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Abstract 
The innocent passage is a right accorded by international law to ships of all 

countries to pass through certain maritime zones under sovereignty of costal states. 

The 1982 UN convention on law of sea, subject to certain conditions, has recognized 

this right in case of nuclear powered ships and ships carrying nuclear substances too. 

However, in the national law and international practice of some states, including 

Iran, these ships are either not subject to such a right or their passage is subject to 

conditions in excess of the terms of the  the convention. in view of such different 

laws and practice, it would be very hard to regard the1982 Convention provisions 

regarding innocent passage of nuclear powered  ships and ships carrying nuclear 

substance  as general international law and their application limited to only the 

parties to the convention. 
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ای در ای و حامل مواد هستههای هستهضرر کشتیحق عبور بی
 الملل و نظام حقوقی ایرانحقوق بین

 

 ی(پژوهش _ یع مقاله: علمنو)
 

 *صالح رضایی پیش رباط
 

 چکیده
منظور عبور از برخی های تمام کشورها بهالملل به کشتیضرر حقی است که حقوق بینعبور بی

ملال متحاد در    1982هاا اعااا کاردس اساتو کنوان ایو       مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت
ای و حامل مواد های ه تهدر مورد کشتیشرایای، این حق را  با رعایتخصوص حقوق دریاها، 

المللای  ای نیز به رسمیت شناخته استو این در حالی است که در قوانین ملی و رویة باین ه ته
ها یا مشمول چنین حقی نشدس یا عبور آنها به رعایات  ها، از جمله ایرا ، این کشتیبرخی دولت

وجود چناین قاوانین و رویاة متتااوتی،     شرایای مازاد بر شرایط کنوان یو  منوط شدس استو با 
ای و حامال ماواد   های ه اته ضرر کشتیتبدیل مقررات کنوان یو  مذکور در خصوص عبور بی

هاای  سختی ممکن شدس و اعمال آنها صاراا  باه طار    الملل بهای به قواعد عام حقوق بینه ته
 شودوکنوان یو  محدود می

 

 کلیدواژگان
 حقوق دریاهاو 1982ای، کنوان یو  ای، کشتی ه تهمواد ه تهضرر، کشتی حامل حق عبور بی
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 مقدمه

ای ای در دریاها را باید نتیجة توسعة صنعت ه تهای و حامل مواد ه تههای ه تهتردد کشتی
شاود کاه   به هر نوع کشتی اطالق می 1ایکشتی ه ته»در جها  قلمداد کردو به لحاظ تعریف، 

 و(Brussels Convention, 1962, Art:1(1))« مجهاز شادس اسات   ای به یک راکتور قدرت ه ته
گارددو کشاتی تجااری    برمای  1950ها به اوایال دهاة   برداری از این کشتیقدمت ساخت و بهرس

هاای آمریکاایی باا هزیناة     وسایلة شارکت  ای غیرنظامی بود که بهنخ تین کشتی ه ته 2ساوانا
 3اتوهاا   .اقیاانو  اطلاا انداختاه شاد     در 1959جاوالی   21میلیو  دالر ساخته و در  9/46

تحقیقاتی دیگری بود که توسط جمهوری آلما  ادرال ساخته شد و در -ای تجاریکشتی ه ته
ای در ایان  هاای ه اته  مزیات کشاتی   (Bishof, 1989: 240).برداری رسید به بهرس 1968سال 

 ایار طاوالنی را بادو     های بتوانند م ااتهای مکرر نیاز ندارند و میگیریاست که به سوخت
ای در جها  وجاود دارد  کشتی ه ته 140گیری مجدد طی کنندو در حال حاضر حدود سوخت

  World, Nuclear Association).اناد شدسکار گراته های نظامی و دااعی بهکه اغلب در اعالیت

ای ه کشاتی که از عنوانش پیداست، با گونهنیز، هما  4«ایکشتی حامل مواد ه ته» (1 :2019.
استو ایان کشاتی، چنان اه    ای طراحی و ساخته شدس شود که برای حمل مواد ه تهاطالق می

 ای نیز مح وب خواهد شدوای باشد، همزما  کشتی ه تهمجهز به راکتور ه ته

ها پا از توساعة صانعت   ای در دریاها و اقیانو ای و حامل مواد ه تههای ه تهتردد کشتی
گیاری  سابب عادم نیااز باه ساوخت     ای، باه هاای ه اته  رواج پیدا کردو کشتیای در جها  ه ته
توانند مدت طوالنی روی دریا و اقیانو  حرکت کنند یا در مکا  مشخصی تابت بمانندو اماروزس  می

هاای نظاامی متحارس اساتتادس     عناوا  پایگااس  ها اغلب کاربرد نظامی دارند و از آنهاا باه  این کشتی
ای نیز اساسا  نتیجة اقتضائات تعامالت و همکااری  های حامل مواد ه تهیشودو رواج تردد کشتمی

شدس، پلوتونیاوم  ای، سوخت مصر ای بین کشورها بودس استو اورانیوم، توریم، سوخت ه تهه ته
آیناد کاه باا اهادا  اقتصاادی و      شمار میای بهای، مصادیق اصلی مواد ه تهو پ ماندهای ه ته

هاای اخیار،   در دهاه  (Welmeing, 2007: 3).شاوند  جا مای ور دیگر جابهصنعتی از کشوری به کش
ای و های ه اته اار  نیز شاهد تردد کشتیهای دریایی ایرا  در مناقة دریای عما  و خلیجآبراس

آمریکا )کشاتی   5ای یو ا  ا  نیمیتزناو ه ته 1399ای بودس استو در شهریور حامل مواد ه ته
ن باه ناوگاا  پانجم دریاایی ایان دولات در مناقاه از تنگاة هرماز وارد          ای( با هد  پیوسته ته
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ای آمریکاا  (و پیش از این نیز ناوهای ه اته 1399شهریور  28اار  شد )خبرگزاری ت نیم، خلیج
هاای  های اخیر کشاتی طور در دهههای مختلف وارد مناقه شدس بودندو همینبا اهدا  و مأموریت
المللای  هاای باین  سبب اقتضائات تعاامالت و همکااری  های مناقه، بهای در آبراسحامل مواد ه ته

ای برخای کشاورهای   المللای ه اته  ها باین ای ایرا  با کشورهای دیگر و هم نین همکاریه ته
 اندوای خارجی، تردد داشتههای ه تهمناقه )امارات متحدة عربی( با کشورها و شرکت

ای از منااطق دریاایی تحات    حامال ماواده ه اته    ای وهای ه تهاز هما  ابتدا، عبور کشتی
توان اتند  ای که مای های احتمالی گ تردسدلیل خارها و زیا ها، بهحاکمیت یا صالحیت دولت

هاایی  زی ت دریایی و ساحلی کشورهای ساحلی داشته باشند، با اعتراضات و مخالتات بر محیط
اینکه عبور   (Connolly, 2016: 46).ردها و اعتراضات هم نا  ادامه دامواجه شد و این مخالتت

الملل تابع چاه قواعاد و مقرراتای اسات و در ایان خصاوص       ها در حقوق بینضرر این کشتیبی
قوانین و مقررات ایرا  تا چه حد با قواعد و مقررات مذکور ساازگاری و هم اویی دارد، سایالی    

به لحااظ پیشاینة تحقیاق،     است که تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی پاسخ آ  پرداخته استو
، نوشتة الملل دریاهاحقوق بینها و مقاالت مربوط به حقوق دریاها، از جمله کتاب هرچند کتاب

