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 اهایملل متحد در مورد حقوق در ونیکنوانس یها یموانع و کاست

 ییایدر یرابطه با مجادله با دزد در

 2ی باالجورشریسیده مهشید میر/  1دکتر امیررضا محمودی

 04/07/1400/ تاریخ پذیرش  21/06/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

اسلت  بله    افتله ی شیافلاا  یا  به مقدار قابل  محظهله   ییایدر یدزد یها تیفعال ریاخ یها  در سال

 یکایو آمر ایجنوب شرق آس یو آب ها یاز جمله سواظ  سومال ییایمناطق در یکه در برخ یطور

 یبله منلاطق امنل    ییایل از منهر دزدان در و شود یم دهیدر آن د یعیواقعه به شک  وس نیا ،یجنوب

سلاالهه   گردد یم جادیا ییایدر یکه به سبب دزد یاقتصاد یبدل شده است  ضررها تشانیالفع یبرا

مواجه ساخته اسلت    یا دهیرا با مشکحت عد یکه جامعه جهاه یبه طور ؛رسد یدالر م اردهایلیبه م

 اهلا یملورد ظقلوق در  ملل  متحلد در    ونیارتباط توسط کنواهس نیکه در ا یالملل نیب یقواعد ظقوق

خلود ادامله    اتیبه ظ رییاست که بدون تغ یدیمد یها است سال دهیوضع گرد 1۹۸2 سالمصوب 

 فیو توق ییایدر یعناصر شک  دهنده دزد قیدق فیهمچون توص یکه در موضوعات فراواه ،دهد یم

 درله ألذا ایلن مسل    گردد یمشاهده م یاهکار قاب  ریغ یهاهواقص و کمبود ییایو محاکمه دزدان در

واقعله و   نیل ثر بلا ا ؤموجود در رابطله بلا هحلوه مجادلله مل     قاهون  یها یکاست یبا بررس ظاضر مقاله

 قرار گرفته است  یموضوع، مورد هقد و بررس یظقوق یکمبودها یساماهده یچگوهگ

      ییایو محاکمه دزدان در فیتوق ،اهایظقوق در 1۹۸2 ونیکنواهس ،ییایدر یدزد :واژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
1
 مسئول( سندهی  )هوالهیجانواظد  یداهشگاه آزاد اسحم ،علوم اهساهیداهشکده  ،ت علمیأاستادیار و عضو هی 

amirreza.mahmodi@gmail.com 
  الهیجانواظد  یداهشگاه آزاد اسحم ،علوم اهساهیداهشکده  ،اسیجاا و جرم شنارشد ظقوق  یکارشناسداهشجوی  2

mahshid.miri.id@gmail.com 

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                            1400 اتبستان ،3ی ایپپ ، 2شماره ، 2 دوره علمی حقوق و مطالعات نوین،فصلناهم 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

2 
 

 مقدمه

بله    داشته است یا قاب  محظهه شرفتیپ ییایتجارت در ،یو اقتصاد یاز ههر مال ریاخ یها در سال

 ییایل در یهلا  و راه ایل در قیل از طر ردیگ یصورت م ایکه در ده یاز هود درصد تجارت شیکه ب یطور

ظمل  و هقل    بله  هسلبت   داریل روز افاون و پا یتقاضا نی( اazubike, 2019, 144  )گردد یم یعمل

   به هر ظال در سالدیهما نیمأرا ت ییایدر یها در راه ریس تیکه امن گردد یم یریتداب خذموجب ا

 یدزد یهلا   تیل فعال ،ییایل مهل  در  یرهایمسل  ریو سلا  یعدن و سواظ  سومال جیدر خل ریاخ یها

کله تلا    نیل ( بلا وجلود ا  akipek, 2019, 13داشته است  ) شیافاا یا  به طور قاب  محظهه ییایدر

 وسلتن یاما با به وقوع پ ،هدارد یتیاهم گرید ییایدر یکه دزد رفت یگمان م شیپ الظدود پنجاه س

 نیل سلاخته اسلت  ا   انیل خود را هما یالملل نیاز موضوعات مه  ب یکیبه عنوان  گریبار د ریاخ عیوقا

  یمل  و بحلت تبلد   أرا به محل  ت  ییایظم  و هق  در تیامن ،ییایدر یدزد عیدر شمار وقا شیاافا

