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چکیده
در سال های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل محظهله ای افلاایش یافتله اسلت بله
طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواظ سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای
جنوبی ،این واقعه به شک وسیعی در آن دیده میشود و از منهر دزدان دریلایی بله منلاطق امنلی
برای فعالیتشان بدل شده است ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد میگردد سلاالهه
به میلیاردها دالر میرسد؛ به طوری که جامعه جهاهی را با مشکحت عدیده ای مواجه ساخته اسلت
قواعد ظقوقی بینالمللی که در این ارتباط توسط کنواهسیون ملل متحلد در ملورد ظقلوق دریاهلا
مصوب سال  1۹۸2وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به ظیات خلود ادامله
میدهد ،که در موضوعات فراواهی همچون توصیف دقیق عناصر شک دهنده دزدی دریایی و توقیف
و محاکمه دزدان دریایی هواقص و کمبودهای غیر قاب اهکاری مشاهده میگردد لذا ایلن مسلأله در
مقاله ظاضر با بررسی کاستی های قاهون موجود در رابطله بلا هحلوه مجادلله ملؤثر بلا ایلن واقعله و
چگوهگی ساماهدهی کمبودهای ظقوقی موضوع ،مورد هقد و بررسی قرار گرفته است
واژگان کلیدی :دزدی دریایی ،کنواهسیون  1۹۸2ظقوق دریاها ،توقیف و محاکمه دزدان دریایی
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مقدمه
در سال های اخیر از ههر مالی و اقتصادی ،تجارت دریایی پیشرفت قاب محظههای داشته است بله
طوری که بیش از هود درصد تجارتی که در دهیا صورت میگیرد از طریلق دریلا و راه هلای دریلایی
عملی میگردد ( )azubike, 2019, 144این تقاضای روز افاون و پایلدار هسلبت بله ظمل و هقل
موجب اخذ تدابیری میگردد که امنیت سیر در راه های دریایی را تأمین هماید به هر ظال در سال
های اخیر در خلیج عدن و سواظ سومالی و سلایر مسلیرهای مهل دریلایی ،فعالیلت هلای دزدی
دریایی به طور قاب محظهه ای افاایش داشته است ( )akipek, 2019, 13بلا وجلود ایلن کله تلا
ظدود پنجاه سال پیش گمان میرفت که دزدی دریایی دیگر اهمیتی هدارد ،اما با به وقوع پیوسلتن
وقایع اخیر بار دیگر به عنوان یکی از موضوعات مه بینالمللی خود را همایلان سلاخته اسلت ایلن
افاایش در شمار وقایع دزدی دریایی ،امنیت ظم و هق دریایی را به محل تأمل و بحلت تبلدی
کرده است از زماهی که راه های دریایی به عنوان وسیله ای برای ظم و هقل ملورد اسلتهاده قلرار
گرفت ،دزدی دریایی هیا وجود داشته است (تقی زاده)21 ،13۹1 ،
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی ،تراکیایی ها ،1که کشتی های تجاری را هدف ظمحت خلود قلرار
میدادهد ،به عنوان اولین دزدان دریلایی در جهلان شلناخته ملیشلوهد ( )meray, 1963, 107در
طول تاریخ ،دزدی دریایی موجودیت خود را ظهظ هموده است اما برخلی مواقلع جلدا کلردن آن از
دیگر عملیات وقوع یافته در دریا بسیار مشک جلوه میکند؛ مخصوصاً در ظقوق بلینالملل از ههلر
2
هتایج ظقوقی و خصوصیات ،ملدت هلای مدیلدی وجلوه افتلراق مهلاهی کورسلان از دزد دریلایی
هامشخص ماهده بود و در ارتباط با هر دو واژه مههوم یکسلاهی بله کلار گرفتله ملیشلد ( akipek,
)2019, 17
اظکامی که در قالب کنواهسیون ظقوق دریاهلا  1۹۸2در رابلط بلا دزدی دریلایی شلک گرفتلهاهلد
همیتواهد امروز جوابگوی مشکحتی که در این زمینه وجود دارد ،باشد برای یک مجادله همه جاهبله
یک استراتژی مؤثر و متناسب با هوع تهدید بایستی صلورت پلذیرد در ایلن رابطله اظکلام ظقلوقی
موجود بینالمللی بایستی مورد تجدیدههر قرار گیرد در ظال ظاضر مد ههر قرار دادن شرایط امروز
جامعه جهاهی تبدی به یک امر بدیهی شده است ،بنابراین با این توصیهات تغییراتی که در رابطه بلا

Thracians.
corsair / privateering.
