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 چکیده

ا در در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللیی دولیه  ی

چیال   برای گسترش تجارت بین المللی بیابهره مندی از مزیه  ای دریا ا به عنوان قلمرویی 

له  یا  ایی از جمله چال  جرائم دریایی روبرو بوده اسه، در جهه غلبه بر این چال   ا دو

ه با  دف کدر این پژو   در این راستا مساعی و سیاسه  ا و سازوکار ایی را اتخاذ کرده اند، 

اخلیی و د قواعیدزدی درییایی در ی تقنینیی جیرد دفریک اسهیس لیوتحلهیتجزتبیین، تشریح، »

 و« سیاسه  ای تقنینی ای نوین در ات معتبر و اندیشه ای علمی، مستندالملل مبتنی بر یافتهبین

 ای ای و اسیناد و اندیشیهگیری از منیاب  و متیون کتابخانیهبهره تحلیلی و با -به روش توصیفی

عیه ه کیه  قواعید و مقیررات جامحقوقی مختلف به انجاد رسیده اسه، این نتایج به دسه آمید

 جرائم در تعریف ناف  و اشکاالت ماری دزدی دریایی به دلیل تعارض الملل، علیرغم جرد انگبین

ده بو اکارآمدن نیز اجراییقاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و دزدی دریایی نه تنها در بعد 

 اسه.

 ییرائم دریاللی، تجارت بین المللی، قواعد ججامعه بین الملل، رژیم  ای بین الم: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

تجارت دریایی نیز مستلزد قدرت برای حفاظه از دارایی  ا و اجرای قواعید اسیه. از فرفیی  

یکی از  عنوانبهالمللی و اولین مصادیق جنایات بین عنوانبهدر کنار تجارت برده، جرائم دریایی 

ای بیه قیدمه ولین جرد مشمول اصل صالحیه جهانی، سیابقهالمللی و ابین جرائمترین قدیمی

ترین جیرد شیناخته شید  قدیمی کهنیادزدی دریایی علیرغم تاریخ دریانوردی توسط بشر دارد. 

ۀ ایین جیرد در سیابقیبالمللی اسه اما امروزه شکل دیگری پیدا کرده اسه و بیا گسیترش بین

را با خطرات بزرگی مواجه نموده اسه و لزود  المللی ای سومالی و خلیج عدن، جامعۀ بینآب

 در این زمینیه چنید  رچندآشکار نموده اسه.   یازپ یبۀ کشور ا را جانب مهمقابلۀ جهانی و 

 بیرای  یامله تماییل مبتنی بر عیدد سومالی، دریایی دزدان علیه المللیبین  ایتالش اول سال

 المللییبین دادگیاه چنید یا یک ایجاد برای اموفقن  ایتالش با  مراه مظنونان، به قانونی پیگرد

 دزدان تعقیب کشور ا از بسیاری کمی، صدای و سر با و میان این در. بود متمرکز دریایی دزدی

 محکیود و جهان محاکمه قاره چهار در کشور ده در  اآن اکنون اند.کرده آغاز را سومالی دریایی

 در میتهم 100 از تنها بیی  و اسه جریان در دیگر رکشو  فه در حداقل  اآن پرونده. اندشده

 دسیتگیر مظنونان از ٪90 از بی   مچنان دریایی دزدی ضد  ایگشه که حالی در.  ستند  ند

 ییک بیه با قوانینی  مگرا و  مگیانی دریایی دزدی محاکمات وجود این با کند،می آزاد را شده

 از حقیقیه، در. اسیه رسییده مدرن دوران در ایسابقهبی سطوح به و شده تبدیل جهانی تالش

 تبیدیل المللیبین جنایی پرونده قسمه قطورترین به سرعه به دریایی دزدی متهمان، تعداد نظر

المللیی از جملیه امنیّیه گسترش دزدی دریایی و تهدید امنیّه بین( 5: 2012اوژن، ) .اسه شده

جرد انگاری آن در برخی از کشور ا  المللی و حتی ای بینکنوانسیونتصویب دریانوردی باعث 

انگاری و مبارز  با دزدی دریایی ریشه در حقوق عرفی دارد، اما اسناد گردیده اسه. اگرچه جرد

ن اند، از جملیه: کنوانسییومقابلۀ با جرد دزدی درییایی مصیوب شیده مینۀالمللی مهمی در زبین

 110الیی  101 و مشخصیا  میاد  1982المللی حقیوق دریا یا ، کنوانسیون بیندآزا دریای 1958

، 1974المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مربوط به دزدی دریایی، معا د  بین 1982کنوانسیون 

کنوانسییون رود  1988عهدنامۀ مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیّه ناوگان دریانوردی مصوب 

وع مبارز  بیا جیرد دزدی درییایی ی متعدد شورای امنیّه که  مگی به موض اقطعنامهو.... حتی 

الیذکر  ای مصیوب فوق ا و ییا قطعنامیهکداد از عهدنامهچه مسلّم اسه،  یچاما آن .اندپرداخته

چه امروزه شا د آن  ستیم رشد گیری و کا   دزدی دریایی بشوند و آناند مان  شکلنتوانسته

 ری و... اسه.گیگیر دزدی دریایی  مراه با سرقه مسلحانه و گروگانچشم
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الملل در خصوص ایین جیرد فاقید کارآمیدی الزد رسد سیاسه کیفری بیناز این رو به نظر می

در  1982بوده و سیاسه کیفری ایران نیز به لحیا  عیدد جیرد انگیاری و تصیویب کنوانسییون 

 با بررسی و تدقیقباشد که مبارزه با این پدیده و اعمال صالحیه با مشکالت متعددی مواجه می

 یا و الملیل و اییران بیا مشیکالت، چال در جرد دزدی دریایی در سیاسه کیفری تقنینیی بین

  اآن ای تماد جنبه  ای متعددی مواجه خوا یم شد که در این تحقیق به بررسی دقیقناکارآمدی

الملل پرداخته خوا د شد و در نهایه را کار ای مفیید و عملیی در سیاسه کیفری ایران و بین

