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 یاقتصاد ـ یانحصار ۀمنطق در یرسانسوختی حقوق تیوضع
 یالمللنیب دادگاه ییقضا یۀرو بر هیتک با ییایدر مناطق ریسا و

 اهایدر حقوق
 2یرشعبانیام ابوطالب ،*1یرعباسیم دباقریس

 

 دهیچک
. شا   ینا یبشیپا  اهاا ی ر حقاو   ونیکنوانسا   ر باار  نیاولا  یبااا  یاقتصاا   -یانحصار ۀمنطق
 پاسا   هاا آن یهاا خواساته  باه  یا یز ح و  تا یساحل  ول به منطقه نیا یاعطا اب ونیکنوانس
 ق رتمنا    ول  ها   یما  پوشاش  را هاانوسیاق از یاعظم بخش منطقه نیا که آنجا ازاما . گفت
 یراضا  ابا  ی قلا تع یسااحل   ولات  باه  منطقه نیا  ر هاتیصالح و حقو  تمام نکهیا به ییای ر

. شا   منطقه نیا  ر تیحاکم یجا به حاکمه حقو  نها  کا نحاکم فاختال نیاۀ جینت. نش ن 
 قااعع  اخاتالف  حا    ر نفاع  یذ  ول نیبا  اخاتالف  مواقع  ر ت یحاکم نها  باخالف نها  نیا
 یمنااعق  از یکا ی 2891 سال  ر اهای ر حقو  ونیکنوانس بیتصو از بع   ی ل نیهم به  یستن

. است یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق شو  یم آن به وطماب یتیصالح اختالفات زانیم نیشتایب که
  ا گاا   کاه  بو  یخارج یایگیماه یشناورها به یرسانسوخت یتیصالح اختالفات نیا از یکی
 را آن فیا تکل ایا نیاجیو کاش نفات  ۀپاون   ر 1122 سال  ر ساانجام  اهای ر حقو  یالمللنیب

 ییقضاا  نهاا   نیا ا مااتط   آرا ایسا و یرأ نیا با هیتک با میخواهیم پژوهش نیا  ر. کا  روشن
 زیا ن ییایا  ر منااعق  ایساا  و ماککور  ۀمنطقا   ر شاناورها  ایساا  باه  یرساان سوخت خصوص ر
 .میکن یایگجهینت

 کلیدواژگان
 اهاا  ی ر حقاو   ونیکنوانسا  اها ی ر حقو  یالمللنیب  ا گا   یرسانسوخت  G اینیاجیو ۀپاون 
  ی.اقتصا  -یانحصار ۀمنطق

                                                           
)نویسان ۀ   اانیا ا تهااان   تهاان   انشگا   یاسیس علوم و حقو  ۀ انشک  المل  نیب و یعموم حقو  گاو  استا . 2
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 مقدمه
 انجاام  بناا ر  و ساواح    ر تنهاا  مختلاف  یشاناورها  به یرسانسوخت اتیعمل یکنون یای ن  ر
 ییتواناا  نیا رسانسوخت یشناورها عنوان تحت ییشناورها یفناور رش  م   به بلکه  شو ینم
 شاناورها  نیا ا گاا  ی  تعطار به.  هن  انجام را اتیعمل نیا زین ای ر ۀانیم  ر یحت که ان افتهی را
 تیا فعال نیا ا. کنن یم فایا را اریس سوخت انتقال یهاستگا یا نقش هاانوسیاق و اهای ر ۀپهن  ر

 یشناورها صاحطان  یعا را یکالن سو  نکهیا با عالو  اها ی ر ۀپهن  ر وقوع صورت  ر  یاقتصا 
 باه  زیااا   اسات  ساو من   اریبس زین تسوخ ۀکنن افتی ر یشناورها یباا کن  یم رسانسوخت

 وقات  هام  اسااس   نیا ا باا  کنن   یایگسوخت شون  بنا ر وار  نکهیا ب ون  ه یم اجاز  هانآ
 M/V) کننا   پا اخات  عاوار   بناا ر  به ورو  یباا نیستن  مجطور هم و شو ینم گافته هانآ

Virginia G Case, 2014: Diss. Op of Judge Ndiaye, 259-260 .) باه   سات یا شا     عوام 
 مختلاف   ول یاقتصاا   -یانحصار مناعق  ر تیفعال نیا گکشته ۀ ه  و  ر تا  ا ن  هم  ست
 یعاول  اماا  (. Lagoni, 2007: 615) شاو   عیشاا  اریبسا  یغاب یقایآفا ۀمنطق یها ولت ژ یوبه

 مختلاف  هاات یتوج با کی ها و ش  روروبه یساحل  ول یباخ مخالفت با انیجا نیا که  ینکش
 نیا ا و اعاالم  یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر خو  یهاتیصالح و حقو  مشمول را تیفعال نیا

 قلمااو   ر را ماککور  تیا فعال هاشناور نیا پاچم صاحب  ول مقاب   ر. کا ن  فیتوقرا  شناورها
 هنکاایا بااه توجااه بااا. کا ناا  ر  را یساااحل  ول یا عاهااا و  انسااتن  2یاانیکشاات یآزا  اصاا 
 اهاا ی ر حقو  به راجع متح  مل  ونیکنوانس  است  یج  یتیالعف منطقه نیا  ر یرسانسوخت
 چیه تیفعال نیا به( شو یم خوان   ونیکنوانس اختصار به پس نیا از) 2891  سامطا 21 مورخ
 موجاب  به اختالفات نیا از یباخ. است ز   نم ا اختالفات نیا به بیتاتنیب  و نکا   یااشار 
 1تلاوس یا اختصار به پس نیا از) اهای ر حقو  یالمللنیب  ا گا  به هانآ از یباخ و ح  مکاکا 
  ولات  حاق  قیا عم یبارسا  باا  می ار قص  رو شیپ ۀمقال  ر . ا   ش ن  ارجاع( شو یم خوان  
 از ینگها ار  و حفاظات  باا  یمطنا   ولات  نیا ا حاق  باه  گاکرا  ینگااه  و یایگیمااه  با یساحل
 با حقو  نیا ارتطاط تلوس یا آرا با هیتک با و یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر ییای ر ستیز یمح

 .میکن یبارس را مناعق ایسا و منطقه نیا  ر شناورها انواع به یرسانسوخت
 

 یریگیماه حق
 مناابع  شاام   کاه  یاقتصاا   -یانحصاار  ۀمنطق  ر موجو  یعیعط منابع  رخصوص ونیکنوانس

