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 چکیده

هرا  تراری     صالحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترری  ب   ۀگفتمان توسع
 ۀدر قضری  برار الملل دریاها منجر شد. بر ای  اساس دکتری  مزبور بررا  خ سرتی   در حقوق بی 

بمریکا قرار گرفرت.   ۀ( مورد توجه دولت ایاالت متحد9191داور  ماهیگیر  بتالختیک شمال  )
 6خظرارت و بنرد    ۀو منطقر   نیسرزم  ایدر 9191ون یکنواخس 7مادۀ  6قرارداد  بند  ۀدر حوز
 هرا  تراری    دن مقررات خاظر بر ب کراها ضم  مستثنا یحقوق در 9111ون یکنواخس 91مادۀ 
گوخره مفوروم     هرر  ۀها  کوچرک  از ارا ر  ها  تاری  ( از مقررات خاظر بر خلیججمله خلیج )از

هرا  تراری   بره برروز     اخرد. فقردان مفوروم  واحرد از ب     ها  تاری   خوددار  کردهبرا  ب 
سؤال اساس  در خوشتار حاضر بن  زمینهالملل  منجر شده است  در ای  اختالفات  در سطح بی 

الملل دریاها چگوخه اسرت  برا توجره بره شررو       ها  تاری   در حقوق بی ب  است که مفووم
هرای  هسرتند کره دولرت     هرا  تراری   بن دسرته از ب    رسد که ب خظر م ها  تاری   بهب 

طور مؤثر و مرداوم اممرال کررده و چنری  حقروق       اش را خسبت به بخوا بهساحل  حقوق حاکمه
با توجه به اهمیرت   پایان درها همراه بوده است. ضمن  دولت ایطور مداوم با شناسای  صریح به
المللر  برا هرد     الملل دریاها شایسته است کنفراخس  بری  حقوق بی  حوزۀ درها  تاری   ب 

 تاری   تشکیل شود. ها ب  برمقررات خاظر  ۀتدوی  و توسع

 کلیدواژگان
 .ها  تاری  مفووم ب   ج ها  تاری    موافقت خاراستمرار  اممال اقتدار  شرو  ب 
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 مقدمه
ده است که بسریار   شامنیت  در دریاها سبب  -اقتصاد  و منافع سیاس  -وجود منافع تجار 

هرا بره   دولرت  زمینره صالحیت  خود در دریاها بربینرد. در ایر     ۀحوز ۀها درصدد توسعاز دولت
تراری   خسربت بره      ادماهرا اخد. یک  از ای  راهبردهرا طررح   دهشراهبردها  متعدد  متوسل 

 ۀبرار در قضری  . ای  دکتری  خ سرتی  استها  تاری   دریاها و در ختیجه پدیدار  دکتری  ب 
بمریکا قرار گرفرت.   ۀ( مورد توجه دولت ایاالت متحد9191داور  ماهیگیر  بتالختیک شمال  )

تنظریم   مأمور 9197مجمع مموم  سازمان ملل متحد  دبیرخاخه در سال  9919 ۀتبع قطعنامبه
بره ثمرر    9197سپتامبر  91ها  دبیرخاخه در ها  تاری   شد. تالشخلیج در خصوصمقررات  

 ۀسرازمان ملرل متحرد دربرار     ۀیادداشرت دبیرخاخر  »خشست و ختایج ایر  مطالعره تحرت منروان     
شرود(  ( خواخرده مر   9197) هرا  تراری    ادداشت خلریج ی)از ای  به بعد  9«ها  تاری  خلیج

منروان مناصرر   د مزبور از رویه  منافع حیات   استمرار  زمران و شناسرای  بره   منتشر شد. در سن
ها  تاری   یاد شده است. هد  اصل  ای  یادداشت تشرکیل کنفراخسر    دکتری  خلیج ۀسازخد
ها  تاری   بود کره ترا بره امرروز بره ختیجره       منظور تدوی  قواخی  مربو  به خلیجالملل  بهبی 

 خرسیده است. 

امور حقوق  سازمان ملرل بنرا بره درخواسرت کمیسریون       ۀب ش تدوی  ادار 9161در سال 
تحرت   9161. ختایج ای  مطالعه در سال کردها  تاری   را بررس  الملل موضوع ب حقوق بی 

)از ای  بره بعرد رژیرم حقروق       1ها  تاری  تاری   از جمله خلیج ها ب منوان رژیم حقوق  
( 9161هرا  تراری   )  شود( منتشر کرد. رژیم حقروق  ب  م ( خواخده 9161ها  تاری   )ب 

 ها ب  و خیستتاری   متراد   ها خلیجتاری   با مبارت  ها ب که مبارت  کندم تصدیق 
برر  تواخرد مرالوه  ها  تاری   م ها  تاری   دارخد  ب تر  خسبت به خلیجوسیع ۀتاری   حیط

دریرای    ۀهرای  را کره تحرت سرلط    ور کلر  تمرام ب   طر الجزایرها و بره ها  مجمعها  تنگهخلیج
 در بربگیرد.اخد  دولت 

شرر  بررا     سره هرا  تراری     منظور تعریر  ب  ( به9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب 
اخد از: اممال اقتدار  اسرتمرار و در خوایرت موافقرت دول    ها  مزبور برشمرده است که مبارتب 

طور مثرال  اخد  بهشده الملل  به رسمیت شناختهای  بی خارج . ای  شرو  در مر  و رویۀ قض
کنرد کره سره دولرت     السرالوادور/ هنردوراس اظورار مر      ۀالملل  دادگستر  در قضری دیوان بی 

اخرد و  طور مستمر به اممال اقتدار در خلیج مزبرور پرداختره  السالوادور  خیکاراگو ه و هندوراس به
 مراه بوده است. ها  دیگر های  اقتدار با موافقت دولت

                                                           
1. Historic Bays: Memorandum by the Secretariat of the United Nations 

2. Juridical Regime of Historic waters including historic bays - Study prepared by the Secretariat 
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ها  تاری   مطالعات متعدد  صورت گرفتره  ولر  تراکنون در سرطح     ب  در موردهرچند 
ساز  مفووم بن صورت خگرفته است. هرر  گوخه اقدام قاخوخگذار  در جوت یکسانالملل  هیچبی 

حقروق دریاهرا    9111کنواخسریون   و مجراور  ۀدریرا  سررزمین  و منطقر    9191دو کنواخسیون 
المللر   بری   ۀاخد. ای  مسئله موجرب شرده اسرت کره در جامعر     اری   را تعری  خکردهها  تب 

و  الجزایر مجمعها  ها  تاری    ب خلیج ها تنگه در موردتوجو   درخورادماها  پیچیده و 
 ها  تاری   مطرح شود.منوان مصادیق ب دریا  سرزمین  به

ها  تراری   در  ب  مفووم ازمد اامع و روزوتحلیل جرسد که تجزیهخظر م به زمینهدر ای  
. بنرابرای  در تحقیرق   اسرت الملل معاصر امرر  ضررور    روزافزون حقوق بی  ها پیشرفتپرتو 

صرورت جرامع و مفصرل بره بررسر       مبحث به سهها  تاری   در حاضر با منایت به شرو  ب 
 پردازیم.ها  تاری   م مفووم حقوق  ب 

 

 دریایی مورد ادعا ۀاعمال اقتدار بر منطق
منظرور اممرال   . بره استها  تاری   اممال اقتدار بر منطقه منظور تعری  ب خ ستی  شر  به
طور رسم  و موردخظر در گام خ ست دولت مدم  باید ادما  تاری   خود را به ۀاقتدار بر منطق

اممال و اجرا طور حقیق  ممل  به ۀصریح منتشر کند و در گام بعد  ادما  مزبور باید در مرص
شود. گفترار حاضرر را در دو   از ای  مامل تکمیل  تحت منوان اممال صالحیت مؤثر یاد م  .شود

