
 932ـ  952/ صفحات 1041 تابستانـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقة  سنجی منطقة ماهی هم

 انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا
 

 غالمعلی قاسمی

 مهدی کیخسروی

 
(DOI): 10.22066/CILAMAG.2022.246861 

(DOR): 20.1001.1.2251614.1401.39.66.9.5 

 20/20/0022تاريخ پذيرش:  52/25/0022 تاريخ دريافت:
 

 چکیده
، ماحصل پنجمین اجالس سران کنوانسیون آکتائوکنوانسیون وضعیت حقوقی دريای خزر موسوم به 

کوشیده  کنوانسیون آکتائوآکتائو قزاقستان است. هرچند  در شهر 5200 های حاشیۀ دريای خزر دردولت
بات در و ثَ تیامن نیتضمگیری در راستای  است تا با ايجاد مناطق دريايی مختلف ازجمله منطقۀ ماهی

شدن اين مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقۀ گام بردارد، اجرايی خزر یايمنطقۀ در
 دصد مطالعۀ حاضر دراست.  کنوانسیون حقوق درياويژه  الملل بهگیری در پرتو مقررات حقوق بین ماهی

در  کنوانسیون آکتائودر  گیری منطقۀ ماهیحاکم بر  تعهداتسؤال است که حقوق و  نيبه ا يیپاسخگو
چگونه است؟  کنوانسیون حقوق دريا حقوق و تعهدات حاکم بر منطقۀ انحصاری اقتصادی دربا  سهيمقا

 کنوانسیون آکتائو گیری در منطقۀ ماهیی از مقررات حاکم بر توجهقابلفرض مقاله اين است که بخش 
تدوين شده است. با  کنوانسیون حقوق دريابا الهام از مقررات حاکم بر منطقۀ انحصاری اقتصادی در 

بوده، نظیری ندارد.  کنوانسیون آکتائو گیری مختص وجود اين، برخی از مقررات حاکم بر منطقۀ ماهی
سه رويکرد  ،کنوانسیون حقوق دريادر مقايسه با  ن آکتائوکنوانسیودهد که نتايج اين نوشتار نشان می

های جديدی را در افق کنوانسیون آکتائو ،فعاالنه، میانه و منفعالنه را اتخاذ کرده است. در رويکرد اول
های اين دريا را پاسداشت از حاکمیت دولت بالمآلگیری گشوده و  زمینۀ مقررات حاکم بر منطقۀ ماهی

 کنوانسیون حقوق درياهمگام با  کنوانسیون آکتائو ،قرار داده است. در رويکرد دوم سرلوحۀ کاری خود
از موضع سکوت با  کنوانسیون حقوق دريابرخالف  کنوانسیون آکتائوحرکت کرده و در رويکرد نهايی، 
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 های حقوقی مواجه شده است. موضوع
 

  یدیواژگان کل

انحصاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق دريا، حقوق و منطقۀ ، آکتائو ونیکنوانس ،گیری منطقۀ ماهی
 ها تعهدات دولت

 

 مقدمه

نشینان اين دريا و های بسیار دور توسط حاشیهبرداری از ماهیان دريای خزر از زمان صید و بهره
ها انجام گرفته است. پس از تسلط اعراب بر ايران تا قرن چهارم هجری از عمدتاً توسط روس

صیادی در حوضۀ جنوبی دريای خزر اطالعات موثقی در دست نیست. در زمان وضعیت صید و 
و با گسترش قلمرو آنان تا عراق  ،گیری در گیالن حکومت آل بويه در قرن چهارم هجری، ماهی

عجم رونق داشت. در زمان حکومت صفويان از طريق رودخانۀ ولگا، دريای خزر و مرداب انزلی از 
م خام، چیت و غیره وارد و از ايران خاويار و ماهی به روسیه ارسال روسیه به ايران انواع چر

هجری قمری از سپاه روسیۀ تزاری و بستن  0500شد. پس از شکست فتحعلی شاه قاجار در  می
ترکمنچای و جداشدن شهرهای نخجوان، شیروان و باکو از ايران، امتیاز صید در  نیننگعهدنامۀ 

حاج میرزا حسن خان  ،هجری قمری 0520واگذار شد. در دريای خزر نیز به دولت تزاری 
ها و تاالب انزلی را از شاه اجاره و رودخانه ،امتیاز کلیۀ امور شیالتی و صید در دريا ،ساالر سپه

با اجارۀ ساالنه  استفان مارتینويچ لیانازوفآن را به يک بازرگان تبعۀ روسیه به نام  ،چهارماه بعد
د. پس از انقالب بلشويکی و به دنبال تأسیس حکومت شوروی در رکهزار تومان واگذار  22

 52لغو و شرکت مختلط صید ماهی ايران و شوروی تأسیس و به مدت  لیانازوفروسیه، قرارداد 
هجری خورشیدی دوران  0000بهمن  05برداری صادر شد. در  سال برای شرکت فوق امتیاز بهره

شوروی خاتمه يافت و شیالت توسط دکتر مصدق ملی برداری شرکت مختلط ماهی ايران و  بهره
اليحۀ قانونی اساسنامۀ شرکت سهامی شیالت ايران تهیه و به تصويب  0005 اعالم شد و در

 0مجلس شورای ملی رسید.
منعقده بین  0نخست در کنوانسیون بازرگانی و دريانوری 0،در دريای خزر 5گیری منطقۀ ماهی

 
، سازمان تحقیقات، آموزش های آبزيان اقتصادی و مستعد تکثیر و پرورش در کشورتعیین زی فن گونهشريفیان و ديگران؛  .1

 .52-02، صص 0020و ترويج کشاورزی، 
2. Fishery Zone 

3. Caspian Sea 

 0002هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. طول اين دريا از شمال به جنوب  002ترين درياچۀ جهان، عنوان بزرگخزر بهدريای 
شود. قسمت  کیلومتر است. اين دريا به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می 052کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 
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به ذکر  0202کنوانسیون 2بینی شد.( پیش0202کنوانسیون پس)از اين  0200ايران و شوروی در 
هريک از طرفین »دارد که يک مقرره در اين خصوص بسنده کرده و چنین بیان می

مايل دريايی به  02های ساحلی خود تا حد گیری را در آب متعاهدين)شوروی و ايران( ماهی
دارند که واردات دهند و اين حق را برای خود محفوظ میهای خود اختصاص میکشتی
 و قاتیتحق ازند کنکه زير پرچم او سیر میرا هايی های صیدشده از طرف کارکنان کشتی ماهی

خزر  های حاشیۀ دريایتعداد دولت 0220با فروپاشی شوروی در  6.«سازد مندبهره یخاص یايمزا
تأسیس قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان افزايش يافت. سه دولت تازه 7دولت پنجدولت به دو از 
 «لوح سفید»که کنوانسیون مزبور به استناد قاعدۀ  اين باور بودند بر

از دولت پیشین به جانشین 0
شود. در مقابل دولت روسیه بر اين باور بود که کنوانسیون مزبور در زمرۀ معاهدات منتقل نمی

تأسیس بايد نسبت به تمامی تعهدات آن کنوانسیون ملتزم تیجه سه دولت تازهاست و در ن 2مرزی

                                                                                                                                        

ين دريا را به خود اختصاص داده است. میانگین عمق اين قسمت پنج متر درصد از مساحت ا 57عمق بوده و شمالی عمدتاً کم
متر عمق دارد. از  0252درصد از مساحت اين دريا است. قسمت جنوبی حداکثر  00تر بوده و شامل است. قسمت میانی عمیق

عنوان تنها بهد. به همین جهت نهنوع گیاه دريايی وجود دار 222نوع جاندار آبزی و بیش از  022لحاظ منابع در اين دريا حدود 
ای هم هست. ازجمله منابع محیطی ويژهيکی از منابع غنی شیالت و فراتر از آن خاويار جهان است، بلکه دارای اهمیت زيست

تريلیون متر مکعب( است که اهمیت اقتصادی و سیاسی  7/6 - 5/2میلیارد بشکه( و گاز )حدود  52دريای خزر، نفت )حدود
 اين دريا بخشیده است.  ويژه به

Mamedov, Rustam F., International-Legal Status of the Caspian Sea in Its Historical Development, 
Turkish Yearbook, 2000, at p. 108 & Shafiyev, F., “The Legal Regime of the Caspian Sea: Views of the 

Littoral States”, Prism, 6, 2001, at p. 1 & Ramazanova, Emilia, The Caspian Sea: Legal Challenges of 

Delimitation between Littoral States, Thesis for Masters of Laws in Law of the Sea, Faculty of Law, 
University of Tromsø, 2012, at p. 5.  

نشريۀ ، «رژيم حقوقی و تحديد حدود دريای خزر»؛ علی محمدپور و جعفریفرهاد  ،حسن نامی د، امیرمحم، حسنکامران
نگرشی بر رژيم حقوقی »؛ باوند، داوود؛ 57، ص 0000، 50و  52، شمارۀ 6دورۀ  ،پژوهشی انجمن جغرافیای ايران ـ علمی
 .662، ص 0075، 5، شمارۀ 0، دورۀ فصلنامۀ خاورمیانه، «خزر: نويدها و زنهارها دريای

4. Treaty of Commerce and Navigation, 1940 

گیری وجود  ای در خصوص منطقۀ ماهیشده، مقررهبین ايران و شوروی سابق منعقده  0250در کنوانسیون مودت که در  .5

  ندارد.
6. Treaty of Commerce and Navigation, op.cit., Art. 12. para. 4. 

