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Abstract
Basis for the Coastal State’s ban on criminal jurisdiction over foreign ship affairs in
the Exclusive Economic Zone and the Contiguous Zone is subject to the regulations
of the Convention on the Law of the Sea. As the observance of the provisions of the
Convention on the Law of the Sea is accepted by the Coastal State by its
membership, it shall refrain from enforcing or enacting domestic laws contrary to its
requirements. Examining the dimensions of this theory by relying on the dispute
between the Coastal State and the Flag State in the case of the Enrica Lexie ship in
the Contiguous Zone is one of the objectives and topics of this manuscript to answer
the related questions. First, what are the requirements of the Convention on the Law
of the Sea in relation to the maritime zones and the criminal jurisdiction of the
Coastal State in the Contiguous Zone? Second, what confirms the superiority of the
requirements of the Convention on the Law of the Sea over the domestic laws of the
Coastal State over the Flag State? The research findings show that the area of
maritime zones is subject to the provisions of articles 3, (33)2 and 57 of the
Convention on the Law of the Sea, and it is not possible to relocate or integrate them
into the domestic laws of the Coastal State. The Coastal State’s criminal jurisdiction
over incidents in the Contiguous Zone and the involvement of foreign ships is
subject to the provisions of articles 33(1)(a), 58(2), 94(7) and 97(1) of the
Convention on the Law of the Sea. Therefore, the criminal jurisdiction of the
Coastal State in contrast of the Flag State by ignoring the requirements of different
maritime zones and the components of criminal jurisdiction of the Coastal States and
the Flag State in domestic law is not effective.
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بررسی تطبیقی مؤلفههای برتری کنوانسیون حقوق دریاها بر
قوانین دولت ساحلی در اعمال صالحیت کیفری در مناطق دریایی
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چکیده

مبنای ممنوعیت دولت ساحلی در اعمال صالححیت ییفالری بالر امالور یشالتی الار ی در منطقال
انحصاری اقتصادی و منطق نظارت ناشی از مقررات ینوانسیون حقوق دریاها است؛ چنانیه دولالت
ساحلی تبعیت از مقررات ینوانسیون حقوق دریاها را با عضویت در آن میپذیرد و از ا را یا تصویب
قوانین دا لی مخالف با الزامات آن پرهیز مییند .بررسی ابعاد این تئوری با اتکا بالر ا التحد دولالت
ساحلی و دولت صاحبپرچم در وضعیت یشتی اِنریکالِکسی در منطق نظالارت از اهالداد و موضالو
این نوشتار است تا به پرسشهای مرتبط پاسخ داده شود؛ اول اینکه الزامات ینوانسیون حقوق دریاها
در صوص مناطق دریایی و صححیت ییفری دولت ساحلی در منطق نظارت چیسالت دوم اینکاله
مؤید برتری الزامات ینوانسیون حقوق دریاها بالر قالوانین دا لالی دولالت سالاحلی نسالبت باله دولالت
صاحبپرچم چیست یافتههای پژوهش نشان میدهد یه محدودۀ مناطق دریایی تابع مقررات مواد
 33)2( ،3و  57ینوانسیون حقوق دریاها هستند و امکان ابه ایی یا ادغام آنها در قالوانین دا لالی
دولت ساحلی و ود ندارد .از این حیث ،چارچوب صححیت ییفری دولت ساحلی نسالبت باله وقالایع
حادث در منطق نظارت و د یل شدن یشتی ار ی در آن ،تابع مقررات مالواد (،58)2( ،33)1()a
( 94)7و ( 97)1ینوانسیون حقوق دریاها است .لذا اعتقاد دولت ساحلی به داشتن صححیت ییفری
در مقابل دولت صاحبپرچم با نادیده گرفتن الزامات حایم بر محالدودۀ منالاطق دریالایی مختلالف و
مؤلفههای اعمال صححیت ییفری دولتهای ساحلی و صاحبپرچم در قوانین دا لی آنها نایارآمالد
است .الزام محایم ییفری دولت ساحلی در تبعیت از قوانین دا لالی باله الای مقالررات ینوانسالیون
حقوق دریاها و شرو رسیدگیهایی بر این اساس ،مؤثر و قابل اعتنا نیست.

واژگان کلیدی

اعمال صححیت ییفری ،دولت ساحلی ،دولت صاحب پرچم ،یشتی ار ی ،ینوانسیون حقالوق
دریاها ،منطق انحصاری اقتصادی ،منطق نظارت.
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مقدمه
هویت امع بینالمللی در ارزشهایی است یاله تعیالینیننالدۀ مو ودیالت آن هسالتند .برتالری
معاهدات بینالمللی بر قوانین دا لی بخشی از هویت قابل قبول امع بینالمللی است .قالوانین
دا لی دارای اعتبار یکسان با قوانین بینالمللی و مو د ارزشهای هویتساز بینالمللی نیستند.
از قوانین دا لی نمیتوان انتظار یارایی قالوانین بالینالمللالی را داشالت ،بلکاله بالرعکس ،قالوانین
بینالمللی الگوی دولت ها در وضع و ا رای قوانین دا لی هستند .زمانی یه طرد ا تحد یال
دولت ار ی است ،این وضعیت در صوص معاهدات بالینالمللالی و وضالع قالوانین دا لالی بالر
اساس معیارهای آن تشدید میشود .وقتی یه آن دولت از اعضالای معاهالدۀ بالینالمللالی باشالد،
نمیتواند بهتنهایی در عرص دا لی برای امع بینالمللی تصمیم بگیرد ،یا تعهدات بینالمللی
ویش را با اتکا به قوانین دا لی فراموش یند و از دیگر دولتهالا نیالز توقالع پیالروی از قالوانین
دا لی آن دولت را داشته باشد و از اینطریالق برتالری معاهالدات بالینالمللالی را نادیالده بگیالرد.
معاهدات بینالمللی دارای چارچوبی هستند یه دولتها در قالوانین دا لالی مبتنالی بالر آنهالا یالا
قوانین دا لی موازی نباید آنها را نادیده بگیرند .ینوانسیون حقوق دریاها ( Convention on the
 )Law of the Seaبرای دولتهایی یه به عضویت آن درآمدهاند ،دارای چنین وضعیتی است .بر
این اساس ،دولت ساحلی در قوانین دا لی نباید بایستههای مقرر در ینوانسیون حقالوق دریاهالا
را نادیده بگیرد ،با این ادعا یه قانون دا لالی مسالبوق بالر آن در محالایم دا لالی معتبالر اسالت،
درحالی یه آن دولت ساحلی به ینوانسیون حقوق دریاها پیوسته ،و مکلف به اصحح یا تصالویب
قوانین دا لی بر اساس مقررات آن است.
رویکرد دا لی دولت ساحلی مسئلهساز است ،وقتییه قوانین دا لی آن دولالت در آبهالای
بینالمللی و نسبت به اتبا ار ی بها را گذارده میشود .بالا و الود ایالن ،گالاهی ایالن شالرایط
مبتحبه است ،زمانی یه با ادعای اعمال صححیت ییفری دولت ساحلی گِره می ورد .در چنین
شرایطی ،مقامات دولت ساحلی تصور میینند یه اعمال صححیت ییفری از بایستههای اعمالال
حایمیت و بدون چونوچرا است؛ هرچند دامن آن به فراسوی مرزها گسترده شود .اما گسترش
صححیت ییفری بر اساس قوانین دا لی در قلمرو فراسرزمینی ،نمونالهای اسالت یاله بالا اصالول
حقوق ییفری و حقوق بینالملل عمومی منطبالق نیسالت .اگالر یال دولالت واهالان گسالترش
صححیت ییفری ارج از قلمرو حایمیتی است ،دولتهای دیگر نیز بنابه اصل برابری دولتهالا
در امع بینالمللی نباید از آن منع شده باشند .این تئالوری مسالتند باله رویال قضالایی دیالوان
بینالمللی دادگستری در پروندۀ «تنگه یورفو» ( )Corfu Channel Caseاست؛ چنالانیاله اصالل
عدم مدا له در امور دا لی دیگالر دولالتهالا ناشالی از اصالل برابالری حایمیالت دولالتهالا اسالت
( .)International Court of Justice, 1949: 34اعمالالال صالالححیت ییفالالری الالارج از قلمالالرو
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حایمیتی ،باعث نادیده گرفتن اصل حایمیت درونسرزمینی سایر دولتها و اعمال قدرت آنهالا
میشود .ادعای دولت ساحلی هند بر داشتن صححیت ییفالری در پرونالدۀ یشالتی انریکالکسالی
( )Enrica Lexieحامل پرچم دولت ایتالیا در منطق انحصاری اقتصادی دولت ساحلی هند نیالز
لوهای از وضعیت مشابه است یه ذیل بایستههای حقوق دریاهالا و برتالری مؤلفالههالای آن بالر
قوانین دا لی قرار گرفته است.
