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 چکیده
توقا  اییو    سیاسوی نطققوخ رورا اا نوی     -ترین وقایع حقوققی ترین و البته پیچیدهیکی از زنده
یو  دایوای بسوته از تۀ وتخ      عطقا حساب آواد. دایای ررا بهنشدۀ دایای ررا بهحقققی حل

انوداز نشصیوی از   نشیبی دا زنیطه ایی  حقققی رقد بررقاداا بقده و  اید نتقا  چشو  وپرفراز
آیطدۀ آ  اا ترسی  کرد. دا حوا  حارور کشوقا ای حا ویخ رورا دا زنیطوخ نسویو زیسو  و         

انود   افته ای سرزنیطی و نطققخ ویژۀ نا یگیری به تقافقات نسبتا  نشصیی دس  ینسدودۀ آب
ناااتن پیچیدۀ ررا دا حقزۀ نطققخ انسیاای اقتیوادی و  چچطوین فوقت قوااۀ ایون دایوا       انا 

نشده باقی نانده اس . دا این زنیطه با نروای بر نقارع جچهوقای اسوقنی ایورا      چچطا  حل
 رقا ی  دید که ایرا  برای تقسی  یا تسدید حدود دایای ررا به اصل انیاف استطاد کورده و دا 

افتخ رقد از این ا گۀا اس . نقالخ حارر سعی دااد با براسی نعطوی و  پی احقاق حققق ازدس 
الچللوی دادتسوتری   ای از حق طبیعی و تشریح اویخ دیقا  بینعطقا  جلقهنفهقم اصل انیاف به

دا زنیطخ تسدید حدود فقت قااه  به داک صسیسی از این وایه و حدود آ  دس  یابد تا از ایون  
 ق بتقانی  به ایدۀ نشصیی دابااۀ تسدید حدود بستر و زیربستر دایای ررا برسی .طری
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 مقدمه
 فروپا وی  از بعود  کوه  دانسو   اینقروق  پیچیوده   تقا نی اا ررا دایای بر حاک  حقققی ایی 

 سبب تبدیل کشقا ای حا یخ ررا از دو به پطج کشقا. اس  فتهیا فردیبهنطسیر ابعاد  قاوی
 .نیا  کشقا ای جدا ده از  قاوی  ود  ررا دایای سرزنیطی و دایایی حدود نجدد بازتعریف

 عچول  و ابتکاا با ررا دایای حا یخ کشقا ای( ش1331) نیقدی 1332 سا  دا این زنیطه از
 این بر حاک  حقققی ایی  وفیلحل دا ریقص نۀاکراتی آغاز به اقدام ایرا  اسقنی جچهقای

الچلل بین ترین نطابع حقققکردند. دا این نۀاکرات جچهقای اسقنی ایرا  به یکی از اصلی دایا
که  چانا اصل انیاف بقده اس   استطاد کرده و سعی دا ته تا با اتکا به این اصل اقدام به احقاق 

 حققق نطیفانخ سه  رقد دا این دایا کطد.
وفیول ارتقفوات   ترین نطوابع حول  عطقا  یکی از اصلیاین دا حالی اس  که اصل انیاف به

 قد او دا نقالخ حارر سعی نیالچللی از چااچقب و حدود نشصیی بررقاداا نیس   ازاینبین
 از بگوقیی   اتور  با اتکا به ی  اویخ عچلی  نعطی و نفهقم اصل انیاف براسی  قد. دا این نیوا  

 تو  داسور  کوقف  ایون   وا زودی  چوین  بوه  زد کوه  حدس تقانس نی نۀاکرات اوند آغاز  چا 
 اا ایوده  ایون  تقانسو  نوی  که دا   وجقد زیادی دالیل واقع دا. ای نگفته جابی  د  نصقا دباز

 نیور  حارور  نقالوخ  اصولی  سوااالت  عطوقا  بوه  تقانطدنی که دالیل این ترینعچده از. کطد تققی 
 :از بقدند عباات  قد  داده نقجهی پاسخ آنها به باید و آیطد حساببه

 اا نوۀاکرات  کشوقا ا  الچللوی  بوین  نقجوقد   وای اویوه  و تجربه بررقف ابتدا  چا  از الف(
 دا کاا طاسوی  کاابه اعتقادی حارر کشقا ای. بردند پیش سیاستی اا به کردند و آغاز سیاسی
 چچطین دیدتاه نشصیی از نعطوی  . اندندا  طاسیزنین و  طاسیاقیانقس دایا ا  حققق حقزۀ

 رقاد.و نفهقم اصل انیاف دا نقرق  حارر به چش  نچی
 قوقا  نقازنوخ  بوه  نربقط نعادالت از نلی نطافع تأنین برای ررا  دایای حا یخ کشقا ای ب(
 به پدیداای تاه یچ بگقیی  باید بطگری   نقرق  این به فیلسقفانه بصقا ی  اتر. کططدنی استفاده

 . اس  افروده قبلی دلیل غلظ  بر ققا نقازنخ عدم . قدنچی ارتقف افع نقجب قدات نام
تقا  عدم جایگاه برابر دایای رورا  ج( یکی دیگر از دالیل پیچیده  د  نقرق  حارر اا نی

  ای سیاس  رااجی این پطج کشقا دانس .دا اولقی 
ا ااه از دایا  1  )ایی  کاندونیطیقم(ای از استفادۀ نشا ای قدیچی نقجقد به تقنهد( عهدنانه

کرده بقدند. اتر دا  چا  زنا   تقافق نشصیی نیا  ایرا  و  قاوی بور سور اسوتفاده از فوقت     
 فیل ارتقفات دا ته با ی .وتقانستی  انید بیشتری به حلدا    انروزه نینیوجقد  2قااه

                                                           
1. Condominium  

2. Continental shelf  
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دی سطتی از نطاطق دایایی نظیر بط ( کشقا ای حا یخ دایای ررا عچق  تقجهی به تقسی 
 فقت قااه  نطققخ انسیاای اقتیادی و ... ندااند.

و( تقافقات پش  پردۀ کشقا ای  قاوی سابق نیر سبب لقث  د  اصل قضیخ حل ارتقف 
  ده اس . 

ی ( کشقا ای حا یخ جطقبی ررا نظیر ایرا   آذابایجا  و ترکچطسوتا  عضوق کطقانسویق     
 حققق دایا ا نیستطد. 1312انسیق  فقت قااه و کطق 1391

آیطود   حسواب نوی   ده که ترکیبی از دالیل جغرافیایی  سیاسوی و حقوققی بوه   دالیل نقرح
 وای نقجوقد   انود. بوا براسوی اویوه    فیل ایی  حقققی دایای ررا اا ناکام تۀا وته وتاکطق  حل

ارور بوا وجوقد    توقا  تفو  نقروق  ح   نوی  الچللوی دادتسوتری  الچللی و نیر آای دیقا  بینبین
 وای کشوقا ای   ای بوه تجربوه   رط آنکه تقجه ویوژه  ای آ   قابل حل رقا د بقد  بهپیچیدتی

 23کطقانسیق  آکتائق کوه دا   1ریقص آنکه نادۀ الچللی دا    به ای حقققی بیندیگر و اویه
به انضای سرا  کشقا ای حا یخ ررا اسید  نبطای تسدیود حودود بسوتر و زیور      1333نرداد 

کطود. دا ایون زنیطوه    الچلول نعرفوی نوی    دۀ حققق بوین ستر این دایا اا ققاعد عچقنا   طارتهب
ریوقص ایورا      ای حقققی نقجقد نیا  کشقا ا  بهتقا  ادعا دا   که بصش عچدۀ چالشنی

روقانی   آذابایجا  و ترکچطستا  نعققف به نطاطق بستر و زیربستر  کوه آ  اا فوقت قوااه نوی    
 ا و ایی  حقوققی حواک  بور نطواطق فوقت قوااه کوه دا بصوش         باید با نروا اویه اواس . ازاین

 ای جغرافیایی و اصل انیاف اس   به اا کاا کاابردی و ای از ققاعد رقد  نتأثر از واقعی عچده
 یابی .نشصص دس  

تقانود   ای تاایصی و حقققی نربقط به اصل انیواف نوی  دا نقالخ حارر فرض اس  که اویه
ای از ارتقفات ناظر بر تعیین حدود فقت قااه و نطققخ انسیاای اقتیوادی اا حول   عچدهبصش 

او کرده و زنیطه اا برای ققام بصشید  به نطاسبات نیا  کشقا ای حا یه آ  فرا   سازد. ازاین
الچللی دادتستری دا زنیطخ تسدید حدود فوقت قوااۀ کشوقا ا    با براسی آاای نتعدد دیقا  بین

با  دا تچانی آنها نبطای ترافع اصل انیاف بقده اس   اونود تسوق  ایون نفهوقم دا آاای     که تقری
یابی . انا پویش از آ   کطی  تا بتقانی  به داک نشترکی از اصل انیاف دس  دیقا  اا براسی نی

 ای دایای ررا و اقدانات حقققی صوقات ترفتوه دابوااۀ آ  اا    صقات نصتیر  نشصیهباید به
 براسی کرد.

