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 مقدمه

 منطار   تد،خل صورت ،ست ک  درحقوق تحدید حدود دریایی یر ،یا ،صل یندادیا ،ستو،ر شده 
 رطرف  دو تو،فط   یر،سطا   یایطد  دریطایی  حدود تحدید یکدیار، مقایل یا مجاور کشور دو دریایی
 متحطد  مهل 1982 کنو،نسدون 83 و 74 مو،د 1 یند و 15 مادۀ در ،ساسی ،صل ،یام پذیرد ،نجاگ
 ،نعکطا  ( شطود مطی  خو،نطده  «دریامطا  حقوق کنو،نسدون» پس ،یا ،ز) دریاما حقوق خصوص در

یا ،یا وصف، یررسی نقش  مرزمای دریایی اهطان   م،ست شده تأیدد قضایی روی  در یارما و یافت 
دمد ک  ممچنان ندمی ،ز مرزمای دریایی یالقوۀ کشورمای ساحهی، مورد تحدید حدود نشان می

حطدود   (م یالطۀع، ،ز آنجطا کط  نتدجط  ضطروری تحدیطد     Pellet, 2017: 578-579،ند )قر،ر نارفت 
ویژه منایع نفت و راز یستر و زیطر یسطتر دریاسطت، شطافت     دریایی، تقسد  منایع رۀدعی دریا ی 

خطو،می  ندست ک  حصول تو،ف  یدا کشورمای ساحهی در ،یا خصوص دشو،ر یاشطدم ،مطا فط ون   
،ی و منایع رۀدعی تنها مانع دستدایی کشورمای ساحهی ی  تو،ف  ندستم تنوع اغر،فدطای کر،نط   

،ی کشورمای ساحهی ،ز یک سو و ،یهامات متعدد کنو،نسدون حقطوق دریامطا ،ز سطوی    ر،ن کیرون
مای حقطوقی فر،و،نطی در خصطوص تحدیطد حطدود      ما و چالشدیار، سۀب شده ،ست ک  پرسش

 کنندمدریایی واود د،شت  یاشد ک  زمدن  ،ختالف مدان کشورمای ساحهی ر، فر،م  می
مسئه  کاریرد خططوط مۀطدأ مسطتقد  در تحدیطد حطدود      ما، ما و چالش،ز امه  ،یا پرسش

فاصطه  در تحدیطد حطدود    دریایی ،ستم ریش  ،یا مسئه  ر، یاید در کاریرد وسدع روش خ  مط  
فاصه ، ینایر قاعطده، یطر مۀنطای خططوط مۀطدأ      او کردم ،ز آنجا ک  ترسد  خ  م ودریایی است

چنانچ  رطرفدا یطا یکطی ،ز آنهطا،     ردرد، ،یا پرسش مطرح ،ست ک  کشورمای ساحهی ،نجاگ می
خطوط مۀدأ مستقد  ،عالگ کرده یاشطند، آیطا ممطدا خططوط مسطتقد  مۀنطای محاسطۀ  خط          

ردرد؟ ،ممدت ،یا مسئه  در آن ،ست ک  تعددا خطوط مۀدأ مسطتقد  ،ساسطا    فاصه  قر،ر میم 
ط مۀطدأ  عمهی یکجانۀ  و مصون ،ز ،رزیایی یک مراع مستقل ،ستم ،ز سوی دیار، چنانچ  خطو

فاصه  قر،ر ردرند، ،ثری محسو  یر خ  مرزی خو،مند د،شتم مستقد  مۀنای محاسۀ  خ  م 
شود پطدش ،ز تو،فط  و   در ،یا صورت، یک کشور ساحهی یا تعددا خطوط مۀدأ مستقد  قادر می

 رور یکجانۀ  یر نتدج  تحدید حدود ،ثر یاذ،رندم  ی 
نطق  ،نحصاری ،قتصادی و فالت قطارۀ دو  مذ،کر،ت ،یر،ن و کویت در خصوص تحدید حدود م

کشور ،ز امه  مو،ردی ،ست ک  مسئه  کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  در تحدیطد حطدود دریطایی    
انۀ  عمهی یافت  ،ستم موضع ررف ،یر،نی مۀنی یر ،ینک  خطوط مۀدأ مستقد  ،یر،ن در ترسد  

،یا مسئه  حقوقی ندط  در   و محاسۀ  مرز دریایی دو کشور مۀنا قر،ر ردرد، مواب شده ،ست ک 
 شمار مسائل ،ختالفی ررفدا درآیدم 

تحقد  حاضر درصدد پاسخ ی  ،یا پرسش ،ست ک  خطوط مۀدأ مستقد  چط  کطاریردی در   
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فاصه  تحدید حدود دریایی د،رند؟ یر،ی ،یا منظور، پس ،ز یررسی ،امالی ،رتۀاط روش خ  م 
،ی ،لمههطی و رویط  معامطده   یی و د،وری یطدا و خطوط مۀدأ مستقد ، ی  و،کاوی آر،ی مر،اع قضا

 کشورمای ساحهی خو،مد  پرد،ختم
 

 فاصله و خطوط مبدأ مستقیمخط هم روش
،ز مر،حل ،صهی در فر،یند مر نوع تحدیطد حطدود دریطایی، تعدطدا روش تحدیطد ،سطتم ،ررچط         

یطا  شک روشطی کط  در ،  ، یی1مای مندسی متعددی یر،ی تحدید حدود دریایی واود د،ردروش
 فاصه  ،ستم تریا کاریرد ر، د،شت  و د،رد، روش خ  م مدان رسترده

 

 فاصلهمفهوم روش خط هم. 1
، یطک تعریطف   3شطود ند  خو،نده می« خ  مدان »ک   2«،لفاصه فاصه /متساویخ  م »در مورد 

ژنطو در خصطوص دریطای سطرزمدنی و      1958کنو،نسطدون   12معدار واود د،رد ک  عدنا  در مادۀ 
کنو،نسدون  6شود( و مادۀ خو،نده می« کنو،نسدون دریای سرزمدنی»  نظارت )،ز ،یا پس منطق
 15شود( و مطادۀ  خو،نده می« کنو،نسدون فالت قاره»ژنو ر،اع ی  فالت قاره )،ز ،یا پس  1958

م  م» فاصه ، خطی ،ست کط   کنو،نسدون حقوق دریاما ذکر شده ،ستم ی  داللت ،یا ماده خ  م 
مر یک ،ز دو  دریای سرزمدنیِ أیی ک  عرضآن ،ز ن دیک تریا نقاط روی خطوط مۀد  مر نقط م

 م م م «م ی  یک فاصه  یاشدشود، ردری می]مقایل یا مجاور[ ،ز آن ،ند،زه کشور

 یطک  ،ز نقطط   یا یطک  شود ک  حد،قلفاصه  یا وصل کردن نقاری ترسد  می،امال، خ  م ی 
 خط   ماننطد  ندم ،یا نقاط یا ترسد  عمود منصف ط ،فاصه م  یارد خ  مۀدأ ،ز نقط  دو و خ  مۀدأ

omp خ   و 1 شکل درotp تطریا نقطاط   آینطد کط  پدشطرفت    دست مطی یر خطوری ی  ،2 شکل در
 در «f» و «a»، «b»، «c»، «d»نقطاط   مانند کنند،ساحل و در صورت ل وگ ا ،یر ر، ی  م  وصل می

عطو،رض  شودم ،ز آنجا کط  یعضطی   رفت  می 4«نقط  مۀنا»ح ی  ،یا نقاط در ،صطال ،2 و 1 مایشکل
شطوند،  فاصه  مطی  اغر،فدایی، مانند نوسانات خ  ساحل یا ا ،یر دورکر،ن ، مواب ،نحر،ف خ  م 

 فاصطه  خ  م  یر آنها ،ثر ،ینک  یاید یا شوندمی ررفت  نادیده یا م یور عو،رض ،نحر،فی، ،ثر رفع یر،ی
 شودمنامدده می 5«شدهتعدیل فاصه خ  م » فاصه ،م  خ  ،یا نوع مشود تقهدل د،ده

                                                           
 Cottier, 2015: 182.99; Tanaka, 2006:19.31; Prescott & Schofield, 2005: 224.33 یر،ی تفصدل مطهب  رمک:   م1

2. equidistant line 
نامند،م ،ما در ،دیدات حقوقی دو ( میmedian line« )خ  مدان » شود، آن ر،فاصه  یدا دو ساحل مقایل ترسد  میم  در مو،ردی ک  خ م 3

 (The Black Sea Case, ICJ Rep. 2008:101,para.116روندم )کار میرور متر،دف ی ی « خ  مدان »و « فاصه خ  م »،صطالح 
4. basepoint 
5. modified equidistant line 
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 . خط هم فاصله بین سواحل مقابل1شکل 

 
 . خط هم فاصله بین سواحل مجاور2شکل 

 فاصلهجایگاه حقوقی روش خط هم .2
فاصه  اایاطامی یندطادی در حقطوق تحدیطد حطدود دریطایی د،ردم در ومهط         شک روش خ  م یی

عنو،ن یک قاعدۀ تکمدهی انۀ  ،ل ،می د،رد؛ در تحدید حدود دریای سرزمدنی ی  نخست، ،یا روش
 کشطور،  دو سطو،حل  چنانچ »کنو،نسدون حقوق دریاما،  15رورک  ،شاره شد، ی  مواب مادۀ ممان
 یطک مدچ یاشد، نشده تو،ف  دیاری نحوی  کشور دو یدا ک درصورتی یاشد، یکدیار مجاور یا مقایل

