شرر بایرد محقرق
شود :اخطباق ای حقوق تاری با کنواخسیون  9111حقروق دریاهرا موافقرت سرایر دولرتهرا
سپر شدن مدت زمان کاف به منظور احراز وجود ای مالکیت بدون شرک و تردیرد و حصرول
موافقت مموم ؛ لک دیوان وجود ای شرو را در مورد دریا چی جنروب احرراز خمر کنرد
چراکه حقوق که چی ادما م کند در محدودۀ خطو خهگاخره داراسرت صرریحا و بشرکارا در
سال  1111امالم شد و در همان زمان سایر دولتها حاشیۀ دریا چی جنوب برا ایر ادمرا
م الفت کردهاخد بهمبارت بوتر از خظر دادگاه موافقت وجود خردارد (() para. 275 PCA, 2016:
خگاه کنید به خقشه).
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در قضیۀ قطر /بحری ( )1119قطر ابراز م کند که تمام دالیل بحرری در خصروص سرابقۀ
تصر مؤثر جزایر حوار محل از امرا خدارد تنوا موافقت دولت قطر است که م تواخد مالکیت
را به ارمغان بیاورد ).(ICJ Rep, 2001: para. 107
در جای که ادما مرتبط با ب ها تاری در خصوص ب ها مشترک مطرح مر شرود
شر موافقت اهمیت بسزای دارد چراکه م الفرت یرا موافقرت یرک یرا چنرد دولرت همجروار
م تواخد در تحصیل مالکیت تاری مؤثر باشد ) .(Chircop, 2008: 720حت پرس از تحصریل
مالکیت تاری دولت ساحل خم تواخرد اسرتفاده و بوررهمنرد از ب هرا مشرترک را بردون
رضایت دولتها دیگر که منافع مشترک در ب ها خلیج دارخد تغییر دهد.

نقشۀ دریای چین جنوبی
((The South China Sea Arbitration, 2016: 9

واگذار کند یا با دولت دیگر سویم شود (سرون  .(19 :9911شرر موافقرت در ر 9197
دادگاه دادگستر بمریکا مرکز در خصوص خلیج فوخسکا و در دورۀ پیش از بن مورد تأکید
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قرار گرفته است .در ر  9197دادگاه امالم کرده بود که خلیج تحرت «حاکمیرت
دولتها همجوار قرار دارد دادگاه در راستا توجیه ای تصمیم دالیل را بیان کرد:
مقامات خماینده (ایاالت سابق بمریکرا مرکرز و بعردا دولرتهرا ترازهاسرتقاللیافتره در
منطقه) به طور بشکارا مالکیت و تصر صلحبمیزشان را بدون امتراض یا م الفت دولتر تأییرد
کردهاخد ...مالکیت خاص خلیج صرفا م تواخد از طریق موافقت گروه از دولتها محافظت شود.
دادگاه در پایان ختیجه گرفت که خلیج فوخسکا خلیج تاری است چراکه ... :تصر قردیم و
ویژۀ دولتها همجوار در همراه با اممال اقتدار صرلحبمیرز و مسرتمر برا موافقرت ب شر از
دولتها دیگر مواجه بوده است ).(Blum, 2012: 71- 95
دیوان بی الملل در دادگستر قضیۀ السالوادور /هندوراس در ر  9111خود تأییرد کررد
که خلیج فوخسکا خلیج تاری است که بهطور مسرتمر برا موافقرت دیگرر دولرتهرا کنتررل
م شده است .ر  9197دادگاه دادگستر بمریکا مرکز بره بر اطالمر شرعبۀ دیروان از
اختال خظر با یک دولت ثالث اشاره دارد؛ همچنی دیوان با اشاره به کترا حقروق بری الملرل
اپنوایم و کتا حقوق بی الملل مموم ژیدل بیان م کند کره وضرعیت تراری خلریج مرورد
تأیید خویسندگان مزبور قرار گرفته است (. (ICJ Rep, 1992: para. 394
در ای قضیه دیوان بی الملل دادگستر بهشر موافقت بدی خحو اشاره م کند :خصیصرۀ
تاری خلیج فوخسکا محصول فقدان امتراض دیگر دولتهرا و ادماهرا متجراخس سره دولرت
ساحل است ) .(ICJ Rep, 1992: paras. 405-407بهخظر م رسد دیوان در ای قضیه به ماخنرد
رژیم حقوق سازمان ملل متحد مفووم منف موافقت را مدخظر قرار داده است بهمبرارت دیگرر
م توان گفت که دیوان مدم واکنش دولتها را حمل بر موافقت کرده است.
همانطورکه مشاهده شد برا قضای داخل و بری المللر برر شرر موافقرت خرارج تأکیرد
کردهاخد و جالب بخکه برا قضای بسته به شرایط مقتض دیدگاه هر دو گروه را مدخظر قرار دادهاخد.

