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 چکیده
و  دهدمیی به کشت رود که کشور صاحب پرچممی به شمار هاکشتیيکی از ارکان حقوقی فعالیت  ،تابعیت

ابعیت آورد. اعطای تمی دسته تابعیت آن را ب ،کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور
های بنیادينی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها شباهت ،به کشتی

وجود داشته  0«پیوند واقعی» ،تابعیت و شخص پذيرنده آن ةبايد بین کشور اعطاکنند به اشخاص حقیقی
ايی سی دادگستری از شناالمللبینی ديوان أتوانند بر اساس رمی باشد و در صورت فقدان آن، کشورها

ی با ونقل دريايی فعال در عرصه حملهاکشتیبسیاری از  ،. در حال حاضرکنندخودداری  اعطاشدهتابعیت 
ب پرچم کشور صاح مؤثرنداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل  «پیوند واقعی»کشور متبوع خود 

 نقض هایکشتی توسط اين المللبینی تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات هاکشتیبر 
ايی و عدم امکان خودداری از شناسها عدم امکان تعمیم دکترين پیوند واقعی به کشتی ،شود. در اين مقالهمی

توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم  اعطاشدهتابعیت 
  ه است.شدبررسی 
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 مقدمه

ن . تابعیت در واقع يکی از ارکاهستند تابعیت حقیقی داراینیز همانند اشخاص ها امروزه کشتی
 ردبه چهار عامل رجوع کبايد کلی برای احراز هويت کشتی  طوربهرود. هويتی کشتی به شمار می

ها دارای تابعیت کشتی 0.کشتی، بندر پايگاه، تابعیت و ظرفیت کشتی از: اسم اندعبارتکه 
را دارند. کشورها نیز با تعیین شرايطی حق ها آن کشورهايی هستند که حق برافراشتن پرچم

ا توانند تحت پرچم آن کشور در درياهمیها اعطا کرده و کشتیها برافراشتن پرچم خود را به کشتی
 ا ايفاهمان نقش تابعیت در اشخاص حقیقی ر . تابعیت در کشتی تقريباًکنندفعالیت ها اقیانوسو 

. لذا کشورهايی که حق برافراشتن پرچم خود را به کشتی اعطا کرده و از اين طريق تابعیت دکنمی
 9،«تابعیت»آورند. احراز  به عملحمايت ديپلماتیك ها آن اند حق دارند ازخود را به آن کشتی داده

ر کردن ترافیك دهدايت و منظم ،و بالطبع هاکشتیمهم در جهت شناسايی های سازوکاريکی از 
اصولی در خصوص تابعیت و  عمومی، المللبیندر حقوق  4.است یالمللبینهای درياها و آبراه

شناسايی آن از سوی ساير کشورها به رسمیت شناخته شده است. اين اصول برگرفته از حقوق 
ر شده د. يکی از اصول شناختهاست های اخیرو دههها طی سده قضايیرويهالملل عرفی و بین

ق دارد شرايط اعطای اعطای تابعیت که ريشه در حقوق عرفی دارد اين است که هر کشوری ح
ی المللبینديوان رأی بر اساس  ،. اما در عین حالکندتابعیت خود به اشخاص حقیقی را تعیین 

ص تابعیت و شخ ةبین کشور اعطاکنند پیوند واقعیدر صورت فقدان  1بامنوتهدادگستری در قضیه 
وص را به رسمیت نشناسند. امروزه در خص اعطاشدهتوانند تابعیت می آن، ساير کشورها ةکننددريافت
 0(احب پرچم)کشور صها آن تابعیت به اعطاکنندةو کشور  هاکشتیبین بسیاری از  پیوند واقعیوجود 

ترديد جدی وجود دارد. قطع رابطه تابعیت بین کشور صاحب پرچم با کشتی تبعات جدی و مهمی 
حمايت ديپلماتیك، »از عدم برخورداری از  اندعبارت ترين آنبرای کشتی خواهد داشت که مهم

ی، دفاع از حقوق کشتی در صورت وقوع حوادث و المللبینحفاظت از منافع و مصالح آن در جامعه 
ديدن کشتی شود، يا در مواردی که لزوم ارجاع به محاکم حمالت و تصادف که منجر به آسیب

که نقش تابعیت در اشخاص حقیقی شود پذيرفته اين واقعیت  چنانچه 1«.قضايی ضرورت پیدا کند
 
، 43ماره وششم، شسال بیست، سازمان بنادر و دريانوردی، دريا و بندرماهنامه ، «تابعیت و ثبت کشتی» ؛زاده، اسماعیلمکی. 2

 .18ص  ،0931پیاپی، آبان  084
3. Nationality 

الملل، قوق بینحنامه کارشناسی ارشد ، پايانالمللدر حقوق بین هاکشتیهای مصلحتی و ثبت پرچم، ديدخت؛ صادقی حقیقی. 4

 .3، ص 0911 ،دانشگاه تهران

5. Nottebohm case, 2nd phase (Liechtenstein v. Guatemala), Judgement of 6 April, 1955, International 

Court of Justice, ICJ Reports, 1955. 

6. Flag State 

 .00، ص همان؛ صادقی حقیقی .7
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را در يك چارچوب حقوقی مقايسه و مبنای حقوقی تابعیت ها آن توانمی يکسان است،ها و کشتی
و حتی آرای دادگاه  هادولت عملی. اما در رويه ادددر اشخاص حقیقی را به کشتی نیز تعمیم 

بر  ناظر. تسری مبنای حقوقی تابعیت شودمشاهده میعکس اين موضوع  8ی حقوق درياهاالمللبین
ادگاه د بروز اختالفاتی شده است که حتی خود را در اولین پرونده منشأ ،اشخاص حقیقی به کشتی

 3جی يرجیناو. اين مشکل در پرونده کشتی شان داد( نسايگاکشتی  هی حقوق درياها )پروندالمللبین
خصوص طرح و آرای قضايی نیز در مورد آن صادر . با وجود اينکه اختالفاتی در اين شدنیز مطرح 

ن . ايستدرياها المللبینحقوق  برانگیز دريکی از موضوعات بحث شده، اين موضوع همچنان
با ها تحقیق به دنبال بررسی و واکاوی موضوع اعطای تابعیت توسط کشور صاحب پرچم به کشتی

ان تعمیم ساير کشورها و امکان يا عدم امک و شناسايی تابعیت توسط پیوند واقعیتمرکز بر دکترين 
 . است و تسری دکترين مذکور به تابعیت کشتی

احب پیوند واقعی بین کشتی و کشور ص نبودمقاله سعی خواهد کرد ضمن بیان مسئله و تبعات 
های مربوط آن پرداخته و از رهگذر مفاد همؤلفهای مفهومی دکترين پیوند واقعی و پرچم، به جنبه

ملی ی و رويه عالمللبینهای ها/ديوانی مرتبط و آرای دادگاهالمللبینهای در کنوانسیونمصرح 
  د.کن بررسی هاکشتی، امکان تعمیم اين دکترين را به عرصه تابعیت هادولت

 

 مسئله انیب .9
درياها هر کشتی بايد در يك کشور به ثبت رسیده و تحت پرچم آن کشور  المللبیندر حقوق 

. ثبت کشتی در يك کشور به منزله اعطای تابعیت آن کشور به کشتی بوده و کشور کندفعالیت 
 درياها، کشتی تابع قوانین و المللبینشود. در حقوق می صاحب پرچم کشتی شناخته ،مذکور

کشور صاحب پرچم به لحاظ حقوقی  ،شده و در بسیاری از موارد مقررات کشور صاحب پرچم قلمداد
بر کشتی حاکمیت دارد. همچنین پرچم کشتی مبین مسئولیت و تعهدات دولت صاحب پرچم در 

ر ی و نقض مقررات حاکم بالمللبینو در صورت عدم رعايت قوانین  است یالمللبینقبال جامعه 
ل بوده و مسئو ،صادفات توسط کشتی، دولت صاحب پرچمموارد ديگری از قبیل آلودگی و ت ودريا 

  01.بايد پاسخگو باشد
دهد کشتی خود را در کشوری غیر از کشور متبوع خود به می در مواردی مالك کشتی ترجیح

ثبت برساند و تابعیتی غیر از تابعیت کشور متبوع خود را برای کشتی انتخاب کند. به کشورهايی 

 
8. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) 

9. The M/V ‘Virginia G’ Case, Panama v. Guinea-Bissau, Merits, ITLOS Case No. 19, ICGJ 452 (ITLOS 

2014), 14th April, 2014, International Tribunal for the Law of the Sea [ITLOS].  

 .00 ، صهمان؛ صادقی حقیقی .90
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شود و می اطالق 00دهند کشور ثبت آزادمی ارجی را به مالکان کشتیهای خکه امکان ثبت کشتی
 30و  30گويند. پرچم مصلحتی با توجه به مواد می 00گونه کشورها نیز پرچم مصلحتیبه پرچم اين

لی که حا کنوانسیون حقوق درياها پرچم کشوری است که کشتی در آن به ثبت رسیده است در
اعم از مالکیت، تولید، تابعیت خدمه کشتی و غیره نداشته باشد يا کشتی پیوند واقعی با آن دولت، 

هرچند در کشوری با پیوند واقعی ثبت شده باشد، اما در جريان سفر دريايی از پرچم کشور ديگری 
ی خارجی و اعطای مجوز بدين منظور هاکشتیدر ثبت  هادولتعملکرد برخی از  09.استفاده کند

های تجاری با ، موجب تولد ناوگانکننددريانوردی ها در دريای آزاد تحت پرچم آن هاکشتیکه 
اصطالح  04.جهان شده است رانیکشتیترين پديده مهم ،که در حال حاضر شدپرچم مصلحتی 

  01.شددر صنعت دريانوردی رايج  0311پرچم مصلحتی از دهه 
رای ثبت مالك کشتی ب نیاز مربوط به تابعیتپیش نبود ،ترين ويژگی کشورهای ثبت آزادمهم

بنا به داليلی چنین کشورهايی را برای ثبت کشتی خود  ،. برخی از مالکان کشتیاست کشتی
رانه در ود قوانین سختگینبهای جاری کشتی، توان به: کاهش هزينهمی ازجملهکنند که می انتخاب

در مورد  یرانهل ايمنی و عملیاتی کشتی، عدم لزوم رعايت قوانین و مقررات سختگخصوص مسائ
 د.کری اشاره المللبینهای خدمه و عدم نیاز به رعايت استانداردها و کنوانسیون

کشور ثبت آزاد منتشر کرده  90فهرستی حاوی  00،ونقلی کارگران حملالمللبینفدراسیون 
 اندارتعبهايی تعیین کرده است که گونه کشورها مالکاين فدراسیون برای انتخاب اين 01.است

از توانايی و تمايل برای اعمال حداقل استانداردهای اجتماعی در خصوص کشتی، میزان تصويب و 
سه  0113از سال  08.محیطیی کار، سابقه ايمنی و زيستالمللبینهای سازمان اعمال کنوانسیون

 
11. Open Registry 

12. Flag of Convenience (FOC) 

 .903، ص 0931آقايی، چاپ ششم، گنج دانش،  ، ترجمه: بهمنالملل درياهاحقوق بینچرچیل، رابین و آلن لو؛  .99

 .09 ص ،همان؛ صادقی حقیقی .94

 اين کشورگیرانة . قوانین سختشدآغاز  0301و در دهه  امريکااز  ،توسط مالکان کشتی در کشور خارجی هاکشتیروند ثبت  .98

 اين کشور، . در قوانینثبت کننددر کشور پاناما را کشتی خود  ،برخی از مالکان کشتی شددر مورد ايمنی و خدمه کشتی باعث 
روند گسترش  نند.کثبت  آنجای خود را هاکشتیتوانند می الزام تابعیت مالك کشتی برای ثبت وجود ندارد و مالکان خارجی نیز

به اوج خود رسید و موجب ايجاد مفهوم کشور ثبت آزاد و پرچم  0311آغاز شد و در دهه  0301هه کشورهای ثبت آزاد از د
 .شدمصلحتی 

16. International Transport Workers' Federation 

یبريا، لند از: آنتیگوآ، باربادوآ، باهاماس، بلیز، بولیوی، کامبوج، قبرس، گرجستان، هندوراس، ابرخی از اين کشورها عبارت .97

ترين کشورهای بزرگ ،سه کشور پاناما، لیبريا و جزاير مارشال 0113مالت، جزاير مارشال، موريتانی، پاناما، سريالنکا. از سال 
 اند.را به خود اختصاص داده هاکشتیدرصد کل تناژ ناوگان جهانی  93در حدود روی هم روند که می ثبت آزاد کشتی به شمار