 اند از: ايران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان.اين پنج دولت عبارت .2

8. Tabula Rasa 

از بند استعمار دولت استعمارگر رهايی پیدا کند، هیچ تعهد و التزامی به  يافتهاستقاللمطابق اين قاعده، چنانچه دولت تازه 
رعايت معاهدات دولت پیشین )دولت استعمارگر( ندارد. در نتیجه مطابق اين نظريه، معاهدات از دولت پیشین به دولت جانشین 

رسد چرا  دۀ مزبور چندان صحیح به نظر نمیهای آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان به قاع شود. البته استناد دولت منتقل نمی
 گفته ماحصل استعمارزدايی نیستند. ن.ک:های پیش که دولت

Boczek, BoleslawAdam, International Law: A Dictionary, Scarecrow Press, 2005, at p. 139. 

جانشین پذيرفته شده است. با وجود اين  در مورد دولت« لوح سفید»ها بر معاهدات، اساساً نظريۀ در حقوق جانشینی دولت .2

های سرزمینی کنندۀ مرزها، معاهدات مربوط به نظامبر اين قاعدۀ عام استثنايی وارد است. قاعدۀ مزبور در مورد معاهدات تعیین

http://ensani.ir/fa/article/author/26565
http://ensani.ir/fa/article/author/26565
http://ensani.ir/fa/article/author/42572
http://ensani.ir/fa/article/author/28848
http://ensani.ir/fa/article/author/28848
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جانبه، اين . همچنین دولت ايران بر اين باور بود که تا حصول توافق همهباشندو متعهد 
رفت از به منظور برون 5207تا  0226از  02کنوانسیون حاکم بر وضعیت حقوقی دريای خزر است.

های ساحلی  حقوقی واحد، مذاکرات ديپلماتیک متعددی بین دولتاين مشکل و نیل به نظام 
در  5200اوت  05ها کارگشا نبود. سرانجام در يک از آندريای خزر صورت گرفت اما هیچ

کشورهای حاشیۀ دريای خزر به نتیجه رسید و ۀ های مجدانقزاقستان، پیگیریدر  00اجالس آکتائو
 پس)از اين  05کنوانسیون وضعیت حقوقی دريای خزررژيم حقوقی دريای خزر در قالب 

( منعقد شد. اين کنوانسیون گامی مهم در ايجاد ساختار حقوقی به منظور تحديد کنوانسیون آکتائو
گیری،  حدود حوضۀ آبی و بستر دريای خزر و توسعۀ مقررات ناظر بر استفاده از نفت، گاز، ماهی

آکتائو با ايجاد مناطق دريايی مختلف ازجمله  نسیونهرچند کنوا 00دريانوردی و خطوط لوله است.
گیری در راستای تعیین و تدقیق نظام حقوقی دريای خزر گام برداشته، تأمل در مفاد  منطقۀ ماهی

ها سو در خصوص دامنۀ مفهومی و اجرايی برخی موضوعدهد که از يکاين کنوانسیون نشان می
از سوی ديگر در خصوص برخی  .ن و تشريح بیشتر استرو مستلزم تبییابهام وجود دارد و ازاين

صدد است تا با مطالعۀ  رو جستار حاضر درها قواعد روشن و صريحی وجود ندارد. ازاينموضوع
با مقررات ناظر بر منطقۀ  کنوانسیون آکتائوگیری در  تطبیقی مقررات ناظر بر منطقۀ ماهی

 پس ني( )از ا0205سازمان ملل متحد راجع به حقوق دريا) ونیکنوانسانحصاری اقتصادی در 
های حقوقی حلو با ارائۀ راهکند ها و خألهای مزبور را برطرف ابهام( کنوانسیون حقوق دريا

سؤال  اين اساس . برديبرآالمللی آتی صدد حل و فصل مسائل بین جامع، روزآمد و متقن در
کنوانسیون در  گیری منطقۀ ماهیحاکم بر  تعهداتو که حقوق ن است اياساسی در نوشتار حاضر 

حقوق  ونیکنوانس حقوق و تعهدات حاکم بر منطقۀ انحصاری اقتصادی دربا  سهيدر مقا آکتائو
توجهی از مقررات حاکم بر منطقۀ ن است که بخش قابلايفرض مقاله  چگونه است؟ ايدر

                                                                                                                                        

 شود. ن.ک:کنند اعمال نمیها بر سرزمین تحمیل میهايی را به نفع ساير دولتو معاهداتی که محدوديت
Wallace, R, International Law, Sweet & Maxwell. 2011, at p. 24. 

مجلۀ ، «بررسی رژيم حقوقی دريای خزر با تأکید بر مواضع حقوقی دول ساحلی»ارشدی؛  طیبی، سبحان و علی يار .14
 .007-000، صص 0002، 6و  7، شمارۀ 0، دورۀ حقوقی عدالت آرا

11. Aktau 

12. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, 2018. 

 5202، ژانويه و فوريۀ 5200های ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان در دسامبر ترتیب دولتتا زمان نگارش اين مقاله، به 
اند. دولت روسیه مطابق قانون اساسی خود در حال طی تشريفات تصويب کنوانسیون کنوانسیون آکتائو را به تصويب رسانده

نامۀ خطوط مبدأ مستقیم منعقد نشود، اين دولت قصدی برای  دولت ايران اعالم کرده است تا هنگامی که موافقت مزبور است.
 ارسال کنوانسیون آکتائو به مجلس شورای اسالمی ندارد.

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

https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 

13. Krasnova, Irina. Russian Federation, Oxford University Press, 2020, at p. 1. 

https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution/
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با الهام از مقررات حاکم بر منطقۀ انحصاری اقتصادی در  کنوانسیون آکتائو گیری در ماهی
گیری  برخی مقررات حاکم بر منطقۀ ماهی ،تدوين شده است. با وجود اين ايحقوق در ونیکنوانس

گیری در  سنجی مقررات حاکم بر منطقۀ ماهی بوده، نظیری ندارد. هم کنوانسیون آکتائومختص 
 کنوانسیون حقوق دريا نطقۀ انحصاری اقتصادی دربا مقررات حاکم بر م کنوانسیون آکتائو

 ويژه دولت ايران را های ساحلی دريای خزر بهدولتتواند مختصات کنش موضوعی است که می
 د.کنو بالمآل صلح و امنیت را در منطقه تضمین  در منطقه مشخص
و  آکتائوکنوانسیون گیری در  منطقۀ ماهی یحقوقپیشینه و ماهیت  ،جستار نيدر بخش اول ا

 ،در بخش دوم ، وکنوانسیون حقوق دريا در پیشینه و ماهیت حقوقی منطقۀ انحصاری اقتصادی
د. پس از شوبررسی میگیری و منطقۀ انحصاری اقتصادی  محدوده يا عرض منطقۀ ماهی

گیری و منطقۀ انحصاری اقتصادی، در  شدن وضعیت حقوقی و عرض منطقۀ ماهیمشخص
گیری و منطقۀ انحصاری اقتصادی  ت دولت ساحلی در مناطق ماهیحقوق و تعهدا ،بخش سوم
گیری و انحصاری  ها نیز در مناطق ماهیشود. در نهايت با عنايت به اينکه ساير دولتارزيابی می

ها ند، در بخش چهارم به حقوق و تعهدات ساير دولتهستاقتصادی واجد برخی حقوق و تعهدات 
توسط اعمال حقوق و به تبع آن اعمال تعهدات  نکهيبه ا تيبا عناشود. در اين مناطق پرداخته می

 تیوضع نییدر گرو تعگیری و انحصاری اقتصادی  ها در مناطق ماهیی و ساير دولتساحل دولت
مناطق  یحقوق تیحاضر ابتدا بخش وضع در جستاردر نتیجه  ،است اين مناطق یحقوق
گیری و انحصاری یعرض مناطق ماه یهاسپس بخشو  ،گیری و انحصاری اقتصادی ماهی

  .دشویم یبررس مزبور مناطق در های و ساير دولتساحل حقوق و تعهدات دولتاقتصادی، 
 

 گیری و منطقة انحصاری اقتصادی . پیشینه و ماهیت حقوقی منطقة ماهی1

ادعاهای  0220گیری در حقوق دريا مفهوم نسبتاً جديدی است. پیش از  منطقۀ انحصاری ماهی
گیری مطرح شده بود. در اين رابطه ادعاهای اواخر دهۀ  کمی در مورد مناطق انحصاری ماهی

ی التین واقع در مجاورت اقیانوس آرام برای امريکابرخی دول  0222و اوايل دهۀ  0202
گیری اساساً  اعالم مناطق انحصاری ماهی ،قابل ذکر است. با وجود اين مايلی 522محدودۀ 

نتیجۀ شکست کنفرانس اول و دوم حقوق دريا برای تعیین عرض دريای سرزمینی يا تعیین 
. شکست استحقوق ويژه برای دول ساحلی در دسترسی به ذخاير ماهی ماورای دريای سرزمینی 

کجانبه توسط دول ساحلی برای منطقۀ انحصاری مزبور منجر به صدور چندين اعالمیۀ ي
و نیز انعقاد قراردادهای دوجانبه  (شتریب عرض با موارد یبرخ در)و مايل 05گیری به عرض  ماهی