یط  یدطان دیاطر، ،رطر     م«م مدان  م م م فر،تطر یۀطرد م م    خ  ،ز ر، خود سرزمدنی دریای ،ردند ح  آنها ،ز
فاصه  ،ل ،مطی ،سطت، ماطر    ررفدا یر کاریرد روش دیاری تو،ف  نکرده یاشند، ،عمال روش خ  م 

فاصطه  الزگ یاشطدم   تعدیل خط  مط   « حقوق تاریخی یا دیار ،وضاع و ،حو،ل خاص»،ینک  ی  لحاظ 
دریطای سطرزمدنی    1958کنو،نسطدون   12مادۀ  1و،نسدون حقوق دریاما عدنا  تکر،ر یند کن 15مادۀ 

 (مQatar v. Bahrain, ICJ Rep. 2001: 94, para.176شود )،ست و یک قاعدۀ عرفی تهقی می
فالت قاره ند  رویکردی مشای  در خصوص تحدید حطدود فطالت قطاره     1958در کنو،نسدون 

،یا کنو،نسدون چنانچ  کشورمای مقایل یا مجاور یکدیار در  6دۀ ،تخاذ شده ،ستم ی  مواب ما
مورد تحدید حدود فالت قاره یا یکدیار ی  تو،ف  نرسند، مطرز فطالت قطاره یر،سطا  روش خط       

فاصه  تعددا خو،مد شدم مار ،ینک  ،وضاع و ،حو،ل خاص داللت یر خ  مرزی دیاری د،شت  م 
کنفر،نس سوگ حقوق دریاما ط ک  مسئه  تحدیطد حطدود    یاشدم یا ،یا وصف، در اریان مذ،کر،ت 

منطق  ،نحصاری ،قتصادی ند  ی  مسئه  تحدید حدود فالت قاره ،ضاف  شطده یطود ط ررومطی ،ز      
صورت یطک قاعطدۀ تکمدهطی مخالفطت     فاصه  ولو ی کشورما یا ،ل ،می شدن کاریرد روش خ  م 

کنو،نسطدون   83و  74شترک مو،د م 1کردندم عدگ حصول ،اماع در ،یا خصوص ی  تنظد  یند 
،قتصطادی/ فطالت    ،نحصطاری  منطقط   حدود تحدید» حقوق دریاما منجر شدم ی  مواب ،یا یند 

 حطل  یط   دسطتدایی  منظطور یط   د،رنطد  یکطدیار  مجطاور  یطا  مقایل سو،حل ک  کشورمایی یدا قاره
،لمههطی  و،ن یدا،ساسنام  دی 38،لمهل، ی  شرح مادۀ یدا حقوق یر،سا  تو،ف  رری  ،ز منصفان ،

 م«ررفت خو،مد د،درستری، ،نجاگ
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،لمههطی د،درسطتری در   فاصه  در کنفر،نس سوگ یر رأی دیو،ن یدا،ستدالل مخالفان خ  م 
 6متکی یطود؛ در ،یطا رأی دیطو،ن یطا رد خصدصط  عرفطی مطادۀ         فالت قارۀ دریای شمال دعاوی

،ی ،ل ،مطی ندسطت،   فاصه  قاعطده   م کنو،نسدون فالت قاره، مؤکِّد،  ،ظهار عقدده کرده یود ک  خ
 Theکنطد ) چ  مۀنای تحدید حدود دریایی ،صول ،نصاف ،ست ک  نتدج  منصفان  ر، تأمدا مطی 

North Sea Continental Shelf Cases, ICJ Rep. 1969: 37, paras. 69, 81 & 90  م رویکطرد)
 رویکطرد،  ،یا یر،سا  ،ستم مشهور« محور،نصاف نتدج »ک  دیو،ن در رأی یادشده ،ر،ئ  کرد، ی  

رو ،سطت، ،ز،یطا   منصطفان   نتدجط   حصطول  د،رد، دریایی موضطوعدت  حدود مورد تحدید در آنچ 
 منجطر  منصطفان   نتدجط   ی  روشی ک  کاریرد مر حالو در عدا  ندست ،ل ،می روشی مدچ کاریرد
 (مTanaka, 2006:51-93،ست ) مجاز شود،

 منطقط   حطدود  تحدیطد  ک  نتدجط  دعطاوی   یود ،یا ور،محنتدج  رویکرد ی  ،یا و،رد ،نتقادی
دیطو،ن   در و،کنش ی  ،یطا ،نتقطاد،  م کرده ،ست ناپذیریدنیپدش قاره ر، فالت و ،قتصادی ،نحصاری

فاصطه  یط  سطمت آنچط  ،مطروزه روش      ،لمههی د،درستری پس ،ز س  دم  نفی روش خ  م یدا
 90فتم ،ررچ  ،یا روش عمال  ،ز دمط   شود، رر،یش یاخو،نده می 1«،یمرحه تحدید حدود س »

در  2008شد، ،مطا نخسطتدا یطار در سطال     کار ررفت  میمدالدی در آر،ی تحدید حدود دیو،ن ی 
،ی مرحهط  ،امال، روش س رور رسمی و صریح تۀددا شدم ی ی  دریای سداهرأی دیو،ن در قضد  

شود، ماطر  ترسد  می 2«،ولد فاصه  خ  م »شود ک  در مرحه  نخست یک رون  ،عمال مییدیا
فاصطه   مای دیار واود د،شت  یاشدم در مرحه  دوگ، خ  م ،ینک  اهات قوی یر،ی کاریرد روش

سنجش عطدگ  »ک   ،سوگ مرحه  شود و دردر قضد  تعدیل می 3«،وضاع و ،حول مؤثر»ب ،سا  
شطده  ت تقسد مساح و ررفدا سو،حل مؤثر رول یدا آیا شود ک می ناگ د،رد، یررسی 4«تناسب
تطاکنون، روش تحدیطد حطدود سط      دریطای سطداه  ،ز زمان صدوررأی قضطد    5مد،رد واود تناسب
،ی در تماگ دعاوی تحدید حدود منطق  ،نحصاری ،قتصادی و فالت قاره ،عمال شده ،سطت  مرحه 

(Costa Rica v. Nicaragua, ICJ Rep. 2018: 53, para.135 م) 
،ی کشطورمای  صه  یدش ،ز مر چد  مرمون رویط  معامطده  فا،ما اایااه حقوقی روش خ  م 

مطدالدی تطاکنون در مطورد معامطد،ت تحدیطد       70مای آماری کط  ،ز دمط    ساحهی ،ستم یررسی
فاصه ، ولطو  دریایی ،نجاگ ررفت ، یدانار ،یا ،ست ک  ،کثریت قارع ،یا معامد،ت ،ز روش خ  م 

ی ،قتصادی و فالت قطاره ،سطتفاده شطده    شده، یر،ی تحدید حدود منطق  ،نحصارصورت تعدیلی 

                                                           
1. three.stage delimitation methodology 

2. provisional equidistance line  
3. relevant circumstances 
4. disproportionality test 

 Evans, 2015:259.70; Fietta & Cleverly, 2016: 52.94; Uykur,2014:257.71  یر،ی تفصدل مطهب رمک: م5
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تا سطال   تانکا،نجاگ ررفت  ،ستم ی  داللت آمارردری  تانکاما توس  تریا ،یا یررسیاامع 1،ستم
،ی ک  در مورد تحدیطد حطدود فطالت قطاره یطدا سطو،حل       گ، ،ز مجموع معامد،ت دواانۀ  2006

،نطدم ،ز مجمطوع   سطتفاده کطرده  فاصطه  ، درصد ،ز روش خ  م  83،ند، مقایل یکدیار منعقد شده
،نطد،  ،ی ک  در مورد تحدید حدود فالت قاره یدا سو،حل مجطاور منعقطد شطده   معامد،ت دواانۀ 

،ند و در مو،ردی ک  ،رتۀاط سطو،حل رطرفدا مط     فاصه  ،ستفاده کردهدرصد ،ز روش خ  م 46
دود فطالت قطاره ،ز   درصد معامد،ت دواانۀ  تحدید ح 88،ند، در مقایل و م  مجاور یکدیار یوده

،ی ک  ،قد،گ ی  تعدطدا مطرز   فاصه  ،ستفاده شده ،ستم ،ز مجموع معامد،ت دواانۀ روش خ  م 
)مرز یکسان یر،ی منطق  ،نحصاری ،قتصطادی و فطالت قطاره( یطدا سطو،حل مقایطل        دریایی و،حد

رطرف  ،ندم در مطو،ردی کط  سطو،حل دو    فاصه  ،ستفاده کردهدرصد ،ز روش خ  م  82،ند، کرده
درصد و در مو،ردی کط  سطو،حل مط  مقایطل و مط  مجطاور        50،ند، ،یا آمار مجاور یکدیار یوده

 (مTanaka,2006:134-135درصد یوده ،ست )90یکدیار یودند، 
فاصه  در مورد سو،حل مقایطل ،سطتم در و،قطع،    نکت  کهددی در ،یا یدا، کارکرد روش خ  م 

کدد شده ک  تنها روش یر،ی تحدید حدود یدا سو،حل ند  تأ رأی فالت قارۀ دریای شمالحتی در 
فاصطه  منطقط    فاصه  )خ  مدان ( ،ست، زیر، در مورد سو،حل مقایل، خ  مط  خ  م مقایل، روش 

 ,The North Sea Continental Shelf Casesکنطد  ) مورد تد،خل ر، ی  دو ندم  مساوی تقسد  می

ICJ Rep. 1969: 37, para. 57) تصطریح مقطرر   ،ی ی مرحه   در شدوۀ تحدید حدود س تر ،ینکم مه
فاصه  )خط  مدانط (   شده ،ست ک  در صورت تقایل سو،حل، یاید در مرحه  نخست ،ز روش خ  م 