ظم  و هقل  ملورد اسلتهاده قلرار      یبرا یا  لهیبه عنوان وس ییایدر یها که راه یکرده است  از زماه

 (21، 13۹1زاده،  یوجود داشته است  )تق ایه ییایدر یگرفت، دزد

را هدف ظمحت خلود قلرار    یتجار یها  یکه کشت  ،1ها  ییایتراک ،یخیاساس اسناد و شواهد تار بر

( در meray, 1963, 107  )شلوهد  یدر جهلان شلناخته مل    ییایل دزدان در نیبه عنوان اول ،دادهد یم

مواقلع جلدا کلردن آن از     یخود را ظهظ هموده است اما برخل  تیموجود ییایدر یدزد ،خیطول تار

از ههلر   الملل   نیمخصوصاً در ظقوق بل  ؛کند یمشک  جلوه م اریبس ایدر در افتهیات وقوع یعمل گرید

  2ییایل از دزد درکورسلان    یوجلوه افتلراق مهلاه    یدیل مد یهلا   ملدت  ،اتیو خصوص یظقوق جیهتا

 ,akipek)  شلد  یبله کلار گرفتله مل     یکسلاه یهامشخص ماهده بود و در ارتباط با هر دو واژه مههوم 

2019, 17) 

اهلد   شلک  گرفتله   ییایل در یدر رابلط بلا دزد   1۹۸2 اهلا یظقوق در ونیکه در قالب کنواهس یاظکام

مجادله همه جاهبله   کی یوجود دارد، باشد  برا نهیزم نیکه در ا یمشکحت یامروز جوابگو تواهد یهم

 یرابطله اظکلام ظقلوق    نیل   در اردیصلورت پلذ   یستیبا دیثر و متناسب با هوع تهدؤم یاستراتژ کی

امروز  طیظال ظاضر مد ههر قرار دادن شرا در  ردیقرار گ دههریتجد مورد یستیبا یالملل نیب وجودم

که در رابطه بلا   یراتییتغ هاتیتوص نیبا ا نیشده است، بنابرا یهیامر بد کیبه   یتبد یجامعه جهاه

                                                           
1
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 تواهلد  یوجلود دارد مل   ییایدر یدر رابطه با دزد 1۹۸2 یاهایظقوق در ونیاظکام موجود در کنواهس

 تر شود  ه و به روز تر و کارآمداصحح شد

 اهایحقوق در ونیکنوانس 1۰1ماده آزاد طبق  یایحذف شرط در  -1

ملاده   نیل واقلع گشلته اسلت  اظکلام ا     ینل یب  شیآزاد مورد پ یایمنحصراً در در ییایدر یوقوع دزد

را  ییایل در یدر رابطله بلا مجادلله بلا دزد     اهایظقوق در ونیکنواهس 100ماده  لهیکه به وس یتعهد

ملاده بله شلک  قابل       نیاضافه بر آن اظکام ا  است الشعاع قرار داده  کرده است را تحت ینیب شیپ

هموده اسلت  اهحصلار    فیتضع ییایدر یمابور را در رابطه با دزد ونیاظکام کنواهس ریسا یا  همحظه

هلا   آب ریدر سا یاعمال نیبدون مجازات ماهدن چن یآزاد به معن یایصرفاً در در ییایدر یوقوع دزد

 بآ تیل امن نیمأکه در قبال تل  یا  ههیبنا به وظ ی( دولت ساظلbaykal, 1998, 63باشد  ) تواهد یم

مسلئوالن آن ظادثله را بازداشلت و     ،یظوادث نیدارد محق است که در صورت بروز چن یساظل یها

در ظلال ظرکلت بله تعلر  در      یدر صورت مواجهه کشلت  ،یدولت ساظل نی  همچندیمحاکمه هما

کله دوللت    ی  در صلورت دیهما یرا محاکمه م انیخود تعر  را خاتمه و خاط یچارچوب ظقوق داخل

 ,burgessمسلئول شلناخته خواهلد شلد  )     اوردیل خود را به جا ه ههیوظ نیا طحعبا وجود ا یساظل

 جادیا یالزم را برا تیکه ظرف ییها دولت یلیم یو ب یکار  ک  یستیبا گرید ی(  از سو300 ,2006