اند، نگارنادس  طور کلی تبیین و تحلیل کردسها را بهضرر کشتیچرچیل و لو، موضوع حق عبور بی
 .دس نکردنددر منابع منتشرشدة موجود پژوهش خاصی با عنوا  مقالة حاضر مشاه

 

 هاضرر کشتیمفهوم حق عبور بی
ها معنا و متهوم روشنی نداشتو نخ اتین باار   ها در نزد دولتضرر کشتیسالیا  متمادی، عبور بی

گونه تعریاف  الملل اینالهه در خصوص تدوین حقوق بین 1930ها در اجال  ضرر کشتیعبور بی
امنیت، نظم عمومی یا منااع مالی دولت سااحلی  هنگام عبور کاری مغایر با چنان ه کشتی به»شد: 

المللی دادگ اتری در  (، دیوا  بین1949چند سال بعد )«و ضرر نخواهد بودانجام دهد، عبور آ  بی
مادام که عبور خاری بارای  »ضرر ارائه و اظهار کرد: قضیة کانال کو راو، تعریف دیگری از عبور بی

، 1958(و در سااال 118: 1392چرچیاال و لااو، « )ضاارر اسااتدولاات ساااحلی نداشااته باشااد باای
المللای  ، با تأثیرپذیری از رأی دیاوا  باین  1کنوان یو  در خصوص دریای ساحلی و مناقة نظارت
عباور ماادامی   »ضرر ایان تعریاف را ارائاه داد:    دادگ تری در قضیة کانال کوراو، از متهوم عبور بی

 ,Convention, 1958) «نباشاد  ضرر اسات کاه مخال آراماش، نظام و امنیات دولات سااحلی        بی

art:14,4) ضامن تائیاد   1982و در نهایت کنوان یو  ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، مصوب ،
ضرر در کنوان یو  دریای سرزمینی و مناقة نظارت، برخی از مصاادیق عباور   تعریف کلی عبور بی

که عبور مادامی»  اینکه پا از بیا 1982ضرر را نیز مقرر کردو در این خصوص کنوان یو  غیر بی

___________________________________________________________________ 
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 (Convention, 1982, art:18) «ضارر اسات  مخل آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی نباشاد، بای  
 اعالم کردندو 1مورد 12ها را در قالب ضرر کشتیمصادیق عبور غیر بی

هاا و  گانة مذکور حصاری اسات یاا غیرحصاری، باین دولات      در خصوص اینکه موارد دوازدس
ها )از جمله اتحاد شاوروی ساابق و   نظر وجود داردو برخی حقوقدانا  و دولت حقوقدانا  اختال

ضرر مقرر در کنوان یو  حصری است ایاالت متحدة آمریکا( بر این نظرند که موارد عبور غیر بی
و در مقابال، برخای دیگار اعتقااد     Wellming, 2007: 19)شاوند ) ضرر مح وب میو غیر آ  بی

گانة مذکور در کنوان یو  حصری نی ت و با توجه به تعریاف کلای عباور    سدارند که موارد دوازد
ضرر مح اوب گاردد   تواند عبور غیر بیضرر در کنوان یو ، ح ب مورد موارد دیگری نیز میبی

(Hakapää & Molenaar, 1999: 132)الملل از جمله قائال  به دیدگاس اخیار  انجمن حقوق بین و
تواند مصادیق دیگری نیاز داشاته   ضرر میاعتقاد آ  عبور غیر بی که به (Ferro, 2006: 7) است

آور و ناایمن است که ممکن است به حادثة بزرگ با چنا  رقتباشد و عبور کشتی که شرایط آ 
 تواناد یکای از آنهاا باشادو    زی ت دریایی منجر گردد، میپیامدهای خ ارتی گ تردس بر محیط

ضرر مقارر  وال  به این دلیل که ح ب اطالق تعریف عبور بیرسد؛ انظر میدیدگاس دوم صحیح به
کناد کاه در نظام، امنیات و آراماش دولات       در کنوان یو  که آ  را هر نوع عبوری قلمداد مای 

گاناة  غیر از موارد دوازدستواند مصادیق دیگری بهضرر میساحلی اخالل ایجاد نکند، عبور غیر بی
دارد ماذکور کاه مقارر مای    « ر»؛ ثانیا  سیاق مقررات بند  (Ferro, 2006: 7)مذکور داشته باشد 

غیاراز  ، احتمال وجود موارد دیگری به«انجام هر نوع اعالیت دیگر که الزمة عبور کشتی نباشد»
 سازدوگانة مذکور را ممکن میموارد دوازدس

___________________________________________________________________ 
الف( هرگونه تهدید یا استتادس از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقالل دولت ساحی  یا هر اقدام به هر »و 1

 الملل مندرج در منشور ملل متحد باشد،نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین
 ب( انجام هر نوع رزمایش یا  تمرین نظامی با هر نوع سالح،

 آوری هرگونه اطالعات به قصد اضرار به امور دااع یا امنیت دولت ساحلی،معپ( ج
 هرگونه تبلیغاتی به قصد لامه زد  به امور دااعی و یا امنیت دولت ساحلی، -ت

 ث( پرواز، ارود یا نشتن هر نوع هواپیما،
 ج(پرواز، ارود یا نشتن هر نوع وسیلة نظامی،

وانتقال ااراد برخال  قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی پول یا نقل چ( بارگیری یا تخلیة هر نوع کاال و
 و بهداشتی دولت ساحلی،

 زی ت دریایی برخال  مقررات این کنوان یو ،ح( اقدام به آلودگی عمدی و جدی محیط
 خ( هرگونه اعالیت ماهیگیری،

 د( انجام هر نوع اعالیت تحقیقاتی و پژوهشی،
 های مخابراتی یا دیگر تجهیزات یا تأسی ات دولت ساحلی، مختل نمود  سی تم ذ( هر نوع اقدام جهت

 « ر( انجام هر نوع اعالیت دیگری که راباة م تقیمی با عبور نداشته باشدو



 5...   ایای و حامل مواد هستههای هستهضرر کشتیحق عبور بی

 ای  ای و حامل مواد هستههای هستهضرر کشتیحق عبور بی
را تعریف نکردس استو شاید باه  « ایکشتی ه ته»ص حقوق دریاها کنوان یو  ملل متحد در خصو

المللای )کنوان ایو  بروک ال در خصاوص     این دلیل که پیش آز آ  ایان تعریاف در اساناد باین    
( دیگر مشخص شدس و نیازی به تکرار آ  نبودس است 1ایبردارا  کشتی ه تهم ئولیت مدنی بهرس

و یاا  « ایکشاتی حامال ماواد ه اته    »ان یو  تعریتای از  طور این کنو)روس: مقدمة مقاله(و همین
هاا ممکان   ارائه نکردس استو به هر حال عدم ارائة تعریف از این کشاتی  2ایحداقل خود مادة ه ته

هاا منجار شاود و ایان امکاا  در خصاوص       است در عمل به ابهام در متهوم یا مصادیق این کشتی
المللی هوم حقوقی کشتی در اسناد حقوقی بینای بیشتر استو هرچند متکشتی حامل مواد ه ته

المللای موجاود   ، اما در اسناد حقاوقی باین  (Gauci, 2016: 480)تا حدود زیادی روشن شدس است 
نیاز، هرچناد در   « ایماادة ه اته  »وجود نداردو در مورد « ایحامل مواد ه ته»تعریتی از کشتی 

اریا در خصوص م ئولیت شخص ثالا   پ 1960الملل )کنوان یو  برخی اسناد سابق حقوق بین
، بادیهی   Convention, 1960. art:I(v))( تعریتی از آ  ارائه شادس اسات  3ایدر زمینة انرژی ه ته