 (م The Black Sea Case, ICJ Rep. 2008:101, para.116،ستفاده شود )
در خصطوص تحدیطد   ،ی رفت  در مورد رویط  معامطده  یا توا  ی  روی  قضایی و آمارمای پدش

تو،ن قائطل  حدود منطق  ،نحصاری ،قتصادی و فالت قاره یدا کشورمای د،ر،ی سو،حل مقایل، می
 و ،قتصطادی  ،نحصطاری  فاصه  در مورد تحدید حدود منطقط  ی  ،یا شد ک  کاریرد روش خ  م 

قاره یدا ،یا نوع سو،حل مۀدل ی  یک قاعدۀ عرفی شطده ،سطتم ،لۀتط  ،یطا قاعطده انۀط         فالت
تکمدهی د،رد و مانع ،ز ،یا نخو،مد یود ک  ررفدا یر ،عمال روش دیاری تو،ف  کرده یا خ  م 

 ( م Tanaka, 2006: 148فاصه  ر، تعدیل کنند )
در و،قع، در مذ،کر،ت مریوط ی  تحدیطد حطدود یطدا سطو،حل مقایطل، مۀنطا و نقطط  شطروع         

ردطرد،  زنطی قطر،ر مطی   و و چان روفاصه  ،ست و آنچ  موضوع رفتمذ،کر،ت ممو،ره روش خ  م 
 ,Evans) تعددا خ  مۀدأ یا نقاط مۀنطا یطر،ی ترسطد  ،یطا خط  و یطا نحطوۀ تعطدیل آن ،سطت         

2015:268;Prescott & Schofield, 2005:240       م شامد رویطای ،یطا ،مطر در مطذ،کر،ت ،یطر،ن و)
دو شطودم یررسطی تاریخچط     کویت در خصوص تحدید حدود دریایی یدا دو کشور مشطامده مطی  

                                                           
 Cottier, 2015: 242.50  مطهب رمک: م یر،ی تفصدل1
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رغ  تحوالت متعدد در مو،ضطع  دمد ک  ی دوره مذ،کر،ت ،یر،ن و کویت در ،یا خصوص نشان می
فاصه  یطوده ،سطت؛ چط     و پدشنهادمای ررفدا، ،سا  مذ،کر،ت ممو،ره ،ستفاده ،ز روش خ  م 

: 1389یخش ،عظ  سو،حل دو ررف ،ز نظر اغر،فدایی در مقایل یکردیار قر،ر د،رنطد )عسطاری،   
 (م61-85: 1386امی، ؛ ن452-440
 

 خط مبدأ مستقیم
منطار  دریطایی کشطور     عرض دریای سطرزمدنی و سطایر   خطی ،ست ک  1«خ  مۀدأ»منظور ،ز 

مۀدأ ط مطو،د   خ  ی  مریوط مو،د دریاما، حقوق کنو،نسدون شودم درمی ردریساحهی ،ز آن ،ند،زه
 یخطش  ،ز دوگ فصل) نیسرزمد دریای حدود ی  مریوط فصل ضما ط در  14و 13و مو،د  11تا  5

 ط مقرر  76و  57، 33دریایی ط مو،د   منار  سایر ی  مریوط مو،د و در شده ذکر( کنو،نسدون دوگ
 دریطایی  عطرض  کط   مۀطدأیی  خططوط » ،ز  یاید ند  منار  ،یا عرض یا حد نهایی ک  ،ست شده

فاصطه  ندط    ، محاسۀ  شوند، ،لۀت  چنانک  رذشت، خ  م «شودمی ررفت  ،ند،زه آن ،ز سرزمدنی
تطریا نقطاط روی   کنو،نسدون، خطی ،سطت کط  تمطاگ نقطاط آن ،ز ن دیطک      15ینا ی  تعریف مادۀ 

 آن ،ز[ مجطاور  یطا  مقایطل ] کشطور  دو ،ز یطک  مطر  سطرزمدنیِ  دریطای  عطرض  ک  مۀدأیی خطوط»
 ، ی  یک فاصه  یاشدم«شودمی ردری،ند،زه

کنو،نسطدون   5یط  داللطت مطادۀ    کنندم خطوط مۀدأ ر، ی  دو نوع عادی و مستقد  تقسد  می
 کط   رطور آن ،ست ساحل ،متد،د در ا ر خ »عۀارت ،ست ،ز  2«خ  مۀدأ عادی»حقوق دریاما، 

 شطناخت   رسطمدت  یط   سطاحهی  کشور سوی ،ز رسما  ک  ی رگ مقدا  دریایی ماینقش  روی یر
دی عۀارت دیار، خط  سطاحل در زمطان اط ر خط  مۀطدأ عطا       ی «م شده ،ست د،ده نشان ،ند،شده

شودم ،یا قاعده م  شامل سرزمدا ،صطهی و مط  شطامل ا ،یطر متعهط  یط  کشطور        محسوب می
،ی ر، ی  شده، خطوط فرضی ،ست ک  نقاط تعریف3«خطوط مۀدأ مستقد »ساحهی ،ستم منظور 

 1کنندم کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  در مو،رد ،ستثنایی مجاز ،ستم ی  داللت ینطد  م  وصل می
 یطا  ،ست، یریده و مضر  عمدقا  ساحل خ  ک  ماییمکان در»حقوق دریاما: کنو،نسدون  7مادۀ 

 مطی  یاشطد،  د،شطت   قر،ر آن مستقد  مجاورت در و ساحل ،متد،د در ا ،یر ،ز ،ی حاشد  چنانچ 
 وصطل  یکطدیار  یط   ر، مناسطۀی  نقطاط  کط   ررفطت  کاری  ر، مستقد  مۀدأ خطوط روشم م م  تو،ن
 ترسد  ،یرون ی  نۀاید مستقد  مۀدأ خطوط: » 7مادۀ  3واب یند یر ،یا، ی  م،ف ون 4م«کنندمی

                                                           
1. baseline 
2. normal baseline 
3. straight baseline 

تریا ا ،یر تو،نند یا ترسد  خطوط مۀدأ مستقد  یدا دورتریا نقاط  یدرونی،لج ،یری ند  میم کشورمای مجمع4
 خود ،ز ،یا روش ،ستفاده کنندم 
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، رذشت  ،زخ  مۀدأ مسطتقد ِ  «کنند پدد، ،نحر،ف محسو  روری  ساحل کهی اهت ،ز ک  شوند
کنو،نسدون حقوق دریاما، نوع دیاری ،ز خ  مۀدأ مستقد  ند  مجاز ،ست کط  در   7موضوع مادۀ

شودم یا ترسد  ،یا نطوع خط  مۀطدأ مسطتقد  دمانط       خو،نده می 1«خ  محصورکننده»،صطالح 
کنو،نسدون حقطوق   11و  10و  9ما یا رعایت شر،ی  مقرر در مو،د ما و خورما و یندرراهرودخان 

  2شودمدریاما، محصور می
کشور مۀطادرت یط  ترسطد  و     85کشور ساحهی در اهان،  152ینای  آخریا آمار، ،ز مجموع 
(م محققا  ری پنج سال Ashley Roach& Smith, 2012:20،ند )ده،عالگ خطوط مۀدأ مستقد  کر

تر، کدفدت ترسد  خطوط مۀدأ مستقد  ،ستم رذشت  ی  ،یا تعد،د ،ف وده شده ،ستم ،ز ،یا مه 
مای خ  ساحل ،ست، ما و ناممو،ریسازی پدچددریمدف ،ز ترسد  خطوط مۀدأ مستقد  ساده

کنو،نسدون حقوق دریاما سۀب شطده   7  مقرر در مادۀ ،ما فقد،ن ضو،ی  عدنی یر،ی ،حر،ز شر،ی
دست کشورمای سطاحهی در کطاریرد خططوط مۀطدأ مسطتقد  یطاز یاشطدم حاصطل ،ینکط  یدشطتر           

، ،یا 7،ند، یدون توا  ی  مقرر،ت مادۀ کشورمایی ک  ،قد،گ ی  تعددا خطوط مۀدأ مستقد  کرده
نمونط  یطارز ،یطا نطوع      3م،ندکرده لخود مۀد دریایی منار  رسترش ،ی یر،یخطوط ر، ی  وسده 

فطار  و دریطای   رویکرد ی  خطوط مۀدأ مستقد ، سدست  خطوط مۀدأ مستقد  ،یر،ن در خهطدج 
 4،عطالگ شطده ،سطتم    مدأت وزیطر،ن 1352 تدرماه 31 مورخ نام تصویب عمان ،ست ک  ی  مواب

 اصه  د،رندمفآنچ  یاید ید،ن پرد،خت، ،ثری ،ست ک  خطوط مۀدأ مستقۀ  یر ترسد  خ  م 
 

 
 . سیستم خطوط مبدا مستقیم ایران در خلیج فارس و دریای عمان3شکل 

                                                           
1. closing line  

 ,United  Nations  Office for Ocean Affairs  and the Law of the Sea [UNOALS]: یر،ی تفصدل مطهب رمک م2

1989a 
  Michael Reisman & Westerman, 1992  یر،ی تفصدل مطهب رمک:م 3
م؛  یر،ی یررسی مفاد 57و  9: 1355نام  رمک: مجموع  قو،ندا روزنام  رسمی ، یر،ی متا ،یا تصویب م4

 م47و  55نام  رمک: رنجۀریان و صدرفی، تصویب
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 فاصلهاثر خطوط مبدأ مستقیم بر ترسیم خط هم
فاصه  در ،صل یر،ی ترسد  خ  مرزی یدا خطوط مۀدأ عادی یا یط  تعۀدطر یهتطر    روش خ  م 