 حل مسائل و مشکالت موضوع مورد تحقیق ارائه خوا د شد.برای 

 ی سیاست کیفری تقنینی بین الملل در مواجهۀ با جرائم دریاییهاچالش. ابهامات و 1

دریاى آزاد شرکه نداشتند و  1958 ایى که در کنوانسیون و به درخواسه دوله 1973در سال 

دریا یا  حقوق سومین کنفرانس زمان ملل،مجم  عمومى سا 1970نیز در راسیتاى قیطعنامۀ سال 

 تنها  فه ماده از این کنوانسیون به دزدى درییایى اختصیاص دارد. تشکیل شید. 1973در سال 

بر منیاب  اقتصیادى و   ادوله حقوق حقوق دریانوردى، میسائلى میانند عرض دریاى سرزمینى،

تحقیقات علمى و  وگیرى از آلودگى،رژیمى براى کنترل میحیط زیسیه و جل مناب  بستر دریا ا،

 کنوانسیون این ،در حیال حاضر د ند.مواد باقیمانده را تشکیل میى نحو  حل و فصل اختالفات،

 رچند کیه یکیى از کمبود یاى  اسه. دریا ا حیقوق المللى میوجود در زمیینۀسند بین آخرین

 وین این کنوانسیون رف  شده اسهبا تد المللى در خیصوص سرکوب دزدى دریایى،قواعد بیین

را واجیید  و آن انییدایراداتییى بییه تعریییف میییوجود در کنیییوانسیون وارد کرده برخییى امییا

میدى نظیاد مبیارزه بیا آدانند که در نتیجه در بیرخى میوارد مییوجب ناکار یایى میىمحدودیه

عوامیل  بیه عنیوان یکیى ازبینیم امروزه باز  م این عمیل مى و چینانچه شیوددزدى دریایى مى

در سطور آتى بیه تحلیل تعریف ارائه  المللى قد علم کرده اسه.ه بیینتهدیدکنند  صلح و امینیّ

 101  بیر اسییام مییاد پیردازیم.حیقوق دریا ا در مورد دزدى دریایى مى کنیوانسیون در شده

 :دزدى دریایى عبارت اسه حقوق دریا ا، کنوانسیون

خسارتبار که بیه وسییلۀ  عیمل  یر یا عمل خشونه آمیز یا بازداشه غیر قانونى  رگونه الف(»

ا یداف خصوصى در میوارد زییر  بیراى خصوصى خیدمه یا میسافران یک کشیتى یا  واپیماى

 :ارتکاب یافیته اسیه

کشتى ییا دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واق  در این   واپیماى یا در دریاى آزاد علیه یک کشتى

  واپیما.

 ،  واپیما، اشیخاص و یا امیوال در محلى خارج از صالحیه  ر کشور.کشتى علیه یک
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در عیملیات یک کشیتى یا  واپیما با علم بیه حقایقى کیه آن  داوفیلبانه مشارکه  یر نیوع ب(

 .سازندیا  واپیماى را زن مى کشتى را یک

)ب( را تیسهیل  و بند اى )الف( در مذکور که اعمال ر عمل تحریک کننده یا عمل عمدى  ج(

 «.کنید

 ارتکاب دزدی دریایی برای اهداف خصوصی -1-1

بیاید بیراى ا یداف خیصوصى صورت بگیرد ریشه در تفکیک بین  دریایى این شیرط که دزدى

 ا یییداف امییا تفییاوت بییین، (Kontorovich,2004:210-215) دارد. «ینییاومزدور»دزدى دریییایى و 

 ا تمایل داشتند که بیین دزدى درییایى و  ا و دولهکه دادگاه عیمومى و خصوصى به دلیل این

 خیود قوت شد تفاوت قائل شوند،  مچنان بهانجاد مى و یاغیان شورشیان  ایى که توسطغارت

 شد.ر مییى یا تییکراحقوقیدانان و تصیمیمات دادگاه ء مچنیان در آرا ،تفکییک این .ماند باقى

 ،«درییایى غرامیه متقابیل ۀبولیوى علیه شرکه بیم ۀقضی»ضمن توجه ویژه به  «تیمونى گودمن»

دادگاه غرامیه »گوید: مى گرفته بود، در انگلستان مورد رسیدگى قرار 1909اى که در سال قضیه

 .«ده اسیهتصحیح کر الملل قیرن بییستم،بین حقوق تعریف دزدى دریایى را براى فلسفۀ متقابل،

دزدى درییایى   ا در کشیتى،دادگاه در این قضیه تأکید کرده اسه که خسارات ناشى از شیورش

کنند و نیه ا یداف خصوصیى را. تعقیب مى را ا داف عمومى چرا که شورشیان، شود،تلقى نمى

 .(Goodman,1999: 147تعریف جامعۀ ملل از دزدى دریایى نیز بر گرفته از  مین تعریف اسیه )

این اسه که با این کار  دریاى به ا داف خصوصى، نخستین مشکل ناشى از محدود کردن دزدى

این بدین معناسه  ،نظر اکثر مفسران کنونى به .شوندا یداف سییاسى مستثنى مى اعمال ناشى از

 اد.توان در مورد اعمال تروریستى مورد استفاده قیرار درا نمى 1982که کنوانسیون حقوق دریا ا 

   اى شیناخته شیدو یا سایر کشیتى  اى جنگىاین تعریف  مچنین اعمالى را که توسط کشتى

ه اعم از دولتى و یا غییر دولتیى کیه بی ،زیرا  ر کشتى کند.شوند را مستثنى مىدولتیى انیجاد مى

 تواند کشتى دزدمى آماده شود، دریایى فور غیر قانونى تصرف شود و سپس براى ارتکاب دزدى

ملیل و  ۀبسیار اسیفبار اسییه کیه کمیییتۀ متخصصیان جامعی در نتیجه، دریایى محسوب شوند.