18. What are Flags of Convenience? International Transport Workers' Federation, available at: 

https://web.archive.org/web/20070518030233/http://www.itfglobal.org/flags-convenience/sub-page.cfm. 
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ه روند کمی ترين کشورهای ثبت آزاد کشتی به شماربزرگ ،کشور پاناما، لیبريا و جزاير مارشال
. در میان اين کشورها، پاناما اندهرا به خود اختصاص داد هاکشتیدرصد کل تناژ  93در حدود  جمعاً

به ثبت رسیده  آنهای جهان در درصد از کل تناژ کشتی 09که در حدود  است دارای رتبه اول
 03.است

ته است. و حقوق درياها داش رانیکشتیتبعاتی برای صنعت  ،کشورهای ثبت آزاد کشتی در ثبت
 اين اجازه و امکان را به مالکان کشتی ،هاکشتیکشورهای ثبت آزاد با اعطای پرچم خود به 

ی للالمبینی مصوب سازمان المللبینو استانداردهای ها دهند تا از بسیاری از کنوانسیونمی
اين کشورها عضو  ساساًشانه خالی کنند، چرا که ا 00،ی کارالمللبینو سازمان  01دريانوردی
ی المللنبیدر برخی موارد نیز که کشور ثبت آزاد به يك کنوانسیون  00.های مذکور نیستندکنوانسیون

 های تحت پرچم خود، قوانین مندرج درمتعهد است در عمل به دلیل عدم نظارت بر کشتی
  شوند.های مذکور اجرا نمیکنوانسیون

الکیت کردن مامکان پنهان ،هاديگر از تبعات استفاده از پرچم مصلحتی توسط کشتی يکی
 دبايو  تاسهای کشتی و خدمه کشتی است چرا که مالك کشتی مسئول کلیه فعل و ترک فعل

کیفری آن را بر عهده گیرد. با استفاده از پرچم مصلحتی، برخی از مالکان  هگا ومسئولیت مدنی 
یص های صوری کرده و تشخها اقدام به تشکیل شرکتماندن از اين مسئولیتکشتی برای مصون

کشورهای  های ثبت درفرار از مالیات نیز يکی ديگر از انگیزه .ندکنمی مالك واقعی کشتی را دشوار
 ثبت آزاد و استفاده از پرچم مصلحتی است. 

 هاینسان و کاال و دورزدن تحريمقاچاق ا ازجملهبسیاری از اعمال مجرمانه و غیرقانونی در دريا 
 گیرد. یم های دارای پرچم مصلحتی صورتتوسط کشتی ،ی سازمان ملل علیه کشورهاالمللبین

بیش از يك میلیون و دويست هزار نفر در صنعت ، ی کارالمللبینبر اساس برآورد سازمان 
 یالمللبینکنوانسیون  0110اين سازمان در سال  ،دريانوردی مشغول به کار هستند. بر همین اساس

هايی که بر قوانین و مقررات مربوط به کار دريايی که در کشتی کرداعالم را تدوين و 09کار دريايی
 

19. Review of Maritime Transport )2009(. United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), December 2009, at 36.  

20. International Maritime Organization (IMO) 

21. International Labor Organization (ILO) 

 ،طی گزارشی اعالم کرد که شش کنوانسیون مهم (International Chamber of Shipping) رانیی کشتیالمللبیناق تا .22

موجبات ها اين کنوانسیونرانی هستند که کشورهای ثبت آزاد با عدم تصويب حاوی حداقل قوانین و مقررات در خصوص کشتی
ند از: کنوانسیون نجات جان اشخاص در اعبارتها آورند. اين کنوانسیونمی فرار مالکان کشتی از مفاد مندرج در آن را فراهم

کنوانسیون استانداردهای آموزش و صدور  ،(MARPOL) در درياها کشتیجلوگیری از آلودگی ناشی از  ،(SOLAS) دريا

و کنوانسیون  (LL66) شاهینی خط المللبینکنوانسیون ،  (MLC)کنوانسیون کار دريايی ،(STCW) نورداننامه درياگواهی

  .(CLC) مسئولیت مدنی

23. International Maritime Convention (MLC) 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development
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هايی که دارای پرچم مصلحتی هستند(، حقوق دريانوردان در کشتی شود )عمدتاًنمینظارت دقیق 
  04.شودمی شتی تضییعرفاه و شرايط کار در کزمینه ايمنی، 
 ،مثال وانعنبهتواند يکی از داليل استفاده از پرچم مصلحتی باشد. می سیاسی نیز مالحظات

 رانیشتیکايران، شرکت  رانیکشتیهايی توسط شورای امنیت و چندين کشور علیه با اعمال تحريم
خارجی و حتی با انعقاد های خارجی، پرچم کشورهای ی خود را با نامهاکشتیايران ناچار شد 

ت ی کند تا بتواند مشکالالمللبینهای قراردادهای فروش و استیجاری به کشورهای ديگر وارد آب
 01.کندتحريمی را تا حدودی برطرف 

محیطی تتبعات زيس ،های دارای پرچم مصلحتیکشتی پیامدترين اما شايد بتوان گفت که مهم
 00.نداشتدکه پرچم مصلحتی  استهايی کشتی ناشی ازدريايی  زيستمحیطترين فجايع است. عمده

های دارای دريايی توسط کشتی زيستمحیط درناشی از ايجاد آلودگی  محیطی صرفاًتبعات زيست
 محیطینیز يکی از تبعات زيست 01نشدهقانونی و گزارشگیری غیرپرچم مصلحتی نیست. ماهی

دارای پرچم  دلیل اينکه کشورهای صاحب پرچمِهای دارای پرچم مصلحتی است. به کشتی
رچم های تحت پمنابع مورد نیاز و اراده الزم برای اعمال نظارت صحیح بر کشتی مصلحتی اصوالً

 . اندههای اصلی صنعت دريانوردی شدی ندارند، امروزه يکی از چالشالمللبینو اجرای صحیح قوانین 
 فقدان پیوند واقعی بین کشور صاحب ،عت دريانوردیترين عامل ايجاد چنین چالشی در صنمهم

يمنی، های ای در زمینهالمللبینپرچم و کشتی است که موجبات عدم رعايت استانداردها و مقررات 
دريايی و غیره را فراهم آورده است. کشورهای ثبت آزاد به دلیل منافع مادی ثبت و  زيستمحیط

 ارت و کنترل صحیح بر اعمال قوانین و عدم لزوم پايبندیمالکان کشتی نیز به دلیل منافع عدم نظ
مات که در برخی موارد صد اندهعنوان پرچم مصلحتی شد باای هبه قوانین سختگیرانه، موجد پديد

است. در ادامه ضمن بررسی موضوع فقدان پیوند  به وجود آوردهناپذيری در اين صنعت جبران
 . شودررسی میبواقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم به لحاظ حقوقی، ارتباط آن با تابعیت کشتی 

 

 
24. International Labor Organization, “Maritime Labor Convention 2006, Frequently Asked Questions”, 

Fourth Edition, 2015, pp. 4-5, available at: www.ilo.org/mlc. 

، یالمللبین وقحق مجله، «المللبینرانی جمهوری اسالمی از منظر حقوق تحريم کشتی» ی؛مهناز رشید ياسر و، سیدضیايی. 28

 .001، ص 0931تابستان ـ  بهار ،14شماره 

هزار بشکه نفت خام را  90در سواحل فرانسه غرق شد و بیش از  0333که در سال ( Erika) کشتی اريکا ،مثال عنوانبه .26

 تیجپرسدارای پرچم مصلحتی کشور مالت بود. همچنین کشتی  ،دکرمحیطی عظیمی ايجاد و فاجعه زيست کردهوارد دريا 

(Prestige )حامل پرچم  ريخت،دريا  بههزار بشکه نفت خام را  11بیش از  غرق شد ودر سواحل اسپانیا  0110در سال  که زین
 001های بريتانیا غرق شد و بیش از در آب 0301که در سال  نیز( Torrey Canyon) کنیون توریمصلحتی باهاما بود. کشتی 

 حامل پرچم مصلحتی کشور لیبريا بود.  ريخت،دريا  بههزار بشکه نفت خام را 

27. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) 
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 دکترین پیوند واقعی  .2

 تعریف  .9ـ2
ای حقوق درياها موضوع بحث گسترده های اخیر درسالدر مفاهیمی است که  ازجمله نيدکتر نيا

بین کشتی و کشور صاحب پرچم است اما هنوز تعريف دقیق  مؤثربوده که ناظر بر ارتباط واقعی و 
طی  0333و مشخصی از آن به لحاظ حقوقی ارائه نشده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

درخواست  0380،08راجع به اجرای کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها  90/14قطعنامه 
طی  نیز اين سازمان مجدداً 0110تعريف مشخصی از مفهوم پیوند واقعی ارائه شود. در سال  کرد

خواستار ارائه تعريفی در  011103 نوامبر 03گیری پايدار در تاريخ راجع به ماهی 90/01قطعنامه 
وص در خص ورکيوین. اين درخواست يك سال بعد در کنفرانس شدخصوص مفهوم پیوند واقعی 

نیز تکرار شد. بررسی اين موضوع چند بار  0110ه م 00لغايت  00در تاريخ  91مه شیالتناموافقت
اما تا کنون تعريف دقیقی در ارتباط  90ی قرار گرفته،المللبینهای ديگر نیز مورد درخواست سازمان
 با پیوند واقعی ارائه نشده است. 

 که خواهان نزد دادگاه 90(نهیو گ نيگرناد ،تننسيو سنت نیب) گايساکش تپرونده کشتی نف در
ان توسط خوانده شده بود، خوانده به دلیل فقد المللبینی حقوق درياها مدعی نقض حقوق المللبین

به قابلیت ( نيگرنادو  تننسيو سنتسايگا و کشور صاحب پرچم آن ) کشنفتپیوند واقعی بین 
را  سنتنيو سنت کشورتابعیت که داند نمیکه خود را ملزم د کراعتراض و عنوان پذيرش اين ادعا 

گونه . ديوان با وجود پرداختن به موضوع پیوند واقعی، از ارائه هرکند شناسايی گايسابرای کشتی 
 99یسائو()پاناما و گینه ب یج اینیرجيو. همچنین ديوان در پرونده کشتی دکرتعريفی از آن خودداری 

که خوانده )گینه بیسائو( به قابلیت پذيرش ادعای خواهان )پاناما( در خصوص خسارات ادعايی وارده 
به کشتی و ساير اعضای خدمه به سبب فقدان وجود پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم 

ستر ب گونه تعريفی از آن ارائه نکرد. اين دو پروندهاز کنار اين موضوع گذشت و هیچ کرداعتراض 
 

28. United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

29. Resolution 60/31 on Sustainable Fisheries, adopted 29 November, 2005 (A/RES/60/31). 

30. Report of the Review Conference on the Fish Stocks Agreement, in New York, 22-26 May, 2006 

(A/CONF.210/2006/15). 