ای در اروپا برای انعقاد کنوانسیون به منظور تأيید ادعاهای مزبور و نیز اقداماتی در سطح منطقه
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المللی  ديوان بین 0270سرعت انجام گرفت که در شیالت شد. توسعه اين رويه چنان به 0260
مايل منطقۀ انحصاری  05ترديدی برای تأيید  ،گیری دادگستری در قضیۀ صالحیت ماهی

  00المللی به خود راه نداد.عنوان بخشی از حقوق عرفی بین گیری به ماهی
به گسترش  0202ريشۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی را بايد در تمايل روزافزون کشورها بعد از 

تر اين ايده را بايد در محدودۀ صالحیت دولت ساحلی در دريا جستجو کرد. ولی ريشۀ دقیق
کنفرانس سوم حقوق دريا يافت. مفهوم منطقۀ انحصاری اقتصادی برای اولین بار توسط نمايندۀ 

د در و نیز سال بع 0270کنیا در اجالس کمیتۀ حقوق مشورتی آسیايی و آفريقايی در ژانويۀ 
کمیتۀ بستر درياهای سازمان ملل مطرح شد. پیشنهاد کنیا با حمايت فعال بسیاری از دول آسیايی 

ی التین اقدام به توسعۀ امريکاهای بسیاری از دولت ،. مقارن همین زمانشدرو و آفريقايی روبه
وع مفهوم مشابهی تحت عنوان دريای موروثی کردند. زمانی که کنفرانس سوم حقوق دريا شر

با يکديگر ادغام شده بودند و مفهوم جديدی که آن را منطقۀ مؤثر طور  شد، اين دو موضوع به
توسعه قرار گرفت و برخی  های درحالانحصاری اقتصادی نامیدند مورد حمايت اکثر دولت

. منطقۀ انحصاری برخاستنديافته مثل کانادا و نروژ نیز به پشتیبانی از آن های توسعه دولت
های مدعی محدودۀ دويست مايلی برای دريای دولتخواستۀ ای از سازش بین  جلوه ،یاقتصاد

و  ی)مثل ژاپن، شورويافتههای توسعهو دولت (قايافر و نیالت یامريکا یهادولت ی)برخسرزمینی
که از توسعۀ دامنۀ صالحیت دولت ساحلی ناخشنود بودند. اين است  (امريکا ۀمتحد االتيا

که منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنفرانس سوم حقوق دريا مورد پذيرش اکثر واقعیت باعث شد 
 02ها قرار گیرد. دولت

گیری بايد بیان داشت که اين موضوع در قضیۀ  مورد ماهیت حقوقی منطقۀ ماهی در
گیری  ايسلند يک منطقۀ انحصاری ماهی 0275گیری مورد بحث قرار گرفت. در  صالحیت ماهی

مايل ايجاد کرد. اين اقدام دولت ايسلند با مخالفت شديد انگلیس و جمهوری فدرال  22با عرض 
المللی گیری کرده بودند مواجه شد. ديوان بین ماهیمنطقه در اين آلمان که در طول تاريخ 

تواند مستقل از دريای الملل عرفی میدادگستری بیان کرد که هر دولت ساحلی مطابق حقوق بین
. دولت کندگیری ايجاد  مايل از خطوط مبدأ تحت عنوان منطقۀ ماهی 05ای تا منطقه ،سرزمینی

یت انحصاری صید برخوردار است. همچنین دولت ساحلی مطابق ساحلی در اين منطقه از صالح
برداری از شیالت در دريای اطراف  الملل عرفی از حقوق ترجیحی و ممتاز در بهره حقوق بین

تواند بدون درنظرگرفتن حقوق ساير البته اين حقوق ترجیحی نمی ؛مند استسواحل خود بهره
اند و جوامع ساحلی آنان گیری کرده ها ماهیان آبطور سنتی در هم هايشان بهکشورها که کشتی

 
14. Churchill, Robin Rolf. Lowe, Alan Vaughan. The Law of the Sea, Manchester University Press. 

1983, at pp. 200-201. 

15. Ibid., at p. 125. 
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کوتاهی ديوان  06اند اعمال شود.گیری وابسته برای معیشت و آسايش اقتصادی خود به اين ماهی
الملل عمومی، کشورها مايلی ايسلند از نظر حقوق بین 22در اتخاذ موضعی در مورد اعتبار ادعای 

شان را گسترش دهند. در گیری ماهی ۀکثر محدودرا تشجیع نمود که با يک محرک اضافی حدا
گیری به وجود  مايل حد ماهی 522توجهی در بیان پذيرش عمومی حداکثر شواهد قابل 0270
برداری، حفاظت  صورت يکسان و هماهنگ مدعی صالحیت جهت کاوش، بهرهکشور به 20آمد. 

های بعد به سالدر  07دند.مايل دريايی ش 522گیری تا  گیری ساحلی در منطقۀ ماهی و ماهی
هیچ ترديدی وجود نداشت که منطقۀ انحصاری  02ها افزوده شد. در اواسط دهۀ تعداد اين دولت

 00عنوان قاعدۀ عرفی جديد پذيرفته شده است. مايلی به 522گیری  ماهی
در مورد ماهیت منطقۀ انحصاری اقتصادی بايد بیان داشت که منطقۀ انحصاری اقتصادی 

ماورا و مجاور دريای  (ايدر بستر یباال یهاآب ستون و یسطح یهاآب)شامل دريايی يک ناحیۀ
مايل دريايی از خط مبدأ دريای سرزمینی گسترش يابد. کشور  522تواند تا سرزمینی است که می

ساحلی در اين منطقه از حقوق حاکمه به منظورهای اکتشاف و استخراج، حفاظت و مديريت 
برداری از های مربوط به اکتشاف و بهرهجان و نیز ساير فعالیتز جاندار و بیمنابع طبیعی اعم ا

منطقه برخوردار است. همچنین دولت ساحلی در خصوص ايجاد و استفاده از جزاير مصنوعی، 
زيست دريايی و ساير حقوق تأسیسات و بناها، تحقیقات علمی دريايی، حفاظت و نگهداری محیط

در کنوانسیون حقوق دريا ازجمله حقوق و الزامات کشور ساحلی در  شدهبینیو تکالیف پیش
منطقۀ مجاور که بخشی از عرض آن با منطقۀ انحصاری اقتصادی مشترک است، صالحیت 

  02دارد.
گیری متفاوت از ماهیت منطقۀ انحصاری اقتصادی است.  طور کلی ماهیت منطقۀ ماهی به

در حالی که دومی هم منابع زنده و هم منابع غیرزنده را شود اولی صرفاً به منابع زنده مربوط می
قرارگرفتن هر دو منطقه، هرکدام نظام حقوقی مستقلی دارند. در همرغم رویشود. علیشامل می

گیری اعالم و مدعی منطقۀ انحصاری اقتصادی  تواند فقط يک منطقۀ ماهینتیجه يک کشور می
 52نشود يا اينکه هر دو را ادعا کند.

 

 
16. Fishery Jurisdiction Cases (United Kingdom v. Iceland), 1974 I.C.J, pp. 23-27. 

دانشگاه  نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اقتصادی،، پايانمنطقۀ انحصاری اقتصادی در حقوق درياآسوده، محمود؛  .12

 .00، ص 0070عالمه طباطبايی، 
18. Oude Elferink, Alex G., Stability and Change in the Law of the Sea The Role of the LOS Convention, 

2005, Brill Publishers, at p. 96. 

19. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, Arts. 55 & 56. 
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 ی و منطقة انحصاری اقتصادی گیر منطقة ماهیعرض  .9
هر طرف در مجاورت »کند که گیری اظهار می آکتائو در خصوص عرض منطقۀ ماهی ونیکنوانس

در  50.«خواهد کرد مايل دريايی را تعیین 02گیری به عرض های سرزمینی، يک منطقۀ ماهیآب
تعیین عرض مبدأ مايل دريايی از خط  522عرض حداکثر  کنوانسیون حقوق دريا 27ماده  ،مقابل

گرفته است. بر اين اساس اگر دولتی  دريای سرزمینی را برای مناطق انحصاری اقتصادی در نظر
مايل منطقۀ انحصاری  000کرده باشد، دارای  مايل تعیین 05عرض دريای سرزمینی خود را 

 هايی که وضعیت جغرافیايی مناسبیجز دولتهها بدر رويه، تمام دولت 55اقتصادی خواهد بود.
ها عرض منطقۀ انحصاری اند. البته برخی دولتندارند، مناطق انحصاری اقتصادی ايجاد کرده

 522در خصوص ادعاهای بیشتر از  50اند.مايل تعیین کرده 522اقتصادی خود را بیشتر يا کمتر از 
المللی دادگستری در ت، چرا که ديوان بینرسد چنین ادعاهايی پذيرفته نیسمايل، به نظر می

رويۀ »اظهار داشت:  (0202 ی)رأجمهوری عربی لیبی و مالت میانقضیۀ تحديد حدود فالت قاره 
ها حاکی از آن است که نهاد منطقۀ انحصاری اقتصادی و قواعد آن راجع به مسافت، به دولت

عرض منطقۀ  ،تر بیان شدطور که پیشهمان 50است. عرفی تبديل شده بخشی از حقوق
مايل دريايی گسترش يابد. با وجود اين در خصوص ادعاهای  522تواند تا حداکثر گیری می ماهی

گیری در کنوانسیون آکتائو، اين سؤال  مايلی ماهی 02مايل نظیر تعیین محدودۀ  522کمتر از 
 الملل است؟شود که آيا اين ادعاها مطابق حقوق بینمطرح می

طور ويژه در خصوص دريای خزر در دو حوزۀ عرفی و قراردادی قابل بررسی  به اين مسئله
ها را های مختلف جهان، آنهای پیرامون درياچهدولت ،عرفی المللاست. مطابق حقوق بین

ها الملل در خصوص آناند که قواعد مربوط به حقوق بینگرفته عنوان پهنۀ آبی در نظر به
های حقوقی نمايند که موجب پديدآمدن نظامای میها را تابع معاهدات ويژهحکمفرما نبوده و آن

ها کارگیری آناستفاده از مقررات کنوانسیون و بهزمینۀ البته در  52ها شده است.مخصوص درياچه
های مربوط، در اين خصوص با يکديگر به مشروط بر آنکه همۀ دولت ،محدوديتی وجود ندارد
بسته  دريای ،کنوانسیون حقوق دريا 055د. در حوزۀ قراردادی مطابق ماده توافق کامل دست يابن

وسیلۀ بسته، يک خلیج، حوضۀ آبی يا دريا است که توسط دو يا چند دولت احاطه شده و بهيا نیمه
 

21. Ibid., Art. 9. 

 .026، ص 0020، گنج دانش، عمومیالملل حقوق بینبیگدلی، محمدرضا؛ ضیايی  .99

23. Bárbara, Kwiatkowska, The 200 [Two Hundred] Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of 

the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, at p. 1. 