است که آ  تعریف در راستای اهادا  و موضاوع آ  اساناد صاورت گراتاه و باه لحااظ حقاوقی         
ازگار با موضوع و اهادا  آ   ای در متهوم کنوان یو  حقوق دریاها و ستواند تعریف مادة ه تهنمی

غیاراز اورانیاوم طبیعای،    )به 4ایای به سوخت ه تهباشدو در کنوان یو  پاریا تعریف مادة ه ته
 ها و پ ماند پرتوزا محدود شدس استو( و اراوردس5اورانیوم ضعیف شدس

 هاای ربط ن بت باه کشاتی  المللی ذیهای بینضرر مقرر در کنوان یو اما آیا حق عبور بی
هاای  کند؟ ظاهرا  اطالق مقاررات کنوان ایو   ای نیز ت ری پیدا میای و حامل مواد ه تهه ته
کنوان یو  دریای سارزمینی و   14مادة  1دهدو بند المللی مربوط چنین ت ری را اجازس میبین

های با رعایت مقررات این کنوان یو ، کشتی»مناقة نظارت در این خصوص اشعار داشته است: 
باه هماین   «و ضرر برخوردار خواهند باود کشورها اعم از ساحلی یا غیر آ  از حق عبور بی تمامی

ها را از حق بر اینکه مالق کشتینحو کنوان یو  ملل متحد در خصوص حقوق دریاها نیز، عالوس
ای و حامل های ه تهضرر کشتیطور خاص اعمال حق عبور بیضرر برخوردار کردس، بهعبور بی

 ,Convention, 1982)ای را با رعایت شارایای نیاز ماورد تصاریح قارار دادس اسات       مواد ه ته

art:23) های مذکور، ایاالت متحدة آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز، بر کنوان یو عالوسو
کاار بارد  عباارت عاام     صادر کردند، با به 1989سپتامبر  23ای مشترکی که به تاریخ در بیانیه

ای را بادو  قیاد و   ای و حامل مواد ه اته های ه تهضرر کشتیحق عبور بی« هاتمام کشتی»

___________________________________________________________________ 
1. Convention On The Liability Of Operators Of Nuclear Ships 
2. Nuclear Substance 
3. The Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy,1960 
4. nuclear fuel 
5. depleted uranium 
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ای و هاار وساایلة نظاار از هاار نااوع محمولااههااا، صاار تمااامی کشااتی»شاارط تصاادیق کردنااد: 
ضارر در دریاای سارزمینی برخوردارناد و اعماال آ       ای که دارند، از حق عبور بیدهندسحرکت

اما ایان در    (Roscini, 2002: 253).«ز دولت ساحلی نی تم تلزم ک ب اطالع یا اجازة قبلی ا
طور مقررات برخی اسناد و شرایای است که رویه، قوانین و مقررات ملی برخی کشورها و همین

اناد یاا   ها به رسمیت نشناختهالمللی، یا چنین حقی را برای این نوع کشتیهای بیننامهموااقت
اناد  ها منوط کاردس مازاد بر شرایط کنوان یو  برای عبور آ تمتع آنها از این حق را به شرایای 

(Hakapää & Molenaar, 1999: 132) تتصیل به آ  خواهیم پرداختوکه در مباح  آتی به 
 

 ضررای در اعمال حق عبور بیای و حامل مواد هستههای هستهشرایط کشتی
ای یا حامل های ه تهشتیضرر ککنوان یو  ملل متحد در خصوص حقوق دریاها حق عبور بی

ای را به رعایت شرایط یا انجام تکالیتی منوط کاردس اسات کاه در ایان ق امت باه       مواد ه ته
 پردازیموبررسی و ارزیابی آ  می

 

 رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی: تکلیف عام. 3
حاق عباور    هنگاام اعماال  ای بهای یا حامل مواد ه تهها ه تهها از جمله کشتیتمامی کشتی

های راجع به ایمنی کشاتیرانی و  اند قوانین و مقررات دولت ساحلی در زمینهضرر خود مکلفبی
هاا و خااوط لولاه، حتا      تنظیم تراایک دریایی، حتاظت از تأسی ات دریایی، حتاظت از کابل
زی ات دولات سااحلی و    منابع جاندار دریا، پیشگیری از نقض قوانین ماهیگیری، حتا  محایط  

های هیادرو گراایاک،   یری، کاهش و کنترل آلودگی آ ، تحقیقات علمی دریایی و بررسیپیشگ
 ;Convention, 1982, Art: 21(4), 26(1), 54)گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی رعایت کنند 

Convention, 1958, Art:17) دولت ساحلی در تصویب قوانین و مقاررات ماذکور بایاد قواعاد     و
المللی را رعایت کردس و از قبال متااد قاوانین و مقاررات مزباور را باه نحاو        های بینکنوان یو 

 مقتضی برای همگا  اعال  کندو
 

 همراه داشتن مدارک و رعایت تدابیر احتیاطی خاص: تکلیف خاص. به2
ضارر  طاور خااص شارایای را بارای اعماال حاق عباور بای        کنوان یو  حقوق دریاها باه  23مادة 
ای و های ه اته کشتی»ای مشخص و اشعار داشته است: امل مواد ه تهای و حهای ه تهکشتی
ضررووو باید مادارس الالزم  را  هنگام اعمال حق عبور بیای وووخارجی بههای حامل مواد ه تهکشتی
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المللای را رعایات   هاای باین  ناماه وسیلة موااقتمقرر به 1به همراس داشته و اقدامات احتیاطی خاص
ولیة این مادس توسط برخی کشورهای اروپای شرقی به کنترانا ساوم حقاوق   نویا اپیش«و کنند

منظور از مادارس در ماادة ماذکور اسانادی اسات کاه         (Nordquist, 2012: 218).دریاها ارائه شد
ها در جریاا  عباور حصاول اطمیناا  کاردو      خار و ایمن بود  این کشتیبراسا  آ  بتوا  از بی

یاطی خاص، تدابیری و اقداماتی است که تردد و عباور کشاتی   طور مراد از رعایت تدابیر احتهمین
الملال  سازدو تدابیر احتیاطی، متهوم ن بتا  جدیدی در حقاوق باین  خار میدر دریاها را ایمن و بی

گرددو این تدابیر گاامی  برمی 1980شود و سابقة ظهور آ  به اوایل دهة زی ت مح وب میمحیط
شود که حتی دلیل یا نشاانة روشانی   و در مواردی اتخاذ می اراتر از اصل پیشگیری مح وب شدس

هاای  ناماه (و تعاداد موااقات  69: 1394پور، برای بروز خار و خ ارت وجود ندارد )موسوی و آرش
بینای  هاا پایش  المللی که در آنها صدور مدارس و اتخاذ تدابیر احتیاطی خاص برای این کشتیبین

از جملاه   1974مصاوب   2کنوان یو  ایمنی جا  در دریا شمار است وشدس است، محدود و انگشت
اصل هتتم کنوان یو  اخیرالذکر که ناظر بر حمل مواد خارنااس  و شودترین آنها مح وب میمهم

هاای حامال   ای است، استانداردهای مشخصی را در خصوص سااختما  کشاتی  ازجمله مواد ه ته
ای مقارر کاردس اسات کاه رعایات آنهاا از       بندی و حتاظت مواد ه اته ای و نحوة ب تهمواد ه ته

طور اصل هشتم این کنوان یو  ضاوابای  شودو همینمصادیق تدابیر احتیاطی خاص مح وب می
بینی کردس اسات کاه اعماال آنهاا موجاب ایمنای       ای پیشهای ه تهرا در خصوص ایمنی کشتی
هاای  ان ایو ، کشاتی  ماابق مقررات ایان کنو  (Kissi, 2005: 23).شود دریانوردی این کشتی می