 خواروباری المللبینی دريانوردی و سازمان المللبیناز سازمان  011990در سال  041/18سازمان ملل متحد طی قطعنامه . 99

رچم بر کشور صاحب پ مؤثرکه مفهوم پیوند واقعی را در ارتباط با کنترل  کردهای مرتبط درخواست و کشاورزی و ساير سازمان
 04/18ماره شند. درخواست مشابهی نیز در قطعنامه کننشده بررسی قانونی و گزارشری غیریگکشتی با هدف جلوگیری از ماهی

نشده قانونی و گزارشری غیریگراجع به ماهی رمنیز اعالمیه  0111در سال  تکرار شد. 0119نوامبر  04اين سازمان در تاريخ 
و کشاورزی نیز خواستار برقراری پیوند واقعی بین کشتی و کشور  خواروباری المللبینتوسط سازمان  0111مارس  01مورخ 

 قانونی ماهی شده بود.مربوط به جلوگیری از صید غیرهای ی از تالشبخش عنوانبهصاحب پرچم 

32. The M/V “Saiga” Case (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea) 

33. The M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau) 
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مناسبی را برای ديوان جهت ارائه تعريف دقیق و شفاف از دکترين پیوند واقعی به وجود آورده بود 
 .دکرکه ديوان از اين اقدام خودداری 

 

 تاریخچه  .2ـ2
دکترين پیوند  ،شناسايی تابعیت و تعیین مالک اصلی و کلیدی در اين خصوص و به تبع آن موضوع
ی دادگستری مطرح المللبیننزد ديوان  94اشتاين(لیختنـ  تماالآ)گو بامنوتهاولین بار در قضیه  ،واقعی

ا دارد اشتاين اين حق رال پیش روی ديوان مطرح شده بود که آيا لیختنؤساين . در اين قضیه شد
در  بامنوته؟ دکناعمال حمايت ديپلماتیك  بامنوته كيدريفرکه در خصوص يکی از اتباعش به نام 

. او کردمی زندگی بودتماال که مرکز کسب و کارش نیز آها در گودنیا آمده بود و سالآلمان به 
ه بود. ردکرفت و از اين کشور درخواست اعطای تابعیت می اشتاينگاهی به ديدار برادرش به لیختن

ال ؤاشتاين با اين درخواست موافقت و به او تابعیت اين کشور را اعطا کرد. سلیختن ،در نهايت
ثر حقوقی واجد ا بامنوتهاشتاين در اعطای تابعیت به لیختن ةجانبيكصلی اين بود که آيا اقدام ا

 بامنوتهبه  اشدهاعطی نیز بود؟ بدين معنا که ساير کشورها نیز ملزم به شناسايی تابعیت المللبین
 اشتاين حق اعمال حمايت ديپلماتیكلیختن » بودند يا خیر؟ ديوان در اين خصوص اظهار داشت که

در برابر گوآتماال را ندارد چرا که اعطای تابعیت بر اساس پیوند واقعی و قبلی با  بامنوتهاز 
 اعطاشده[ بامنوتهالعاده به وی ]فوق صورتبهسرعت و اشتاين نبوده و اين تابعیت که بهلیختن

جهت شرايط واقعی برای چنین اقدام مهمی که  ثیری در زندگی او نداشت. لذا از هروجه تأهیچبه
وجود نداشت. اين تابعیت بدون توجه به مبحث تابعیت در روابط  آن را محترم بشماردبايد تماال آگو

ن شرايطی در چنی اعطاشدهالزامی به شناسايی اين تابعیت تماال آگواعطا شده است. ]...[.  المللبین
تابعیت پیوند حقوقی است که بر پايه حقیقت »دارد: می اشعاررأی ديوان همچنین در اين  91«.ندارد

اجتماعی مشتمل بر وابستگی، پیوند واقعی، منافع و احساسات و همچنین وجود حقوق و وظايف 
 90«.است متقابل

ل مربوط به تعارض ئالهه راجع به برخی مسا 0391کنوانسیون » 0ماده  ،مبنای تصمیم ديوان
شروطی را برای شناسايی تابعیت از سوی ساير کشورها تعیین کرده بود. که بود  91«قوانین تابعیت
الملل، هر کشوری حق دارد در قوانین خود بر اساس قوانین بین» ،کنوانسیون مذکور 0مطابق ماده 

اير کشورها . اين قانون توسط سکندتعیین  استکه چه کسی اتباع آن کشور را  شرايط مربوط به اين

 
34. Nottebohm case, 2nd Phase (Liechtenstein v. Guatemala), Judgement of 6 April, 1955, International 

Court of Justice, ICJ Reports, 1955.  

35. Ibid., p .26. 

36. Ibid., p. 23. 

37. 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws 
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ده در شو اصول حقوق شناخته المللبینی، عرف المللبینهای با کنوانسیون تا جايی که مطابق
ق آن با اصول منوط به تطاب ،. بنابراين شناسايی تابعیت«شدخصوص تابعیت است شناسايی خواهد 

تواند از می کشور ،ی شده است. در غیر اين صورتالمللبینهای شده، عرف و کنوانسیونشناخته
 .کندخودداری  اعطاشدهشناسايی تابعیت 

 از اين جهت دارای ،شفاف تعريف نشده است صورتبهمفهوم پیوند واقعی رأی در اين  هرچند
توسط  طاشدهاعتوانند در برخی شرايط از شناسايی تابعیت می کند کشورهااهمیت است که بیان می

 . کننديك کشور خودداری 
 

 حقوق دریاها دکترین پیوند واقعی در .9
مبنای ورود دکترين پیوند واقعی در حقوق  ،بامنوتهی دادگستری در قضیه المللبینديوان  یرأ

اين  1ماده  0بند  مطابقشد.  0318 یو اولین بار وارد کنوانسیون حقوق درياها ستدرياها
هر کشوری شرايط اعطای تابعیت خود به کشتی، ثبت کشتی در قلمرو خود و حق »کنوانسیون: 

چم آن که حق برافراشتن پررا تابعیت آن کشوری  هاکشتی. دکربرافراشتن پرچم را تعیین خواهد 
بین کشتی و کشور ]صاحب پرچم[ پیوند واقعی وجود داشته باشد. بايد را دارند، خواهند داشت. 

خود را در امور اداری، فنی و اجتماعی بر  مؤثرب پرچم[ بايد حاکمیت و کنترل کشور ]صاح ويژهبه
نیز  0380. همین دکترين بعدها در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها «کندکشتی اعمال 

کشور ]صاحب پرچم[ بايد »دارد، می اين تفاوت که بخش اخیر اين ماده که اشعار با ،وارد شد
یون در کنوانس «کندخود را در امور اداری، فنی و اجتماعی بر کشتی اعمال  مؤثر حاکمیت و کنترل

 حذف شده است.  0380
آن را  93که کمیسیون ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه 038098کنوانسیون ثبت کشتی 

 ،نسیونترين هدف اين کنواپردازد. مهممی نیز به موضوع ثبت کشتی و پیوند واقعی تصويب کرد
تحکیم پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم و حصول اطمینان از اعمال کنترل و حاکمیت 

در مقدمه اين کنوانسیون نیز شرايط مربوط به  41.است توسط کشور صاحب پرچم بر کشتی مؤثر
در زمره حقوق کشورها دانسته شده  ،و حق برافراشتن پرچمآن  اعطای تابعیت به کشتی و ثبت

 است. 
.... کشور صاحب پرچم بايد مالکیت »، 0380کنوانسیون ثبت کشتی  8ماده  0بند  بقمطا

 
38. The United Nations Convention on Condition for Registration of Ships 1986 

39. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

ژنو در خصوص درياهای آزاد  0318... با يادآوری اين موضوع که بر اساس کنوانسیون » در مقدمه اين کنوانسیون آمده:. 40

واقعی برقرار باشد و با آگاهی از وظايف کشور  ،پرچم پیوندبايد بین کشتی و کشور صاحب  0380و کنوانسیون حقوق درياها 
  .«يی که بر اساس اصل پیوند واقعی...هاکشتیصاحب پرچم در خصوص اعمال کنترل و حاکمیت مؤثر بر 



03     9911 تابستانـ  بهار/ 62 شماره /المللیحقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همین ماده اشعار 0. بند «دکنبینی های تحت پرچم خود را در قوانین و مقررات خود پیشکشتی
برای مشارکت را در قوانین و مقررات مذکور، کشور صاحب پرچم بايد مقررات الزم  ...»دارد: می

و نیز  هایکشتاين  مالك کشتی تحت پرچم يا مشارکت در مالکیت عنوانبهآن کشور يا اتباع آن 
 مؤثر باشد که اعمالای هبايد به گون . اين قوانین و مقرراتکندبینی سطح اين مشارکت پیش

همین  3بند  مطابقهمچنین  .«کندهای تحت پرچم را میسر و مجاز حاکمیت و کنترل بر کشتی
... کشور محل ثبت در زمان اجرای اين کنوانسیون الزم است اقامت بخشی از گروه » ،کنوانسیون

ت ص دارنده اقامهای تحت پرچم از اتباع، شهروندان يا اشخادهنده افسران و خدمه کشتیتشکیل
 .«کندرعايت  اصل عنوانبه م رادائ

به  ه آنب و تعیین شرايط مربوط هاکشتیتابعیت از سويی اختیار اعطای ها در اين کنوانسیون
رسد که پیوند واقعی در قالب محدوديت يا شرط ذکر می کشورها اعطا شده و از سوی ديگر به نظر

دهند و نمی هیچ معیار دقیقی برای احراز اين پیوند واقعی به دستها شده است. اين کنوانسیون
 40.تبه وجود نیامده اس ساختن معنای پیوند واقعیی نیز برای روشنالمللبینهیچ رويه مقبول 

 ،هتنها تعريف مشخصی از پیوند واقعی ارائه نشدالذکر نههای فوقاز کنوانسیون يكهمچنین در هیچ
چم نیامده که صاحب پرچنین پیوندی بین کشتی و کشور  فقدانبلکه ذکری نیز از تبعات حقوقی 

 .است که در حقوق دريا مطرح بحث و ابهام فراگیری است اين خود منشأ
یده بخش به دکترين پیوند واقعی عینیت بیشتری 0380 هاکشتیهرچند در کنوانسیون ثبت 

آن موضوع مالکیت کشور يا اتباع کشور محل ثبت و همچنین حضور اتباع  3و  8شده و در مفاد 
 04نها جرا نشده و تاالکشور صاحب پرچم در خدمه کشتی الزام شده، اين کنوانسیون تا کنون الزم

. با وجود اينکه اين کنوانسیون در عمل قدرت اجرايی ندارد و اندهدکر بيتصو وکشور آن را امضا 
ست دست داده اه های پیوند واقعی بهمؤلفهايی را در خصوص مالک ،نتوانسته مشکل را حل کند

رچم بین کشتی و کشور صاحب پتوان برای ارائه تعريفی از آن يا ارزيابی وجود يا فقدان آن می که
 از آن بهره گرفت. 

 

 های دکترین پیوند واقعی لفهؤم .4
برای ارائه تعريف ها ها و تالشرغم درخواستعلی ،تر نیز توضیح داده شدطور که پیش همان

تا کنون تعريف مشخصی از آن ارائه نشده است. اما در نبود تعريف  ،مشخصی از پیوند واقعی
د که در کرو اجزای آن را شناسايی ها همؤلفمشخص و جامعی از دکترين پیوند واقعی، شايد بتوان 

هر تعريف مشخص و جامعی که در آينده از اين مفهوم صورت خواهد گرفت بايد مدنظر قرار گیرد. 

 
 .41، ص 0931حبیبی مجنده، جنگل جاودانه، ، ترجمه: محمد الملل درياهاحقوق بینسون، لويی. بی و ديگران؛ . 49
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های مرتبط و رويه کشورها و شد تا ضمن بررسی اسناد و کنوانسیوندر اين بخش سعی خواهد 
 . دشوهای مهم دکترين واقعی احصا همؤلفی، برخی از اجزا و المللبینهای همچنین آرای ديوان

 

 ثبت کشتی  .9ـ4
از ثبت  ستا های کلیدی در پیوند واقعی بین کشور صاحب پرچم و کشتی عبارتلفهؤاز م يکی

قرار خواهد پیوند واقعی بر ،بدين معنا که کشتی زمانی با کشور صاحب پرچم ؛کشور کشتی در اين
ه ترين عامل اعطای تابعیت نیز بکه در آن به ثبت رسیده باشد. ثبت کشتی همچنین مهمد کر

رود. بنابراين در خصوص ارتباط بین ثبت کشتی و پیوند واقعی ترديدی نیست و بدون می شمار
ارتباط بین آن کشور و کشتی به لحاظ حقوقی موضوعیت نخواهد داشت.  ،شورثبت کشتی در يك ک

 یهاالکمدکترين پیوند واقعی وجود دارد، ثبت کشتی يکی از  دربارهدر مباحث فراگیری که امروزه 
رود. اين موضوع در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها می اصلی پیوند واقعی به شمار

سیاری از شود بمی ه است. البته در عمل مشاهدهشدکید نیز تأها ثبت کشتی و کنوانسیون 0380
اما  اندهدبه ثبت نرسی آن با کشورهايی پیوند واقعی دارند که در ،های حامل پرچم مصلحتیکشتی

تواند از امکانات کشور صاحب نمی اين پیوند بدون ثبت وجاهت حقوقی نخواهد داشت و کشتی
بت . اما ترديدی نیست که ثکندپرچم از طريق حمايت ديپلماتیك برای احقاق حقوق خود استفاده 

ود پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم قلمداد ش ةکننداثباتتواند تنها عامل نمی کشتی
قعی بین کشتی و کشور صاحب های ديگری را نیز برای احصاء وجود پیوند واهمؤلفو الزم است 
 . شودپرچم بررسی 

 

 مالکیت و تابعیت مالک کشتی .2ـ4
 تهیه و به المللبینتوسط کمیسیون حقوق  0318ی درياهای آزاد المللبینکنوانسیون  سينوشیپ

 برانگیزنويس که يکی از موارد مناقشهاين پیش 1. در ماده شدارائه  اولین کنفرانس حقوق درياها
های مهمی که تا حد زيادی مالک ،مشخص تعريف نشده بود صورتبهپیوند واقعی  هرچندبود 
 يعنی پیوند واقعی نبودکرد، تعیین شده و حتی تبعات می در مورد پیوند واقعی برطرفرا ها ابهام

به  دهشارائهبینی شده بود. اما در متن نهايی همان عدم شناسايی آن توسط ساير کشورها پیش
های مذکور حذف شد ولی تبعات آن همچنان باقی مانده بود. مالک ،نس اول حقوق درياهاکنفرا

و هم تبعات مربوط به آن حذف ها هم مالک ،تصويب شد 1در نهايت در متنی که در قالب ماده 
 شد و فقط الزام وجود پیوند واقعی بین کشتی صاحب پرچم و کشتی در متن ماند. 