24. Quince, Charles, The Exclusive Economic Zone, Vernon Press. 2019, at p. 215. 

فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی ، «های ايرانرژيم حقوقی دريای خزر: ديدگاه»ممتاز، جمشید و سعید میرزايی ينگجه؛  .95
 .02، ص 0002، 02، شمارۀ 2؛ دورۀ و قفقاز

 (.http://hadianalireza.blogfa.com/post/102) همچنین ن.ک:
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های از آب يا اساساً شده يا تماماً راه خروجی آبی باريک به دريای ديگر يا اقیانوس متصل
 نیهمچنشده است.  ساحلی تشکیل انحصاری اقتصادی دو يا چند دولت سرزمینی و منطقۀ

در اِعمال حقوق و تعهدات  ديبا اهايدر نيا یساحل یهادولت ،ونیکنوانس اين 050مطابق ماده 
مناسب، با  یاسازمان منطقه کي قياز طر اي میطور مستق به ،کنوانسیون حقوق دريامندرج در 

بنابراين اگر يک حوضۀ آبی مانند خلیج فارس مطابق . کنندو در اين راه تالش  یهمکار گريکدي
شود، توسط کنوانسیون اخیر قابل  بسته تلقیبسته يا نیمه دريای ،کنوانسیون حقوق دريامقررات 

های آن مانند دريای خزر مطابق موارد مندرج در ماده تحديد حدود و تقسیم است و اگر ويژگی
رسد اقدام نگارندگان بر اين اساس به نظر می 56از شمول کنوانسیون خارج است.نباشد،  055

مغاير با  ،گیری دريای خزر مايل دريايی برای منطقۀ ماهی 02در تعیین عرض  کنوانسیون آکتائو
 الملل دريا نیست. گیری در حقوق بین مايل دريايی برای منطقۀ ماهی 522قاعدۀ حداکثر عرض 

 

 ی و منطقة انحصاری اقتصادیگیر منطقة ماهیات دولت ساحلی در . حقوق و تعهد3
گیری  هر طرف در منطقۀ ماهی»دارد اعالم می 57آبی آکتائو پس از تعريف منابع زندۀ ونیکنوانس

جداگانۀ های نامه آبی طبق اين کنوانسیون، موافقتخود از حق انحصاری برداشت منابع زندۀ 
عبارت  50«.کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بوداساس  ها برمنعقده توسط طرف

های ساحلی خزر در خصوص برداشت منابع زندۀ بیانگر اين است که دولت« قوانین ملی خود»
های آکتائو در خصوص محدوديت آبی از اختیار وضع قوانین برخوردارند. با وجود اين، کنوانسیون

 ،کنوانسیون حقوق دريا 60ماده  5و  0اما در بند  وارده بر اين قانونگذاری ساکت است.
 ،آبی در منطقۀ انحصاری اقتصادیۀ های ساحلی در خصوص برداشت منابع زندقانونگذاری دولت

است.  منظور جلوگیری از صید بیش از حد مجاز شدهمحدود به تعیین حد مجاز صید منابع زنده به
اند که از منابع زندۀ آبی ها متعهد شدهکلیۀ دولت ،عرفی المللموجب حقوق بیندر هر صورت به

اندازد خودداری در دريا محافظت نموده، از انجام هر اقدامی که بقای اين منابع را به مخاطره می
  52.کنند

کل صید مجاز  ،المللیاساس اين کنوانسیون و سازکارهای بین ها برطرف»بر اين،  عالوه
 

فصلنامۀ ، «ها و راهکارهای تعیین رژيم حقوقی دريای خزربررسی چالش» زاده، محمدرضا و آرزو بزرگ دعاگو؛حکاک .96
 .066-067، صص 0022، 70، شمارۀ 52، دورۀ راهبرد

27. Aquatic biological resources 

ن جانورا انواع ساير و پستانداران پوستان،سخت تنان،نرم ها،اند از: ماهیکنوانسیون آکتائو، منابع زندۀ آبی عبارت 0مطابق ماده 
 آبزی. گیاهان و

28. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 9. para. 2. 

29. Birnie, Patricia W., Legal Measures for the Conservation of Marine Mammals, IUCN Publishers, 

1982. at p. 6. 
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های ملی تقسیم يای خزر را مشترکاً تعیین و آن را به سهمیهدر در 02آبی مشترک منابع زندۀ
از منابع زندۀ  نهیبه یبردارحفاظت و بهرهنامۀ موافقت 00از ماده  ناًیمقرره ع نيا 00«.خواهند کرد

قانون  00ماده  و( 5200 خزر یمنابع زندۀ آبنامۀ موافقتپس  ني)ز 5200خزر مصوب  یايدر یآب
مجلس  0020خزر مصوب  یايدر یاز منابع زندۀ آب نهیبه یبردار بهرهنامۀ حفاظت و موافقت

 ( اقتباس شده است. 0020 رانيا یپس قانون منابع زندۀ آب ني)زرانيا یالماس یشورا
ها در تعیین شود که آيا اختیار دولتاين سؤال مطرح می کنوانسیون آکتائودر رابطه با مقررۀ 

مقررات  ،ها بايد در تعیین کل صید مجازعبارت ديگر آيا دولتکل صید مجاز نامحدود است؟ به 
برداری بهینه از منابع  راجع به حفاظت و بهره 5200نامۀ المللی نظیر موافقتهای بینکنوانسیون

 را مدنظر قرار دهند؟  05آبی خزر( زندۀنامۀ منابع موافقتپس )از اين  آبی دريای خزرزندۀ 
آبی خزر، زندۀ نامۀ منابع کرد که در موافقتموضوع بايد خاطرنشاندر راستای درک ضرورت 

خزر و  یايدر یاز منابع زندۀ آب نهیبه یبردار حفاظت و بهره ونیسیکمکمیسیونی تحت عنوان 
 ،تواند بنا به تشخیص خودکمیسیون می 00مقرر شده است.منابع مشترک مزبور  تيريمد

کل و به تبع آن هر ساله  آبی مشترک قرار دهدۀ منابع زندآبزی مختلف را در فهرست  های گونه
اين کمیسیون در  00.کندها سهمیه مقرر برای دولتو  را تعیین آبی مشترکۀ منابع زند صید مجاز

عنوان  کرده، به تعبیری ماهیان خاوياری را به صید تجاری ماهیان خاوياری را ممنوع اعالم 5202
 یقانون منابع زندۀ آب 00در ماده  ناًیمقرره ع نيااست.  گرفته نظرآبی مشترک در  ۀمنابع زند

 یاز منابع آبز یبردار در قانون حفاظت و بهره نيبا وجود ا 02است. ه( درج شد0020)رانيا
 یپس قانون منابع آبز ني)زرانيا یاسالم یمجلس شورا 0070مصوب  رانيا یاسالم یجمهور

نامۀ موافقتقبل از  ریقانون اخ نکهيبه ا تيرابطه وجود ندارد. با عنا نيدر ا یا( مقرره0070 رانيا
رسد یاست به نظر م ه( وضع شد0020ران)يا ی( و قانون منابع زندۀ آب5200خزر) یمنابع زندۀ آب

 یقانونگذار مل یمشترک چندان برا یکه در زمان وضع آن، مسئلۀ حفاظت از منابع زندۀ آب
 06ماهیان، به صید ضمنیآبی خزر، عالوه بر صید تجاری تاسنامۀ منابع زندۀ موافقت نداشت. تياولو

 
30. Shared aquatic biological resources 

 هاطرف مشترکاً توسط که هستند زندۀ آبی کنوانسیون آکتائو، منابع زندۀ آبی مشترک، آن دسته از منابع 0مطابق ماده 

 شوند.می مديريت
31. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 9. Para. 3. 

32. Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Aquatic Biological Resources of the Caspian 

Sea, 2014. 