 

 شناسی  ریختاهمیت بستر دریای خزر و فقدان مطالعات زمین
 ای نقجقد دا دایای ررا عودم  وطار  کوافی و حقوققی از     اسد که یکی از چالشبه نظر نی

ترین  ای جغرافیای آ  اس . اتر بگقیی  دایای ررا دا نطققخ جطقبی رقد از نا طارتهواقعی 
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ایو . ایون دا   قاداا اس   سصن به ترافوه نگفتوه   طاسی بررایص  طاسی و زنینورعی  زنین
زبا   طاسی نقجقد دا نراکر علچی و نقالعاتی فااسیایص  ای زنیناس  که تطها نقشه حالی

لسوا   توقا  از ( و نچوی 1اس  که تقسو  قاوی اسو   وده ) وکل     1312 ای نربقط به د ه
ریوقص  طاد قوراا داد. بوه   ای اس   ده تقسو  قاوی اا نقاد استسیاسی و فطی صس  نقشه

 (.2 ای فاحشی دااد ) کل اسچی نقجقد نیر تفاوت ای غیرآنکه با سایر نقشه
 

 
شناسی و علوم )پژوهشگاه ملی اقیانوس 8شکل 

 جوی(

 
 
 

 2شکل 
 

 از و ترفتوه  قوراا  و ااوپا آسیا قااۀ دو نیا  ررا پهطخ آبی اس  که از نظر جغرافیایی  دایای
 بوه  از  وچا   ورق   اوسویه   بوه   چا  غرب از آذابایجا   جچهقای به ایرا   از غرب به جطقب

 از آ   داازای لسوا   بوه  دایوا  ایون  . وقد نسیقا نی ترکچطستا  به نشرق طرف و از قراقستا 
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 ؛عچیووق بسوویاا حقرووخ .3 ؛عچیووق حقرووخ

 ؛دیریطوووه قوووااۀ فوووقت سوووقح نووورز .0
 ؛نصتلوف  اعچاق دا فرسایشی  ایبصش .9
 ؛حارور  عهود  دا رچوش  بیشویطخ  نسقا .1
 ؛نققوو   ووایجریووا  .1 ؛لغوورشزنووین .3
  وای اودرانوه  . آثواا 12 ؛اواا  داۀ نرز .3

 ؛فرسایشووی  وواینووا چقاای .11؛ قوودیچی
 ؛اصوووولی  ووووایتاقوووودی  نسووووقا .12
 ؛ولگوووا دلتوووای .10؛  وووافشوووا تووول .13
 ؛تجچعوی  نقاحی .11؛ فرسایشی نقاحی .19
  وده تفکیو    اینا چقاای با نطاطق .13
 .اریر  ایتیباالآند با ااتباط دا

 

 



 989   ...تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر

 فاقود  رورا  اسو . دایوای    ده تقسی  جطقبی و  چالی  نرکری حقرخ سه به جطقب  به  چا 
 و ولگوا  اودرانوخ  طریوق  از حوا  کشوتیرانی   ایون  با اس   آزاد دایا ای با 1 یداولقیی  ااتباط
 0022 حودود  از .تیورد نوی  صوقات  بالتیو   دایوای  و زوفآ دایوای  به د  - ولگا کانا  سپ 

 جچهوقای  دا کیلوقنتر  122 اوسویه   دا آ  کیلوقنتر  139 رورا   دایوای  ساحلی رو کیلقنتر
 قراقسوتا   دا کیلقنتر 1122 و ترکچطستا  دا کیلقنتر 192 ایرا   دا کیلقنتر 122 آذابایجا  

بور  ی  از این اعداد نبتطیته  یچ( که الب12: 1332واقع اس  )سازنا  حفاظ  نسیو زیس   
 نساسبات حقققی نیستطد و اازش حقققی ندااند.

 طاسی دایای ررا صقات نگرفتوه یوا اتور    ایص  ای دقیق و کانلی از زنینتاکطق  اازیابی
تقا  تفو  کوه فوقت ایورا          صقات پۀیرفته دا دسترس  چگا  قراا ندااد. با این حا  نی

و دنبالخ بارتری کپه داغ )آقانبواتی    (13: 1332 زیس   نسیو فاظ ح سازنا )صفسخ تقاانی 
تیری جغرافیای فعلی این دایا آثواا  ( و از  چا  نیر پقسته یا فقت اوسیه دا  کل121: 1313

صقات ارتیاصی بر اوی فقت ایورا  قوراا ترفتوه و    اند. جچهقای اسقنی ایرا  بهجدی دا ته
ی آذابایجا  بر اوی دنبالخ بارتری کپه داغ و از سقی  وچا   بصش  چا  غربی ایرا  با جچهقا

  2 رق به اتفاق ترکچطستا  بر اوی صفسخ تقاانی قراا دااد.
ا چی  نقرق  حارر دا آ  اس  که ایی  حقققی حاک  بر فقت قااه تا حد زیادی وابسوته  

دا  ( و عوودم  ووفافی  نقجووقدHighet, 1993 طاسووی نقجووقد اسوو  ) ووای زنووینبووه واقعیوو 
 طاسی کف دایا نقجب  ده اس  که نتقا  برآواد دقیقی از نطابع نفتی نقجقد و حودود  ایص 

فقت قااۀ طبیعی  ر ی  از سه کشقا ندعی دا ررا جطقبی دا و . ایون دا حوالی اسو  کوه      
نیلیااد بشکه نف  بورآواد   119 ده و قابل استسیا  دایای ررا عددی نردی  به نطابع اثبات

 (. Kostianoy et al., 2016: 39 قد )نی
 طاسوی دایوای رورا    ایصو  دا ااستای نبقد ی  ایده و تر قابل اتکا دا حقزۀ نا ی  زنوین 

تقا  نقانع نتعددی اا  طاسایی کرد که عچدۀ این نقانع نا ی  سیاسی دااند. اولین نوانعی  نی
ای کشوقا ای  که نقجبات عدم نقالعخ جانع دا بستر دایای ررا اا فرا   کورده  عودم  چکوا   

حا یخ ررا دا بلقک جطقبی اس   زیرا نقالعات نربقطه نیاز به استفاده از تجهیورات دقیوق )از   
 ای نشصص دااد که با تقجه به نشترک بقد  این تقدا  نگاایت ( و لرزه -لسا  علچی   ای

ق  نیا  ایرا   ترکچطستا  و آذابایجا   تاکطق  اجچوا  و توقافقی نیوا  طورفین بور سور نقرو       
بسث حاصل نشده اس . دونین نانع نقجقد ااادۀ سیاسی طرفین برای انجام این نقالعوات  نقاد

حا  این اس . با ایطکه این دایا دا اولقی  سیاس  رااجی آذابایجا  و ترکچطستا  قراا دااد  با
 جایگاه افیعی دا سیاس  رااجی جچهقای اسقنی ایرا  ندااد.

                                                           
1. Hydrology  

 رقادتی آلپی اس .  نظریات دیگری نیر وجقد دااند که براساس آ  کل ررا جطقبی حاصل از چین .2
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 و آثار آن بر تحدید حدود فالت قارهرژیم حقوقی سنتی دریای خزر 
نگا ی کقتاه به نقازین حقققی دایای ررا نشا  رقا د داد که حدود  تعداد و نا یو  تقافقوات   
نقجقد نیا  کشقا ای دایای ررا بسیاا نسودود اسو . دا دو قور  اریور  وا د انضوا  ود         

 ای حاک  دا این ول نیا  د 1302و  1321  ای ای تلستا  و ترکچانچای و عهدنانهعهدنانه
( از آ  جه  نوقاد اسوتطاد   1121( و ترکچانچای )1113 ای تلستا  )ای . عهدنانهنطاطق بقده

اند  بلکه تأثیراتی جدی بر تطها سرآغاز تغییر و تسقالت دا حدود نرزی بقدهتیرند که نهقراا نی
اصول اا بور اسوتفاده     ترفتخ نقجقد دا نیا  طرفین دااند. ایون دو نعا وده   طاسایی عرف  کل

 ایی تۀااند و نسدودی نشترک یا ایی  کاندونیطیقم )استفاده نتعااف که کشتیرانی اس ( نی
کططد. این ایی  براسواس فیول پوطج  عهدنانوخ      ای جطگی طرف ایرانی ورع نیاا برای کشتی

 تلستا  و فیل  شت  عهدنانخ ترکچانچای انشا  ده اس .
 ایی نانطد استسیا  نف  و تاز از اعچاق دایا وا نرسوقم   برداایرهاز آنجا که دا آ  زنا  به

نشترک  تقا  ی  ااادۀای به نبسث فقت قااه ندااند. انا نینبقده  طبیعتا  این دو نعا ده ا ااه
سقی طرفین  طاسایی کرد و آ     عدم تقسی  دایا و دا نتیجه اسوتفادۀ نشوترک از آ     اا از