همراس داشته باشند که مشخص کند مجاز به حمال چاه   بای ت مدارکی بهای میحامل مواد ه ته
هاای عضاو کنوان ایو  نیاز بایاد در بنادرهای خاود چناین         ای ه اتند و دولات  نوع مادة ه ته

هاا حصاول اطمیناا  کننادو     هایی را کنترل کردس و از داشتن مادارس ماذکور و ایمنای آ    کشتی
که مدارس مربوط وجود نداشته باشد و مشخص گردد کاه کشاتی ااقاد تجهیازات الزم     درصورتی

 :Roscini, 2002)ای است تا زما  راع مشکل در بندر متوقف خواهاد شاد   برای حمل مواد ه ته

طور کنوان یو  تصریح کردس است سالمت و ایمنی طراحی و سااخت راکتاور کشاتی    همینو (252
بای ات باا اتخااذ    پرچم برسدو این مراجع مای صالح دولت صاحبأیید مراجع ذیای باید به ته ته

هاا و دریاهاا در جریاا     تدابیر الزم اطمینا  حاصل کنند که خدماه، عماوم ماردم، بنادرها، آباراس     
 :Wellming, 2007)ای در معرض پرتوگیری نامعقول قرار نخواهد گراات  دریانوردی کشتی ه ته

صاالح دولات   الزم و در صورت رعایت شرایط، گواهی از سوی مراجاع ذی های و پا از بررسی(27
هاای متعاهاد، پایش از ورود ایان     ها اعااا خواهاد شادو دولات    پرچم صادر و به این کشتیصاحب
 :Marr, 2003 ).ها به بندرهای خود، گواهی و مدارس مربوط آنها را بررسای خواهناد کارد    کشتی

___________________________________________________________________ 
1. Special precautionary measures 
2  . International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 
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187) 
همراس داشتن مادارس و اتخااذ تادابیر احتیااطی خااص را       کنوان یو  حقوق دریاها تکلیف

هاا براساا    های خارجی محدود کردس استو خارجی یا غیرخارجی بود  کشاتی صراا  به کشتی
حقوق دریاها کشتی تابعیت کشاوری را   1982شودو ماابق کنوان یو  تابعیت آنها مشخص می

 (Convention,1982, art:91,1).خواهد داشت کاه حاق باه اهتازاز درآورد  پارچم آ  را دارد     

ضارر را دارناد، کشاتی غیرخاارجی قلماداد      هایی که تابعیت دولت ساحلی محل عبور بیکشتی
هماراس داشاتن مادارس و    شوندو محدود شد  تکلیف باه شدس و مشمول مقررات کنوان یو  نمی

ول آ  هاای غیرخاارجی از شام   های خارجی و م تثنا شد  کشتیاتخاذ تدابیر خاص به کشتی
ای ای یا حامل مواد ه تههای ه تهممکن است این تالی ااسد را در پی داشته باشد که کشتی

زی ت دریاایی و  نحو غیرایمن از مناطق دریایی دولت ساحلی عبور کنند و محیطغیر خارجی به
ها را در معرض خار قرار دهند و این با ال اتة تکلیاف ماذکور، کاه حصاول      ساحلی این دولت

 ضرر است، سازگار نی توهنگام عبور بیها بهنا  از ایمنی این کشتیاطمی
کنوان ایو  چی ات؟ آیاا ماراد      23المللی مذکور در مادة های بیننامهاما منظور از موااقت

های عضو کنوان یو  حقوق دریاها )اعام از دولات محال عباور     هایی است که دولتنامهموااقت
االجراست یا اینکاه  آ  را دارد( آ  را پذیراته و برای آنها الزم ضرر و دولتی که کشتی تابعیتبی

هاای عضاو   های قابل اعمال مدنظر باودس و عضاویت یاا عادم عضاویت دولات      نامهمالق موااقت
هاای ماذکور   ناماه طور آیا منظور از موااقتکنوان یو  حقوق دریاها تأثیری در آ  ندارد؟ همین

حقوق دریاهاسات یاا اینکاه     1982ل یا بعد از انعقاد کنوان یو  ها، اعم از قبنامهتمامی موااقت
شود که پایش از اجرایای شاد  کنوان ایو  حقاوق دریاهاا       هایی را شامل مینامهاقط موااقت
هنگاام ماذاکرات کنوان ایو  حقاوق دریاهاا نماینادة       اند؟ در خصوص سیال اول، بهمنعقد شدس

عموماا   »عباارت  « المللای هاای باین  ناماه موااقات »دولت آلما  ادرال پیشنهاد کرد که بعاد از  
 :Nordquist, 2012).اضااه شود که این پیشنهاد مورد قبول کنترانا واقع نشد « شدسپذیراته

شد، حتی در مواردی که کشاور محال عباور    اضااه می «شدسعموما  پذیراته»چنان ه قید  (219
عموماا   »بایاد مقاررات ایان اساناد      ناماه نبودناد هام   پرچم عضو موااقتضرر و کشور صاحببی

کردندو پذیراته نشاد  پیشانهاد   در مورد مدارس و تمهیدات احتیاطی را اجرا می« شدسپذیراته
هاا  ناماه کنندگا  کنوان یو  مالق موااقتای بر این باشد که قصد تصویبتواند قرینهآلما  می

باشند یا نباشندو اگر ایان برداشات   بودس، اعم از اینکه اعضای کنوان یو  حقوق دریاها طر  آ  
هاای عضاو کنوان ایو     شود که التازام دولات  صحیح باشد، در این صورت این سیال مارح می

هایی که عضو آنها نی تند، بار چاه مبناای حقاوقی     نامهحقوق دریاها به رعایت مقررات موااقت
هاای متعاهاد   عهدات دولتاستوار است که در این مورد ظاهرا  باید مبنای چنین التزامی را در ت

های عضو کنوان یو ، از رهگذر متاد وجو کردو با این توضیح که دولتناشی از کنوان یو  ج ت
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طور رسمی اند، بدو  اینکه بههای مورد بح  متعهد شدسنامهبه رعایت مقررات موااقت 23مادة 
د دارد کاه براساا  آ    و اما دیدگاس دیگاری نیاز وجاو   (Ferro, 2006: 10)طر  آنها واقع شوند 

هاای متعاهاد کنوان ایو     هایی است کاه دولات  های مذکور، اقط موااقتنامهمنظور از موااقت
شوندو مصر و عرب تا  از جمله مارح کنندگا  و طرادارا  حقوق دریاها طر  آ  مح وب می

معاهادات کاه   دیدگاس اخیر با اصل ن بی بود   (Ferro, 2006: 10).آیند شمار میاین دیدگاس به
آیاد، ساازگاری بیشاتری دارد، زیارا اصاوال  معاهادس       شمار میالملل بهاز جمله اصول حقوق بین

 شوند، متضمن آثار باشدوهایی که طر  آ  مح وب نمیتواند بر دولتنمی
نظر وجود داردو برخای نوی اندگا  معتقدناد کاه     در خصوص پاسخ پرسش دوم نیز اختال 

هاای موجاود و آتای    بر شمول آ  به هر دو موااقت« المللیهای بینامهنموااقت»اطالق عبارت 
هاا و  کنوان یو  و سازگار شد  آ  با پیشرات 23کنند و پویایی اجرای مقررات مادة داللت می

هاای آتای را ضاروری و    ناماه تحوالت آتی نیز اقتضای ت ری مقاررات کنوان ایو  باه موااقات    
کنوان ایو  حقاوق    23ی دیگر، بر این نظرند که مقاررات ماادة   سازدو اما برخناپذیر میاجتناب