33. Ibid., art. 10. 

34. Ibid., art. 11. 

35. https://www.irna.ir/news 

ای از منابع زنده در هنگام صید، برداشت يا شکار گونه«: صید ضمنی»... » نامۀ منابع زندۀ آبی: موافقت 5مطابق ماده  .36

 است.« ای ديگر از منابع زندهصید هدف گونه
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 یضمن دیص .0» دارد کهنامۀ مزبور در اين خصوص بیان میماهیان نیز پرداخته است. موافقتتاس
 انیماه تاس ینگهدار .5 ؛دشوثبت  ديبه حداقل رسانده و موارد آن حتماً با ديبا انیماه تاس

بالفاصله به  ديبا انیماه تاساين شوند مجاز نخواهد بود و  می دیص یضمن دیعنوان ص به که
 قاتیجهت تحق یادیماده در مورد ص نيا 5و  0 یمفاد بندها .0 ؛بازگردانده شوند یعیطب ستگاهيز

در خصوص اين ماده ذکر  07.«اعمال نخواهد شد یمصنوع یاهداف بازساز نیو همچن یعلم
رساندن صید ضمنی حداقلگیرنده در مورد بهنکته حائز اهمیت است: نخست: مقام تصمیم چند
دوم: از آنجا که نسل اين ماهیان در حال انقراض  .نه کمیسیون هستندها دولت ،ماهیانتاس

ماهیان را به ثبت است تا صید ضمنی تاسکرده را متعهد  ها دولتنامۀ مزبور است، موافقت
ده است که اين صید بايد در کدام نهاد ثبت کرنامه به اين مسئله اشاره ن البته موافقتد. نبرسان
 ها دولتها نگهداری اين ماهیان را ممنوع و  نامۀ مزبور جهت ترويج تناسل آنسوم: موافقت .شود

 ،مزبور نامۀ چهارم: موافقت .بازگردانند شانبه زيستگاه طبیعی ه تا اين ماهیان را فوراًکردرا متعهد 
عنوان استثنايی بر  ماهیان به جهت تحقیقات علمی و اهداف بازسازی ذخاير را بهصید ضمنی تاس

که در زمینۀ تعیین قاعدۀ محدوديت صید و قاعدۀ ممنوعیت نگهداری پذيرفته است. در صورتی
ن نامۀ منابع زندۀ آبی خزر، آخريمطابق موافقت ،ها حاصل نشودها توافقی بین طرفسهمیه

به عبارت بهتر در صورت عدم توافق بین  00شود. ها اعمال میتصمیم کمیسیون در مورد سهمیه
ها در هر اجالس، تصمیم اتخاذی توسط کمیسیون در اجالس  ها در خصوص تعیین سهمیهطرف

نشده، نامنظم و تجارت  گزارش ،یرقانونیغ دیمبارزه با ص ه منظورب قبلی مناط اعتبار خواهد بود.
 ،نامۀ مزبور، موافقتحاصل از منابع مزبور یها فرآورده نیو همچن یمنابع زندۀ آب یرقانونیغ

عمل   به را در اين خصوص اقدامات ممکنۀ یکل د تاکنهای ساحلی دريای خزر را متعهد میدولت
های فعال حوضۀ ساحلی دريای خزر بوده است. دولت ايران در اين زمینه يکی از دولت 02.آورند

اليحۀ قانونی  0020. سپس در کردقانون صید غیرمجاز از دريای خزر را تصويب  0006ابتدا در 
مجازات صید غیرمجاز در دريای خزر و خلیج فارس را جايگزين قانون صید غیرمجاز از دريای 

ماهیان(، تهیۀ خاويار همچنین تاسصید ماهی خاوياری) ،اين قانون 5خزر کرد. مطابق ماده 
ممنوع و  ،ها بدون اجازۀ شرکت سهامی شیالت ايرانعرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور آن

 اريکه خاو یو کسانقابل تعقیب و مجازات هستند  ،مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق
 به حداکثر کنندصادر  رانيا التیش یاجازۀ شرکت سهام  وندو ب لیمذکور تحص قيطر را به

 (0070)ايران قانون منابع زندۀ آبزی ،دولت ايران ،اين عالوه بر مزبور محکوم خواهند شد. مجازات
 

37. Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Aquatic Biological Resources of the Caspian 

Sea, op.cit., Art. 8. 

38. Ibid., Art. 6(2). 

39. Ibid., Art. 9. 
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 را به تصويب رساند. اما در پاسخ به سؤال مطروح بايد اظهار (0020)و قانون منابع زندۀ آبی ايران
المللی نظیر  های بینکنوانسیوندر مقررۀ اخیر به « المللیسازوکارهای بین»کرد عبارت 

کنوانسیون  0شده در ماده نامۀ منابع زندۀ آبی خزر اشاره دارد. عالوه بر اين، تعريف ارائه موافقت
به عبارت  .شده است آبی خزر اقتباسنامۀ منابع زندۀ آبی از موافقتۀ در مورد منابع زند آکتائو
داشت  در نهايت بايد بیان 02آبی خزر است.نابع زندۀ نامۀ ممؤيد موافقت کنوانسیون آکتائو ،بهتر

ها های ساحلی دريای خزر مقید به مفاد کنوانسیون اخیر بوده، اين دولتکه قانونگذاری دولت
هايی نظیر ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاوياری مقرراتی وضع توانند در مغايرت با اقدامنمی
 .کنند

صید مجاز را  امکان برداشت تمامی سهمیۀ خود از کلّها چنانچه يکی از طرف» نیهمچن
های دوجانبه يا از طريق ترتیبات ديگر طبق نامه تواند از طريق انعقاد موافقتنداشته باشد، می

های ديگر اعطا صید مجاز را به طرف قوانین ملی خود، دسترسی به باقیماندۀ سهم خود از کلّ
 65ماده  5نامۀ منابع زندۀ آبی خزر، بند موافقت 6اده م 0اين مقرره با تأسی از بند  00«.کند

. است نگاشته شده( 0020)رانيا یقانون منابع زندۀ آب 6ماده  0بند  کنوانسیون حقوق دريا و
بدون اينکه به امکان يا عدم امکان برداشت هر دولت از سهمیۀ  (0070)قانون منابع آبزی ايران

کرده است که شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در  ، بیانکندصید مجاز اشاره  آن از کلّ
اساس شروط  های تحت حاکمیت و صالحیت دولت جمهوری اسالمی ايران نیستند مگر برآب

 های منعقده مابین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت صاحب پرچم. برنامهمندرج در موافقت
همپوشانی  کنوانسیون آکتائوبا  (0070)يرانتوان بیان کرد که قانون منابع آبزی ااين اساس می

گیریِ شناورهای  ، ماهیکنوانسیون آکتائوو هم در  (0070)دارد و هم در قانون منابع آبزی ايران
گیری دولت ساحلی منوط به رضايت دولت اخیر شده است. اين مسئله در  خارجی در منطقۀ ماهی

های دوجانبه بین نامه توان به موافقتطور مثال می بهيافته است. المللی نیز نمود عینی رويۀ بین
های ژاپن، جانبه بین اتحاديۀ اروپا و دولتهای چندنامه يا موافقتافريقايی های ساحلی دولت

 ،الملل معاصراشاره کرد. در هر صورت در حقوق بین امريکاۀ جنوبی و اياالت متحدکانادا، کره
ها از طريق صید مجاز خود به ساير دولت ساحلی از کلّ واگذاری باقیماندۀ سهم هر دولت

 شده حقوقی به رسمیت شناخته کلی عنوان اصل جانبه يا ساير ترتیبات بههای دونامه موافقت
دولت ساحلی با توجه به  ،کنوانسیون حقوق دريا 60ماده  5با وجود اين، مطابق بند  05.است

های حفاظتی و مديريتی مناسب اطمینان بیشترين شواهد علمی در دسترس، از طريق اقدام
 

 .0027تهران، ، تهران، دانشگاه «دريای خزر، تحديد حدود مناطق دريايی، ژئوپلتیک»صیرفی، ساسان؛ نشست کارشناسی .04

41. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 9. para. 4. 

42. Wang, James C. F.و Handbook on Ocean Politics & Law, Santa Barbara, Greenwood Publishing 

Group, 1992, at p. 112.  
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کرد که ذخاير موجودات زندۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی با صید بیش از حد به  حاصل خواهد
مالِ... حقوق هر طرف به منظور اع»دارد که نیز اذعان می کنوانسیون آکتائو 00افتند.مخاطره نمی

آبی و همچنین به منظور حفظ و مديريت چنین منابعی در ۀ انحصاری خود در برداشت منابع زند
ها شامل سوارشدن های ساير طرفتواند تدابیری در خصوص کشتیگیری خود، می منطقۀ ماهی

تضمین قضايی که ممکن است برای  فوری، بازداشت، توقیف و رسیدگیها، بازرسی، تعقیب بر آن
ذکر چند  ،در خصوص اين دو مقرره 00«.رعايت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نمايد

 5شده است و با عنايت به بند  طور کلی تنظیم سیاق مقررۀ نخست، به. 0حائز اهمیت است: نکته 
شامل آن دسته از مجوزهايی که توسط دولت ساحلی به ساير  کنوانسیون حقوق دريا 65ماده 
ها های ساير طرفشود کشتی شود. بر اين اساس چنانچه مشخصشده نیز می ها تفويضدولت

تواند به تدابیر اجرايی علیه آن اند، دولت ساحلی میبرداری نمودهبیش از حد مجاز اقدام به بهره
م با ذکر عباراتی نظیر بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت و مقررۀ دو. 5ها متوسل شود. کشتی
 ،است. در هر صورت ساحلی پرداخته به ايضاح دامنۀ مفهومی صالحیت اجرايی دولت ،تعقیب

های متخلف صیادی به های ساحلی دريای خزر علیه کشتیاعمال تدابیر اجرايی توسط دولت
 رسمیت شناخته شده است. 