اعمال صححیت ییفری دولت ساحلی تالابع محالدودیتهالای سالرزمینی اسالت و در منطقال
انحصاری اقتصادی به حقوق حایمه تنزل مییابد .حقالوق حایماله دولالت سالاحلی ارتبالاطی باله
اعمال صححیت ییفری آن دولت در منطق انحصاری اقتصادی بر حسب قوانین دا لالی نالدارد،
مگر اینکه برای حفاظت و مدیریت منابع زندۀ دریایی باشد .بر این اساس ،بررسی ابعاد ا التحد
دولت ساحلی هند با دولت صاحبپالرچم ایتالیالا در صالوص وضالعیت یشالتی انریکالکسالی در
منطق نظارت و پاسخ به آن در گِرو تبیین و تشریح الزامات ینوانسیون حقوق دریاها است تا به
پرسشهای مرتبط پاسخ داده شود؛ نخست اینکه الزامالات ینوانسالیون حقالوق دریاهالا در مالورد
مناطق دریایی و صححیت ییفری دولت ساحلی در منطق نظالارت چیسالت دوم اینکاله مؤیالد
برتری الزامات ینوانسیون حقوق دریاهالا بالر قالوانین دا لالی دولالت سالاحلی نسالبت باله دولالت
صاحبپرچم چیس ت فرضی تحقیق ایالن اسالت یاله تصالویب قالوانین دا لالی بالدون تو اله باله
بایستههای ینوانسالیون حقالوق دریاهالا رافالع مسالئولیت دولالت نیسالت .لالذا بررسالی و تحلیالل
بایستههای ینوانسیون حقوق دریاها و برتری آن بر قوانین دا لی دولت ساحلی با درنظر گرفتن
روی دیوان بینالمللی حقوق دریاها از موضوعات مدنظر در این نوشتار است .بر این اساس ،ابتدا
به بایستههای اعمال صححیت بر اساس قوانین دا لی دولت ساحلی در مناطق دریایی ،و سپس
به ابعاد اعمال صححیت دولت ساحلی یا صاحبپرچم در منطق انحصاری اقتصادی میپردازیم.

 .1بایستههای اعمال صالحیت بر اساس قوانین داخلی دولت ساحلی در
مناطق دریایی
صححیت دولت ساحلی یا دولت صاحبپرچم در مناطق دریالایی تالابع مقالررات ینوانسالیون حقالوق
دریاها اسالت؛ هرچنالد یاله زتیالات آن بالا درنظالر گالرفتن اصالول صالححیت ییفالری سالرزمینی و
برونسرزمینی مناطق دریایی مختلف در قوانین دا لی پیشبینی میشود .این وضالعیت نسالبت باله
دولت غیرعضو ینوانسیون حقوق دریاها یا دولتی یه عضویت در ینوانسیون حقوق دریاها را به حالق
رزرو مشروط یرده نیز مشدد است .امالا دولالت صالاحبپالرچم در موقعیالت برابالر اعمالال حایمیالت
سرزمینی بهمثاب دولت ساحلی است .بر این اساس ،قوانین دا لی دولت سالاحلی نسالبت باله اتبالا
دولت صاحبپرچم و یشتی حامل پرچم آن بیتالثثیر اسالت (صالالحی)243 :1398 ،؛ زمالانی یاله از
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چارچوب مقررات بینالمللی و رعایت سلسلهمراتب هنجاری بر اساس حقوق بینالملل عرفی تبعیت
نمییند .نقض مقررات ینوانسیون حقوق دریاها بالا تو یاله عالدم عضالویت در آن ،اصالل صالححیت
سرزمینی و اعمال صححیت ییفری دولالت سالاحلی بالر اسالاس قالوانین دا لالی ،موازنال تعهالدات و
مسئولیت بینالمللی دولت ساحلی را بالرهم مالیزنالد ،درحالالی یاله ینوانسالیون حقالوق دریاهالا در
صوص اعمال صححیت در مناطق مختلف دریایی تدوین مقررات حقوق بالینالملالل عرفالی اسالت.
روی دولت ساحلی در نقض مقررات ینوانسیون حقوق دریاها ،از مو بات مسئولیت بالینالمللالی در
قبال دولت صاحبپرچم است؛ در ایی یه آن دولت برای تو یه عملکرد ود باله مقالررات دا لالی
استناد مییند .موقعیت دو دولت ایتالیا و هند در پروندۀ یشتی انریکالکسی وا د چنالین شالرایطی
است .هر دو دولت از اعضای ینوانسیون حقوق دریاها و تابع مقالررات آن هسالتند؛ هرچنالد رعایالت
اصول صححیت ییفری در روابط آنها نیز ضرورت داشته باشد .بنابراین ،یلیالات و اصالول صالححیت
ییفری در مناطق دریایی مختلف نیز با تو ه به مقررات ینوانسیون حقوق دریاها یاربرد دارد.

 .1 .1واقعۀ انریکالکسی در منطقۀ نظارت و مؤلفههای اعمال صالحیت دولت ساحلی
یشتی نفتیش انریکالکسی متعلق به شریت ایتالیایی است یه از سوی پرسنل نیروی دریالایی
دولت متبو حسب قراردادهای صوصی و بالرای حفاظالت از حمالحت دزدان دریالایی همراهالی
شده است .همراهی پرسنل نیروی دریایی دولت صاحبپرچم از تحوالت سالالهالای ا یالر و در
راستای حفظ امنیت یشتی و محمول آن در برابر دزدان دریایی بهمو ب قطعنامههای شالورای
1
امنیت در راستای مقابله با دزدان دریالایی در منالاطق پر طالر اسالت ( Subramanian, 2017:
 .)215یکی از پرسنل نیروی دریایی دولت ایتالیا به دستور دیگالری ابتالدا بالا چالرام چشالم زن
ا طار داده یه قایق ناشناسی یه در حال تردد در حوالی انریکالالکسالی اسالت از آن حالوالی دور
شود ،درحالی یه این شاتبه و ود داشت یه آن قایق متعلق باله دزدان دریالایی باشالد و از ایالن
طریق امنیت محمول نفتیِ یشتی انریکالکسی در طر قرار داشت .لالیکن ایالن حالد از هشالدار
مثمرثمر واقع نشد .قایق ناشناس بدون تو ه به ا طار همچنان به سوی یشتی انریکالکسالی در
فاصل  22/5مایل از الط مبالدأ سالاحلی طالی مسالیر نمالوده اسالت ( .)Ronzitti, 2013: 3ایالن
محدوده زء آبهای سرزمینی دولت هند نیست و به طریق اولی تحت حایمیت قوانین دا لی
نخواهد بود .محدودۀ آبهای سرزمینی تا فاصل  12مایل از الط مبالدأ سالاحلی اسالت .فاصالل
میان  12مایل تا  24مایل ،زء آبهای منطق نظارت و بخشالی از آبهالای منطقال انحصالاری
اقتصادی است .صححیت دولت ساحلی در منطق نظارت محالدود باله مقالررات مالادۀ (33)1()a
1. UN Security Council (2009), Resolution on Acts of Piracy and Armed Robbery against Vessels in the
Waters off the Coast of Somalia.
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ینوانسیون حقوق دریاها است تا در پرتو آن از نقض قوانین و مقررات گمریی ،مالی ،بهداشالتی
یا مها رتی در دا ل قلمرو و یا دریای سرزمینی ود لوگیری نماید.
تصریح مادۀ ( 33)1()aینوانسیون حقوق دریاها از نو ار ا به قوانین دا لی دولالت سالاحلی
است .چهبسا قوانین گمریی ،مالی ،بهداشتی یا مها رتی دولت ساحلی وا الد وصالف ییفالری هالم
باشند تا بر اساس آن ،توقیف یشتی یا بازداشت دمه آن هم تو یه شود .لیکن ا تیالارات دولالت
ساحلی در استفاده از این سازویار محدودیت موضالوعی دارد و قابالل تسالری باله سالایر رفتارهالای
احتمالی یشتی ار ی نیست .منطق نظارت حد فاصالل دریالای سالرزمینی و منطقال انحصالاری
اقتصادی است و از این حیث برای اعمال حایمیت دولت ساحلی بینابین است .دولالت سالاحلی در
این منطقه به اندازۀ دریای سرزمینی حق اعمالال حایمیالت نالدارد و باله انالدازۀ منطقال انحصالاری
اقتصادی هم فاقد اعمال حایمیت نیست .منطق انحصاری اقتصالادی بخشالی از قلمالرو سالرزمینی
دولت ساحلی نیست و دولت ساحلی در آن حق حایمیت ندارد ،بلکه دارای حقوق حایماله اسالت.