ر ،سطتو،ر ،سطت کط     فاصطه  یطر ،یطا فکط    در و،قطع، روش مط    1سو،حل رۀدعی ،ید،ع شطده ،سطتم  
فاصطه   مۀدأ دریای سرزمدنی ط ک  نقاط مۀنای محاسۀ  خ  مط    خطوط روی نقاط تریان دیک
تریا نقاط خ  سطاحل رۀدعطی سطرزمدا ،صطهی یطا ا ،یطر در مناطاگ        ردرند ط پدشرفت  قر،ر می

ا رندم یدیهی ،ست ک  ،یا نقاط انۀ  تصادفی د،رند و تطایع ،لاطوی یکسطانی ندسطتندم مسطئه       
،ی ،ست ک  پس ،ز ورود خطوط فاصه ، مسئه ریرد خطوط مۀدأ مستقد  یر،ی ترسد  خ  م کا

 (م Sohn, 1993:154مۀدأ مستقد  ی  حقوق موضوع  مطرح شده ،ست )
،رر خطوط مۀدأ مستقد  اایا یا خ  مۀدأ عادی شوند، ،یا ،مر ،غهب یر محاسۀ  و ترسد  

من لط  خط  سطاحل    شد، خطوط مۀدأ مستقد  ی  فاصه  ،ثر خو،مد د،شتم چنانک  ،شارهخ  م 
ند؛ ترسد  خطوط مۀدأ مستقد  ضرورتا  ی  پدشطروی خط  مۀطدأ یط  سطوی دریطا منجطر        ،فرضی

(م یالطۀع، مرچ  خطوط مۀدأ مستقد  4رذ،رد )شکل فاصه  ،ثر میشود ک  یر ترسد  خ  م می
م ،یا و،قعدت اطایی یط  نط ،ع    یدشتر ،ز خ  ساحل فاصه  د،شت  یاشند، ،یا ،ثر یدشتر خو،مد شد

شود ک  تنها یکی ،ز ررفدا تحدید حدود، ،عالگ خطوط مۀدأ مستقد  کرده یاشطدم در  منجر می
فاصطه  قطر،ر   مط   خط   ،یا صورت، چنانچ  نقاط و،قع یر خطوط مۀدأ مستقد  مۀنطای محاسطۀ   

دیاطر  ردرند، ررفی ک  د،ر،ی خططوط مۀطدأ مسطتقد  ،سطت، ،ز م یتطی کطارور در یر،یطر رطرف         
 (مFietta & Cleverly, 2016: 61-62شود )یرخورد،ر می

،یا دقدقا  ممان وضعدتی ،ست ک  یدا ،یر،ن و کویت واود د،ردم ی  شرحی ک  رذشت، ،یر،ن 
مۀادرت ی  ،عالگ خططوط   1352تدرماه  31نام  مورخ یدش ،ز چهار دم  پدش ی  مواب تصویب

 2،عالگ خطوط مۀدأ مستقد  خودد،ری کرده ،ستم مۀدأ مستقد  کرده ،ستم ،ما کویت تاکنون ،ز
در سدست  خطوط مۀطدأ مسطتقد     3تا  1،یا در حالی ،ست ک  خطوط مستقد  و،قع یدا نقاط 

 (م5،یر،ن ک  در مقایل کویت قر،ر د،رند، یدشتریا فاصه  ر، یا ساحل ،یر،ن د،رند )شکل 

                                                           
( رئدس وقت ،د،رۀ اغر،فدایی وز،رت Whittemore Boggs) تمور یار و،یفاصه  نخستدا یار توس  روش خ  م  م1

مای ،لمهل، پدشنهاد شدم نوشت الم  در خصوص تدویا حقوق یدا 1930  خارا  ،یاالت متحده در کنفر،نس
فاصه  ر، در نظر ند،شت  وا  کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  در ترسد  خ  م مدچوی مؤید ،یا ،ست ک  وی ی 

 مBoggs,1951ی تفصدل مطهب رمک: ،ستم یر،
،لۀت  ،یا   کویت تاکنون ،ز خطوط مۀدأ مستقد  یر،ی تعددا د،من  منار  دریایی خود ،ستفاده نکرده ،ستمم 2

گ س  قطع  خ  محصورکننده در دمان  خهدج کویت ،عالگ و ،عمال کرده ،ست ک  ی  1964کشور ،ز سال 
در خصوص تعددا حدود منار  دریایی دولت  2014تۀر ،ک 29مورخ  317شمارۀ   فرمان 2مواب مادۀ 

(، ،لۀت  ،یا خ  محصورکننده Law of the Sea Bulletin No.89 (2017):20.2مجدد،  تأیدد شده ،ست ) کویت
 ردردمقر،ر می عوم  و فدهک ،ثری یر تحدید حدود یدا ،یر،ن و کویت ند،رد، زیر، ،یا خ  پشت ا ،یر 
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 کشور فرضیفاصله بین دو . اثر خطوط مبدأ مستقیم بر خطوط هم4شکل 

 

 فاصه  خططی کنو،نسدون حقوق دریاما، خ  م  15رفتد  ک  یر،سا  تعریف مقرر در مادۀ 
 مر سرزمدنیِ دریای عرض ک  مۀدأیی خطوط» روی نقاط تریان دیک ،ز آن نقاط تماگ ک  ،ست
پطس ینایط     میاشطد  فاصطه   یک ی  ،«شودمی ردری،ند،زه آن ،ز[ مجاور یا مقایل] کشور دو ،ز یک
فاصه  یاشطد، زیطر،   مر ماده، نۀاید ،یر،دی ی  کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  یر،ی ترسد  خ  م ظا

خطوط مۀدأ مستقد  م  نوعی خ  مۀدأ دریای سرزمدنی یوده و کشورمای سطاحهی مجطاز یط     
 تو،ن ی  ،یا ظهور یسطنده کطرد؛  نمی ،ما ،ستفاده ،ز ،یا روش یر،ی تعددا خ  مۀدأ خود مستندم

 تعدطدا  شطده،  یدطان  شطدالت  قضد  در د،درستری ،لمههییدا دیو،ن رأی مشهور رد رورک ممان
 قطر،ر  سطاحهی  کشطور  صالحدت در ک  ،ست یکجانۀ  عمل یک ،ساسا  مۀدأ دریای سرزمدنی خ 
 رعایت ی  منوط کشورما سایر قۀال یکجانۀ  در عمل ،یا ،عتۀار ک  تأکدد کرده دیو،ن ،لۀت م د،رد

مسطتقهی یطر،ی    مراطع  ،ما م(The Fisheries Case ,ICJ Rep.1951:132) ،ست ،لمهلیدا حقوق
یایسطت خططوط مۀطدأ    تو،ن یا حتطی مطی  ند،ردم حال ،رر یپذیری  ک  می واود نظارت یر ،یا ،مر

مطای تحدیطد حطدود    فاصه  یر،ی تحدید حدود قر،ر د،د، رطرف مستقد  ر، مالک ترسد  خ  م 
انۀ  اغر،فدای ساحهی ر، ی  سطود خطود تغددطر دمنطدم     رور یکجشوند پدش ،ز تو،ف  و ی قادر می

 ،ی یررسی یدشتر کردم یدیا لحاظ یاید مسئه  ر، ،ز نااه روی  قضایی معامده
 

 واکاوی آرای مراجع قضایی و داوری و معاهدات تحدید حدود دریایی
 چنانک  در سطور پدشدا یدان شد، مقرر،ت کنو،نسدون حقوق دریاما در خصطوص کطاریرد خططوط   

روستم ،ینک یجاست پاسخ مسطئه   فاصه  یا ،یهاگ روی مۀدأ مستقد  یر،ی محاسۀ  و ترسد  خ  م 
 او کند مو،ی کشورمای ساحهی استر، در آر،ی مر،اع قضایی و د،وری و روی  معامده
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 فاصله رویکرد رویۀ قضایی به کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در ترسیم خط هم .1
د حقوق تحدید حدود دریایی ری پنج دم  رذشت  روی  قضطایی یط   شک ندروی ،صهی پۀشۀریی

،لمههی د،درستری یوده ،ستم ی  ممدا لحطاظ رویط  قضطایی ممطو،ره منۀطع      ویژه روی  دیو،ن یدا
،صهی تفسدر، تشخدص و ند  تکویا ،صول و قو،عد ناظر یطر تحدیطد حطدود دریطایی تهقطی شطده       

وی  قضطایی ر، در قۀطال کطاریرد خططوط مۀطدأ      یدیا لحاظ یایست  ،ست نخست رویکرد ر 1،ستم
 فاصه  یررسی کند ممستقد  در ترسد  خ  م 

 

 المللی دادگستریبیان نظر قضایی دیوان بین. 2
،لمههی د،درستری در خصوص کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  نخستدا ،ظهار نظر صریح دیو،ن یدا

،سطتم دولطت مالطت ضطما      مالتامامدر عریی لدۀی/ فاصه  مریوط ی  قضد  در ترسد  خ  م 
دفاعدات خود در ،یا دعو،، ،قد،گ ی  تعددا و ،عالگ یک سدست  خطوط مستقد  پدر،مطون ا ،یطر   

ردری یر ،ینک  مۀدأ ،ند،زهدمندۀ ،یا کشور کرده و مدعی شده یود ک  خطوط م یور عالوهتشکدل
شور ند  قر،ر ردرندم ،یا فاصه  یدا دو کمنار  دریایی مالت مستند، یاید مۀنای ترسد  خ  م 