 دهیم.  بند اختشار ادما  تاری   و اممال صالحیت مؤثر ادامه م 

 

 انتشار رسمی ادعای تاریخی .1
 Unitedاسرت  هکررد ضرورت اختشرار اممرال اقتردار تأکیرد     بر ( 9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب 

Nations, 1962: 15)           اختشار یک ادمرا گراه  از طریرق تنظریم خقشره یرا صردور امالمیره صرورت .)
کنرد کره ادمرا     مثال دولت کلمبیا در کنفراخس سوم حقوق دریاهرا خاطرخشران مر     را ب .گیردم 

دولرت   (. ( Goldie, 1984: 266های  با مقیراس برزرت ترسریم و منتشرر شرود      تاری   باید در خقشه
کند کره خلریج   الملل  امالم م بی  ۀا  خطا  به امضا  جامعبا صدور امالمیه 9177ایتالیا در سال 

مسرتقیم   مبرد    مدت  بعد از صدور ای  امالمیه دولت مزبرور خطرو    استک خلیج تاری   یتاراختو 
هرا   است دولت . در هر قضیه ممک (Ronzitti, 1984: 281)کند ا  منتشر م خود را در قالب خقشه

   (United Nations, 1957: 26).موردخظر واکنش خشان دهند  ۀخارج  مربو  به امالمیه یا خقش
 

 رسمی بودن .1. 1
ها  تاری   به معنا  ادمرا برر یرک منطقره     طور کل  پذیرفته شده که ادما  ب ای  دیدگاه به
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هرا   به تعبیر  ادمرا  ب   دهد م که ای  منطقه ب ش  از قلمرو مل  را تشکیل  استدریای  
سربب   مسرئله  همری   .(United Nations, 1962: 13)اسرت  تاری    ادما  حاکمیت بر منطقه 

(« 9161هرا  تراری   )  رژیرم حقروق  ب   »طور رسم  صورت گیرد. شود که اختشار ادما بهم 
 United). بن صرادر شرود   هرا  ارگران کند که ا ممال باید از طر  دولت یا طور کل  بیان م به

Nations, 1962: 15)   بن بررا    ها ارگاندر واقع چنی  ا ممال صادره توسط ب ش  از دولت یا
رسرد کره   خظر مر  به (United Nations, 1962: 15).است تداوم اممال اقتدار بر منطقه ضرور  

  مگر در شرایط استثنای  کره مبری  اقتردار    یستکاف  خ زمینهاممال اش اص خصوص  در ای  
 . (United Nations, 1962: 15)ند هستولت د

وجه ممک  به ارگان دولت  اشاره کررده   تری کل ( در 9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب 
یرا اشر اص مسرئول در روابرط      بلندپایره  مرأموران دولت مرکز    ها ارگانای  ارگان به  .است

و کارکردهرا  بن را در   راترب مسلسرله و هر خوع ارگراخ  فرارا از خروع      اخدخشدهخارج  محدود 
رسرم    رتبرۀ مرال  یک ادما از طر  هر مقرام   تأیید. (United Nations, 1962: 15)گیرخد برم 

منروان  ممک  است برا  ای  مقصود کاف  باشد. با ای  تفاصیل مقامات رسم  دولت فردرال بره  
 مرافعرات  درخران  هرا  ب در ختیجه سر نان و خوشرته   شوخد.م یک ارگان حکومت  تلق   ۀخمایند

منظرور اثبرات ادمرا     بره  1112مثرال دولرت بالسرکا در سرال      را گیرد. بمورد استناد قرار م 
شده توسط مقامات ایاالت متحرده در  خگاشته ۀخام پنجالکساخدر به  الجزایرمجمع برتاری   خود 

در صورت  مزبور ها خامهکند. کارشناس ویژه امالم کرد که پیرس  اشاره م  ها طرحخصوص 
 Supreme Court ofها  تاری   کاف  خواهند برود تلفیق با دیگر دالیل برا  تثبیت شرو  ب 

the) United States, 2004: 100-101.) 
 

 صریح بودن .2. 1
شرود  امرا ایر      منتشرطور رسم  که مشاهده شد ادما در صورت  تاری   است که بهطورهمان
منظرور تکمیرل ادمرا     بره  .ادما  تاری   کراف  خیسرت  برا  مطرح کردن یک  تنوای بهشر  

اخگر قصرد مشر     بیر مبارت بوتر ادما  رسرم  بایرد   تاری    ادما رسم  باید تصریح شود  به
داور  دریا  چی  جنوب  دیوان به بررس  ا ممال و اظوارات دولت چری    ۀدولت باشد. در قضی

جرز  بره - 9«گاخره  1خطرو   »منطقره   یرزخردۀ شامل ادما  ای  دولت در خصوص منابع زخده و غ
کنرد دولرت چری  اگرچره ادمرا         و امرالم مر   پردازد م -دریا  سرزمین  که هر جزیره دارد

                                                           
1. Nine- Dash Line 

 در کره  شرد  حرذ   بن خرط  دو تروخکی    خلیج خصوص در 9199 سال در که بود خط 99 شامل خ ستی  خطو 
 چری   کره  کررد  امرالم  کررات بره  داور  دا مر   دیوان شود.م  ادی گاخهخه خطو  منوانبه خطو  ای  از ختیجه
   )para.181 2016: ,PCA( .است خکرده تعیی  را گاخهخه خطو  دقیق حدود و ماهیت



 395...   های تاریخیبررسی تفصیلی مفهوم آب

 

داخل  یرا    هاها ب ش  از ب مالکیت بر منابع را داشته  اما هرگز مدم  خشده است که ای  ب 
در مورد دریرا  چری     مبارت دیگر امکان اممال مالکیت تاری  به .هستند اشین دریا  سرزم

ها  موضوع خلیج خصوص(. در PCA, 2016: paras, 206-231جنوب  توسط چی  وجود خدارد )
تاری   در استرالیا  جنوب   ایاالت متحده ضم  امتراض به ماهیت ادماها  تراری   اسرترالیا   

از رهگرذر  کند ادمرای  کره   بیان م   ها  ا خکشس  ای  کاختر  لیس پید و ریوولخسبت به خلیج
هرا  کوچرک   اول به قصد استرالیا بررا  تلقر  کرردن خلریج     ۀدر درج  شودامالمیه منتشر م 

ای  مسئله کره ادمرا  دولرت بایرد      (Kaye, 1995: 276).ها  تاری   اشاره دارد منوان خلیجبه
کنرد کره   . بوچز بیان مر  استبشکار  مطرح شود  از شرو  ضرور   ضوابط وبراساس شرایط 

منروان ب شر  از   بب  بره  ۀبر منطق ادما درقصدش  ۀتردید  دربار گوخههیچحل  خباید دولت سا
 اخرد داده  هرای مفسران ملمر  دیگرر هرم مشرابه ایر   خظر      .تمامیت سرزمین  خود داشته باشد

.(Bouchez, 1964: 340)       البته مک دوگال و برک در ای  خصروص دیردگاه شرگفت و مجیبر
هرا  تراری   را از   یست که دولت ساحل  اممال اقتدار خود بر خلیجدارخد. از خظر بخوا ضرور  خ

اریتره/ یم  در  ۀدر قضی(Mc Dougal & Burke, 1962: 340). طریق ادمای  صریحا  امالم کند 
دولت یم  بر مبنا  دالیل تاری   به تصریح ادما  حاکمیت برر جزایرر ح نریش و     9111سال 

داور   خامرۀ موافقرت  1. 1. یمر  برا تأکیرد برر مرادۀ      پرردازد  مر ر یر و ز ب یز قر و جزایر جبل الط
کند که دادگاه در خصوص ادمرا  حراکمیت  بن بایرد برر مبنرا  مالکیرت       صراحت امالم م به