هایی انعقااد و  نامهگیرد و تا زمانی که چنین موااقتهای آتی را در برمینامهدریاها صراا  موااقت
موجاب  ای باه ای و حامال ماواد ه اته   های ه اته ضرر کشتیاند، حق عبور بیاالجرا نشدسالزم

و (Ferro, 2006: 10)د بودو مصر و عرب تا  چنین دیدگاهی دارناد  کنوان یو  قابل اعمال نخواه
شادس در آینادس   هاای پذیراتاه  ناماه به موااقات  23های مذکور در مادة نامهمحدود شد  موااقت

شاودو  رسد و موجب تعلیق اجرای مقررات کنوان یو  تا زما  نامشاخص مای  نظر نمیمناقی به
ای بر یک دولات در آینادس مناوط باه پاذیرش      نامهموااقت االجرا شد اما این استدالل که الزم

 المللی سازگار استووسیلة دولت است، با اصل ن بی بود  معاهدات بینمعاهدس به
 

 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط
ای و یاا  های ه تهضرر کشتیتوضیح دادس شد که در کنوان یو  حقوق دریاها اعمال حق عبور بی

هاا مناوط شادس اساتو     به انجام تکالیف یا رعایت شرایای از سوی این کشتیای حامل مواد ه ته
ها باید قوانین و مقررات دولت ساحلی را رعایت کنناد و باه هنگاام عباور مادارس الزم      این کشتی
عمل آورندو در ایان خصاوص   شدس را به همراس داشته باشند و اقدامات احتیاطی خاص را بهشناخته

رح شود این است که ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف یا عدم عمل باه  تواند ماسیالی که می
هنگاام اعماال حاق عباور     ای باه ای یا حامل مواد ه تههای ه تهاین شرایط چی ت؟ اگر کشتی

هماراس نداشاته باشاند و    ضرر خود قوانین دولت ساحلی را رعایت نکنند، یاا مادارس الزم را باه   بی
عایت نکنند، این تخلف آنها متضمن چه آثار حقوقی خواهاد باود؟ آیاا    اقدامات احتیاطی خاص را ر

ضارر  هاا یاا غیار بای    ضرر این کشاتی تواند به زوال حق عبور بیعمل نکرد  به تکالیف مذکور می
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قلمداد شد  عبور آنها منجر شود؟ در این خصوص حقوقدانا  نظر واحدی ندارنادو برخای از آنهاا    
هاا وارد  ضارر ایان کشاتی   ای به حق عبور بیبه شرایط مقرر خدشه اند که عمل نکرد اظهار کردس

ضرر تماام  کند؛ زیرا موارد عبور غیر بیضرر تبدیل نمیضرر آنها را به عبور غیر بینکردس یا عبور بی
 19شاود، در ماادة   ای نیاز مای  ای یاا حامال ماواد ه اته    هاای ه اته  ها که شامل کشاتی کشتی

شدس و عدم انجام تکالیف ماذکور )رعایات قاوانین و مقاررات دولات      کنوان یو  حقوق دریاها مقرر
 23و  21همراس داشتن مدارس الزم و اتخااذ تادابیر احتیااطی خااص مقارر در ماواد       ساحلی و به

ضارر تبادیل   ها را به عبور غیر بای ضرر کشتیآید که عبور بیح اب نمیکنوان یو ( از مواردی به
یو  حقوق دریاها قصاد داشاتند نقاض قاوانین و مقاررات دولات       کنندگا  کنوان کندو اگر تدوین
هاای  همراس نداشتن مدارس الزم و عدم اتخاذ تدابیر احتیاطی خااص از ساوی کشاتی   ساحلی و به

بای ات  ها قلمداد کنند، میضرر این کشتیای را از موارد عبور غیر بیای و حامل مواد ه تهه ته
اناد، قیاد   ضارر باودس  که در مقام بیا  مصادیق عباور غیار بای    کنوان یو  19آ  موارد را در مادة 

هاای  ضارر کشاتی  رو حاق عباور بای   کردندو از آنجا که چنین قیدی صورت نگراته است، ازاینمی
ای در این مورد را باید هم ناا  محتاوظ دان ات و دولات سااحلی      ای یا حامل مواد ه تهه ته
گویند در این خصاوص دولات   طرادارا  این دیدگاس می تواند به این سبب مانع عبور آنها شودونمی

های خاطی را به تاردد از م ایرهای دریاایی مشاخص هادایت      تواند عبور کشتیساحلی صراا  می
کنوان ایو    24ماادة   1این حقوقدانا  در تقویت استدالل خاود باه بناد    و (ferro, 2006: 8)کنند 

ضارر کشاتی   دولت ساحلی نبایاد ماانع عباور بای    »دارد اند که مقرر میحقوق دریاها استناد کردس
ویاژس، دولات سااحلی نبایاد باه بهاناة اعماال        جز براسا  مقررات کنوان یو ، بشودو بهخارجی، به

های خاارجی  مقررات کنوان یو  یا قوانین و مقررات مصوب براسا  کنوان یو ، الزاماتی بر کشتی
 «وضرر آ  بشود  حق عبور بیتحمیل کند که در عمل منجر به انکار یا مخدوش شد

که توضایح دادس شاد،   گونهنظر و استدالل این حقوقدانا  عاری از نقد و اشکال نی تو هما 
گاناة ماذکور نشادس و    ضرر محدود به موارد دوازدسکنوان یو  حقوق دریاها عبور بی 19در مادة 

 19ماادة  « ر»و بناد  ضارر ارائاه دادس   نظر به تعریف کلای کاه کنوان ایو  از متهاوم عباور بای      
ضارر  بینی کردس است، عبور غیار بای  ضرر دیگر را پیشکنوان یو  که احتمال عبورهای غیر بی

همراس نداشتن مادارس  تواند موارد دیگری را نیز شامل شود و نقض قوانین دولت ساحلی و بهمی
ای  اته ای و یاا حامال ماواد ه   هاای ه اته  و عدم اتخاذ تدابیر احتیاطی خاص از سوی کشاتی 

هاای  وسایلة کشاتی  تواند از جملة این موارد باشدو نقض قوانین و مقررات دولت سااحلی باه  می
تواند با نظم، صالح و  ای که رعایت آنها شرط شدس است، اساسا  نمیای یا حامل مواد ه تهه ته

ایان   آرامش آ  دولت سازگار باشد، زیرا هد  از وضع و اعمال قوانین استقرار نظم است و وقتی
شاودو  شوند، بدیهی است که نظم و آرامش دولت ساحلی مربوط دچار لامه میقوانین نقض می

تواند ایمنای تاردد دریاایی    همراس نداشتن مدارس الزم و عدم اتخاذ تدابیر احتیاطی خاص میبه
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ها را زیر سیال ببرد و نظم و آرامش دولت ساحلی را تهدید کند کاه در ایان صاورت    این کشتی
ضرر مح وب نشاودو باا هاد  اعااای اطمیناا  باه       آنها مخل نظم بودس و ممکن است بی عبور
ای و یا حامل ماواد ه اته  ای های ه تهخار بود  کشتیهای ساحلی مبنی بر ایمن و بیدولت

ها را ضرر این کشتیحقوق دریاها اعمال حق عبور بی 1982کنندگا  کنوان یو  بود که تدوین
مدارس الزمه و اتخاذ تدابیر خااص مناوط کردنادو در کنتارانا ساوم حقاوق        به همراس داشتن