 جامع حق نیا الطته . است  ا   اختصاص یساحل  ولت به را یاگستا   حق شو  می زین یآبز

                                                           
 .است ش   مقار اهای ر حقو  ونیکنوانس 99 ۀما  2اص   ر بن   نیا .2

2. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). 
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 موجاب  باه (. Chen, 2015: 172) شاو  می مح و  یعیعط منابع تیایم  و حفاظت به و نیست
 اکتشااف   منظاور باه  حاکماه  حقاو   یسااحل   ولت» ون یکنوانس 90 ما ۀ 2 بن  اول شق ص ر
 بساتا  ایا ز اهاا  ی ر بستا ییای ر جانیب ای جان ار یعیعط منابع تیایم  و حفاظت  یبا اربها 
 «.باش یم  ارای اقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر را آن یفوقان یهاآب و اهای ر

 و یما  قلماو گا ی  عطارت به و 2«حاکمه حقو » اصطالح ایتفس بن  نیا  ر تیبااهم ۀنکت
  ر 2890 ساال   ر باار  نیاول یباا را الحاصط نیا المل نیب حقو  ونیسیکم .است آن ۀمح و 
 ماوا   سیناو شیپ 09 ما ۀ از ونیسیکم ایتفس  ر و با  کار به قار  فالت به مابوط حقو  ۀحوز

 کنفااانس  بیتصاو  به قار  فالت به راجع ژنو 2899 ونیکنوانس صورت به بع اً که اهای ر حقو 
 و اکتشاف یباا که یحقوق تمام»: ش  حیتشا بیتاتنیب  اصطالح نیا   یرس اهای ر حقو  اول
 تیصاالح » شاام   حقاو   نیا نیهمچن...  «باشن یم 3ماتط  و 1الزم زن   منابع از یبا اربها 

 :YBILC, 1956: Vol. II) 2«شاو  یما  زیا ن قاانون  نقض موار  مجازات و یایشگیپ  رخصوص

 کیا  باا  ن یبنااباا  نا ار    فااوت ت قار  فالت با لحاظ نیا از یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق (.2 ,297
 یبااا  تلاوس یا .کاا   اعمال توانیم زین منطقه نیا خصوص ر را ایتفس نیا سا   مالک وح ت
 باالجمالت  ناًیع اینیاجیو کشنفت فیمابوط به توق ۀپاون   ر« حقو  حاکمه»اصطالح  ایتفس

 M/V Virginia G) کن  اشار  المل نیحقو  ب ونیسیکم ایبه تفس نکهیرا استفا   کا   ب ون ا

Case, 2014: 211 .)یکی ایتعط به  است گستا   اریبس حق نیا شو  یم مالحظه که عورهمان 
 که زن   منابع تیایم  و حفاظت  یبا اربها  اکتشاف  به مابوط حق باجسته  نظاانصاحب از
 و یخصوصا  یهاا تیا لعاف تماام  کاه  اسات  گستا   یح به آم   ونیکنوانس 90 ۀما  2 بن   ر
 به ن یا با عالو  (.Burke, 1994: 41) 9ا یگیم  ربا  نشویم زن   منابع به مابوط که را ی ولت

 ۀمنطقا   ر یایگیمااه  باه  کاه  یزماان  گاا  ی   ول اتطااع » ون یکنوانسا  01 ۀماا   2 بن  موجب
 ایساا  و یحفااظت  تاقا اما  باا  را خاو   ستیبایم پا ازن  یم یساحل  ولت یاقتصا  -یانحصار
 نیا ا یانتهاا   ر. « هن  وفق است  آم   یساحل  ولت مقارات و نیقوان  ر که یو یق و  یشاا
 .اسات  شا    فهاست کن   یگکارقانون هانآ خصوص ر توان یم یساحل  ولت که یموار  ما  
  ر تلاوس یا را موضاوع  نیا ا سات  ین یحصاا  و اسات  یلیتمث فهاست نیا که  اشت توجه  یبا
 ن یبنااباا (. M/V Virginia G Case, 2014: 213) اسات  کاا     ییا تأ زیا ن G ایا نیاجیو ۀون پا

 .شو یبن  مح و  نم نیبه موار  مککور  ر ا یساحل  ولت یحفاظت اق امات
 و ونیکنوانسا  90 ۀماا   2 بن   ر من رج ۀحاکم حقو  ش   گفته که عورهمان مجموع   ر

                                                           
1. Sovereign Rights. 
2. Necessary. 
3. Connected. 
4. Also look at the article 73 & 62(4)(k) of UNCLOS. 

 .M/V Virginia G Case, 2014: 53, 175 :به  یبنگا نیهمچن .9
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 با. ان یاحصایغ و گستا   اریبس ان  ش    رج ونیکنوانس 01 ما ۀ  ر خاص عور به که یحقوق
 اایا ز  ار   وجو  کیتشک هاآن خصوص ر که  یآیم شیپ یقیمصا  مواقع یباخ  ر ن یا وجو 
 فیا تکل و ای نا ار  اشاار    ارنا    یکمکا  ۀجنط که یمهم یهاتیفعال به صااحتبه ونیکنوانس
 ماوا   نیا ا  رواقاع . کنا  ینما  روشان  ننا  کیما  یانیطپشت یایگیماه تیفعال از کهرا  یاق امات
 مشاخ   یاقتصاا   -یانحصار ۀمنطق  ر را یخارج یهایکشت یباا مجاز یهاتیفعال قیمصا 
 شاو   فاااوان  ایا اخ یها هه  ر ینیچننیا اختالفات است که  ش  سطب اما نیهمو  ن کنینم
(Kaczorowska, 2015: 318 .)یا یز اختالفات به که است یرسانسوخت هاتیفعال نیا از یکی 

 جملاه  از  ارنا    یکمکا  و یتیحماا  ۀجنطا  که هستن  زین یگای  یهاتیفعال. است ش   منجا
. ایا  ر  ر  شا   یص انیا ماه کاا ن لهیف ای گای  یکشت به یکشت کی از  ش  یص انیماه انتقال
 توانا  یما   (تلوسیا مانن ) صالح یانها ه یسو از یرسانسوخت خصوص ر فیتکلنییتع مسلماً
 ونیکنوانسا  ماتن   ر خا   نیا ا .رساان   یاریا  ما به زین یکمک یهاتیفعال ایسا کا نروشن  ر

 خا    نیا ا پاکاا ن  یبااا . اسات  شا    پاچم صاحب و یساحل  ول نیب یاختالفات باوز موجب
 .مین ار یالمللنیب اسنا  و ها ولت یۀرو  ییقضا یۀرو به ارجاع جزء یاچار 
 