قصد دولت باید از . (IAA Rep, 1998: 31) الملل و غیره تصمیم بگیردتاری    اصول حقوق بی 
منظور ا ممال اقتردار بایرد قرواخی  و مقرررات     دولت به  مبارت بوتربه .رهگذر ا ممال تصریح شود

قواخی  و مقرراتر   . United Nations, 1962: 15)) دربوردادمای  به اجرا  ۀمنطق در موردخود را 
در غیر ایر     باید از تغییرات متوال  مصون باشند اخد شدهادما تنظیم و اجرا  تأییدکه در جوت 

متقابرل لیبر  در    ۀطور مثال در الیحر تناقض خواهند بود. بهصورت با حقوق تاری   ادمای  در 
کند که ای  امر  بردیو  اسرت کره دولرت تروخس خظرام       توخس/ لیب   دولت لیب  بیان م  ۀقضی

ها  سرزمین  اممال خکرده است  ای  خظام حقوق  توسرط  را خسبت به ب  ثابت  وحقوق  واحد 
  قراخون  9169  قراخون  9161  قراخون  9199متون متعدد  تعیی  شده اسرت  از جملره فرمران    

هررا  ب  ۀدریافررت کرره تغییراترر  مترروال  در اخررداز ترروانمرر بنررابرای    9179و فرمرران  9179
 ۀمراهیگیر  ) امرروزه منطقر    ۀو تعیری  یرک منطقر    مبد استقرار خطو   ها روشسرزمین   

یران قاخوخگرذار    اخحصار  اقتصاد ( ایجاد شده است. در ختیجره ایر  تغییررات متروال  در جر    
طور گسترده بعرد از مورد   حقوق تاری   که در گذر زمان ایجاد شده و به ها دیدگاهصراحتا  با 

 ,ICJ Rep)است ها( به رسمیت شناخته شده  متناقض و متضاد کارتاژ  ۀباستان )از جمله دور

1982: para.55).قرار رویرۀ  تواخرد بره اسرت   رسرد کره تغییررات متروال  خمر      خظر مر  بنابرای  به
 منجر شود. متحدالشکل 
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 ا عمال صالحیت مؤثر
ادما  تاری    باید ادما   اختشار برموردخظر دولت مدم  افزون ۀمنظور اممال اقتدار بر منطقبه

در ادبیرات    دشر کره اشراره   طورهمانطور حقیق  اممال و اجرا کند. ممل  به ۀمزبور را در مرص
شود. در ذیرل در    تحت منوان اممال صالحیت مؤثر یاد م الملل از ای  مامل تکمیلحقوق بی 

صالحیت مؤثر در رویرۀ قضرای     اممال وترتیب به بررس  ماهیت اممال صالحیت مؤثر بند به 1
 پردازیم.الملل  م بی 
 

 ماهیت اعمال صالحیت مؤثر. 1
یل کند کره صرر  ادمرا  حاکمیرت بررا  تحصر      ( بیان م 9197) ها  تاری  ادداشت خلیجی

طرور مرؤثر اممرال    کند  دولت مدم  باید ادما  حاکمیت  خود را بهمالکیت تاری   کفایت خم 
( بیان کررده  9161ها  تاری   )همچنی  رژیم حقوق  ب  (United Nations, 1957:32).کند 

  Unitedطرور مملر  بیران شرود    بلکه بایرد بره   هاامالمیهاست که قصد دولت خه صرفا  از طریق 

Nations, 1962: 15)هرا  کشت مماخعت از ورود  منظوربهبه اقدام دولت  توانم طور مثال (. به 
در  (United Nations, 1962: 14).موردخظر اشاره کررد   ۀخارج  یا ماهیگیران خارج  به منطق

دریای  موردخظر اممال کند )با هد   ۀدولت ساحل  باید کنترل مؤثر خود را بر منطق زمینهای  
کره   ا ادله در خصوص (Pharand, 1971: 7). ها  دیگر از بن منطقه(حروم کردن دولتم ۀاولی

خارج  از کشتیراخ  در ای  منطقه  ها کشت کند که محرومیت ژیدل بیان م   باید اقامه شود
هستند که  ا متقامدکنندهشود  دالیل یا اطامت از قواخین  که توسط دولت ساحل  تحمیل م 

داور   ۀدر قضری  (Pharand, 1971: 7).باشند لت برا  )اممال صالحیت مؤثر( م اخگر قصد دوبی
( دیوان داور  معتقد بود که دولت چی  در دریا  چری  جنروب  از   1196دریا  چی  جنوب  )

  دهشتنوا ماخع کشتیراخ  در دریا  مزبور خچراکه دولت چی  خه یست حقوق تاری   برخوردار خ
کرده است که بزاد  دریاخورد  و بزاد  پرواز در دریا  چی  جنوب  را  طور صریح بیانبلکه به
به اظوارات مقامات رسم  چی  از جمله معاون وزیر امور  زمینه. دیوان در ای  شمارد محترم م

دولت چی  بزاد  دریاخورد  و بزاد  پررواز در دریرا  چری     »کند: خارجه ای  دولت اشاره م 
کنرد..... و مراخع   مر   ی تأمخد مندالملل از بن بورهبراساس حقوق بی  هادولت ۀجنوب  را که هم

ایراالت   ۀ(. در قضری para. 212) PCA :2016, «دریاخورد  و پرواز در دریا  مزبور خ واهرد شرد  
کند کره دالیرل صرریح  وجرود دارد کره      ( کارشناس ویژه بیان م 9179متحده ملیه فلوریدا )

اختالفر    ۀحت  یک کشت  خرارج  در منطقر   9161یا بعد از  کند دولت فلوریدا قبلاثبات م 
خقض مقرررات بن منطقره متوقر      دلیلبهمایل دریای ( را  1)برابر با  سه لیگ ۀفراتر از محدود
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او در ختیجره بیران کررد کره فلوریردا از       9خکرده است )اممال صالحیت مؤثر تحقق خیافته است(.
  (Goldie, 1984: 240).است  برخیامدهبار اثبات ادما  ۀمود

اخرد   خویسندگان حقوق  در بثار خود اهمیت اصل اممال صالحیت مؤثر را خاطرخشان کررده 
حقوق   مرؤثر   ها سیستم ۀالملل به ماخند همکند که در حقوق بی طور مثال گلد  بیان م به

کنرد   و ادما مر  رودم بوچز یک گام فراتر  (Goldie, 1984: 221).بودن منصر  ضرور  است 
اما مورد اخیرر خسربت بره مرورد اول       خداشرایط اساس  ءکه اگرچه هم ادما و هم مؤثر بودن جز

 (Bouchez, 1964: 350-251). دارداهمیت بیشتر  
هم در تئرور     طور مؤثر اممال شودای  مسئله که صالحیت دولت باید در ممل به مورددر 

ها  تراری    رژیم حقوق  ب » (United Nations, 1962: 15).و هم در رویۀ اجماع وجود دارد 
منظور کند که  ضرورت  وجود خدارد که دولت بهاصل صالحیت مؤثر بیان م  تأییددر (« 9161)

ادمای  به اقدامات  مین  متوسل شود. بعید خیست کره ایر     ۀتحمیل قواخی  و مقررات بر منطق
جرای  متوسل شود  مورد توجه قرار گیرد  با ا ۀدولت به ا ممال ویژ اینکهقواخی  و مقررات بدون 

منظور حفظ حاکمیرت مرؤثر برر دریرا امرر       بن به ها ارگاناقدامات دولت و  ۀوجود ای  گستر
اممال صالحیت مؤثر در رویرۀ   ۀبر ای  ضابطمالوه . (United Nations, 1962: 15)ضرور  است