 .3 .1اعتراض مؤثر
امتراض مؤثر توسط تعداد از دولتها خارج ممک است فرض موافقت را که در غیر ایر
صورت محقق م شد رد و اخکار کند .امتراض باید واقع باشرد و برا قصرد خروددار از ایجراد
مالکیت تاری بهخحو مؤثر توسط دولت پیگیر شود .واقع بودن امتراض به ایر معناسرت
که صر مطرح کردن امتراض به شیوها غیرمستقیم کراف خیسرت .برهطرور مثرال در قضریۀ
ماهیگیر دادگاه اظوار کرد که صر مذاکرات حکومتهرا خرروژ و بریتاخیرا کبیرر متعاقرب
واقعۀ سال  19199برا طرح امتراض مؤثر کاف خیسرت ) .(Pharand,1971: 10درصرورت کره
1. Condominium

 .1در سال  9199یک کشت ماهیگیر متعلق به دولت بریتاخیا بهدلیل خقض قواخی ماهیگیر خروژ توسط دولت
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دولت ثالث به اقدام دولت ساحل مدم ادما تاری امتراض کند و ای امترراض مرؤثر واقرع
شود ای امر بدیو است که ادما مزبور حداقل در برابر دولت ثالرث خرامعتبر اسرت .(Kaye,
) 1995: 273اگر دولت ثالث اقدام امتراض اخجام خدهد بیا م تروان ابرراز کررد کره امتراضر
وجود خدارد و در ختیجه موافقت محقق شده است
خویسندگان حقوق بی الملل بیان م کنند که در ای حالت فرض بر ای است که دولت ثالث
مطلع بوده و فقدان امتراض بن به معنا موافقت است ).(Kaye, 1995: 273
از ادما تاری
میزان تأثیر امتراض به موامرل متعردد از جملره منرافع دولرت امترراضکننرده وضرعیت
جغرافیای بن قدرت سیاس بن و همچنی به ای حقیقت که دولت امتراضکننده واحد است
یا بیشتر بستگ دارد .در قضیۀ ماهیگیر ( )9199بریتاخیا کبیر استدالل کررد کره امترراض
دولت واحد به منظور اجتنا از استقرار ...مالکیت تاری واجد اثر است .چنی دولت درصردد
است که همۀ گامها ضرور و منطق را بهمنظور جبران خقض احتمرال حقروق خرود ات راذ
کند ).(Pharand, 1971: 10
در پایان چناخچه دولت ها ادما تاری دولت ساحل را به چالش بکشاخند بار اثبات منوان
ب ها تاری بر مودۀ دولت مدم مالکیت تاری است بدی معنا که درصرورت کره دولرت
مدم از مودۀ اثبات شرو ضرور برا تحصیل مالکیت تاری بر خیاید ادمرا بن پذیرفتره
خم شود ).(Chircop, 2008: 719