ر، ی  ا یرۀ مالت  2«فدهفال»در حالی یود ک  خطوط مستقد  م یور ا یرۀ کوچک و غدرمسکونی 
وصل کرده و یدیا رری  خ  مۀدأ مالت ر، ی  مقد،ر شایان توا  ی  سمت ساحل لدۀی اهو یرده 

مطای    توسط  کشطور  خطوط مۀدأیی ک»م م م یودم دیو،ن ضما رد ،یا خو،ست  مالت، ،ظهار کرد: 
خود یا نقاط ]مۀنایی[ ،ز ساحل ک  یطر،ی محاسطۀ  فطالت قطاره     خودیشود، ی ساحهی تعددا می

عۀارت دیار خ  مۀدأیی کط  ،ز رطرف دولطت سطاحهی     ی م«م شود، یکسان ندستند م م ،نتخاب می
د  فاصطه  یطر مۀنطای آن ترسط    شود، ل وما  ممان خ  مۀدأیی نخو،مد یود ک  خ  مط  تعددا می

کند ک  یا توا  ی  ،ثر ،نحر،فی ا یرۀ فدهفال شودم دیو،ن در ،د،م  نظر مذکور، ،ظهار عقدده میمی
فاصطه   فاصه  آن ا یره ر، لحطاظ نخو،مطد کطرد تطا خط  مط       یر خ  مرزی، در محاسۀ  خ  م 

 (مLibyan Arab Jamahiriya/Malta, ICJ Rep. 1985:47, para.64یاشد )« منصفان »
،لمههی د،درستری در مورد کاریرد خططوط مۀطدأ مسطتقد  در    طعی دیو،ن یدا،ما موضع ق

یدان شده ،سطتم در ،یطا پرونطده یطدا ،وکطر،یا و       دریای سداهتحدید حدود دریایی در قضد  
تو،نطد یط   و،قع یر ساحل رومانی مطی  3«سولدنا یندآب» ،ی ی  ناگرومانی در مورد ،ینک  عارض 
فاصه  لحاظ شود، ،ختالف واود د،شتم ،ز آنجا ک  رومانی   م عنو،ن نقط  مۀنا در ترسد  خ

ردطری منطار    ،قد،گ ی  تعددا یک سدست  خطوط مۀدأ مستقد  یطر،ی ،نطد،زه   1990در سال 

                                                           
 Charney, 1994: 227.56; Treves, 2015: 77.88 یر،ی تفصدل مطهب رمک:م 1

2. Filfla  
3. Sulina Dyke 
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عنو،ن یکی ،ز نقطاط مۀنطای سدسطت     ی  ند سولدنا یند دریایی خود کرده و قسمت ،نتهایی آب
یخشی ،ز خ   من ل عارض  مورد یحث یاید ی  م یور تعددا شده یود، رومانی عقدده د،شت ک 

فاصه  مدنظر قطر،ر ردطردم ،مطا ،وکطر،یا عقدطده د،شطت کط         مۀدأ آن کشور در ترسد  خ  م 
شطودم دیطو،ن یطا رد خو،سطت      فاصه  مطی مهحوظ شدن عارض  مذکور سۀب ،نحر،ف در خ  م 

 رومانی در ،یا خصوص، یدان کرد: 
ردری عرض فالت قاره منظور ،ند،زهتعددا خ  مۀدأ ی  دیو،ن یر ،یا عقدده ،ست ک  مسئه »

فاصه /خ  مدانط   و منطق  ،نحصاری ،قتصادی و مسئه  تشخدص نقاط مۀنا یر،ی ترسد  خ  م 
مای مقایل و مجاور، دو منظور تحدید حدود فالت قاره و منطق  ،نحصاری ،قتصادی یدا کشوری 

 ندم،مسئه  اد،ران 
 10،12، 9، 7هی، رۀ  مقرر،ت کنو،نسدون حقطوق دریامطا )مطو،د    در مورد ،ول، کشور ساح»

کند م م م در مورد دوگ، ]یعنی[ تحدیطد  (، نقاط مۀنای مناسب ]یر،ی خ  مۀدأ[ ر، تعددا می15و
شده توس  یکی حدود منار  دریایی دو یا چند کشور، دیو،ن نۀاید صرفا  ی  نقاط مۀنای ،نتخاب

م دیو،ن یاید یر،ی تحدید حدود فالت قطاره و منطقط  ،نحصطاری    ما]ی دعوی[ ،تکاء نماید،ز ررف
 The Black« )،قتصادی، یر،سا  اغر،فدای رۀدعی سو،حل مریوط، نقاط مۀنا ر، ،نتخطاب کنطد  

Sea Case, ICJ Rep. 2008:101, para.137م) 
،تخاذ ر،  1«کاریرد دوران »رسد ک  دیو،ن یا ،یا ،ظهار عقددۀ خود نظری  مشهور ی  نظر میی 

کرده ،ستم یر،سا  ،یا نظری  خ  مۀدأ د،ر،ی دو کاریرد اد،ران  ،ستم کاریرد خ  مۀدأ یطر،ی  
ردری دریای سرزمدنی و سطایر منطار  دریطایی ،ز کطاریرد آن در تحدیطد حطدود دریطایی        ،ند،زه

اد،ستم خ  مۀدأیی ک  ،ز سوی کشور سطاحهی یطر،ی تعدطدا حطدود منطار  دریطایی تعدطدا        
ردری عرض منار  دریایی کطاریرد د،رد  ژه خطوط مۀدأ مستقد ، صرفا  یر،ی ،ند،زهویشود، ی می

و در زمدن  تحدید حدود دریایی کشورمای دیار یا مر،اع ثالث مکهف یط  رعایطت آن ندسطتند،    
 ,Andersonتعددا شود )« اغر،فدای رۀدعی سو،حل»یهک  خ  مۀدأ یاید یر،ی ،یا منظور رۀ  

شود کط  دیطو،ن   ا نظر قضایی یا توا  ی  ،یا نکت  کهددی یراست  می،ممدت ،ی م(2009:316-7
،ی ممطو،ره مصطر یطر ،سطت کط  خط        مرحهط  در مورد مرحه  نخست ،ز مر،حل تحدید حدود س 

 Theشطود ) ترسطد  مطی   2«نقاط مۀنای مناسب روی ساحل دو کشور»فاصه  ،ولد ، یر ،سا  م 

Black Sea Case, ICJ Rep. 2008:101, para.117 فاصه  ینا ی  (م ،یا در حالی ،ست ک  خ  م
تطریا نقطاط روی خططوط    ن دیطک  »،ی و عرفطی یر،سطا    شده در حقوق معامدهتعریف پذیرفت 

ردطری  ]مقایطل یطا مجطاور[ ،ز آن ،نطد،زه     کشطور مر یک ،ز دو  عرض دریای سرزمدنیِ أیی ک مۀد
   ررددم، ترسد  می«شودمی

                                                           
1. double function 

2. most appropriate points on the coasts of the two states concerned  
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فاصه ، ،یا روش ر، ،ز مامدت ریاضی و ی  ترسد  خ  م یدیهی ،ست ک  ،یا رمدافت دیو،ن 
دمد و ی  ممدا سۀب ند  مطورد ،نتقطاد قطر،ر    ،ی و ذمنی میعدنی آن خارج و ید،ن انۀ  سهدق 

نظطر خطود در    ،یطا رمدافطت و   (م در مر حال، دیطو،ن یطر  Olorundami,2017:43-5ررفت  ،ست )
مط  یط  لحطاظ عمهطی، ،صطر،ر د،رد       خصوص کاریرد دوران  خ  مۀطدأ، مط  یط  لحطاظ نظطری و     

(Nicaragua v. Colombia, ICJ Rep.2012: 624, para.200  م حاصل ،ینک  ،ز نظر دیو،ن، ،یطا)
دمطد و ،ز ،یطا   فاصه  ر، تشطخدص مطی  مراع رسددری ،ست ک  خ  مۀدأ یر،ی محاسۀ  خ  م 
 :Qatar v. Bahrain, ICJ Rep. 2001حدث خ  مۀدأ، ممان خ  ا ر در ،متد،د ساحل ،سطت ) 

94, para.184; Cameroon v. Nigeria, ICJ Rep.2002: 303, paras.290-2م) 

 

 المللیبین. رویۀ عملی مراجع قضایی و داوری 3
رفتط ، یررسطی سطایر    ،لمههی د،درستری در دو قضد  پطدش رذشت  ،ز ،ظهارنظر صریح دیو،ن یدا

دمد ک  در تماگ آر،ی مر،اع نشان می ،لمههیآر،ی دیو،ن و ند  دیار مر،اع قضایی و د،وری یدا
ویژه در مقاگ ترسد  خط   خطوط مۀدأ مستقد  ررفدا دعو، در فر،یند تحدید حدود و ی مذکور 

،شطاره کطردم    یان مایا ط ررینهند ،ستم در ،یا زمدن  یاید ی  قضد  فاصه  نادیده ،نااشت  شدهم 
در ،یا پرونده، یا وصف ،ینک  در ،متد،د سو،حل شرقی ررینهند و در مقایل ا یطرۀ یطان مطایا ،ز    

فاصه   ،عالگ شده یود، دیو،ن در مقاگ ترسد  خ  م  مستقد  مۀدأ سوی دولت د،نمارک خطوط
یا در حالی )خ  مدان ( یدا ررینهند و یان مایا، ،یا خطوط مۀدأ مستقد  ر، مالک قر،ر ند،دم ،

یود ک  یر،ی تعدیل ممدا خ  مدان ، حد خارای منطقط  ،نحصطاری مطامدادری و فطالت قطارۀ      
 ,The Greenland - Yan Mayen Caseررینهند یر،سا  خطوط مۀدأ مسطتقد  محاسطۀ  شطد )   