مال صالحیت مؤثر در رویۀ قضرای   ام ۀدر ذیل ضابط .قضای  هم مورد حمایت قرار گرفته است
 شود.م  الملل  بررس ایاالت متحده و رویۀ قضای  بی 

 

 المللیاعمال صالحیت مؤثر در رویۀ قضایی بین .2
الملل  هم مورد حمایت قررار گرفتره اسرت. در داور     قضای  بی   اممال صالحیت مؤثر در برا
کره اخگلسرتان در جریران ایر  مناقشره        ( دادگاه بیان کررد 9191ماهیگیر  بتالختیک شمال  )

ها  کوچک )کاخسپش   میرامیچ   چ ل رز( مطررح کررده و     خلیج در موردطور کل  ادمای  را به
. (IAA Rep, 1910: para.5)ظوور رسراخده اسرت    ۀقواخی  موضومه به منص واسطۀبهای  ادما را 

ختال  دریرای  و سررزمین    ( در خصوص ا1117خیکاراگو ه ملیه هندوراس ) ۀهمچنی  در قضی
کنترل ادار  و قاخوخ  )کنترل  ۀمقول خصوصمیان دو دولت مزبور در دریا  کارا یب  دیوان در 

مورد اختال  یعن  بابل  سراو،  سراواخا و    ۀبه چوار جزیر ا اشارهشود که هیچ م  یادبورمؤثر  
پس دیروان خاطرخشران   رویال پورت در قواخی  اساس  و قاخون ارض  هندوراس خشده است و سر 

                                                           
تقد بود که خلیج فلوریدا بر مبنا  دالیل تاری   یک خلیج تاری   است و در ای  قضیه دولت فلوریدا مع. 9

ها  داخل  تلق  شوخد. در مقابل ایاالت متحده معتقد بود که مناصر تعری  منوان ب ها  بن باید بهب 
ند کها  خارج ( در مورد خلیج فلوریدا صدق خم ها  تاری   )اممال اقتدار  استمرار و موافقت دولتخلیج

در ختیجه خلیج مزبور خلیج  کوچک است. دیوان مال  ایاالت متحده امالم کرد که خلیج فلوریدا یک خلیج 
 (Goldie, 1984: 240)خیست. تاری   
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 ۀکه هیچ دلیل  وجود خدارد که خشان دهد هنردوراس ایر  اسرناد حقروق  را بره شریو       سازدم 
 (.199: 9919ان  همکاراست )ضیای  بیگدل  و  خمودهم خاص  در مورد ای  جزایر اممال 

ت طور مثرال دولر  الملل  هم به ای  ضابطه استناد کرده است. بهبی  ۀایاالت متحده در مرص
بیران کررد کره مقرررات و      9112خود با حکومت ایتالیرا در سرال    ۀمزبور ط  مذاکرات دوجاخب
با وضرعیت خلریج تراراختو مطابقرت       ها  تاری   وجود داردها و ب شروط  که در مورد خلیج

منوان یک خلیج تاری   مورد مالحظه قرار گیرد. ایاالت تواخد بهخلیج تاراختو خم  روازای خدارد  
بایرد    کنرد تحده امالم کرد که دولت ساحل  که چنی  وضعیت  را برا  ب ش  از ب  ادما م م

طور بشکارا و دا ما  ادما  اممال صالحیت مؤثر بر ب ش  از ب    بهمدتطوالخ زماخ   ۀیک دور
 :Roach, 1994).ها  خارج  حاصل شده باشدرا بکند و ادما  بن باید در فقدان امتراض دولت

خلریج س رت در سرال      در خصروص همچنی  ایاالت متحده در امتراض به ادمرا  لیبر     9 (27
المللر   خظیرر اسرتمرار  اممرال     است که ادما با اسرتاخداردها  حقروق  بری     کرده اظوار 9172

منروان معیارهرای  بررا     ها  خارج  که از لحاظ تاری   باید بهصالحیت مؤثر و موافقت دولت
  لیب  تلق  شوخد  هم واخ  خدارد. شر  به خمرایش گذاشرت  اقتردار    هاداخل  تلق  کردن ب 
ایتالیا بر لیب  و حت  قبال  که ای  خلریج تحرت حاکمیرت مثمراخ  بروده        ۀظاهرا  در طول سلط
 . (Francioni, 1984:313 -322) اممال خشده است

 

 مورد ادعا ۀاستمرار اعمال اقتدار بر منطق
. سرت مرورد ادما  ۀها  تاری   استمرار اممال اقتدار برر منطقر  منظور تعری  ب دومی  شر  به

: شر  خ ست  اقتدار دولت بایرد  استمنظور تحقق شر  استمرار اممال اقتدار دو شر  الزم به
طور مداوم اممال شود و شر  دوم  اممال اقتدار بایرد در مردت زمران قابرل تروجو  صرورت       به

 .کنیمم   استمرار و مامل زمان بررس  گیرد. مبحث حاضر را در دو گفتار ماهیت شر
 

 ماهیت شرط استمرار .1
تئرور    تأییرد ( در 9191الملرل الهره )  مقدمات  کنفراخس تدوی  حقوق بی  ۀکمیت خویسپیش
 (United Nations, 1957: 28).  بوردم ها  تاری   صرفا  از شر  استمرار س   به میان خلیج

های  که قوامد قابل اجرا در که حق بر خلیج داردم ظوار ( ا9197) ها  تاری  ادداشت خلیجی
شود صرفا  از رهگذر شر  استمرار میسر م   شودها  ماد  در مورد بخوا اممال خم مورد خلیج

.(United Nations, 1957: 28)  منظور کند که به( بیان م 9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب

                                                           
 Westerman, 1984: 304  بیشتر در خصوص وضعیت حقوقی خلیج تارانتو، ن.ک: ۀمطالع برای .1
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بلکه باید مسرتمر و    اممال صالحیت خباید صرفا  مؤثر باشد  هاب تحصیل مالکیت تاری   برا  
شود (. اممال صالحیت مستمر زماخ  محقق م United Nations, 1962: 22باشد ) مدتطوالخ 

و  اممال موردخظر ۀزماخ  قابل توجه صالحیتش را بر منطق ۀطور مداوم و در یک دورکه دولت به
(  اخگلستان معتقد بود کره اصرول   9199ماهیگیر  ) ۀقضی. در (Valencia, 1997: 26) ابراز کند
طور مداوم اممال خشده است. دادگاه پرس از  مستقیم خروژ به مبد سیستم خطو   دهندۀتشکیل

حکومرت پادشراه     بخچهارزیاب  مدارک پادشاه  اخگلستان به شرح ذیل امالم کرد که برخال  
ویۀ خروژ از اهمیت چنداخ  برخوردار خیست. برا  کند تردید و تناقض اخدک در راخگلستان بیان م 

مستقیم  مبد سیستم خطو   درازمدتتا به امروز در ای  دوره  9191وجود وقایع متعدد از سال 
 مبرد  متعارض با سیستم خطرو    ۀخروژ اممال شده است. در پرتو ای  مالحظات و در فقدان ادل

 ۀکه منازمر تا زماخ 9161از  وقفهب داوم و طور مداد که ای  سیستم به ر  مستقیم خروژ دیوان 
 (.(ICJ Rep, 1951: 138توسط مقامات خروژ  اممال شده است  دادهرخ

( در خصوص ارتبرا  شرر  اسرتمرار برا اصرل اممرال       9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب 
ل دریای  باید بر مبنرا  اممرا   ۀکند که مالکیت تاری   برا  یک منطقصالحیت مؤثر اظوار م 

شرود.   گرذار  پایره   دهرد م صالحیت مؤثر بر دریا توسط دولت خاص  که بن را مورد ادما قرار 
. پس بنابرای  گذر زمان ضررور   استفعالیت مستمر و مکرر دولت  ۀاممال صالحیت مؤثر ختیج