اوسویه و پیوروزی انقوقب     1311زین حقوققی رورا بعود از انقوقب     بقده اس . فیل دیگر نوقا 
اسود کوه دا فیول    ای نیا  طرفین به انضا نیعهدنانه 1321 قد. دا سا  کااتری  رو  نی

افتخ ایرا  اا بوه   ای اوسیخ تراای علیه ایرا  اا جابرانه رقانده و حققق ازدس او  آ  سیاس 
 ای صراح  به ایرا  حق دا تن بسریه )کشتیبه 1321خ ترداند. دا فیل دوم عهدنانآ  بازنی

تری بر اییو  اسوتفادۀ نشوا     صقات او ن قد. دا این فیل بهجطگی( دا دایای ررا داده نی
صراح  لهجخ بیشوتری بوه رورج     1321عهدنانخ  12 قد. دا فیل )براساس تساوی( ا ااه نی

کطد. طبیعی اسو   انسیاا اوسیه رااج نیداده  ده اس  و کلیخ فقاید اقتیادی انسیاای اا از 
ای که نطوتج بوه رلوق    تقاند  انل  ر نق  استفادهکه فقاید اقتیادی ی  عباات عام اس  و نی

  قد. پق   قد 
رقد پا اا از حدود استفادۀ نعچق  از دایوای رورا    12نیقدی دا نادۀ  1302عهدنانخ سا  

نسافر اتبوا  دارلوی )کابقتوای(  نوا یگیری دا      که  انل کشتیرانی  حق انسیاای انتقا  کاال و
تۀااد.  چخ این نقااد دا حوالی ا  داد کوه    قد  فراتر نچینایل و نسائل نربقطه نی 12عرض 

نیقدی وااد فاز صطعتی و  1331صطع  نف  دا جچهقای آذابایجا  )راصه  هر باکق( از سا  
به نطاطق ساحلی و رشکی این کشقا  این صطع  نسدود 32 ای  قد  انا تا د هندا  رقد نی
 ای  قاوی بورای استسیوا  نفو  از نطواطق دوا از     برای اولین باا تقش 1303اس . از سا  

یعطوی    ؛(Mehdiyoun,2000:181-182اسد )ساحل )راصه نیدا  نفتی دا قای( به نتیجه نی
کتشاف و استسیا  نف  بسث فقت قااه و ا 1302و  1321 ای نانهآنکه دا زنا  انعقاد نقافق 



 984   ...تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر

عل  کوافی بوه وجوقد     1110ی  نقرق  عام  کاابردی و دا دسترس نبقده اس . با آنکه از سا  
 ده از سقی آقای اچ.وی.آویخ  نعد  کواو و   ای ااائهنطابع نفتی دا دایای ررا  براساس تئقای

صراج نفو  دا  جغرافیدا  آلچانی وجقد دا ته اس   انا اوج ا چیو  وجوقد نطوابع نفتوی و اسوت     
او تقافقی نیا  دو کشقا صقات نگرف  و  یچ اسد. ازایننیقدی به اثبات نی 32و  12 ای د ه

تقا  تف  ایی  ترتیب نیای که ناظر بر بستر و زیربستر دایا با د  به انضا نرسید. بدیننعا ده
تر این دایوا نکورده   ای به نطاطق بستر و زیربستاه نستقیچا  ا ااهحقققی سطتی دایای ررا  یچ
صوقات عوام    بوه « فقایود اقتیوادی  »بقد که با ا ااه به وایۀ  1321اس  و تطها دا عهدنانخ سا  

د ود. بودین    ای اقتیادی اا نقاد ا وااه قوراا نوی   ای از ایی  حقققی نشا  دا  چه حقزهتقنه
القوای اییو    توقا   ترتیب تطها اثر این نعا دات بر اییو  بسوتر و زیربسوتر دایوای رورا اا نوی      

 ده برداای نشا  که باید عاققنه و نطیفانه با د  دانس . ظا را  این دیدتاه با نظریات ااائهبهره
نظورا  انقبواق بیشوتری دااد کوه تسو  عطوقا  اییو         تقسو دول  اوسیه و نیر سایر صواحب 

 .(Ashley Roach & Smith, 2005: 3540-1)کاندونیطیقم بسث  ده اس  
 وای  نانوه شقا ای اوسیه  قراقستا  و آذابایجا  اقودام بوه انعقواد نقافقو     دا این زنیطه ک

بورداای از  اند که دا چااچقب  چین تقافقات اقودام بوه تسدیود حودود و  بهوره     ای کردهدوجانبه
 :Kostianoy et al., 2016انود ) نطاطق بستر و زیر بستر دایا دا ررا  چالی و ررا نیانی کورده 

تقاند ادعای نشصیی دا ریقص استفادۀ نطاطق فقت قااۀ رورا  یرا  نچیعچقنا  ا (.  رچطد51
عل  پایین بقد  عچق آب دا آ  نطاطق این احتچا  وجقد دااد  چالی و نیانی طرح کطد  انا به

او ایرا  نیر دا نقاروع اسوچی   که به حققق نربقط به کشتیرانی ایرا  صدناتی وااد  قد. ازاین
جانبه نعترض بقده و نعتقد اس   ر تقنه تقافقی باید با  ورک  پوطج   رقد به  ر تقنه تقافق دو

 1کشقا حاصل  قد.
 

 کاربرد اصل انصاف در تحدید حدود بستر و زیربستر دریاها )فالت قاره(
الچللوی  اصوراا بور     وای نقجوقد بوین   اریر جچهقای اسقنی ایرا   براسواس اویوه    ایدا سا 

دا ته اس . بوا آنکوه براسوی     2را براساس اصل انیاففیل تسدید حدود نطاطق دایای روحل
ترین چوااچقب تسدیود حودود فوقت قوااه      د د اصل انیاف اصلیالچللی نشا  نی ای بیناویه

اس  و حتی دیقا  دا آاای نتعدد  اصل انیاف اا جرء جدانا ودنی اییو  حقوققی فوقت قوااه      
و حودود آ  دا اذ وا  وجوقد دااد. بایود      ای از ناپصتگی دا ایون نفهوقم  داند  انا ظا را  تقنهنی

                                                           
دفعات طی نکاتبات نچایدتی دائ  جچهقای اسقنی ایرا  دا سازنا  نلل نتسد نقارع ایرا  دا این ریقص به .1

 یقص ا.ک:با دبیرکل این سازنا  اعقم  ده اس . دا این ر
UN Docs. A/52/325 dated Spt. 8, 1997; A/52/588 dated Nov.25, 1997; A/52/913 dated May 21, 1998; 

A/56/1017 dated July 31, 2002. 
2. Equitable principle  
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فیول  وای برای حلدانس  بررقف تیقا عانه  انیاف نه ی  اصل با ققاعد نشصص  بلکه  یقه
 اس .  1ارتقف با ققاعد نانشصص و فراحقققی

استفاده  ده اس  که از  چوا    2فقت قااه از وایۀ رو نطیف 1391کطقانسیق   2دا نادۀ 
الچللوی  طاقشاتی دا تسدید حدود فقت قوااه  وده و دا نهایو  دیوقا  بوین     ابتدا نقجب ایجاد ن

دادتستری دا آاای نتعددی اقدام به تفسیر این عباات کورده اسو . براسواس ایون نواده  اتور       
کشقا ا نتقانطد براساس تقافق نیا  رقد فوقت قوااه ارتیاصوی روقد اا دا وته با وطد  بایود        

ود فقت قااه کططود. دا ایون زنیطوه نتیجوه و نستوقای      براساس رو نطیف اقدام به تعیین حد
تفاسیر آاای دیقا  به تققی  و تقسعخ نفهقم اصل انیاف و نیر نفهقم حقوققی روو نطیوف دا    

 تسدید حدود فقت قااه نطجر  ده اس . 
 

