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  دزدي دریایی و تروریسم دریایی درنگرشی بر  
  المللی معاهدات بین 

   
  * جعفر کوشا

  **فرهاد شایگان

  چكيده
و  المللی محسوب گردیدهعنوان اولین مصادیق جنایات بینبر خالف دزدي دریایی و تجارت برده که به

ها از گذشته تا کنون فـراهم بـوده   اعمال صالحیت جهانی در ارتباط با تعقیب و مجازات مرتکبین آن
المللی دریایی در دوران اخیر نیـز مـورد توجـه جامعـه     است؛ برخی دیگر از انواع جدیدتر جرایم بین

  . اندجهانی قرار گرفته
هـا  که روند مقابله جهانی با آنها و اینیت آندر میان انواع مختلف جرایم مذکور با توجه به درجه اهم

المللی منجر شده باشد، در تحقیق پیش رو دو مورد از جرایم مهم، یعنـی دزدي  به انعقاد معاهدات بین
هـا بـه همـراه تروریسـم دریـایی مـورد توجـه قـرار گرفتـه          دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی

ها، ویژه در مناطق وراي اعمال صالحیت دولتم فوق بهگسترش معاهدات در جهت مقابله با جرای.است
هـاي چهارگانـه ژنـو    در این راستا، کنوانسـیون . باشدمحور عمده مباحث مطروحه در این تحقیق می

رم و پروتکل ضمیمه مربوط به امنیت دریانوردي، به  1988، کنوانسیون )1982(و حقوق دریاها ) 1958(
المللـی  اي و دوجانبه مربوطه که همگی به مبارزه بـا جـرایم بـین   منطقهالمللی، همراه سایر اسناد بین

  .دریایی اختصاص دارند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است
  

  ها كليد واژه
  دریا، جرم، دزدي دریایی، تروریسم دریایی، کنوانسیون

   

                                                             
  JKOOSHA@YAHOO.COM يد بهشتم شناسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيار گروه حقوق جزا و جراستادي*. 

واحـد علـوم و    -آزاد اسـالمي ، دانشـگاه  يو جرم شناس يفرموخته دوره کارشناسي ارشد حقوق کيدانش آ**. 
  FarhadShaygan@Yahoo.com قات تهرانتحقي
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  مقدمه
حمل : از قبیل(بِسزایی در تجارت آزاد ها سهم که دریاها و اقیانوسدر جهان امروز، نظر به این

ها و ها از طریق دولتکنند، لذا حفظ امنیت در آنایفا می...) هاي آهن، نفت ومسافر، محموله
مورد توجه شایانی قرار گرفته ... و  1المللیسازمان دریانوردي بین: المللی، مانندمجامع بین

  . است
هاي دیگري چون دزدي ز جهات نظامی آن، بلکه از جنبهها نه تنها اامنیت در دریاها و اقیانوس

هاي ویژه از جهت تاثیر این جرایم بر تجارت آزاد در دریاها، از گذشتهدریایی و تجارت برده، به
طور روزافزون، اقدامات کار سازمان یافته بههاي جنایتگروه.    انددور تا کنون مورد توجه بوده

واسطه عدم امکان اعمال حاکمیت، در دریاهاي وراي مناطق اعمال کارانه خود را بهجنایت
دزدي : اند و در انواع مختلف جرایم ارتکابی در دریا از جملهها متمرکز ساختهصالحیت دولت

هاي کوچک با یکدیگر همکاري دریایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجرین و قاچاق سالح
روزه دزدي دریایی و مشخصاً سرقت مسلحانه علیه پس از یک دوره کاهش، ام .نمایند می

مجدداً به یکی از معضالت جامعه جهانی تبدیل شده و ) در سواحل سومالی: مثالً(ها کشتی
عنوان تهدیدي جدي علیه حیات دریانوردي، امنیت دریانوردي و امنیت کشورهاي ساحلی  به

گذارد یایی تأثیرهاي منفی میچنین بر روند کلی صنعت حمل و نقل درگردد؛ هممحسوب می
عالوه به. گرددهاي تجاري میعنوان مثال موجب افزایش نرخ بیمه و توقف یا تعلیق فعالیتو به

زیست دریایی را نیز در ارتکاب دزدي دریایی و سرقت مسلحانه در دریا، در اغلب موارد، محیط
ت فرمانده کشتی و کارکنان به گونه وقایع، ممکن اسدهد؛ چرا که در اینمعرض خطر قرار می

آید، مسئولیت واسطه شرایط بحرانی که پیش میگروگان گرفته شوند و در سایر موارد نیز به
ترین موارد دزدي دریایی که از مهم .گیرددرستی صورت نمیتوجه و رسیدگی به امور کشتی به

هاي که در آب 31/5/1387توان به دزدي دریایی مورخه در سال گذشته رخ داده است، می
  .صورت گرفته است، اشاره نمود سومالی

دزدان دریایی روز «: المللی امور دریایی اعالم کرد یکی از مقامات دفتر بین »نوئل چونگ«
خدمه و یک کشتی تانکر حمل مواد  29یک کشتی باري ایرانی را با ) 31/5/1387(پنجشنبه 

خدمه، در فاصله یک ساعت، از خلیج عدن ربودند و عصر همان روز یک  19شیمیایی ژاپنی با 
در حرکت بود در همان منطقه  »آنتیکا و باربودا«خدمه که با پرچم  9کشتی باري آلمانی را با 

                                                             
1. International Maritime Organization (IMO) 
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خطرهاي دزدي دریایی و سرقت مسلحانه، دبیرکل سازمان با توجه به افزایش  1».ربودند
مجمع عمومی موضوع دزدي  40در گزارش خود به اجالس  1985متحد، اولین بار در سال  ملل

هاي در گزارش 1993و از سال  2دریایی و سرقت مسلحانه در دریا را مورد توجه قرار داد
اي را به موضوع دزدي دریایی جداگانه ها و حقوق دریاها بخشسالیانه خود در مورد اقیانوس

هاي نامهدر قطع 53در اجالس  1998متحد نیز از سال مجمع عمومی ملل. اختصاص داده است
ها و حقوق دریاها موضوع دزدي دریایی و سرقت مسلحانه را مورد سالیانه مربوط به اقیانوس

   3.توجه قرار داده است
 

 المللیر معاهدات بیننگرشی بر دزدي دریایی د :گفتار اول
  دزدي دریایی در جهان امروز - 1

هاي حامل کاال که هاي موتوري کوچک به کشتیامروزه دزدان دریایی اغلب با استفاده از قایق
  . کنندها، مجبور به کاهش سرعت خود هستند، حمله میبراي عبور از تنگه

آسیا، آفریقاي جنوبی و شرقی، حمله دزدان دریایی، بیشتر در مناطق جنوب و جنوب شرقی 
در گذشته، عموماً  4.پذیرددریاي سرخ، امریکاي جنوبی و مرکزي و دریاي کارائیب صورت می

گرفتند؛ هاي حامل کاالهاي ارزشمند و قیمتی مورد هدف و غارت دزدان دریایی قرار میکشتی
هاي بندري بیشتر هزینه صندوق کشتی و یاچنین گاوولی، امروزه وسایل و لوازم ملوانان و هم

دزدان دریایی دنیاي مدرنِ امروز که اغلب عضو . مورد توجه دزدان دریایی قرار گرفته است
هاي گانگستري نیز هستند، در برخی موارد خدمه را وادار به خروج از کشتی کرده و گروه

دزدان دریایی در امروزه . برندکشتی را با جعل اوراق شناسایی و تغییر رنگ به بندر دیگري می
که تاریکی فرا رسد و  مانند؛ تا اینشوند و در کمین شکار خود میخطوط ساحلی پنهان می

گاهی اوقات نیز . کنندهنگامی که اکثر کارکنان کشتی در خواب هستند، یورش خود را آغاز می
کنند و آنان را دزدان دریایی یک شناور را با موتورِ روشن و بستنِ دست و پاي ملوانان ترك می

میلیارد دالر در سال،  15راهزنی دریایی که حدوداً  .کننددر معرضِ خطرِ تصادم رها می
برابر افزایش یافته است، با این  3به  2003تا  1993هايخسارت به همراه دارد، در فاصله سال

                                                             
  ۱/۶/۱۳۸۷ فارس به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يگزارش خبرگزار .١

2. A/40/923 PARA.40 
و  ۵۴ يهاب مربوط به اجالسيترتبه، 55/7و   54/31يهانامهو قطع ۵۳مربوط به اجالس   53/32نامهقطع .٣

  يمجمع عموم ۵۵
  ۱۶۴، شماره ۱۳۸۶، آبان ۹۸ا، ص يام دري، مجله پييايدر يک عهد، اصغر، مناطق جنگين .٤
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تر دف 2005گزارش سال  1.هاي اخیر با کاهش همراه بوده استبختانه در سال وجود خوش
المللی در کواالالمپور حاکی از آن است که شمار حمله دزدان دریایی به سازمان دریانوردي بین

هاي آب 2.ترین رقم در پنج سال اخیر رسیده استمورد کاهش یافته است، که به پایین 325
 3.باالترین میزان حمله دزدان دریایی را داشته است 2004مورد در سال  93سواحل اندونزي با 

حمله دزدان دریایی به یک کشتی حامل کاال در اقیانوس هند که کامالً از سواحل سومالی دور 
. شده بود، مجدداً باعث ایجاد نگرانی در مورد امنیت مسیرهاي کلیدي دریانوردي شده است

ها حاکی از آن است که سه مرد مسلح با استفاده از یک قایق تندرو، به کشتی نزدیک گزارش
طرف فرماندهی شلیک و به کابین ملوانان نارنجک پرتاب کردند از فرمان توقف، به شدند و پس

با این حال کشتی با استفاده از حرکات مارپیچ اقدام به . که موجب بروز خسارات شدیدي شدند
   4.فرار از چنگ دزدان دریایی کرد که خوشبختانه بعد از یک ساعت موفق به فرار شد

تواند الگوي میالدي، می 2004دریایی مشترك تنگه ماالکا از سال شروع مراقبت و خط نظم 
در این  2005حمله دریایی در سال  11مناسبی براي دیگر مناطق پرخطر باشد؛ زیرا فقط 

 5.حمله دریایی بود 38منطقه گزارش شده است، در حالی که این آمار در دو سال قبل از آن 
طوري میالدي بود، به 2006دزدي دریایی در سال  درصدي 13گر کاهش چنین؛ آمار، بیانهم

  6.حادثه دزدي دریایی رسیده است 239حادثه، به  276که از 
  
  المللی جهت مقابله با دزدي دریاییهاي بینواکنش -2

المللی در مقابله با دزدي دریایی، در برخی از مناطق هاي بیندر ادامه، به بعضی از واکنش
خلیج عدن که دزدي دریایی در آن مناطق شایع است، پرداخته  سواحل سومالی و: مانند

  . شود می
  
  