 ییقضا ماتیتصم
 حقاو   باارۀ  ر محتاعاناه  و قیمضا  اریبسا  یایتفس ی اور وانی  2«یبُاُتان ال» ی اور یۀقض  ر

 اسات   ا   ارائاه  ونیکنوانس  ر من رج یایگیماه به مابوط موضوعات  رخصوص یساحل  ولت
(Takei, 2013: 39 .)90 ماا ۀ  موجاب  باه  کاه  بو نا   باا ایان نظاا    یرأ نیا  ر قضات تیاکثا 

 باه  سات یبایما  مناابع  تیایم  و یبا اربها  منظوربه یساحل  ولت ۀحاکم حقو  ون یکنوانس
 یمطن یساحل  ولت اریاخت ن یا با عالو (. Anderson, 2008: 214) شو  اعمال متعارف یاو یش
 شاام   -سات ا آما    ونیکنوانسا  01ۀ ماا   2 بن   ر که- یایگیماه خصوص ر یگکارقانون با

  اسات   شا   ذکاا  بنا   نیا ا  ر آنچاه  باا  متفااوت  تاًیماه که یموضوعات  رخصوص قانون وضع
 حقاو   کاه  ی رااراتیا اخت ا یا  ر  ر یمااه  کا نلهیف خصوص ر قانون وضع ن یبناباا 1.شو ینم
 La) شاو  شاام  نمای   اسات    ا   یسااحل   ولات  باه  ونیکنوانسا  موجاب  باه   یج  یاهای ر

Bretagne Case, 1986: 52 .)کاه  مناابع   تیایما   با یمطن یساحل  ولت حق تا یکل ایتعط به 
و  باش   اشته منابع حفاظت از ایغ یه ف رس ینم نظا به  است هماا  هاآن حفاظت با شهیهم

 (. Ibid, 50) شو یبه آن مح و  م
 یکمکا  تیا فعال خصوص ر نها  نیا  گا ی   ار   تیاهم ما یباا پاون   نیا  ر که یانکته

                                                           
1. Case concerning Filleting within the Gulf of St. Lawrence between Canada & France (La Bretagne 

Arbitration), Decision, 17 July 1986.  

 .M/V Virginia G Case, 2014: 62, 214 به:  یبنگا نیهمچن .1
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 تیا فعال نیا ا شا    گفتاه  کاه  عاور همان. است یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر یماه کا نلهیف
 یآزا  اصا   ساو   باه  را یرأ ی اور وانیا   و نشا   شاناخته  یسااحل   ولات  تیصالح مشمول
 تاوان یما  پاونا     نیا ا بااسااس  ن یبنااباا .  ا  منطقاه  نیا ا  ر پاچم صاحب  ول و یاانیکشت
  ر یایگیمااه  یهاا یکشات  قطاال   ر یتیحماا  و یکمکا  یهاا تیفعال که گافت جهینت گونهنیا

 .ان یگینم قاار یساحل  ولت تیصالح تحت اصوالً یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق
 یشاناورها  و گایسا کشنفت نیب تلوسیا( 2880) 2گایسا کشنفتاول مابوط به  ۀپاون   ر
 کاه  شاو   شناخته یتیفعال منزلۀبه یرسانسوخت نکهیا: ا ک اعالم و ش  قائ  ارتطاط یایگیماه
 M/V SAIGA) آشناسات  ناه یگ قاانون   ر اسات  ماتط  آن با و رسان یم کمک یایگیماه به

Case, 1997: 64 .)نیا ا فیا توق) گایساا  کاش نفت هیعل نهیگ  ولت اق ام  ا گا   نیا ن یهمچن 
 یای اجاا تیصاالح  باه  کاه  یاماا    ؛ انست ونیکنوانس 03 ما ۀ چارچوب  ر یاق ام را( شناور
 باا (. M/V SAIGA Case, 1997: 71) شاو  یما  ماباوط  یایگیمااه  امور به راجع یساحل  ولت
 باه  ماباوط  یهای گیرس ه ف یباا و گایسا اول ۀپاون   ر تنها را  گا ی  نیا  ا گا  ن یا وجو 
 ,Lagoni) نا ا   ا اماه  را کا یرو نیا  8288 سال  ر  1 وم ۀپاون   ر و کا  خاذتا یفور یآزا 

 یهاا تیفعال وجز را یرسانسوخت یساحل  ول از یباخ که گفت میخواه ا امه  ر(. 618 :2007
 آن باه  نسطت را یایگیماه به مابوط مقارات و نیقوان بیتات نیا به و یتلق یایگیماه با ماتط 

. نا  بو  مخالف کا یرو نیا با پاون    و نیا قضات تیاکثا که گفت توانیم. کنن یم اعمال زین
 کاه  کا نا   اعاالم  2880 ۀپاونا    ر خاو   مخاالف  نظا  ر اماموتوی و وُلفاوم یقاض نمونه  یباا
 توانا  یما  یایگیمااه   رخصاوص  یسااحل   ولت تیصالح نکهیا با یمطن ن ار  وجو  یانهیقا
 یهاا یکشت به که  ی ل نیا به تنها را یتجار یهایکشتی اانیکشت یآزا  با ماتط  یهاتیفعال
 M/V SAIGA Case, 1997: Diss. Op Judges) ا یا گ  رباا   هنا  یم ارائه خ مت یایگیماه

Wolfrum & Yamamoto: 22.) 
 اماا  کاا    باقاار ارتطاط یایگیماه و یرسانسوخت نیب نهیگ  ولت قانون به استنا  با  ا گا 

 نیا  ر ن یبناباا .نکا ارائه  یقطع اظهارنظا ارتطاط نیا و ننط ای بو نمشاوع خصوص ر گا چیه
 و منفاا   یهاا هیا نظا ها هیاعالم  ر کنکاش با ن یا وجو  با. یستن راهگشا پاون   نیا خصوص 
 یآزا  سامت  باه  شاتا یب تااازو  فاۀ ک زماان  آن تا که رس یم نظا به  یرأ  و نیا قضات مخالف
 -یانحصاار  ۀمنطقا   ر یرسانسوخت به نسطت یساحل ولت  تیصالح شمول ع م و یاانیکشت

 3.کا یم ینیسنگ یاقتصا 

                                                           
1. ITLOS, M/V SAIGA Case (Saint Vincent & the Grenadines V. Guinea) Prompt Release, Judgment of 

4 December 1997. 
2. ITLOS, M/V SAIGA (No. 2) Case (Saint Vincent & the Grenadines V. Guinea), Judgment of July 

1999. 