انتخیاب کردنید و  ( را)یعنى ارتکاب دزدى دریایى براى ا داف خصوصى اریاین مع ،اخالف آن

به این  زدورى و دزدى باشد:متر داشته و ناشى از تفکیک بین ناواى منطقىرا که ریشه معیارینه 

شورشیانى  ،در نهایه اسه. گیرفته ه دزدى دریایى عملى اسه که بدون میجوز صیورتمعنى ک

بیه میزانیى از   ا داشتند،که حقوق عیرفى و نییز کمییته و گروه  اروارد تالش در حمایه از آن

خیود را   یاىترکتازى که شناسایى و تصدیق دسه یافتند و یا به عبارت دیگر اعمال شورشیانى

 انید،اند انجیاد داده یا را داشیتهقصید برانیدازى دولیه آن کیه دولتیى  اىیلیه کشییتىتینها ع
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: اسیه چنین اظهار داشیته 1927براى مثال دیوان دائمى دادگسترى در سال  یابد!میشروعیه مى

لۀ اعییمال أمسی «.باشیدبا آن مى مرتبط استقالل از دوله و یا مقامات ز دزدى دریایى،ممیّ وجه»

به منظیور  موافقتنامه این نیز مورد توجه قرار گرفته اسه. 1937«موافقتنامۀ نئون»در  یر میجاز،غی

بیین تعیداد محیدودى از   یاى داخلیى اسیپانیا،جنگ  ا در فیولمقابله با استفاده از زیردریایى

اساسیى مبنیاى : »«سر جرالدفیتز میوریس»نمایند  انگلستان  ۀبیه گفت  ا منعقد شیده بیود.دوله

بود که این عمل غیر قیانونى اسیه چیرا کیه  ییچ  فرض این نئون، ۀتوافق حاصله از میوافقتنام

 .(Halberstam,1988,p.281)»گیردنمى دولتى مسئولیه آن را به عهده

سیاسیى در تعرییف دزدى  ا داف شمول مینتقدان کنیوانسیون حقوق دریا ا معتقدند که با عدد

 :Keyuan,2005گردد )مى قمضیّ اىرایى قواعد این ماده تیا حید قابل مالحظهمحدود  اج دریایى،

 .شودگیرد نیمى( و شامل مواردى که دزدى دریایى به منظور ا داف سیاسى صورت مى117-118

توانید اى گیردد کیه سیرانجاد مىتواند شامل اعمال ممنوعیه یدف سیاسى مى بیا دزدى دریایى

یا ایجاد ناآرامى و ارعیاب بیا  دف اخاذى از یک دوله بیا ا یداف  دوله یک ثباتىموجب بى

ایین مییورد در خییصوص  ا داف تروریسم جدید اسه( شیود. از امروزه مذ بى و نژادى )که

 ا که ییک کشیتى را بیه دالییل سیاسیى توقییف شورشیان و نظیر این ،بخ   اى آزادىنهضه

 رخ داد، 1985را که در سال  «آشیل لورو» ۀحادث ،نظریه این انفیرفدار کنند نیز صادق اسه.مى

 745نییفر از  120از خدمیۀ کشییتى و  تن 331 در این حادثه دانند.در این مورد مى خوبى مثال

 ۀ یدف اولیی گروگان گرفته شیدند.  اى جبهۀ آزادى بخ  فلسطین،توسط پارتیزان آن، میسافر

 اى نفتى اسرائیل واق  ترمینال از یکى حیمله بیه و استفاده از آن بیراىکشتى  توقیف ،ربایندگان

از  تین 50خواسیتار آزادى  ربایندگان، نیتیجه میاند،ی اما زمانى که حمله ب بود، «اشدود»در بندر

سبب کشته  ،این حادثه .شدند ،اشغالى بازداشه شده بودند  اىکه در سرزمین زندانیان فلسطینى

 ،فرفداران این نظریه ربایندگان بازداشه شدند. در نهایه،اما  تیروریسه آلمیانى شد. یک نشد

تییصویب  بیه منجیر حقیوق دریا یا، کنوانسییون در گیرند کیه خییم موجیودنتیجه میى چنین

ه در مورد سرکوب و مجیازات اعمیال غییر مجیاز عییلیه امیینیّ 1988 کنیوانسیون رد میورخ»

 ه درییانوردىامنیّی علییه نیز در تعریف اعمال غیر قانونى را که ا داف سیاسى شد «ىدریانورد

بیاید بیگوییم که بستر دریا عیرصۀ اعییمال تییجاوز  این ایراد، براى پاسخ به بود. نیموده لحیا 

فبی  (. 376: 1390)موسوی و دیگران،  اسه دریایى یکى از آن کارانۀ متعددى اسه که دزدى

سیبب خلیط  ،جیرائم ایین بیین اى اسه که شبا ه و  م پوشانىگونهه این اعیمال میتخلفانه ب

را عمل دزدى درییایى  «آشیل لورو» ۀحادث توانمیى سختى به ،این وجود با مفا یم شیده اسیه.

چیرا که دزدان دریایى  دفى جز غیارت و چپیاولگرى و بییه دسییه آوردن منیاف  ، تیلقى کرد
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لیذا  سیاسى داشیتند.  دفى کامال  جبهۀ آزادى بخ  فلسطین، در حالى که نیرو اى ى ندارندماد

د ند ایدئولوژیک و یا میذ بى رخ میى دلیلى وجیود نیدارد که حمالتى را که با ا داف سیاسى،

درسیه  نماییم و تییعریف کنییوانسیون را نیاقد بیدانیم. درج را در ذیل عینوان دزدى دریایى

باید مورد توجه قرار گیرند  د ند،اى که با  دف دزدى دریایى رخ مىکه اعیمال متخلفانهاسیه 

اما این خم را نباید بییه کنییوانسیون حقیوق  پرداخه، اندیشى  ا بیه چیارهبا آن  و براى مبارز

 درییایى، دزدى چرا کیه بییا توجیه بیه  یدف دریا یا و تیعریف ارائۀ شیده از آن نسبه د یم.

بیه  کیامال  ،ارتکاب اعمال متخلفانه براى کسب منیاف  خصوصیى به محدود کردن دزدى دریایى

تواند دلیل با دزدى دریایى و قرار گرفتن آن تحه صیالحیه جیهانى میى  نیظاد مبارز جیاسه.