 مدههر قرار داد   ایهدارهد ه شان یداخل یها آب تیامن

هتلوان   یهشده بلود کله اگلر در کشلور     ینیب شیپ اهایظقوق در ونیکنواهس بیزمان طرح و تصو در

باشد که هتواهد  فیآهقدر ضع تیآن ظاکم یشد ول یکار نیموفق به چن ایکرد و  سیسأت یتیظاکم

طرح شلود    یستیبا ییکند، چه راهکارها نیمأرا ت یداخل یها آب تیکشور و به تبع آن امن تیامن

 گوهله  چیهل  ییایل در یبلا دزد  یبا مدههر قرار دادن مجادله دولت ساظل اهایظقوق در ونیواهسدر کن

 تلوان  یمل  تلر  قیل با هگلاه دق  یاست  در مثال کشور سومال رفتهیباب صورت هپذ نیدر ا یقیارائه طر

 یهلا  در آب ییایل در یوجود دارد که تلوان مجادلله بلا دزد    یادیز یکه در جهان کشورها افتیدر

امکلان   یظقلوق  سلت  یضلعف س   یل اهلد بله دل    اگر ه  توان آن را داشلته  ایو  ؛هدارهدرا  شان یداخل

 و عادالهه آن را هدارهد  حیمحاکمه صح

و بله   دهلد  یقلرار مل    یل مادوازده خود را  یداخل یها ظدود آب یه  که کشور یاضافه بر آن زماه

 یداخل یها بآ نیهداشته باشد، ا ایرا ه ییایدر یبا دزد یو ظقوق یتوان مجادله اباار  ایدهبال آن ه

آن درخواهلد آملد  در جهلت     یقاهوه ریغ تیمنطقه امن جهت فعال کیبه ماهند  ییایدزدان در یبرا

 تیل با اظترام کام  به ظاکم ،می بایست ییایدر یدر رابطه با مجادله با دزد قیظک  مض نیا اصحح
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آزاد،  یایل در ایل و  یداخلل  یها آب  یاز قب ییایبدون در ههر گرفتن هوع مناطق در ،ها مطلق دولت

 ،یبا هر هوع هلدف شخصل   یبه اشخاص و اموال موجود در کشت ایو  ریدر ظال س یچناهچه به کشت

بلا آن   انیل شلده و خاط  یتلقل  ییایل در یمصداق اعمال دزد ،ردیصورت پذ یمشروع اه دیاعمال شد

در  اهلا یظقلوق در  ونیکنواهسل  10۵اظکام ملاده   راتییتغ نیشوهد  با ا ییمحاک  قضا  یعنوان تحو

 جرا خواهد ماهد اإل  الزم ایآب ها ه ریآزاد در سا یاهایه با دررابط

 ینیسرزم یای( در دریمداوم )فور بیحق تعق ییشناسا -2

 یظق ،مداوم وضع شده بیبا عنوان ظق تعق اهایظقوق در ونیکنواهس 111ده که به موجب ما یظق

و  نیقلواه  ضهاق رود یکه اظتمال م یا یخارج یها  یهسبت به کشت یاست که از طرف دولت ساظل

 نی( به موجب ا121، 13۸3 ،و ظبیبی یهور   )پورگردد ید اعمال منشده باش یههامات کشور ساظل

بلا ورود   ،ادامه داشته باشد ایآزاد ه یها شروع شده و در آب ینیسرزم یها آبکه در  یبیظق، تعق

ظقلوق   ونیکنواهسل  یاظکام ظقلوق  از منهر گریکشور د ینیسرزم یها به آب ییایدزدان در یکشت

 یتا مرزها یبیتعق نی( اهحصار ادامه چن71، 13۹4پور،  نی  )ظسباشد یهم ریپذ امکان بیتعق اهایدر

کشلور   یسلاظل  یها به آب ییایدزدان در یدر هنگام ورود کشت بیتعق توقفکشور ثالت و  ییایدر

 یخلاص آن و وجلود مرزهلا    ییایل جغراف طیشرا  یبه دل ایآس یشرق یجنوب یها در مثال آب گرید

جهلت فلرار از دسلت قلاهون شلده اسلت         ییایل دزدان در یبلرا  ازیل امت جلاد یمجاور ه ، باعت ا یآب

(Collins-Hassan, 2009, 95ًخصوصا ) یدر رابطله بلا مجادلله بلا دزد     یدولت سلاظل  که یزماه 