 . Separate Opinion of Judge Zhao in M/V SAIGA (No. 2) Case:به نک مخالف نظا  نی  یباا .3
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 و هاا یلا یمیب تمام از بع  تلوسیا که رس یم 2اینیاجیو کشنفت ۀپاون  به نوبت ت ینها  ر
 یحقااوق تیوضااع  رخصااوص( گایسااا یهاااپاوناا  ) یقطلاا ۀپاوناا   و  ر کااه ییهااااطیاااحت

 کاا   ابااز خو  از یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر یخارج یایگیماه یرهاشناو به یرسانسوخت
(M/V Virginia G Case, 2014: Decl. of Judge Nelson: 1)  باه  توجاه  باا  پاونا     نیا ا  ر 

 آن خصاوص  ر صاااحت باه  شا   ناچاار  آن از باخاساته  متعا    اختالفات و موضوع نیا یفااوان
 کاه  کاا   اعالم کنوانسیون 01 ۀما  2 بن  به استنا  با تلوسیا پاون   نیا  ر. کن  یایگمیتصم
 آن کاه  کنا   وضاع  قانون مختلف یهاتیفعال خصوص ر توان یم یصورت  ر تنها یساحل  ولت
 کاه  کاا   حیتصاا  ا اماه   ر همچناین   1.باشان    اشته یمیمستق ارتطاط یایگیماه با هاتیفعال
 با  هن یم  یتحو سوخت یخارج یایگیماه یهاشناور به که یرسانسوخت یشناورها تیفعال
  ها  امکاان مای   یخاارج  یایگیمااه  یشاناورها باه   عما   نیا ا اایا ز  ار   ارتطااط  یایگیماه
 M/V Virginia G)  هنا   انجام ای ر  ر انقطاع ب ون و کنواختی صورت به را خو  یهاتیالعف

Case, 2014: 215 .)و «تظا حفا» اصاطالحات  از ساع مو یایتفسا  ۀارائا  باا   ا گا  مجموع   ر 
 01 ۀماا   2 بنا   و ماا    نیا ا باه  اساتنا   و ان ش    رج ونیکنوانس 90 ۀما   ر که «تیایم »

 جهینت نیا به  نیست یحصا بن  نیا  ر من رج فهاست که نکته نیا ذکا نیهمچن  ونیکنوانس
 ۀمنطقا   ر یرساان ساوخت   رخصوص مقارات و نیقوان وضع تیصالح یساحل  ولت که  یرس

 انشاا   یا ذ بیا تات باه  یایگجهینت نیا  یرأ نیا 120 بن   ر.  ار  را خو  یاقتصا  -یانحصار
 :است ش  

 ون یکنوانس 01 ۀما  2 بن  و 90 ۀما  از مشتاک ایتفس بااساس که است با این نظا  ا گا 
  ر یرجخا یایگیماه یهایکشت به یرسانسوخت به راجع یساحل  ولت یسو از مقارات وضع
 منظوربه منطقه نیا  ر توان یم مککور  ولت که است تیاق اما وجز یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق

 ش   جا یا ونیکنوانس بیتصو از بع  که ها ولت یۀرو.  کن اتخاذ زن   منابع تیایم  و حفاظت
 .کن یم  ییتأ را  گا ی  نیا زین است

 یرساان ساوخت  اناواع  تماام  خصوص ر یساحل  ول که ستین یمعن نیا به حکم نیا الطته 
  ا گاا   پاونا    نیا ا ۀا ام  ر  ارن   تیصالح منطقه نیا  ر( گای  یشناورها به یرسانسوخت)

 آن باه  یآت یهابخش  ر که ن کیم مشخ  زین را نهیزم نیا  ر یساحل  ولت تیصالح ح و 
 باه  یرساان ساوخت   رخصاوص  توان یم یساحل  ولت که ش  نیا جهینت نجایا تا. شو می اشار 
 .کن  یگکارقانون خو  یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر یخارج یایگیماه یهایکشت
 

                                                           
1. ITLOS, M/V Virginia G (Paname V. Guinea Bissau), Judgment of 14 April 2014. 

 :  به  یبنگا نیهمچن .1
Advisory Opinion Requested by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), Issued in 2 April 2015: 

100. 
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 یریگیمربوط به ماه یامنطقه و یجهان سنادا
 بیتصاو  تاازگی به که یتیاهمبا سن   و یع( فائو) یکشاورز و خواربار سازمان  یجهان سطح  ر
 سان   به بیان باخای مطالاب پا اخات.    یایگیماه یشناورها از تیحما موضوع خصوص ر کا 
 یای ر  ر یالمللنیب یتیایم  و یحفاظت اق امات تیرعا جیتاو  رخصوص فائو ۀنامموافقت اول 
 کاه  یشاناور  ناوع  ها: کن یم فیتعا بیتاتنیب  را «یایگیماه شناور» اصطالح که است 2آزا 
  یا قط از  ار   وجاو   آن از اساتفا    قصا   ایا  شاو  مای   استفا  یتجار یبا اربها  ه ف یباا
  ارنا   مشارکت یایگیماه اتیعمل  ر میمستق صورت به که ییشناورها ایسا و ما ر یهایکشت
(Compliance Agreement, 1993: 2.) قطا    ۀپاون   ر تلوسیا  گا ی  مانن  زین فیتعا نیا  ر 
 از یاریبسا  توانا  یما   یا ق نیا ا. اسات   شا   توجاه  یایگیمااه  اتیا عمل باا  میمستق ارتطاطبه 

 نیا ا باه  هاگاز  اماا  ا  یا گ  ربا را  هن می ارائه خ مت یایگیماه یشناورها به که ییشناورها
 یرفتار ک   وم  سن (. Anderson, 2008: 215) شو یم شام  را آن انواع تمام که ستین یمعن
  ار   یشاتا یب شامول  ۀای ا یقطل ن س به نسطت رس یم نظا به که است 1مسئوالنه یایگیماه
 هاا آن» کاه  کنا  مای  اعاالم   ار  یما  مقار ها ولت یباا که یفیتکال از یکی  ر که بیتاتنیب 
 یشاناورها  یهاا تیا فعال الملا   نیبا  حقاو   با مطابق و خو  تیصالح چارچوب  ر ستیبایم