ی المللبینکنوانسیون  1ماده  عنوانبه المللبینر کمیسیون حقوق نويسی که داولین پیش در
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هايی برای رابطه بین کشتی و کشور مالک ،بدون ذکر مفهوم پیوند واقعی ،درياهای آزاد مطرح شد
 تواند شرايط ثبت و حقمی هر کشور» ،نويس مذکورصاحب پرچم مطرح شده بود. بر اساس پیش

ناسايی اين، به منظور شوجود . با کنددر قلمرو خود را تعیین ها کشتیبرافراشتن پرچم خود توسط 
ـ نیمی از 0تحت مالکیت کشور مذکور باشد يا  ـ0 دباي اين تابعیت توسط ساير کشورها، کشتی

د قانونی در قلمرو آن کشور اقامت دارن صورتبهمتعلق به اتباع يا اشخاصی که  مالکیت آن: الف(
تباع يا ا یشرکاکه اکثريت باشد تند باشد يا ب( متعلق به مشارکتی و شهروند آن کشور هس

قانونی در قلمرو آن کشور اقامت دارند و شهروند آن کشور هستند يا ج(  صورتبهاشخاصی که 
که بر اساس قوانین آن کشور تشکیل شده و مقر اصلی آن در باشد متعلق به يك شرکت سهامی 

نهايت در کمیسیون تصويب نشد و اعضای کمیسیون ضمن حذف . اين متن در است واقعکشور 
به ذکر مفهوم پیوند واقعی  ،شده برای ارتباط بین کشتی و کشور صاحب پرچمارائه هایمالک

بسنده کردند اما همچنان شناسايی تابعیت توسط ساير کشورها منوط به وجود اين پیوند بین کشتی 
 هر کشور شرايط اعطای»یشنهادی به کنفرانس اول: و کشور صاحب پرچم بود. بر اساس متن پ

. دکنیم در قلمرو خود و حق برافراشتن پرچم خود را تعیینها ها، ثبت کشتیتابعیت به کشتی
به  ،د داشت. با اين حالنکه حق برافراشتن پرچم آن را دارند خواهرا تابعیت کشوری ها کشتی

ته باشد. پیوند واقعی بین کشور و کشتی وجود داش دباي منظور شناسايی تابعیت توسط ساير کشورها،
يی با اين حال به منظور شناسا» ةکننده در کنفرانس اول حقوق درياها جملاعضای شرکت ،در نهايت

  40.را از متن پیشنهادی حذف کردند «تابعیت توسط ساير کشورها
محور  ،، مالکیتالمللبینشود در متن پیشنهادی کمیسیون حقوق می طور که مالحظه همان

به عدم شناسايی  توانستمی پیوند واقعی بین کشور صاحب پرچم و کشتی نبودو  استاصلی تابعیت 
دوين . از فرايند تشدحذف  هامالکهر دوی اين  ،تابعیت توسط ساير کشورها بینجامد که در نهايت

 صرف ثبت کشتی ـ0: کردا استنباط توان دو نکته اصلی رمی 0318کنوانسیون درياهای آزاد  1ماده 
مبنا و مالک اصلی برای احراز وجود پیوند  مالکیت راتوان می ـ0تواند پیوند واقعی تفسیر شود نمی

 .کردشتی و کشور صاحب پرچم تلقی واقعی بین ک
ط بین مالکیت و پیوند نیز موضوع ارتبا 0380ی حقوق درياها المللبینبعد از تصويب کنوانسیون 

نیز  هاکشتیبرای تصويب کنوانسیون ملل متحد راجع به ثبت ها در جريان تالش واقعی مجدداً
 رو شد. هاما با شکست روب شدمطرح 

ز رد شد. ی دادگستری نیالمللبینمهم ديوان رأی مالکیت با دکترين پیوند واقعی در دو  ارتباط
رأی طی درخواست  0301الدولی دريانوردی بود که در سال مربوط به سازمان بینرأی اولین 

 
42. Ariella, D’Andrea, “The Genuine Link Concept in Responsible Fisheries: Legal Aspect and Recent 

Developments”, FAO Legal Papers, Online#61, November 2006, p. 3.  
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بر اساس  49آيا اعضای کمیته ايمنی دريانوردی کندکه اعالم د کرمشورتی از ديوان درخواست 
چرا که  ،يا خیر اندهالدولی دريانوردی انتخاب شدسازمان بین تأسیسی المللبینمقررات کنوانسیون 

فع در بیشترين منا دارایبايست از میان کشورهای می اعضا ،بر اساس مقررات کنوانسیون مذکور
ند. بودمی هاکشتیعضو از کمیته بايد مالك بیشترين  8شدند، که می ايمنی دريانوردی انتخاب

ترين رگدر واقع بز اندهرا به ثبت رساند هاکشتیداد که کشورهايی که بیشترين رأی ديوان نیز 
ك کردند که در تعیین کشورهای مالمی برخی از کشورها استدالل روند.می مالکان کشتی به شمار

نبايد عامل ثبت کشتی را مالک قرار داد بلکه بايد عامل تابعیت مالکان کشتی را نیز  کشتی صرفاً
پیوند واقعی  اندههايی که در آن به ثبت رسیدکشتی در نظر گرفت چرا که بین بسیاری از کشورها و

ثبت  را در قلمرو خود هاکشتیکشورهای لیبريا و پاناما که بیشترين  ،مثال نعنوابهوجود ندارد. 
برای ها نآ و کشتی وجود ندارد، چرا که بر اساس قوانین داخلی ن آنهایبهیچ پیوند واقعی  اندهکرد

داد و بر أی رديوان برخالف نظر اين کشورها اما تابعیت مالك کشتی اهمیتی ندارد.  ،ثبت کشتی
بلکه  تابعیت مالکان کشتی نیست ،مالک تعیین کشورهای بزرگ مالك کشتی» ،ديوانرأی اساس 

 44«.شودمی تابعیت خود کشتی است که از محل ثبت کشتی مشخص

ی المللبینديوان رأی  ،را رد کرد «مالکیت»ديگری که ارتباط بین پیوند واقعی و رأی 
ارتباطی به موضوع کشتی  ،رأیبود. اين  0311در سال  41تراکشن بارسلونادادگستری در خصوص 

 شده در کانادا بر علیه کشورداران يك شرکت ثبتندارد اما حمايت ديپلماتیك بلژيك از سهام
که چون شرکت در کانادا به ثبت رسیده است  کردتصريح رأی اسپانیا را رد کرد. ديوان در اين 

. ستا ادا دارای حق اعمال حمايت ديپلماتیك از شرکتکه مالکان آن بلژيکی هستند( کان هرچند)
یز در تدوين ن المللبینرد شد. کمیسیون حقوق  لذا ارتباط بین پیوند واقعی و مالکیت نیز مجدداً

نويس قوانین مربوط به حمايت ديپلماتیك، از اين رويه تبعیت و تابعیت يك شرکت را کشوری پیش
وجود  صراحتر توضیح و تفسیری که از اين مواد داشت بهکه در آنجا به ثبت رسید تعیین و د

  40.ارتباط بین پیوند واقعی و مالکیت را رد کرد

د شرايطی را با هدف تقويت پیوند شتصويب  0380نیز که در سال ها کنوانسیون ثبت کشتی
ی است. تابعیت مالکان کشتها آن که يکی از کردواقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم تعیین 

ت مالکی ،کشور صاحب پرچم بايد در قوانین و مقررات خود .... »اين کنوانسیون،  8ماده  0در بند 
 

43. Marine Safety Committee (MSC) 

44. IMCO Case, Advisory Opinion of 8 June 1960 on the Constitution of the Maritime Safety Committee 

of the Intergovernmental Maritime Consultative Organization, International Court of Justice (ICJ Reports, 
1960). 

45. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited Case, 2nd phase (Belgium v. Spain), Judgment 

of 5 February, 1970, International Court of Justice, ICJ Reports, 1970. 

46. Report of the International Law Commission (2004), Fifty-sixth session, Supplement No. 10 on 

Diplomatic Protection (A/59/10). 
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.... در  »همین ماده تصريح شده که  0در بند . «دکنبینی های حامل پرچم آن کشور را پیشکشتی
قوانین و مقررات، کشور صاحب پرچم بايد برای مالکیت خود يا اتباع آن کشور بر کشتی  اين
 41«.بگنجاندمفادی را  ،های حامل پرچم آنمالك کشتی عنوانبه

 

 خدمه کشتی تابعیت .9ـ4
دين معنا که ب ؛کرددر تابعیت خدمه کشتی جستجو  های پیوند واقعی راهمؤلفديگر از  یکيتوان می

ند توان گفت که کشتی با کشور صاحب پرچم پیومی اگر خدمه کشتی از کشور صاحب پرچم باشند
... کشور » به اين موضوع اشاره شده است:  0380 هاکشتیکنوانسیون ثبت  3واقعی دارد. در ماده 

ده افسران دهنتشکیلکه بخشی از گروه را محل ثبت در زمان اجرای اين کنوانسیون بايد اين اصل 
د م باشنئهای حامل پرچم آن کشور از اتباع، شهروندان يا اشخاص دارنده اقامت داو خدمه کشتی

ین حال ع . در قانون دريايی ايران نیز به موضوع تابعیت خدمه کشتی اشاره شده و در«کنندرعايت 
 48.اين اجازه داده شده است که خدمه کشتی از اتباع ساير کشورها باشند
خوانده  ،یج اینیرجيوو  گايسادر دو پرونده مهم در خصوص دکترين پیوند واقعی يعنی کشتی 

یوند واقعی پ ،عمل در ،کرد به دلیل اينکه خدمه کشتی تابعیت کشور صاحب پرچم را ندارندمی ادعا
ادعاهای خوانده را  ،بین کشور صاحب پرچم و کشتی نیز وجود ندارد که ديوان در هر دو پرونده

 پیوند واقعی به دلیل اينکه خدمه کشتی از اتباع کشور صاحب پرچم نیستند رد کرد.  نبودمبنی بر 
 

 بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی مؤثراعمال کنترل  .4ـ4
توان برای اثبات يا احراز وجود پیوند واقعی بین کشتی و می کهای همؤلفترين آخرين و شايد مهم

 «بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی مؤثراعمال کنترل » ،کشور صاحب پرچم در نظر گرفت
ی بالفاصله بعد از لزوم پیوند واقعی بین کشت ،ی درياهای آزادالمللبینکنوانسیون  1است. در ماده 

بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی اشاره  مؤثربه موضوع اعمال کنترل  ،و کشور صاحب پرچم
ی حقوق درياها نیز تکرار شده المللبینکنوانسیون  30همانند همین عبارت در ماده  43.شده است

بر امور  مؤثربه موضوع اعمال کنترل و حاکمیت  8نیز در ماده  0380است. کنوانسیون ثبت کشتی 

 
کشور  04 ایبه امضتنها  ،پیوند واقعی اشاره کرده استهای يکی از مالک عنوانبهاين کنوانسیون که به نوعی به مالکیت . 47

 .الزم استکشور  11 امضای آن حداقل کردنرسیده است و برای اجرايی

تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی: فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکن است  ـ0ماده »قانون دريايی ايران،  .45

 .«ی باشندايراندر صورت لزوم از اتباع غیر

ب کشور صاح ،طور اخصبه .پیوند واقعی برقرار باشد ،..... بايد بین کشتی و کشور صاحب پرچم» 1ماده  0بند  مطابق. 41

 .«کند، اعمال حاکمیت و کنترل است بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی که حامل پرچم آن مؤثرصورت پرچم بايد به
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 11.کشتی اشاره دارد
 ؤثرماعمال کنترل و حاکمیت  ،قعی بین کشتی و کشور صاحب پرچمثمره وجود پیوند وا اصوالً

ای ايجاد بستر مناسب بر ،بر امورات فنی، اداری و اجتماعی کشتی است. هدف از وجود پیوند واقعی
ای هکه مفاد کنوانسیوناست  نظارت کشور صاحب پرچم بر کشتی جهت حصول اطمینان از اين

اداری، فنی و اجتماعی کشتی از سوی مالك کشتی رعايت شده موضوعات  ابی در ارتباط المللبین
ه ب مین شود. البته کشورهای ثبت آزاد کهأو منافع کشورهای ساحلی و همچنین خدمه کشتی ت

ونه وجود گگونه کنترلی بر کشتی ندارند، هرند و در عمل هیچکنمیپرچم مصلحتی اعطا  هاکشتی
های مذکور را که در کنوانسیون «ثر بر کشتیو حاکمیت مؤ اعمال کنترل»رابطه بین پیوند واقعی و 

د که در کننمی اين دو را به مثابه دو تعهد جداگانه تلقی و اساساً الزام بدان اشاره شده رد عنوانبه
 ادامه بیشتر به اين موضوع پرداخته خواهد شد. 