 United) است: اممال اقتدار دولت بر منطقه باید برا  یک زمان قابل توجو  تداوم داشته باشد

Nations, 1962: 15را  ا خامهموافقتدو دولت کامبوج و ویتنام  9111ژو    7طور مثال در (. به
اخد که ب شر  از خلریج تایلنرد کره بره مردت طروالخ  در        امضا کردخد که براساس بن ادما کرده

ایاالت متحرده    (Roach, 1994: 26).ستها  تاری   بخواب  منزلۀبه  اختیار ای  دو دولت بوده
منتشرر شرده    9111برار در سرال   امتراض به ای  ادما بیان کرده است که ای  ادما خ سرتی  در 
دوم )استمرار ادما (  ۀزماخ  اخدک بعد از امالم ادما برا  محقق شدن ضابط ۀدور روازای  .است

هرا  ادمرای  توسرط    و دلیل  بر اممال مؤثر اقتدار بر ب  یستها  تاری   کاف  خمرتبط با ب 
 (. (Roach, 1994: 26وجود خدارد خامهموافقتها قبل از یا بعد از تاریخ صدور از دولت یکهیچ

مرورد ادمرا تعیری      ۀجسوپ بر ای  امتقاد است که مشرومیت ادما از رهگذر وسرعت منطقر  
 United).شرود خرارج  معری  مر     هرا  قدرتبلکه از طریق استمرار ادما و موافقت   شودخم 

Nations, 1957: 29)   کند: قبرل از  ف ر خد در خصوص حساسیت و اهمیت منصر استمرار بیان م
تشکیل مالکیت تاری   تعیی  ای  مسئله که چه مدت زماخ  اممال اقتدار طول خواهد کشرید   

اممرال اقتردار واجرد بثرار      اینکره . تداوم زماخ  برا   (Pharand, 1971: 7)است غیرممک امر  
  زماخ  که برا  تثبیت مالکیت تاری   باید سپر  شرود  ۀرحقوق  شود  امر  ضرور  است. دو

میزان تغییرات  موافقرت   ماخندزماخ  به موامل   ۀاز مورد  به مورد دیگر متفاوت است. ای  دور
 .(Pharand, 1971:8)ها و قدرت سیاس  دولت مدم  بستگ  دارد سایر دولت
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داور  و   ات قضرای   برا (  تصرمیم 9197) هرا  تراری    ادداشرت خلریج  یهرا   رویۀ دولت
منظور تثبیرت مالکیرت   منوان منصر  ضرور  بهملما  ملم حقوق شر  استمرار را به ها خظر

 (. (United Nations, 1962: 15اخدبه رسمیت شناخته هاب تاری   برا  
 

 عامل زمان  .2
ظر بایرد در  مروردخ  ۀکند  اممال اقتدار برر منطقر  ( بیان م 9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب 

سند مزبور اظوار  روازای  (United Nations, 1962: 13). زمان قابل توجو  استمرار داشته باشد
ایر    اسرت. منظور تثبیرت و تعیری  مالکیرت تراری       که گذر زمان منصر  ضرور  به داردم 

.  (United Nations, 1962: 15) طور خامحسوس  در مفووم استمرار گنجاخده شده استمنصر به
کنرد کره ا ممرال سیسرتم     ( بیران مر   9199مراهیگیر  )  ۀالملل  دادگستر  در قضیدیوان بی 
مستقیم خروژ از طریق گذر زمان تثبیت شده و حکومرت بریتاخیرا  کبیرر در ایر       مبد خطو  

شرود( اجتنرا  کررده    م الفت تلق  م  منزلۀبهکه ) دوران از ا ممال محدودیت بر سیستم مزبور
 (.ICJ Rep, 1951: 139) است

 کنرد کره زمران حرداقل  بررا  ادمرا  حاکمیرت مشر   خشرده اسرت          ش لوویتز ابراز م 

.(Shalowitz, 1962: 49)  او بیران   ؛مامرل زمران خظرر بسریار دقیقر  دارد      مرورد مک گیبون در
بر ای    مالوهاستکند که گذر زمان  منصر  ضرور  در حصول مرور زمان و حقوق تاری   م 

گوخره امترراض    گذر زمان و فقردان هرر   ماحصل( خفعذ ها  قت ویژه )موافقت دولتمنصر مواف
زمراخ  قابرل توجره     ۀکند که گذر یک دورفیتز موریث امالم م  (Shalowitz, 1962: 49). است

خقرش اساسر  منصرر تراری        چراکره   برا  تحصیل یا تشکیل حقوق تراری   ضررور  اسرت   
ه ای  امر از سکون بخوا که با گرذر زمران تلفیرق شرده     ک ستهاتحصیل موافقت ب ش  از دولت

که مبارت تاری    داردم بوچز اظوار (United Nations, 1957: 35). گیرد است  سرچشمه م 
از  داشرته اسرت.   دامره پیش بوده و در طول تاریخ ا هامدتکه از  دارد ضمن   به یک ادما ۀاشار

منوان مرور زمران ملترزم و   حقوق  داخل  به ها امخظتاری   به ماخند زمان در  ۀای  لحاظ جنب
  (Bouchez, 1964: 251). خیازمند است

کند که امتداد زمراخ  بررا  ایجراد مالکیرت     ( بیان م 9161ها  تاری   )رژیم حقوق  ب 
( 9199مراهیگیر  )  ۀخروژ در قضری   (United Nations, 1962: 18).تاری   امر  ضرور  است

طور مسرتمر مرورد   به کهمگر این  تحصیل شود هرگزتواخد الکیت تاری   خم که م داردم اظوار 
 ,United Nationsبرا  چنی  منواخ  مامل اسرتمرار امرر  ضررور  اسرت     .حمایت قرار گیرخد

بیران   9111توخس/ لیب  در سال  ۀالملل  دادگستر  در قضی(. همچنی  دیوان بی  (32 :1957
طرور پیوسرته اسرتمرار دارخرد     بخوا بره  کههنگام حفاظت شود   کند که مالکیت تاری   بایدم 

(ICJ Rep, 1982: para. 100). 
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تروجو    شایانمدت زمان  ۀمسئل  شودمامل زمان مطرح م  خصوصک  از مسا ل  که در ی
ادداشرت  ی (United Nations, 1962: 18).اسرت کره حاکمیرت بایرد اممرال و پذیرفتره شرود        

زمان طوالخ   بسیار کو   زمران   ماخندکند که اصطالحات  اظوار م ( 9197) ها  تاری  خلیج
زمراخ    ۀهمه یک دور روخد کار م بهمسلم و غیره که در تصمیمات قضای  و در بثار خویسندگان 

 United). دهندخم مش ص  از مدت دقیق بن ارا ه  ۀول  هیچ قرین کنند م منصفاخه را اظوار 

Nations, 1957: 35)  کند  هیچ زمان دقیق  را م  تأیید( 9161ها  تاری   )حقوق  ب  رژیم
قضرای  اسرت کره      ای  برا حالبرا  تکوی  مر   مالکیت تاری   تعیی  کرد. با ای   توانخم 

 :United Nations, 1962 کند زمان کاف  برا  تکوی  مر   مزبور چه مردت اسرت  مش   م 

استدالل کرد که  برا  حمایت از یک ادما  تاری    9199ماهیگیر   ۀ(. اخگلستان در قضی(15
منظور تثبیت ادمرا   سال یا بیشتر به 911باید ثابت شود بن ادما یک قرن مرف  )زماخ  برابر با 

رسرد  خظر م ممل   به ۀمنوان یک قامد(. به (Symmons, 2008: 157- 158تاری  ( قدمت دارد
 ,Symmonsبرا  حداقل یک قرن ایجراد شرده باشرد    که ادما  تاری   اظوارشده باید معموال  

2008: 157) .) 
 