 کنتاال  و نظارت مور  کنن یم یطانیپشت یایگیماه یشناورها از که را ییشناورها و یایگیماه
 یپاا از عطاارت  نیا شو  یم مالحظه که عورهمان (.Code of Conduct, 1995: 6) « هن  قاار
 کماک  یایگیمااه  یشاناورها  باه  نوعیبه که یی راشناورها تمام توان یم و است گستا   اریبس
 مخصاوص  یشاناورها  ن رساا ساوخت  یشاناورها  تاوان باه  جمله می از. شو  شام  رسانن  می
 .اشار  کا  گای  شناور به شناور کی از آن انتقال و نق  و حم  ای یماه کا نآما  
 یهاتیفعال  یایگیماه به مابوط ۀچن جانط یهاونیکنوانس از یباخ زین یامنطقه سطح  ر
  ر لاوس تیا.  انساتن   یایگیمااه  عم  مشمول زین را یایگیماه از( کمک) یطانیپشت به مابوط
 ان  ش   بیتصو ایاخ یهاسال  ر که هانامهموافقت نیا از یتع ا  به اینیاجیو کشنفت ۀپاون 
 حاکف  و منع  یایگیشپ منظوربه بن ر صاحب  ولت اق امات به مابوط ۀنامموافقت ؛کا  استنا 
 ناماه  موافقات  نیا ا 2 ما ۀ( d) بن . 11183 سال مصوب ۀقاع یب و یمخف  یاقانونیغ یایگیماه
 ایا  تا ارک  جهات  اق ام هاگونه»: کن یم فیتعا گونهنیا را «یایگیماه با ماتط  یهاتیفعال»

. «ایا  ر  ر زاتیتجه ایسا و لوازم سوخت  کارمن   کا نفااهم...   یقط از  یایگیماه کا نآما  
  ر  ییایا  ر مناابع  از یباا ار بهاا   و ی ستاسا   یشاا ح اق  نییتع ونیکنوانس 1 ما ۀ 0 بن 

                                                           
1. FAO Agreement to promote Compliance with international Conservation & Management Measures by 

Fishing Vessels on the High Seas. 
2 Code Of Conduct for Responsible Fisheries. 
3. Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter & Eliminate Illegal, Unreported & Unregulated 

Fishing. 

.
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 زیا ن( 1121) 2یامنطقاه  یایگیمااه  ونیکنوانس عضو یها ولت تیصالح تحت ییای ر مناعق
 یبااا  ایا  یایگیمااه  یباا که یکشت نوع ها: از ن اعطارت یایگیماه یهایکشت»:  ار یم مقار
 یتجار یهایکشت طان یپشت یهایکشت از اعم ا  یگیم قاار استفا   مور  ه ف نیا به  نیرس
. «کنا  یما  مشاارکت  یایگیمااه  باه  ماباوط  یهاا تیا فعال  ر ماًیمساتق  کاه  یکشات  نوع ها و

 آرام انوسیا اق  ر آناا روم  انیا ماه یهاا ا یا ذخ از حفاظت ونیکنوانس  یقط از ییهاونیکنوانس
 یشااق جناوب  اعلاس  انوسیاق  ر یماه منابع تیایم  و حفاظت ونیکنوانس  1(2881) یشمال
 تیایما   و حفاظات  ونیکنوانسا   2(1110) هن  انوسیاق جنوب التیش ۀنامافقتوم  3(1112)

 تن از حفاظت ونیکنوانس و 9(1111)ی غاب و یماکز آرام انوسیاق  ر مهاجا اریبس یماه ایذخا
 ,M/V Virginia G Case) انا  کاا    یعا  را ایمسا  نیهم زین 0(2883) نیبلوف یجنوب انیماه

2014: 216.) 
 یهاا افتاه ی باه  نکتاه  نیا ا  ییا تأ یباا. باالست یهاونیکنوانس مانن  زین هاا  ولتاکث یۀرو
 یایگیماه یشناورها به نسطت یساحل  ولت الزامات»که فائو تحت عنوان  یامطالعه  رمن رج 
شااح  نیمطالعه ب  نیا ۀجینت .میکنیم اکتفا  ا   انجام تلفخم یها ولت نیقوان یرو «یخارج
 ۀانا  ی رباگ  یایگیمااه  شاناور  فیا تعا  رخصاوص  هاا  ولات  یاۀ رو کاه  رس یم نظا به»: بو 

 یهاا یکشات  و نق  و حم  یهایکشت ما ر  یهایکشت  یقط از  یایگیماه طانیپشت یشناورها
 باه  که  ار  را تیمز نیا ذکاش   یژگیو با یفیتعا. گا  یم زین مج   یرسانسوخت مخصوص
 FAO) «گاا   یما   یتساه  مجاوز  با ون  و مجاوز  باا  یایگیماه اتیعمل با کنتال آن موجب

Legislative Study, 1993: 713.) هاا  ولات  یۀرو یایگشک  به ش  ذکا ۀپاون   ر زین تلوسیا 
 (.M/V Virginia G Case, 2014: 217-218خصوص اذعان کا  ) نی ر ا

 یرساان سوخت اصوالً که ستین ی یتا  وز اما  (عاف و ییقضا یۀرو) باال مالحظات بااساس
 چاارچوب   ر یسااحل   ولات  یاقتصاا   -یانحصاار  ۀمنطق  ر یخارج یایگیماه یشناورها به

 تلوسیا ماتیتصم و آرا که کا  خاعانشان  یبا الطته  . ار  قاار مککور  ولت حقو  و تیصالح
 کاه  یماور    ر و ی عاو  نیعااف  باه  نساطت  تنها ی ا گستا یالمللنیب وانی  ماتیتصم مانن 

  وم بنا   و تلوسیا ۀناماساس 33 ۀما   وم بن . رس به نظا می آورالزاماست  بو   حکم موضوع
 مااز  حا و    یا تح  ۀپاونا    ر نیز تلوسیا خو . کن یم  یتأک اما نیا با ونیکنوانس 180 ۀما 

                                                           
1. Convention On the Determination of the Minimum Conditions for Access & Exploitation of Marine 

Resources of the Sub-Regional Fisheries Commission. 
2. The Convention for the Conservation of Anadromous Stocks in the North Pacific Ocean. 
3. The Convention on the Conservation & Management of Fishery Resources in the South East Atlantic 

Ocean. 
4. The Southern Indian Ocean Fisheries Agreement. 
5. The Convention on the Conservation & Management of Highly Migratory Fish Stocks in the western & 

Central Pacific Ocean. 
6. The Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. 
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sh/Myanmar Case, Banglade) شا   متاککا  را موضاوع  نیا ا 2انماریم و بنگال ش نیب ییای ر

 نهاا    و نیا ا ماتیتصم که  اشت نظا  ر ستیبایم زین را نکته نیا ن ی(. با وجو  ا367 :2012
 باشا   اشاته   یآثاار  یباه عاور ضامن    زیا ثالث ن یهاتوان  با رواب   ولتیم یالمللنیب ییقضا
(Aegean Sea Continental Shelf Case, 1978: 39.) 
 