ICJ Rep. 1993: 38, paras.9 and 89م) 
یطک سدسطت     1971ر سطال  ،ستم یا ،ینکط  کطامرون د  کامرون عهد  ندجری  نمون  دیار قضد  

-UNOALS,1989b:67،عالگ کرده یود ) ردن دج خطوط مۀدأ مستقد  در ،متد،د ساحل خود در خه

خو،ستار ،عمال خطوط مۀدأ مسطتقد  خطود در فر،ینطد تحدیطد      (، در ،یا پرونده ن  دولت کامرون8
 :Cameroon v. Nigeria, ICJ Rep.2002) حدود شد و ن  دیو،ن ی  خطوط م یور ترتدب ،ثری د،دم

303, paras.272 & 292  د،ند  کط   ،شاره کردم میکاستاریکا عهد  ندکار،رو، (م ممچندا یاید ی  قضد
کاستاریکا و ندکار،رو، در مدان  آمریکای مرک ی قر،ر د،شت  و ،ز شرق ی  دریای کار،ئدب و ،ز غرب ی  

در ،متد،د سو،حل  1988اریکا در سال ،قدانو  آر،گ ر،ه د،رند و ،ز مر دو سو مجاور یکدیارندم کاست
سر،سر ساحل  2013خود در ،قدانو  آر،گ خطوط مۀدأ مستقد  ،عالگ کرده و ندکار،رو، ند  در سال 

رورک  رأی دیو،ن خود در دریای کار،ئدب ر، در خطوط مۀدأ مستقد  محصور کرده ،ستم ،ما ممان
ال خطوط مۀدأ مستقد  خود در ترسد  خط   تصریح شده، ن  ندکار،رو، و ن  کاستاریکا خو،ستار ،عم

فاصه  ،ولد  اهت تحدید حدود دریای سطرزمدنی و منطقط  ،نحصطاری ،قتصطادی و فطالت قطاره       م 
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 .Costa Rica vفاصطه  نادیطده ررفطت )   نشدند و دیو،ن ند  ،یا خطوط ر، مقطاگ ترسطد  خط  مط     

Nicaragua, ICJ Rep. 2018:, paras.99-172 م) 
،لمههی د،درسطتری ،تخطاذ کطرده    ،ی مشای  دیو،ن یداحقوق دریاما ند  روی ،لمههی دیو،ن یدا

،شاره کطرد کط  نخسطتدا دعطو،ی تحدیطد       یناالدش/مدانمار،ستم در ،یا خصوص یاید ی  قضد  
،لمههطی  حدود دریایی ،ست ک  در دیو،ن مذکور رسددری شده ،ستم در ،یا پرونده دیطو،ن یطدا   

،ی ،عططالگ کططرده ،سططت مرحهطط روش تحدیططد حططدود سطط  حقططوق دریامططا پایۀنططدی خططود ر، یطط 
(Bangladesh/Myanmar, 51 ILM 2012: 840, paras.225-40  م دولت مدانمار در سطال)1968 

در سر،سر سو،حل خود در خهدج یناال و دریای آند،مان خطوط مۀدأ مستقد  ،عالگ کرده ،سطت  
(UNOALS,1989b:64-66م ممدا رور ،ست در مورد دولت یناال)   در  1974دش کط  در سطال

،متططد،د سططو،حل خططود در خهططدج یناططال خطططوط مۀططدأ مسططتقد  ،عططالگ کططرده ،سططت           
(UNOALS,1989b:62-63      م یا ،یا وصف، ن  یناالدش و نط  مدانمطار خو،سطتار ،عمطال خططوط)

فاصططه  ،ولدطط  نشططدند  مۀططدأ مسططتقد  خططود در فر،ینططد تحدیططد حططدود و ترسططد  خطط  مطط     
(Bangladesh/Myanmar, 51 ILM 2012: 840, paras.242-264) م 

،شاره کردم در ،یا پرونده تحدیطد   د،وری خهدج یناالرفت  یاید ی  قضد  یر مو،رد پدش،ف ون
حدود دریایی ندم  دیار خهدج یناال ،یا یار یدا یناالدش و مند ی  یک د،درطاه د،وری محطول   

ودم رذشت  ،ز یطناالدش  شد ک  ی  مواب ضمدم  مفت  کنو،نسدون حقوق دریاما تشکدل شده ی
ک  ی  شرح مذکور خطوط مۀدأ مستقد  در ،متد،د سو،حل خطود در خهطدج یناطال ،عطالگ کطرده      

،قد،گ ی  تعددا خطوط مۀطدأ مسطتقد  در سطو،حل خطود در ،یطا       2009،ست، مند ند  در سال 
(م خططوط مۀطدأ مسطتقد     Law of the Sea Bulletin No.71(2010):26-31خهدج کرده ،سطت ) 

فاصطه   ند  در قسمت سو،حل مؤثر در تحدید حدود یا یناالدش، ،ثر محسوسی یر خط  مط   مند 
رورک  در رأی د،وری تصریح شده ،ست، رطرفدا تو،فط  د،شطتند کط      رذ،رندم ،ما ممانیاقی می

کار یرده نشود و یالطۀع د،دراه د،وری ند  نقطاری یطر   خطوط مۀدأ مستقد  یر،ی تحدید حدود ی 
،ی مرحهط  فاصه  ،ولد  یر،ی تحدید حطدود سط   کشور ر، مۀنای ترسد  خ  م ساحل رۀدعی دو 

 (مBay of Bengal Arbitration, 2014:paras.250, 267-9 and 365-366قر،ر د،د )
 

ای به کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در ترسییم خیط   رویکرد رویۀ معاهده
 فاصلههم

یدا کشورمای د،ر،ی سطو،حل مجطاور یطا     صورت دواانۀ معامد،ت تحدید حدود دریایی ،غهب ی 
شوند ک  منار  دریایی آنها یا یکدیار تد،خل د،رنطدم ،ررچط  در مطورد    مقایل یکدیار منعقد می
شطک  (، یطی Weil,1993:123،ی در تکویا قاعدۀ عرفی تردیطد شطده )  تو،ن ،یا نوع روی  معامده
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دیطد حطدود در قالطب ممطدا     عنو،ن عنصطر مطادی قاعطدۀ عرفطی، در زمدنط  تح     ما، ی روی  دولت
رو ،رر ینایر تحقد  و ،حر،ز قاعدۀ عرفی در ،یطا زمدنط  یاشطد،    کندم ،ز،یامعامد،ت نمود پدد، می

(م رویط   Tanaka,2006:132-133،ی ر، مطورد مد،قط  قطر،ر د،د )   نار یر یاید ممطدا رویط  معامطده   
،ی ر، یطر،ی ،حطر،ز قاعطدۀ     کند، ، ررچ  معدارمای سختادر،نقضایی ند  ،یا یرد،شت ر، تأیدد می

 .The North Sea Continental Shelf Cases, ICJ Repکنطد ) یدنی میعرفی ،ز ،یا رری  پدش

1969: 37, paras. 75-80 م) 
 

 معاهداتی که در آنها خطوط مبدأ مستقیم لحاظ نشده است .1
معامطده،   50در  1«،لمههطی یدا دریایی مرزمای»،ز پنج اهد ،ول مجموع   تاناکایر ،سا  یررسی 

(م Tanaka,2006:225-226،ند )فاصه  نادیده ررفت  شدهخطوط مۀدأ مستقد  در ترسد  خ  م 
،ی ک  در اهد نخست ممدا مجموع  منتشر شطده  قۀال  در مقال  سون،یا عدد مشای  آماری ک  

د،ر،ی (م در یرخی ،ز ،یا معامد،ت مطر دو رطرف معامطده    Sohn,1993:157یود، ذکر کرده ،ست )
خطوط مۀدأ مستقد  یودند، ،ما در یدشتر آنها تنها یک ررف د،ر،ی چندا خطوط مۀدأیی یطوده  

،نطد،  یط  آنهطا ،شطاره کطرده     سطون و مط    تاناکطا مای ،یا معامطد،ت کط  مط     ،ز امه  نمون  ،ستم
 3)1974 ژوئدط   25 مطورخ  عمان در تنا  مرم  و ،یر،ن یدا قاره تحدیدحدود فالت نام مو،فقت

 ۀ عریطی تحدید حدود یخشی ،ز فالت قاره یدا ،یر،ن و ،مطار،ت متحطد  نام  مو،فقت(، 1353 دمرد،
( مستند ک  در آنها خطوط مۀدأ مستقد  ،یطر،ن لحطاظ   1353 مرد،د 22) 1974،وت  13مورخ 
(م ری دو،زده سال رذشت ، یر شطمار ،یطا  Tanaka,2006:226-227;Sohn,1993:fn.17،ند )نشده

 در دریطایی  مطرز  حطدود  نامط  تحدیطد  ده شده ،ستم ،ز امه  یاید ی  مو،فقطت رون  معامد،ت ،ف و
( ،شطاره کطرد کط  در آن    1394خطرد،د   5)  2015مط    26یدا ،یر،ن و عمان مورخ  عمان دریای

  2خطوط مۀدأ مستقد  ،یر،ن و عمان نادیده ررفت  شده ،ستم
 

 معاهداتی که خطوط مبدأ مستقیم در آنها لحاظ شده است .2
مقایل، در تعد،د ،ندکی ،ز معامد،ت تحدید حدود، خطوط مۀدأ مستقد  در محاسۀ  و ترسد  در 