ای یاا  هاای ه اته  تواند ن بت به کشاتی ضرر نمیدریاها، دیدگاس اولیه این بود که حق عبور بی
سبب خارهای خاصی که دارند، ت ری پیدا کندو اما در مراحل بعادی و  ای، بهحامل مواد ه ته

هاا در نهایات کنتارانا پاذیرات ایان      اد و سازش کلی بین دولتهای زیپا از بح  و بررسی
ضرر برخوردار شوندو نظر به این سوابق باید گتت که ها با رعایت شرایای از حق عبور بیکشتی

ای را باه، باه هماراس    ای یا حامل ماواد ه اته  های ه تهضرر کشتیعبور بی 1982کنوان یو  
بیر احتیاطی خااص مناوط کاردس و هاد  از آ  احاراز      داشتن مدارس مثبته ایمنی و اتخاذ تدا

توانناد  ها به هنگام عبور بودس استو چنان ه به این تکلیف عمل نشود، آنها نمیایمنی این کشتی
تواند براسا  کنوان یو  و دولت ساحلی می (Gemma, 2017: 240)از این حق برخوردار شوند 

ها دادس است که از عباور  و  این اجازس را به دولتها جلوگیری به عمل آوردو کنوان یاز عبور آ 
 (Convention, 1982, art: 25, 1).ها جلوگیری کنند ضرر کشتیغیر بی

بار اینکاه   ای، عالوسای یا حامل مواد ه تههای ه تهعدم رعایت شرایط مذکور از سوی کشتی
سات ح اب ماورد م ائولیت     ضرر آنها را اراهم آورد، ممکن اتواند موجبات زوال حق عبور بیمی

های مذکور را نیز در پی داشته باشدو به موجب مقررات کنوان ایو  حقاوق   کیتری و مدنی کشتی
هنگاام عباور قاوانین و مقاررات     ها باه دریاها، چنان ه دالیل آشکاری وجود داشته باشد که کشتی

اند، دولت کردس دولت ساحلی را در زمینة پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از کشتی نقض
تواند مدارس این کشتی را بررسای و ساپا آ  را بازرسای ایزیکای کناد و در صاورت       مذکور می

 ,Convention)اثبات اتهام حتی آ  را در محاکم خود تحت تعقیاب کیتاری و مادنی قارار دهاد      

1982, art: 220, 2)یر سارعت و بادو  تاأخ   ها از کشاتی مظناو  بایاد باه    و البته بررسی و بازرسی
ربط اطالع دادس شاود  های ذیپرچم و سایر دولتشدس و مراتب تعقیب کشتی به دولت صاحبانجام

.(Convention, 1982, art: 231) های دولت باید به موارد مادارس، ساوابق کشاتی و ساایر     بررسی
از ایان بررسای انجاام     اسناد مربوط محدود شدس و انجام بازرسی ایزیکی، چنان ه الزم باشد، پاا 

تواند انجام گیرد که اطمینا  حاصل شود که وضعیت کشاتی و  گرددو بازرسی اقط در مواردی می
 ,Convention).شرایط و تجهیزات آ  با مدارس ماابقت نداشاته و یاا مادارس آ  کااای نی ات      

1982, art: 226) ساال پاا از   ها محدودیت زمانی دارد و چنان ه کشتی تا سه تعقیب این کشتی
تعقیب نخواهاد  نقض مقررات مربوط به کاهش و پیشگیری آلودگی دریایی تعقیب نشود، دیگر قابل

ای، چنان ه جنگی ای یا حامل مواد ه تههای ه تهکشتی (Convention,1982, art: 228,2).بود 
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از مناقاه  هاا را  تواناد خاروج آ   یا دولتی باشند، مصو  از تعقیب ه تند و دولت ساحلی اقط می
پارچم در  المللای دولات صااحب   توا  م ئولیت باین دریایی خود درخواست کندو در این مورد می

 (Convention, 1982, art:31).قبال خ ارات واردس را مارح ساخت

 

 هارویۀ دولت
ای و یاا  های ه تهضرر کشتیالمللی برخی کشورها در خصوص عبور بیقوانین ملی و رویة بین

ها و در بینی شدس، تتاوتای، با آن ه در مقررات کنوان یو  حقوق دریاها پیش تهحامل مواد ه
هایی ضرر برای چنین کشتیمواردی حتی تعارضاتی نیز داردو برخی کشورها اساسا  حق عبور بی

عااج،  انادو آرژانتاین، هاائیتی، سااحل    را به رسمیت نشناخته و عبور آنها را ممنوع اعاالم کاردس  
، از جملاه کشاورهایی   (Whelming, 2007: 36)یپاین و ونازوئال، روماانی و لیتاونی     نیجریه، ایل

ای را از دریاای سارزمینی   ای یا حامل مواد ه تههای ه تهه تند که قوانین آنها عبور کشتی
هاسات کاه پارلماا  آ  در ساال     اندو نیوزلند نیز یکی دیگر از این دولتخود ممنوع اعالم کردس

ای را از های م لح باه ساالح ه اته   ای و کشتیهای ه تهنونی عبور کشتیبا تصویب قا 1987
در مقابل، برخای دیگار از    (Reitzig, 2005: 2). مناطق دریایی تحت حاکمیت ممنوع اعالم کرد

اند، اما اعمال آ  را به ک ب اطالع یا اجاازس  ها را پذیراتهضرر این کشتیها کلیت عبور بیدولت
اندو کانادا، جیباوتی، لیبای، مالات، پاک اتا ، پرتغاال و      لحة خود منوط کردسقبلی از مقامات صا

ای و یاا حامال   های ه اته ضرر کشتیها ه تند که عبور بیامارات متحدس عربی، ازجمله دولت
شا  منوط شدس استو مصار،  ای از مناطق دریایی آنها، به اطالع قبلی مقامات صالحهمواد ه ته

هایی ه تند کاه عباور ایان    رب تا  سعودی، ترکیه و یمن نیز جزو دولتگینه، مالزی، عما ، ع
هاا ک اب   ها از دریای سرزمینی آنها به ک ب اجازة قبلی مشروط شدس استو ایان دولات  کشتی

اجازة قبلی از دولت ساحلی را از جمله مصادیق اتخاذ تدابیر احتیااطی خااص کاه کنوان ایو      
 اناد ای الزم شامردس اسات، دان اته   یا حامل مواد ه اته ای های ه تهاتخاذ آ  را برای کشتی

.(Suykens, 2011: 390) المللای  های بیننامهشرط ک ب اطالع یا اجازة قبلی در برخی موااقت
هاای دوجانباة متعادد آمریکاا باا      ناماه بینی قارار گراتاه اساتو موااقات    نیز مورد توجه و پیش

هاای دوجانباة آلماا  باا     ناماه اوانا، موااقات ای سا های دیگر در زمینة عبور کشتی ه اته دولت
اند که در آنها هایی بودسنامهاز جمله موااقت 1ای اتوها های دیگر برای عبور کشتی ه تهدولت

ربط های ساحلی ذیها از دریای سرزمینی به ک ب اجازة قبلی از دولتضرر این کشتیعبور بی
 2زی ات و توساعه،  ریاو در خصاوص محایط   1992اعالمیة  (Wellming, 2007: 37).منوط شد 

___________________________________________________________________ 
1. Otto Hahn 
2. The Rio Declaration on Environment and Development 
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، کد راتااری  1باماکو در خصوص ممنوعیت ورود مواد خارناس به قارة آاریقا 1991کنوان یو  
جایی ارامارزی پ اماند پرتاوزا، پروتکال     المللی انرژی اتمی در خصوص جابهآژانا بین 1991
دیتراناه در برابار   ازمیر منظم به کنوان یو  بارسالو  در خصاوص حتاظات از دریاای م     1996