 3اصل انصاف .1
ی عوام کلچوه   دا نعط fairnessاند که عچق  نترادف با طرفی نعطی کردهاا به بی equityانیاف یا 

دیگر تعاایف نیقلح وایۀ انیاف  اصق  نربقط به انیاف و نسب   از(. Garner,2009:648اس  )
 وکل ترفتوه    9 ای غیر انبدااانهاس . این وایه دا حققق طبیعی بر نسقای  حق 0 اآ  با حق

نیور   اسو   1احوقا  رواص  و  بر اوروا  اس . از طرفی انیاف به اصقلی از عدال  که صرفا  نبتطی
 ای دیقا  و آاای صادا ده . این تعریف از انیاف با اویه(Garner,2009:648)اطقق  ده اس  

نیور یواد    3تری دااد که از آ  به حوق طبیعوی  دا زنیطخ تسدید حدود فقت قااه  چا طگی کانل
که دا تقریح آاای صادا ده تقسو دیقا  تقنهترتیب  چا (. بدینGarner,2009:648)  قدنی
شا ده رقا ی  کرد  از دیدتاه اویخ نقجقد  اصل انیاف برابر با حق طبیعوی رقا ود بوقد کوه     ن

(  Herman, 1984: 830 ای راص ی  نقروق  و پدیوداا قوراا دااد )   رقد دا ااتباط با ورعی 
زیرا دا حق طبیعی فرض بر آ  اس  کوه عودال  و حقوقق صورفا  یکوی از نقوقالت و ابراا وای        

نظور نرسود  انیواف    که حققق و ابراا ای آ  نکفی بهحساب آنده و داصقاتیبرقراای عدال  به
 قد. به  چین دلیل دیوقا  دا قضویخ دایوای    عطقا  تریطخ جایگرین یا تکچیلی وااد عچل نیبه

 چا  انیاف اا نبطای تسدید دا نظر ترفته و به نتایج نطیفانخ نا وی از تسدیود حودود تأکیود     
 (.Rothpfeffer, 1972) کطدنی
 

                                                           
1. Praetor legem 
2. Equidistance  

3. Principle of equity 

4. Rights  
5. Inalienable Rights  

6. Special Circumstance’s  

7. Natural justice 
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 . فالت قاره2
باید با نعطوا  برای آنکه بتقانی  به اصق  نشصیی دا زنیطخ تسدید حدود فقت قااه دس  یابی   

حققق دایا ا  فقت قااه به  1312کطقانسیق   31و نفهقم حقققی آ  آ طا با ی . براساس نادۀ 
ر آب ادانه دااد. اولین  قد که تا حد بیرونی فقت دا زیادانخ طبیعی زنین دا دایا ا اطقق نی

وااد نظام حققق دایا ا  د و بعد ا اولقیو    1باا ایی  حقققی فقت قااه براساس اعقنیخ ترونن
برداای از نطابع آ  به ی  اصل بدیهی تبدیل  ود. البتوه از آ  ابتودا    کشقا ا دا استفاده و بهره

بقدند و رقد اا نسودود بوه   کشقا ا نایل به استفاده از کل عرض فقت قااۀ طبیعی کشقا رقد 
فقت قااه عورض فوقت قوااه اا نشوصص      1391کردند و با آنکه کطقانسیق  فاصلهخ نعیطی نچی

کوه عورض فوقت قوااۀ     حققق دایا ا اظهواا دا و   داصوقاتی    1312کطد  انا کطقانسیق  نچی
اادی نیور  نایل دایایی و دا نق 222جغرافیایی بسیاا طقالنی با د  تس  رقابو راصی باید به 

نعا دۀ حارر   رط تجاوز از حودود   31نایل دایایی نسدود  قد. براساس نادۀ  392دا نهای  
نایول دایوایی اسو      222فقت قااۀ ی  کشوقا دا واای   2نایل نیر فرا افتن حد رااجی 222

 (.Cook, 2000; Suarez, 2008)برای تفییل ا.ک:

ااه نچکن اسو  دا نوقاقعی دو یوا چطود     دا این زنیطه دا نظانات حقققی نربقط به فقت ق
ای از    یا ی  نققعی   طدسی رواص از یکودیگر قوراا دا وته     کشقا نقابل یکدیگر  دا فاصله

عطقا  حد رااجی فقت قوااه  نایل اا برای  ر ی  از آنها به 222تاه نتقا  عرض با طد که  یچ
فقت قااه از رابقخ روو   1391کطقانسیق   1نادۀ  1تسدید حدود کرد. دا چطین  رایقی بطد 

کطد. از طرفی دیقا  دا اأی صاداه دا قضیخ لیبی/نال  ا ااه استفاده نی 0یا رو نطیف 3نیانه
توقا  بوه حود روااجی     نایل دایایی با د  نچی 022کطد که اتر فاصلخ نیا  طرفین کچتر از نی

ف صقات ظا ری نادۀ فقت قااه استطاد کرد. دا این بین باید دانس  اصققح رو نطیف بررق
حارر بیشتر از آنکه ی  اصققح  طدسی و جغرافیایی با د  اصققحی حقققی اس  و نستقای 

ای تقنوه آ  ایشه دا اصل انیاف دااد. از آنجا که ورعی  دو کشقا ترکچطستا  و آذابایجا  بوه 
( یکدیگر قراا opposite( و دا نسب  با    دا نقابل )adjacentاس  که با ایرا  دا حال  نجاوا )

 تقاند بسیاا اا گشا با د.دااند  تبیین زوایای این وایه و نسب  آ  با اصل انیاف نی
 

 المللی(های بینمفهوم منصفانۀ خط میانه )براساس رویه .3
که بیا   د  اتر فاصلخ دو کشقا از یکدیگر یا زاویخ رقوقط سواحلی آنهوا از یکودیگر     تقنه چا 

                                                           
1. Truman Declaration 
2. Continental margin  

3. Median line 
4. Equidistance Line 
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عطقا  حد بیرونی نایل اا به 222اندازۀ ای به ه نتقا  برای  ر ی  از آنها فاصلهای با د کتقنهبه
بایس  براساس رو نطیف فقت قوااه اا تسدیود حودود کورد. بوا      فقت قااه دا نظر ترف   نی

نیقدی نیوا    1301الچللی رقا ی  دید برای اولین باا دا سا   ای قضایی بیننراجعه به اویه
آلچا    لطد و دانچااک  نقرق  فقت قااه و تسدیود حودود آ  براسواس روو     جچهقای فداا  

دلیل اتساد نقرقعی دعاوی حارور تیوچی    الچللی دادتستری بهنطیف استفاده  د. دیقا  بین
کطود. از آنجوا کوه آلچوا  عضوق      به ادغام دعاوی نقروحه ترفته و اقدام به  رو  اسویدتی نوی  

بایود  کططود کوه نوی   اس   دو کشقا دانچااک و  لطد ادعا نی فقت قااه نبقده 1391کطقانسیق  
الچلل عرفی نبطوای تسدیود حودود فوقت     عطقا  یکی از اصق  و ققاعد حققق بینرو نطیف به

 قااه نیا  طرفین با د.  

دلیل آنکه آلچا  بوه عضوقی  کطقانسویق     دااد بهدیقا  با براسی اظهااات طرفین اظهاا نی
 ,ICJ Repاالجورا نیسو  )  انده اس   رابقخ رو نطیف برای آلچا  الزمنیفقت قااه دا 1391

1969: para. 21   با این حا  رو نطیف از اصق  بطیادین نربقط به تسدید حدود فوقت قوااه  )
( و  چچطین با تقجه به عدم پیشوطهاد آ  از سوقی   ICJ Rep, 1969: para. 37اود ) چاا نچیبه

  نلل نتسد و قابلی  اعچا  حق  رط بر آ   ایشه دا حققق الچلل سازناکچیسیق  حققق بین
ترتیب براساس رقاستخ طرفین  اقدام ( و بدینICJ Rep, 1969: para. 60الچلل عرفی ندااد )بین

فقت قااه اا کوه رقاسوتخ  لطود و دانچوااک بوقد  اد        1کطد و بسث  تقسی به تسدید حدود نی
این نکته که دیقا  بسث تسدید حدود اا جایگرین تقسی  (. ICJ Rep, 1969: para. 18کطد )نی
تقاند داسی نه  برای کشقا ای حا یخ ررا تلقی  قد. البته بایود دانسو  دایوای    کطد  نینی

قابل تقسی  اس . کشوقا ای حا ویخ رورا نیور      ای آزاد ی  پهطخ غیرعطقا  پهطخ آب چا  به
دنبا  تسدید حدود نطاطق نصتلف دایوایی دا  ا بهکاابردی تقسی  دایجای ایدۀ غیرتقانطد بهنی

آ  با طد. دیقا  دا اأی حارر این نقرق  اا که رو نطیف ی  نفهقم صرفا   طدسوی اسو     
 داند.بر اصل انیاف نیاد کرده و آ  اا اصققح حقققی نبتطی

نطیفانه(  جای نقازنخ سه  )تقسی  دایا( به نقازنخ نطافع )حیق  نتایجدیقا  دا قضیخ حارر به
ای دس  یاف . دیقا  کطد تا بتقا  براساس  رایو راص حاک  بر قضیه به نتایج نطیفانهتأکید نی

بورد. ایون وایه   نام نوی  2تیری دا ریقص اعچا  اصل انیاف از عباات ورعی  راصبرای تیچی 
ء نبطوای  بر تئقای حق طبیعی با د که دا آ  ورعی  رواص  ور  وصص و  وی    تقاند نبتطینی

برداای   کل و دیقا  دا اأی حارر به نققعی  نیادین نفتی  نسقۀ بهره 3تیرد.صدوا حک  قراا نی

                                                           
1. Apportionment  
2. Special circumstance 

  و این انر بوه   ده برای اصل انیاف  حق طبیعی اسکاابردهیکی از نعانی به Black law dictionary نانخوایهدا  .3
 نعطی اد سایر نفا ی  و نعانی نیس .
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طق  سقاحل  ر ی  از طرفین ا ااه دااد  انا دا نهای   طرفین اا براساس اصل انیاف دعقت بوه  
طورفین  صقات کانق  وارح و نشصص دا تقافق نیا  تقا  اثر اأی دیقا  اا بهکطد که نیتقافق نی