 

 ارتباط بین ثبت کشتی و تابعیت  .8
 0در بند  ،شفاف مشخص نشده صورتبهارتباط بین ثبت کشتی و تابعیت در کنوانسیون  هرچند
ی حقوق المللبینکنوانسیون  30ماده  0و بند  0318ی درياهای آزاد المللبینکنوانسیون  1ماده 

تصريح شده که کشتی دارای تابعیت کشوری است که حق برافراشتن پرچم آن را  0380درياها 
 حق برافراشتن پرچم آن را پیدا ،در صورت ثبت در يك کشور کشتی صرفاً  ،سوی ديگردارد و از 

ر د گونه نتیجه گرفت که برای داشتن تابعیت يك کشور، کشتی بايد حتماًتوان اينمی کند. لذامی
و خدمه  مالکیت کشتی، تابعیت مالك کشتی ازجملهها آن کشور به ثبت برسد. بنابراين ساير مالک

عیین ارتباط بر همین اساس، ت نشانه تابعیت آن باشند. ،توانند بدون ثبت کشتی در يك کشورنمی
 بین ثبت کشتی و تابعیت کشتی خیلی دشوار نیست.

 اختیارات کشورها محسوب ازجملهترديدی نیست که تعیین شرايط ثبت و اعطای تابعیت 
ه انگلیس علیه فرانسه در سال می دادگستری در خصوص پروندديوان دائرأی شود. بر اساس می

 در»در ارتباط با احکام صادره در تونس و مراکش توسط فرانسه، ديوان اظهار داشت که  0309
ها اصولی در حوزه حاکمیتی و داخلی کشور طوربه، موضوع تابعیت المللبینوضعیت فعلی حقوق 

و کنوانسیون  0318ی حقوق درياهای آزاد المللبینکنوانسیون  1ماده  مطابقهمچنین  10«.قرار دارد
 هاشتیکها، ثبت هر دولت بايد شرايط اعطای تابعیت خود به کشتی» 0380ی حقوق درياها المللبین

 هاتیکش. در مقدمه کنوانسیون ثبت «دکندر سرزمین خود و حق برافراشتن پرچمش را تعیین 
 

... اين قوانین و مقررات ]کشور صاحب پرچم[ بايد اجازه الزم به کشور صاحب پرچم را ..»اين کنوانسیون  8مطابق ماده . 80

 .«بدهد بر امور کشتی حامل پرچم آن مؤثربرای اعمال کنترل و حاکمیت 

51. Advisory Opinion on Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, PCIJ Series B, No. 4 (1923), 

p. 24. 
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 نیز به اين موضوع اشاره شده است. 0380
ه معنای ب هاکشتیاختیار کامل به کشورها در تعیین شرايط اعطای تابعیت به البته اعطای 

از مفاد  در تفسیر خود المللبیننیست. کمیسیون حقوق  المللبینگرفتن اصول حقوق ناديده
هر کشوری خود شرايط برافراشتن »دارد: می اظهار 0318نويس کنوانسیون حقوق درياها پیش

ص . بديهی است که کشورها در خصوکندمی ]و اعطای تابعیت[ را تعیین هاکشتیپرچم خود توسط 
اختیار  ،ی دولتی استهاشرکتيکی از ها آن مالكهايی که کشتیيا خود  های تحت مالکیتکشتی

ها را قبول کنند. در مورد محدوديت ها، کشورها بايد برخی ازکامل دارند. اما در مورد ساير کشتی
، چندان اندهخاص، قوانین ملی نبايد از اصولی که اکثريت کشورها رعايت کرداعطای تابعیت به اش
 10«.است المللبینبخشی از حقوق  ،دور شود. اين اصول

 

 بین تابعیت و پیوند واقعی  ارتباط .6
 تعیین ارتباط بین تابعیت با پیوند واقعی است. فقدان تعريف ،ترين و شايد دشوارترين موضوعمهم

 هایرغم درخواست سازمانترشدن موضوع شده است. علیمشخص از پیوند واقعی باعث پیچیده
مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان خواروبار جهانی، هنوز تعريفی از پیوند  ازجملهالمللی بین

 واقعی ارائه نشده است. 
ی درياهای آزاد المللبینکنوانسیون  1ماده  0، در بند شدنشان تر نیز خاطرکه پیشطور  همان

اختیار اعطای تابعیت  0380کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها  34ماده  0و در بند  0318
و تعیین شرايط ثبت کشتی به کشورها واگذار شده است. در هر دو کنوانسیون و بالفاصله در همان 

. در «بین کشور صاحب پرچم و کشتی پیوند واقعی وجود داشته باشدبايد  »د، تصريح شده که موا
به دو مفهوم تابعیت و پیوند واقعی در کنار يکديگر پرداخته شده بدون اينکه ها اين کنوانسیون

ت که مثال، در کنوانسیون مشخص نیس عنوانبهشفاف تبیین شده باشد.  صورتبهها آن رابطه بین
پیوند  بودنفقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم چه تبعات حقوقی خواهد داشت. آيا 

توسط کشور صاحب پرچم را به چالش بکشد يا به عبارتی  اعطاشدهتواند اعتبار تابعیت می واقعی
ديگر آيا کشورها حق دارند از شناسايی تابعیت به سبب فقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور 

مستقل از يکديگر بوده و  صورتبهاين دو مفهوم  ؟ يا اينکه اصوالًکنندصاحب پرچم خودداری 
 ؟ اندهبینی شدیشهريك برای مقاصد خاص خود در کنوانسیون پ

قوله را به مبام نوتهی أتوان رمی های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدنددر اين خصوص ديدگاه
 عطاشدهاخواهان وجود پیوند واقعی برای اعتبار تابعیت  ها. آنکردرانی نیز مرتبط کشتی و کشتی

 
52. Report of the International Law Commission covering the work of its eighth session (N3159), article 

29, Commentary, para. (l), II YB ILC 1956, at 253, 278. 
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 چنین پیوندی خود را محق بر عدم نبودو در صورت ند هست به کشتی توسط کشور صاحب پرچم
هايی که در با مقايسه کشتی 19جساپقاضی  ،مثال عنوانبهدانند. می شناسايی اين تابعیت

 مندی از امتیاز رهايی از مالیات و قوانین کارگری و غیره به ثبتکشورهای ثبت آزاد برای بهره
د معتقد شونمی از همین مزايا ثبت مندیيی که در برخی از کشورها برای بهرههاشرکترسند با می

ر نظريه جداگانه بوده و د رانیکشتیبه مقوله کشتی و  بامنوتهرأی به تعمیم دکترين پیوند واقعی و 
مباحثی در مورد تعمیم دکترين ]پیوند واقعی[ به »دارد: می اظهار تراکشن بارسلوناخود در قضیه 

 ه معتقدموجود دارد ک هاشرکتهايی که حامل پرچم مصلحتی هستند و حمايت ديپلماتیك از کشتی
اگر » کند:می ايشان در ادامه نظر خود اضافه 14«.آن نیز تسری بخشیدبه توان اين دکترين را می

بدون  دکناعطا  ، تابعیت خود را به آنکشتیر يك کشور بخواهد از طريق برافراشتن پرچم خود ب
اينکه بر آن مديريت، حاکمیت، کنترل يا مالکیت اعمال نمايد، ساير کشورها ملزم به شناسايی 

 11«.به کشتی نیستند اعطاشدهتابعیت 
ه در جلس المللبینيکی از محورهای اصلی مباحث کمیسیون حقوق  عنوانبهاين موضوع 

های آزاد ی درياالمللبینوانسیون برخی از مفاد پیشنهادی کن ،. در اين جلسهشدمطرح  948شماره 
عبارت بود  آنبود که متن پیشنهادی  1ماده  0بند  ،. يکی از اين مفادگذاشته شدبحث  به 0318

حق  در قلمرو خود وها و ثبت کشتیها هر کشوری شرايط مربوط به اعطای تابعیت به کشتی»: از
 شپرچمتن که حق برافراشرا دارند تابعیت کشوری ها کند. کشتیمی برافراشتن پرچم خود را تعیین

د بین کشتی و باي د،کننشناسايی  راتابعیت کشتی برای اينکه ساير کشورها  با وجود اين، را دارند.
 ،د در اين بندشومی طور که مالحظه . همان«پیوند واقعی وجود داشته باشد ،کشور صاحب پرچم

 وجود پیوند واقعی عنوان شده است.  ،شرط شناسايی تابعیت کشتی از سوی ساير کشورها
 بامنوتهی أبدون اشاره به ر ،که متن اين ماده را پیشنهاد کرده بود 10سل ژرژدر اين جلسه، 

وری تواند تصمیم بگیرد که آيا پیوند واقعی بین کشتی و کشمی يك کشور ثالث»که د کنمی عنوان
دارد و اينکه کشتی حق برافراشتن پرچم آن کشور را دارد  تازگی در آن به ثبت رسیده وجودکه به

 11.«يا خیر. اين شرايط همانند شرايطی است که دو کشور در خصوص تابعیت يك فرد اختالف دارند
وند تواند در صورت فقدان پیمی کند که کشورمی تلويحی اشاره صورتبهوی در واقع با اين نظر 

ابعیت، ت ةو در صورت مخالفت کشور اعطاکنند دنکخودداری از شناسايی تابعیت کشتی  ،قعیوا
. اين نظر با وجود استارجاع قابل صالح وفصل به مراجع ذیجهت حل ،اختالف صورتبهموضوع 

 
53. Philip C. Jessup 

54. I.C.J. Reports 1970, p. 186, para. 44. 

55. Ibid., p. 186, para. 46. 

56. Jorge Scelle 

57. Summary Records of the 348th Meeting, [1956] Y.B. INT'L L. COMM'N 70, 71, U.N. Doc. A/CN.4/SER. 

A/1956/Add.1, U.N. Sales No. 1956 V. 3, vol. H,1956. 
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 . شدنهايت در کمیسیون تصويب  مخالفانی که داشت در
ويب الملل به تصتوانست در کمیسیون حقوق بینهرچند اين ديدگاه در مراحل اولیه موفق بود و 

پیشنهاد شود، در مراحل حقوق درياها به کنفرانس اول حقوق درياها  1ماده  0بند  عنوانبهبرسد و 
ی المللینببعدی با شکست مواجه شد. در کنفرانس اول حقوق درياها که با هدف تدوين کنوانسیون 

توسط ا رکنندگان عدم شناسايی تابعیت کشتی شرکتحقوق درياهای آزاد تشکیل شد، در نهايت 
رها که به ساير کشو سل ژرژساير کشورها در صورت فقدان پیوند واقعی حذف کردند. لذا نظريه 

ناسايی پیوند واقعی، از ش نبودعمل کنند و در صورت تشخیص بام نوتهداد که همانند قضیه حق می
 رو شد.هبست روب، با بنکنندکشتی خودداری  از سوی کشور صاحب پرچم به اعطاشدهتابعیت 

 اطی به نظرکمی افر ،رانیکشتیبه موضوع کشتی و بام نوتهنظريه تعمیم تمام و کمال موضوع 
عیت های زيادی دارد. عدم شناسايی تابتفاوت هاکشتیرسید چرا که تابعیت اشخاص با تابعیت می

فته نماينده . به گکندرا مختل  المللبینداشته باشد و تجارت ای هتواند تبعات گستردمی کشتی
تواند می دادن اختیار شناسايی به کشورها ،جريان مذاکرات کنفرانس اول حقوق درياها در امريکا

توسط  اهکشتیعمومی به دلیل عدم شناسايی تابعیت  المللبینضمن ايجاد اختالل در حقوق 
 صوصیخ المللبیننیز برای حقوق ای هها، تبعات گستردن آنشدتابعیتبرخی از کشورها و بی
خطرافتادن معامالت خصوصی، حقوق اموال، به»توان به می جمله داشته باشد که از آن

اعتبارشدن قراردادهای خصوصی منعقده بر اساس قوانین کشور های دريايی، بیاعتبارشدن بیمهبی
 18«.کردصاحب پرچم اشاره 
کنفرانس اول حقوق درياها با درک اين موضوع با  کننده درکشورهای شرکت ،به همین دلیل

آزاد  یآن مخالفت کردند. اما اين پايان کار نبود و موضوع با عدم تصويب آن در کنوانسیون درياها
 به فراموشی سپرده نشد.