 با ورود به آب ییایمجادله هداشته باشد، دزدان در یبرا یلیم اصحً ایک  توان بوده باشد و  ای ییایدر

 بیل که کشلور تعق  ی  تنها در صورتابندی ییرها بیاز تعق یبه راظت تواهند یآن کشور م یساظل یها

ادامه داشلته باشلد املا     تواهد یم بیتعق نیداشته باشد، ا یکشور ساظل زرا ا بیکننده اذن ادامه تعق

کله   باشلد  یو اصلول خلاص مل    نیلی آ یهبلوده و دارا  طیبس یدر ههر داشت که گرفتن اذن امر دیبا

دزدان  یپروسله کشلت   نیل است که در ا یهی(  بدDahelvang, 2006, 20زمان بر باشد  ) تواهد یم

  ابدیهجات  بیتعقاز  تواهد یم یبه راظت ییایدر

رابطه مشاهده کلرد کله در    نیمابور را در ا ونیاظکام کنواهس یها  یکاست توان یم حاتیتوض نیا با

 تیل به بهاهه مطلق بلودن ظاکم  ب،یدر رابطه با هحوه تعق یمقوله مجادله، قرار دادن هر گوهه ظدود

 تلوان  یمل  اهلا، یظقوق در ونیکنواهس 111  در رابطه با اصحح ماده رسد یبه ههر هم ییها عقح دولت

از آن منطقله   ایل ه بیل باشلد تعق  وسلته یبه وقلوع پ  یا در هر منطقه ییایدر یدزد تیگهت که فعال

 بیل تعق أمبلد  یعنل یخارج خواهد شلد    یو اظکام ماده مابور از ظالت ظصر رفتیصورت خواهد پذ
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مجلاور کشلور    بلا منطقله   ینیسلرزم  یایدر و یریالجاا  مجمع یها آب ،یداخل یها صرفاً آبر گید

مجادلله و   نیل ا راتیثأتل  نیبل  یفلور  بیل کننده هخواهد بود  در رابطه با استهاده از ظق تعق بیتعق

دوللت،   تیظهظ ظرمت ظاکم یخاطر برا نیتعادل برقرار گردد  به هم کی یستیدولت با تیظاکم

ملدت   یظق از مرجع صالح کشور گرفته شده و به صلورت تلوافق   نیاز قب  اذن استهاده از ا یستیبا

 و اتمام آن در ههر گرفته شود  بیدر جهت تعق یدزمان محدو

 چند جانبه ایدو  یا  منطقه یها  یهمکار یبرقرار -3

مشخص است  اما  ییایدر یجهت مجادله با دزد بیدر رابطه با ظق تعق قیک  وضع قواعد مض ریثأت

خلود   تیظاکم کیاکثر کشورها در رابطه با تشر یلیم  یب  یرابطه به دل نیدر ا یشنهادیپ راتییتغ

و هلوع   ییایل جغراف تیل مشک  با توجه به موقع نیظ  ا ی  براگردد یمواجه م یا  دهیبا مشکحت عد

 تواهلد  یمل  یا  منطقله  یهلا   یهمکلار  یبلرا  ییهلا   نهیزم جادیها ا دولت انیم ییایدزدان در دیتهد

کوچلک و بلار     رهیل صلدها جا  یکله دارا  ایهموهه در منطقه جنوب شرق آسل  ی  براردیصورت پذ

  یها تبلد  دولت انیم یا  منطقه یها  یهمکار ،یالملل  نیب کیبار یاه و آبراه ها  جیدر خل باشد، یم

 یمنلاطق ملرز   ن کله اخلتحط  ( چلو Collins-Hassan, 2009, 102مه  شده است  ) امالا کیبه 

    شود یم گریبه کشور د یکشور یها جهت فرار از آب ییایدزدان در یسهولت برا جادیباعت ا

 ،منلاطق  ییایل و شلک  جغراف  دیل با در ههر گرفتن هلوع تهد  یا  منطقه یها  یهمکار جادیا هیسا در

 جلاد یو ا ییایل و در ییهلوا  یهلا   ماهند گشلت  یههارت یاباارها یریبه کارگ ،یاطحعات یها  یهمکار

  ردیصورت پذ تواهد یثر مؤم ریتداب ریو سا ییایخاص مجادله با دزدان در یمشترک ههام یها گاهیپا