 های خارجی  موافقت دولت
  یسرت مورد ادمرا کراف  خ   ۀها  تاری   صر  اممال اقتدار مستمر بر منطقمنظور تعری  ب به

همرراه باشرد.    خفرع ذ هرا   ها  مجاور یا دولرت بلکه اممال اقتدار مستمر باید با موافقت دولت
ها  تاری   مفووم ب   همراه شود یادشدهها  مال اقتدار مزبور با امتراض مؤثر دولتچناخچه ام

شود. در مبحث پیش رو  دو فرض موافقت و م الفت با دلیل فقدان شر  موافقت تشکیل خم به
 .شودم ها  خارج  و امتراض مؤثر بررس  اممال اقتدار در دو گفتار شر  موافقت دولت

 

 های خارجیولتشرط موافقت د. 1
بنرد   دوهرا  خرارج  گفترار حاضرر را در     منظور بررس  جامع و مبسو  شر  موافقت دولتبه

الملل  و داخلر  ادامره   قضای  بی   ها  خارج  و موافقت خارج  در براماهیت موافقت دولت
 دهیم.م 
 

 های خارجیماهیت موافقت دولت .1. 1
 هرا ب  در خصروص است که اظوار ادما  تراری     طور کل  ای  امر به رسمیت شناخته شدهبه
تبرع  های  که بهها  مجاور یا دولتدولت ویژهبهها  دیگر  . واکنش دولتیستکاف  خ تنوای به

به (Kaye, 1995: 273). است  سازسرخوشتحیات  و  ا مقولهشود  م  متأثرای  ادما منافعشان 
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به واکنش   شودها  ادمای  اممال م ت به ب مبارت بوتر ای  مسئله که چه رژیم حقوق  خسب
. تعداد زیاد  از ادماها  تاری   مرتبط (Wallace, 2005: 152)بستگ  دارد  خفعذ ها  دولت
بر ایر  اسراس    9(Stoutenburg, 2015: 205).اخد خشدهها پذیرفته دلیل امتراض دولتبه هاب با 

 ,Pharand).حصیل حقوق حاکمه ضرور  اسرت  پیش از ت خفعذ   هاموافقت تعداد  از دولت

المللر  منصرر    کند که شناسای  بی ( امالم م 9197) ها  تاری  ادداشت خلیجی (9 :1971
هرا   (. رژیرم حقروق  ب    (United Nations, 1957:34قطع  در تحصیل مالکیت تاری   است

یت تراری   موافقرت برا    کند که در جوت تکوی  مالک( با تعبیر  دیگر بیان م 9161تاری   )
 (United Nations, 1962: 16). ادمای  امر  ضرور  است ۀاممال اقتدار دولت ساحل  بر منطق

منظور جلوگیر  از اختال  ای  شر  با موضوع شناسای  از یرک طرر  و   رژیم حقوق  مزبور به
از   رتصدیق صر  اممال صالحیت مؤثر دولت ساحل  در تشکیل مالکیت تاری   از طرر  دیگر  

الملل  تبع تصمیم دیوان بی به روازای کند. یاد م   شر  موافقت با منوان مفووم منف  ضرور
 United Nations, 1962: 16). کندماهیگیر  از اصطالح مدارا استفاده م  ۀدادگستر  در قضی

 هرا را بره معنرا  رضرایت    ( مدم واکرنش دولرت  9161ها  تاری   )بنابرای  رژیم حقوق  ب  (
  گیررد کره موافقرت مفوروم    کند. در میان خویسندگان حقوق  بلوم ختیجه م ها تلق  م دولت

 مترأثر  حقوقشران تبع ادمرا  تراری     های  که بهمنف  است که از مدم واکنش )سکوت( دولت
کراسکا معتقرد اسرت موافقرت بره معنرا         (Blum, 2012: 130- 135).گیردت م أخش  شودم 

 سرت هامدم واکنش( وضعیت حقوق  دولرت سراحل  توسرط سرایر دولرت      )مثال  پذیرش ضمن 
.(Kraska, 2011: 111) 

شکل ات اذ موافقت اختالفرات  وجرود دارد. برا توجره بره ماهیرت حقروق تراری            در مورد
گرروه اول بخورای  هسرتند کره حقروق تراری   را        ؛وجود دارد گروه دوات اذ  در ای  خصوص 

 روازایر  و  دهنرد مر  مموم  خاظر بر تحصیل حاکمیت مدخظر قررار  منوان استثنای  بر قوامد به
منوان شکل  از رضایت موافقت را به رسد بخواخظر م موافقت دارخد. به در مورد تر دقیقدیدگاه 

و ایر  شناسرای  یرا     کنندم یا شناسای  حاکمیت دولت ساحل  بر مناطق دریای  ویژه ارزیاب  
 (Pharand,1971: 9). هسرتند  خفرع ذ ادمرا   خصروص  درست که های  ارضایت متعلق به دولت

کره خقرش حقیقر  دکترری       داردمر  او اظوار  .ای  گروه توسط فیتزموریث ارا ه شده است ۀاید
جو کرد. بر ای  اساس در صرورت  وها جستحقوق تاری   را باید در فقدان موافقت صریح دولت

ها م الفت کننرد. فررض   مگر اینکه دولت  ستها  فرض بر موافقت افقدان موافقت صریح دولت

                                                           
پالک  خلیج  ۀها  تنگامالم کرد که ب  9177 ۀژاخوی 99ا  در هطور مثال حکومت هندوستان با صدور امالمیبه .9

ها  تاری   ای  دولت الخکا ] سیالن سابق[ و هندوستان ب بی  سر  کوچک پالک و خلیج کوچک ماخار در
در میان سایر  9119م   99هند در  ۀایاالت متحده در یادداشت رسم  خطا  به وزیر امور خارج هستند.

 ,Joshua, 2012: 281; Roach)  هند صرفا  به ادما  تاری   بودن خلیج ماخار امتراض کرد. ادماها  دریای

1994: 27) 
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گرروه دیگرر     (United Nations, 1962: 16).سرت هاموافقت ماحصل مدم اقردام و مردارا دولرت   
ها  دیگر خسبت بره اممرال اقتردار دولرت     معتقدخد که سکوت یا فقدان امتراض ب ش  از دولت

او  .رکی  ارا ره شرده اسرت   گروه دوم توسط برو  ۀاید (Pharand,1971: 9). کندمدم  کفایت م 
  بوترر  ایرم شدهدچار خبط و اشتباه   ها ضرور  استکند که اگر بگوییم موافقت دولتامالم م 

دولرت   بمیرز صلحها در تعارض با اممال اقتدار مستمر و واکنش دولت کهدرصورت است بگوییم 
سرطح  دارد   ۀت جنبرسد ای  اختالفاخظر م شود. بهمدم  باشد  مالکیت تاری   تشکیل خم 

کامال  به  شوخد م وارد موضوع اثبات موافقت  کههنگام  هاگروهای   زیرا  و چندان جد  خیست
گوخه واکنش توسرط دولرت خرارج      در هر حال فقدان هر(Pharand, 1971: 9).  خداهم خزدیک

 (. United Nations, 1962: 16) کندمنظور تحصیل مالکیت تاری   کفایت م به
هرا  تراری     رژیرم حقروق  ب    دیدگاهکه  گفت توانم  مذکورر پایان با منایت به بحث د

 .است ترخزدیک( به دیدگاه گروه دوم 9161)
 

 المللی و داخلیقضایی بین یهای خارجی در آراموافقت دولت .2. 1
الملل  قضای  بی   ها  تاری   در براشر  حقوق  ب  تری موم مثابۀبهشر  موافقت خارج  