داد. یم انوضوح رابطه بین تابعیت و پیوند واقعی را نشبه المللبیننويس پیشنهادی حقوق پیش
شد. یم اين رابطه مستقیم بود و فقدان پیوند واقعی باعث عدم شناسايی تابعیت توسط ساير کشورها

 د واقعیپیون نبودای که به کشورها حق عدم شناسايی تابعیت کشتی را در صورت اما حذف جمله
که عبارت  کردتری را مطرح و بحث پیچیده شدداد باعث ايجاد ابهام بزرگ در متن اين ماده می
  چگونگی ارتباط بین مفهوم تابعیت و پیوند واقعی.از بود 

( و کنوانسیون حقوق 1ماده  0)بند  0381با توجه به اينکه دو کنوانسیون حقوق درياهای آزاد 
 ،دنل به وجود پیوند واقعی نکردوصراحت شناسايی تابعیت را موک( به30ماده  0)بند  0380درياها 

لزوم وجود پیوند واقعی بالفاصله پس از موضوع تابعیت باعث شد برخی کشورها بین اين دو  طرح

 
58. United Nations Conference on the Law of the Sea, Official Records, Second Committee (High Seas 

General Regime) p. 64, 123 U.N. Doc. A/CONF. 13/40, U.N. Sales No. 58. V.4 vol. IV, 1958. 
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 المللینبمشابه متن پیشنهادی کمیسیون حقوق ای هرابطه مستقیم ايجاد کرده و نتیج ،مفهوم
 رو الزمه تابعیت را پیوند واقعی قلمداد کرده و اين حق را برای ساير کشورها مبنی ب کننداستنتاج 

از سوی کشور صاحب پرچم در صورت فقدان پیوند واقعی محفوظ  اعطاشدهعدم شناسايی تابعیت 
 دارند. 

کشیدن رابطه تابعیت بین کشور صاحب پرچم و چالشخوانده با به ،گايسادر قضیه کشتی 
 اگيسا کشنفت. کشتی کردشده از سوی خواهان اعتراض کشتی، به قابلیت پذيرش دعوای مطرح

 و به خدمات کشور بود نيو حامل پرچم ا دهیبه ثبت رس نيگرنادو  نستيو سنتکشور در 
. کردیف توقآن را گیری اشتغال داشت که نیروی دريايی گینه های ماهیرسانی به کشتیسوخت

اقدام به واردکردن  بدون اظهار و اطالع قبلی، سايگاکشتی » ،بر اساس اعالم دادگاه گینه
اعتنايی شود، و ضمن بیمی که در هنگام ورود به قلمرو گینه مشمول مالیاتکرده  (گازوئیل)کاال

ه دشمرتکب جرم قاچاق کاال، کالهبرداری و فرار از مالیات  ،مورين نیروی دريايی گینهأبه دستور م
وثیقه برای آزادی خدمه  عنوانبهکشتی و سوخت آن را  ،مقامات گینه ،بر همین اساس 13«.است

اها ی حقوق دريالمللبینبا طرح دعوا در دادگاه  نيگرنادو  نستيو سنتکشور ند. کردمصادره 
ینه( . خوانده )گشد)ايتلوس(، خواستار آزادی کشتی و خدمه و نیز جبران خسارات وارده به کشتی 

 نتسبه قابلیت پذيرش دعوا اعتراض و يکی از داليل آن را فقدان پیوند واقعی بین خواهان )کشور 
فاعیه خود برشمرد. گینه در د اعطاشدهو عدم شناسايی تابعیت  گايسا( و کشتی نيگرنادو  نستيو

حق  به کشور صاحب پرچم اين ،الزام به وجود پیوند واقعی»کند می عنوان گايسادر پرونده کشتی 
و حق  ندکدر قلمرو خود تعیین را دهد که شرايط اعطای تابعیت به کشتی و شرايط ثبت آن می را

د واقعی ذکر الزام پیون ،پروندهاين در  ،. به زعم دولت خوانده«کندبرافراشتن پرچم را به کشتی اعطا 
که  توان در زمانینمی رود ومی در واقع شرط حداقلی برای ثبت کشتی و اعطای تابعیت به شمار

 .گرفترا ناديده  ند آناکشورهای ثبت آزاد در حال افزايش
ه، بنا به ادعای خواند» داردمی ی حقوق درياها در رسیدگی به اين پرونده اظهارالمللبیندادگاه 

واهان را توان تابعیت خنمی ود پیوند واقعی بین کشتی و خواهان )کشور صاحب پرچم(نبدلیل ه ب
که آيا  ال پاسخ گفتؤبايد به اين س»د که کنمی . در ادامه دادگاه عنوان«بر کشتی مستقر دانست

ی تواند مبنای حقوقی برای عدم شناسايمی ند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچمنبود پیو
ار توسط موضوع پیوند واقعی اولین ب ،تابعیت کشتی توسط ساير کشورها شود يا خیر. به نظر ديوان

جود پیوند آن و نويس کنوانسیون حقوق درياها مطرح شد که دردر پیش المللبینکمیسیون حقوق 
یون اين که وقتی کمیس الزمه شناسايی تابعیت توسط ساير کشورها شناخته بود، در حالی ،واقعی

 
59. The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), List of cases: No. 2, 

Judgment of 11 July, 1999, p. 29. 
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کنوانسیون حقوق درياهای آزاد پیشنهاد کرد، اين جمله در آن حذف  عنوانبهنويس را مواد پیش
 01«.شده بود لیکن الزام پیوند واقعی در آن وجود داشت
کنندگان در کنفرانس اول و کنفرانس سوم تلذا ديوان با اين استدالل که هدف اصلی شرک

و کنوانسیون ملل متحد  0318ی دريای آزاد المللبینحقوق درياها که منتهی به تصويب کنوانسیون 
، اين نبوده که شناسايی تابعیت را به وجود پیوند واقعی بین کشتی شد 0380راجع به حقوق درياها 

 تابعیت به دلیل فقدان پیوند واقعی را رد کرد. به و کشور صاحب پرچم منوط کنند، عدم شناسايی
پیوند واقعی با شناسايی تابعیت ارتباطی ندارد و به فرض فقدان پیوند واقعی بین کشور  ،نظر ديوان

 توان رابطه تابعیت بین اين دو را نیز به چالش کشید. نمی صاحب پرچم وکشتی
 اعتبار ثبت کشتی فقط»دارد: می اظهاردر نظريه جداگانه خود در اين خصوص  اندرسونقاضی 

ال و ترديد قرار گیرد و هیچ کشوری حق ندارد به شرايط سؤتواند مورد می کنندهتوسط کشور ثبت
 وردمگر در شرايط م کندانتقاد وارد  وحاکم بر اعطای پرچم توسط يك کشور به کشتی اعتراض 

دو اصل کلی در روابط بین کشورها  ها. ايندر خصوص وضعیت کشتی 3000ماده  0اشاره در بند 
نیت نبايد در اعطای اين تابعیت حس تابعیت به کشتی ةو کشور اعطاکنند است همچنان قابل اعمال

ست صادره به اين معنا نیرأی رسد می داشته باشد و به حقوق ساير کشورها احترام بگذارد. به نظر
یت هیچ ارتباطی با اعطای تابع ،رودمی مارنیت به شکه پیوند واقعی که خود يکی از عناصر حسن

 00«.ندارد

 

 ثراعمال حاکمیت و کنترل مؤبین پیوند واقعی و  ارتباط .7
و کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق  0318های درياهای آزاد که در هر دو کنوانسیون از آنجا
بین کشتی و کشور صاحب پرچم تصريح شده که  پیوند واقعیبالفاصله بعد از الزام  0380درياها 

خود را بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی  مؤثرکشور صاحب پرچم بايد حاکمیت و کنترل »
اعمال حاکمیت و کنترل »با  پیوند واقعی، موضوع ارتباط بین دو الزام «کندتحت پرچم اعمال 

 . شدمطرح و به نقطه جديد اختالف بین کشورها بدل  «مؤثر

 
60. The M/V “Saiga” case (No. 2) …, para. 81. 

حت های مزبور بنا به مصلکند و از پرچممی ای که با پرچم دو يا چند دولت دريانوردیکشتی»کنوانسیون:  30ماده  0بند  .69

ا همانند ر توان آنمی ی ديگر بنمايد وهادولتی مزبور را در برابر هادولتيك از تابعیت هیچتواند ادعای نمی دکنمی استفاده

 . «بدون تابعیت قلمداد کرد کشتیِ

62. The M/V “Saiga” case (No. 2), Separate Opinion of Judge Anderson, p. 132, available at: 

www.itlos.com. 
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در واقع اين بار الزامات مربوط به  09آغازين اختالف اينجا بود که کشورهای دريايی نقطه
را مبنای پیوند واقعی قلمداد کرده و در نقطه مقابل، کشورهای  «مؤثراعمال حاکمیت و کنترل »

 «ؤثرماعمال کنترل و حاکمیت »کنند، می هاکشتیثبت آزاد که اقدام به اعطای پرچم مصلحتی به 
 المللینبدانند. نظر کمیسیون حقوق نمی به پیوند واقعی مرتبط را تعهد جداگانه تلقی و آن را لزوماً

نیز به نظر و تفسیر کشورهای دريايی نزديك است چرا که گزارشگر ويژه اين کمیسیون در سازمان 
ادار خواهد ، زمانی میسر و معنمؤثراعمال کنترل و حاکمیت »که  کرد ملل در گزارش خود اعالم
تواند نمی تیثبت کش با کشتی داشته باشد و صرفاً مؤثرارتباط واقعی و  ،بود که کشور صاحب پرچم

 نويس مفاد کنوانسیون حقوقکمیسیون همچنین در تفسیر پیش 04«.ساز چنین کنترلی باشدزمینه
د تعیین ماهیت پیوندر ای هکه کشورها از اختیارات گسترد در حالی»: دکنمی عنوان 0318درياها 

 کمیسیون مايل است به اين نکته اشاره کند که اعطای تابعیت به کشتی صرفاً  واقعی برخوردارند،
تشريفات اداری نیست بدون اينکه تضمینی برای حصول اطمینان از وجود پیوند واقعی بین کشتی 

داشته  تواند وجودمی زمانی ،بر کشتی مؤثرو کشور صاحب پرچم وجود داشته باشد. اعمال حاکمیت 
فراتر از ثبت و اعطای گواهی ثبت  ،بین کشتی و کشور صاحب پرچمای هباشد که در واقع رابط

 01«.دشوبرقرار 
 ،یبین کشور صاحب پرچم و کشت پیوند واقعیيکی از نتايج وجود  ،به زعم کشورهای دريايی

کنوانسیون  34ماده  0کشتی است. اين تعهد در بند  «امور اداری، فنی و اجتماعی»اعمال کنترل بر 
بینی شده و در ادامه مصاديق مربوط برای کشور صاحب پرچم پیش 0380ی حقوق درياها المللبین

تفصیل بیان شده است. با نگاهی به جزئیات تعهد مربوط به اعمال کنترل بر کشتی به آن نیز به
تی صرف اعمال کنترل بر مالك يا اپراتور کشين تعهدات بهتوان دريافت که انجام امی روشنینیز به
مالك يا اپراتور کشتی بايد از قوانین و مقررات ملی کشور  ،پذير نیست و در برخی مواردامکان

هر کشتی »کنوانسیون مذکور  34ماده  4بر اساس بند  ،مثال عنوانبهصاحب پرچم تبعیت کند. 
د و وشصل زمانی مناسب توسط بازرسان واجد شرايط بازرسی قبل از ثبت و پس از آن در فوا بايد

ها، نشريات دريايی و تجهیزات و وسايل دريانوردی را که برای ايمنی دريانوردی الزم است نقشه
نبوده  فیدم. بر همین اساس، صرف بازرسی از کشتی «، به همراه داشته باشداست کشتی مزبور نیاز

ی که توسط بازرسی تشخیص داده شده بايد از قوانین و مقررات و کشتی برای رفع موانع و مشکالت

 
کشتی  کنند و برای ثبتها نمیکشتیرهايی است که اقدام به اعطای پرچم مصلحتی به منظور از کشورهای دريايی کشو .69

در آن کشور بايد بین کشتی و کشور صاحب پرچم پیوند واقعی وجود داشته باشد ازجمله مالکیت خود کشتی يا مالك کشتی يا 
 خدمه آن. 