تحت این شرایط به سوی قایق موصود تیراندازی شده ،بهنحوی یه تحش شده است گلولههالا باله
قایق اصابت نکند ،بلکه گلولهها در نزدیکی آن دا ل آب فرو روند تا قایق موصود در آنجا متوقالف
یا از آن محل دور شود .لیکن در هر صورت گلولهها به دو ماهیگیر دا ل قایق غریبه اصابت یالرده
و منجر به قتل آنها شده است .در این شرایط دولت ساحلی مالدعی اعمالال صالححیت بالر دو مبنالا
شامل وقو رم در قلمرو سرزمینی و وقو الرم بالر اتبالا آن دولالت اسالت ( Mouland, 2019:
 ،)174لیکن تلقی دولت ساحلی بر حد بایستههای ینوانسیون حقالوق دریاهالا از منطقال نظالارت
تحت عنوان دریای سرزمینی است یه قوانین ییفری دا لی در آن حایمیت دارند.
دولت ایتالیا مدعی است یه مجرمان از اتبا آن دولت بوده و در یشتی تحالت تابعیالت و در
آبهای منطق انحصاری اقتصادی دولت هند اقدام به تیراندازی یردهاند یاله باله قتالل دو تبعال
دولت ساحلی هند در آبهای منطقه نظارت آن دولت انجامیده است .رسیدگی به این وضالعیت
قبل از اینکه تابع مقررات دا لی دولت ساحلی یا دولت صالاحبپالرچم باشالد ،موضالو مقالررات
ینوانسیون حقوق دریاها است یه صححیت رسیدگی به آن را برعهدۀ دولت صاحبپالرچم قالرار
داده است ( .)Supreme Court of India, 2012: 40لیکن دولت هند و بر الی از محققالان ایالن
تئوری را قبول ندارند ( ،)Piper, 2013: 68اما ادعای دولت هند بالر توسالع قالوانین ییفالری در
منطق انحصاری اقتصادی است یه بر حد آمالوزههالای حقالوق بالینالملالل عمالومی و مقالررات
ینوانسیون حقوق دریاها میباشد .قانون مناطق دریایی هند 1از مناطق دریایی شناساییشده در
ینوانسیون حقوق دریاها تبعیت نمی یند .تلقی قالانون منالاطق دریالایی دولالت هنالد از منطقال
انحصاری اقتصادی بهمثاب دریای سرزمینی است؛ هرچند یه آن را بهصراحت دریای سالرزمینی
1. The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime
Zones Act of India, 1976 (India).
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اعحم نکرده است .اما وقتی یه نوبت به تفکی منطقال نظالارت از منطقال انحصالاری اقتصالادی
میرسد ،منطق نظارت را دریای سرزمینی ارزیابی مییند و آن را تحت حایمیت دولت ساحلی
قرار میدهد .این رویکرد دولت ساحلی هند در قانون دا لی با مسئل دیگری نیز منطبالق شالده
است .عملیات سایر دولتها بر انجام مانورهای نظامی در آبهای منطق انحصاری اقتصالادی بالا
مجوز دولت ساحلی نیز از موضوعات مدنظر دولت هند در این قانون است.
تیراندازی اتبا دولت ایتالیا به سوی اتبا دیگر از منظر دولت هنالد ،مالانور نظالامی ارزیالابی
شده است .اما دولت ایتالیا مدعی است یه به قانون دا لی دولت هند را ع به ممنوعیت مانور و
عملیات نظامی در منطق انحصاری اقتصادی واقف بوده اسالت .پرسالنل نیالروی دریالایی دولالت
ایتالیا در یشتی تحت مالکیت صوصی تبع آن دولالت حضالور داشالتهانالد و در حالین عبالور از
منطق انحصاری اقتصادی در صدد نقض مقررات دولت ساحلی نبالودهانالد .آنهالا مرتکالب مالانور
نظامی نشدهاند ،بلکه طر قریبالوقوعی را به زعالم الود دفالع نمالودهانالد .هرچنالد یاله بعالدها
مشخص شده است یه آنها در برداشت ود از آن موقعیت اشتباه یردهاند .این وضالعیت حالایی
از فقدان قصد و شرایط الزم برای مانور نظامی بوده است .اما در این شرایط هالم حقالوق دولالت
ساحلی در منطق انحصاری اقتصادی بر اساس مقررات ینوانسیون حقوق دریاها شاملِ مانورهالا،
تمرینات نظامی یا صدور مجوز از سوی آن دولت برای دیگر دولالتهالا نیسالت .بنالابراین قالانون
دا لی دولت هند هم در چارچوب مقررات ینوانسیون حقوق دریاها قرار نگرفته است تالا نقالض
احتمالی آن به مسئولیت دولت صاحبپرچم یشتی منجر شالود .در عالین حالال ،قالانون دا لالی
دولت هند بر اذعان ارادۀ حایمیت آن دولالت در آبهالای انحصالاری اقتصالادی نیالز باله صالورت
ی طرفه وا د معنای حق رِزرو در چارچوب مقررات ینوانسیون وین را ع به حقوق معاهالدات
هم نیست؛ چنانیه اعحمی تفسیری مستلزم امضا ،تصویب ،قبولی و تثیید بهعنوان ی معاهده
در ایی معنا و مفهوم دارد یه حق رزرو برای دولتهای عضو آن درنظر گرفته شده باشد .حال
آنکه بر اساس ینوانسیون حقوق دریاها چنین حق تحفظی برای دولالتهالای عضالو پالیشبینالی
نشده است ،وقتی یه در مورد آبهای منطق انحصاری اقتصادی باشد یه سایر دولتهالا در آن
حق آزادی دریانوردی دارند.

 .2 .1قوانین داخلی دولت ساحلی در تعارض با الزامات کنوانسیون حقوق دریاها
تصویب قوانین دا لی بهموازات ینوانسیون حقوق دریاها از سوی دولتهای عضو بالهطالور یلالی
ممنو تلقی نشده است ،لیکن قوانین مصوب دا لی دولتهای عضو نباید به تغییر یا مسالتثنی
یردن آثار حقوقی مقررات ینوانسیون حقوق دریاها منجر شود .با و ود این ،منطقال انحصالاری
اقتصادی بر اساس قانون مناطق دریایی هند در صححیت ییفری دولت ساحلی هند قرار گرفته
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است .بر این اساس ،منطق انحصاری اقتصادی ،بخشی از قلمرو دولت هنالد و مشالمول مقالررات
دا لی دولت هند شمرده میشود ( .)Supreme Court of India, 2013a: 10البته دولالت هنالد،
تنها دولتی نیست یه ادعای اعمال قدرت ارج از قلمرو دریای سرزمینی ویش را دارد ،لیکن
این رفتارها از سوی هر دولتی یه باشد ،در آموزههای حقوق بینالملل عمومی مقبولیالت نالدارد.
مقررات ینوانسیون لوهای از بایستههای حقوق بینالملل عمالومی و حالایی از قواعالد متفالاوت
صححیت ییفری بر یشتی یا رایم ارتکابی در مناطق مختلف دریایی ،شامل دریای سرزمینی،
منطق نظارت و منطق انحصالاری اقتصالادی و دریاهالای آزاد اسالت .الرایم حالادث در یشالتی
ار ی حسب نو و شرایط محل استقرار یشتی در هریال از ایالن منالاطق دریالایی ،مشالمول
صححیت ییفری دولت ساحلی یا دولت صاحبپرچم یشتی واهند بود.