 گرید یشناورها به یرسانسوخت یحقوق تیوضع
 و شاو  یما  انجاام  متفااوت  احاوال  و اوضااع   ر مختلاف  یهاا روش باه  یرساان سوخت اماوز  

 یهاا یکشت  یمسافابا یشناورها  یایگیماه یشناورها با عالو  آن ۀکنن افتی ر یشناورها»
  ر که یشناور به یانرسسوخت اوقات یگاه» ن یا با عالو . «باشن  توانن یم زین یبار و یجنگ
 M/V) «کنا  یما   ایا پ بشا وستانه ای یتیامن ابعا  رس  یم انیپا به سوختش یاحا ثه ۀجینت

SAIGA (No. 2) Case, Sep. Op of Judge Anderson: 5.) که  اشت توجه  یبا اساس  نیا با 
 باا  حااکم  قواعا   نینهمچ  ار   یمتفاوت ۀکنن افتی ر یشناورها و مختلف ابعا  یرسانسوخت

 M/V) سات ین آسان مختلف ابعا  نیا خصوص ر یایگمیتصم ن یبناباا است  مختلف زین هاآن

Virginia G Case, 2014: Diss. Op of Judge Ndiaye, 261.) و منابع فق ان و  ی ال نیهم به 
 تا تلوسیا( تلوسیا احکام شمول ۀای ا خصوص ر) 33 ما ۀ 1 بن  تیموضوع و ازیمور ن م ارک
 یشاناورها  باه  ساوخت  انتقاال خصاوص   ر ایا نیاجیو ۀپاونا    ر هاچنا  - توانستیم که آنجا
 باه  یرساان ساوخت  مختلاف  یهاجنطه و ابعا  بارۀ ر اظهارنظا از -کا  یایگمیتصم یایگیماه

 اناواع  ایساا  باه  یرساان ساوخت  خصاوص  ر را ایا ز نکاات  ن یا وجو  با. رفت عفا  یکل صورت
 .کا  انیب توانیم یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر هاشناور

  ر ساوخت  افتی ر به معموالً بزرگ  سوخت مخازن  ارابو ن  ی ل به نابایکانت یهایکشت
 (.Lagoni, 2007: 615) نا ار   یتیموضاوع  هاآن خصوص ر بحث نیا ن یبناباا  ن ارن  ازین ای ر
 سوخت ۀمحمول انتقال همچنین ها آن به یرسانسوخت و یتجار یشناورها تیفعال مجموع   ر
 یالمللا نیبا  سازمان یسو ازکه - 1یتجار ییای ر نیقوان از عایق گا ی  یکشت به یکشت کی از
 M/V Virginia G Case, 2014: Diss. Op of)  شاو یما  میتنظا  -شاون  یم یمعاف یانور ی ر

Judge Ndiaye, 261 .) یتجار یهایکشت یباا یتیامن و یطیمحستیز مالحظات ن یبا ا عالو 
 سات یز یمحا  یباا ای ر  ر یرسانسوخت اتیعمل که یخطا به توجه با و است تیاهمبا اریبس
 باه  یرساان ساوخت  (.Lagoni, 2007: 615)  ارنا   اباا  کار نیا انجام از عموماً هانآ  ار   ییای ر

 یاانیکشات  با اساساً که است یتیالعف  یصا اقت -یانحصار ۀمنطق از تیتاانز حال  ر یشناورها

                                                           
1. ITLOS, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh & Myanmar 

In the Bay of Bengal. 
2. Merchant Marine Codes. 
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 از استفا   موار  ایسا و یآزا  اص  مشمول ونیکنوانس 99 ۀما  2 بن  مفهوم  ر و است ماتط 
(. Anderson, 2011: 113) شاو  یم یتلق مشاوع یالمللنیب ۀجامع  ی  از و ا یگیم قاار اهای ر

 ۀمنطقا   ر که ییشناورها به یرسانسوخت انیم کیفکبا ت گای وم سا ۀپاون   ر زین نهیگ  ولت
 کننا  یمنطقاه گاکر ما    نیاز ا که صافاً ییو شناورها پا ازن یم تیفعال به یاقتصا  -یانحصار
 M/V Saiga (No. 2)اعاالم کاا  )   یاانیکشات  یرا مشمول اصا  آزا   یو  وم  ی( تأکتی)تاانز

Case, 1999: 138.) 
 حا ثاه   چاار  ایا  انا  گافتاه  قاار مخاعا   ر که ییهایکشت به کمک ه ف با یرسانسوخت

 اگاا  گاا  ی  عطارت به(. Lagoni, 2007: 624) است المل نیب حقو  مطابق  یتا  ب ون ان  ش  
 سوخت من ازین و  ه  رخ یاحا ثه باشن   ینوع چه نکهیا از فارغ شناورها  یباا منطقه نیا  ر

 توانا  ینما  یساحل  ولت و اهاستی ر یآزا  اص  مشمول شناورها نیا به سوخت انتقال  باشن 
 از یکا ی منزلاۀ باه  یانسان مالحظات نفوذ حکم نیا یمطنا. کن  یاقتصا  ۀاستفا  حوا ث نیا از

 نیا ا  ر تلاوس یا گا یساا  کاش نفات  باه  مابوط 1 ۀشمار ۀپاون   ر. است المل نیب حقو  منابع
 الملا  نیبا  حقو  یهاحوز  ایسا  ر که عورهمان  یانسان مالحظات»: کا  خاعانشان خصوص
 :M/V Saiga (No. 2) Case, 1999)« شاو   اجاا ستیبایم زین اهای ر حقو   ر شو  یم اعمال

 2.کن یم فیتکل را یانسان مالحظات به توجه که  ار  وجو  یموا  نیز ونیکنوانس  ر(. 155
 یرسانسوخت فیتکلنییتع با عالو  تا  اشت را فاصت نیا تلوسیا ش   گفته که عورهمان