کشورها شلده   انیم اهایظقوق در ونیاعمال اظکام کنواهس  یموجب تسه ییها  یهمکار نیچن نیا

کلاهش خواهلد    ییایکشورها را در رابطه با مجادله با دزدان در انیشده م جادیا یو تعارضات اظتمال

 ،یاهلدوها  یکشلورها  انیل کله م  یا  منطقله  یرابطه، به همکار نیهموهه مه  در ا کیداد  به عنوان 

 نیسلنگ  کیل مهل  و داشلتن تراف   یهلا  کشورها به آبراه نیصاظب بودن ا  یو سنگاپور به دل یمالا

 ,pathakاشلاره کلرد  )   تلوان  یمل  ییایدر یدزد یها  تیها در جهت مجادله با فعاله در آبرا ییایدر

جهلت   ییایل و در ییهلوا  یهلا   و اسلتهاده از گشلت   یتبادل اطحعلات  ،یهمکار نی( در ا70 ,2005

منطقله شلده    نیدر ا ییاید ظمحت دزدان درباعت کاهش در تعدا ییایظمله دزدان در زا یریشگیپ

از بابلت   ایل از هقلاط ظادثله خ   یکل یهه چندان دور  یها منطقه در سال نیتوجه داشت ا دیاست  با

جنلوب   یکشلورها  انیل م یهامله همکلار    موافقت گریشد  هموهه بارز د یم یتلق ییایدر ی هایدزد

هامه کله از    موافقت نیاست  در ا ییایظمحت مسلح و ظمحت دزدان در باجهت مجادله  ایشرق آس
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و ظمحت مسللح   ییایدر مجادله با دزدان در یدر جهت همکار یاجرا شد به شک  جد 2006سال 

 (winn-govern, 2008, 228صورت گرفته است  ) یعیوس یها  تیفعال یبه شک  تبادل اطحعات

 تیامن یآور هم جهت با احکام شورا  الزام یها  استفاده از روش -4

آزاد  یها در خارج از آب یظت ییایدر یدزد یها  تیکه فعال نیبا مد ههر قرار دادن ا گریاز طرف د

ملی بایسلت   سلازمان ملل  متحلد     تیامن یشورا ،دیرا مخت  هما یالملل  نیب تیصلح و امن تواهد یم

 تیل امن ی  بله عنلوان هموهله شلورا    دیاتخاذ هما یا  العاده  فوق اتمیدست به ابتکار عم  باهد و تصم

 جیدر خلل  ییایل منشور سازمان مل  ظمحت دزدان در VIIبا ظرکت در چارچوب فص   مل سازمان 

کلرده، و در رابطله    یتلق یالملل  نیب تیکننده صلح و امن دیرا با عنوان تهد یسومال یها عدن و آب

با توجه  ماتیتصم نی( در ا117، 13۸۹ه است  )چشمه خاور، را صادر همود یاظکام یسر کیبا آن 

 شیاز افلاا  یریشلگ یپ نیو همچنل  ییایل دزدان در داتیاز تهد یریجلوگ در یسومال ییاهابه عدم تو

 یدوللت موقلت سلومال    یاریو  تیها در جهت ظما دولت ریاز سا ،یایآم دیتهد یها  تیفعال نیچن

اذن  ییایل از قب  جهت مجادله بلا دزدان در  یدعوت به عم  آمد  اضافه بر آن از دولت موقت سومال

صلورت گرفتله    ایل الزم ه ریاذن تلداب  نیل استهاده از ا یآن گرفته شده و برا یخلدا یها ورود به آب

ورد م یالملل  نیظرکت همه جاهبه ب کیدر آن منطقه  ییایدر یمجادله با دزد یبرا نیهمچناست  

هنوز  کایآمر یاکثر کشورها با فرماهده ییایدر یرویمنهور ه نیا یقرار گرفته است  برا یریگ  یتصم

 (akipek, 2019, 177  )دهد یادامه م 200۹خود از سال  تیدر منطقه به فعال

 ییایمحاکمه و مجازات دزدان در -5

را بله   تیل فعال نیل ا ،ییایل در یجهت ظل  مشلک  دزد   یکردن راه دایبا هدف پ یالملل  نیجامعه ب

قلملداد   یالمللل   نیبل  تیل و آن را جنا هکلرد  یتلقل  یالمللل   نیبل  تیصلح و امن یبرا یدیعنوان تهد