مورد یدان کرده، ،ما تنها دو نمونط    20تعد،د ،یا معامد،ت ر،  سون،ندم فاصه  لحاظ شدهخ  م 

                                                           
 25،ی ،ست ک  ری ( مجموع International Maritime Boundaries« )،لمههیمرزمای دریایی یدا»مجموع  م 1

منتشر شده و در آن  یریل/نایهوف،لمهل و ،نتشار،ت ال رذشت  یا ممکاری اامع  آمریکایی حقوق یداس
،ندم تاکنون مفت مجهد ،ز ،یا مجموع  معامد،ت تحدید حدود دریایی مورد یررسی حقوقی و فنی قر،ر ررفت 

 ،ندممعامده ر، در یر ررفت  240منتشر شده ک  یدش ،ز 
 م1256و  1262: 2، ج 1395نام  رمک: مجموع  قو،ندا روزنام  رسمی، قتیر،ی متا ،یا مو،ف م2
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ترتدب در در ،یا خصوص ذکر کرده ،ستم نمون  نخست، در و،قع ناظر ی  دو عهدنام  ،ست ک  ی 
یدا شوروی سای  و کرۀ شمالی منعقد شدندم معامطدۀ ،ول   1986ژ،نوی   22و  1985وریل آ 17

دریای سرزمدنی و معامدۀ دوگ منطق  ،نحصاری ،قتصادی و فطالت قطارۀ دو کشطور ر، در دریطای     
یطدا ،نطدون ی و    قطاره  فطالت  حطدود  نام  تحدیدکندم نمون  دیار، مو،فقتژ،پا تحدید حدود می

ی  چهار مورد دیاطر   تاناکا(م Sohn,1993:157,fn.16،ست ) 1980دسامۀر  13رخ پاپو،ردن  نو مو
یدا نروژ و سطوئد مطورخ    قاره فالت حدود تحدید نام  نام ند ،ز: مو،فقت،کند ک  عۀارت،شاره می

مطار    10یطدا ،ناهطدس و نطروژ مطورخ      قطاره  فالت حدود تحدید نام ، مو،فقت1968ژوئد   24
و  1972سطپتامۀر   29یطدا فنالنطد و سطوئد مطورخ      قاره فالت حدود تحدید نام ، مو،فقت1965

یدا آلمان شرقی سای  و د،نمطارک سطای     قاره و منطق  مامدادری فالت حدود عهدنام  تحدید
م االب ،ینک  ،ز مدان چهار معامدۀ یادشده در س  مورد مطر دو رطرف   1988سپتامۀر  14مورخ 

مار   10مورخ  نام دند و تنها در یک مورد یعنی مو،فقتمعامده د،ر،ی خطوط مۀدأ مستقد  یو
 ,Tanakaیدا ،ناهدس و نروژ، ررف معامده د،ر،ی خططوط مۀطدأ مسطتقد  یطوده ،سطت )      1965

 (م 227-8 :2006
 

 . خطوط مبدأ مستقیم فرضی3
رود، کطاریرد خططوط مۀطدأ مسطتقد      کار می،ی کشورمای ساحهی ی شدوۀ دیاری ک  در روی  معامده

ضی ،ستم در مو،ردی ک  فق  یکی ،ز ررفدا معامده د،ر،ی خطوط مۀدأ مستقد  یطوده و خو،سطتار   فر
منظور معامدۀ مورد مطذ،کره  لحاظ شدن ،یا خطوط در تحدید حدود ،ست، ررف دیار معامده ند  ی 

فاصطه  یر،سطا  آن ،نجطاگ    کند تا محاسۀ  خ  مط  خطوط مۀدأ مستقد  فرضی یر،ی خود تعددا می
یدا د،نمارک و کانطاد، در خصطوص تحدیطد حطدود فطالت       1973دسامۀر  17نام  مورخ مو،فقتردردم 

نامط  یطر،ی سطو،حل کانطاد، در مقایطل      قاره یدا ررینهند و کاناد، نمون  ،یا روی  ،ستم در ،یطا مو،فقطت  
ررینهند خطوط مۀدأ مستقد  فرض شد ک  در مقایل خطوط مۀدأ مستقد  ررینهند قر،ر ررفتنطد کط    

فاصطه  یر،سطا  خططوط مسطتقد      توس  دولت د،نمارک ،عالگ شده یودند و خ  مط   1963سال در 
 (م  Charny & Alexander,1993: Report No. 1-1, p.371ررفدا محاسۀ  شد )

نامدطده   1«،ثر نسۀی خطوط مۀدأ مستقد »در ممدا زمدن ، شدوۀ دیاری ند  واود د،رد ک  
شطود،  د  فرضی یر،ی یکی ،ز ررفدا در نظر ررفت  میشودم در ،یا شدوه خطوط مۀدأ مستقمی

نامط  تعدطدا مطرز دریطایی     شودم نمون  مشهور ،یطا شطدوه، مو،فقطت   ،ما ی  آن ،ثر کامل د،ده نمی
ک  کویا ،ز ،ستم درحالی 1977دسامۀر  16)منطق  ،نحصاری ،قتصادی( یدا آمریکا و کویا مورخ 

،ی ر، فر، ررفت  ک  دور تا دور ،یا کشور ا یره خطوط مۀدأ مستقد  ،عالگ کرده یود 1977سال 

                                                           
1. partial effect of straight baselines 
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کندم یالطۀع ،رر خط   کار یردن مر رون  خ  مۀدأ مستقد  خودد،ری کرده و می،ند، آمریکا ،ز ی 
شطد، کویطا یرتطری    فاصه  یر مۀنای خطوط مستقد  کویا و خ  مۀدأ عادی آمریکا ترسد  مطی م 
شطناختم  مسطتقد  کویطا ر، یط  رسطمدت نمطی      یافتم ضما ،ینک  آمریکا ،ساسا  خطوط مۀطدأ می

فاصطه  یر،سطا  سطو،حل    ر،مکاری ک  یر،ی رفع ،ختالف ،عمال شد، ،یا یود کط  یطک خط  مط     
فاصه  یر،سا  خطوط مستقد  کویطا و خططوط   رۀدعی دو ررف ترسد  شدم سپس یک خ  م 

م حطد،کثر  مۀدأ مستقد  فرضی ک  در ،متد،د ساحل فهورید، در نظر ررفتط  شطد، ترسطد  رردیطد    
فاصطه  ترسطد    فاصه  ،یا دو خ  س  مایل دریایی یودم در مرحه  یعد خ  مدان  ،یا دو خ  م 

عنطو،ن خط    کرد و ممدا خط  یط   شد ک  ناحد  و،قع یدا آنها ر، ی  دو ندم  مساوی تقسد  می
یطدا ،یتالدطا و یورسطالوی     1975نطو،مۀر   10مرزی تعددا شدم ممدا ر،مکار در عهدنام  مطورخ  

 & Prescottکططار یططرده شططده ،سططت ) یطط  تریسططتی  در مططورد تحدیططد حططدود خهططدج  سططا

Schofield,2005:253; Sohn,1993:157-8;Tanka,2006:228 م) 

 

 خطوط مبدأ مستقیم و مذاکرات تحدید حدود دریایی ایران و کویت
شطودم  فار  ی  سو،حل ،یر،ن و عطر،ق و کویطت محطدود مطی    د،ند  ک  قسمت شمالی خهدجمی
،حل ،یر،ن و کویت مقایل و در یخش کوتامی مجاور یکدیار قر،ر د،رنطد و تنهطا یطا سطاحل     سو

ک  منطق  ،نحصاری ،قتصادی و فالت قارۀ دو کشطور  روریشوند، ی کوتاه عر،ق ،ز م  اد، می
فار  یا م  تد،خل د،رند و ندازمند تحدیطد حطدود ،سطتم یطا     در سرتاسر قسمت شمالی خهدج

،نطدم  رغ  دو دوره مطذ،کره تطاکنون در ،یطا خصطوص یط  تو،فط  نرسطدده        ،یا وصف، ررفدا ی
نخستدا دورۀ مذ،کر،ت ،یر،ن و کویت در خصوص تحدید حطدود فطالت قطارۀ دو کشطور یطدا      

منظطور تعدطدا مطرز    گ( و دومدا دوره، ،یا یطار یط   1970تا  1965) 1349تا  1344مای سال
تطا   2000) 1384تطا   1379مطای  ر سطال دریایی منطق  ،نحصاری ،قتصطادی و فطالت قطاره، د   

؛ نطامی،  440-446: 1389)عسطاری،   1،ی در یر ند،شت  ،ستگ( ،نجاگ ررفت ، ،ما نتدج 2004
 (م71-61: 1886

عو،مل متعددی مانع ،ز تو،ف  ،یر،ن و کویت در مورد تحدید مرزمای دریایی دو کشطور  
نظر موضطوع تحقدط  حاضطر    شوند ک  مجال یررسی آنها در ،یا مختصر ندستم آنچ  ،ز می

،ممدت د،رد، موضع ،یر،ن در خصوص کاریرد خطوط مۀدأ مسطتقد  در دورۀ دوگ مطذ،کر،ت   
 31 مطورخ  نام تصویب،ستم چنانک  ،شاره شد، ،یر،ن در فاصه  دو دورۀ مذ،کر،ت ی  مواب 

،قد،گ ی  تعددا خطوط مۀدأ مستقد  در ،متد،د سطاحل خطود در    مدأت وزیر،ن1352 تدرماه
شطود، دومطدا   مالحظط  مطی   5ک  در شطکل  روریج فار  و دریای عمان کرده یودم ی خهد