ترفته از سقی طرفین با نعطی و نفهقم  طدسی رو نطیوف  دید. نتیجه آنکه تسدید حدود صقات
نربقط به تسدید حدود فقت قااه براساس  یآاا خدیقا  دا اأی حارر و  چ قد. کانق  نتفاوت نی

افوع  رت ( اقدام بهGarner,2009:649)انیاف با ققاعد رااج از حققق( ) equity praeter legemاصل 
قااه اس  که از لسا  فقت از ایی   جدانا دنیانیاف ی  انر  که کطدنی بیا کطد. دیقا  نی ادعق

 (.ICJ Rep, 1969: para. 17) 1تاایصی  کل ترف 
تقجوه بوه ایون     با لیبی /تقن  خدا قضی 1312دا سا  ترفته  دیقا   کل دکترین تأییددا 

 وای  دااد کوه واقعیو   اند  اظهاا نیرک قراا ترفتهواقعی  که دو کشقا بر اوی ی  فقت نشت
تقا  حد طبیعی و رااجی فوقت  و نچی کطدبه حل نقرق  حارر نچی نقجقد کچکیجغرافیایی 

دیوقا  دا   (.ICJ Rep, 1982: para 51) قااۀ طرفین اا نبطای تسدید حدود فقت قوااه قوراا داد  
  وده تعیینانیاف حدود فقت قااه نیا  طرفین دااد که باید بر نبطای اصل افع بیا  نیرنقام ت

  نشوصص نیسو     ایاصل با اوش دااد اصل انیاف ی و دا نقام تقریح اصل انیاف بیا  نی
 ,ICJ Rep) دانجانو نی 2 "نطیفانه خنتیج د که به قققاعد و اصقلی اطقق نی خبلکه به نجچقع

1982:para. 69.)  ساحل )رقا وا   نقجقد نیا  فضای طق  ساحل طرفین و نانطددیقا  نقاادی
اازیوابی   دعوقا  افوع ربر ت ناثرعقانل   ای راص وورعی  عطقا دو کشقا ندعی اا به  ا(و رلیج

 غیرعادالنوه نظر قبلی رقد  روو نطیوف جغرافیوایی اا     تأییددا این اأی نیر دا دیقا   کطد.نی
 ICJ) یوفانه دا وته با ود   تقانود نتوایج نط  نچی  طدسی دااد که رو نطیفدانسته و اذعا  نی

Rep, 1982: para.108.) 
بور آ   عوقوه تچوایر قائول  وده و     0و نطققخ فرا دایوا  3دیقا  نیا  دو نطققخ نردی  ساحل

  نرز زنیطی نیا  طرفین و اصل تطاسوب  9قرقطهنقاادی نظیر  کل و طق  ساحل  وجقد جرایر 
نربوقط   1 ای نرتبولث از ورعی و حتی تأثیر تسدید حدود این دو کشقا اا بر حققق کشقا ثا

                                                           
تیرد. این انور بوه نعطوی نصالفو  بوا      کاا نینا ی از ققاعد حققق به دیقا  اصل حارر اا دا جه  پر کرد  رأل .1

اصققحات دیگری نیر دا چوااچقب اصول    ”equity praeter legem“ققاعد حقققی نیس . دا نقابل اصققح 
 ند از:اکه عباات انیاف وجقد دااند

“Equity intra legem”         خ: تقانایی دادتاه دا تفسویر و اعچوا  حقوقق بورای دسو  یوافتن بوه حوداک ر نتیجو 
 نطیفانه  

“Equity contra legem”انیاف برای عدو  یا نادیده ترفتن ققاعد حقققی : 
2. Equitable Result 

3. Near the shore  
4. Further seaward  

5. Kerkennah Islands  

6. Relevant circumstances  
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 وای نشوابهی دا بلوقک جطوقبی     آواد. طبیعی اس  کوه وروعی   حساب نیتیری بهبه تیچی 
 کطد.کااتیری چطین استدالالتی اا تقجیه نیدایای ررا وجقد دااد که به

)نیوا    1310دا سوا    نرلویج نوای   خدیوقا  دا قضوی  دا ادانه تقسعخ نفا ی  اصل انیاف  
نوا یگیری بوقد  نجوددا      ۀانادا( که نربقط به تعیین حدود فقت قوااه و نطققوخ ویوژ   آنریکا و ک

توقا   نوی او (. ازاینICJ Report, 1984:para. 113کطد )ی صدوا حک  قلچداد نیانیاف اا نبطا
 :Garner, 2009)  ای راص بر نفهوقم اصول انیواف   ورعی  تأثیر ۀتف  دیقا   چچطا  به اید

دیقا  بوا اطچیطوا  بیشوتری بوه ایوده و       افتهافتهتقا  تف  ترتیب نیدین( پایبطد اس . ب648
تسدید حدود فوقت قوااه بوه     نطظقابهحارر دیقا   خکطد. دا قضینی تأکیدطبیعی  حقنفهقم 

و یو    نواین  نربقط به دارول رلویج    ابصشکطد که دو نقاد از این ا ااه نی نه  1بصشسه 
یو    ۀ وای نقجوقد روااج از نسودود    ا اأی حارور وروعی   نقاد رااج از رلیج اس . دیقا  د

دانود.  نطیوفانه اثرتوۀاا نوی    خبطدی و حیوق  نتیجو  ( اا دا صقاتننقرق  )دا ایطجا رلیج نای
کطود و سوپ  براسواس    دیقا  دا اأی حارر براساس اصق   طدسی اقدام به تسدید حدود نوی 

 (. ICJ Rep, 1984:para. 164) دکط ای راص اقدام به اصقح رو نطیف نیورعی 
  ای راص  اقدام به تسدید حدود فقت قوااه تقنه ورعی   ر تأثیررااج از دیقا    دا تام او 

. دا تام دوم  براسواس  اس این تسدید حدود  طدسی  که دکطنی براساس نقاط پیشطهادی طرفین
)فوقک( از   سویل  ۀنقازی نطاطق ساحلی نقوا اسکقتیا و ناساچقس  و  چچطین جریور ورعی   به

اقیانقس آزاد  تأثیرکه نا ی از سقم  تامکطد. سپ  دا استفاده نی 2 دهاصقحرو نطیف  خرابق
تطهوا بوه اصول انیواف اتکوا و      کطد. دیقا  دا اأی حارر نهاس   تسدید حدود اا نجددا  اصقح نی

حودود   تسدیود  دا پوی   دهاصقحرو نطیف  خکطد  بلکه براساس رابقاقدام به تسدید حدود نی
 و    3بقنی )اکقلوقییکی( دیقا  دا اأی حارر به نقحظات زیس  نطیفانه نطققخ فقت قااه اس .

(. دا واقع  ا د آنی  کوه دیوقا    ICJ Rep, 1984:para. 190نگرد )عطقا  ی  ورعی  راص نیبه
 کطد.تر کرد  نعطی و نفهقم اصل انیاف نیدا ی  پروسخ زنانی اقدام به پصته

تقسعخ اصل انیاف  1312نال  دا سا   /ی لیبیالچللی دادتستری نجددا  دا دعقادیقا  بین
 0لیبی به  کل طبیعی و انتداد طبیعی ساحل و نفهقم تطاسب این دعقی. دا کطداا پیگیری نی

نوقاد ادعوا قوراا دااد      ۀبور اوی فوقت قواا    تطهوایی بوه تر آنکه چق  لیبی کطد. دقیقاستطاد نی
. لیبوی    از فقت قوااه قوراا د ود   لجغرافیایی اا دلیلی بر نسروم کرد  نا نری رقا د این نی

 داند صقات تیورد  نی 9ایای که آ  اا  کاف قااهاعتقاد دا   باید فقت قااه رااج از نسدوده

                                                           
1. Segment  

2. corrected median line 
3. Ecological  

4. Proportionality  
5. Rift zone 
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 022دااد دا نقاقعی که نیا  دو کشقا ندعی کچتر از و بیا  نیکطد نیانا دیقا  این ادعا اا اد 
کوه براسواس نظریوخ      طاسی ای جغرافیایی و زنیندلیلی به استفاده از ند    اس فاصله نایل

کطد که وروعی   دیقا  ادعا نی البته (.ICJ Rep, 1985:para 36) نیس  ترونن ایجاد  ده بقد 
 ICJ) یود آحسواب  یا ورعی  راص حاک  بر اصل انیواف بوه   ناثرتقاند از عقانل جغرافیایی نی

Rep,1985: para. 45.) تام  ای جغرافیایی واقعی  تأثیرنقرق  حارر دا جه  عدم اد   دا واقع
عطقا  تطها نبطای تسدیود حودود    ای جغرافیایی به  بلکه دا جه  اد اصال  واقعی داادبرنچی
اود  عقانول   چاا نچوی دیقا  با این استدال  که رو نطیف تطها تکطی  تسدید حدود به اس .