آن را داشته باشلد    نیبازداشت، محاکمه و مجازات فاعل تیصحظ یکه هر دولت یبه طور ،ندیهما یم

(karaska-wilson, 2008, 63به عنوان هموهه کنواهس )خلود بله    10۵در ملاده   اهلا یظقوق در ونی

 نیل است  با توجه به اظکام ا پرداختهو بازداشت آهها  ییایدزدان در یضبط کشت در رابطه با یاظکام

 یکشلت  تواهلد  یمل  یباشد هر دولتل  یدولت تیکه خارج از صحظ یهر محل ایآزاد و  یها ماده در آب

کله در کنتلرل    یا  یهلر کشلت   ایل اهلد و    تصرف کرده ییایکه دزدان در یا  یکشت ای ییایدر دزدان

را بازداشلت و املوال آههلا را     ییایل دزدان در تواهنلد  یم نیهمچن ؛دیباشد را ضبط هما ییایدزدان در

در رابطله بلا    ییایل دوللت بازداشلت کننلده دزدان در    تیماده از صلحظ  نیمصادره کنند  در ادامه ا

در رابطله بلا    رالزمیاتخاذ تلداب  تیصحظ نی  همچنمده استآ انیها سخن به مو مجازات آه همحاکم
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ظقوق اشخاص ثالت و با ملد ههلر قلرار     تیبا رعا بوده یکه در آن موجود م یو اموال مایهواپ ،یکشت

 ,karaska-wilson, 2008اسلت  ) شده به کشور بازداشت کننده شناخته  ت،یدادن اصول ظسن ه

 تیصلحظ  یشلناخته شلده و هلر کشلور     یالمللل   نیجرم ب کی نوانکه به ع ییایدر ی( اما دزد69

چون که  باشد یهم یصرفاً جهت مجادله کاف دباش یمحاکمه و مجازات آهها را طبق ظقوق خود دارا م

و  یمقتضل  نیکشورها وضع قواه یدر ظقوق داخل یستیثرتر کردن محاکمه و مجازات آهها باؤم یبرا

    ردیصورت پذ دیمناسب با تهد

خود را در مواجهه  فیتکال یکه کشور یاست که در صورت نیکه از قل  افتاده ا یگریمه  د ضوعمو

امکلان دارد   یها ظتل  نیاز ا یرا به دهبال خواهد داشت  جدا ییها مدیاجرم اهجام هدهد چه پ نیبا ا

 داشلته را در ظقوق خود ه یگوهه قاهوه چیه ییایدر یوجود داشته باشد که در رابطه با دزد یکشور

شلناخته شلده املا     یالمللل   نیجرم بل  ییایدر یهر چند که دزد  یباشد  همچنان که محظهه همود

دارد   ازیهمه جاهبه ه یبه خواست و اراده و همکار یا  بازداشت و محاکمه آهان به طور قاب  محظهه

مشلکحت   کامحً ظلحل  یاز منهر تئور یالملل  نیبه عنوان جرم ب ییایدر یشدن دزد یهر چند تلق

اظتمال بلدون مجلازات ماهلدن دزدان     طیشرا نیباز ه  با ا یو منطق یاما از ههر عمل شود یم دهید

و هماهنگ  کسانیکه همه کشورها به صورت  امکان هدارد یوجود دارد  چون که از ههر عمل ییایدر

رفتلار بلا    حلوه ه نی  بنلابرا نلد یوضع هما ییایدر یرا در رابطه با دزد یکنواختیدر ظقوق خود قواعد 

 یهلا   سلت  یبا توجله بله تهلاوت س    ها  یآهها و اموال موجود در آن کشت یها  یکشت ،ییایدزدان در

سله   یکشلور  ،ییایدر یدزد یهموهه برا یمتهاوت خواهد بود  برا گریبا کشور د یدر کشور یظقوق

در  اًاعدام در ههر گرفتله اسلت  تهلاوت در موضلوعات عملدت      ایظبس ابد و  گریسال ظبس، کشور د

از جاهلب دوللت بازداشلت کننلده      ییایل از دزدان در ی  بعضل کند یم جابیرا ا ییها  تهاوت ایعم  ه

 ییرهلا  بیل و از تعق گردهلد  یاز هر گوهه محاکمه معاف مل  گرید یو در مقاب  بعض دهشو یمحاکمه م