                                                             
   ۹۹همان منبع، ص  .١
  ۹۹همان منبع، ص  .٢
  ۹۹همان منبع، ص .٣
  ۹۹همان منبع، ص .٤
  ۱۵۸، شماره ۱۳۸۶ن ي، فرورد۹۵ا، ص يام دريد همچنان ادامه دارد، مجله پيب، آزاده، تهديغر .٥
  ۹۵همان منبع، ص .٦
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  سومالی -  2 – 1
سواحل سومالی یکی از . هاي جهان است ترین آب هاي ساحلی سومالی، از جمله نااَمن آب

رود و در شش ماه نخست سال شمار میترین مناطق فعالیت دزدان دریایی در جهان بهبزرگ
مورد گزارش درخصوص حمله آنان به شناورها، در این منطقه انتشار یافته  30، بیش از 1387
از دالیل افزایش فعالیت دزدان دریایی این است که در سومالی حکومت مرکزي وجود  1.است

  . الملل شکل نگیردندارد و موجب شده است که یک نیروي موثر براي اعمال حقوق بین
ها براي افزایش درآمد به کارهایی شود که برخی از آنیسومالی توسط نظامیان محلی اداره م

المللی دریانوردي در مالزي دفتر سازمان بین. زنند ها دست می چون راهزنی و دزدي کشتی
حمله . اندفعال شده »سومالی«مجدداً دزدان دریایی در «: با قاطعیت اعالم کرد که) کواالالمپور(

مایلی  180در فاصله  باشد،می) 2008(در طی سال  دزدان دریایی که هفتمین حمله آنان
  . افتادها در حوالی ساحل اتفاق میدر حالی که حمالت قبلی آن. ساحل، اتفاق افتاده است

 200ها سفارش کرده است که حداقل در فاصله المللی، به کشتیدفتر سازمان دریانوردي بین
   2».مایلی از سواحل سومالی توقف نمایند

وزراي خارجه کشورهاي «: اي رسمی اعالم کرد طی بیانیه 25/6/1387اتحادیه اروپا در مورخه 
 »پالیا ده باکیو«عضو اتحادیه اروپا در پی حمله دزدان دریایی به یک کشتی اسپانیایی به نام 

اندازي یک  هاي دریایی، ایده راه ها و راهزنی و افزایش شمار دزدي 2008آوریل  20در روز 
ه همکاري، مسئول حمایت از اقدامات نظارتی برخی کشورهاي عضو این اتحادیه در شبک

بنابر اعالم یک دیپلمات اروپائی، این شبکه همکاري در  3».سواحل سومالی را تأیید کردند
این تصمیم در واقع همکاري با سازمان ملل متحد براي . اندازي شد  راه) بلژیک(بروکسل 

هاي غذایی این سازمان که در برنامه جهانی غذا مشغول به کمک هاي حامل حفاظت از کشتی
چنین، وزراي خارجه هم. باشند، است که همواره نیز هدف دزدان دریایی قرار دارند فعالیت می

هاي  کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی صریح و شدید نسبت به بازگشت فعالیت
مبتنی بر عملیات نظامی دریایی احتمالی اتحادیه اروپا در  دزدي دریایی، گزینه نظامی راهبردي

   4.زنان و دزدان دریایی را تصدیق کردندهاي مجدد این راه واکنش به فعالیت

                                                             
  ٩/٦/١٣٨٧فارس،  يدريانوردان شرق آفريقا، خبرگزاركمك به ، مدير برنامه »آندرو موانگورا«. ١
  ٩/٦/١٣٨٧فارس،  يخبرگزار. ٢
  ۲۶/۶/۱۳۸۷فارس،  يخبرگزار .٣
  ۲۶/۶/۱۳۸۷فارس،  يخبرگزار. ٤
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طی یک ساعت، کشتی فله بر ایرانی ) 31/5/1387مورخه (دزدان دریایی در روز پنجشنبه 
سرنشین  19سرنشین را به همراه یک تانکر حامل مواد شیمیایی ژاپن با  29با » ایران دیانت«

سرنشین در این منطقه  9در همان روز یک کشتی باري آلمان با . ربودند خلیج عدنرا در 
نیز یک کشتی حامل روغن خرماي مالزي با ) 29/5/87سه شنبه (دو روز قبل از آن . ربوده شد

مدیرعامل شرکت کشتیرانی  - داجمرمحمدحسین 1.شدسرنشین در همین منطقه ربوده  39
هزار تن سنگ آهن بود،  40یک کشتی ایرانی که حامل «: اظهار داشت - جمهوري اسالمی

 20وي ملوانان این کشتی را باالي » .توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد) 31/5/87(دیروز 
همراه حل سومالی این کشتی ایرانی را بهاي از افراد مسلح در سوا عده«: نفر عنوان کرد و افزود

مدیرعامل شرکت کشتی رانی در خصوص مقصد » .تصرف خود درآورندچند کشتی غیرایرانی به
هزار تن سنگ آهن را از چین به هلند منتقل  40کشتی مذکور «: و مبدأ این کشتی گفت

   2».کرد، که در سواحل سومالی ربوده شد می
: اعالم کرد 1/6/87المللی امور دریایی در مورخه  یکی از مقامات دفتر بین »نوئل چونگ«
خدمه و یک کشتی تانکر حمل  29دزدان دریایی روز پنجشنبه یک کشتی باري ایرانی را با «

خدمه در فاصله یک ساعته از خلیج عدن ربودند و عصر همان روز  19مواد شیمیایی ژاپنی با 
در حرکت بود در همان  »آنتیکا و باربودا«خدمه که با پرچم  9ا باري آلمانی را بیک کشتی

چنین از سازمان ملل متحد خواست اقدامات بیشتري را براي مقابله چونگ هم» .منطقه ربودند
وي که ریاست مرکز . با دزدي دریایی شایع شده در سواحل شرقی آفریقا در پیش گیرد

نیروي دریایی «: عهده دارد، تاکید کرد که ور را برهاي دزدي دریایی واقع در کواالالمپ گزارش
هاي ایرانی، ژاپنی و آلمانی را که روز پنجشنبه در خلیج  ائتالف، مستقر در منطقه حرکت کشتی

  ».عدن ربوده شدند، برعهده دارد
اي  در جدیدترین حادثه«: دریانوردان شرق آفریقا گفتکمک به ، مدیر برنامه »آندرو موانگورا«

هاي سومالی در منطقه شاخ آفریقا به وقوع پیوسته، ربوده  هاي شناور در آب که براي کشتی
به دست دزدان دریایی بوده که جزئیات  8/6/87شدن یک کشتی باربري مالزیایی در شب 

  3» .دقیقی از حادثه دریافت نشده است

                                                             
  ۱/۶/۱۳۸۷فارس،  يخبرگزار. ١
  ۱/۶/۱۳۸۷فارس،  يخبرگزار. ٢

  ٩/٦/١٣٨٧، »رويترز«گزارش فارس به نقل از خبرگزاري  .٣
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ند،  ا دزدان دریایی براي آزادي دو کشتی مالزي که در خلیج عدن ربوده«: گفت »ادرو موانگورا«
تانکر ژاپنی را : دزدادن دریایی گفتند«: وي ادامه داد» .اند میلیون دالر غرامت طلب کرده 7/4

   1».کنند میلیون دالر آزاد می 5/3نیز که در بیستم ماه ژوئیه گذشته ربوده بودند، با دریافت 
  
  خلیج عدن - 2 – 2

خلیج عدن، در جنوب کشور یمن واقع شده است؛ که از سمت جنوب با کشور سومالی و از 
از سمت غرب توسط تنگه مندب که به . همسایه است» جیبوتی«سوي غرب با کشور کوچک 

مشهور است با دریاي سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط است و » باب المندب«
خلیج عدن، دریاي سرخ را به اقیانوس هند متصل کرده و . آید شمار مین اقیانوس بهجزئی از ای

هزار کشتی در سال از خلیج  20هاست و نزدیک به  ترین مسیرهاي عبور کشتی یکی از شلوغ
اداره گارد ساحلی یمن، که در شمال خلیج عدن واقع است؛ در مورخه  .کنند عدن عبور می

باب «هاي ساحلی خود در خلیج عدن و  یمن تدابیر امنیتی در آب«: اعالم کرد) 20/6/87(
، واقع در غرب این خلیج اتخاذ کرده است تا به مقابله با دزدان دریایی سومالی که به »المندب
   2».کنند، بپردازند المللی مهم حمله می راه بینهاي عبوري از این آب کشتی

قایق جنگی مجهز به تجهیزات  16اداره گارد ساحلی نزدیک به هزار سرباز و «: این منبع افزود
هاي امنیتی زیادي نیز در طول  المندب گماشته و گَشتیمختلف نظامی در خلیج عدن و باب

این . هاي عبوري در این خلیج شناور هستند  روز براي حمایت از کشتی ساعت، شبانه 24
هاي فشرده آموزشی مربوط به مقابله سریع با دزدان دریایی و رصد تحرکات این  سربازان دوره

ها در چنگ دزدان دریایی  دهنده در حالتی که کشتیعالئم هشدار دزدان در دریا و پاسخ به
از سوي دیگر کشور یمن با نیروهاي . اند چنین مواجهه نظامی با آن را گذراندهافتدند و هم می

رسانی دزدان دریایی و ژاپن براي  المللی اطالع یقا و مالزي، مقر مرکز بینمشترك در شاخ آفر
هاي عبوري از  ها در حمایت از کشتی تاسیس مرکز مبارزه با دزدان دریایی و تحکیم تالش

  3» .خلیج عدن در حال رایزنی است
  
  

                                                             
  همان منبع .١
   ٢٠/٦/١٣٨٧، »عكاظ«گزارش فارس به نقل از روزنامه سعودي  .٢
  همان منبع .٣
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  :مفهوم دزدي دریایی - 3
دزدي دریایی در معناي اصلی و دقیق حقوق دریاها،  1982کنوانسیون  101مستفاد از ماده 

آمیز یا بازداشت غیر قانونی، یا هر عمل خسارت بار ارتکاب یافته هرگونه عمل خشونت« :خود
وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیماي خصوصی، براي اهداف شخصی، در دریاي به

اگرچه . گرددرا شامل می» .آزاد، علیه کشتی یا هواپیماي دیگر که با قصد غارت همراه باشد
اکثریت محققین، دزدي دریایی را منحصراً به اَعمال خشونت بار یک کشتی علیه کشتی دیگر 

ها اگر خدمه براساس نظر آن. شوندکنند؛ ولی، برخی دیگر به این تعریف محدود نمیاطالق می
اگرچه عمل  یک کشتی شورش کنند و کشتی و کاالهاي موجود در آن را در اختیار بگیرند،

ها دزدي دریایی تلقی خشونت باري علیه یک کشتی دیگر صورت نگرفته است، ولی عمل آن
اساس این نظر، دزدي دریایی باید هر عمل غیرمجاز خشونت بار علیه اشخاص یا بر. شودمی

وسیله خدمه یاغی یا مسافران علیه شناور کاالها در دریاي آزاد، توسط یک شناور دیگر یا به
  . شان را نیز شامل گرددخود