دادگاه عالی هند در مورد صححیت ییفری بر اساس محل وقو رم معتقد است یه الرم در
منطق نظارت اتفاق افتاده است ( .)Ibid: 6این منطقه بر اساس مقررات ینوانسیون حقوق دریاهالا
زء آبهای سرزمینی دولت هند تلقی نمیشود ،بلکه بخشی از منطق انحصاری اقتصادی دولالت
هند و تابع قوانین بینالمللی حایم بر این منطقه است .اما با و ود این ،قضات دادگالاه عالالی هنالد
تثیید میینند یه منطق نظارت بر اساس قوانین دا لی ،بخشی از قلمرو سرزمینی دولالت هنالد و
تابع قوانین دا لی است .اما قانون مناطق دریایی هند مربوط به زمانی است یه هنوز دولت هند به
ینوانسیون حقوق دریاها ملحق نشده بود .چهبسا تنظیمینندگان قانون دا لی به محالدودیتهالای
ینوانسیون حقوق دریاها یا قواعد عرفی مرتبط اشراد داشتهانالد ،لالیکن باله دلیالل متعهالد نبالودن
دولت هند در سطح بینالمللی از تو ه به آن الزامات ودداری یردهاند .اگالر سالرپیچی از الزامالات
بینالمللی با یمی مسامحه تا زمان ملحق نشدن به معاهدات بینالمللی مرتبط قابل پذیرش باشد،
این سرپیچی پس از پیوستن آن دولت به ینوانسیون حقوق دریاها چه وضالعیتی پیالدا مالیینالد
پاسخ ز این نیست یه یا دولت متعهد به ینوانسیون حقوق دریاهالا باله اصالحح و انطبالاق قالوانین
دا لی میپردازد یا اینکه علیرغم عضویت در معاهدۀ بینالمللی همچنان به ا رای قالانون دا لالی
نقیض آن و ایجاد صححیت برای محایم دا لی مبادرت میورزد .از ایالن رو ،قالانون دا لالی سالابق
دولت هند با عضویت الحق در ینوانسیون حقوق دریاها موضوعیت ندارد ،مگالر اینکاله بالا تعهالدات
بینالمللی دید آن دولت منطبق شود .قلمرو هریال از دو دسالته قالوانین بالینالمللالی و دا لالی
متفاوت است .قوانین بینالمللی دربرگیرندۀ حقوق قابل ا را را ع به موضوعات امع بینالمللالی
اعم از حایمیت دولتها ،سازمانهای بینالمللی و قوانین دا لی دربرگیرندۀ حقوق دولالت و مالردم
و ارتباط آنها با یکدیگر در عرص دا لی است.1
 .1البته این بدان معنا نیست یه اگر قانون دا لی الحِق میبود ،با ایرادی موا ه نمیشد ،بلکه دولت ساحلی در
صورت الحِق بودن قوانین دا لی نیز باید از مقررات ینوانسیون حقوق دریاها همچنان تبعیت مییرد .لیکن
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بر این اساس ،بیتردید ا تحد دولت هند با دولت ایتالیا در وضعیتی یه در منطق انحصالاری
اقتصادی حادث شده است ،موضالو قالوانین دا لالی دولالت سالاحلی نیسالت و از مقالررات حقالوق
بینالملل تبعیت مییند ( .)Gandhi, 2013: 125صردنظر از اینکه بر ی آن را از مصادیق تعارض
قوانین میشناسند .آنها قاتل به برتری قوانین دا لی بر قوانین بینالمللی در مالواردی هسالتند یاله
اعمال حایمیت درونسرزمینی و حمایت از اتبا دا لی موضالوعیت دارنالد ( .)Piper, 2012: 1امالا
این استدالل از دو منظر اشتباه بهنظر میرسد؛ اول اینکه این استدالل مربوط به الایی اسالت یاله
اعمال حایمیت درونسرزمینی در آبهای بینالمللی و در تقابل بالا الزامالات حقالوق بشالری دیگالر
اتبا بیگانه و اعمال حایمیت دولتهای صاحبپرچم نباشد .دوم اینکه مقالررات دا لالی از حیالث
تقدم و تث ر با مقررات بینالمللی همخوان و دارای اعتبار باشند .مقررات قالانون دا لالی مقالدم بالا
تعهدات مؤ ر بینالمللی دولت هند یعنی عضویت در ینوانسیون حقالوق دریاهالا بالهطالور ضالمنی
منسوخ شده است .دولت هند اگرچه ینوانسیون حقوق دریاها را پذیرفته ،لالیکن الزامالات آن را در
مجموع قوانین دا لی وارد نکرده است .این درحالی است یه آن دولت برای رفتار با یشالتیهالای
ار ی به استناد مقررات ینوانسیون حقوق دریاهالا نالاگزیر از اسالتناد باله قالوانین دا لالی اسالت،
چنانیه قضات آن دولت در محایم دا لی نمیتوانند مستقیماً به مقررات بینالمللی استناد ینند،
وقتی قانون دا لی متعارض با مقررات بینالمللی باشد .از ایالن حیالث انطبالاق قالوانین دا لالی بالر
اساس استانداردهای بینالمللی و پس از عضویت در ینوانسیون حقالوق دریاهالا ضالروری اسالت تالا
صححیت یا عدم صححیت محایم دا لی با مانع موا ه نباشد.
با و ود این ،دولت ساحلی هنالد قالوانین سالابق الود در ایالن حالوزه را نیالز تغییالر نالداده و بالا
استانداردهای بینالمللی ناشی از عضویت در ینوانسیون حقوق دریاهالا منطبالق نکالرده اسالت .ایالن
رویکرد اگر به معنای نقض حقوق بینالملل عمومی نباشد ،حداقل به معنای تعارض تعمدی قالوانین
دا لی با استانداردهای بینالمللی و نادیده گرفتن برتری تعهدات بالینالمللالی در تقابالل بالا قالوانین
دا لی است؛ درحالی یه تعهدات بینالمللی مؤ ر بالر قالوانین دا لالی هسالتند .پالذیرفتن تعهالدات
بینالمللی به معنای انطباق قوانین دا لی با استانداردهای بینالمللی است ،وگرنه پذیرفتن مقالررات
بینالمللی و سرپیچی از آنها در قوانین دا لی بالیمعنالی اسالت .بنالابراین مراعالات برتالری تعهالدات
بینالمللی بر قوانین دا لی ،زمانییه دولت دیگر و اتبا آن در موضو ا تحد با دولالت سالرزمینی
د یل هستند ،باعث ینار رفتن قوانین دا لی در مقام تعارض با تعهدات بینالمللی میشود؛ اما اگالر
دولت دیگر و اتبا آن در قضیه د یل نباشند ،شاید با یمی اغماض بتوان استناد دولالت سالرزمینی
به قوانین دا لی را بر حد تعهدات بینالمللی نسبت به اتبا پذیرفت.
این تبعیت در فرض مقدم بودن قانون دا لی بر تعهدات بینالمللی متصور نیست؛ مگر اینکه قانون دا لی بر
اساس تعهدات بینالمللی دولت متبو برای انطباق ،بازنگری و اصحح شود.
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 .2ابعاد اعماال صاالحیت دولات سااحلی یاا صااح پارچ در منطقاۀ
انحصاری اقتصادی
اعمال صححیت دولت ساحلی در مناطق دریایی همانند قلمالرو زمینالی تالابع مقتضالیات الاص
است .حایمیت سرزمینی دولت ها شامل قلمرو زمینی ،دریایی و هوایی است .ینوانسیون حقوق
دریاها وا د مناطق دریایی مختلف با صححیت های حقوقی متفاوت است .دریالای سالرزمینی از
ط مبدأ ساحلی تا  12مایل در صححیت یامل دولت ساحلی در امور ییفالری اسالت .آبهالای
آزاد بعد از فاصل  200مایل از ط مبدأ ساحلی شرو مالیشالود و در صالححیت یامالل دولالت
صاحبپرچم در امور ییفری یشتی حامل پرچم آن دولت است .منطق انحصاری اقتصادی حالد
فاصل دریای سرزمینی و آبهای آزاد است یه صححیت هر دو دولت ساحلی و صاحبپرچم در
آن نسبی است .دولت ساحلی در منطق انحصاری اقتصادی به اندازۀ دریای سرزمینی صححیت
ندارد ،درحالی یه به اندازۀ آبهای آزاد هم فاقد صالححیت نیسالت .حقالوق و ا تیالارات دولالت
ساحلی در منطق انحصاری اقتصادی با محدودیت فعالیتهای اقتصادی باله نحالو انحصالاری در
چارچوب مقررات ینوانسیون حقوق دریاها تصالریح شالده اسالت .دولالتهالای سالاحلی در زمالان
تصویب ینوانسیون حقوق دریاها واهان صححیت یامل الود در منطقال انحصالاری اقتصالادی
همانند آبهای سرزمینی بودند .دولتهای ساحلی در زمان تصویب ینوانسالیون حقالوق دریاهالا
تمایل داشتند یه منطق انحصاری اقتصادی بخشی از سرزمین آنها تلقی شود و حسب قالوانین
دا لی در یلی امور حادث در این منطقه به اعمال صححیت ییفری بپردازند .اما این تقاضالا بالا
مخالفت دولتهای صاحبپرچم موا ه شالد ،بالا ایالن اسالتدالل یاله آزادی عمالل بالیحدوحصالر
دولتهای ساحلی در این منطقه با حق دریانوردی یشتیهای دیگالر دولالتهالا در ایالن منطقاله
تزاحم دارد ( .)Purvis, 2011: 209از این حیث ،گسترش صححیت ییفالری دولالت سالاحلی در
منطق انحصاری اقتصادی ،لوهای از تزاحم با حق دریانوردی دولت صاحبپرچم یشتی اسالت
یه در روی محایم بینالمللی نیز تثیید شده است.