زنود. دیوقا  از ایون عقانول بوه      فقت قااه ن ا  نوی  خحدود نطیفان تسدید زنیطخنتعددی اا دا 
از  کل اصلی سقاحل  تفاوت نیوا  طوق     اندعباات  اورعی نام برد. این   ای نرتبوورعی 

 ICJ) عچق دا تسدیود حودود   ای ک و لسا  کرد  آب آنها سقاحل و ارتقف نیا  خفاصل  آنها

Rep, 1985: para. 48.) دیقا   چچطا  به اویخ پیشین رقد پایبطد اس .ترتیب بدین 
نسسقسوی   طقابهفقت قااه  ر ی  از طرفین  ۀکطد باید نراقب بقد تا اندازدیقا  اذعا  نی
 ICJ)   تطاسب برقراا با دسه  طرفینکه دا  کل کلی  صقاتبدین  دشقاز طرف دیگر بیشتر ن

Rep,1985: para. 55اسو  روو نطیوف      ای قبلی اقدام بهیه(. دا اأی حارر دیقا   چانطد او
 ای نربقطوه اقودام بوه اصوقح ایون       ای راص و ورعی نقق  کرده و سپ  براساس ورعی 

اتکوا بوه اصول انیواف       با وجوقد دیقا  دا اأی حارر (. ICJ Rep,1985: para. 60رققط کرد )
فقت  دو نطافع رق  ا ای راص اا نسدود به واقعی قبلی  بیشتر از آنکه ورعی  یبررقف آاا

 وا اا دا نقروقعات   قااه )نظیر نف   نطابع نقجقد  نیرا  استسیوا  و ...( بدانود  ایون وروعی     
ایون   (.ICJ Rep, 1985: para.65) کطدنسدود نی  کل آ  و ظا ری و عیطی نظیر طق  ساحل

ارتیاصوی    وا و نطوافع  بر انقا ظا ری به واقعیو  و دیقا  عقوه  د بعدی تعدیل یاویه دا آاا
لطد ترین قضایای تسدید حدود بینتقا  دا آ  اا نی خکطد که نچقنرقد فقت قااه نیر تقجه نی

دیوقا  دا   نشوا ده کورد.   2223دا سا   اوکراین علیهاونانی  نیر و 1333دا سا  ین انو جا 
ساحل  کطد تا ببیطد نیا  طق نی 1اأی اریر بعد از نراحل نۀکقا اقدام به اعچا  تس  نسبی 

ای برترفتوه از اصول   یافته به آنها تطاسب برقراا با ود. چطوین ایوده   طرفین و نساح  ارتیاص
 اس . 2کطدزنین بر دایا حکقن  نی

و  3ینانو تسدیود حودود نیوا  جوا      خدا قضوی دا ادانه  نیوادیق دیگوری از اصول انیواف     
یه نوروی از دیوقا    نوروی( نچوقد پیودا کورده اسو . دا ایون قضو        علیه)دعقی دانچااک  0لطدترین
د و اتور ایون   کطو نشوصص  این کشوقا  فقت قااه  حد نهایینایل اا برای  222رقا د حدود نی

                                                           
1.Disproportionality Test 
2. Land dominates the sea 
3. Jan Mayen  

4. Greenland 
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 دکطو طورفین   ۀاقدام به تسدید حدود فوقت قواا   1نیس   براساس رو نیانه پۀیرانکا رقاسته 
(ICJ Rep, 1993: para.2.)  نضا ا 1319ای دا سا  نانه قافقنتقریح اس  نیا  طرفین   ایا

  ور از  اا روالی  ۀ نوۀکقا دانستطد. دیوقا  نعا ود   ده بقد که آ  اا نبطای ترسی  رو نیانه نی
فوقت   عطقا  او ی برای تسدید حودود نبطا قراا داد  رو نیانه به تقنه قید و تقافقی ناظر بر

فوقت قوااه اا    1391کطد. نطتهی دیقا  وجقد  رایو راص نیرح دا کطقانسیق  قااه اعقم نی
 ,ICJ Rep) کطود نیانوه اا اد نوی  دو طرف برای ترسی  روو  نشترک اویخکطد. دیقا  نی ییدتأ

1993: para. 23 .)   وفوقت قوااه    1391 کطقانسویق  بایود براسواس    کوه  دااددیوقا  اذعوا  نوی 
  (.ICJ Rep, 1993: para. 41) دس  یاف  اینطیفانه حلااهبه حققق دایا ا  1312 کطقانسیق 

کطد که بر نبطای تقسی   طدسی سواحل  ا  اقدام به اس  رو نطیف نقق  نیدا ابتدا دیق
دیقا  دا اأی حارر به دو نقرق  وروعی  رواص و   (. ICJ Rep, 1993: para. 49استقاا اس  )

عطوقا  اوش نطیوفانه و دا    وا اا بوه  ورعی  نرتبو تقجه ویژه دا ته و دا نظر ترفتن ورعی 
 ICJکه باید به نتیجوخ نطیوفانه روت   وقند )     کطدیابی نیالچلل عرفی اازچااچقب حققق بین

Rep, 1993: para.49.) ای پیشین  طق  ساحل و ااتباط آنهوا بوا یکودیگر و    دیقا   چانطد اأی 
اعچا  رو نیانوه   خآواد و نتیجحساب نینققعی  قرااتیری آنها با یکدیگر اا ورعی  راصی به

انوا   (.ICJ Rep, 1993: para. 61) د وق نطجور نوی   هغیرنطیوفان داند کوه بوه نتوایج    اا انری نی
و بر نقرقعات  کلی و عیطی  به نطافع و نا ی  فقت قوااه  د  دیقا  عقوه که بیا  تقنه چا 

 ,ICJ Rep) دسترسوی بوه نطوابع    .1از  انود عباات ای نرتبو دیگری    تقجه دااد که ورعی 

1993: para. 72انطیو   .9 ؛جچعی  و اقتیواد  .0 ؛را  ذرایر یخنی .3 ؛نطابع دایایی اصیل .2 (؛ 
(ICJ Rep, 1993: para. 81؛) افتاااعچا  و  .1 ( طرفینICJ Rep, 1993: para. 82 ؛ و)عودم  3 .

 (.ICJ Rep, 1993: para. 61تقابق طق  ساحل طرفین ندعی )
 رحطو  دیقا  دا بسرین و ققر نیا  دیگری دعقی 1331 سا  دا نقجقد   ایاویه ادانه دا

 نطتهوا . اسو   پایبطد نطیفانه نتیجخ حیق  به  چچطا  د دنی نشا  رقد اأی با دیقا  که  د
 و (ICJ Rep, 2001:para. 177) داده قراا نبطا اا  طدسی نیانخ رو آنکه با دیقا  حارر اأی دا
 آ  اصوقح  به اقدام( العرم فش  جریرۀ نظیر) راص  ایورعی  از ایپااه بر چرد  به تقجه با

  وای ورعی  به نسب  تری فاف و سصتگیرانه اویخ انا   (ICJ Rep, 2001: para.217) کطدنی
 وجوقد  بوا  حارور  نقروق   دا انیاف اصل اعچا  که کطدنی بیا  دیقا . تیردنی پیش دا راص

(. دا این اأی نیر دیقا  ICJ Rep, 2001:para. 224تیرد )نچی قراا تأثیر تس  دایایی تأسیسات
 کطد.رین نرحلخ صدوا اأی اقدام به ترفتن تس  نسبی  نیدا آر

دا  کوه   وقد نوی  طرح  طدوااس و نیکاااتقئه نیا  1333 سا  دا دیگری دعقی  چچطین
دا اأی ایون   دیوقا  . اسو   دایوایی  نطاطق حدود تسدید و نرزی نطاطق حدود ریقص تعیین

                                                           
1 Median line 
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 اا نطیوف  رو اویخ دایایی نطاطق حدود تسدید زنیطخ دا صادا  د  2223پرونده که دا سا  
 دیوقا    چچطوین . دانود نوی  الزم اا جغرافیوایی  راص ورعی  به تقجه و دانسته اعچا  غیرقابل
 31 نوقاد  از تبعیو   بوه  نلورم  اا قوااه  فوقت  برای نایل 222 از بیشتر عرض دا کشقا ا ادعای

 نیانوه  روو  براسواس  اا نورزی  رققط از برری دیقا . داندنی دایا ا حققق 1312 کطقانسیق 
 نیوا   تقافوق  و نوۀاکرات  براسواس  اا سواحلی  نطواطق  برروی  از نا ی ارتقفات و کطدنی اس 

 بوه  دیوقا   نیر حارر اأی دا نجچق  دا(. ICJ Rep, 2007: para. 228) نچایدنی نرتفع طرفین
 و انیواف  اصول  بور نبتطوی  اا قوااه  فوقت  حقققی نظام  چچطا  و نانده وفاداا رقد تۀ ته اویخ