نتیجهگیری
با توجه به مطالعات صورتگرفته چنی استنبا م شود که در قلمرو حقوق معاهدات باالخ
کنواخسیون  9191دریا سرزمین و منطقۀ مجاور و کنواخسیون  9111حقوق دریاها هیچگوخه
تعریف از ب ها تاری ارا ه خشده است .در ختیجه بهمنظور ارا ۀ تعریفر جرامع و روزامرد از
ب ها تاری ب شک باید از دریچۀ حقوق بی الملل مرف به ای مسئله خگریسرت .در مرر
شرده اسرت :اممرال
بی الملل سه شر حقوق زیر بهمنظور تعری ب ها تراری مشر
اقتدار استمرار و موافقت بی الملل .
بهمنظور اممال اقتدار بر منطقۀ موردخظر دولت مدم باید در درجۀ اول ادما تاری خود
را بهطور رسم و صریح منتشر کند .رسم بودن ادما بدی معناست که ادما توسط ارگرانهرا
ذ صالح دولت مربوطه مطرح بشود و صریح بودن بن بدی معناسرت کره قصرد دولرت بایرد از
شود .چنی برداشت م شود که وزارت امور خارجه که مسئولیت
طریق صدور امالمیه مش
امور بی الملل دولت را بر موده دارد ارگان ذ صالح در صدور امالمیه است .مرالوهبرر اختشرار
اخیرالذکر توقی و محکوم شد که ای امر به شکلگیر مذاکرات بی طرفی اخجامید(ICJ Rep, 1951: 124) .
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ادما تاری رسم و صریح دولت مدم باید اقتدار خود را بر منطقۀ ادمرای برهطرور مرؤثر
اممال کند .اممال مؤثر از دو لحاظ اهمیت دارد یک از لحاظ جد بودن بن و دیگر از لحاظ
ارتبا بن با شر استمرار .به طور منطق از شر اممال صالحیت مؤثر استنبا م شرود کره
اجرا چنی صالحیت باید بهروشن و پیوسته در تمام مناطق ادمای ب ها تاری اممرال
م کند.
شود .بازتا ای شر منطقۀ جغرافیای معین را مش
بر ای امتقادیم که در میان شرو اساس برا اثبات مالکیرت تراری شرر اسرتمرار از
جایگاه رفیع برخوردار است چراکه از طرف اممال اقتدار دولت بر منطقۀ ادمای زماخ معتبر
تلق م شود که با فعالیتها مستمر دولت همراه شود .از طر دیگر ای گسرتردگ زمراخ
است که زمینه را برا موافقت دولتها فراهم م کنرد .برا ایر اوصرا اممرال حقروق حاکمره
به صورت مقطع و گذرا بهمنزلۀ استمرار ادما خیست همچنانکه مبارت تاری اشرارۀ ضرمن
م کند به یک ادما که از مدتها پیش بوده و در طول تاریخ امتداد داشته است .در بحث شرر
استمرار مسئله ای است که بازۀ زماخ یک ادمرا مسرتمر چره مردت اسرت هرچنرد در ایر
خصوص خظرها متفاوت وجود دارد اما بهمنوان یک قامدۀ ممل ادمرا تراری اظوارشرده
باید معموال برا حداقل یک قرن ایجاد شده باشد.
در یک مرحلۀ قبل از شکلگیر رویۀ بی الملل دولتهرا دیگرر بایرد بره اممرال اقتردار
رضایت داده باشند بهمبارت دیگر رضایت شر حیات در حقوق بری الملرل اسرت کره بررا
تکمیل مالکیت تاری در حقوق دریاها ضرور است .ای شر در رویۀ قضرای بری المللر و
در رویۀ ایاالت متحده بهطور مام تصردیق شرده اسرت .مسرئلۀ چرالشبراخگیرز در مرورد شرر
رضایت دامنۀ ای شر است .گروه معتقدخد صر مدم امتراض به معنا موافقت اسرت کره
شاید بتوان از ای دیدگاه به منوان دیدگاه سنت در حقوق بی الملرل یراد کررد .رژیرم حقروق
ب ها تاری ( )9161با طرح ایدۀ مفووم منف ضرور در لروا اصرطالح مردارا در واقرع از
خظر باال تبعیت کرده است .تعداد دیگر بر ای خظرخد که اصل بر مردم امترراض اسرت امرا در
اوضاع و احوال خاص باید امتراض صریحا امالم شود .در برا قضای بی الملل و ایاالت متحده
هم رویۀ واحد وجود خدارد .ما بر ای امتقادیم که مدالت حقوق ای اقتضا را بههمراه دارد که
رضایت در صورت مورد پذیرش قرار گیرد که دولرت مردم بتواخرد ثابرت کنرد کره دولرت یرا
دولت ها دیگر از ای امر یا منطقا از اممال اقتردار مرورد ادمرا بگراه برودهاخرد ولر امتراضر
خکردهاخد در واقع با ای رویکرد دیدگاهها هر دو طر محترم شمرده م شود.
با توجه به شرو ب ها تاری م توان ختیجه گرفت کره ب هرا تراری بن دسرته از
ب های هستند که دولت ساحل حقوق حاکمهاش را خسبت به بخوا بهطور مؤثر و مداوم اممرال
کرده و چنی حقوق بهطور مداوم با شناسای صریح یا ضمن دولتها همراه بوده است.
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