  
  :هاي شخصی موضوع دزدي دریایی کشتی – 4
توانند موضوع دزدي دریایی تلقی می »شناورهاي شخصی «عنوان یک قاعده کلی، تنها به

هاي دولتی که دانان بر آن است که یک کشتی جنگی یا دیگر کشتینظر عموم حقوق. گردند
متخاصم قرار دارند، تا زمانی که در چنین وضعیتی تحت حاکمیت یک دولت شناخته شده یا 

ها دزدي دریایی چه مرتکب اعمال خشونت بار غیر قابل توجیه شوند، اقدام آن باقی بمانند، اگر
شود و تنها مجازات متخلِّفین و جبران خسارت را باید از دولت صاحب پرچم محسوب نمی

کشتی دولتی شورش و یا تمرد نماید  در صورتی که یک کشتی جنگی یا یک. درخواست نمود
و براي مقاصد شخصی در دریا به گشت زنی بپردازد، حالت جنگی یا دولتی بودن آن کشتی 

. تواند، دزدي دریایی تلقی گرددیابد و اَعمال خشونت بار ارتکابی توسط آن کشتی میپایان می
که آن اقدامات علیه تا زمانی  )Privateer(اقدامات خشونت بار یک کشتی تجاري مسلح 

زیرا چنین اعمالی توسط یک  1گردد؛شناورهاي دشمن محدود شود، دزدي دریایی تلقی نمی
کرده است، مجاز رانی آن دولت کار میدولت متخاصم که کشتی مذکور در خطوط کشتی

                                                             
افـت درجـه   يدر ينامه برااني، پا»ييايدر يالمللنيم بيدر مقابله با جرا ير جامعه جهانيتداب«: ، کامرانيهاشم . ١

  ۱۸و  ۱۷صص  - ۱۳۸۰ارشد، دانشگاه تهران، آذرماه  يکارشناس
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طرف بوده باشد و این موضوع اهمیتی ندارد که، کشتی تجاري مسلَّح در اصل یک شناور بی می
  . است

  
  :خدمه یاغی و مسافران به عنوان موضوع دزدي دریایی -  5

اگر خدمه یا مسافران در دریاي آزاد علیه شناور خود شورش نموده، شناور و کاالهاي آن را در 
اند؛ ها مرتکب دزدي دریایی شدهاختیار خود بگیرند، چه شناور شخصی باشد و چه دولتی، آن

خود دزدي دریایی محسوب خوديآمیز از جانب خدمه یا مسافران بهخشونتاما یک عمل ساده 
قتل برسانند و سپس به گشت زنی براي مثال اگر خدمه، فرمانده شناور را با شقاوت به. شودنمی

این اقدام تنها زمانی دزدي . شوند و نه دزد دریاییها قاتل محسوب میخود ادامه دهند، آن
که شورشِ انجام شده صرفاً علیه فرمانده نباشد؛ بلکه علیه شناور بوده شود دریایی محسوب می

  . منظور تبدیل شناور و کاالهاي آن، براي استفاده شخصی صورت گیردو به
  
  :هدف از دزدي دریایی - 6

اشخاص و کاالهاي داخل  و یادولتی  یاتصاحب هر شناور شخصی هدف از دزدي دریایی، 
معموالً هدف این تصاحب، . باشدمی »غارت«دزد دریایی در پی . باشدآن، در دریاي آزاد می

باشد و ممکن است شناور و خدمه را بعد از محموله شناور است، که مورد نظر دزد دریایی می
که خدمه را به قتل برساند، کشتی را ضبط کند و یا آن را غرق ضبط محموله رها سازد، یا این

دارد که علیه تمامی محموله شناور، اَعمال خشونت بار صورت از سوي دیگر ضرورت ن. نماید
ممکن است دزد دریایی، اموال تنها یک مسافر ثروتمند در کشتی را چپاول نماید و : مثالً. گیرد

  . بهاي گزاف گروگان بگیردمنظور دریافت خونیا وي را به
  
  :چگونگی ارتکاب دزدي دریایی - 7

  بار، با استفاده مستقیم از زور یا تهدید ورگونه اقدام خشونتدزدي دریایی از طریق اعمال ه
منظور در اختیار گرفتن شناور و کاالهاي آن براي استفاده ارعاب خدمه یا مسافران، و به 

چنین، ممکن است دزدي دریایی به این شکل انجام شود که از هم 1.گیردشخصی صورت می
که دزد دریایی مسیر خود را تغییر دهد و یا اینطریق ارعاب، فرمانده کشتی مجبور شود 

که یک کشتی، کشتی فرمانده شناور را به قتل رسانده، هدایت شناور را عهده دار شود و یا این

                                                             
  آزاد يايراجع به در -ژنو ۱۹۵۸ون يکنوانس ۱۵اها و ماده يحقوق در ۱۹۸۲ون يکنوانس ۱۰۱مستفاد از ماده  .١

Archive of SID

www.SID.ir



  المللیننگرشی بر دزدی دريايی و تروريسم دريايی در معاهدات بي 

 

  

  

  

  

  

102  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره
15

 ،
بهار و تابستان

1390
  

 

همان نحو است، اگر یک به. اي را تحویل نماینددیگر را وادار و یا تهدید نماید تا فرد یا محموله
اي را در اختیار مه را به قتل برساند و فرد یا محمولهشناور دیگري حمله کند و خد کشتی به

بلکه مبادرت به حمله یا حتی تعقیب . عملِ خشونت بار، نیاز به اقدام کامل ندارد. خود بگیرد
  . گرددخود، دزدي دریایی محسوب میخوديِیک شناور به قصد حمله، به

  
  :گیردجا صورت میمناطقی که دزدي دریایی در آن - 8
قانونی، یا هر عمل خسارت بار ارتکاب یافته به آمیز یا بازداشت غیرهرگونه عمل خشونت«

دریاي وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیماي خصوصی، براي اهداف شخصی، در 
 101مستفاد از ماده (» .، علیه کشتی یا هواپیماي دیگر که با قصد غارت همراه باشدآزاد

با توجه ) راجع به دریاي آزاد -ژنو 1958کنوانسیون  15ق دریاها و ماده حقو 1982کنوانسیون 
  . ارتکاب یابد »دریاي آزاد«تواند در عنوان یک جرم، تنها میبه مواد مذکور، دزدي دریایی، به

، همانند دیگر »دریاي سرزمینی«چنین، الزم به ذکر است، دزدي دریایی در محدوده هم
  .الملل نداردشود و ارتباطی به حقوق بینیک دولت محسوب می جرایم، در محدوده سرزمین

  
  : هال صالحیت بر دزدان دریایی و محاکمه آناعما - 9

شود و دزد ها، جرم محسوب میموجب حقوق عرفی ملتها است که دزدي دریایی بهقرن
جنایت، دزد واسطه ارتکاب این به 1.شمار رفته استدریایی همیشه یاغی و دشمن بشریت به

. دهد خود، حمایت دولت متبوع صاحب پرچم کشتی را از دست میخوديدریایی و شناور او به
. دزدي دریایی اولین جنایتی است که علیه آن، امکان اعمالِ صالحیت جهانی ایجاد شده است

حق  الملل،واسطه یک قاعده مرسوم حقوق بینبه) Marine state(بدین ترتیب هر دولت دریایی
مجازات دزدان دریایی را دارد و شناورهاي همه کشورها، چه شناورهاي جنگی یا دولتی و یا 

توانند در دریاي آزاد، دزد دریایی را تعقیب کنند؛ شناور وي را مورد هاي تجاري میحتی کشتی
هاي صالحه کشور حمله قرار داده آن را توقیف نمایند و دزد دریایی را براي محاکمه به دادگاه

  . خود تحویل دهند
  

                                                             
انتشـارات  رضا پارسا، يق دکتر عليالملل، ترجمه و تحقنيفرهنگ حقوق ب: بلدسو، رابرت و بوسچک، بولسالو .١

  ۲۹۳، ص ۱۳۷۵قومس، چاپ اول، 
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  حقوق دریاها پیرامون دزدي دریایی 1982ژنو و  1958هاي کنوانسیون - 11
اشعار  1982کنوانسیون  100و ماده ) راجع به دریاي آزاد(ژنو  1958کنوانسیون  14ماده 
دریاهاي آزاد یا هر تمام کشورها تا باالترین حد امکان براي سرکوبی راهزنی در «: اند کهداشته

  ».مکان دیگر، خارج از صالحیت هر کشور، با یکدیگر همکاري خواهند نمود
  :گرددشامل هر یک از اعمال زیر می »راهزنی دریایی«هاي مذکور بر اساس کنوانسیون

وسیله خدمه آمیز یا بازداشت غیرقانونی، یا هر عمل خسارت بار که بههرگونه عمل خشونت) الف
ران یک کشتی یا هواپیماي خصوصی براي اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته یا مساف

  :است
ها در دریاهاي آزاد، علیه کشتی یا هواپیماهاي دیگر، یا علیه اشخاص یا اموالی که در آن -1

  . قرار دارد
  . علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صالحیت هر کشور -2
نه مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن هرگو) ب

  . پردازدکشتی یا هواپیما به راهزنی دریایی می
را تسهیل ) ب(و ) الف(کننده یا عمل عمدي که اعمال مذکور در بندهاي هر عمل تحریک) ج

کنوانسیون  15حقوق دریاها و همچنین ماده  1982کنوانسیون  101مستفاد از ماده ( .کند
  )) راجع به دریاي آزاد( ژنو 1958
چه اشخاصی که هدایت یک کشتی یا هواپیما را بر عهده دارند، قصد داشته باشند آن را چنان

 عنوان کشتی یا هواپیمايکار برند، آن کشتی یا هواپیما، بهبراي ارتکاب یکی از اعمال فوق به
کار همین امر در مورد کشتی یا هواپیمایی که براي ارتکاب چنین عملی به. شودراهزن تلقی می

گرفته شده است، مادامی که در هدایت اشخاصی باقی مانده باشد که مرتکب این جرم شده 
-و هم) راجع به دریاي آزاد(ژنو  1958کنوانسیون  17مستفاد از ماده . (باشند، مصداق دارد

اعمال راهزنی دریایی آن گونه که در باال ) حقوق دریاها 1982کنوانسیون  103ه چنین ماد
وسیله کشتی جنگی یا دولتی یا هواپیماي دولتی انجام شود، که خدمه چه بهتعریف شد، چنان

منزله اعمالی است که دست گرفته باشند، بهآن شورش کرده و هدایت کشتی یا هواپیما را به
در غیر این صورت ماهیت . یا هواپیماي خصوصی انجام شده باشدوسیله یک کشتی به
که اقدامات به منظورهاي شخصی انجام نگرفته، هاي مزبور و نیز ایناقدامات کشتی» رسمیت«