دريايی است.  علمی گیری، تحقیقات های ساحلی در منطقۀ ماهیی از حقوق بارز دولتکي
هر طرف در اعمال صالحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، » کنوانسیون آکتائومطابق 

گیری خود  آبی در منطقۀ ماهیدريايی مربوط به منابع زندۀ  علمی تجويز و انجام تحقیقات
توانند چنین تحقیقاتی را در منطقۀ ها میپرچم طرف های تحتبرخوردار خواهد بود. کشتی

تواند تعیین کند طرف و طبق شروطی که آن طرف می ديگر با مجوز کتبی آن گیری طرف ماهی
کنوانسیون حقوق دريا نگاشته شده  506ماده  5و  0اين مقرره با تأسی از بند  02«.انجام دهند

دريايی  علمی ع قواعد، تجويز و انجام تحقیقاتهای ساحلی از حق وضاين اساس دولت است. بر
دريايی در منطقۀ علمی  تحقیقات ،در منطقۀ انحصاری اقتصادی برخوردارند. به همین ترتیب

 علمی ساحلی انجام شود. در نتیجه هرگونه تحقیقات انحصاری اقتصادی بايد با موافقت دولت
 06.نقض صالحیت دولت ساحلی را به همراه خواهد داشت ،دريايی بدون موافقت دولت ساحلی

 ،دريايی در منطقۀ انحصاری اقتصادیعلمی ساحلی برای تحقیقات اصل رضايت دولت امروزه 
توجه به دو نکته حائز اهمیت است: نخست  ،با وجود اين 07.عرفی است المللبخشی از حقوق بین

 
43. Schwabach, A, John Cockfield, A., International Law and Institutions, EOLSS Publishers, 2009, at 

p. 217. 

44. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 12. Para. 3. 

45. Ibid., Art. 13. para. 2. 

46. Quince, Charles,. op.cit., at p. 74. 

47. Ibid. 



822    1041تابستان ـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علمی در منطقۀ های ساحلی در زمینۀ تحقیقات ولتقانونگذاری دمطابق کنوانسیون آکتائو، آنکه 
آبی است، اما اين قانونگذاری در مناطق انحصاری اقتصادی گیری مقید به منابع زندۀ  ماهی

تواند صرفاً به ساير دولت ساحلی دريای خزر می ،کنوانسیون آکتائومطلق است. دوم آنکه مطابق 
گیری خود را  دريايی در منطقۀ ماهی علمی قاتهای ساحلی اين دريا اجازۀ انجام تحقیدولت

های جهان اعم از دولتتواند به کلیۀ دولت ساحلی می ،بدهد، اما مطابق کنوانسیون حقوق دريا
دريايی در منطقۀ انحصاری اقتصادی  علمی ساحلی يا محصور در خشکی اجازۀ انجام تحقیقات

 خود را بدهد. 
خزر از اختیار قانونگذاری در خصوص تعیین شروط و های ساحلی دريای دولت هرچند

هايی مواجه اين قانونگذاری با محدوديت کردندر اجرايی 00،های صدور مجوزها برخوردارند شیوه
توان به خودداری از تأخیر يا انکار غیرموجه در صدور مجوزها اشاره هستند. در اين خصوص می

در اتخاذ تصمیم در مورد صدور »که  داردر میدر اين رابطه اظها کنوانسیون آکتائوکرد. 
آبی نبايد تأخیر يا انکار غیرموجهی دريايی مربوط منابع زندۀ  علمیمجوزهای انجام تحقیقات 

 است.  کنوانسیون آکتائوهای اين مقررۀ قراردادی از نوآوری 02«.باشد وجود داشته
دريايی از حق  علمی انجام تحقیقاتی ساحلی همراستا با حق وضع قوانین، تجويز و هادولت

 که داردیخصوص اعالم م نيدر ا کنوانسیون آکتائو .يا توقف اين تحقیقات نیز برخوردارند قیتعل
يکی از موارد زير خواستار  حق دارد در است، دريايی صادر کرده طرفی که اجازۀ تحقیقات علمی»

شده که مبنای صدور ارائه طبق اطالعات های تحقیقاتیالف( فعالیت تعلیق يا توقف آن شود:
ای انجام شود که شرايط مقررشده های تحقیقاتی به گونهب( فعالیت د؛واست انجام نش مجوز بوده
ت( تعلیق  ؛قصور شود تحقیقاتی طرحپ( در رعايت يکی از مفاد اين ماده در اجرای  د؛نرا نقض ک

 520اين مقرره با تأسی از ماده  22.اشديا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی ب
ها را دولتيی اجرا اختیارات، دامنۀ کنوانسیون آکتائوالبته تنظیم شده است.  کنوانسیون حقوق دريا

علمی های ساحلی خزر از حق تعلیق يا توقف تحقیقات دولت اساس نيا بر. است دهیبخش عیتوس
در هر صورت کندوکاو در اسناد و  20مند هستند.خود نیز بهره تیامن نیبه منظور تضم دريايی

 دهد که تعلیق يا توقف و حق مشارکت يا داشتن نماينده در تحقیقاتالمللی نشان میرويۀ بین
بوده، در نتیجه  کنوانسیون حقوق دريا هایدريايی در منطقۀ انحصاری اقتصادی از نوآوری علمی

 است. کتائو تکرار شده صرفاً قاعدۀ قراردادی است که در کنوانسیون آ
 

48. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 13. Para. 3. 

49. Ibid., Art. 13. para. 4. 

50. Ibid., Art. 13. para. 9. 

کنوانسیون حقوق دريا به پیامدهای توقف يا تعلیق  520البته بايد خاطرنشان کرد که برخالف کنوانسیون آکتائو در ماده  .51

 تحقیقات علمی دريايی اشاره شده است.
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پرچم خود در دريای خزر اعمال  های تحتهر طرف بر کشتی» کنوانسیون آکتائومطابق 
پرچم  امر داللت دارد که دولت صاحب نيمقررۀ فوق بر ا اقیچند سهر 25.«صالحیت خواهد کرد

 تیاز صالح گیری منطقۀ ماهیازجمله  يیايدر مناطق در یمربوط به کشت ینسبت به دعاو
پرچم در اين است که آيا صالحیت دولت صاحب اين سؤال باقی  ،برخوردار است یو مدن یفریک

 خصوص مطلق است؟ 

به قواعد حقوق رجوع  ،پاسخگويی به اين سؤالراهکار به منظور  نيهتررسد بیبه نظر م 
در دعاوی حقوقی و کیفری صالحیت قضايی پرچم دولت صاحب اصوالً  باشد. ايدر المللنیب

خواهد داشت. علت اين امر نیز اعمال قواعد دريای آزاد در منطقۀ انحصاری اقتصادی طبق ماده 
است. اين صالحیت شامل صالحیت بر کارکنان داخلی کشتی با هر  کنوانسیون حقوق دريا 20

 20شد. تابعیتی نیز خواهد
در صورت تصادف يا هر حادثۀ دريانوردی » وق درياکنوانسیون حق 27ماده  0مطابق بند 

کیفری يا انضباطی ناخدا يا هر فرد  ديگر مربوط به کشتی در دريای آزاد، که در آن مسئولیت
شود، هیچ رسیدگی کیفری يا انضباطی بر علیه اين ديگر مشغول به خدمت در کشتی مطرح می

پرچم يا قضايی يا اداری دولت صاحب تواند صورت گیرد مگر در مقابل مقامات اشخاص نمی
 0220کنوانسیون  00ماده  0تر در بند اين مقرره پیش«. دولتی که آن شخص تبعۀ آن است

 پرچم کشتی يافته است. بنابراين در دعاوی کیفری و انتظامی، دولت صاحب دريای آزاد انعکاس
در فرض صالحیت موازی  20د.کنخود را اعمال تواند صالحیتديده تحت هیچ شرطی نمیزيان

پرچم  صاحب، ارجحیت با دولت استپرچم با دولتی که شخص بزهکار تبعۀ آن صاحب بین دولت 
  22کشتی است.

ساحلی اعمال صالحیت قضايی دولت  دريايی اصوالًزيست در خصوص حفاظت از محیط
ساحلی در  دارد دولتدر اين خصوص اظهار می کنوانسیون حقوق دريا 26ماده  0 بندشود. می

همچنین «. دريايی در منطقۀ انحصاری اقتصادی صالحیت داردزيست رابطه با حفاظت از محیط
هر گاه شواهد عینی روشنی وجود »که  کندیاعالم م 552ماده  6در بند  کنوانسیون حقوق دريا

اقتصادی يا دريای داشته باشد دال بر آن که يک کشتی در حال دريانوردی در منطقۀ انحصاری 
شود که منجر  0سرزمینی يک دولت در منطقۀ انحصاری اقتصادی مرتکب تخلف مذکور در بند 

ای شده باشد که موجب واردآمدن خسارت شديدی به خطوط ساحلی يا به دفع مواد زائد به گونه
 

52. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 12.  

 .022، ص 0026، شهر دانش، الملل صالحیت دولت در حقوق بینضیايی، سیدياسر؛  .53

54. Nadan. Satya N, Rosenne. Shabtai, Nordquist. Myron H, United Nations Convention on the Law of 

the Sea, 1982: A Commentary, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, at p. 168. 