اى را کیه بیا ا یداف که اگر اعمیال متخلفانیه چرا ،میزبور بیاشد ۀفرفداران نظری بیراى خیوبى

 .توانیم با آن مبارزه کنییمبهتر مى دزدى دریایى تلقى کنیم، گیرند،سیاسى صورت مى

 حوزۀ جغرافیایی ارتکاب -1-2

انید و در درییایى پرداخته دزدى بیه جییرد انییگارى ،خیود  ا در قوانین داخلىبرخى از دوله

حاکمه و مجازات م مرتکبان را دستگیر، ،تشانی اى تحه صالحصورت ارتکاب این جرد در آب

تجزیه و تحلیل مواد خود را مبتنى بر حق حیاکمیه و حیقوق  ،گروه  اروارد بنابراین، .نمایندمى

اى در ناحییه»: اند کیه ر چند بیه سیادگى اظهار داشته ،(Harvard-draft,p.744کرده اسه ) داخلى

 درییایى را متوقیفتواننید کشیتى دزد  یا مىسایر دوله که تحه صالحیه  یچ دولتى نیسه،

حقیوق بیین  گروه  اروارد که مطابق با مقتضیات زمان خیود بیود، ءاعضا نظر از نقطه «.نماینده

شید و در  ا بود و دزدى دریایى عملى بود که توسط افیراد انجیاد مىالملل حیقوق بیین دوله

که این عمل از لحا   ین ا وجود نداشه و به دلیل ابراى تعقیب آن المللىبین نتیجه  یچ دادگاه

گیروه آن را جییرمى خییاص بیا مبنیاى  شید،الملیل تلقیى نمىجرمى علیه حقوق بین ،تکنیکى

قوانین داخلى  ، ادوله به این صورت که اوال (. Ibid,pp.756-157کرد ) صالحیه مشترك معرفى

انیداز  کیافى   یا بیه یاى سیرزمینى دولهآب کردند و ثانیا اجرا مى ضرورى را تصویب و قویا 

در دریاى آزاد  ذینیف  نییرو اى در معرض خطر بازداشه توسط را دریایى محدود بود که دزدان

  میان باشیند.اما امروزه سؤال برانگیز مى دو شرط مناسب زمان خود بودند، ،این امر قرار د ید.

 را درییاى سیرزمینىحقوق دریا ییا تیا حید زییادى محیدود   ، کنوانسیونکردیم فور که اشاره

بر این  تشدید شد. ،این وضعیه با صدور مجوز در استفاده از خیط میبدأ میستقیم گسترش داد.

و   یاى کوچیکرا در پشه خط مبدأ قیرار د نید و از جزیره  اخلیج توانندمى  ااسام دوله

وان نقطۀ مبنیا اسیتفاده ماندند به عناز آب بیرون مى ،که در  ینگاد مد  ایىبزرگ و حتى سیخره

 عرض دریاى سرزمینى خیود ، ابیسیارى از دوله از جنگ جیهانى دود، پس  اىسال در کنند.
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المللى را  اى مورد استفاده در کشتیرانى بین ا تنگهافزای  دادند و در برخى موارد، ادعاى آن را

 تعدیالتى اعمال این ادعا ا را با ،کنوانسیون  ا بود.که تنگۀ ماالکا یکى از آن گرفهمى بر نییز در

 تصیریح ،المللى  اى بینبه این ترتیب که بیا ایجیاد رژیم خاصى براى تنگه قیانونى نمود. چند،

حق عبیور  با  ر چند حق دوله ساحلى باشند.باز مى ، ا براى دریانوردى آزادنمود که این تنگه

از دریاى سیرزمینى  قیسمتى به  ایى بود که اکنونآبراه نگیز،نکتۀ بحث برا. محدود شد ،بى ضرر

تنها مسئول حفی  نظیم  داشتند، عهده  ا را بهکه کنترل این آبراه یی اتبدیل شده بودند و دوله

که بیر  معتقدندبیشتر مفسران حقوقى  (.Churchill,1999,pp.102-115عمومى در این منطقه بودند )

ه دزدى درییایى بی بیه مربوط مقررات کنوانسیون حقوق دریا ا، 58  از ماد 2 بند اسام مقررات

 ا اجازه دارند که بر اسیام مقیررات شوند و تماد دولهاجرا مى  یم فور کامل در این مینطقه

و  کیرده بازداشه این منطقه در دزدان دریایى را داخلى خود، و حقوق کنوانسیون حقوق دریا ا

 .(Dubner,1980:11نمایند )محاکمه 

 عبور  رچند حقوق سنتى آنیان، مطمئن نیستند و بیه اعیتقاد ،این حد تا اما سایر مفسران حقوقى

چیرا کیه  سرزمینى وابسته  ستند، ی ا ا بیشتر به آبآن موارد در سایر  یمچنان بیاقى  یستند،

-انحصیارى منطقۀ دریاى آزاد در حقوق از ه ا در راستاى استفاددوله ،58 ماد  3 بر اسام بند

باید حقوق و تکالیف و قوانین و مقررات دولیه  کنوانسیون، 115تا  88 یعینى میواد اقیتصادى،

ایین ابهامیات تاحید  .رعاییه نماینید با قوانین کنوانسیون باشد، مطابق سیاحلى را تیا جایى که

چه که  از آن  اى دریایى  مچینانقدرت دى دارد.اقتصا-زیادى ریشه در مفهود منطقۀ انحصارى

کیه بییرخى   مچنیان .آشیفته بودنید شیود،مى ییاد ساحلى دوله «خزنده صالحیه»بیه عنوان 

 حقیوق در جدید به عنوان یک رژیم نسبتا » اند که:در این مورد اظهار داشته نویسندگان حقوقى،

و  و حقیوق سییاحلى دولیه  اىو مییسئولیه قیوقه دقیق و حیوز  کامیل حما یّ الملل،بین

اقتصییادى  مچنییان در حییال توسییعه - ییا در منطقییۀ انحصییارىسییایر دوله  اىمسییئولیه

 (.Galdorisi,and Kaufman,2002,p.254)« یستند

 12 یسیرزمینى خیود ورا  اى اندکى مایل به گسترش عرض دریاىشیایان ذکر اسه که دوله

چیه از فرییق   اى بسیارى چییه از فییریق اعییالمیه،دوله ا وجود این،ب مایل دریایى  ستند.