ژنو  1958کنوانسیون  16مستفاد از ماده . (شودمانع از شمول دزدي دریایی بر این موارد می
که باید در این) حقوق دریاها 1982کنوانسیون  102چنین ماده و هم) راجع به دریاي آزاد(
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کشتی وجود داشته باشد؛ یعنی کشتی دزدي دریایی و قربانی آن،  دوارتکاب دزدي دریایی 
دهنده این است که چرا کند و نشانمتمایز می )Hi-jacking(کشتی ربایی دزدي دریایی را از 

  1.شودزدي دریایی محسوب نمیتالش سرنشینان براي کسب کنترل کشتی، د
تواند تابعیت صورت کشتی یا هواپیماي راهزنی در آمده باشد، میچه بهکشتی یا هواپیما، چنان

شود که حفظ یا از دست دادن تابعیت، به موجب قوانین کشوري تعیین می. خود را حفظ کند
و ) راجع به دریاي آزاد( کنوانسیون ژنو 18مستفاد از ماده . (چنین تابعیتی را اعطا کرده است

جستجو و بازدید از هر کشتی با هر ) حقوق دریاها 1982کنوانسیون  104چنین ماده  هم
اگر معلوم شود که . باشدطور معقول مظنون به دزدي دریایی است، مجاز میپرچمی، که به

دید مرتکب عملی باز اساس بوده است؛ مشروط بر آن که کشتی موردسوءظن به کشتی بی
نشده باشد که سوءظن را توجیه نماید، هرگونه زیان یا خسارتی که به کشتی وارد شده است، 

و ) به دریاي آزادراجع( ژنو 1958کنوانسیون  22مستفاد از ماده . (بایست جبران شودمی
ها،  تواند کشتیهر دولتی می )حقوق دریاها 1982کنوانسیون  110 ماده 3 چنین بند هم

ها و هواپیماهایی را که با راهزنی تصرف شده و در اختیار هواپیماهاي راهزن دریایی یا کشتی
ها، راهزنان دریایی است، در دریاي آزاد یا هر مکان دیگري خارج از قلمرو صالحیت دولت

دادگاه . توقیف کرده و افراد حاضر در آن را بازداشت و اموال موجود در آن را ضبط نماید
هاي مقرر حکم صادر کرده تواند در مورد مجازاته مبادرت به توقیف نموده است، میکشوري ک

بایست در خصوص کشتی، هواپیما یا اموال انجام شود، با رعایت و در مورد اقداماتی که می
 19مستفاد از ماده . (اند، اتخاذ تصمیم نمایدهاي ثالثی که با حسن نیت عمل کردهحقوق طرف
حقوق  1982کنوانسیون  105چنین ماده و هم) راجع به دریاي آزاد(ژنو 1958کنوانسیون 

اگر توقیف بدون در دست داشتن دالیل کافی صورت گرفته باشد، دولتی که مبادرت به ) دریاها
توقیف نموده است، نسبت به هرگونه خسارت ناشی از توقیف، در برابر دولتی که کشتی یا 

تواند از دولت صاحب بود؛ و دولت صاحب پرچم می مسئول خواهدهواپیما تابعیت آن را دارد، 
راجع به ( ژنو 1958کنوانسیون  20مستفاد از ماده ( .ناوِ جنگی خواستار جبران خسارت شود

اقدام به توقیف راهزنان ) حقوق دریاها 1982کنوانسیون  106چنین ماده هم) دریاي آزاد
هاي مجاز دیگري که در خدمت و یا کشتی هاي جنگیتواند توسط کشتیدریایی فقط می

                                                             
 صص - ۱۳۸۵ چهارم، چاپ دانش، گنج کتابخانه انتشارات اها،يدر المللنيب حقوق: آلن لو، –ن يل، رابيچرچ .١

  ۲۶۱و  ۲۶۰
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گذاري شده و قابل تشخیص بایست عالمتها میاین کشتی. ها هستند، صورت پذیرددولت
راجع به (ژنو  1958کنوانسیون  21مستفاد از ماده . (باشند و براي این امر اجازه داشته باشند

هاي کشور توقیف  یدادگاه) هاحقوق دریا 1982کنوانسیون  107چنین ماده و هم) دریاي آزاد
هاي داخلی در امور  کننده می توانند بدون اینکه هیچ یک از قواعد مربوط به صالحیت دادگاه

  .ها را محدود کند، عوامل کشتی راهزن را محاکمه نمایدجزایی آن
  
  ، در مقابله با جرایم دزدي دریایی1982و  1958کارایی مفاد کنوانسیون هاي  - 11 – 1

ژنو، موضوع دزدي دریایی را مورد  1958چون کنوانسیون  دقیقاً هم 1982کنوانسیون  اگرچه
توجه قرار داده است، شناسایی مناطق جدید دریایی و نیز مناطق جدید اعمال صالحیت 

بر مسئله مقابله با دزدي دریایی توسط جامعه جهانی تأثیرگذار  1982ها در کنوانسیون  دولت
بر اساس آن ارائه شده و  1982در کنوانسیون یگر تعریف جدیدي که عبارت د به. باشد می

هاي سرزمینی و یا منطقه  عنوان آب ها به منطقه انحصاري اقتصادي و مناطق دیگري از اقیانوس
 1958مجاور از محدوده دریاهاي آزاد منفک گردیده است، ضعف و ابهامی که در کنوانسیون 

طور که اشاره شد  همان. دریایی وجود داشت را تقویت نمود ژنو در ارتباط با مقابله با دزدي
ها به همکاري جهت مقابله با دزدي دریایی به دریاهاي آزاد و مناطق دریایی، وراي  تعهد دولت

شود که مناطق وراي محدوده  عموماً گفته می. باشد ها محدود می  حیطه اعمال صالحیت دولت
جنوب و برخی جزایر غیرمسکونی که مورد ادعاي ها، مناطق قطب  اعمال صالحیت دولت

در حالی که الزم است، اشاره شود که در مورد قاره . گردد ها نیستند، را نیز شامل می دولت
قطب جنوب، بعضی کشورها ادعاي مالکیت اراضی را نموده و برخی در این زمینه مدعی تعیین 

اي مناطق این  ي اقتصادي براي پارهمایلی منطقه انحصار 200منطقه دریاي سرزمینی و حوزه 
مایل براي دریاي  12، محدوده 1982تر آن است که کنوانسیون  مورد مهم. قاره هستند

عالوه بر آن با پذیرش خط مبدأ مستقیم براي تعیین حوزه . سرزمینی را تثبیت نموده است
هاي  بریدگی هاي کوچک، جزایر دور از سواحل و دار، خلیج دریاي سرزمینی سواحل دندانه

هاي  چنین پذیرش خط مبدأ مستقیم براي حوزه دریاي سرزمینی آب ساحلی، هم
ها  الجزایري، مناطق وسیعی از دریاهاي آزاد در زمره مناطق اعمال صالحیت دولت مجمع

محسوب و عمالً از دایره فعالیت براي اعمال صالحیت جهانی در مقابل دزدي دریایی خارج 
ها به کنترل فضاي هوایی باالي آن  افزایش مناطق دریاي سرزمینی دولت ویژه آن که به. شدند

ها را نیز محدود  انجامد و عمالً امکان اعمال صالحیت در فضاي باالي اقیانوس مناطق نیز می
مربوط به (ژنو  1958منطقه مجاور را که در کنوانسیون  1982عالوه کنوانسیون  به. کند می
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یعنی، در حالی که از یک . مایل فزایش داد 24عیین شده بود، به مایل ت 12) دریاي سرزمینی
طور مشخص به دزدي دریایی در زمره  یابد، ازسوي دیگر به طرف حیطه دریاهاي آزاد کاهش می

. شود تواند در منطقه مجاور با آن مقابله نماید، اشاره نمی مواردي که دولت ساحلی می
 وارد دزدي دریایی را نیز محدودم فوري در ارتباط باوزه عمل تعقیب چنین، این ابهام، ح هم
تواند در ارتباط با دزدي دریایی که در منطقه مجاورش رخ  چرا که دولت ساحلی نمی. نماید می

مایل، براي منطقه  200مشکل دیگر، از تعیین محدوده . داده است، اقدام به تعقیب فوري نماید
برداري  منطقه، دول ساحلی از حق انحصاري براي بهرهدر این . شود انحصاري اقتصادي ناشی می

با وجود صراحتی که در مورد تعمیم . باشند می دمن سایر منافع اقتصادي بهرهاز منابع دریایی و 
که  مبنی بر این(در مورد دزدي دریایی به منطقه انحصاري اقتصادي  1982مفاد کنوانسیون 

سرزمینی نیست، مواد مربوط به دزدي دریایی  چون منطقه انحصاري اقتصادي بخشی از دریاي
دانان بررسی وضعیت مقابله با  نظر برخی از حقوق به 1وجود دارد،.) باشد قابل تعمیم به آن می

که مواد مربوط به دزدي  توضیح آن. (دزدي دریایی در این منطقه تا حدودي پیچیده است
در مورد شمول مقررات  86ماده  .)باشدمی ملحوظ 1982ایی در قسمت هفتم کنوانسیون دری

هاي دریا  مقررات این قسمت در مورد کلیه قسمت«: مربوط به دریاهاي آزاد عنوان داشته است
هاي  که جزء منطقه انحصاري اقتصادي، دریاي سرزمینی یا آبهاي داخلی یک دولت یا آب

  » .مجمع الجزایري یک دولت مجمع الجزایري نباشد، اعمال می گردد
ها از اذعان داشته که در منطقه انحصاري اقتصادي همه دولت 58از سوي دیگر، اگرچه ماده 

ها برخوردارند، برخورداري از این حق آزادي کشتیرانی و پرواز بر فراز دریاها و دیگر آزادي
که این ها با سایر مقررات کنوانسیون منوط دانسته است، بدون اینها را به مطابقت آنآزادي

افزوده  86ماده . ررات را مشخص و عنوان نماید که کدام یک از مقررات در اولویت قرار دارندمق
 58موجب ماده ها بههایی که کلیه دولتگونه محدودیتی بر آزادياین ماده متضمن هیچ :است

خود تصریح  58باشد؛ در حالی که ماده در منطقه انحصاري اقتصادي از آن برخوردارند، نمی
جا که با این قسمت مغایرت تا آن) مربوط به دریاهاي آزاد( 115تا  88است، مواد  نموده

بدین ترتیب دول ساحلی . نداشته باشند، در مورد منطقه انحصاري اقتصادي اعمال خواهند شد
جا که هدف از تعیین منطقه انحصاري اقتصادي تأمین حق ممکن است ادعا نمایند از آن

                                                             
1. Botting. D' " The Pirates" ' Time Life Books ' Amsterdam ' 1978' P.22 
Cited by Brown. E.D' " Maritime Commercial Malpractices and Piracy under International 
Law" 'Maritime Policy and Management' Vole 8' 1981' P.99-107 
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مندي اقتصادي از این منطقه بوده است و وضعیت حقوقی این منطقه با  ها در بهره انحصاري آن
طور مبهم باقی مانده و مشخص نیست که این منطقه بخشی از  به 1982بندي کنوانسیون  جمله