 .داندنی نطیفانه نتایج حیق 
ارتقفات سرزنیطی و تسدید حدود نطواطق دایوایی صوادا     خاأی دیگری که دیقا  دا زنیط

آنوداس  پروویدنسوا و   دعقی نیا  نیکاااتقئه و کلچبیا بر سر نالکی  جرایر سن رکطد  ناظر بنی
سو . دا اأی  فوقت قوااه ا   نطققخ انسیواای اقتیوادی و  تسدید حدود  چچطین سانتاکاتالیطا و 

نیا  کلچبیا  1321سا   عهدنانخ که داادد  دیقا  اذعا  نی صادا  2212که دا سا   یاد ده
الوۀکر   ر ی  از طرفین اا بر جرایر نقاد نطاقشه )جرایر فقق ناثرو نیکاااتقئه تکلیف حاکچی  

نا ی   نقسکقیتق و سقاحل آ  و جریره کقا ( نشصص کرده اس  و دیقا  وااد ۀجریر عقوهبه
تقا  تف  دیقا  دا آنجوایی کوه یو     ترتیب نیبدین (.ICJ Rep, 2012:para. 25)  قدآ  نچی

حق نکتسبه براساس نعا دات نقجقد نیوا  دو کشوقا ایجواد  وده اسو   دا نا یو  دعوقی        
وفیول  نعا ودۀ آنریکوایی حول     طاسود  چراکوه   ا اا به اسچی  نوی کطد و آ  حقدرال  نچی

بوه  این کواا اا   ۀاجازو که نبطای صقحی  دیقا  دا این دعقی بقد و   1قتقتا(ارتقفات )پیچا  ب
تطهوا  تقیود نوه  زنیطوه نیسو . دیوقا  نوی     این دا اسیدتید د و لۀا دیقا  صالح به نچیدیقا  

آنوداس  سوا   الجرایرنجچع  بلکه این حاکچی  بر اس  ا نسجلنۀکق حاکچی  کلچبیا بر جرایر
آ    2چی  قانق  )حاکچی  قانق  کلچبیا دا این نطاطق( و اثرتوۀاای    بدیهی بقده و اصل حاک

 :ICJ Rep, 2012) کطود دا کطاا سکقت نیکاااتقئه  حاکچی  کلچبیا بر این جرایر اا نسجل نی

para. 80.) سیاسوی و قوانق  نلوی دا     ۀاأی اعچوا  اااد این تقا  تف  دیقا  دا ترتیب نیبدین
 د.کطو بور اروای  و ایجواد حوق نکتسوبه تلقوی نوی        دا ا ی  سرزنین و سکقت طرف نقابل ا

تقا  حققق راص ایرا  دا نطققخ جطقبی بلقک جطقبی دایوای رورا اا تق ورد    ترتیب نیبدین
 کرد که نشعر به  طاسایی رلیجی تاایصی دا این نطققه رقا د بقد.

 قوااه  فوقت  و دایوایی  نطواطق  حدود تسدید به اقدام نۀکقا استدال  براساس دیقا  سپ 
 اا دایوایی  نایول  222 از فراتر قااه فقت عرض ارتیاص برنبطی طرفین دیدتاه دیقا . کطدنی
 طورفین  نیوا   قااه فقت حدود تسدید انجام به اقدام نرحله سه دا دیقا   چچطین. کطدنی اد

                                                           
1. The American Treaty on Pacific Settlement (the Pact of Bogotá) 

2. effectivité 
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 نیانوه  روو  روابقخ  براساس اا نشروط و نقق  نیانه رو او  نرحلخ دا که ایتقنهبه کطد نی
 نیانوه  روو  تغییر یا بهبقد دا اا جدید نققعی  یا تقاه  ر دوم نرحلخ دا. کطدنی اس  دسی ط

 از پیش که کطدنی تأیید اا دیقا  سابق اویخ  چا  انر این. کطدنی اصقح اا آ  و د دنی تأثیر
. اس  ترفته قراا بسث نقاد آاای دا نربقطه  اینققعی  و راص  اینققعی  عطقا  تس  این
 داتیور  فواحش  ایتقنوه بوه  دوم و او  نراحل اقدانات که کطدنی براسی دیقا  سقم  نرحلخ دا

نیووا  طووق  سووقاحل طوورفین و نسوواح     اا ایغیرنطیووفانه نتیجووخ و نشووده تطاسووب عوودم
 .(ICJ Rep, 2012: para. 10)نرند  یافته به آنها اق ارتیاص

نقروق  تسدیود حودود      فقت قااه نربقط به  ایترین و آررین اأییکی از نه دا نهای   
طورح و   2220دعقی دا سوا   این . اس دایایی نیا  اونانی و اوکراین دا دایای سیاه نطاطق 

. دا ایون دعوقی اونوانی از دیوقا      ه نطجور اسو   اأی  ود بوه صودوا    2223دا نهای  دا سا  
انسیواای   نطاطق فقت قوااه و نطققوخ   واحد برایرقا د که اقدام به تعیین ی  رو نرزی نی

دکتورین   تأییددیقا  دا نهای  دا ادانه و (. ICJ Rep, 2009: para. 17) دکط دو کشقا اقتیادی
حاصل از تسدیود حودود اا نبطوای     خنتایج نطیفان  ترفته دا حقزۀ تسدید حدود فقت قااه کل

دانود و  د د و رو نطیف  طدسی اا نطتج به تسدیود حودود غیرنطیوفانه نوی    کاا رقد قراا نی
کطد که دا تأییود  البته دیقا  تأکید نی تیرد.نجددا  سه نرحله اا برای تسدید حدود دا نظر نی
 وای سورزنیطی   تقاند بدو  تعیوین نطواطق آب  اویخ قبلی رقد دا اأی نیکاااتقئه و کلچبیا نچی

 (.  چچطین دیقا  برای تعیینICJ Rep, 2009: para. 20اقدام به تعیین نطاطق فقت قااه کطد )
و  1303 وای  نطعقده دا سوا  )حدود نرزی طرفین به نعا دات نقجقد نیا   قاوی و اونانی 

تقانود  ( که این اتفواق نوی  ICJ Rep, 2009: para. 43) کطد( استطاد نی1311و  1330و  1313
 الگقی نطاسبی برای استطاد به نعا دات نطعقده نیا  ایرا  و  قاوی دا نطققخ ررا با د.

پوردازد و دا کطواا   ی  سقاحل این دو کشقا و نسقۀ اتیا  آنها با یکدیگر نوی دیقا  به نققع
 :ICJ Rep, 2009کطود ) جرایر نقجقد دا نطققه  این فاکتقا اا ناثر بر تسدید حدود اازیابی نی

para. 77 1(. دیقا  با نام برد  از نطاطق نورتبو (ICJ Rep, 2009: para. 106   سوعی دااد آثواا )
رایو بسوته بوقد  دایوا و  ور تقنوه نقروق  سیاسوی  انطیتوی  اقتیوادی و          نطققخ نقجقد و  

رو نیانه  اس ابتدا اقدام به او اجتچاعی نربقط به این دایا اا دا تسدید حدود لسا  کطد. ازاین
کطد کوه تسدیود   د د و دا نهای  اثبات نیدوم رو نیانه اا بهبقد نی خدا نرحل  کطدنقق  نی

 اید بتقا  این نقرق  (. ICJ Rep, 2009: para. 115)دا پی ندااد  ایهغیرنطیفانحدود  نتایج 
زیورا ایون دایوا  چانطود       ترین نقرق  به نقرق  دایای ررا و بلقک جطقبی آ  دانس اا  بیه

 وای  قبلی نیوادیق نققعیو    یدیقا   چانطد آاا آید.حساب نیدایای ررا ی  دایای بسته به
 .1از  انود عبواات نیوادیق حارور    کطود. سو  نوی  فهرهوا اا  نوقاد از آن   شراص اا نشصص و 

                                                           
1. Relevant area   
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نا یو    .2 (؛ICJ Rep, 2009: para. 158) ناسازتاای نقجقد یا عدم تقابق نیا  طوق  سواحل  
ثیر آ  بور سوایر   أسرپط  و تو  ۀوجقد جریر .3 (؛ICJ Rep, 2009: para. 169)دایای سیاه  خبست

تاا کشوقا ا )نظیور اسوتصراج نفو  و تواز       اعچا  اف .0 (؛ICJ Rep, 2009: para.179) کشقا ا
 نسدودکططوده تقنه ظرفی    ر. 9 (؛ICJ Rep, 2009: para.189) کشتی( وآنداف نا یگیری و 

نقحظات انطیتوی   .1(؛ ICJ Rep, 2009: para. 199) ی اقتیادیادا فقت قااه و نطققخ انسیا
  (.ICJ Rep, 2009:para. 202)طرفین )دا دارل و رااج( نظیر نققعی  جغرافیایی 

 

 دریای خزر ۀتحدید حدود فالت قار
باید اذعا  دا   که الزم نیس  ایی  حقوققی   ده نقاله  با تقجه به نقالب نقرح دا بصش پایانی