بییا  کامییال  اقتصادى-ند که ثابه نمایند که تفاسیر منطقۀ انحصارىددر صد قانونگذارى داخلى،

اگر اجراى مقررات مربوط به دزدى دریایى موضوع  (.Ibid,pp.281-88) کنیوانسیون سازگار نیسه

 چنیین  ا مییحدود و مشیخد شیود،ه خیواستۀ دولهنهایتا  بگیرد و  اختالف و یا اصالح قرار

بندى کنوانسیون حقوق درصد از حوادث دزدى دریایى را که تحه فبقه 15تا  7تنها  محدودیتى

حیق  بیر به  ر حال ایجیاد محیدودیه .(Birnie,op.cit,p.173گیرد )در بیر مى دریا ا قیرار دارد،
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 اى تیرى بیراى قیدرتلۀ مهمأاقیتصادى کیه مییس-منطقۀ انیحصارىاجراى عملیات نظامى در 

توانید بیه موضیوع نمى این .(Galdorisi,and Kaufman,2002,pp.272دریایى اسه، ضرورى اسه )

اما عقید  در حال گسترش این اسیه کیه  به سیرکوب دزدى دریایى میرتبط باشد، مستقیم فور

 ا و نظمىدریا یا میوجب بیى ۀى اسه که در عرصدزدى دریایى یک موضوع مورد توجه جهان

قاچاق مواد  تروریسم و ارتکاب جرایمى مانند مهاجرت غیرقانونى، سالح، ۀاشاع اختالالتى نظیر

سیهم   اى بیزرگ،واضح اسه که نیرو اى دریایى قیدرت شده اسه. مخدر و قیاچاق سیالح،

-انحصارى از انجاد این اعمال در منطقۀ  اگر آنو ا دارنید  ابا این بیى نیظمى  مهمى در مبارز

خوا ند بیا ایین و یا نمى توانند ایى که نمىاقتصادى دوله-منطقۀ انحصارى خصوصا  اقتصادى،

 .بی  گسترش خوا د یافه از بی  دزدى دریایى من  شوند   ا میبارزه نمایند،نظمىبیى

 فقدان یك نظام اجرایی خاص -1-3

موظف به  مکارى در  ، ر دوله عضو حقوق دریا ا، و کنوانسیون اسام معا د  دریاى آزاد بر

 اسه. دریایى با دزدى  خصوص مبارز

در فیرح  آن که اصل باشد، ا مىمربوط به  مکارى بیین دوله ،14  ماد در معا د  دریاى آزاد،

 :ن میادهای اسیام بیر .بود 38 الملل ماد کمیسیون حقوق بین

باید اقدامات الزد را علیه دزدى دریایى انجاد د ند و  ر دولتى که در انجاد ایین   ادوله تماد»

سیرباز  ،اسه داشته عهده بر المللبیین  از تکلیفى که بر اسام حیقوق ورزد، ا مال خود وظیفۀ

کیه میعناسه که  یر دولتییى  پذیرش این دیدگاه به این به عقید  برخى نویسندگان، «.زده اسه

بر اسام قواعد معمیول حقیوق  کند، مسئولیتى که در این زمینه به عهده داشته اسه کوتا ى در

بیزه  اى مسئولیه بیین المللى، مسئول خساراتى خوا د بود که از ا مال وى متوجه سایر دوله

سه که اکثر کشور ا بیه ایین این در حالی ا .(Johnson,op.cit,p.65باشد )دزدى دریایى میى دید 

  یاآنموضوع توجهی ندارند و حتی در صورت دستگیری دزدان دریایی از محاکمه و مجیازات 

 نمایند.خودداری می

 های سیاست کیفری تقنینی ایران در مقابله با دزدی دریاییابهامات و چالش -2

 دریایی، دزدی با مبارز  مسیر در جهانی جامعۀ تأکیدات ترینمهم از یکی شد، اشاره که  مان گونه

 امنیّه شورای  ایقطعنامه اکثریه اسه. دریایی دزدی انگاریجرد لحا  به داخلی حقوق تقویه

 بیه درییانوردی المللییبین سیازمان ی انامههیتوصی یا و  اقطعنامه نیز و دریایی دزدی با رابطۀ در

 کیه آمید خوا د پی  سؤال این شرایطی، چنین در باشد.می فوق پیاد دربردارند  عضو،  ایدوله

 به فور آیا اسه؟ آمادگی دارای میزان چه تا دریایی دزدی پدید  با مبارز  برای ایران داخلی حقوق
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اسه؟ در پاسخ بایید اذعیان نمیود کیه مهمتیرین گرفته صورت انگاریجرد پدید  این از مطلوبی

ه رسیدگی محاکم قضایی اییران و البتیه  ای حقوق ایران در این زمینه مربوفه به صالحیچال 

دریایی در قوانین کیفری اسه. در ادامیه بیه بررسیی ایین موضیوعات فقدان جرد انگاری دزدی

 خوا یم پرداخه.

 مطابقت جرم دزدی دریایی با مصادیق مجرمانه در ایران -2-1

اسیه.   مانطور که بیان شد جرد انگاری مشخد و اختصاصی در این زمینه صیورت نپذیرفتیه

 ای مجرمانه دیگر مورد واکاوی قرار داد. در ابتدا بیرای بنابراین باید سعی کرد آن را در مصداق

اینکه بتوان جرد دزدی دریایی را با جرائم دیگر تطبیق داد، بایسه عناصیر متشیکله جیرد دزدی 

ز عمیل دریایی به ویژه عنصر مادی آن را بررسی و تحلیل کرد. اولین جزء رکن میادی عبیارت ا

کنوانسیون حقوق دریا ا مصوب  101مرتکب جرد یا رفتار مجرمانه اسه. آنچه در بند الف ماده 

« توقیف غییر قیانونی»، به عنوان عمل مرتکب در جرد دزدی دریایی، ذکر شده عبارت از 1982

بیا ایین جیرد میورد  توانیمدر جرد محاربه که  اسه.« خشونه یا  ر عمل غارتگرانه» مراه با 

بیق قرار گیرد و در نهایه پاسخی در خصوص مجازات دزدی دریایی، ارائه د د، عنصر مادی تط

( 1388مقتیدایی، ). «جرّد السالح االخافه النیام»جرد یعنی رفتار ارتکابی این جرد، به قول فقها 

 با توجه به آنچه در زمینه رکن مادی و رفتار مجرمانه دزدی دریایی بیان شد  خشونه و نیبنابرا

گردد. حال اگر این قهره و غلبه  مراه با کشیدن سیالح ارعاب جزیی از رکن مادی محسوب می

توان عمل جرد دزدی دریایی را در نظاد حقوقی ایران مطابق بیا محاربیه نییز صورت پذیرد، می

توان فروض دیگر را نیز در این زمینه مورد مطالعه قرار داد. از جمله جرد با این حال می دانسه.