کمی ایو    2001ناویا ماواد   ، پیش2آلودگی در خصوص پیشگیری از آلودگی دریای مدیترانه
الملل نشدس در حقوق بینهای ممنوعالملل در خصوص زیا  ارامرزی ناشی از اعالیتحقوق بین

(Roscini, 2002: 255)   ای کویات در  تهارا  الحااقی باه کنوان ایو  مناقاه      1998و پروتکال
 :Wellming, 2007)خصوص همکاری در زمینة حتاظت محیط زی ت دریا در مقابال آلاودگی   

هاا  ضارر کشاتی  آیند که در آنهاا عباور بای   شمار میالمللی بههای بیننامه، از دیگر موااقت(37
 ای به اطالع قبلی دولت ساحلی منوط شدس استوای یا حامل مواد ه تهه ته

ای از ای و یا حامل ماواد ه اته  های ه تهها با عبور کشتیلتموارد عملی نیز که در آ  دو
 1992اند، وجود داشاته اساتو در ساال    مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صالحیت مخالف بودس

ژاپن که حامل چندین تن پلوتونیوم این کشور به مقصد اران اه باود،    3کشتی آلکات وکی ماریا
هاای سانگاپور و ماالکاا    و سنگاپور نتوان ت از تنگاه دلیل مخالتت سه کشور اندونزی، مالزی به

طور در سال عبور کند و مجبور شد م یر خود را به سمت استرالیا و نیوزیلند تغییر دهدو همین
از  4ای پاسایتیک پینتال  پورتوریکو و جمهوری دومینیکن عبور کشتی حامل مواد ه ته 1995

لت آاریقای جنوبی دو کشاتی حامال ساوخت    ، دو1999کانال مونا را ممنوع کردندو در جوالی 
نیاز دادگااس    2001ای به ژاپن را از ورود به دریایی سرزمینی خاود مناع کاردو در ژانویاة     ه ته

تان ساوخت    8 0آرژانتین دستور داد دولت این کشور مانع ورود کشتی انگلی ای، کاه حامال    
 و(Roussini, 2002: 262)های تحت کنترل شود شدس بود، به آبای مصر ه ته

المللی مذکور بیانگر این واقعیت است که مقررات کنوان ایو  حقاوق دریاهاا در خصاوص     رویة بین
تواناد  ها نی ات و نمای  ای مورد قبول تمامی دولتای یا حامل مواد ه تههای ه تهضرر کشتیعبور بی

ان ایو  حقاوق دریاهاا    از ماهیت عام و جهانی برخوردار گردد و این واقعیت باید در تت یر مقاررات کنو 
 ( و ارزیابی جایگاس ارا قراردادی و عرای این مقررات مورد توجه قرار گیردو5: 1394)سادات اخوی، 

 

 رویکرد حقوقی ایران
ای، همانند نظاام  ای و حامل مواد ه تههای ه تهضرر کشتینظام حقوقی ایرا  در مورد عبور بی

___________________________________________________________________ 
3. Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement 

and Management of Hazardous Wastes within Africa 
1. Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and their Disposal, Izmir Protocol 1992 
2. Alcatsuki Mara 
3. Pacific Pintail 
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هاایی  به آ  اشارس شد، علیرغم برخی تشابهات، تتااوت  هایی که در باالحقوقی برخی دیگر از دولت
دریاهاا داردو همانناد کنوان ایو  حقاوق دریاهاا، قاانو         1982نیز با مقررات کنوان یو  حقاوق  

، 1372ااروردین   31اار  و دریای عما  مصوب مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایرا  در خلیج
مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد ) قاانو ،  ضرر عبوری است که پا از اعالم اینکه عبور بی

ها را احصا کردس اساتو اماا قاانو  ایارا ، بارخال       کشتی 1ضرر( موارد عبور غیر بی5: مادة 1372
کاار نباردس، عباور    ضارر باه  ، ضمن اینکه وصف حق را در مورد عبور بای 1982مقررات کنوان یو  

ضارر دان اته و مقارر کاردس     از استثنائات عبور بیای، را ای و یا حامل مواد ه تههای ه تهکشتی
هاای حامال ماواد    ای و هم نین شاناورها و زیردریاایی  عبور وووشناورهای با سوخت ه ته»است: 

اتمی خارجیووو از دریای سرزمینی منوط به موااقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اساالمی ایارا    
و  حقوق دریاها، که از منظر آ  تنگاة هرماز،   (و برخال  کنوان ی9: مادة1372)قانو ،« خواهد بود
در قاانو    ،(Razavi, 1997: 55)شاود  المللی مشمول مقررات عبور ترانزیتی شناخته مای تنگة بین

نیاز  ایرا ، چنین عبوری )عبور ترانزیتی( در مورد تنگة هرمز به رسامیت نشاناخته و عباور از آ     
یح عبور ترانزیتی باید متذکر شد که ایان عباور از   ضرر شدس استو در توضمشمول مقررات عبور بی

هاای قابال کشاتیرانی    حقوق دریاهاا مح اوب شادس و در ماورد تنگاه      1982ابداعات کنوان یو  
گردد که دریاهای آزاد یا مناطق انحصااری اقتصاادی را باه دریاهاای آزاد یاا      المللی اعمال میبین

 و)353: 1393گدلی، کنند )ضیایی بیمناطق انحصاری اقتصادی متصل می
ای یاا حامال ماواد    های ه اته ضرر و منوط شد  عبور کشتیحق مح وب نشد  عبور بی

های قانو  ایرا  باا کنوان ایو    ای به موااقت خاص مقامات صالحة کشور، از عمدس تتاوته ته
آ   هایی بینکارگیری واژگا  و عبارات نیز تتاوتغیر از این، در خصوص بهشودو بهمح وب می

کشاتی حامال ماواد    »یاا  « ایکشاتی ه اته  »جای عباارت  شودو قانو  ایرا  بهدو مشاهدس می

___________________________________________________________________ 
هرگونه تهدید یا استتادس از زور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی و استقالل جمهوری اسالمی ایرا  یا اقدام -الف و » 1

  الملل باشدبه هر نحو دیگری که ناقض اصول  حقوق بین
 یا مانور با هر نوع سالحاقدام به تمرین  -ب

 آوری هرگونه اطالعاتی که به زیا  امنیت ملی، امور دااعی یا منااع اقتصادی کشور باشدجمع -ج

 هرگونه تبلیغاتی که منظور از آ  لامه زد  به امنیت ملی، امور دااعی و یا منااع اقتصادی کشور باشد -د

 پتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحلپرواز و ارود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکو -س

 وانتقال ااراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کاال و پول برخال  قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایرا نقل -و

 زی ت دریایی برخال  مقررات جمهوری اسالمی ایرا ایجاد هرگونه آلودگی محیط -ز

 برداری از منابع دریاییسهرگونه اعالیت صیادی و بهر -ح

 بردارینگاری و نمونهبرداری، لرزسانجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه -ط

 های ارتباطی یا سایر تأسی ات کشورایجاد اختالل در سی تم -ی

  «انجام هر نوع اعالیت دیگری که الزمه عبور کشتی نباشدو -س
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و  «ایشاناورهای باا ساوخت ه اته    »کار بردس اسات،  آ  را به 1982که کنوان یو  « ایه ته
استتادس کردس استو قانو  شناور را تعریف نکردس است، اما با توجه به  «کشتی حامل مواد اتمی»

تری داشته باشد و وساایل  رسد شناور در مقای ه با کشتی متهوم عامنظر میی آ  بهمتهوم لغو
غیر از طور قانو  ایرا ، بهغیر از کشتی را نیز شامل شودو همینکنندس روی آب دیگری بهحرکت