 . شودم خموخه ذکر  برا و داخل  مورد استناد قرار گرفته است که در ذیل تعداد  از بخوا 
مالکیت تاری   را در  اینکه( بعد از 9199ماهیگیر  ) ۀالملل  دادگستر  در قضیدیوان بی 

کند. به ای  شر  اشاره م  دهد م مستقیم خروژ مورد بحث قرار  مبد خصوص سیستم خطو  
الملل ضرور  است که بررس  کنیم بیرا  کند که از خظر حقوق بی دیوان امالم م زمینه ای   در

در هر صورت مدارا   ها  خارج  همراه بوده است یا خیر.اممال سیستم خروژ با م الفت دولت
 :ICJ Rep, 1951)است رویۀ خروژ واقعیت غیرقابل بحث   خصوص درها  خارج  مموم  دولت

هرا  خرارج    امالم کرده بود کره فقردان واکرنش ب شر  از دولرت      پیشترخروژ  (. حکومت138
 (Pharand, 1971: 9). استدولت مدم  کاف   بمیزصلحرویۀ مستمر و  تأییدمنظور به

بیا یک  اینکه( دیوان داور  اظوار کرد برا  تش ی  1196در داور  دریا  چی  جنوب  )
چند شرر  بایرد محقرق      کسب کرده است یا خه ها  ساحل  خود حقوق  تاری  دولت در ب 

هرا   حقروق دریاهرا  موافقرت سرایر دولرت      9111د: اخطباق ای  حقوق تاری   با کنواخسیون شو
منظور احراز وجود ای  مالکیت بدون شرک و تردیرد و حصرول    سپر  شدن مدت زمان کاف  به

  کنرد نروب  احرراز خمر    موافقت مموم ؛ لک  دیوان وجود ای  شرو  را در مورد دریا  چی  ج
صرریحا  و بشرکارا در     گاخره داراسرت  خطو  خه ۀکند در محدودچراکه حقوق  که چی  ادما م 

دریا  چی  جنوب  برا ایر  ادمرا     ۀها  حاشید و در همان زمان سایر دولتشامالم  1111سال 
() PCA, 2016:  para. 275مبارت بوتر از خظر دادگاه موافقت  وجود خردارد ) اخد  بهم الفت کرده

  .خگاه کنید به خقشه(
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 ۀکند که تمام دالیل بحرری  در خصروص سرابق   ( قطر ابراز م 1119قطر/ بحری  ) ۀدر قضی
تواخد مالکیت جزایر ح وار محل  از امرا  خدارد  تنوا موافقت دولت قطر است که م  ثرؤتصر  م

  (ICJ Rep, 2001: para. 107). را به ارمغان بیاورد
  شرود ها  مشترک مطرح مر  ها  تاری   در خصوص ب که ادما  مرتبط با ب  در جای 

م الفرت یرا موافقرت یرک یرا چنرد دولرت همجروار          چراکه دارد شر  موافقت اهمیت بسزای  
حت  پرس از تحصریل    (Chircop, 2008: 720).تواخد در تحصیل مالکیت تاری   مؤثر باشد م 

هرا  مشرترک را بردون    از ب  منرد  بورره اسرتفاده و   تواخرد مالکیت تاری   دولت ساحل  خم 
 .خد  تغییر دهددارها  خلیج ها  دیگر که منافع مشترک در ب رضایت دولت

 

 
 دریای چین جنوبی ۀنقش

((The South China Sea Arbitration, 2016: 9 

 
 9197 ر  شرر  موافقرت در    ).19: 9911واگذار کند یا با دولت دیگر سویم شود )سرون   

پیش از بن مورد تأکید  ۀدادگاه دادگستر  بمریکا  مرکز  در خصوص خلیج فوخسکا و در دور
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 9«حاکمیرت مشرترک  »دادگاه امالم کرده بود که خلیج  تحرت   9197 ر  در  قرار گرفته است.
 ها  همجوار قرار دارد  دادگاه در راستا  توجیه ای  تصمیم دالیل  را بیان کرد:دولت

در  یافتره اسرتقالل هرا  ترازه  )ایاالت سابق بمریکرا  مرکرز  و بعردا  دولرت    مقامات خماینده 
 تأییرد   را بدون امتراض یا م الفت دولتر  بمیزشانصلحطور بشکارا مالکیت و تصر  منطقه( به

ها محافظت شود. تواخد از طریق موافقت گروه  از دولت... مالکیت خاص خلیج صرفا  م اخدکرده
: ... تصر  قردیم  و  چراکه استجه گرفت که خلیج فوخسکا خلیج  تاری   دادگاه در پایان ختی

و مسرتمر برا موافقرت ب شر  از      بمیرز صرلح ها  همجوار در همراه  با اممال اقتدار دولت ۀویژ
  (Blum, 2012: 71- 95).ها  دیگر مواجه بوده است دولت

کررد   تأییرد خود  9111   رالسالوادور/ هندوراس در  ۀالملل  در دادگستر  قضیدیوان بی 
هرا کنتررل   طور مسرتمر برا موافقرت دیگرر دولرت     که به استکه خلیج فوخسکا خلیج  تاری   

دیروان از   ۀشرعب  اطالمر  بر  مرکز  بره    دادگاه دادگستر  بمریکا 9197 ر   .شده استم 
 لملرل احقروق بری   با یک دولت ثالث اشاره دارد؛ همچنی  دیوان با اشاره به کترا    خظراختال 

کند کره وضرعیت تراری   خلریج مرورد      ژیدل بیان م  الملل مموم حقوق بی اپنوایم و کتا  
 . ICJ Rep, 1992: para. 394)) خویسندگان مزبور قرار گرفته است تأیید

 ۀکند: خصیصر خحو اشاره م شر  موافقت بدی الملل  دادگستر  بهدر ای  قضیه دیوان بی 
هرا  و ادماهرا  متجراخس سره دولرت      فقدان امتراض دیگر دولتتاری   خلیج فوخسکا محصول 

رسد دیوان در ای  قضیه به ماخنرد  خظر م به  (ICJ Rep, 1992: paras. 405-407).استساحل  
  مبرارت دیگرر  قرار داده است  به مدخظررژیم حقوق  سازمان ملل متحد مفووم منف  موافقت را 

 ها را حمل بر موافقت کرده است.گفت که دیوان مدم واکنش دولت توانم 
شرر  موافقرت خرارج  تأکیرد      برر  المللر  قضای  داخل  و بری    برا  که مشاهده شدطورهمان

 .اخددادهقضای  بسته به شرایط مقتض  دیدگاه هر دو گروه را مدخظر قرار   برا بخکهو جالب  اخدکرده
 

 اعتراض مؤثر .3. 1
خارج  ممک  است فرض موافقت  را که در غیر ایر    ها امتراض مؤثر توسط تعداد  از دولت

رد و اخکار کند. امتراض باید واقع  باشرد و برا قصرد خروددار  از ایجراد       شد م صورت محقق 
توسط دولت پیگیر  شود. واقع  بودن امتراض به ایر  معناسرت    مؤثر خحو مالکیت تاری   به

 ۀطرور مثرال در قضری   . بره یسرت   خکراف  غیرمستقیم ا شیوهکه صر  مطرح کردن امتراض به 
خرروژ و بریتاخیرا  کبیرر متعاقرب       هرا  حکومتکه صر  مذاکرات  اظوار کردماهیگیر  دادگاه 

 کره درصرورت   (Pharand,1971: 10).یسرت  برا  طرح امتراض مؤثر کاف  خ 91991سال  ۀواقع

                                                           
1. Condominium 

دلیل خقض قواخی  ماهیگیر  خروژ توسط دولت یک کشت  ماهیگیر  متعلق به دولت بریتاخیا به 9199در سال  .1
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اض مرؤثر واقرع   دولت ثالث به اقدام دولت ساحل  مدم  ادما  تاری   امتراض کند و ای  امترر 
 ,Kaye).شود  ای  امر بدیو  است که ادما  مزبور حداقل در برابر دولت ثالرث خرامعتبر اسرت    