. کنا   مشاخ   زیا ن را شاناورها  ایساا  به یرسانسوخت فیتکل یخارج یایگیماه یشناورها به
  یایگیمااه  یشاناورها  باه  یرساان سوخت یکمک تیماه بااساس که عورهمان که بیتاتنیب 

 را یکلا  یاقاعا    مور  نیا  ر وانستتیم  ا   قاار یساحل  ولت تیصالح  ر را یرسانسوخت
 شاو   قائا   کیتفک هانآ نیب سوخت  ۀکنن افتی ر شناور تیفعال نوع تناسب به و ن ک یمعاف
(M/V Virginia G Case, 2014: Decl. of Judge Treves: 8 .) ییا تأ باه  توجه با که گونهنیب  

 نظا  ر را سوخت ۀکنن افتی ر اورشن تیفعال ما تلوس یا از عایق یرسانسوخت یکمک تیماه
 باو    یسااحل   ولات  تیصاالح  تحات  یهاا تیا فعال جملاه  از شاناور  نیا ا تیفعال اگا ؛میایبگ

 تیا فعال اگا مقاب    ر. می ه قاار  ولت نیا تیصالح مشمول زین را شناور آن به یرسانسوخت
 موار  ایسا و یاانیکشت یآزا  مشمول که بو  ییهاتیفعال جمله از سوخت ۀکنن افتی ر شناور
 به یرسانسوخت  اشت قاار -شو می قیتل مشاوع یالمللنیب ۀجامع  ی  از که- ای ر از استفا  

 حقاو   ۀحاوز   ر زیا ن قاعا    نیا. می ه قاار یاانیکشت یآزا  اص  قلماو  ر نیز را شناورها نیا
 باه  کاه  یرساان ساوخت  شاناور  المل  نیب حقو  از شاخه نیا  ر. آشناست مسلحانه مخاصمات

 شاو  یما   یتطا   ینظام یه ف به  کن یم منتق  سوخت مخاصمه  ر ای رگ یجنگ یهایکشت

                                                           
 .اهای ر حقو  ونیکنوانس 89 و 22  12  29 موا  1 بن  به  یبنگا. 2
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(article 60, paragraph (b) of San Remo Manual.)2 یکمکاا عماا  گااا ی  عطااارت بااه 
 شناور مانن  مسلحانه  ۀمخاصم  ر شناور نیا یحقوق تیوضع که است  ش  سطب یرسانسوخت

  ر تلاوس یا ن یا ا وجو  با(. Anderson, 2008: 226) شو  ینظام( یجنگ یکشت) کنن  افتی ر
 باه  یرساان ساوخت  خصاوص  ر قانون وضع که نکته نیا  یتأک از بع  اینیاجیو کشنفت ۀپاون 

 قااار  یسااحل   ولات  تیصالح  ر یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر یخارج یایگیماه یشناورها
 :کا  اعالم  ار  

 تیصاالح  گاا ی  یرسانسوخت یهاتیفعال  رخصوص یساحل  ولت  باال تیصالح با وجو 
 ,M/V Virginia G Case) شو   ا    یتشخ آن خالف ونیکنوانس موجب به نکهیا مگا ن ار  

2014: 223.) 
 

 ییایدر مناطق ریسا در یرسانسوخت
 یایا  ر و ی اخلا  یهاا آب  ر یسااحل   ولات  کاما   تیصالح و ینیسازم تیحاکم به توجه با

 کنتاال  باه  توانا  یما   ولات  نیا ا کاه  سات ین ی یا تا   (ونیکنوانسا  1 ما ۀ 2 بن ) ینیسازم
 تیا حاکم نیاز  یایا الجزامجماع  یهاا آب  ر مککور  ولت. بپا از  مناعق نیا  ر یرسانسوخت
 اعماال  زین هاآب نیا خصوص ر حکم نیا ن یبناباا  (ونیکنوانس 28 ما ۀ 2 بن )  ار  ینیسازم

 یآزا  اص  حکومت به توجه با آزا   یای ر  ر ش   گفته بارها که عورهمان مقاب    ر.  شویم
 یشناورها به نسطت را خو  تیصالح توان ینم ی ولت چیه  (ونیکنوانس 90 ما ۀ 2 بن ) اهای ر

 .کن  الاعم کنن  یم منتق  سوخت یشناور چه به نکهیا از فارغ رسان سوخت
 و ا عاا  را یاقتصاا   -یانحصاار  ۀمنطقا  یسااحل   ولات  کاه  یصاورت   ر مجااور   ۀمنطق  ر
 سات یبایما  و اسات  یاریا اخت منطقه نیا  ر یساحل  ولت تیصالح زیاا) باش  نکا   تصاحب

 (( Churchill & Lowe, 1988: 161) ا یا گ قااار  ا عاا  مور   ولت نیا از سوی خاص صورت به
 از ایا غ باه  همنطقا  نیا ا  ر یسااحل   ولات  ون یکنوانسا  33 ماا ۀ  موجاب  به نکهیا به توجه با

 ی نا ار  و  یا ج  حقاو    ار   تعلاق  او باه  ینیساازم  یایا  ر و ی اخل یهاآب  ر که یحقوق
 آن  ر خااو  حقااو  قیاا ق یاجاااا بااا نظااارت و کنتااال منظااوربااه یتیحمااا یتیصااالح تنهااا
 باه  یرساان ساوخت  باه  نساطت  نتوانا   یسااحل   ولات  رسا  یما  نظاا  به کن  یم اعمال مناعق

  ر مجاااور ۀمنطقاا صااورت  نیااا ایااغ  ر. کناا  تیصااالح اعمااال یایگیماااه یشااناورها
 زیا ن مجااور  ۀمنطقا   ر آن باا  حاکم قواع  و ا یگیم قاار یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق چارچوب
 . شویم اعمال
 را یاقتصاا   -یانحصاار  ۀمنطقا  یسااحل   ولات  که یصورت  ر زین قار  فالت  ر ت ینها  ر

                                                           
1. the San Remo manual on international law applicable to armed conflicts at sea, 12 June 1994. 