دریاهاي آزاد باشد، این، تنها، در صالحیت دول ساحلی است که از آزادي دریانوردي در مقابل 
  . نماینداقدامات دزدي دریایی محافظت 

  
  1982و  1958هاي  هاي کنوانسیون سایر کاستی - 11 – 2

 1982کنوانسیون  100دریاهاي آزاد و ماده 1958کنوانسیون  14گونه که در متن ماده  همان
ها به همکاري جهت مقابله با دزدي دریایی و نه  شود، در اسناد فوق، تعهد دولت مشاهده می

البته با وجود صراحتی که در مفاد مواد مذکور وجود دارد، برخی . باشد مقابله با این جرایم می
ها را در زمینه دزدي دریایی به دو بخش، تعهد به همکاري و تعهد به  نظران تعهد دولت صاحب

حقوق قراردادي و حقوق «ها براساس  اند و معتقدند این تعهد دولت مقابله، تفکیک نموده
ز سوي دیگر، ارتکاب دزدي دریایی، به ارتکاب این جرم ا. المللی ایجاد شده است بین »عرفی

بنابراین، هرگونه اقدامی که با اهداف غیرشخصی صورت . براي اهداف شخصی محدود شده است
مشکل دیگر در تعریف دزدي دریایی آن است که، . گردد پذیرد، دزدي دریایی محسوب نمی

که  ضمن این. گیرد دیگر صورت می واسطه حمله یک کشتی علیه کشتی اقدام دزدي دریایی به
بایست لزوماً توسط  مشخص نیست ارتکاب دزدي دریایی در مناطق وراي دریاي سرزمینی می

طور واضح در بند مربوطه مشخص  یک کشتی دیگر صورت گیرد یا نه، چرا که این موضوع به
ام علیه کشتی دیگر مربوط به دریاهاي آزاد به اقد) الف( 1نشده است؛ یعنی در حالی که در بند 

حذف شده » دیگر«مربوط به منطقه انحصاري اقتصادي، کلمه ) الف( 2کند، در بند  اشاره می
بایست براساس قوانین  که این اقدام غیرقانونی می عالوه مفهوم کلمه غیرقانونی و این به. است

   .باشد درستی مشخص نمی المللی، به داخلی احصا گردد و یا براساس قوانین بین
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  :گفتار دوم
 المللی نگرشی بر تروریسم دریایی، در معاهدات بین

  رویدادهاي مهم تروریستی دریایی - 1
نخستین واقعه مهمی که توجه جامعه جهانی را به عدم کارایی تعریف دزدي دریایی، در 

. م 1961در سال  »سانتاماریا«ژنو جلب نمود، واقعه تصرف کشتی پرتغالی  1958کنوانسیون 
شکلی که بعداً عنوان شد، مطرح  جا که در آن زمان موضوع تروریسم دریایی به البته از آن. بود

 .عنوان یک اقدام تروریستی یاد نشد گاه به نبود؛ با وجود شباهت، از این واقعه تروریستی، هیچ
سرهنگ نفر از شورشیان پرتغالی به رهبري  71جریان بدین شکل بود که کشتی مذکور توسط 

شورشیان . در ابراز مخالفت با دیکتاتوري ساالزار، رئیس جمهور پرتغال، تصرف شد 1گالوا
عنوان مسافر وارد کشتی شدند و براي تصرف آن یک افسر را کشتند، یک نفر از خدمه را  به

  . مجروح کردند و در میان مسافران ایجاد رعب و وحشت نمودند
ها به نمایندگی از حرکت  بود؛ ولی بعداً معلوم شد که آنها مشخص ن در ابتدا دقیقاً هدف آن

دولت پرتغال با دزدي دریایی خواندن . اند دست به این اقدام زده 2طلبانه ملی پرتغال استقالل
این اقدام، از امریکا، هلند و انگلیس براي مقابله با شورشیان درخواست کمک کرد؛ اما گالوا 

آن را غرق خواهد » سانتا ماریا«هاي جنگی به  شتیتهدید نمود در صورت نزدیک شدن ک
دزدي دریایی » سانتاماریا«امریکا و انگلیس در ابتدا با این استدالل که اقدام به ربودن  3.نمود

شود، به درخواست پرتغال پاسخ مثبت داده و دستور تعقیب و در صورت امکان  محسوب می
تعاقباً انگلیس از این موضوع عقب نشینی و م. متوقف نمودن کشتی ربوده شده را صادر کردند

الملل و در راستاي مساعدت براي محافظت از زندگی افراد و  مطابق حقوق بین«: اعالم نمود
امریکا که به حمایت خود ادامه داد، اعالم » .ها در دریاي آزاد اقدام نموده است دارایی کشتی

الملل از دزدي دریایی و  حقوق بینکمک آن کشور در ارتباط با تعریف مشخص «: داشت که
صاحبان اصلی   منظور حمایت از مسافران و خدمه و بازگرداندن کشتی به شورش در کشتی و به

نفر شهروند آمریکایی در ارتباط با  42امریکا به موضوع حمایت از » .آن صورت گرفته است

                                                             
1. Colonel Galva 
2. Portuguese National Independence Movement (Iberian Liberation Movement)  

افـت درجـه   یدر ينامه بـرا  انی، پا»ییایدر یالملل نیم بیدر مقابله با جرا یه جهانر جامعیتداب«: ، کامرانیهاشم .3
  36، ص 1380ارشد، دانشگاه تهران، آذرماه  یکارشناس
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کشتی دانمارکی، باالخره با مساعدت یک  1.اي نکرد هیچ اشاره »دفاع از خود«موضوع 
سانتاماریا متوقف شد و افراد نیروهاي دریایی پرتغال و آمریکا وارد کشتی شده و در نهایت 

پس از واقعه فوق، در حالی که گفته  2.مسافران آزاد و شورشیان به برزیل پناهنده شدند
ها شامل هشت  حمله تروریستی علیه کشتی 47حدود  1987تا  1977هاي  طی سال: شود می

چه در میان این حوادث توجه  مورد انهدام کشتی رخ داده است، آن 11مورد کشتی ربایی و 
علیه کشتی ، 1985جامعه جهانی را به موضوع تروریسم دریایی جلب نمود، واقعه اکتبر 

روزه به مقصد مصر و  12کشتی مذکور بندر جنوا را براي یک سفر . بود »اکلیه لرو«تفریحی 
فلسطینی از گروه ابونضال در   4در دهانه کانال سوئز این کشتی به کنترل . اسرائیل ترك کرد

زندانی فلسطینی در اسراییل شدند و تهدید کردند در صورت  50آمد که خواستار آزادي 
طی این . هایشان کشتی را منفجر کرده و مسافران آن را خواهند کشت برآروده نشدن خواسته

اي  امریکا طی بیانیه. هوديِ امریکایی تبار بود، به قتل رسیدحمله یک نفر از مسافرین که یک ی
و  دزدي دریایی در دریاهاي آزاد ،گیري گروگان(ها به سه جرم  خواستار تحویل تروریست

 3ها حقوق داخلی خود و بر اساس قانون ملت  در این اعالمیه، امریکا با استناد به. شد) توطئه
دست  به زورها کنترل کشتی را با  ربایندگان را دزدان دریایی شناخته و استدالل نمود که آن

  . صورت گرفته است شخصیها براي اهداف  اند و تهدید به خشونت نموده و اقدامات آن گرفته
ژنو نیز پیوسته بود،  1958هاي  که امریکا در آن زمان به کنوانسیون چنین، با توجه به این هم

در ادامه این جریان، با تضمینی که . ربایندگان را به توطئه براي انجام دزدي دریایی متهم کرد
ها آزاد شدند؛  ها به تونس، گروگان گیران داده شد و فراهم نمودن امکان مسافرت آن به گروگان

امریکا گیران عازمِ تونس بود، توسط هواپیماهاي  اما زمانی که هواپیمايِ مصريِ حاملِ گروگان
گیر  دنبال این قضیه ایتالیا چهار فلسطینی را دست به. شد) ایتالیا(مجبور به فرود در سیسیل 

ها را به اتهام قتل و ربودن کشتی محاکمه  ها به امریکا موافقت نکرد و آن نمود اما با استرداد آن
  4.نمود

  
  حقوق دریاها و مسئله تروریسم دریایی 1982 و 1958هاي  کنوانسیون - 2

                                                             
  ۳۷همان منبع، ص  .١
  ۳۷همان منبع، ص  .٢

3. Law of Nations 
  38همان منبع، ص . 4
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حقوق دریاها اشاره صریحی به  1982و  1958هاي  ذکر است، کنوانسیون در ابتدا الزم به
هاي مذکور قابل اطالق به  اقدامات تروریستی در دریا ندارند و تنها مواردي که در کنوانسیون

دانان و محققین  ین اساس برخی حقوقهم بر. باشد باشد، جرایم دزدي دریایی می تروریسم می
غربی تروریسم دریایی را با دزدي دریایی مقایسه نموده و خواستار اعالم تروریسم دریایی به 

چه که در گفتار اول، پیرامون  بر خالف نظر فوق، با توجه به آن. اند جاي دزدي دریایی بوده
جهت مقابله با  1982و  1958اي ه تعریف دزدي دریایی مالحظه شد، ناتوانی مفاد کنوانسیون

نظران بوده  ها مورد پذیرش اکثر صاحب تروریسم دریایی و سایر اعمال خشونت بار علیه کشتی
ها، حمالت برانگیخته شده علیه شناورها  مشخصاً تعریف دزدي دریایی در این کنوانسیون. است

گیرد و لذا بر اساس این  بر نمیپذیرد، در  هاي غیر شخصی انجام می و هواپیماها را که با انگیزه
المللی براي سرکوبی دزدي دریایی که با انگیزه  ها تعهد یا الزامی براي همکاري بین کنوانسون

  . گیرد، وجود ندارد سیاسی صورت می
، در هر دو آکلیه لروو کشتی  سانتاماریا مشخصاً در رابطه با رخدادهاي کشتی: شود یادآور می

عالوه در هر دو رخداد اقدام  به. ا اهداف شخصی صورت نگرفته بودمورد جرایم ارتکابی ب
واسطه اقدام یک کشتی علیه کشتی دیگر  بار توسط مسافرین داخل کشتی و نه به خشونت

عنوان دزدي دریایی قلمداد  توان جرایم ارتکابی را به لذا، از این جهت نیز نمی. ارتکاب یافته بود
چه دزدي دریایی با وضعیت مربوط به  هاي فوق، اگر واقعیتاز سوي دیگر، با وجود . نمود

باري  ویژه از جهت آثار و عواقب زیان هاي این دو به تروریسم دریایی مطابقت ندارد، ولی مشابهت
بر این . باشند گذارند، قابل توجه می ها برجا می الملل و امنیت افراد و کشتی بین که بر تجارت

هاي  ها، مطابق کنوانسیون وظایف جدیدي را براي دولت تواند اساس، دو شرط کلی می
ها نسبت به اعمال یا تهدیدات تروریستی  المللی حقوق دریاها فراهم آورد که در واکنش آن بین