افساد فی االرض که دارای مصادیقی متعدد و حصری اسه. لذا رکن مادی با موضوعیه اوضاع 

 آثیار وسیعه با مادی رفتار تعدد و کند. بنابراین تکرار، نمود پیدا می«گستردگی رفتار»و احوال 

با این حال موضوعی که در تطبیق جرد  .گرددمی االرض فی افساد تحقق سبب آن نتایج بار زیان

شود این مهم اسه که در صورت قبول دزدی دریایی دی دریایی و افساد فی االرض ایجاد میدز

 1392قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب  286به عنوان افساد فی االرض با کداد مصیداق میاده 

جناییه علییه  286باشد. شاید از مصادیق متعدد و بیذون ضیابطه میاده  مسنگ و  م رکن می

علیه امنیه داخلی و خارحی کشور، حتی احراق و تخریب نییز  جرائما تمامیه جسمانی افراد ی

قابل تسری اسه. اما در اینجا پرس  این اسه که حصر موجود در جرد افساد فی االرض قابل 

تیوان بییان کیرد احیراق ییا تخرییب تسری به دزدی دریایی اسه یا خیر؟ به عبارت دیگیر می

احراق »ه صورت گسترده صورت پذیرفته مصداق رفتار  ا در پی حمله دزدان دریایی که بکشتی

بوده و عمل این دزدان افساد فی االرض اسه. حتی در زمینه جرد  286موضوع ماده « و تحریب
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علیه امنیه خارجی و داخلی و نیز جرد جنایه علیه تمامییه جسیمانی افیراد نییز در صیورت 

وا د شد یا خیر. به  ر حال  مانطور گردند، خ ا که اسیر دزدان میصدمه به اشخاص در کشتی

که در فوق نیز بیان شد  رفتار دزدی دریایی توقیف غیر قانونی و خشونه و غارتگری اسه کیه 

 تواند به  ر سه مورد در فوق اظهار شده تسری داد.می

باشد، ییا خییر؟ از حییث رکین فرض دیگر اینکه جرد دزدی دریایی با تروریسم قابل تطبیق می

 ا در اجیزای  ای زیادی وجود دارد. این مشیابههتروریسم و دزدی دریایی مشابهه مادی بین

محتلف رکن مادی قابل مالحظه اسه. در اقساد جرائم تروریستی نیز رفتیار مید نظیر در جیرد 

قابیل مشیا ده « توقیف غیر قانونی  مراه با خشونه یا  ر عمل غارتگرانیه»دزدی دریایی یعنی 

کنوانسیون حقوق دریا ا  م اشیکال مختلیف  مکیاری  101ماده  «ج»و « ب»ی بند ااسه. در 

 یر گونیه مشیارکه « ب»نسبه به این جرد به عنوان رفتار مجرمانه دکیر شیده اسیه. در بنید 

دوافلبانه در  دایه یک کشتی یا  واپیما با علم به اینکه آن کشیتی ییا  واپیمیا مرتکیب جیرد 

مل تحریک آمیز یا تسهیل ارادی دزدی درییایی، جیرد  ر ع« ج»شود و در بند دزدی دریایی می

شناخته شده اسه. بدیهی اسه این دو شق که نوعی مساعدت نسیبه بیه عمیل دزدی درییایی 

 (38: 1396پوربافرانی و دیگران، )تواند دقیقا  نسبه به جرائم تروریستی  م تحقق یابد. اسه می

باشد. بنیابراین بایید مشیخد ادی جرد میاز نظر موضوع جرد نیز که از مهمترین اجزاء رکن م

انگاری و نییز  یدف گردد. چرا که در مصادیق جردشود که جرد بر روی چه موضوعی واق  می

باشد. در جرد قتل، موضوع حمایه از حییات انسیانی اسیه، در آن حمایه از موضوع جرد می

و ...در جرد دزدی دریایی باشد جرائم علیه اموال موضوع حمایه از امنیه مالی آحاد جامعه می

کشتی یا  واپیما یا اشخاص یا امیوال »کنوانسیون دریا ا آمده  101موضوع جرد به موجب ماده 

گیذار مقیرر کیرده: قانون 1392قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب  279در ماده «. موجود در آن

 بیه اسیه،  یاآن ارعیاب ییا مردد ناموم یا مال جان، قصد به سالح کشیدن از عبارت محاربه»

 چنید ییا ییک سیوی بیه شخصی انگیزه با کسی  رگاه. گردد محیط در ناامنی موجب که نحوی

 میردد روی بیه کیه کسی نیز و باشد نداشته عمومی جنبه او عمل و بکشد سالح خاص شخد

موضوع « .شودنمی محسوب محارب نشود، امنیه سلب موجب ناتوانی اثر در ولی بکشد، سالح

باشد. که بیا آنچیه در که در صدر ماده بیان شده اسه: جان، مال و ناموم می این جرد  مانطور

خوانی دارد. چرا که در  ر دو جان انسان و میال ایشیان کنوانسیون مزبور بیان شد  م 101ماده 

موضوعیه دارد. در جرد افساد فی االرض  م به  مین فرییق آنچیه موضیوع جیرد محسیوب 

مامیه جسمی اشخاص از یک سو و امنیه کشیور و حاکمییه از گردد، امنیه جان، مال و تمی

باشد. بنابراین موضوع جرد دزدی دریایی با موضوع جرد افسیاد فیی االرض نییز سوی دیگر می
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تروریستی به صورت ترکیبی و  یم زملین جیان، میال و امنییه  جرائمباشد. در قابل تسری می

 ایی حتی از حیث اجزای رکین میادی تعارض افتد. البته واضح اسه که ا به مخافره میانسان

بین دو جرد دزدی دریایی و جرائم تروریستی، محاربه و افساد فی االرض وجود دارد. به عنوان 

 واپیما و کشتی( موضوعیه داشته و باید )مثال در جرد دزدی دریایی الزاما  وسیله ارتکاب جرد 