 .1 .2رویۀ محاک بینالمللی در خصوص اعمال صالحیت در مناطق دریایی مختلف
روی دیوان بینالمللی حقوق دریاها هم حالایی از تثییالد صالححیت دولالت سالاحلی در آبهالای
منطق انحصاری اقتصادی محدود به موضوعات مالدنظر در مقالررات ینوانسالیون حقالوق دریاهالا
بالرای ا الرا در ایالن منطقاله اسالت ( International Tribunal for the Law of the Sea, 1995:
 .)194دولت ساحلی حق گسترش و اعمال قوانین دا لی را بر موضوعات ارج از مقررات مالادۀ
 56ینوانسیون حقوق دریاها در منطق انحصاری اقتصادی ندارد ،اگر آن قالوانین محدودیننالدۀ
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آزادی دریانوردی سایر دولتها در این منطقه باشد ( International Tribunal for the Law of

 .)the Sea, 1999: 123این رویه در دیوان بینالمللالی دادگسالتری نیالز تثییالد شالده یاله دولالت
سالالاحلی در منطقالال انحصالالاری اقتصالالادی وا الالد حقالالوق حایمالاله و صالالححیت ا رایالالی اسالالت
( .)International Court of Justice, 2001: 170هرچند یه قیاس منطق انحصاری اقتصادی با
قلمرو سرزمینی دولت دیگر معالفارق است ،لیکن یشتی ار ی در این منطقاله در موضالوعات
ارج از اعمال حقوق حایم دولت ساحلی تابع قوانین دولت صاحبپرچم است .یشتی بهمثاب
سرزمین شناور دولت صاحب پالرچم آن ،و مشالمول نتالایا حاصالل از رسالیدگی دیالوان داتمالی
بینالمللی دادگستری در پروندۀ «لوتالوس» ( )Lotusاسالت .یال دولالت نمالیتوانالد باله اعمالال
صححیت در سرزمین دولت دیگر بپردازد ،مگر اینکه عرد یا مقالررات بالینالمللالی ا الازه دهالد
(قاعدۀ اول منطبق با دیدگاه دولت فرانسه صاحبِ پرچم یشتی لوتوس) .یال دولالت مجالاز باله
اعمال صححیت در سرزمین ود است ،مگر اینکه ممنوعیت اصی در این بالاره و الود داشالته
باشد (قاعدۀ دوم منطبق با دیدگاه دولت ساحلی ترییه) .1هرچند در این پرونده رویکالرد دولالت
ساحلی و صححیت متقارن دو دولت ساحلی و صاحبپرچم تثیید شالد ،لالیکن ایالن باله معنالای
تجویز اعمال صححیت فراسرزمینی دولت ساحلی نیست .ایثریت قضات در این پرونالده نتیجاله
میگیرند یه اعمال صححیت دولت ترییه به معنای اعمال صححیت در قلمرو دولت دیگر نبوده
است ،لذا دو دولت ترییه و فرانسه دارای صححیت متقارن بودهاند (مقصودی .)67 :1393 ،ایالن
نتیجه گیری بر اساس موقعیت زمانی رسیدگی باله پرونالده و مقتضالیات حالایم بالر آن در سالال
 1927مشخص بود .چنانیه در آن زمان وضعیت اعمال صححیت دولتهالا بالر اسالاس منالاطق
دریایی مختلف و ممنوعیت اعمال حایمیت دولت سالاحلی در دریاهالای آزاد و واگالذاری آن باله
دولت صاحبپرچم به ز موارد الاص هنالوز قاعالدهمنالد نشالده بالود .هرچنالد یاله متعاقالب آن
 .1قضیه از این قرار است یه یشتی لوتوس در نتیج تصادم دریایی در دریاهای آزاد باعث نابودی یشتی حامل پرچم
دولت ترییه و یشته شدن اتبا آن شد .ارشد و دیدهبان یشتی لوتوس به اتهام قتل غیرعمد از سوی دولت
ساحلی ترییه بازداشت ،محایمه و به زندان محکوم شدند .لذا در سال  1927دعوای دولت صاحب پرچم فرانسه
علیه دولت ساحلی ترییه در دیوان داتمی بینالمللی دادگستری مطرح میشود ،با این استدالل یه دولت ترییه
در صوص بازداشت و محکومیت ارشد و دم یشتی حامل پرچم آن بر حد اصول حقوق بینالملل رفتار
یرده است .قضات دیوان داتمی بینالمللی دادگستری با ترییب  3موافق بهعحوه رتیس دیوان و  3مخالف به نفع
دولت ترییه رأی میدهند .بنابراین اعمال صححیت دولت ساحلی بر وقایع دریاهای آزاد از سوی یشتی ار ی
نسبت به یشتی دولت ساحلی و اتبا آن بحمانع تلقی میشود ،با این استدالل یه با مانع الزامات بینالمللی
اصی موا ه نیست ( .)Permanent Court of International Justice, 1927: 90اما این وضعیت حدود  25سال
بعد با تو ه به مؤ ر بودن مقررات بینالمللی در حوزۀ حقوق دریاها واضح است ،چرایه استدالل فقدان
ممنوعیت ناشی از مقررات بینالمللی را ع به اعمال صححیت دولت ساحلی ترییه بر یشتی ار ی حامل
پرچم دولت فرانسه در دریاهای آزاد  25سال پس از ظهور مقررات بینالمللی مرتبط با دریاها مردود و باطل شد.
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قاعده مند شدن اعمال صححیت در این مناطق بر اساس آموزههای حقوق بینالملل عرفی بالود،
لیکن با ا ما بینالمللی از ا تحد نظرها در این باره یاسته شد؛ چنانیه در همان پرونده نیز
اقلیت قضات اعتقاد داشتند یه صححیت ییفری ی دولت مبتنی و محدود به قلمرو سرزمینی
اسالت یاله در آن حالق اعمالال حایمیالت دارد ( Permanent Court of International Justice,
 .)1927: 169نتیج این رویکرد اقلیت قضات چیزی الز ممنوعیالت دولالت سالاحلی در اعمالال
صححیت ییفری بر یشتی ار ی و ارشد آن به دلیل فعالیت مجرمانه در دریاهای آزاد نیست.
از این رو ،ی دولت مجاز به ا رای قوانین ییفری دا لی در قلمرو فراسالرزمینی نیسالت ،مگالر
اینکه عرد یا مقررات بینالمللی چنین مجوزی را به آن داده باشد .احتمال چنین مجوزی با مقررات
ینوانسیون برویسل و اصححی آن در سال  ،11999ینوانسیون دریاهای آزاد ،2ینوانسالیون دریالای
سرزمینی و منطق نظارت 3و پس از آن در ینوانسیون حقوق دریاها منطبق بالا آمالوزههالای حقالوق
بینالملل عرفی برای دولت ساحلی نسبت به امور یشتی ار ی تحت صححیت دولت صاحبپرچم
آن و ود ندارد .از ی طرد ،اگر امروز واقع لوتوس یالا وضالعیت مشالابه آن در دیالوان بالینالمللالی
دادگستری یا دیوان بینالمللی حقوق دریاها رسیدگی شود ،بهطور قطع احتمالال اعمالال صالححیت
دولت ساحلی در آن مردود است .از طالرد دیگالر ،تشالبیه پرونالدۀ انریکالکسالی باله پرونالدۀ لوتالوس
امکانپذیر نیست .موقعیت غرافیایی واقع لوتالوس در دریاهالای آزاد و موقعیالت غرافیالای واقعال
انریکالکسی منطق نظارت است .اعمال حایمیت دولت ساحلی تا دریای سرزمینی اسالت و فراتالر از
آن بهطور انحصاری برعهدۀ دولت صاحبپرچم است .از این حیث ،صححیت دولت ساحلی بالر امالور
یشتی ار ی در منطق نظارت و منطق انحصاری اقتصادی از نو حقوق حایماله و مالرتبط بالا آن
است و فراتر از آن را شامل نمیشود .اعمال صححیت بر یشالتی الار ی در ایالن منالاطق الارج از
موضوعات مقرر در مادۀ  33ینوانسیون حقوق دریاها و برعهدۀ دولالت صالاحبپالرچم اسالت .دولالت
ساحلی هم مکلف به تو ه مقتضی به حقوق و تعهدات دولت صاحبپرچم و یشتی حامل پرچم آن
در زمان اعمال حقوق و ایفای تعهدات ویش در آبهای منطقال انحصالاری اقتصالادی اسالت .ایالن
وضعیت در دریاهای آزاد متفاوت است .اعمال حایمیت و حقوق حایمِ دولالت سالاحلی در دریاهالای
آزاد مفقود است ،درحالی یه صححیت بر امور یشتی ار ی در دریاهای آزاد برعهدۀ دولت صاحب
پرچم آن است .هرچند یه اعمال صححیت دولت ساحلی بر وقایع دریاهای آزاد یا منطق انحصالاری
اقتصادی نسبت به اتبا ویش بر اساس اصل صححیت ییفری مبتنی بر تابعیت بزهدیده محفالو
است ،اما اعمال این صححیت هم در اولویت دوم و مرحل پس از مشخص شالدن الودداری دولالت
صاحبپرچم یا دولت متبو فاعل رم است.