  . در دریاي آزاد تأثیر خواهد گذاشت
ها اعم از ساحلی  ، دریاهاي آزاد بر روي تمام دولت1982که، بر اساس کنوانسیون  این اولشرط 

که قسمتی از  ها، ادعاي هیچ دولتی مبنی بر این ، و در آن)87ماده (یا بدون ساحل باز است 
، و استفاده از دریاي )89ماده (تصرف خود درآورده است، معتبر نخواهد بود  دریاي آزاد را به

الذکر، یک حکم جدید در مورد  مورد اخیر). 88ماده (باشد  آزاد، براي مقاصد صلح جویانه می
هر «: آمده است 1982کنوانسیون  94چنین، در ماده  هم. باشد عدم اعمال خشونت بار می

هایی  نحو موثر صالحیت و نظارت خود را در مسائل اداري، فنی و اجتماعی بر کشتی دولتی به
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توان  ، که با توجه به موارد ذکر شده، می».نمایند کنند، اعمال می که پرچم آن را حمل می
  . شود هاي مورد اشاره، اعمال تروریستی را نیز شامل می خشونتعنوان داشت، 

هر دولت ترتیبی «: 1982از کنوانسیون  94ماده  7آن است که، بر اساسِ بند  شرط دوم
گونه واقعه دریایی  ها در مورد هر خواهد داد که توسط فرد یا افراد واجد شرایط یا تحت نظر آن

یاي آزاد، براي کشتی که پرچم دولت مزبور را حمل یا حادثه مربوط به دریانوردي در در
کند، وقوع یابد؛ و در نتیجه موجب وارد شدن خسارات جانی یا صدمات شدید به اتباع دول  می

زیست دریا  ها یا تأسیسات دولت دیگر یا به محیط دیگر شود یا سبب خسارات شدید به کشتی
این مقرره، تحقیق و بازرسی درباره یک عمل لذا بر اساس » .عمل آید گردد، تحقیقات الزم به

تروریستی در صورتی که ثابت شود نسبت به یک کشتی که از لحاظ قانونی پرچم قابل 
  .باشد شناسایی دارد، صورت گرفته است، امکان پذیر می

  
و پروتکل الحاقی  1کنوانسیون مقابله با اَعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي - 3

  مربوطه
نامه مجمع عمومی سازمان ملل  قطع. المللی را به همراه داشت واکنش بین »اکلیه لرو«قضیه 

نامه  این قطع. ، کمی پس از واقعه فوق تصویب شد1985متحد درباره تروریسم، در سپتامبر 
خواهد، اقدام مقتضی براي  المللی می شاملِ بندي است که طی آن از سازمان دریانوردي بین

نامه مذاکراتی به ابتکار  دنبال صدور این قطع به. سم دریایی را پیشنهاد نمایدمبارزه با تروری
منجر به  1986المللی انجام شد، که در سپتامبر  ایاالت متحده امریکا در سازمان دریانوردي بین

تدوین یک سري استانداردهاي جهانی براي امنیت بنادر و مقابله با اقدامات تروریستی گردید؛ و 
در ادامه،  2.المللی نیز موضوع را مورد توجه قرار داد ال آن شوراي سازمان دریانوردي بیندنب به

تدوین یک  3هاي اتریش، ایتالیا و مصر همراه دولت ، شوراي آن سازمان، به57طی نشست 
                                                             
1. "Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation" (SUA Convention) ' (agreed 3/88) 

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون " ران، به موجب يا ياسالم يجمهور: الزم به ذکر است
با اعمال غيرقانوني عليه مقابله با اَعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله 

ده يون و پروتکل مذکور ملحق گرديبه کنوانس ۱۳/۹/۱۳۸۷در مورخه  "سكوهاي ثابت واقع در فالت قاره ايمني
  . است

2. IMO Doc MSC/Care 443 ' 26 September 1986  
ن دو يـ ش بـه ا يوستن اترير بودند، اما علت پيدرگ» له لروياک« يه کشتيماً در قضيا و مصر مستقيتاليدو کشور ا .٣

  .  کشور، با توجه به منابع در دسترس، مشخص نشد
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هاي ایکائو در مقابله  المللی در زمینه مقابله با تروریسم دریایی را مشابه کنوانسیون معاهده بین
شوراي مذکور با در اولویت قرار دادن تدوین کنوانسیون  1.تروریسم هوایی پیشنهاد نمودند با

. پیشنهادي، کمیته موقتی را در خصوص اقدامات غیر قانونی علیه امنیت دریانوردي تشکیل داد
نویس  تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت پیش 1987کمیته مذکور در ماه هاي مارس و مه 

یز با هدف مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه سکوهاي ثابت در فالت قاره، در یک پروتکل را ن
هاي تهیه شده براي هر دو سند در پنجاه و هشتمین نشست  پیش نویس. برنامه قرار دهد

المللی مورد بررسی قرار گرفت و باالخره اسناد مذکور طی کنفرانس  سازمان دریانوردي بین
تشکیل شد، به تصویب  »رم«در  »فائو«در مقر  1988مارس  10الی 1 المللی که در تاریخ  بین

عنوان اولین  کنوانسیون و پروتکل مورد بحث به. االجرا گردید الزم 1992رسید و در مارس 
المللی در مناطق دریایی، وراي حیطه  براي مبارزه با تروریسم بین معاهدات از نوع خود،

ل تطبیق با اقدامات غیرقانونی علیه امنیت دریانوردي ها، یک نظام حقوقی قاب صالحیت دولت
نماید و  المللی وجود دارد را ایجاد می چه در نظام مربوط به هوانوردي بین المللی، شبیه آن بین

هاي ایکائو، مربوط به  همین دلیل بسیاري از مقررات این کنوانسیون، ملهِم از کنوانسیون به
کنوانسیون، شامل بیست و دو ماده و یک پروتکل ضمیمه براي  2.باشد امنیت هوانوردي می

جلوگیري از اقدامات نامشروع علیه امنیت تأسیسات سکوهاي ثابتی که در فالت قاره قرار 
  : باشد که عبارتند از بخش می »پنج«مقررات کنوانسیون شامل . باشدگرفته است، می

دامنه شمول کنوانسیون  هاي مشمول مقررات این کنوانسیون و  کشتی ،مقدمه
سیستم تعقیب و  ،)3ماده(گیرد  ها را در بر می جرایمی که کنوانسیون آن ،)1،2،4مواد(

  ).22تا  16مواد (و روش حل اختالفات و مواد نهایی  )15تا  5مواد ( استرداد 
  
  بررسی مفاد کنوانسیون مقابله با اَعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي -  3 – 1
  :شناورهاي مشمول کنوانسیون - 3 – 1 – 1

                                                             
1. IMO Doc C 57/D 

  :، عبارتند ازيت هوانوردينه امنيدر زم يالملل نيب يمعاهدات الزم االجرا .٢
  )۱۹۶۳و، يتوک( ما يدر هواپ ياقدامات ارتکاب يها و بعض ون مربوط به خالفيکنوانس .۱
  )۱۹۷۰الهه، (ما يهواپ ير قانونياز تصرف غ يريشگيون پيکنوانس .۲
  )۱۹۷۱مونترال، ( يکشور ييمايهواپ يمنيه ايعل ير قانونياز اقدامات غ يريشگيون پيکنوانس .۳
  )۱۹۸۸مونترال، ( يکشور يالملل نيب ييمايهواپ يها در فرودگاه ير قانونياز اقدامات خشن غ يريشگيپروتکل پ .۴

Archive of SID

www.SID.ir



 گانجعفر کوشا، فرهاد شاي 

 

  

  

  

  

  

113 

ست
سیا

 و 
وق

 حق
امه

نشن
دا

  
ره 

شما
15 ،

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
90

  

 

طور دائمی به باشد که بههر نوع شناوري می«: این کنوانسیون، کشتی عبارت از 1از نظر ماده 
بستر دریا متصل نگردیده باشد، و شامل شناورهاي داراي نیروي محرك خارجی، شناورهاي 

ها، از جمله این تعریف همه کشتیجا که اما از آن» .گرددغوطه ور و هر نوع شناور دیگر نیز می
هایی که در حال دریانوردي گیرد، کشتیهایی که در حال دریانوردي نیستند را در بر میکشتی

. باشنداند از شمول این کنوانسیون مستثنی مینبوده یا کالً از سرویس حمل و نقل خارج شده
هاي متعلقه بر مصونیت چنین، تأکید شده است موارد مطروحه در این کنوانسیون برهم

هاي دولتی مورد استفاده جهت اهداف غیر تجاري، تأثیر گذار هاي جنگی و سایر کشتی کشتی
  .باشدنمی

  : مناطق دریایی شمول کنوانسیون - 3 – 1 – 2
در حال ورود، عبور یا : گردد کههایی اعمال میقابلیت اجراي این کنوانسیون در مورد کشتی

واقع در وراي حد خارجی دریاي سرزمینی یک کشور واحد یا حدود جانبی هاي خروج از آب
دریاي سرزمینی یک کشور با کشورهاي مجاور باشد یا براي حرکت در چنین مسیري 

بدین ترتیب اگر کشتی در حال دریانوردي ) کنوانسیون مذکور 4ماده . (ریزي شده باشد برنامه
ینی یک دولت یا در حال دریانوردي در حدود هاي فراتر از حد خارجی دریاي سرزمدر آب

ریزي اي از قَبل برنامههاي مقابل باشد و یا به گونهجانبی دریاي سرزمینی یک دولت با دولت
اي در شمول مقررات شده باشد که کشتی مذکور در این نواحی دریانوردي نماید، چنین کشتی

  . شودکنوانسیون گنجانیده می
هاي داخلی یا سرزمینی یک دولت واحد دریایی صرفاً محدود به آب بر این اساس، اگر سفر

، خواه دولت صاحب پرچم یا غیر آن، این ماده در خصوص )1کشتیرانی ساحلی یا کابوتاژ(باشد 
در . شودمی آن، قوانین دولت صاحب پرچم اعمالکشتی مربوطه قابلیت اعمال ندارد و در مورد 

زمانی که جرم در داخل کشتی در حال انجام : مثالً(د فوق موارد عدم صدق کنوانسیون با بن
غیر از دولتی  - هاي عضوچه متهم یا مجرم در سرزمین یکی از دولت، چنان)کابوتاژ واقع شود

  .یافت شود، مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود -هایش رخ داده استکه جرم در آب
  
  :کنوانسیونبررسی جرایم مندرج در  - 3 – 1 – 3

هاي مورد نظر کنوانسیون را شکل دهند، در تشریح اقدامات مختلفی که ممکن است جرم
هر «: 3بر اساس ماده  2.بهره برده استاحصایی  ، از شیوه3معاهده مذکور مطابق ماده 