64. Report of the International Law Commission covering the work of its eighth session (N3159), article 

29, Commentary, para. 3, II YB ILC, 1956, p. 279. 

65. Ibid., p. 279. 
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ور . لذا بدون برقراری پیوند واقعی بین کشتی و کشکندو استانداردهای کشور صاحب پرچم تبعیت 
 .کرد مؤثرتوان بر امور مختلف کشتی اعمال حاکمیت و کنترل صاحب پرچم نمی

ز شود اعم امی االتیؤمنجر به طرح س ،اختالف بین کشورهای دريايی و کشورهای ثبت آزاد
 بوده و بدون برقراری پیوند واقعی «مؤثراعمال حاکمیت و کنترل »الزمه  ،اينکه آيا پیوند واقعی

 وجود ندارد؟ آيا در صورت مؤثرامکان اعمال حاکمیت و کنترل  ،بین کشور صاحب پرچم و کشتی
شور صاحب تعهدات ک ن ايفای بسیاری ازامکا ،فقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم

ند های تحت پرچم پیوند واقعی ندارکه با کشتیرا پرچم وجود نخواهد داشت و پايبندی کشورهايی 
توان در می جدی به چالش خواهد کشید؟ آيا از اين رهگذر طوربهکشورهای ثبت آزاد(  )معموالً
که کشورهای  طور ال برد؟ يا آنؤنیز زير س رابطه تابعیت بین کشتی و کشور صاحب پرچم را ،نهايت

 وبتعهد جداگانه محس يکديگر نداشته و دو ابگونه ارتباطی ثبت آزاد معتقدند اين دو الزام هیچ
 شوند؟ می

االت ؤبه بخشی از اين س گايساخود در قضیه کشتی رأی ی حقوق درياها در المللبین دادگاه
 0380در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها »دادگاه تصريح شده: رأی دهد. در می پاسخ

بر  مؤثر د که بايد کنترلکنمی به موضوع پیوند واقعی اشاره شده که بالفاصله بعد از آن تصريح
و وظیفه کشور صاحب  مؤثرمصاديق کنترل  1تا  0نیز در بندها  34در ماده  .کشتی اعمال شود

 که اين کنترل اعمال نشد ساير کشورها کند که در صورتیمی تصريح 0در بند  .کندمی پرچم را ذکر
توانند موضوع را به کشور صاحب پرچم اطالع داده و کشور صاحب پرچم نیز موظف است می

یت اعمال نشد کشورها حق دارند که از شناسايی تابع مؤثرگويد که اگر کنترل نمی پیگیری کند اما
 00«.کنندخودداری 

یوند پدکترين  ،ه و برخالف کشورهای ثبت آزادکرددر واقع موضع میانه اتخاذ رأی وان با اين دي
ط به ارتباجدا و بی داند و آن را تعهد کامالًمی مرتبط «مؤثراعمال کنترل و حاکمیت »را با  واقعی

يوان در د .داندنمیآن را مبنايی برای شناسايی  ،کند اما برخالف کشورهای دريايیهم تلقی نمی
ه وجود ست کارسیده  هنتیجديوان به اين »دارد که می اظهار سايگای خود در قضیه کشتی أادامه ر

مفهوم پیوند واقعی در کنوانسیون به معنی اين است که اعمال وظايف کشور صاحب پرچم برای 
 01«.اشدباعمال کنترل بر کشتی صورت گیرد نه اينکه مبنای حقوقی برای عدم شناسايی تابعیت 

 

 تبعات فقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم  .5
اين حقیقت که الزام پیوند واقعی بین کشور صاحب پرچم و کشتی که اولین بار در کنوانسیون 

 
66. Ibid., para. 82. 

67. Ibid., para. 83. 
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مطرح شد، همچنان در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها  0318ی درياهای آزاد المللبین
ر اين ، ناظر بکنندکنندگان آن ترجیح دادند که اين الزام را همچنان حفظ نیز مانده و تدوين 0380

 . ردکاثر قلمداد را زائد و بی توان آننمی و ندحقیقت است که از اين مفهوم به دنبال هدفی بود
تواند باعث می فقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم فرض بر اين باشد کهاگر 

ابعیت بدون تها تابعیت آن کشور از سوی ساير کشورها شود، بسیاری از کشتیعدم شناسايی 
یز ن برای صنعت دريانوردی در پی خواهد داشت و عمالًای هخواهند شد که اين امر تبعات گسترد

جمله  ،کننده در اولین کنفرانس حقوق درياها. به همین دلیل کشورهای شرکتستین پذيرامکان
 0318ی درياها آزاد المللبیننويس کنوانسیون پیش 1ماده  0در بند  المللبینکمیسیون حقوق 

توسط کشور صاحب پرچم در صورت فقدان پیوند واقعی  هشدعدم شناسايی تابعیت اعطا»مبنی بر 
اما وجود  ودشارتباط با تابعیت تعريف جداگانه و بی ،پیوند واقعیند. اگر الزام کردرا حذف  «با کشتی

سیاری از بین برا توان وجود پیوند واقعی می شودتعهد قلمداد  ،تصريح در کنوانسیون آن به دلیل
 در حالی . اينکردنیستند احراز ها آن ها و کشورهايی که در آن به ثبت نرسیده و حامل پرچمکشتی

 پیوند واقعی بین کشتی با کشوری که در آن به ثبت نرسیده و حامل پرچم آن کشور نیزکه ست ا
 ال اصلی اين خواهد بود که کارکرد الزام پیوند واقعیؤثمره حقوقی نخواهد داشت. بنابراين س نیست

کنوانسیون  30در ماده  تصريح و عیناً 0318ی حقوق درياهای آزاد المللبینکنوانسیون  1که در ماده 
 و کشورنیز تکرار شده چیست؟ و فقدان آن بین کشتی  0380ملل متحد راجع به حقوق درياها 

 تواند داشته باشد؟می صاحب پرچم چه تبعاتی
گونه تبعات حقوقی به جهت فقدان هر گايساکشتی رأی ی حقوق درياها در المللبیندادگاه 

پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم مبنی بر عدم شناسايی تابعیت کشتی از سوی ساير 
احب کشور ص «مؤثراعمال حاکمیت و کنترل »دم تنها اثر ع ،کند و از سوی ديگرمی کشورها را رد

بدان تصريح شده  34ماده  0در بند  واطالع به کشور صاحب پرچم است که بر کشتی را نیز  پرچم
کند، چرا که هیچ تصريحی مبنی بر عدم شناسايی تابعیت کشور صاحب پرچم وجود می قلمداد

عامل اصلی در برقراری نظم در همه ابعاد دريانوردی  ،پیوند واقعی»ست که ا ندارد. اين در حالی
انتساب مسئولیت به يك کشور در موارد تخطی از قوانین توسط کشتی تحت پرچم و  ازجمله

و  0318های هرچند کنوانسیون 08«.رودمی کلی به شمار طوربههمچنین اعمال حاکمیت و کنترل 
ولیت ئا مطرح و از طرح قاعده کلی مسولیت رئهای بسیار جزئی از مسدر واقع قسمت 0380

وص در خصها ولیت دولت صاحب پرچم در اين کنوانسیونئبه هر حال عدم قید مس ،ندکردخودداری 
لف ، نحوه صید دريايی در مناطق مختتروريسم دريايی ،تصادم دريايی دزدی دريايی، آلودگی درياها،

 
68. Myron H. Nordquist, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A Commentary, Center 

for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law, Martinus Nijhoff Publishers, p. 104. 
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شود که آن کشور خود موجب اين نمی ،مؤثرکنترل  کلی عدم اعمال صالحیت و طوربهدرياها و 
 03.قلمداد شودولیت ئفاقد مس

بر کشتی از سوی کشور صاحب پرچم به لحاظ عملیاتی اهمیت  مؤثراعمال حاکمیت و کنترل 
ندارند  11دیکنند قابلیت دريانورمی هايی که با پرچم مصلحتی فعالیت. بسیاری از کشتیداردزيادی 

روپا شود. در اتحاديه امی امات مربوط به قابلیت دريانوردی نیز نقضو از همین رهگذر قوانین و الز
حتی و قبرس که پرچم مصل مالتبا پرچم مصلحتی منع نشده است و کشورهای ها فعالیت کشتی

شوند، عضو اين اتحاديه هستند اما می کنند و از کشورهای ثبت آزاد محسوبمی اعطا هاکشتیبه 
های مصلحتی ه که کیفیت پرچمکردسعی  10اتحاديه اروپا با قانونمندکردن اين فعالیت ،در عین حال

  10.به حداکثر برساندرا 
تعريف و حتی معیار مشخصی  0380در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها  هرچند

ور که قاضی ط همان ،برای تشخیص پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم ارائه نشده است
 34کنوانسیون در ماده » ،کندمی عنوان گايساخود در قضیه کشتی  19در نظريه جداگانه ژسوس

وظايفی برای کشور صاحب پرچم در خصوص اعمال حاکمیت و کنترل بر امور اداری، فنی و 
میزان حاکمیت و کنترل کشور صاحب پرچم بر امور  ،اجتماعی کشتی تعیین کرده است. در واقع

توان محك مناسبی برای قضاوت در مورد وجود پیوند واقعی می اداری، فنی و اجتماعی کشتی را
ه با اعطای تابعیت ب ، چرا که عمل به اين تعهد صرفاًدانستبین کشتی و کشور صاحب پرچم 

زيرا  ستا قعی بین کشتی و کشور صاحب پرچمپذير نبوده و الزمه آن وجود پیوند واکشتی امکان
ی ی بر امور اداری، فنی و اجتماعمؤثرتوان کنترل و حاکمیت نمی اصوالًبدون وجود چنین پیوندی 

  14«.کشتی متصور بود
تواند یم زمانی نتیجه گرفت که کشور صاحب پرچم صرفاً گونهتوان اينمی به عبارت ديگر
ی بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی داشته باشد که حاکمیت و کنترل مؤثرکنترل و حاکمیت 

 
شد، ی ارنامه کارشناس، پايانالمللی دولت صاحب پرچم ناشی از ناوبری دريايیمسئولیت بین؛ ماکان منصوری، علیرضا. 61

 .9 ص ،0981قوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ح
70. Seaworthiness 

نادر ها در بای در خصوص بازرسی فنی کشتیقوانین بسیار سختگیرانه 00/31اتحاديه اروپا در حکم شماره  ،عنوان مثالبه .79

هستند و لذا بايد  آنده که کشورهای قبرس و مالتا نیز ملزم به اجرای کرهای تحت حاکمیت کشورهای اتحاديه وضع و آب
 .های تحت پرچم به حداکثر برسانندکنترل و حاکمیت خود را در خصوص کشتی

72. Ronald Becerra Rodríguez, “Flags of Convenience Regulation within the European Union and Its 

Future on International Trade”, Revista Republicana, no. 11, December 2011, p. 20. 