    ابندی یم

مورد ظمله  ییایکه از جاهب دزدان سومال MSV با هام یهند یکشت 2006عنوان هموهه در سال  به

و بازداشت شدگان جهت محاکمه به کشلور   افتهیهجات  ییکایآمر یهارویه لهیقرار گرفته بود به وس

سلال ظلبس محکلوم     7بله   تیو صدور قرار مجرم هداده شدهد و در آهجا بعد از محاکم  یتحو نیاک

اهمارک بازداشلت  د ییایدر یرویکه از طرف ه ییایسومال ییایدزدان در ،در ماجرایی مشابه اماشدهد  

 (akipek, 2019, 205شده بودهد بدون مجازات رها شدهد  )

وجود دارد باعت  اهایظقوق در ونیاظکام مواد کنواهس یمتهاوت که از اجرا یهاریو تهس طیشرا نیا

تهکر که اظتمال عدم محاکمه آهها پس از بازداشت وجلود دارد   نیبا ا ییایدزدان در تیسهولت فعال
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بله شلک     اهلا یظقوق در ونیو اظکام کنواهس  یبای ییرها یتیوضع نیکه از چن نیا یبراشده است  

را بله   ییایل در یمابلور کله دزد   ونیکنواهسل  10۵اظکام ملاده   یستیمورد اجرا واقع شوهد با یثرؤم

 یالمللل   نیبل  تی  صحظردیو اصحح قرار گ ههر دیهموده مورد تجد یتلق یالملل  نیجرم ب کیعنوان 

در  هلاوت املر موجلب ت   نیل ها باشد  چون که ا وابسته به خواست و ههر دولت یستیمحاک  هبا یبرا

   سازد یمواجه م یا  دهیمنهور شده و روهد مجادله را با مشکحت عد

بودن آن  یالملل  نیب هو مشمول محاکم یالملل  نیجرم ب کیبه عنوان  ییایدر یشدن دزد محسوب

ههلر قلرار    دیل در هحلوه محاکمله آن ملورد تجد    یرفتار کنواختیههر قرار دادن اصول با مد یستیبا

صلورت   ییهلا   هیشک  تهلاوت و اصلحظ   نیماده بد نیدر ا ایتوجه داشت هر قدر ه دی  البته باردیگ

جهلت مجادلله همله     یستیو با ستیه یکاف ییایدر یدزد یها  تیمجادله با فعال یرد باز ه  برایپذ

خارج شده  یتا از ظالت امروز ردیصورت پذ یاصحظات یالملل  نیب یهریک وانیجاهبه در اساسنامه د

 نیجهلت مقابلله بلا چنل     یمناسلب  اریبسل  نهیشام  شود تا به عنوان گا ایرا ه ییایدر یو جرم دزد

   ردیمورد استهاده قرار گ یتیالفع

را در جهلت مجادلله بلا     یمناسلب  نهیزم یدر عرصه جهاه یالملل  نیب یهریک وانید  یاص  تشک در

در  یالمللل   نیبل  یهلر یک وانیل د تی( صحظ43، 13۸۹زاده،  گیفراه  آورده است  )ب ییایدر یدزد

خواهد بود   ادیز اریبس یهسبت به ظقوق داخل داریمجادله پا ریثأت شیدر افاا ییایمحاکمه دزدان در

تلوان محاکمله    ایل بوده   یم  یب ییایدر محاکمه دزدان در یدولتکه  یاست که زماه یبدان معن نیا

باشد  از  یمناسب اریبس نهیگا تواهد یم یالملل  نیب یهریک وانید یقطع تیآن را هداشته باشد صحظ

 یبلرا  یعنصر اجبار کیبه عنوان  یالملل  نیب یهریک وانیمحاکمه در د تیوجود صحظ گریطرف د

وضلع   شلان  یرا در ظقوق داخلل  یثرؤمد تا اصحظات و اظکام مناسب و مها به شمار خواهد آ دولت

    ندیهما

کشورها را  ینیسرزم تیصحظ یاهداز  و دست دیتحد  یب یالملل  نیب یهریک وانیمطلق د تیصحظ

 نله یعضلو در هلر زم   یهلا  دوللت  یهمکار ینیب شیبا پ یالملل  نیب یهریک وانی  دبرد یم نیاز ب ایه