 .522، ص 0020دانش،ترجمه: بهمن آقايی، گنج  الملل دريا،حقوق بینچرچیل. رابین و آلن لو؛  .55
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حصاری منافع مربوط به دولت ساحلی يا خسارت به هر گونه منابع دريای سرزمینی يا منطقۀ ان
و در  7تواند با رعايت بخش اقتصادی شده يا خطر چنین خسارتی را موجب شود، آن دولت می

يا  .«صورتی که شرايط ايجاب کند، طبق قوانین خود اقدام به طرح دعوا و توقیف کشتی کند
هر گاه يک کشتی به اختیار خود در يک بندر يا پايانۀ »کنوانسیون اخیر  552ماده  0مطابق بند 

به دلیل هر گونه نقض  7تواند با رعايت بخش ريايی دولتی توقف کرده باشد، آن دولت مید
المللی االجرای بینقوانین و مقرراتی که آن دولت طبق اين کنوانسیون يا قواعد و معیارهای الزم

ها به تصويب رسانده است، در صورتی که برای جلوگیری، کاهش و مهار آلودگی ناشی از کشتی
تخلفی در دريای سرزمینی يا منطقۀ انحصاری اقتصادی آن دولت رخ داده باشد، اقدام به  چنین

 «.طرح دعوا کند
طور  البته در موارد استثنايی دولت صاحب پرچم نیز از صالحیت قضايی برخوردار است. به

اگر يک کشتی مرتکب نقض »دارد که اظهار می کنوانسیون حقوق دريا 507ماده  0مثال، بند 
دار يا کنفرانس ديپلماتیک المللی صالحیتشده از طريق سازمان بینقواعد و استانداردهای وضع

وارد شود،  550، و 552، 500ای به مواد بدون آنکه لطمهشود، دولت صاحب پرچم   عمومی
رسیدگی فوری به عمل خواهد آورد و در موارد مقتضی بدون توجه به محل وقوع نقض يا محلی 

شده، تشکیل دادرسی خواهد افتاده يا عالئم آن مشاهده که آلودگی ناشی از اين نقض اتفاق 
 . «داد

ساحلی از صالحیت رسیدگی  عرفی، دولتبه زعم برخی نويسندگان حقوقی، مطابق حقوق  
ر خصوص حفاظت و کنترل آلودگی در منطقۀ انحصاری اقتصادی برخوردار است که قضايی د

در نهايت در  26گیرد.ساحلی نسبت به منابع اين منطقه نشأت می اين صالحیت از حقوق دولت
سو تعريف مورد صالحیت دولت صاحب پرچم بايد بیان داشت که با عنايت به اينکه از يک

کند و از سوی ديگر دريای خزر از ر مورد دريای خزر صدق نمیبسته ددرياهای بسته يا نیمه
خارج است، صالحیت دولت صاحب پرچم در دريای خزر  کنوانسیون حقوق درياشمول مقررات 

توانند مقررات استثنايی فوق را در های ساحلی دريای خزر میمطلق است. با وجود اين، دولت
 خزر اعمال کنند. روابط دوجانبه يا چندجانبۀ خود در دريای 

 

 ی و منطقة انحصاری اقتصادیگیر منطقة ماهیها در حقوق و تعهدات سایر دولت. 0
گیری  دريای خزر از حق دريانوردی در منطقۀ ماهیساحل های دولت ،کنوانسیون آکتائو مطابق

ها از آزادی دريانوردی در پرچم طرف های تحتکشتی» ،يکديگر برخوردارند. بر اين اساس

 
56. Extavour, Winston Conrad, The Exclusive Economic Zone: A Study of the Evolution and Progressive 

Development of the International Law of the Sea, Brill publishers. 1979, at p. 213. 
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ها برخوردار خواهند بود. اين آزادی منوط های سرزمینی طرفهای خارجی آبفراسوی محدوده
ها در شده توسط آنساحلی و رعايت مقررات وضع هایبه رعايت حقوق حاکمه و انحصاری دولت

ماده  0هرچند مقررۀ فوق با الهام از بند  27«.ها استشده توسط طرفهای مشخصمورد فعالیت
است، دامنۀ شمول اين دو مقرره با يکديگر متفاوت است.  نگاشته شده سیون حقوق درياکنوان 20

های ساحلی دريای گیری به دولت آزادی دريانوردی در منطقۀ ماهی ،کنوانسیون آکتائومطابق 
کنوانسیون حقوق  20ماده  0اما مطابق بند  20های ثالث تعلق ندارد.خزر اختصاص دارد و به دولت

های ساحلی يا محصور در خشکی از آزادی دريانوردی اعم از دولت ،های جهانیۀ دولتکل ،دريا
عرفی، آزادی دريانوردی الملل طور در حقوق بیندر مناطق انحصاری اقتصادی برخوردارند. همین

اما اين سؤال مطرح  22است.ها پذيرفته شده در منطقۀ انحصاری اقتصادی برای کلیۀ دولت
گیری به مانور دريايی مبادرت نمايند  توانند در منطقۀ ماهیمی 62های جنگیکشتی شود که آيا می

های تسلیحاتی بدون ترديد، جزء ؟ مانورهای دريايی و تمرينانجام دهنديا تمرين تسلیحاتی 
های قانونی گونه استفادهرانی هستند، ولی در مورد اينکه اينهای مرتبط با کشتیاستفاده

ها با طور دربارۀ انطباق آنهمین .نظر وجود نداردشود، اتفاقچه حدی پذيرفته میالمللی تا  بین
آمیز کند دريای آزاد بايد برای مقاصد صلحکه مقرر می 00کنوانسیون حقوق دريا بخصوص ماده 

رسد در خصوص مورد اول به نظر می ،به زعم نگارنده 60محفوظ بماند، اختالف وجود دارد.
ها در ساحلی و ساير دولتهای تسلیحاتی تا جايی که با حقوق دولت و تمرين مانورهای دريايی

رسد که در خصوص مورد دوم به نظر می .باشد، قانونی است گیری مغايرت نداشته منطقۀ ماهی
که هدف  آمیز از دريای آزاد مغايرتی ندارند، چراها با اصل استفادۀ صلحاين مانورها و تمرين

 های پیشگیرانه است. ها تضمین و تثبیت صلح از طريق اتخاذ اقداماصلی اين تمرين

 
57. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op. cit: Art. 10 para.1 & art. 3. para. 8  

58. Ibid., Art. 3. para. 11. 

59. Vrancken, P. H. G, South Africa and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 2011. at p. 

180. 

کشتی متعلق به نیروهای مسلح »کنوانسیون دريای خزر، کشتی جنگی  0کنوانسیون حقوق دريا و ماده  52مطابق ماده  .64

ور رسمی توسط ط ها که دارای عالئم خارجی متمايزکنندۀ تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که بهيکی از طرف
ای است که تابع ربط يا معادل آن درج شده و دارای خدمهدولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذی

ها بر اين اساس چنین کشتی بايد در درجۀ اول متعلق به نیروهای مسلح يکی از طرف«. نظام نیروهای مسلح منظم هستند
ربط يا معادل آن درج شود نه در در درجۀ دوم، نام افسر فرمانده بايد در فهرست خدمات ذیباشد نه لزوماً نیروی دريايی آن. 

در «. فهرست نیروی دريايی آن. در درجۀ سوم، خدمه بايد تابع نظام نیروهای مسلح منظم باشد نه تابع نظام دريايی منظم
های پلیس به منظور  جز کشتیهای دولتی به ز کشتیکنند اما اها نیروهای دريايی خودشان را تعیین نمیبرخی موارد دولت

  کنند.اهداف نظامی و امنیتی استفاده می
Gill, Terry D. Fleck, Dieter. The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford 

University Press. 2011, at p. 337. 

61. Churchill, Robin Rolf. Lowe, Alan Vaughan. op.cit., at p. 134. 
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 گیری، آزادی هوانوردی است. بر اين ها در منطقۀ ماهیديگر از حقوق ساير دولت یکي
المللی نظامی طبق مقررات سازمان بینآزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیر»اساس، 

بايد  65است. شده ر در کنوانسیون آکتائو به رسمیت شناختهبر فراز دريای خز« هواپیمايی کشوری
گونه پرواز را  نظامی دوتوجه داشت که سازمان هواپیمايی کشوری در خصوص هواپیماهای غیر

های دستۀ نخست، ای. پروازای و ديگری پرواز برنامهمدنظر قرار داده است: يکی پرواز غیربرنامه
گیرند. اين پروازها بنا به ضرورت برای يک يا چندبار صورت میهای غیرمنظمی هستند که پرواز

توانند بدون کسب اجازۀ قبلی وارد قلمرو ای اين امتیاز را دارند که میبرخالف پروازهای برنامه
های منظم های دستۀ دوم متعلق به سرويسپرواز 60های متعاهد شوند.هوايی يکی از دولت

ها منوط به کسب موافقت قبلی از دولت مربوط يا وجود شدن آنالمللی بوده، اجرايیهوايی بین
توان اظهار داشت که هرچند آزادی اين اساس می بر 60المللی خاص است.نامۀ بینموافقت

سو گیری دريای خزر به رسمیت شناخته شده است، اين آزادی از يک هوانوردی در منطقۀ ماهی
گیرد و از سوی هواپیماهای غیرنظامی را در بر می شود و صرفاًشامل هواپیماهای نظامی نمی