73. M/V Virginia G, Dissenting Opinion of Judge Jesus:  

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.19/judgment_published/C19_Jesus_diss_op. 

pdf. 
74. M/V Virginia G, Dissenting Opinion of Judge Jesus, para. 46, p. 348. 
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ی بر مالکان کشتی داشته باشد چرا که برخی از الزامات مندرج در کنوانسیون ملل متحد راجع مؤثر
توان به شرايط و می ( مستلزم همین امر است که از آن جمله34)ماده  0380به حقوق درياها 

محیطی مصرح های الزم به خدمه و الزامات زيستدر کشتی، ارائه آموزش الزامات مربوط به کار
 بر مالك مؤثردر صورت اعمال کنترل کامل و  . کشور صاحب پرچم صرفاًکرداشاره  001در ماده 

د . اين امر بدون وجوکندايفا  مؤثردقیق و  صورتبهتواند تعهدات خود را می کشتی و اپراتور آن
 .نیست پذيرامکان کشتی و کشور صاحب پرچم عمالًپیوند واقعی بین 

واقعی بین  پیوند نبود، گايسای حقوق درياها در قضیه کشتی المللبیندادگاه رأی توجه به  با
ی را توسط کشتی صاحب پرچم به کشت اعطاشدهتواند تابعیت می کشتی و کشور صاحب پرچم نه

 30ايفای تعهد کشور صاحب پرچم بر اساس ماده تواند معیاری برای عدم می به چالش بکشد و نه
 شود اينمی الی که مطرحؤبنابراين س باشد. 0380کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها 

 ؟ چگونهدکرست که با الزام پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم چگونه بايد برخورد ا
ويژه اينکه هبر کشتی را به چالش کشید ب کشور صاحب پرچم مؤثرکنترل و حاکمیت  نبودتوان می

بايد بین کشتی و کشور صاحب پرچم پیوند واقعی »صراحت تصريح شده که به 0380در کنوانسیون 
 «.وجود داشته باشد

و کشور  یپیوند واقعی بین کشت نبودبر کشتی به دلیل  مؤثراعمال حاکمیت و کنترل  عدم
صاحب پرچم تا کنون تبعات سوئی بر صنعت دريانوردی دريانوردی داشته است و منافع کشورهای 

های هايی که حامل پرچمی توسط کشتیالمللبینساحلی به دلیل عدم رعايت قوانین و مقررات 
 تزيسمحیطمجاز، ايجاد آلودگی گیری غیرهای مختلف ازجمله ماهیمصلحتی هستند در زمینه

دريايی و غیره نقض شده است. هرچند که تعیین شرايط اعطای تابعیت در زمره حقوق کشورها و 
توان نمی ی حقوق درياهاالمللبینپذيرفته شده و بنا به نظر دادگاه  المللبیناصل حقوق  عنوانبه
ح در ردلیل فقدان پیوند واقعی آن را به چالش کشید، به هر حال پیوند واقعی نیز الزام مصه ب

در صورت فقدان آن بین کشتی و کشور  بوده و 0380کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق درياها 
 .  ی خواهد داشتصاحب پرچم، تبعات
اس ه و بر اسکردمشخص  تواند شرايط تابعیت رامی اگر کشور آزادانه» جساپبه نظر قاضی 

اصل  عنوانبهنیز از اين موضوع  المللبینو حقوق  کندتابعیت و پرچم خود را اعطا  هاکشتیآن به 
کند و ساير کشور نیز ملزم به شناسايی اين تابعیت هستند، از طرف ديگر می شده حمايتپذيرفته

ه دلیل شان بوجود داشته باشد که در صورت تضییع منافع اين حق برای ساير کشورها نیزبايد 
به  بتوانند به دادگاه مراجعه کرده و با استنادفقدان ارتباط واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم 

 تواند عدم قابلیت پذيرشمی يکی از اين تبعات حقوقی .مند شوندبهره اشآن از تبعات حقوقی
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  11«.باشدادعای کشور صاحب پرچم در خصوص کشتی 
کنوانسیون مبنی بر  30بديهی است که عدم ايفای تعهد کشور صاحب پرچم بر اساس ماده 

شورها ک برقراری پیوند واقعی با کشتی بايد تبعاتی برای کشور صاحب پرچم داشته باشد. اگرلزوم 
تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی را ، به دلیل فقدان پیوند واقعیندارند حق 

 توانمی لی نیز متصور نباشد، حداقالمللبینند و چنین حقی برای ديوان/دادگاه صالح شکب چالشبه
به دلیل فقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب  شاين حق را برای کشور ساحلی که حقوق

کشور صاحب پرچم بر کشتی تضییع شده محفوظ  مؤثرپرچم و عدم اعمال حاکمیت و کنترل 
ی از طريق بارکردن تبعات حقوقی ناشی از عدم ايفای تعهد به المللبینداشت که دادگاه صالح 

ديده را فراهم کنوانسیون، موجبات احقاق حق کشور زيان 30واقعی بر اساس ماده  دبرقراری پیون
امکان اعمال جريمه  ،0310در جريان مذاکرات کنفرانس سوم حقوق درياها در سال آورد. حتی 

نماينده  . در جريان اين مذاکرات،شدبر کشتی نیز مطرح  مؤثرپیوند واقعی و اعمال کنترل  نبودبرای 
ی المللینبنزد ديوان  هاکشتیدر مورد برخی از انواع  کردکمیته بستر دريا پیشنهاد  در لتماکشور 

ی تحت هاکشتی»عبارت بود از: ها آن دادگستری برای اعمال جريمه طرح دعوا شود که يکی از
که البته تصويب  10«کنندنمی اعمال کنترل و حاکمیت مؤثر صورتبهها آن پرچم کشورهايی که بر

 . نشد
شور پاناما کپیوند واقعی بین خواهان ) نبودبا وجود دلیل متقن مبنی بر  گايسادر قضیه کشتی 

کشور صاحب پرچم( با کشتی و اعتراض خوانده )کشور گینه بیسائو( مبنی بر عدم قابلیت  عنوانبه
 بودنکمترين اثری را بر  ،ی حقوق درياها ضمن رد اعتراض خواندهالمللبینپذيرش دعوا، دادگاه 

عتراض پس از اينکه ديوان ا» ،جساپکند. به نظر قاضی نمی پیوند واقعی بین خواهان و کشتی بار
گینه بیسائو به قابلیت پذيرش ادعای پاناما در خصوص خسارات وارده به کشتی و خدمه را به دلیل 

ارت به قابلیت پذيرش ادعای خسبايست حداقل بخشی از اعتراض گینه تابعیت رد کرد، ديوان می
 در عملیات دارای منافعهای کننده کشتی و کلیه اشخاص و شرکتوارده به کاال، مالك و اجاره

ی و چرا که بین کشت نداشترسد پاناما از حق مطالبه خسارت می پذيرفت. به نظرمی راکشتی 
  11«.وجود نداشتپیوند واقعی کشور صاحب پرچم آن )کشور پاناما( 

یوند که در مورد دکترين پ يافتاين فرصت را بار ديگر  یج نایرجيويوان در قضیه کشتی د
های مشخصی را احصا و برای عدم ايفای تعهد به وجود چنین الزامی بین کشتی و مالک ،واقعی

رسد یم . آنچه مسلم به نظرکرد، که از اين امر خودداری کندتعیین تبعاتی را  ،کشور صاحب پرچم
بر صنعت  ایهآثار عملی قابل مالحظ ،ست که پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچما اين

 
75. Ibid., para. 52 p. 349. 

76. Nordquist, op.cit., 58, p. 105. 

77. M/V Virginia G, Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sérvulo Correia, p. 364. 
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و کنوانسیون  0318ی درياهای آزاد المللبینالزام در کنوانسیون  عنوانبه دريانوردی داشته و صراحتاً
مطرح شده و عدم ايفای آن از سوی کشورهای صاحب  0380ملل متحد راجع به حقوق درياها 

ازی سشود و ديوان بايد در اين زمینه شفافمی موجب تضییع حقوق کشورهای ساحلی ،پرچم
 آورد.  به عملحقوقی الزم را 

 

 نتیجه
عاد حقوقی . اباست رانیکشتیهای بنیادين در صنعت دريانوردی و همؤلفيکی از  ،موضوع تابعیت

در يك کشور و  است که با ثبتی در ارتباط مستقیم با تابعیت آن المللبینفعالیت کشتی در عرصه 
يابد. شرايط ثبت کشتی و اعطای پرچم نیز در زمره حقوق کشورها می برافراشتن پرچم آن تحقق

وجود ارتباط و  مستلزم است. اما مسئله اين است که تابعیت قاعدتاًشده ی پذيرفته المللبینو اصل 
عیت ه آن است. در خصوص رابطه تابکنندتابعیت و دريافت ةپیوند واقعی و حقیقی بین اعطاکنند

اين به  مبانوتهی دادگستری در قضیه المللبینو ديوان  بین کشورها و اشخاص خصوصی مطرح
که در صورت فقدان وجود چنین ارتباطی بین  ه شدهتصريح و به کشورها اين حق داد موضوع

ه تابعیت خود را فقط ب. اما کشورها کننداز شناسايی تابعیت خودداری  ،شخص و کشور متبوع
ن است ال ايؤ. سدکننمی نیز اعطا هاکشتیدهند بلکه به اشخاص حقوقی و نمی اشخاص حقیقی

ی تابعیت توان از شناسايمی که آيا در صورت فقدان پیوند واقعی بین کشور )صاحب پرچم( و کشتی
 داده با تابعیتی که به کشتی ،شودمی ؟ چرا که تابعیتی که به اشخاص اعطاکردخودداری  اعطاشده

-های بنیادين دارند اما در تبعات عملی آن بسیار با يکديگر متفاوتشباهت ،شود به لحاظ ماهیتمی

به اشخاص خصوصی در پی دارد به هیچ عنوان با  اعطاشدهند. تبعاتی که عدم شناسايی تابعیت ا
 کشتی ه نیست. اختالل در تابعیتقابل مقايس هاکشتیبه  اعطاشدهتبعات عدم شناسايی تابعیت 

 ندازد. اجايی کاال و در نهايت اقتصاد جهانی را به مخاطره و جابه المللبینتواند جريان تجارت می
از طرفی الزام به وجود پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم در دو کنوانسیون مهم در 

ی حقوق المللبینو کنوانسیون  0318ی درياهای آزاد المللبینکنوانسیون  ازجملهزمینه حقوق درياها 
تعريف مشخصی از آن ارائه يا مالک دقیقی برای تشخیص  ه، بدون اينکهشدمطرح  0380درياها 

آن بین کشتی و کشور صاحب پرچم نیز اشاره نشده  فقدانحتی به تبعات  .آن تعیین شده باشد
برای ارائه تعريفی از پیوند واقعی نیز منتج به ی المللبینهای های مکرر سازماناست. درخواست

 ه است. شدنتیجه مشخصی ن
دهند که کشتی خود را در کشورهای موسوم به ثبت می مالکان کشتی ترجیح ،از سوی ديگر

عضو بسیاری از کنوانسیون مهم در  در مورد ثبت نداشته و اساساًای هآزاد که قوانین سختگیران
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ورها امکان ند. ثبت کشتی در اين کشکنند، ثبت یستنها آن نبوده و ملزم به اجرای رانیکشتیزمینه 
ی ؤثرمسازد بدون اينکه حاکمیت و کنترل می ی را فراهمالمللبین رانیکشتیدر عرصه ها آن فعالیت

د و پیوند واقعی و حقیقی بین اين دو وجود داشته شوها اعمال آن از سوی کشور صاحب پرچم بر
 .باشد

 ؤثرمفقدان پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم باعث عدم اعمال حاکمیت و کنترل 
قض و حقوق ن رانیکشتیی در زمینه المللبینبسیاری از مقررات  ،بر کشتی شده و از همین رهگذر

به  رابام نوتهرأی  توانمی شود. بر همین اساس برخی معتقدند کهمی کشورهای ساحلی تضییع
از  پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم نبودنیز تعمیم داد و در صورت  رانیکشتیعرصه 

زير ن موضوع، ايبه دلیل تبعات گسترده و برخی ديگر نیز  کردخودداری  اعطاشدهشناسايی تابعیت 
ی حقوق درياها مطرح و دادگاه در نهايت تعیین المللبینروند. موضوع دو بار در دادگاه نمی بار آن

 عطاشدهاو حق عدم شناسايی تابعیت  کرداختیارات کشورها قلمداد  ازجملهشرايط اعطای تابعیت را 
پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچم را رد کرد. مسلم است که  نبود ازجملهبه هر دلیل 

 در خصوص چنین موضوع مهمی تنها 0380درياها ابهام در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق 
وان دي ازجملهی المللبینهای صالح ی حقوق درياها يا دادگاهالمللبینتواند توسط دادگاه می
 رچم مصلحتیپ استفاده کشورهای ثبت آزاد کهبرای سوءرا راه  تاد شوی دادگستری برطرف المللبین

ند و همچنین مالکان کشتی که به دنبال منافع اقتصادی از طريق نقض يا عدم کنمیاعطای 
 . کنندسد ند هست ی در زمینه دريانوردیالمللبینپايبندی به مقررات 

لمداد ق المللبینشده در حقوق حق هر کشوری تلقی و اصل پذيرفته ،چنانچه اعطای تابعیت
و حق عدم شناسايی تابعیت اعطاشده به کشتی توسط کشور صاحب پرچم از ساير کشورها  شود

 الزام مصرح در کنوانسیون ملل متحد راجع بهتوان نمیکه  داشتبايد اين را در نیز نظر  شودسلب 
قانون اساسی حقوق درياها  ،المللبینکه در نظر بسیاری از علمای حقوق را  0380حقوق درياها 

 کمت و دستناديده گرف رود مبنی بر لزوم پیوند واقعی بین کشتی و کشور صاحب پرچممی ربه شما
 . کردتوان تبعات حقوقی مشخصی را بر فقدان چنین ارتباطی بر آن بار می
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