1. The Brussels Convention Relating to Arrest of Sea-Going Vessels, 1952.
2. Convention on the High Seas, 1958.
3. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, 1958.
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 . 2 .2تغییر قواعاد حااک بار منااطق دریاایی در قاوانین داخلای بارای عباور ا
محدودیتهای آن
عملکرد دولتهای ساحلی حسب بایستههالای ینوانسالیون حقالوق دریاهالا در افالزایش حقالوق و
صححیتهای ییفری در منطق نظارت و منطق انحصاری اقتصادی ایگالاهی نالدارد .مقالررات
ینوانسیون حقوق دریاها تدوین مقررات بینالمللی عرفی در زمین دریاها و مباحالث مالرتبط بالا
آن است .از این حیث ،حتی اگر دولت ساحلی مدعی عدم عضویت در ینوانسیون حقوق دریاهالا
یا حق رزرو بر الزامات آن هم باشد یه ممکالن نیسالت ،آن دولالت نمالیتوانالد الارج از الزامالات
مقررات بینالمللی عرفی در حوزۀ دریاها محدودیتهای دیگری را بر اساس قوانین دا لی ایجاد
یند ،چرایه الزامات ینوانسیون حقوق دریاها برای دولتهای عضو و غیرعضو آن اعالم از دولالت
ساحلی و صاحبپرچم حتمی است .دولت ساحلی عضو نمیتواند با اسالتناد باله قالوانین دا لالی
مقدم بر عضویت در ینوانسیون حقوق دریاها یا متعارض با مفاد آن از الزامات ینوانسیون حقوق
دریاها سرپیچی یند .با و ود این ،دولت ساحلی از مقالررات ینوانسالیون حقالوق دریاهالا عالدول
مییند؛ زمانی یه قوانین دا لی را بر حد مقتضیات آن وضع میینند یالا از مطابقالت قالوانین
سابق ود با الزامات ینوانسیون حقوق دریاها بعد از عضویت در آن ودداری مینمایند .تغییالر
محدودۀ مناطق دریایی یا اصول حایم بر این مناطق ،لوهای از تغییرات بدون مبنالای حقالوقی
دولت ساحلی است .این تغییرات به استناد قوانین دا لی ،نهتنها نسبت به سایر دولالتهالا قابالل
استناد نیستند ،بلکه با تعهدات دولت سالاحلی نیالز همخالوانی ندارنالد .باله طریالق اولالی اعمالال
صححیت ییفری دولت ساحلی بر اساس قوانین دا لی و تغییالرات مالدنظر در منالاطق دریالایی
بر حد استانداردهای ینوانسیون حقوق دریاها قابل تو ه و اتکا نیست.
در چنین شرایطی قوانین دا لی برای دولت ساحلی محترم است ،لیکن مقررات بینالمللالی
مورد وفاق برای تحقق نظم امع بینالمللی در اولویت است؛ لذا در فالرض تعالارض بالا قالوانین
دا لی در مساتل حادث فیمابین دولتها در مناطق دریایی فقالط مقالررات بالینالمللالی مالح
عمل قرار میگیرند .این وضعیت لوهای از برتری قواعد بینالمللی بر قوانین دا لالی اسالت .بالر
این اساس ،استناد دولت ساحلی به قوانین دا لی و ملزم یردن دولت صاحبپرچم باله پالذیرش
آنها در مناطق دریایی با استناد به مقررات حقوق بینالمللی و روابط فیمابین دولتها ایگاهی
ندارد .استناد یشتی ار ی به قوانین دولت صاحبپرچم در مساتل اقتصادی منطق انحصالاری
اقتصادی وقتییه با معیارهای ینوانسیون حقوق دریاها همخوانی ندارد ،اصحً مورد تو ه دولالت
ساحلی قرار نمی گیرد؛ چرایه همخوانی مقررات دا لی با مقررات ینوانسیون حقوق دریاهالا باله
نتیج یکسالان منجالر مالی شالود و دیگالر فرقالی میالان قالوانین دا لالی دولالت سالاحلی و دولالت
صاحبپرچم نیست .اما بیتو هی دولتها به تعهدات بینالمللی باعث تنالو در قالوانین دا لالی
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میشود .از این رو ،اتکا دولت ساحلی به قوانین دا لی در ایثر موارد به حل ا تحد آن با دیگر
دولتها منجر نمیشود؛ درحالی یه الزم است قوانین دا لی بر اساس تعهدات بینالمللی مؤ ر
دولت ساحلی بهروز شوند .اگر دولت ساحلی در تطبیق قوانین دا لی با تعهدات بینالمللی تعلل
ورزد ،سنجش موضوعات حادث دا لی آن دولت همچنان با تعهدات بینالمللی مفالروض اسالت،
ولو اینکه دولت ساحلی همچنان به ا رای قوانین دا لی و شناسایی منالاطق دریالایی یالا نحالوۀ
مدیریت آنها بر این اساس مُصالر باشالد .پرواضالح اسالت یاله بالیتالو هی دولالتهالای سالاحلی و
صاحبپرچم به آموزههای حقوق بینالمللی ناشالی از عضالویت در ینوانسالیون حقالوق دریاهالا و
اصول حایم با فلسف ایجادی آنها همخوانی ندارد.
حادث تیراندازی منتهی باله قتالل اتبالا دولالت هنالد از مصالادیق نقالض مقالررات گمریالی،
بهداشتی ،مالی و مها رتی نیست یه موضو اعمال حقالوق حایمال دولالت سالاحلی در منطقال
نظارت باشد .با و ود این ،دولت هند به زعم ود و بر اساس قانون منالاطق دریالایی ،مجالاز باله
اعمال صححیت ییفری در منطق نظالارت و منطقال انحصالاری اقتصالادی شالده اسالت ( Piper,
 .)2014: 78لذا توسع صححیت ییفری دولت ساحلی در وضعیت انریکالکسی به یلیال منالاطق
دریایی مدنظر ،متکی به قانون دا لی دولالت سالاحلی اسالت ( International Tribunal for the
 .)Law of the Sea, 2015a: 49تحت این شرایط تعارض میان قانون دا لی هنالد و ینوانسالیون
حقوق دریاها مشهود است ،درحالی یه سلسلهمراتب هنجاری در نظریات نظالم عمالومی چنالین
تعارضی را برنمیتابد (ابراهیمگل و عطار .)10 :1398 ،بیتردید توسالل دولالت هنالد باله قالانون
دا لی برای توسع صححیت ییفری ویش باله آبهالای منطقال نظالارت و منطقال انحصالاری
اقتصادی ،نقض فاحش مقررات ینوانسیون حقوق دریاها اسالت .رسالیدگی باله ایالن موضالو در
صححیت دیوان بینالمللی حقوق دریاها است ،لیکن از این مر ع فقط صالدور دسالتور اقالدامات
موقالت تقاضالا شالده اسالت (.)International Tribunal for the Law of the Sea, 2015b: 37
هرچند یه بعدها رسیدگی ماهوی آن به دیوان داوری ار ا شده ،1لیکن هنوز تصمیمی در این
باره صادر نشده است .با و ود این ،مقررات ینوانسیون حقوق دریاها برای هالر دو طالرد مالح
عمل است .توسع قوانین ییفری به ارج از قلمرو سرزمینی دریالایی بالهمعنالای اعمالال قالدرت
ارج از چارچوب ارادۀ معیِ تبلوریافته در ینوانسیون حقوق دریاها و ناقض آن اسالت .اعمالال
حقوق حایم دولت ساحلی در آبهای منطق انحصاری اقتصادی ،فراتر از مقررات ینوانسالیون
 .1این پرونده مطابق مادۀ  287ینوانسیون حقوق دریاها به دیوان داوری موضو ضمیم شمارۀ هفتم ینوانسیون
حقوق دریاها ار ا شده و در ابتدای سال  2020اولین لس آن برگزار و اظهارات طرفین آن استما شده
است .لیکن دولت ساحلی هند واهان آن نیست ،هرچند یه دولت صاحب پرچم ایتالیا بر آن مُصر و پیگیر
است .بررسی این پرونده از این حیث و صردنظر از نتیج آن یه تا زمان انتشار این مقاله مشخص نیست،
موضو این نوشتار نخواهد بود و مجال دیگری را در نوشتار مستقل میطلبد.