                                                             
1. Cabot age 

  :لين، از مقاله ذيام يمختار يمرتض: ، ترجمه» م مربوطهيو جرا ييايدر يهاتيفعال«: ديممتاز، جمش. ٢
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تلقی  مجرمطور غیر قانونی و از روي عمد، مرتکب یکی از اقدمات ذیل گردد، شخصی که به
  :خواهد شد

تصرف یا اعمال کنترل بر کشتی از طریق توسل یا تهدید به قوه قهریه یا از طریق هرگونه  -1
  .اقدام رعب انگیز

که این عمل، آمیز علیه هر شخص حاضر در کشتی، مشروط بر آناقدام به عمل خشونت -2
  .احتمال به مخاطره افکندنِ دریانورديِ ایمنِ آن کشتی را به همراه داشته باشد

3- م نمودنِ کشتی یا باعث ورود خسارت به کشتی یا کاالي آن شدن در صورتی که منهد
  .احتمال به مخاطره افکندن دریانوردي ایمن آن کشتی را به همراه داشته باشد

اي در کشتی، به هر طریق، که تعبیه نمودن یا فراهم نمودن زمینه تعبیه هر وسیله یا ماده -4
همراه داشته باشد یا باعث ورود خسارت شدن به آن کشتی یا بهاحتمال انهدام آن کشتی را 

کاالي آن، که دریانوردي ایمن کشتی را به مخاطره افکند یا احتمال به مخاطره افکندن آن را 
  .همراه داشته باشدبه
منهدم نمودن یا وارد آوردن خسارات جدي نسبت به تسهیالت دریانوردي یا اخالل جدي  -5

، در صورتی که چنین عملی احتمال به مخاطره افکندن دریانوردي ایمن کشتی در عملکرد آنها
  . را به همراه داشته باشد

ها آگاه است و در نتیجه امنیت کننده از نادرست بودن آنارسال اطالعاتی که شخص ارسال - 6
  .دریانوردي کشتی را به مخاطره افکند

کاب یا شروع به ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در معدوم نمودن یا قتل افراد، در رابطه با ارت -7
  .3تا  1بندهاي 

عنوان نماید یا به 7الی  1چنین هر کسی که شروع به ارتکاب جرایم مندرج در بندهاي هم
معاونت مستقیم در ارتکاب هر یک از جرایم مذکور که توسط هر شخص دیگري ارتکاب گردیده 

. شودبا شخص مرتکب نماید، مجرم شناخته میباشد، یا به هر صورت دیگري همکاري 
و » .انجام شده باشد عمدي صورتاَعمال مجرمانه باید به«: داردکنوانسیون مذکور اشعار می

که چنین اعمالی حتماً به نتیجه هم این احتماالً به معنی لزوم وجود نیت مجرمانه است، نه این
براي تحقق  3ي انجام اقدامات مذکور در ماده عبارت دیگر نفس وجود نیت مجرمانه برابه. برسد

  . نتیجه دلخواه مجرم نیز منتهی نشده باشدجرم کافیست، گرچه این اقدامات به
  

                                                                                                                                               
Les infractions lies aux activities Maritimes ' Droit International Penal ' Cedin Paris X ' 2000 
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4 – 1 – 3 – عمال صالحیت قضایی توسط کشورهاا:  
را  اختیاريو دیگري  اجباريگیرانه، یکی گونه صالحیت پیش دوکنوانسیون مزبور  6ماده 

  :سازدبرقرار می
  
  
  :صالحیت اجباري – 3 – 1 – 4 – 1

نحوي از انحاء صالحیت اجباري حالتی را مدنظر قرار داده است که جرم انجام یافته به
در این وضعیت، هر دولت عضو این کنوانسیون . مزبور را به چالش گرفته است حاکمیت دولت

موظف است صالحیت خود را درباره جرایم مطروحه، در صورتی که تحت شرایط ذیل صورت 
  : پذیرفته باشد، اعمال نماید

هنگامی که جرم علیه یک کشتی یا در یک کشتی واقع گردیده که در زمان ارتکاب جرم،  - 1
  .کشور مزبور را بر افراشته است پرچم

  .هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور، شامل دریاي سرزمینی آن، واقع گردیده است -2
  ) 6ماده  1بند . (هنگامی که جرم توسط یکی از اتباع آن کشور ارتکاب گردیده است -3

اند، پذیرفته ها جهت اعمال صالحیت خودترین معیارهایی را که دولتکنوانسیون مذکور، رایج
  . عنوان صالحیت اجباري پذیرفته استبه
  
  :صالحیت اختیاري – 3 – 1 – 4 – 2

گاه عادي در یک کشور دارد با تبعه همان را که اقامت بدون تابعیتکنوانسیون مزبور یک فرد 
منظور تشخیص جرم کشور یکسان دانسته و بنابر این ممکن است صالحیت آن دولت، به

سازد که به ها را مجاز میچنین، کنوانسیون مزبور دولتهم. وي، اعمال گرددارتکابی توسط 
ها و بدون در نظر گرفتن مکان وقوع جرم یا تابعیت مجرم یا برخی از جرایم بنابر ماهیت آن

اي هستند که به اعتبار ملی یا اخالقی دولت مربوطه این جرایم به گونه. قربانی، رسیدگی نمایند
چنین، برخی از جرایم ممکن است به منافع و موقعیت یک  هم. رسانندآن آسیب میو یا امنیت 

  . گردي لطمه بزنندکشور به لحاظ جهان
  : باشندبه شرح ذیل می صالحیت اختیاريموارد 

هنگامی که جرم، توسط فرد بدونِ تابعیتی ارتکاب گردیده که محل سکونت عادي وي در  -  1
  .واقع است) کنوانسیونکشورهاي طرف (آن کشور 
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هنگامی که در جریان ارتکاب جرم یکی از اتباع آن کشور به گروگان گرفته شود، تهدید  - 2
  .گردد، جراحتی به وي وارد آید و یا به قتل برسد

هنگامی که جرم در جهت تالش براي اجبار آن کشور به انجام یا خودداري از انجام یک  - 3
  )6ماده  2ند ب. (عمل، ارتکاب گردیده است

نداشت، آن است که، دولتی  هاي سابق وجودنکته جدید در کنوانسیون حاضر که در کنوانسیون
که مایل است صالحیت اختیاري خود را بر اعمال تروریستی برقرار نماید باید این نیت خود به 

صورتی برساند و در » المللیدبیرکل سازمان دریانوردي بین«اعمال صالحیت را به اطالع 
که بعداً تصمیم به لغو این صالحیت بگیرد نیز این تصمیم باید به اطالع مقام مذکور رسانده 

هاي ، شرط الزم براي اعمالِ صالحیت اختیاري از طرف دولت3اساس بند  بنابراین، بر. شود
  . باشدالمللی از چنین قصدي میعضو، مطلع نمودن قبلی دبیرکل سازمان دریانوردي بین

هر کشور عضوي که در قلمرو آن، مجرم یا شخص «: کنوانسیون 7موجب ماده چنین، بههم
کند مطابق قوانین محض این که مجاب شد که شرایط ایجاب میمورد اتهام حضور دارد، به

خود، نسبت به توقیف یا اتخاذ هر گونه اقدام دیگر اقدام خواهد کرد تا از حضور وي تا زمان 
الزم به ذکر  ».یا استرداد اطمینان حاصل نمایدوند مربوط به دادرسی کیفري الزم جهت انجام ر

هاي مقدماتی در مورد است کشور مزبور مطابق قانون خویش، بالفاصله نسبت به انجام بازجویی
  )7ماده  1مستفاد از بند. (حقایق، اقدام خواهد نمود

  
  :استرداد – 3 – 1 – 5

قید و شرط اصلی اختصاص دارد که برحسب ، به اجراي مطلق و بی1988کنوانسیون  10ماده 
ش یافت شده است را مجازات کند و یا آن هر دولت متعاهد باید مجرمی را که در سرزمین

اگر چندین دولت برآنند تا صالحیت خود را اعمال نمایند، حق انتخاب با دولتی . مسترد دارد
بایست به منافع و دولت مذکور، ضمن اعمالِ صالحیت، می. اختیار دارد است که متهم را در

وقوع پیوسته توجه اي که در آن و یا علیه آن جرم بههاي دولت صاحب پرچم کشتیمسئولیت
، براي 1988کنوانسیون  11در ماده . داشته و حقوق شخص ذي ربط را نیز در نظر بگیرد

هاي مدعی و وجود قرارداد استرداد میان دولتکه منوط بهدر صورتی  -تسهیل در امر استرداد
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آزادي عمل خواهد ) خوانده(بینی شده است که دولت مدعی علیه پیش -.مدعی علیه نباشد
   1.عنوان مبنايِ حقوقیِ استرداد مجرم، مورد لحاظ قرار دهدداشت که مقررات ذکر شده را به

هاي طرف کنوانسیون که در قوانین دولتچه فردي یکی از جرایم فهرست شده در چنان
بایست فرد متهم را به یکی از می شده را مرتکب گردد، آن دولت یا معاهده نیز منظور

که وي را هاي دیگر طرف معاهده که درخواست استرداد نموده است، مسترد دارد و یا این دولت
 3د، فهرست جرایم در ماده نتواند از محاکمه معاف گردکه مجرمیبراي این. محاکمه نماید

گردد تا تضمین هاي متعاهد درخواست میاز دولت 11و  6کنوانسیون ذکر و براساس مواد 
  .عنوان جرایم قابل استرداد در قوانین داخلی شان درج گرددبه 3نمایند جرایم مذکور در ماده 

  
  :وظیفه همکاري – 3 – 1 – 6

، همکاري بین اعضأ را در تهیه اسناد و مدارك، نه تنها در ارتباط با 1988کنوانسیون  12ماده 
شود، را نیز خواستار ها، بلکه در مراحلی که به محاکمه منتهی میدادرسی مورد به مورد پرونده

کار رفته است که منظور از آن، به» در کمک به گردآوري«در بند مربوطه، عبارت . شده است
هاي عضو در تمام مراحل منتهی به محاکمه و داشتن وظیفه همکاري دولت بر استمرارتأکید 

  . باشدصدور حکم متهمان به اعمال تروریستی می
  
  2پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهاي ثابت واقع در فالت قاره – 4

تدوین گردیده  3سکوهاي ثابتروي  این پروتکل که در جهت مقابله با اقدامات تروریستی بر
رم را به سکوهاي ثابت واقع در فالت قاره گسترش  1988است، ترتیبات مندرج در کنوانسیون 

                                                             
  :لياز مقاله ذن، يام يمختار يمرتض: ، ترجمه»م مربوطهيو جرا ييايدر يهاتيفعال«: ديممتاز، جمش. ١

Les infractions lies aux activities Maritimes ' Droit International Penal ' Cedin Paris X ' 2000  
2. Protocol for the Suppression of Unlawful acts Against the Safety of Fixed Platforms 
Located on the Continental Shelf " (SUA Protocol) 

ل يان نامه ذيتوانند به پا ي، م)رم ۱۹۸۸( يون و پروتکل الحاقيافت متن کامل کنوانسيان محترم، جهت دريدانشجو
  :نديمراجعه نما