یی که تحه حاکمییه  ییچ کشیوری نیسیه  امکان ارتکاب جرد نیز در دریا ای آزاد یا مکان

( که به نظر چندان در بازخورد بیا ایین مسیئله کیه 39: 1396پور بافرانی و دیگران، شود )واق  

 باشند.به نظر یکسان می« موضوع مورد حمایه»و « رفتار مرتکب»شاکله اصلی رکن مادی یعنی 

نی جرد بیا عنصیر روانیی جیرد حال اگر بخوا یم جرائمی که در فوق بیان شد از منظر رکن روا

دزدی دریایی یکسان انگاری و تطبیق کنیم، باید رأی بر عیدد مطابقیه جیرد دزدی درییایی بیا 

کنوانسیون دریا ا را  101برخی از مصادیق در پی  گفته داد. با توجه به اینکه اگر بخوا یم ماده 

ه این میاده دزدی درییایی مسامحتا  عنصر قانونی جرد دزدی دریایی مالك قرار د یم، به صراح

انجیاد شیود. ایین در حیالی اسیه کیه در جیرائم تروریسیتی، داشیتن « مقاصد شخصی»باید با 

 ای سیاسی موضوعیه دارد. از فرفی در جرد محاربه انگیزه شخد اگیر جنبیه عمیومی انگیزه

یی را تیوان دزدی درییاداشته باشد، رفتار مصادیقی از جرد محاربه خوا د بود. کیه بیه نظیر می

دارای جنبه عمومی دانسه. در جرد افساد فی االرض  م قصد شخد شخصی خارج از جنبیه 

 شخصی نف  و یا انتقاد و یا ارعاب به صورت گسترده و... نیسه.

به  ر حال با توجه به آنچه در یکسان انگاری برخی جیرائم بیا جیرد دزدی درییایی بییان شید، 

بیان شده به صورت میوردی از منظیر ارکیان  جرائمبا توان به صراحه اذعان کرد این جرد نمی

توان آن را بر اسام این مصادیق محاکمیه و ییا مجیازات کیرد. متشکله مشابهه تاد داشته و می

راسیتا و بیه فراخیور بیود سینج بینی این رفتار را  مگذار بایسه پی رسد قانونپس به نظر می

ای ادیق جرائم دزدی دریایی را به موجیب مصیوبهالملل داشته و مص ای بینکشور با کنوانسیون

 به تصویب رساند.

 انگاری بزه دزدی دریاییفقدان جرم -2-2

دزدی دریایی ممکن اسه اقداماتی انجاد داده باشد که در بردارنده جرائمی از قبیل محاربه، قتل، 

بعضیی از  راپیذیرفه، زیی تیوانیفیور کامیل نم سرقه مسلحانه و غیره باشد. این عقیده را بیه

مثل برانگیختن مرتکب یا تسهیل عمل ارتکیابی مرتکیب در  عنصر مادی دزدی دریایی مصادیق

باشیند و که از نظر حقوق داخلی ما یتا  معاونه در جرد ارتکابی می 101بند ای الف و ب ماده.

ن داخلیی بیا اند که آیا مطابق قیانواند،  مراه با ابهاماتیبه عنوان جرد مستقل در نظر گرفته شده

شوند یا اینکه بایستی مجازات جرد می توجه به جرد اصلی ارتکابی، معاون در آن جرد محسوب



120 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و هفت 

 1399تابستان  

 
 
 

اصلی را برای آنها در نظر گرفه؟ خشونه جدای از ابهامی که در خود ماده وجود دارد، واجید 

ضی مفهومی گسترده و شامل عناوین مجرمانه متعدد علیه اشخاص و اموال اسه.  رچند برای بع

توان در حقوق داخلی ایران معادل یا مشابهی پیدا کرد، اما معادل کاملی برای  ا میاز مصادیق آن

ای کیه در قیوانین مصادیق دزدی دریایی در قوانین ایران وجود ندارد. از فرفی عناوین مجرمانیه

 ال معمیولمللیی کیه اداخلی آمده، فقط به عنوان یک جرد عادی مطرح اسیه نیه ییک جیرد بین

سیرزمینی  صیالحیهیافته و در فراسیوی شده و سازمانریزیبرنامه احتماال صورت گسترده و به

دزدی دریایی به عنوان یک جرد عادی انتظارات  یابند. و جدای از این مجازات کردنارتکاب می

 (121، 1397حسین پور  ایرانی، کند )یالمللی را برآورده نماسناد بین

نیز به دالیلی نظییر  1982المللی مانند کنوانسیون ه اعمال قواعد و موازین بینالبته گفتنی اسه ک

 ا چندان را گشا نبوده و  مچنین اعمال صالحیه جهانی نیز به دلییل نقد موجود در متن آن

انگاری دزدی دریایی در قوانین داخلی کشور ا اسه قابل انجیاد نیسیه. از این که نیازمند جرد

د به قوانین داخلی مرتبط با موضوع دزدی دریایی نظیر، سرقه مسلحانه، افساد فرف دیگر، استنا

ربایی و... نیز  رچند که ممکن اسه بتواند موقتا  مشکل فقدان قانون اختصاصیی االرض، آددفی

 ا با دزدی دریایی کیاری مشیکل بیوده و بیه درباره دزدی دریایی را برفرف نماید اما تطبیق آن

صریح، از سوی قضات تفسیر پذیر بوده و نهایتا  منجر بیه تشیتّه آراء خوا ید دلیل فقدان ند 

شد.  مچنین شورای امنیّه نیز در قالب صیدور قطعنامیه، بیر جیرد انگیاری دزدی درییایی در 

مقررات داخلی کشور ا تأکید نموده اسه. افزون بر آن بسیاری از کشور ای کمتر توسعه یافتیه 

اند.  مچنین گفتنیی اسیه کیه انگاری نمودهجرد را در قوانین داخلی جردمانند کنیا و... نیز این 

: 1396حسن پور  میر عرب، اسه )جرد انگاری دزدی دریایی از دیدگاه شرعی نیز بدون اشکال 

 ای بیان شده در باال، باید گفه که وض  قانون اختصاصی در (. لذا با توجه به جمی  استدالل44

وق کیفیری اییران مطلیوب بیوده و را گشیای سیسیتم قضیایی بیرای باب دزدی دریایی در حق

رسیدگی به این موضوع خوا د بود و بدین فریق یکیی از مشیکالت سیاسیه کیفیری تقنینیی 

 حقوق کیفری ایران دربار  یک جرد مهّم، رف  خوا د شد.