 ایل و  نیرا در رابطه با استرداد مجرم ینبج یها  هامه  هر هوع توافق وان،یدر رابطه با عملکرد د یظت

کننلده پروسله محاکمله و      یکننده و تسه عیکار تسر نیخواهد ساخت و با ا یاعمال را منته ریسا

کله   یموقع بدون مجازات هخواهد ماهد و مجلازات  چیجرم مابور ه تیوضع نیمجازات خواهد بود  با ا

 واقع خواهد شد  دیثر و مهؤم می شوداعمال هها آه ب ییایمجرماهه دزدان در تیدر قبال فعال
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 یریگ جهینت

در جامعله   یالملل نیب تیصلح و امن دیدر جهت تهد ییایدزدان در تیسابقه فعال یب شیامروزه افاا

 یظقلوق  یهلا  یکاست مابور هقش یها تیسابقه فعال یب شیافاا نیهمچنان ادامه دارد  در ا یجهاه

و  اهلا یظقلوق در  ونیکنلد  اظکلام کنواهسل    یم دایهمود پ ییایدزدان در شرفتهیپ یدر مقاب  اباارها

بله وجلود    دهیل پد نیل را در جهت مجادلله بلا ا   یمناسب نهیکننده زم یریگ شیپ یها تیفعال ریسا

اظکام مابلور   یستیامروز با طیمشک  با مد ههر قراردادن شرا نیطرف کردن ا بر یاست  برا اوردهیه

وقوع  به یها تیهمه فعال ییایدر یدزد یستیمنهور با نیا ی  براردیههر قرار گ دیدوباره مورد تجد

آزاد هشلود    یآب هلا  عیمحلدود بله وقلا    اًجهان را شلام  شلود و صلرف    یآب ها یدر تمام وستهیپ

خارج شلده و طبلق    قیاز ظالت مض اهایظقوق در ونیشناخته شده در کنواهس بیظق تعق نیهمچن

 یالمللل  نیبل  تیل جنا کیبه عنوان  ییایدر یذکر شده در همه آب ها قاب  اعمال شود  دزد طیشرا

همله   کنواخلت یآن مقررات  یشناخته شده و برا یالملل نیجرم خاص ب کیاز هو به عنوان  یستیبا

در  یسلت یمشلک  با  نیل ن اکلن کلرد   شله یر یها بلرا  نیاز ا یشود  جدا ینیب شیجاهبه و مقبول پ

ههلام واظلد    کیل  یدر جهلت برقلرار   ،یماهنلد سلومال   ،سلتند یه یاسیاستقرار س یکه دارا یمناطق

گرفته  یداخل یها یآرام گوهه اغتشاش و ها هر یتا جلو ردیالزمه صورت پذ یهاو کمک  حتیتسه

بلر ظقلوق در آن منطقله     یمبتنل  یدولت ست یس کیالزم است که  تیغا نیبه ا دنیرس یشود  برا

 سلاکنان آن منلاطق   یشلت یو مع یدر جهت ظل  مشلکحت رفلاه    یستیبا نیشود  اضافه بر ا جادیا

  ردیصورت پذ جهان یاز جاهب همه کشورها یالملل نیهمه جاهبه ب یها یهمکار
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Obstacles and shortcomings of the UN Convention on the Law of the Sea 

In connection with the fight against piracy 

D.r Amirreza Mahmoudi
1
 / Seyyedeh Mahshid Miri Balajourshari

2 

 

Abstract 

In recent years, piracy activities have increased significantly. In some areas, 

including the coasts of Somalia and the waters of Southeast Asia and South 

America, this incident is widely seen and has become a safe haven for pirates. 

The economic losses caused by piracy amount to billions of dollars annually; So 

that the world community has faced many problems. The rules of international 

law enacted in this regard by the United Nations Convention on the Law of the 

Sea, adopted in 1982, have remained unchanged for many years, covering many 

issues, such as the precise description of the elements that make up piracy. And 

the arrest and trial of pirates are undeniable shortcomings. Therefore, this issue 

has been reviewed in the present article by examining the shortcomings of the 

existing law in relation to how to effectively dispute this incident and how to 

organize the legal shortcomings of the issue. 

keywords: Piracy, 1982 Convention on the Law of the Sea, seizure and 

prosecution of pirates. 
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