افت درجـه  يدر ينامه برااني، پا»رانيا يو حقوق جزا يالمللنيدر اسناد ب ييايم دريجرا يبررس«: گان، فرهاديشا
  ۲۲۶-۲۱۰صص  -١٣٨٧قات تهران، بهمن ماه يعلوم و تحقواحد  -يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يکارشناس

ا يـ  يبردارا بهرهيمنظور اکتشاف است که به يمصنوع يميا سازه دايسات يثابت، تأس ين پروتکل، سکويدر ا. ٣
  .ا وصل شده باشديگر به بستر دريد يمقاصد اقتصاد
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طور عمد طور غیرقانونی و بهپروتکل، در صورتی که هر شخصی به 2براساس ماده . دهدمی
  :اقدامات زیر را انجام دهد، مرتکب جرم شده است

کنترل بر سکوي ثابت با توسل به زور یا تهدید آن یا هر گونه اقدام رعب تصرف یا اعمال ) الف
  ؛ یاانگیز

آمیز علیه اشخاص روي سکوي ثابت، در صورتی که آن عمل احتماالً انجام عمل خشونت) ب
  ؛ یاها را به مخاطره اندازدایمنی آن

  ؛ یابه مخاطره اندازدانهدام سکوي ثابت یا ایراد خسارت به آن که احتماالً ایمنی آن را ) پ
اي به هر ترتیب بر روي کارگذاري یا فراهم نمودن موجبات کارگذاري دستگاه یا ماده) ت

سکوي ثابت که احتماالً موجب انهدام آن سکوي ثابت گردد یا احتماالً ایمنی آن را به مخاطره 
  ؛ یااندازد

ه ارتکاب هر یک از جرائم قتل یا مجروح نمودن هر شخصی در راستاي ارتکاب یا مبادرت ب) ث
  .)ت(تا ) الف(مندرج در جزءهاي 

عنوان معاون جرم در ارتکاب آن ها نماید یا بهدر ضمن، هر کسی که شروع به ارتکاب این جرم
هاي عضو را ملزم چنین دولتکنوانسیون مذکور هم. شودمشارکت نماید، مجرم شناخته می

که مورد را به مقامات قانونی ها مسترد نموده و یا اینآننماید تا مجرمین را به دولت متبوع می
باشند در خصوص مقابله با جرائمی که مورد عالوه متعهد میههاي عضو بدولت. ارجاع دهند

  .توجه کنوانسیون قرار گرفته به یکدیگر مساعدت نمایند
  
  ها در پروتکلموارد اعمال صالحیت قضایی توسط دولت –

  ):صالحیت اجباري( .جرایم ذیل، اعمال صالحیت دول عضو ضروري استدر ارتباط با 
جرم، علیه یا روي سکوي ثابت در حالی صورت گیرد که آن سکو در فالت قاره آن کشور ) الف

  ؛ واقع شده باشد
  .توسط اتباع آن کشور صورت گرفته باشد) ب

  . ، احراز صالحیت نمایدتواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زیرچنین میکشور عضو، هم
  
  ):صالحیت اختیاري(

  ؛چه توسط شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته باشد که درآن کشور اقامت دائم داردچنان) الف
  ؛چه در حین ارتکاب، تبعه آن کشور توقیف، تهدید یا مجروح شده یا به قتل برسدچنان) ب
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انجام یا عدم انجام عملی صورت چه در تالشی جهت مجبور کردن آن کشور، به چنان) پ
  .پذیرد

 
  :گیري نتیجه

جهت مقابله با دزدي دریایی و ) 1982(ژنو و حقوق دریاها  1958هاي ناتوانی مفاد کنوانسیون
این . دانان بوده استها، از همان ابتدا مورد توجه حقوقبار علیه کشتیسایر اعمال خشونت

  : عنوان کلی مورد توجه قرار داد دوتوان در ها را میکاستی
  ؛ و، دهندها تعریف محدودي از موارد دزدي دریایی ارائه میاین کنوانسیون -1
وراي دریاي حوزه اعمال صالحیت جهانی در مقابله با دزدي دریایی را به منطقه  -2

  . نمایندمیمحدود  هاسرزمینی دولت
هاي جدیدي از مناطق دریایی، در مقایسه حوزهواسطه تعیین به 1982که کنوانسیون ضمن این

  .دهدتري در مقابله با اقدامات دزدي دریایی از خود نشان میکارایی ضعیف 1958با کنوانسیون 
هاي مربوط به سرقت مسلحانه و دزدي دریایی مورد توجه قرار در صورتی که آخرین گزارش
  :شویمگیرد با چند واقعیت آشنا می

  ،اندهاي داخلی کشورهاي در حال توسعه اتفاق افتادهگزارش شده، در آب اکثریت موارد -1
 ،انداتفاق افتاده هاتنگهتعداد زیادي از این وقایع در  -2
اکثر کشورهاي فوق، در حال حاضر، از نظر توجه حقوقی به مسائل و موضوعات دریانوردي و  -3

 ،یا متوسطی قرار دارندچنین امکان اعمال صالحیت قضایی در حد پایین و هم
اکثریت این کشورها حوزه وسیعی از مناطق دریایی مختلف را در اختیار دارند که با توجه به  -4

ها چنین اعمال صالحیت قضایی براي آن-هاي امنیتی و همها، ارائه تضمینامکانات محدود آن
  1.میسر نیست

گیرد، ا حوزه دریاهاي آزاد را در بر میبدین ترتیب، موضوع دزدي دریایی که مبارزه با آن، تنه
چون مورد تجارت برده، موضوعی متعلق به گذشته نباشد، الاقل براي جامعه جهانی اگر هم

المللی  در این رابطه، فقدان وقایعی که در محدوده نظام حقوقی بین. چندان نگران کننده نیست
همین ترتیب فقدان اقدامات مقابله با دزدي دریایی، قرار گیرند و به) مربوط به دزدي دریایی(

در  سانتا ماریاتنها با واقعه کشتی  70تا اوایل  30طی چند دهه، به طوري که از اواخر دهه 
روبرو هستیم، موجب شده است تا بسیاري از نویسندگان هنگامی که حقوق  1961سال 

                                                             
1. " UNICPOLOS 2' A Discussion Paper Compiled by the International Ocean Institute" Op 
cit' P.19 
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بندي مواد مربوطه، نها به تکرار جملهکنند، تالملل مربوط به دزدي دریایی را تشریح می بین
در این راستا، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در . پردازندگونه تجزیه و تحلیلی میبدون هیچ

ها در محدوده دریاي سرزمینی بیشتر حمالت علیه کشتی«: گزارش خود اعالم داشته است
الملل دریاها در مورد نگیرد، که در چارچوب تعریف کنوانسیون حقوق بیها صورت میدولت

براساس نظر دفتر سازمان «: دبیرکل در این گزارش افزوده است» .گنجددزدي دریایی نمی
صورت یک جرم اغوا کننده به کارانجنایتکه دزدي دریایی را براي  آنچهالمللی،  دریانوردي بین

اي موجود در چارچوب قرارداده(درآورده است، مشکالت مربوط به اقدام موثر قانونی 
زنان دریایی در حوزه دریاي و عدم تمایل بسیاري از کشورها در تعقیب راه) المللی بین

بر همین » .باشدواسطه جرم ارتکابی در حوزه اعمال صالحیت سایر کشورها میشان به سرزمینی
ز ها نیاساس است که دفتر مذکور واژه دزدي دریایی را براي موارد سرقت مسلحانه علیه کشتی

   1.مورد استفاده قرار داده است
انگیزد، موارد سرقت مسلحانه چه که در شرایط کنونی نگرانی جامعه جهانی را بر میپس، آن

ها است و بر همین اساس جامعه جهانی باید امکاناتی را فراهم نماید تا بتواند در علیه کشتی
دزدي «لذا، بر این اساس . بپردازندها نیز به مقابله با این جرایم حوزه دریاي سرزمینی دولت

قصد انجام سرقت بهگونه ورود به شناوري دیگر  هر اقدامی که شامل هر: دریایی عبارت است از
کارگیري زور در مراحل بعدي آن هکارگیري زور و یا امکان بهیا دیگر جنایات که در آن قصد ب

هاي  المللی نیز در گزارشانوردي بیندر همین راستا، دفتر سازمان دری» .جرم وجود داشته باشد
  2.شوندتفاوتی قائل نمی» هاي کوچک، سرقت مسلحانه و دزدي دریاییدزدي«خود بین 

تدریج المللی مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ لیکن بهاگرچه تعریف فوق توسط جامعه بین
» رقت مسلحانهس«در واقع مفهوم اضافی . اندجاي خود را در محاورات معاصر باز کرده

بنابراین زمانی . افتندها اتفاق میشود که در حوزه صالحیت قضایی دولتمواردي را شامل می
کنیم، براساس را مالحظه می» هادزدي دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی«که عنوان 

به هرگونه اقدام غیرقانونی «: المللی ارائه داده استچه که سازمان دریانوردي بینآن
آمیز و یا تصرف و یا هرگونه غارت، انهدام و یا تهدید در ارتباط با این جرایم اطالق  خشونت

شود و اقدامی است به غیر از دزدي دریایی، علیه یک کشتی، افراد و مایملک داخل کشتی  می

                                                             
1. A/56/58 ' 9 March 2001 
2. " UNICPOLOS 2' A Discussion Paper Compiled by the International Ocean Institute" Op 
cit ' P.18  
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بدین ترتیب با توضیحات  1».گیردکه در حیطه صالحیت حوزه قضایی یک دولت صورت می
اي تحول مفهوم دزدي دریایی، به ویژه از جهت اعمال صالحیت در مناطق فوق و در راست

عنوان رم به) 1988(گیرد، کنوانسیون مختلف دریایی که اَعمال مجرمانه در آن صورت می
المللی اولین قدم در توسعه حقوق قراردادي در تعریف دزدي دریایی، مورد توجه جامعه بین

) مربوط به امنیت دریانوردي(رم  1988وانسیون و پروتکل طوري که، کنبه. قرار گرفته است
ها توانند بسیاري از خألهاي اعمال صالحیت در مورد جرایم دریایی، به هنگامی که کشتی می

  .برند را پر نمایندهاي بین المللی بسر میها و آبدر مسیر دریاي سرزمینی هستند و یا در تنگه
  

   

                                                             
افت درجه يدر يبرا نامهاني، پا»ييايدر يالمللنيم بيدر مقابله با جرا ير جامعه جهانيتداب«: ، کامرانيهاشم. ١

  ٥٧- ٥٦، صص ١٣٨٠ارشد، دانشگاه تهران، آذرماه  يکارشناس
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  پیوست
  1مناطق دریایی

  

                                                             
، انتشارات کتابخانه گنج دانش، يياها، ترجمه دکتر بهمن آقايالملل درنيحقوق ب: ن و لو، آلنيل، رابيچرچ. ١

  ۳۷۵، ص ۱۳۸۵چاپ چهارم 
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