 .استدامنۀ اجرايی اين آزادی با توجه به نوع پرواز متفاوت  ،ديگر

و  (ها)کابلهاتوان به آزادی تعبیۀ بافهگیری می ها در منطقۀ ماهیاز ديگر حقوق ساير دولت
ها طرف» دارد: ص اظهار میدر اين خصو کنوانسیون آکتائوکرد.  خطوط لولۀ زير دريايی اشاره

با  62«.کنند ها و خطوط لولۀ زيردريايی در بستر دريای خزر اقدامتوانند نسبت به تعبیۀ بافهمی
های انتقال نفت و گاز طبیعی از مناطق شرقی دريای خزر نظیر درج اين مقرره، انجام طرح

ها ربايجان میسر شد. اين طرحقزاقستان و ترکمنستان به بازارهای اروپايی، از طريق جمهوری آذ
ضمن آنکه اقدامی در جهت باالبردن اهمیت منطقۀ خزر است، جايگزينی مناسب و مطمئن برای 

تعبیۀ خطوط لولۀ سراسری زيردريايی توسط »البته  66ست.هصادرات انرژی روسیه به اروپا نیز 
های مندرج در و الزام محیطیهای زيستها با استانداردهای آنها مشروط به مطابقت طرحطرف

راجع به  5220ها در آن عضو هستند ازجمله کنوانسیون المللی که طرفهای بیننامه موافقت
اين  60های مربوط شده است.و پروتکل 67دريايی دريای خزر زيستچارچوب حفاظت از محیط

مقرره از اين جهت حائز اهمیت است که خطوط لولۀ سراسری زيردريايی حامل منابع طبیعی 
 

62. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 3. para. 16. 

 .005، ص 0002، میزان، الملل عمومیهای حقوق بینبايستهزاده، رضا؛ موسی .63

 .075ص  همان،ضیايی بیگدلی؛  .60

65. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 14. para. 1. 

66. Hatamzade, E., “The Legal Status of the Caspian Sea Common Waters, Divided Bottom”, Caspian 

Affairs Magazine, 2, 2019, at p. 17. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360875. 

67. Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea, 2003. 

68. Ibid., Art. 14. para. 2.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360875
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آلودگی  ،طور مستقیم ها بهتساهل در نصب و تعبیۀ آن مباالتی ونظیر نفت و گاز بوده، بی
 هایاقدامۀ یکل ،متعاهد یهاطرف ،مطابق کنوانسیون اخیر 62دريايی را به دنبال دارد. زيست محیط

ی خشک از منابع واقع در یناش خزری ايدر یکاهش و کنترل آلودگ ،یریجلوگ یمناسب را برا
ها و خطوط لولۀ زيردريايی در کنوانسیون آزادی تعبیۀ بافه 72.عمل خواهند آورد هب هانظیر لوله

زيستی با محدويت ديگری نیز همراه است. مطابق کنوانسیون آکتائو عالوه بر مالحظات محیط
که بافه يا خط لوله از  اساس توافق با طرفی ها و خطوط لولۀ زيردريايی برمسیرهای بافه»،مزبور

با الهام از  کنوانسیون آکتائوهای هرچند مقرره 70«.شد کند تعیین خواهدآن عبور می بخش بستر
ها با يکديگر شده، دامنۀ شمول آن نگاشته کنوانسیون حقوق دريا 72و ماده  20ماده  0بند 

 هایو خطوط لولۀ زيردريايی به دولت هاآزادی تعبیۀ بافه ،کنوانسیون آکتائومتفاوت است. مطابق 
 20ماده  0اما مطابق بند  75های ثالث تعلق ندارد.ساحلی دريای خزر اختصاص دارد و به دولت

صور در خشکی از ساحلی يا مح هایاعم از دولت ،های جهانکلیۀ دولت کنوانسیون حقوق دريا
طور ها و خطوط لولۀ زيردريايی در مناطق انحصاری اقتصادی برخوردارند. همینآزادی تعبیۀ بافه

عالوه بر  70است. شده ها به رسمیت شناختهعرفی برای کلیۀ دولت المللاين آزادی در حقوق بین
 کنوانسیون حقوق دريا 72و ماده  20ماده  0در مقايسه با بند  کنوانسیون آکتائوهای مقرره ،اين

 های کمتری همراه هستند.با محدوديت
 

 نتیجه 
کنوانسیون و منطقۀ انحصاری اقتصادی در  کنوانسیون آکتائوگیری در  سنجی منطقۀ ماهی هم

سه رويکرد  کنوانسیون حقوق دريادر مقايسه با  کنوانسیون آکتائودهد که نشان می حقوق دريا
با تعیین  کنوانسیون آکتائو ه،است. در رويکرد فعاالن فعاالنه، میانه و منفعالنه را مدنظر قرار داده

دريايی، تعیین منابع علمی مايل دريايی، توسعۀ موارد توقف يا تعلیق تحقیقات  02عرض حداکثر 
آبی مشترک، محدوديت قانونگذاری در خصوص تعیین شروط و صدور مجوز در انجام زندۀ 

نموده و بالمآل به  ترسیم کنوانسیون حقوق دريااندازی متفاوت با دريايی، چشم علمیتحقیقات 
 است.يازيده  هايی در اين خصوص دستنوآوری

 
69. Dux, T., Specially Protected Marine Areas in the Exclusive Economic Zone (EEZ): The Regime for 

the Protection of Specific Areas of the EEZ for Environmental Reasons Under International Law, LIT 

Verlag Münster, 2011, at p. 482. 

70. Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea, op.cit., 

Art. 7. 

71. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, op.cit., Art. 14. para. 3. 

72. Ibid., Art. 14. para.1.   

73. Vrancken, P. H. G., South Africa and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 2011. at p. 

180. 
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واگذاری سهم باقیماندۀ هر  هايی نظیردر خصوص موضوع کنوانسیون آکتائو ،در رويکرد دوم
 ها، اتخاذ تدابیر اجرايی به منظور حفظ و مديريت منابع زندۀصید مجاز به ساير دولت دولت از کلّ

 ،آبی و در نهايتدريايی در خصوص منابع زندۀ  علمی آبی، وضع قواعد و تجويز و انجام تحقیقات
کنوانسیون مقررات  ه و بافه در زير دريا،های هوانوردی، دريانوردی و تعبیۀ لولشناسايی آزادی

 کاری خود قرار داده است.ۀ را سرلوح حقوق دريا
در خصوص صالحیت کیفری،  کنوانسیون آکتائودر رويکرد نهايی يعنی رويکرد منفعالنه، 

در حالت  آبی و غیره مقررۀ مشخصی ندارد.صالحیت مدنی، محدوديت در برداشت منابع زندۀ 
با  ،گیری با ماهیت منطقۀ انحصاری اقتصادی متفاوت است هرچند ماهیت منطقۀ ماهی ریاخ

 لیقابل تکم کنوانسیون آکتائودر  یمعاهدات یها، خألکنوانسیون حقوق دريااز قواعد  یریگبهره
 .است

 کنوانسیون آکتائوگونه که در مقدمۀ آن کنوانسیون حقوق دريامبنا قراردادن مقررات هرچند 
در زمینۀ مقررات حاکم بر منطقۀ  کنوانسیون مزبورشده نقش بسزايی در رفع نقايص  اشاره
طور  به دريای خزر به کنوانسیون حقوق دريای مقررات بايد اذعان نمود که تسرّ ،داردگیری  ماهی

 عرضیالمللی برخالف جامعۀ داخلی يک جامعۀ چرا که جامعۀ بین ،گیردخودکار صورت نمی
يک بر که هیچ وجود داردهای برابر المللی تکثری از حاکمیتديگر در جامعۀ بین است. به عبارت

شود مگر با رضايت ها اعمال نمیبر دولت واعد حقوقیق اکثر ،ديگری رجحان ندارد. در اين نظام
بسته تلقی بسته يا نیمه ، دريای خزر دريایکنوانسیون حقوق دريااساس  از سوی ديگر بر .هاآن

تنظیم قوانین و  و نمودها دريای خزر را از شمول مقررات خود مستثن ،شود. کنوانسیون مزبورنمی
است. البته در زمینۀ استفاده از  ها تفويض کردههای ساحلی آنها را به دولتمقررات ناظر بر آن

ايران در  . در اين راستا دولتها محدوديتی وجود نداردکارگیری آنو به کنوانسیون مزبورمقررات 
کنوانسیون  اجالس سوم حقوق دريا موضع بسیار ظريف و دقیقی در ارتباط با ماهیت قراردادی

حقوق دريا و حقوق و تکلیف ناشی از آن اتخاذ نموده و در اين خصوص در اعالمیۀ خود بیان 
 برخی ،استآن  نییتقن عتیعام و طب شمولکه  ونیمورد نظر کنوانسصۀ یرغم خصیداشته که عل

المللی، حق برخورداری از منطقۀ های بینازجمله حق عبور ترانزيتی از تنگه از مقررات آن
 ها و میراث مشترک بشريتبرداری از منابع واقع در بستر اقیانوس انحصاری اقتصادی، حق بهره

جاری ۀ يرو ايعرف موجود  نيتدوضرورتاً جنبۀ  ،بوده اسییس هایبستانجۀ بدهیکه صرفاً نت
 ونیکنوانس 00با نگرش به ماده  نيو بنابرا ندارد داشته باشد، زیتعهدآم تیماه که صورتی به

 ايحقوق در ونیکنوانس عضو است که تنها کشورهای عییطب معاهدات، دربارۀ حقوق نيو 0262
  .شوند مندحقوق قراردادی ناشی از آن بهره از توانند می
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