را نیاز ذکار کاردس کاه در کنوان ایو       « های حامل مواد اتمای زیردریایی»ای، شناورهای ه ته
رساد قانونگاذار ایارا  مرتکاب     نظار مای  اشارس نشدس استو البته در مورد اخیر باه به آ   1982

هاای حامال ماواد    زیردریاایی »، عباارت  «زیردریاایی اتمای  »جای قید عبارت دقتی شدس و بهبی
کار بردس است که صحیح و دقیق نی ت، زیرا آن ه در واقاع و عمال متاداول اسات،     را به« اتمی

گرددو زیردریاایی  ای تأمین میرکت و برق آ  از طریق راکتور ه تهزیردریایی اتمی است که ح
کند که در حال حاضار  شود که مواد اتمی حمل میای اطالق میحامل مواد اتمی، به زیردریایی

 شودو  اساسا  چنین زیردریایی وجود ندارد و استتادس نمی
هاای  هاا و زیردریاایی  یکشات »، در مقررات خاود  1982قانو  ایرا  نیز، همانند کنوان یو  

ای ای یا حامل ماواد ه اته  های ه تهرا که تردد آنها همانند کشتی« ایحامل ت لیحات ه ته
طور مشخص لزوم ک اب موااقات قبلای را در ماورد آنهاا      رایج است، مورد توجه قرار ندادس و به

تند کاه  هاایی ه ا  ای از جمله کشاتی های حامل ت لیحات ه تهبینی نکردس استو کشتیپیش
ای یا حامل مواد های ه تهتواند همانند کشتیعبور آنها از مناطق دریایی کشورهای ساحلی می

محیای و حتی امنیتی برای این کشورها در پی داشته باشدو ای، خارهای ایمنی و زی ته ته
 هاا نیاز مشخصاا    این در حالی است که در قانو  برخی کشورها )نیوزلند(، عبور این نوع کشاتی 

ای حرکات  ها، چنان ه با راکتاور ه اته  این کشتیو (Reitzig, 2005: 2)شدس است ممنوع اعالم
ای در مورد آنها قابل اعمال خواهد بودو اما اگر غیار ایان باشاد    های ه تهکنند، مقررات کشتی

ای در مورد آنها قابل اعمال نخواهد بود، مگار اینکاه ماواد موجاود در     شرایط عبور کشتی ه ته
ای تلقی و مشامول  ها حامل مواد ه تهای تت یر شوند و این کشتیای، مواد ه تهالح ه تهس

آساانی  ای قرار گیرناد، تت ایری کاه پاذیرش آ  باه     های حامل مواد ه تهمقررات عبور کشتی
 تواند مورد اعتراض و مخالتت واقع شودوممکن نی ت و می

ای از ای یاا حامال ماواد ه اته    ه اته  هاای قانو  ایرا  زما  و نحوة ک ب موااقت کشتی
ناماه اجرایای ایان    تواند در مقررات آیاین مقامات صالحه را مشخص نکردس است که این خأل می

طور قاانو  ایارا ،   ( تصویب نشدس است، برطر  گرددو همین1399قانو ، که متأستانه تاکنو  )
احتیاطی خاص را از شارایط   همراس داشتن مدارس و رعایت تدابیر، به1982برخال  کنوان یو  

ای مقرر نکردس است کاه ایان خاأل نیاز     ای و یا حامل مواد ه تههای ه تهضرر کشتیعبور بی
بینی و مرتتاع گارددو براساا  قاانو  ایارا ، چنان اه       نامة اجرایی قانو  پیشتواند در آیینمی

انجام اعماالی کنناد کاه    هنگام عبور مبادرت به ای بهای و یا حامل مواد ه تههای ه تهکشتی
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ضرر مح وب کردس است، اعمال آنها ح ب ماورد ممکان   ها را از مصادیق عبور غیر بیقانو  آ 
( و در محاکم صالحة کشاور تحات   6: مادة 1372شدس )قانو ،است جرم یا تخلف مدنی شناخته

هاای  تیتعقیب کیتری یا مدنی قرار گیردو اینکه آیا در چنین مواردی )ماواردی کاه عباور کشا    
تواند ماانع عباور آنهاا شاود،     ضرر است( دولت ایرا  میای غیر بیای یا حامل مواد ه تهه ته

نامه اجرایی قانو  برطر  شودو در تواند در آیینقانو  ایرا  ساکت است که این سکونت نیز می
هاای سااحلی اجاازس دادس از عباور     صاراحت باه دولات   این مورد کنوان یو  حقاوق دریاهاا باه   

 و(Convention, 1982, art: 25)آورند عمل ضرر نی ت، جلوگیری بههای که عبور آنها بیکشتی
 

 گیرینتیجه
هاای  ضرر کشاتی کنوان یو  ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایای، حق عبور بی

نین ملای و  ای را شناسایی کردس استو اما این در شرایای است که قواای و حامل مواد ه تهه ته
هاا باه رسامیت    المللی بعدی برخی کشورها، اساسا  یا چنین حقای را بارای ایان کشاتی    رویة بین

 1982ضرر آنها را به رعایت شرایای مازاد بر شرایط مقرر در کنوان ایو   نشناخته یا حق عبور بی
، 1982 الملل معاهدات، در تت یر صاحیح مقاررات کنوان ایو    اندو براسا  حقوق بینمنوط کردس

ای، تبادیل  این رویة متتاوت و بعدی باید لحاظ شودو بدیهی است که با وجود چنین قوانین و رویه
ای و حامال ماواد   هاای ه اته  ضارر کشاتی  در خصوص حق عباور بای   1982مقررات کنوان یو  

 سختی قابل دااع استو نظر باه ایان واقعیات، در   الملل بهای به قواعد عام و عرای حقوق بینه ته
هاای  ضارر کشاتی  شرایط اعلی، باید مقررات کنوان یو  حقوق دریاها در خصوص حاق عباور بای   

الملال دان ات کاه    ای را صراا  انعکا  مقررات قراردادی حقاوق باین  ای و حامل مواد ه تهه ته
الرعایه باشدو قانو  مناطق دریاایی جمهاوری اساالمی    تواند اقط بر متعاهدین کنوان یو ، الزممی
اار ، که تا زما  الحاق کشور به کنوان ایو ، مبناای قاانونی راتاار     در دریای عما  و خلیج ایرا 

مناد  شود، هرچند مقاررات خاصای بارای نظاام    ها مح وب میدولت در ارتباط با عبور این کشتی
ای از مناطق دریایی تحات حاکمیات خاود    ای و یا حامل مواد ه تههای ه تهکرد  عبور کشتی

هایی )که در باال توضیح دادس شد( نیز است که بخشای از ایان   ست، اما متضمن کاستیمقرر کردس ا
وهتات ساال هناوز    نامة اجرایی این قاانو  کاه پاا از گذشات بی ات     تواند در آیینها میکاستی

هاای دریاایی ایارا  در    ها، با توجه به اینکه آباراس تصویب نشدس است، مرتتع گرددو راع این کاستی
ای برخی کشورها باه آ   دریای عما ، که هر از چند گاهی شاهد ورود ناوهای ه ته اار  وخلیج

هاا  سبب اااق اعالیات  تواند بهای در آ  است و این ترددها میهای حامل مواد ه تهو تردد کشتی
المللی برخی کشاورهای مناقاه باا    ای بینها ه تهای کشور و هم نین همکاریالمللی ه تهبین

 نمایدوشورهای خارجی اازایش پیدا کند، بیش از پیش ضروری میها و کشرکت
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