اوی اا بوه    وا نباید چشو    د که بیا  تقنه چا با د.  یدایای ررا نقرق  کانق  راص و نتفاوت
نجبوقا بوه    صوقات  ایون زیرا دا غیر   الچللی بس بین خانعدستاواد ای حقققی سایر کشقا ا و ج

دایای رورا حاصول دا     چه نصقا ی  و . دا واقع چه بصقا ی رقا ی   د ای زیادی تسچل  ریطه
 طاسی اسو . دا تسدیود حودود نطواطق دایوایی نبایود از          کطش چطدین فقت و صفسه زنین

زنی سیاسی بسوطده کورد. بایود    صرفا  به چانه  طاسی و عل  حققق غافل بقد واصق  حاک  بر زنین
 صقات ارتیاصی بور اوی فوقت ایورا  قوراا دااد.    ایرا  به براساس ظقا ر نقجقد  تقجه دا   که

نطققوخ   چوراه آذابایجوا  بور اوی    و بوه  ی چراه ترکچطستا  بر اوی فقت توقاان ایرا  به  چچطین
  تقجه بوقد د فقت قااه به این واقعی  بسیاا نه  بینباید دا تسدید حدو اوازاینقراا دااد.  داغکپه

 کشقا ا بر فقت قااه  نا ی از قراا دا تن بر اوی  چا  فقت اس .   خحق حاکچ چراکه
پایداا به تقجیهات و دالیل آذابایجوا  و ترکچطسوتا     حلااه چچطین باید برای اسید  به 

بورای   غیرنطیوفانه نه بورای ایورا   نتوایج    نیر تقجه دا    زیرا نباید ی  اصل عادالنه و نطیوفا 
 چراه دا ته با د. البته باید ی  تچایر و تفاوت اساسی نیوا  نطوافع   آذابایجا  و ترکچطستا  به

وروعی  رواص یوا    ای اا ی  د تا  ر بهانه قرقا ی سیاسی و اقتیادی تعریف نطیفانه و زیاده
صقات  طدسی اقدام بوه تسدیود   دا باید بهابت ا  اویهبراساس  حساب نیاوای .به ورعی  نربقطه

 ای راص د. سپ  اقدام به اعچا  نققعی کرحدود نساوی )از لسا   طدسی( نطاطق نشترک 
 ای نربقطه  برای تغییر  تعدیل و اصقح رو نیانه یا روو نطیوف کورد. دا نطققوخ     و نققعی 

 ای نربقط نتعددی اا  ورعی ای راص و ورعی تقا  ررا و نسب  با  ر ی  از کشقا ا نی
ایورا    لطق  نسبتا  زیواد سواح   .1 ستی  انلفهرتقا  ا  برای ایرا  نی ن رای طاسایی کرد. ب

ساحل که طبیعتا  نا ی  دسترسوی   نقعر کل . 2  دوم قراا دااد( خه بعد از قراقستا  دا اتبک)
 خ)ایورا  اتبو   ررا دایای خجچعی  ساکن دا حا ی. 3  د دقراا نی تأثیربه نطاطق آبی اا تس  

آب )که قسچ  عچیوق آ  سوچ  ایورا  بوقده و عچوق        قو عچ فقت قااه  یب. 0  او  اا دااد(
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وجوقد  . 1  قدن  تواایصی ایورا    .9  کطد(دسترسی به نطابع نعدنی و نفتی اا سص  و ترا  نی
ای از . برروقاداای از نیورا  نطیوفانه   3  و ایورا   خنعا دات دوجانبه با اوسیه و حققق نکتسوب 

عطوقا   ند.  چچطوین بوه   وق  ای رواص طورف ایرانوی لسوا      عطقا  نققعی بهنطابع نف  و تاز 
دسترسوی و آزادی کشوتیرانی   . 2  دایای رورا  خنا ی  بست. 1 به تقا  ای نربقطه نینققعی 

 ای زیرزنیطی و زیر آبی بورای  لقله تأسی حق ایرا  دا ایجاد و . 3  ایرا  به اوسیه و قراقستا 
 داع  سورزنین ایورا    سو. 0  دیگر نقاصداوسیه و قراقستا  و صاداات به  هنتقا  نف  و تاز با

جچعی  بیشوتر ایورا  نسوب  بوه جچعیو  سوایر       . 9  و وسع  دیگر کشقا ای ندعیبا نسب  
 کشقا ای ندعی و ... ا ااه کرد.

 

 گیرینتیجه
ای دا تسدیود  کططوده تعیوین  که دا نباحث پیشین ا ااه  د  جغرافیای فقت قااه نقشتقنه چا 

ترفتن دو یا چطد کشقا بر اوی ی  فوقت  تسدیود    حدود فقت قااه دااد. از طرفی دا صقات قراا
ای از حیث نطابع و نطافع حاصل از تیرد که نتیجخ نطیفانه ای صقاتتقنهحدود فقت قااه باید به

 طاسوی  دقیقی از نققعی  زنینآ  برای تچانی طرفین حاصل کطد. بر  چین اساس باید اطقعات 
ریقص تقدا  جطقبی آ  دا و .   طاسی )یئقنقافقلقیی( زیر آب دا نطققخ ررا  بهایص و زنین

انود  کططده و کلوی نتأسفانه اطقعات نقجقد نربقط به تقدا  جطقبی دایای ررا بسیاا ناقص  تچراه
ر آب به نتیجخ نقلوقب نرسویده اسو .    برداای زی ا و نقشهنگاایو  ر تقنه اقدانات الزم برای لرزه

 ای جانع تقسو  قاوی سابق تهیه  ده که به دالیل تقنواتق    ا و طرحتطها نقشه دا این زنیطه
صقات نشترک نیوا  ایورا  و آذابایجوا     تقا  صس  آنها اا تأیید کرد.  چچطین نقالعاتی بهنچی

توقا  براسواس   بقده اسو . انوا نوی    صقات ترفته که بصش زیادی از آ  ناظر بر نیادین نفتی ررا
 طاسوی نطققوخ رورا و  چچطوین      ایی او ن و براساس کلیات نقجوقد از نقالعوات زنوین   فرض
الچللی کلیاتی اا طرح کرد کوه حوداقل اازش نقالعوه و پیگیوری اا رقا طود       ای نقجقد بیناویه

سوطاایقی او  بودو    تقا  دو سطاایقی عام و کلی نق و  کوه دا   نطظقا نیدا  . برای نیل بدین
 طاسوی اقودام بوه     طاسی و دا سطاایقی دوم براسواس واقعیوات زنوین   نقحظات و واقعیات زنین

ترتیوب بوا   بودین تسدید حدود فقت قااه  ر ی  از کشقا ای حا یخ جطوقبی دایوای رورا کورد.     
ایود  اسوی  کوه ب  دیقا  بدین نتیجوه نوی   یبراسی نسائل نربقط به نا ی  فقت قااه و براسی آاا

به اصل انیاف  دا پی یافتن دالیل و تقجیهاتی با ی  که نعققالنه  قابول پوۀیرش  قابول     برای اتکا
د  اصول انیواف یو  اوش بوا      و که بیا  تقنه چا اثبات و دااای بیشترین تقا  اقطا  با طد. زیرا 

 وا    نظریهیکطآید  بلکه دا ااستای استطاد به اصل انیاف باید اثبات حساب نچیحدود نشصص به
   صقا طد دا  .ندا پی برای ایرا  و سایر طرفین دعقی  غیرنطیفانه ای نقجقد  نتیجه یا اوش
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 قد دا کطاا نۀاکرات سیاسی دا حا  انجام  نوۀاکراتی کوانق  فطوی و حقوققی     پیشطهاد نی
 وده سیاسوی از سوقی     وای دیکتوه  نیا  طرفین ترتیب داده  قد کوه فوااغ از  ور تقنوه اااده    

 ای نربقط  ر یو  از   ای راص و ورعی بر این  ورعی  ای طرفین دعقی با د. عقوهل دو
 ایی به ی  صقات  فاف نقالعه و اازیابی  قد تا بتقا  با لسا  کرد  چطین ورعی طرفین به

زنیطوه بایود از ایودۀ غیراصوقلی و     این  نتیجخ نطیفانه از تسدید حدود فقت قااه دس  یابطد. دا
 ای حقققی نقجوقد دا حقوقق دایا وا    ابردی تقسی  دایا دس  کشید و نتطاسب با سط غیرکا

او تقصویه  اقدام به تسدید حدود نطاطق فقت قااه و حتی نطواطق انسیواای اقتیوادیکر. ازایون    
تطها حققق نسول    الچللی با اتکا بر اصل انیاف نه ای جاای حقققی بین قد با تأکید بر اویهنی

 ای غیراصقلی بصشی از عوقام  قک جطقبی ررا اا تضچین کرد  بلکه دا برابر رقاستهایرا  دا بل
 تقجیهاتی حقققی اا برای تضچین نشروعی  تسدید حدود فقت قااه دا ررا جطقبی سانا  داد.
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