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حقوق دریاها باعث نادیده گرفتن آزادی دریانوردی و عبور یشتی حامل پرچم دیگالر دولالتهالا
است .دولت صاحبپرچم نیز متعهد به رعایت حقوق و تکالیف دولالت سالاحلی در ایالن منطقاله
است ،لیکن این تعهد هرگز به معنای رعایت منافع یا حقوق حایم دولالت سالاحلی بالر اسالاس
قوانین دا لی متعارض با مقررات ینوانسیون حقوق دریاها نخواهد بود .حقوق و تکالالیف دولالت
ساحلی در این منطقه محدود به فعالیتهای اقتصادی است و شامل منافع امنیتالی یالا مقالررات
دا لی غیرمرتبط با فعالیتهای اقتصادی مدنظر برای دولت ساحلی یا اعمال صححیت ییفالری
ارج از مقررات مادۀ  100ینوانسیون حقوق دریاها نیست.

 .3 .2برتری کارکرد مقررات کنوانسیون حقاوق دریاهاا بار قاوانین داخلای در
پروندۀ انریکالکسی
حقوق دولت ساحلی در منطق انحصاری اقتصادی از نو حقوق حایمه برای ایتشاد ،اسالتخراج و
بهرهبرداری از منابع زنده و غیرزنده بستر و زیربستر دریاهالا اسالت .اعمالال حقالوق حایمال دولالت
ساحلی متفاوت با اعمال حایمیت آن دولالت اسالت .اعمالال حایمیالت دولالتهالا در دریاهالای آزاد
ممنو است و این ممنوعیت به منطق انحصاری اقتصادی نیز تسری یافته است .اعمال حایمیالت
دولت ساحلی در سایر موضوعاتِ تصریحنشده ،در منطق انحصاری اقتصادی بالا ممنوعیالت موا اله
است .اعمال صححیت ییفری دولت ساحلی در این منطقه نیز مشمول ممنوعیت پیشگفته است.
لذا اعمال صححیت ییفری دولت ساحلی از مصادیق اعمال حایمیت منعشالده در دریاهالای آزاد و
منطق انحصاری اقتصادی است ،مگر اینکه اعمال صححیت دولت ساحلی نسبت باله یشالتیهالای
ار ی در صوص ایتشالاد ،بهالره بالرداری ،حفاظالت و مالدیریت منالابع زنالدۀ منطقال انحصالاری
اقتصادی باشد یه این شرایط در پروندۀ انریکالکسی و ود ندارد .چرایاله اعمالال صالححیت دولالت
ساحلی در این مورد به حفاظت و مدیریت منابع زندۀ دریاهالا محالدود اسالت .ایالن وضالعیت بالرای
محدودیت دولت ساحلی در امور یشالتیهالای الار ی و دمال آنهالا و لالوگیری از مدا لاله در
صححیت دولت صاحبپرچم در موارد غیرمصرح در ینوانسیون حقوق دریاها است.
حقوق و تعهدات دولت ساحلی و صاحبپرچم در ینوانسیون حقوق دریاها تصریح شده اسالت و
ای ابهام ندارد .هرچند مادۀ  59ینوانسیون حقوق دریاها به تعارض احتمالی میالان منالافع دولالت
ساحلی با دیگر دولتها در نتیج فقدان صححیت برای همال طالردهالا اشالاره دارد ،لالیکن بالهنظالر
میرسد این تعارض در ایی است یه چارچوب رفتارهای ادعایی طرفین ذیل هیچیال از مقالررات
ینوانسیون حقوق دریاها قرار نمیگیرد .این درحالی است یاله رفتالار و صالححیت دولالت سالاحلی و
دولت صاحبپرچم در وضعیت انریکالکسی ذیل دیگر مقررات منصوص ینوانسالیون حقالوق دریاهالا
است و در این صوص هیچ ابهامی و ود ندارد ،ز اینکه دوطرد مدعی صالحت تفسالیر و تو یاله
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عملکرد ویش بر اساس مقررات ینوانسیون حقوق دریاها هستند .بر این اساس ،دولت ساحلی حق
توقیف یشتی ار ی و دستگیری دم آن را بدون مجوز دولت صاحبپرچم در آبهالای منطقال
انحصاری اقتصادی ندارد ،در ایی یه موضو از موارد ذیل صححیت دولت ساحلی بر اساس مقررات
مادۀ  73ینوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با منابع زندۀ دریایی در این منطقه نیسالت .امالا دولالت
ساحلی به دستگیری اتبا دولت ایتالیا از یشتی انریکالکسی پردا ته است .این رفتالار بالدین دلیالل
بوده است یه دولت ساحلی هند یاریرد مقررات مادۀ ( 97)1ینوانسیون حقوق دریاها را مربوط باله
دریای آزاد میشناسد ( .)International Tribunal for the Law of the Sea, 2015a: 46این رویکرد
مورد اعتراض دولت ایتالیا قرار گرفت .دولت ایتالیا معتقد است یه تفسالیر دولالت هنالد از مالادۀ 97
ینوانسیون حقوق دریاها اشتباه است ( ،)Ibid: 38چنانیه این ایراد با مادۀ ( 58)2ینوانسیون حقوق
دریاها برطرد شده است .بنابراین مقررات مادۀ ( 97)1ینوانسیون حقوق دریاها بهمو الب مقالررات
( 58)2ینوانسیون حقوق دریاها در منطق انحصاری اقتصادی نیز رعایت میشود؛ لذا دولت ساحلی
بنابه مقررات مادۀ ( 58)2ینوانسیون حقوق دریاها و به تثسالی از مقالررات مالادۀ ( 97)1ینوانسالیون
حقوق دریاها حق توقیف یشتی ار ی را ندارد ،وقتییاله رفتارهالای آن در صالوص منالابع زنالدۀ
دریایی نیست .بنابراین ،رفتار دولت ساحلی نقض مقررات مادۀ  97ینوانسیون حقالوق دریاهالا اسالت
(صالحی .)181 :1399 ،محایم ییفری یا انضباطی نا دا یا هر فرد دیگالر مشالغول باله الدمت در
یشتیِ منجر به حادث دریایی یا تصادم ،بر اساس مقررات مادۀ ( 97)1ینوانسیون حقوق دریاها فقط
با دولت صاحبپرچم ایتالیا است (.)International Tribunal for the Law of the Sea, 2015a: 41
افزون بر این ،مقررات مادۀ ( 97)1ینوانسیون حقوق دریاها شامل آسیبهالای بالدنی و قتالل انسالان
نیست و تنها سارات مالی وارد به یشتی و یاالهای آن را دربر میگیرد ،از این حیالث دولالت هنالد
معتقد است یه ینوانسیون حقوق دریاها در صوص اعمال صححیت دولتها در مورد قتل اشخاص
سایت است ( .)Ibid: 48اما این ایراد به اتکای مقررات مادۀ ( 94)7ینوانسیون حقوق دریاها مرتفالع
است یه اشارۀ مستقیم به مرگ و راحات دی به اتبا یشور دیگر دارد .دولت ایتالیا ادعا مییند
یه تیراندازی در طول مثموریت مقابله با دزدی دریایی در ناحی پر طالر صالورت گرفتاله اسالت یاله
مستلزم حدایثر همکاری میان دولتها برای سریوب دزدی دریایی بالر اسالاس مقالررات مالادۀ 100
ینوانسیون حقوق دریاها است ( .)Ibid: 42تلقی اشتباه اتبا دولت ایتالیا از قالایق مالاهیگیری اتبالا
دولت هند بهعنوان دزدان دریایی منجر به تیراندازی شده است یه باید با آن بهعنوان موضالوعی در
چارچوب مقررات بینالمللی را ع به یالاهش و سالریوب پدیالدۀ دزدی دریالایی در منالاطق پر طالر
دریایی بر ورد شود ،هرچند یه دولت هند با استناد به قانون سالریوبی رفتارهالای غیرقالانونی علیاله
1
امنیت دریانوردی و سکوهای ثابت در فحت قاره نیز این ادعاها را نمیپذیرد ( Supreme Court of
1. International Maritime Organization (1988), Convention for the Suppression of Unlawful Acts against
the Safety of Maritime Navigation.