 6931 تابستان، 2، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    241

 به یرسانسوخت ا ینیاجیو کشنفت ۀپاون   ر تلوسیا است الل به توجه با باش   نکا   تصاحب
 میگفتا  .ا یا گینم قاار یساحل  ولت تیصالح  ر منطقه نیا  ر یخارج یایگیماه یشناورها

  ر یخاارج  یایگیمااه  یشاناورها  باه  یرسانسوخت تلوسیا  اینیاجیو کشنفت ۀپاون   ر که
 باه  توجاه  باا  و کاا   قلم ا  یایگیماه با ماتط  یتیفعال منزلۀبه را یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق

 ایان  باه  یرساان ساوخت   اسات  یسااحل   ولات  حقو  جمله از منطقه نیا  ر یایگیماه نکهیا
 فاالت  هاا  ن مطابق آنکه حال.  ا  قاار مککور  ولت تیصالح مشمول آن تطع به زین را شناورها

 یحقاوق  ییایا جغااف ۀحاوز  نیا  ر موجو  یمع ن و یعیعط منابع خصوص ر یساحل  ولت قار 
 از) را  ارنا   ایا  ر  ر حاکت قابلیت که یجان ار منابع شام   ولت نیا حقو  اما  ار   گستا  
 ۀپاونا    ر تلاوس یا اسات الل  ن یبنااباا (. ونیکنوانسا  00 ما ۀ 2 بن ) شو ینم( هایماه جمله
  ولات  از ساوی  منطقه نیا یا عا صورت  ر .کن ینم  ایپ مص ا  قار  فالت خصوص ر مککور
 یخاارج  ۀلطا  اگا» و شو یم اجاا یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق نها  ییای ر  یما 111 تا  یساحل
 یاارها یمع بااسااس  توانا  یم یساحل  ولت صورت نیا  ر کن   تجاوز  یما 111 از قار  یۀحاش
 ینیساازم  یایا  ر مطا أ  خطاوط  از ییایا  ر  یا ما 391 تا را خو  ۀقار فالت ح   یشناسنیزم
 ییایا  ر  یا ما 211 از ایا  و ر فااتا ح  نیا از  ینطا قار  فالت یحالت یچه  ر اما». «کن  نییتع
   یشاا نیا  ر (.319: 2381  یگ لیب) «شو  شتایب است  متا 1911 آن عمق که یمحل از بع 
  یا ما 111 تاا  کاه  بیتاتنیب  شون  یم اجاا هم سا پشت صورت به اهای ر حقو  نها   و نیا
 نهاا   ییایا  ر  یا ما 391 تاا  111 نیا ا از بع  و است حاکم یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق ییای ر

 یطیشاا نیچن که یکشور ن یبناباا(. Dromgoole, 2013: 256) یاب می اجاا تیقابل قار  فالت
 اعماال  یخارج یایگیماه یشناورها به یرسانسوخت به نسطت  یما 111 نیا  ر توان یم  ار 
 نیا ا ا یا گیما  قااار  قار  فالت قلماو  ر که آن از بع  ییای ر  یمح به نسطت و کن  تیصالح
 .ن ار  را تیصالح
 شیخاو  تیصاالح  هیا توج یبااا  یسااحل   ول بااال  یهاپاون    ر که است یا آوری انیشا
 ۀمنطق ییای ر ستیز یمح از ینگه ار و حفاظت با یمطن خو  حق به یرسانسوخت به نسطت
 اماا  کا نا    اساتنا   زین( ونیکنوانس 90 ما ۀ 2 بن   وم شق از سوم مور ) یاقتصا  -یانحصار

 M/V) ن انسات  یضااور  را یسااحل   ولت حق نیا و یرسانسوخت نیب ارتطاط یبارس تلوسیا

Virginia G Case, 2014: 224اسات الل کاه    نیا   باا ا  پاونا  این قضات  یباخ ن ی(. با وجو  ا
( منااعق  ایساا )و  یاقتصاا   -یانحصاار  ۀمنطق به توان یم شناورها انواع تمام به یرسانسوخت
 تیاز صاالح  یکه حاک 2ونیکنوانس مختلف موا  به استنا  با و کن وار   یطیمحستیز خسارت

را  ر  یرسانسوخت انواع تمام  است ییای ر ستیز یمح از یگه ارنبا حفاظت و  ی ولت ساحل
                                                           

حقاو    ونیکنوانسا  111 ۀماا   0و  9  3و بن   122 ۀما  9  بن  90 ۀما  2 وم بن   به مور  سوم از شق  یبنگا .2
 .اهای ر
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 M/V Virginia Case, 2014: Jointقااار  ا نا  )   ماککور   ولات  تی ر چارچوب صالح همنطق

Decl. of Judges Kelly & Attard.) 
 

 یریگجهینت
را  یا یز فاتاختال موضوع نیهمنامشخ  است.  ونی ر کنوانس یرسانسوخت یحقوق تیوضع
 و فعا   از بعا   بااالخا  . شا   ارجااع  تلاوس یا باه  هاآن از یاپار  وبه  نطال  اشت  ها ولت نیب

 موضاوع  نیا ا باه  تلوسیا ا ینیاجیو کشنفت به مابوط ۀپاون   ر 1122 سال  ر اریبس انفعاالت
 یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر یخارج یایگیماه یشناورها به یرسانسوخت و صلهیف یاختالف
ایان   از تاوان یم که بای  گفت.  ا  قاار مککور  ولت یهاتیصالح چارچوب  ر را یساحل  ولت
 ییایا  ر منااعق   ر یرساان سوخت انواع ایسا فیتکل آن به استنا  با و گافت مالک وح ت یرأ
 .کا  روشن زین را گای 

 یاقتصاا   -یانحصاار  ۀمنطقا   ر که است ی یج  موار  از یکی تنها ای ر ر  یرسانسوخت
 و ینظاام  یهاا تی. عالو  با اختالف با سا فعالاست  ش  موجب را ینیچننیا اختالفات و عیشا

 ر   یا بارسا   یها  به نظا ما ییایا ریزاز عایق  ای ر ایز  ر سمع استاا  زاتیتجه کارگکاشتن
 ۀارائا » مثاال   یاابا .  اشات  انتظاار  منطقاه  نیا ا  ر زین را ی تایج  یاختالف موضوعات ن  یآ

 خاو   نیقاوان   ر کاه  ی ولتا  یاقتصا  -یانحصار ۀمنطق  ر نیجن سق  مانن   یپزشک خ مات
 یرو باا  ماککور  ۀمنطقا   ر ییهاا یکشات  نکهیا امکان» ن یهمچن. « ان یم ممنوع را عم  نیا

 ,Lagoni) « ار  وجاو   نا   یآ  ر زیا ن کننا   جاا  یا یقمارباز مخصوص ینوهایکاز خو  ۀعاش

 تحات  نکاه یا ایا  انا  یاانیکشات  یآزا  مشامول  موضاوعات  نیا نکهیا سا با بحث (.627 :2007
 .افتی خواه  ا امه کماکان  ارن   قاار یساحل  ولت تیصالح
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