ابرراز کررد کره امتراضر       تروان م بیا   اگر دولت ثالث اقدام  امتراض  اخجام خدهد (273 :1995
 ده است شوجود خدارد و در ختیجه موافقت محقق 

  است که دولت ثالث یکه در ای  حالت فرض بر ا کنندم الملل بیان خویسندگان حقوق بی 
 (Kaye, 1995: 273). و فقدان امتراض بن به معنا  موافقت است بودهاز ادما  تاری   مطلع 

  وضرعیت  کننرده امترراض امتراض به موامرل متعردد  از جملره منرافع دولرت       تأثیرمیزان 
واحد است  کنندهامتراضکه دولت جغرافیای  بن  قدرت سیاس  بن و همچنی  به ای  حقیقت 

( بریتاخیا  کبیر استدالل کررد کره امترراض    9199ماهیگیر  ) ۀدر قضی .بستگ  دارد  یا بیشتر
. چنی  دولت  درصردد  استمنظور اجتنا  از استقرار... مالکیت تاری   واجد اثر دولت  واحد به
تمرال  حقروق خرود ات راذ     منظور جبران خقض احضرور  و منطق  را به ها گام ۀاست که هم

 (Pharand, 1971: 10). کند
بار اثبات منوان   ها ادما  تاری   دولت ساحل  را به چالش بکشاخنددر پایان چناخچه دولت

دولرت   کره درصرورت  معنا که   بدی استدولت مدم  مالکیت تاری    ۀها  تاری   بر مودب 
ت تاری   بر خیاید  ادمرا  بن پذیرفتره   اثبات شرو  ضرور  برا  تحصیل مالکی ۀمدم  از مود

 .(Chircop, 2008: 719) شودخم 
 

 گیرییجهنت
شود که در قلمرو حقوق معاهدات باالخ  گرفته چنی  استنبا  م با توجه به مطالعات صورت

 گوخههیچحقوق دریاها  9111مجاور و کنواخسیون  ۀدریا  سرزمین  و منطق 9191کنواخسیون 
مرد از  اتعریفر  جرامع و روز   ۀمنظور ارا   تاری   ارا ه خشده است. در ختیجه بههاتعریف  از ب 

الملل مرف  به ای  مسئله خگریسرت. در مرر    حقوق بی  ۀباید از دریچ شکب ها  تاری   ب 
اممرال   :ها  تراری   مشر   شرده اسرت    منظور تعری  ب بهزیر الملل سه شر  حقوق  بی 

 الملل .بی اقتدار  استمرار و موافقت 
اول ادما  تاری   خود  ۀموردخظر دولت مدم  باید در درج ۀمنظور اممال اقتدار بر منطقبه
 هرا  ارگران معناست که ادما توسط طور رسم  و صریح منتشر کند. رسم  بودن ادما بدی را به
دولت مربوطه مطرح بشود و صریح بودن بن بدی  معناسرت کره قصرد دولرت بایرد از       صالحذ 
که مسئولیت  خارجه امورشود که وزارت ریق صدور امالمیه مش   شود. چنی  برداشت م ط

برر اختشرار   . مرالوه استدر صدور امالمیه  صالحذ ارگان   دارد موده برالملل  دولت را امور بی 

                                                                                                                                        
 (ICJ Rep, 1951: 124) د.اخجامیمذاکرات  بی  طرفی  گیر  د که ای  امر به شکلشتوقی  و محکوم  اخیرالذکر
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طرور مرؤثر   ادمرای  بره   ۀادما  تاری   رسم  و صریح  دولت مدم  باید اقتدار خود را بر منطق
اممال مؤثر از دو لحاظ اهمیت دارد  یک  از لحاظ جد  بودن بن و دیگر  از لحاظ  .نداممال ک

شرود کره   طور منطق  از شر  اممال صالحیت مؤثر استنبا  م ارتبا  بن با شر  استمرار. به
ها  تاری   اممرال  در تمام مناطق ادمای  ب  پیوستهو  روشن بهاجرا  چنی  صالحیت  باید 

 کند.جغرافیای  معین  را مش   م  ۀی  شر  منطقشود. بازتا  ا
بر ای  امتقادیم که در میان شرو  اساس  برا  اثبات مالکیرت تراری   شرر  اسرتمرار از     

ادمای  زماخ  معتبر  ۀاز طرف  اممال اقتدار دولت بر منطق چراکهجایگاه رفیع  برخوردار است  
ای  گسرتردگ  زمراخ      از طر  دیگر .شودمستمر دولت همراه  ها فعالیتشود که با تلق  م 

کنرد. برا ایر  اوصرا  اممرال حقروق حاکمره        ها فراهم م است که زمینه را برا  موافقت دولت
ضرمن    ۀکه مبارت تاری   اشرار   همچنانیستاستمرار ادما خ منزلۀبهصورت مقطع  و گذرا به
تداد داشته است. در بحث شرر   پیش بوده و در طول تاریخ ام هامدتکند به یک ادما که از م 

در ایر    هرچنرد   اسرت زماخ  یک ادمرا  مسرتمر چره مردت      ۀاستمرار مسئله ای  است که باز
ممل   ادمرا  تراری   اظوارشرده     ۀمنوان یک قامداما به  متفاوت  وجود دارد ها خصوص خظر

 باید معموال  برا  حداقل یک قرن ایجاد شده باشد.
بره اممرال اقتردار     دهرا  دیگرر بایر   الملل   دولترویۀ بی  ر گیشکلقبل از  ۀدر یک مرحل

کره بررا     اسرت الملرل  مبارت دیگر رضایت  شر  حیات  در حقوق بری  رضایت داده باشند  به
المللر  و  تکمیل مالکیت تاری   در حقوق دریاها ضرور  است. ای  شر  در رویۀ قضرای  بری   

شرر    مرورد در  براخگیرز چرالش  ۀاسرت. مسرئل   شرده طور مام تصردیق  در رویۀ ایاالت متحده به
کره   اسرت . گروه  معتقدخد صر  مدم امتراض به معنا  موافقت استای  شر   ۀرضایت  دامن

رژیرم حقروق     .الملرل یراد کررد   منوان دیدگاه سنت  در حقوق بی شاید بتوان از ای  دیدگاه به
اصرطالح مردارا در واقرع از     مفووم منف  ضرور  در لروا   ۀ( با طرح اید9161ها  تاری   )ب 

امرا در    خظر باال تبعیت کرده است. تعداد  دیگر بر ای  خظرخد که اصل بر مردم امترراض اسرت   
الملل  و ایاالت متحده قضای  بی   اوضاع و احوال خاص باید امتراض صریحا  امالم شود. در برا

همراه دارد که ای  اقتضا را بههم رویۀ واحد  وجود خدارد. ما بر ای  امتقادیم که مدالت حقوق  
رضایت در صورت  مورد پذیرش قرار گیرد که دولرت مردم  بتواخرد ثابرت کنرد کره دولرت یرا         

ولر  امتراضر     اخرد  بروده ها  دیگر از ای  امر یا منطقا  از اممال اقتردار مرورد ادمرا بگراه     دولت
 شود.رده م هر دو طر  محترم شم ها دیدگاهاخد  در واقع با ای  رویکرد خکرده

هرا  تراری   بن دسرته از    ختیجه گرفت کره ب   توانم ها  تاری   با توجه به شرو  ب 
طور مؤثر و مداوم اممرال  اش را خسبت به بخوا بههای  هستند که دولت ساحل  حقوق حاکمهب 

 ها همراه بوده است.طور مداوم با شناسای  صریح یا ضمن  دولتکرده و چنی  حقوق  به
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