                                                           
 ند  مذ،کر،ت محدودی یدا ررفدا ،نجاگ ررفت  ک  ی  نتدج  نرسدده ،ستم 1393در سال  م1
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و  2خ  سدست  خطوط مۀدأ مستقد  ،یر،ن یدا دماغ  یهرران و ا یرۀ خارک ط نقاط  پاره
مایل دریایی یا ساحل رۀدعی )خط    20خ  ط در مقایل ساحل کویت قر،ر د،ردم ،یا پاره  3

فاصه  قر،ر خ  مۀنای محاسۀ  خ  م ،ست ک  ،رر ،یا پاره مۀدأ عادی( فاصه  د،ردم یدیهی
شطودم یطدیا   اا مطی رور محسو  ی  سمت کویت و ی  سود ،یر،ن اای ردرد، خ  مرزی ی 

لحاظ، در اریان دورۀ دوگ مذ،کر،ت، ،یر،ن خو،ستار ،عمال خطوط مۀدأ مسطتقد  خطود در   
،لۀت  در ور،ی ،یا موضع ،یطر،ن  (م 75-76: 1386تحدید حدود دریایی دو کشور شد )نامی، 

مانند دیار مو،ضع و ،ستدالالت حقوقی ررفدا، ن ،ع یر سر سطه  مطر یطک ،ز دو کشطور ،ز     
مدالدی کشف شده ،سطت،   60مدد،ن رازی آرش/،لدُرّه یودم ،یا مدد،ن رازی ک  ،و،خر دم  

ت شدۀ کویت و عریسطتان سطعودی )در قسطم   در محدودۀ یدا ساحل ،یر،ن و منطق  تقسد 
کویت( قر،ر د،ردم ،یر،ن ممو،ره خو،ستار سهمی ،ز ،یا مدد،ن ،ست، ،مطا کویطت تمطاگ آن ر،    

گ( ،قد،گ ی  حفر یک چاه ،کتشطافی در  2000) 1379د،ندم ،یر،ن در سال متعه  ی  خود می
،یا مدد،ن کرده ک  ی  چاه آرش معروف ،ستم در و،قع، ممدا ،قد،گ ،یر،ن کویت ر، و،د،ر ی  

 1384 تطا  1379 مطای سال کردم در اریطان مطذ،کر،ت سطال    30ذ،کر،ت یعد شروع مجدد م
مدف محوری ،یر،ن، دستدایی ی  یخشطی ،ز مدطد،ن آرش/ ،لطدره یطود و      (گ2004 تا 2000)

ممچنططان ندطط  خو،سططت  ،صططهی ،یططر،ن ،ز تحدیططد حططدود دریططایی یططا کویططت ممططدا ،سططت  
(Momtaz:2015:691م) 

قایطل قۀطول    ر خصطوص خططوط مۀطدأ مسطتقد  ر،    دنارفت  پدد،ست ک  کویطت موضطع ،یطر،ن    
د،نستم موضع کویت در یر،یر ،یر،ن ،یا یود ک  ،رر ،یر،ن یر ،ستفاده ،ز خططوط مۀطدأ مسطتقد     نمی

 و،لمطر،دگ، قطاروه   ،گخود ،صر،ر د،رد، کویت ند  خو،ستار خطوط مۀدأمستقد  فرضی ،ست ک  ا ،یر 
،ست ک  ،یر،ن ممو،ره یر ،یا موضع یوده ،ست کط   وصل کنندم ،یا در حالی  فدهک ر، ی  ا یرۀ  کۀر

تو،ننطد  فاصه  لحاظ شوند یا ،ینک  حد،قل نمیم  در ترسد  خ  کۀر و قاروه ،لمر،دگ،،گ نۀاید ا ،یر
م یطالطۀع، ترسطد  خططوط مۀطدأ     (69-74: 1386 ؛ نامی،1395فکری، )،ثر صددرصد د،شت  یاشند 

مثای  ،یا ،ست کط  یط  ،یطا ا ،یطر ،ثطر      تحدید حدود ی مستقد  یدا ،یا ا ،یر و ،حتساب آنها در 
رسطد حتطی   نظر میصددرصد د،ده شودم ،ما نکت  دقدقی ک  در ،یا یدا واود د،رد ،یا ،ست ک  ی 

،لمر،دگ، قطاروه  ،گفاصه  قر،ر ردرند و ی  ا ،یر ،رر خطوط مۀدأ مستقد  ،یر،ن مۀنای ترسد  خ  م 
 ز م  دستدایی ،یر،ن ی  مدد،ن آرش/،لدره مدسر نشودمند  مدچ ،ثری د،ده نشود، یاکۀر  و
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 فاصلۀ بین ایران و کویت براساس خطوط مبدأ مستقیم ایران و ساحل طبیعی. خط هم5شکل 

 

 گیرینتیجه
فاصه  )مدان ( یر،سا  خططوط  کنو،نسدون حقوق دریاما، خ  م  15یا ،ینک  رۀ  ظامر مادۀ 

،یطا کنو،نسطدون    7یطا وصطف ،ینکط  رۀط  مطادۀ       شطود و مۀدأ دریای سطرزمدنی ترسطد  مطی   
کشورمای ساحهی مجازند ی  تشخدص خود ،ز خطوط مۀدأ مستقد  یر،ی تعددا د،من  دریای 
سرزمدنی و دیار منار  دریایی خود ،ستفاده کنند، ،ما یررسی آر،ی مر،اع قضطایی و د،وری  

ک  خططوط مۀطدأ مسطتقد      ،ی کشورمای ساحهی داللت یر ،یا د،رد،لمههی و روی  معامدهیدا
،لمههطی د،درسطتری، مط  در اایاطاه یدطان نظطر و       فاقد چندا کارکردی مستندم دیطو،ن یطدا  

،ستنۀاط قضایی و م  در مقطاگ عمطل، ،ز حدطث تحدیطد حطدود دریطایی یطر،ی خططوط مۀطدأ          
،لمههی حقوق دریامطا و مر،اطع د،وری ندط  یطا ،یطا      مستقد  ،ثری قائل نشده ،ستم دیو،ن یدا

،لمههی د،درستری ممر،مندم ،ز سطوی دیاطر، در تعطد،دکثدری ،ز معامطد،ت     دیو،ن یدا رویکرد
،ندم ،ز امهط  معامطد،ت تحدیطد    تحدید حدود دریایی خطوط مۀدأ مستقد  نادیده ررفت  شده

فطار  و عمطانم ،لۀتط  در یرخطی معامطد،ت      حدود یدا ،یر،ن و کشورمای عریی حاشد  خهطدج 
،نطد، ،مطا ،وال  تعطد،د ،یطا معامطد،ت      دأ مستقد  مهحوظ شدهتحدید حدودی در آنها خطوط مۀ

،ندک ،ست و ثاندا ، ا  در یطک مطورد، مطر دو رطرف معامطده د،ر،ی خططوط مۀطدأ مسطتقد          
شطده، یطوده   ،ی مو،رد یر،ی ررفی ک  فاقد خطوط مۀطدأ مسطتقد  ،عطالگ   ،ندم حتی در پارهیوده

 و،قطع  در ا تعطادل یرقطر،ر شطودم   ،ست، خطوط مۀدأ مستقد  فرضی لحاظ شده تا یطدا رطرفد  
 ،سطکاندیناوی  ممچطون  منارقی در مستقد  در ،مر تحدید حدود تنها مۀدأ خطوط ،ز ،ستفاده

شدت مضرّ  مستند و خطوط مۀطدأ مسطتقد  کطار    ررینهند ،نجاگ ررفت  ک  سو،حل آنها ی  و
ده در سطازد و یط  ممطدا لحطاظ رطرفدا معامط      تر میفاصه  ر، سادهمحاسۀ  و ترسد  خ  م 

 ،ندممورد کاریرد خطوط مستقد  تو،ف  نظر د،شت 
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منط  ،یا رویکرد ی  کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  در تحدیطد حطدود و،ضطح ،سطتم ترسطد       
ک  ینایر ،صل یندطادیا حقطوق تحدیطد حطدود     خطوط مۀدأ مستقد  عمل یکجانۀ  ،ست، درحالی

تو،ف  و تر،ضی رطرفدا ،نجطاگ ردطردم    دریایی، تحدید حدود یدا دو کشور مقایل یا مجاور یاید یا 
مثایط  ،یطا   ،رر ینایر کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  یک ررف یدون رضایت ررف دیاطر یاشطد، یط    

،ست ک  یک ررف مح  شود ی  ،ینک  قۀل ،ز تو،ف  اغر،فدای رۀدعی ر، یط  سطود خطود تغددطر     
 دمدم یدیهی ،ست ک  ،یا یا مقتضای ،صل تو،ف  مغایرت د،ردم

رسد ک  موضع ،یر،ن در خصوص کاریرد خطوط مۀدأ مستقد  در تحدیطد حطدود   نظر نمیی 
منطق  ،نحصاری ،قتصادی و فالت قارۀ یدا ،یر،ن و کویطت، در مطذ،کر،ت آینطده چنطد،ن کطارور      

تو،ند خو،ستار ،عمال خطوط یاشدم چنانک  رفتد ، کویت ،یا موضع ،یر،ن ر، نپذیرفت  یا یدیال  می
،ی ی خود شود ک  در مر دو صورت مستظهر ی  سایق  در رویط  معامطده  مۀدأ مستقد  فرضی یر،

خو،مد یودم ممچندا ،رطر تحدیطد حطدود دریطایی یطدا دو کشطور یط  مر،اطع قضطایی و د،وری          
،لمههی ،رااع شود، ی  ،حتمال یسدار قوی ،یا مر،اع ی  خطوط مۀدأ مستقد  ،یطر،ن ترتدطب   یدا

 ،ثر نخو،مند د،دم  
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