234

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

ح دزدی دریالایی در میالان نبالوده اسالت تالا قتالل
 .)India, 2013b: 3دولت هند معتقد است یه اصال ً
ماهیگیران هندی تو یه شود (.)International Tribunal for the Law of the Sea, 2015a: 50
با و ود این ،دولت ایتالیا مدعی است یه نیروی دریایی آن دولت وقتالییاله طالر الدی و
فوری متو یشتی نفالت یالش حامالل پالرچم دولالت ایتالیالا بالوده اسالت ،از قطعنامال سالازمان
بینالمللی دریایی در انجام مثموریتهای محوله در مقابله با دزدی دریایی تبعیت یرده است یه
در منطق نظارت مبادرت به تیراندازی نمودهاند؛ چنانیه مثموریت محوله به آنهالا در چالارچوب
قطعنام مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله بالا دزدی دریالایی بالوده اسالت یاله
رسیدگی به آن از صححیت دادگاه عالی هند ارج اسالت .حادثال یادشالده در حالین مثموریالتِ
موا هه با دزدی دریایی صورت گرفته است ،ولو اینکه مثموران در تلقی وضعیت حادثال منتهالی
به قتل بهعنوان دزدی دریایی اشتباه یرده باشالند و دزدی دریالایی ادعالایی در منطقال نظالارت
دولت ساحلی بوده باشد .این وضعیت به معنای مانور نظامی مدنظر دولالت سالاحلی نیسالت یاله
بدون مجوز دولت ساحلی با ممنوعیت موا ه بوده است .لذا اصل موضو مشمول مقررات مالادۀ
 100ینوانسیون حقوق دریاها است یه مستلزم رسیدگیهای قضایی است تا عمدی یالا سالهوی
بودن عمل مثموران در انجام مثموریت محافظت از محمول یشتی اثبات شود .صردنظر از اینکه
مع مقررات مواد ( 94)7و  100ینوانسیون حقوق دریاها در این پرونده بحمالانع اسالت ،لالیکن
این رویکرد به معنای ایجاد صححیت ییفری برای دولت ساحلی هند نیست .قید «هالر یشالور»
در مادۀ ( 94)7ینوانسیون حقوق دریاها شامل تمام دولتها اعم از دولت صاحبپرچم ایتالیا یا
دولت ساحلی هند است .لیکن صححیت دولتها در چارچوب مالادۀ ( 94)7ینوانسالیون حقالوق
دریاها محدود به تحقیق و بررسی است و شامل اعمال صححیت قضایی برای رسیدگی به اصالل
موضو نیست .اما دادگاه عالی هند با قید برتالری قالانون دا لالی هنالد بالر قالوانین بالینالمللالی
( )Supreme Court of India, 2013a: 9از تمام این محدودیتها عبور یرده است.1

نتیجه
هر دو دولت ایتالیا و هند بر اساس اصول صححیت مبتنالی بالر تابعیالت و صالححیت سالرزمینی
مدعی داشتن صححیت در مقابل یکدیگر هستند ،لیکن تفاوت آنها در فعالال یالا منفعالل بالودن
صححیت بر اساس تابعیت و سرزمین است .دولت ایتالیا بر اساس تابعیالت فاعالل الرم و وقالو
رم در یشتی تحت تابعیت در مقابل دولت هند بر اساس تابعیالت قربالانی الرم و وقالو الرم
بنابه ادعای آن دولت در آب های سرزمینی قالرار گرفتاله اسالت .ادعالای هالر دولالت در صالوص
 .1بر این اساس ،یشتی انریکالکسی توقیف و متهمان آن بازداشت شدند و دولت صاحبپرچم از دیوان بینالمللی حقوق
دریاها آزادی آنها را تقاضا یرد یه بررسی وقایع پس از این مرحله ،ارج از موضو ماهوی این نوشتار است.
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صححیت ییفری بر اساس تابعیت منطبق با واقعیت است ،لالیکن اعمالال صالححیت بالر اسالاس
تابعیت بزهکار بر تابعیالت بالزهدیالده از اولویالت بیشالتری بر الوردار اسالت .در صالوص ادعالای
سرزمینی بودن وقو رم نیز ادعای دولت ایتالیا بر وقو رم (تیراندازی) ولو اینکه نتیجال آن
(قتل) در ارج از یشتی تحت تابعیت آن دولت حاصل شده باشد نیز نسبت باله ادعالای دولالت
هند بر داشتن صححیت ییفری در آبهای منطق نظارت بهعنالوان بخشالی از آبهالای منطقال
انحصاری اقتصادی از تو یه بیشتری بر وردار است .تحالت ایالن شالرایط ،بالا ادعالای صالححیت
متقارن دو دولت در پروندۀ حاضر موا ه هستیم .بر این اسالاس ،ضالروری اسالت در مرحلال اول
وضعیت حقوقی منطق دریایی محل وقو رم روشن شود .بیتردید محل وقو رم در فاصل
 22/5مایل از ط مبدأ ساحلی زء آبهای سرزمینی نیست .آبهای سرزمینی تالا فاصالل 12
مایل از ط مبدأ ساحلی است .فاصل میان  12مایل تا  24مایل زء آبهای منطق نظالارت و
بخشی از آبهای منطق انحصاری اقتصادی است یه مشالمول قالوانین ییفالری دولالت سالاحلی
نیست .این منطقه تحت رژیم منطق انحصالاری اقتصالادی اسالت یاله چالارچوب آن در مقالررات
ینوانسیون حقوق دریاها مشخص شده است .اما دولت هنالد منطقال انحصالاری اقتصالادی را در
قوانین دا لی نیز بهعنوان بخشی از قلمرو سرزمینی معرفی نموده و صححیت قضایی رسالیدگی
به وقایع حادث در این منطقه را بر این مبنا برای محایم دا لی ایجاد یرده است.
اما دو دولت هند و ایتالیا عضو ینوانسیون حقوق دریاها و تابع الزامات آن را ع به محالدودۀ
دریای سرزمینی ،منطق نظالارت و منطقال انحصالاری اقتصالادی و حقالوق و تعهالدات هریال از
طرفین هستند .برتری قواعد پذیرفتهشده در حقوق بینالملل دریاها و حایم بر روابط فیمالابین
یشورها نمیتواند تحت تثثیر قانون دا لی یکی از آنها به ضرر دیگران نادیده گرفته شود .دولت
هند در قانون دا لی ،محدودۀ مناطق دریایی رژیم حقوقی ینوانسیون حقوق دریاهالا و باله تبالع
آن ،قواعد حایم بر آن را به نفع ود و به ضرر سایر دولتهالا تغییالر داده اسالت ،لالیکن قالوانین
عادی بر حد مقررات ینوانسیون حقوق دریاها برای سایر دولالتهالا الالزامآور نیسالتند؛ چرایاله
هری از حقوق دا لی و حقوق بینالملالل در قلمالرو الود وا الد ارزش و تالابع سلساللهمراتالب
هنجاری هستند و ا رای هیچی نافی و ناقض دیگری نیست .هری از این دو قانون بخشالی از
نظام حقوقی ملی و بینالمللی را تشکیل میدهد .و ود یکی از آنها بالهتنهالایی ال دیگالری را
مرتفع نمیسازد و و ود هر دوی آنها للی در یاریرد دیگری ایجاد نمیینالد .بالر ایالن اسالاس،
عملکرد دولت سالاحلی هنالد در برتالری دادن باله قالانون دا لالی دارای مقالررات غیرمنطبالق بالا
بایستههای ینوانسیون حقوق دریاها به معنای نادیده گالرفتن برتالری تعهالدات بالینالمللالی بالر
قوانین دا لی است؛ هرچند یه قانون دا لی آن دولت مستند اعمال صالححیت ییفالری باشالد.
تلقی برتری قانون دا لی بر تعهدات بینالمللی فینفسه در امور دا لی بحاشالکال اسالت ،لالیکن
ا رای آن نسبت به اتبا سایر دولتها محل بحث و ایراد است؛ درحالی یه سایر دولتهالا قبالل
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از اینکه در ی مسئله مخاطب قانون دا لی دولت ساحلی و تعیین تکلیف در صالوص برتالری
آن بر تعهدات بینالمللی یا برعکس باشند ،مخاطبِ مقررات ینوانسیون حقوق دریاهالا هسالتند.
افزون اینکه اعمال حایمیت دا لی در پرتو سازویارهای اعمال صححیت ییفالری باعالث تغییالر
شرایط یادشده نمیشود ،در ایی یه با حقوق متهم از اتبا بیگانه سرویار دارد ،لزوم دوچنالدان
رعایت معیارهای قانونی در حق وی و حفظ روابط بینالملل در چارچوب نظم حقوق بینالملالل
و تعهدات بینالمللی دولتها احساس میشود.
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