 نتیجه گیری

بیه  کیه قیانونی رکن اول، گرفه  نظر در را سه رکن وجودی این توانمی دریایی دزدی جرد برای

 کشور ا داخلی قوانین یعنی آن مکمل البته و دریا حقوق 1982 کنوانسیون 101ماد   با خاص فور

 بر سلطه ایجاد و نامشروع آمیزِ خشونه اعمال صورت به که رکن مادی اسه. دود، شناسایی قابل

 از اسه عبارت که یمعنو رکن در سود، و اسه توصیف قابل  واپیما یا یک شناور جزئیه یا کلیه

 از فیار  که شود توجه بایستی فوق. ضمن این که اعمال ارتکاب از شخصی انگیز  و داشتن  دف
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 و دولتی غیر  واپیمای یا شناور دخاله  ا،دوله از حاکمیه خارج منافق در جرد وقوع ارکان، این

محسیوب  درییایی دزدی تحقیق در اساسی  واپیما( شروط یا )شناور فرف دو حداقل وجود لزود

در مورد بررسی سیاسه کیفری ایران در خصوص پدییده دزدی درییایی بایید اذغیان شوند. می

را تصویب ننموده و  مین امر موجب تردید برخیی  1982و  1958نمود که ایران دو کنوانسیون 

در صالحیه ایران برای محاکمه دزدان دریایی شده اسه. با وجود این، باید گفه اگیر چیه دو 

نوانسیون مذکور به فور خاص موادی را به دزدی دریایی اختصاص داده و توسط کشور ما نیز ک

 ای دیگری که مرتبط با دزدی دریایی و تروریسیم اند ولی در این باره، کنوانسیونتصویب نشده

انید مورد تصویب کشورمان نیز قرار گرفته 1979و  1988 ای دریایی  ستند از جمله کنوانسیون

  ای سیابق  سییتند.تر از کنوانسییوناحصییاء شیده نییز موسیی  جیرائمحییث صیالحیه و  و از

تواننید در  یر دو حیوز  شیکلی و میا وی، مقرراتیی را بیرای اعمیال  ای فیوق میکنوانسیون

فیرا م نماینید. در   یاآنصالحیه درباره مرتکبان دزدی دریایی و  مچنین محاکمه و مجازات 

صالحیتی مثل اصل صالحیه جهانی و اصل صالحیه تبعیی در  حوز  شکلی با توجه به اصول

بسیاری از اشکال دزدی دریایی، مبنای صالحیتی مناسبی برای محاکمۀ مرتکبان دزدی دریایی در 

از  1988و  1979 ای گردد. در حوز  ما وی نییز در کنوانسییون ای کشورمان فرا م میدادگاه

 یا جیرد بیرای آن جرائمه به ما یه و شدّت این کشور ای عضو خواسته شده اسه که با توج

انگاری صورت بگیرد، اما متأسفانه قانون خاصی در این زمینه در حقوق داخلیی نیداریم و بایید 

تواند با عناوین عامی مثل آدد ربیایی، گفه جرد دزدی دریایی در حقوق داخلی حسب مورد می

رسد تنظیم ات باشد. بنابراین به نظر میمحاربه، سرقه مسلحانه، قتل و ضرب و جرح قابل مجاز

حقیوق  1982 ای و تصویب سندی جدید، ضرورتی نداشته باشد، زیرا در چارچوب کنوانسیون

مقابله با اعمال غیرقانونی، بیاالخد دو کنوانسییون اخییر  1988من  گروگانگیری  1979دریا ا، 

و امکان تعقیب و محاکمیه میانعی توان با این پدید  مذمود مبارزه نمود و از حیث صالحیه می

 وجود ندارد.

 

 منابع

(، درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی باا 1396پور بافرانی، حسن، امیدی، علی، قلی زاده، بهروز، )

با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی(، مجله مطالعات حقاوقی دانگاگاه رایراز، دوره )تروریسم 

 .2ش ، 9

الملل دریاها: کنوانسیون حقوق دریاهاا، اااس ساوم، (، حقوق بین1386حبیبی محمد، ) پورنوری، منصور و

 تهران، انتگارات مهد حقوق.
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(، ضارورت جارم انگااری دزدی دریاایی در حقاوق کی اری 1396پور، محسن؛ میرعرب رضی، رضا، )حسن

 .2 ۀرمار، 3ایران، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دورۀ 

 رسایدیی صاححی  اعمال حقوقی اگم اندازهای و هااالش(، 1397و ایرانی، رهرام، )حسین پور، خسرو 

 .15 ۀرماردریاها، فصلنامۀ علوم دریایی،  حقوق آموزش بر تأکید با دزدان دریایی، با مبارزۀ در ایران

 .11( مجلۀ کانون وکح، رمارۀ هامدلم هوم و ) ییجنا(، سیاس  1376حسینی، سید محمد، )

(، حقوق جااای عماومی در مطالعاۀ 1385جحل الدین و دهقان، حمید و خسروراهی، قدرت اهلل، ) قیاسی،

 تطبیقی اسحم و حقوق موضوعه، قم، پژوهگگاه حوزه و دانگگاه.

فقاه ، نساهه الکترونیا ، بریرفتاه از  مقتدایی، مدرسه استاد فقه خارج (، درس1388مقتدایی، مرتضی، )

 http://www.eshia.ir/feqhسای  به آدرس: 

 ،تهران الزرژ، نیستیکر ییجنا اس یس کتاب بر مترجم گگ تاریپ ،(1375) ن،یحس یعل ،یبادآ ابرند ینج 

 .لدای انتگارات

 سومالی، حوادث بر مروری الملل،بین حقوق و دریایی دزدی (1389فرخااد، ) جهانی، و مرتضی اس اد، نج ی

 ملال ساازمان مطالعاات ایرانی انجمن نارر، الملل،بین حقوق منظر از دریایی دزدی مقاالت مجموعه
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