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اظکام موجود در کنواهسیون ظقوق دریاهای  1۹۸2در رابطه با دزدی دریایی وجلود دارد ملیتواهلد
اصحح شده و به روز تر و کارآمد تر شود
 -1حذف شرط دریای آزاد طبق ماده  1۰1کنوانسیون حقوق دریاها
وقوع دزدی دریایی منحصراً در دریای آزاد مورد پیش بینلی واقلع گشلته اسلت اظکلام ایلن ملاده
تعهدی که به وسیله ماده  100کنواهسیون ظقوق دریاها در رابطله بلا مجادلله بلا دزدی دریلایی را
پیش بینی کرده است را تحت الشعاع قرار داده است اضافه بر آن اظکام این ملاده بله شلک قابل
محظهه ای سایر اظکام کنواهسیون مابور را در رابطه با دزدی دریایی تضعیف هموده اسلت اهحصلار
وقوع دزدی دریایی صرفاً در دریای آزاد به معنی بدون مجازات ماهدن چنین اعمالی در سایر آب هلا
میتواهد باشد ( )baykal, 1998, 63دولت ساظلی بنا به وظیهه ای که در قبال تلأمین امنیلت آب
های ساظلی دارد محق است که در صورت بروز چنین ظوادثی ،مسلئوالن آن ظادثله را بازداشلت و
محاکمه هماید همچنین دولت ساظلی ،در صورت مواجهه کشلتی در ظلال ظرکلت بله تعلر در
چارچوب ظقوق داخلی خود تعر را خاتمه و خاطیان را محاکمه میهماید در صلورتی کله دوللت
ساظلی با وجود اطحع این وظیهه خود را به جا هیلاورد مسلئول شلناخته خواهلد شلد ( burgess,
 )2006, 300از سوی دیگر بایستی ک کاری و بی میلی دولت هایی که ظرفیت الزم را برای ایجاد
امنیت آب های داخلیشان هدارهد هیا مدههر قرار داد
در زمان طرح و تصویب کنواهسیون ظقوق دریاها پیشبینی هشده بلود کله اگلر در کشلوری هتلوان
ظاکمیتی تأسیس کرد و یا موفق به چنین کاری شد ولی آن ظاکمیت آهقدر ضعیف باشد که هتواهد
امنیت کشور و به تبع آن امنیت آب های داخلی را تأمین کند ،چه راهکارهایی بایستی طرح شلود
در کنواهسیون ظقوق دریاها با مدههر قرار دادن مجادله دولت ساظلی بلا دزدی دریلایی هلیچگوهله
ارائه طریقی در این باب صورت هپذیرفته است در مثال کشور سومالی با هگلاه دقیلق تلر ملیتلوان
دریافت که در جهان کشورهای زیادی وجود دارد که تلوان مجادلله بلا دزدی دریلایی در آب هلای
داخلیشان را هدارهد؛ و یا اگر ه توان آن را داشلته اهلد بله دلیل ضلعف سیسلت ظقلوقی امکلان
محاکمه صحیح و عادالهه آن را هدارهد
اضافه بر آن زماهی ه که کشوری ظدود آب های داخلی خود را دوازده مایل قلرار ملیدهلد و بله
دهبال آن هیا توان مجادله ابااری و ظقوقی با دزدی دریایی را هیا هداشته باشد ،این آب های داخلی
برای دزدان دریایی به ماهند یک منطقه امن جهت فعالیت غیر قاهوهی آن درخواهلد آملد در جهلت
اصحح این ظک مضیق در رابطه با مجادله با دزدی دریایی می بایست ،با اظترام کام به ظاکمیلت
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مطلق دولت ها ،بدون در ههر گرفتن هوع مناطق دریایی از قبی آب های داخللی و یلا دریلای آزاد،
چناهچه به کشتی در ظال سیر و یا به اشخاص و اموال موجود در کشتی با هر هوع هلدف شخصلی،
اعمال شدید ها مشروعی صورت پذیرد ،مصداق اعمال دزدی دریلایی تلقلی شلده و خاطیلان بلا آن
عنوان تحوی محاک قضایی شوهد با این تغییرات اظکام ملاده  10۵کنواهسلیون ظقلوق دریاهلا در
رابطه با دریاهای آزاد در سایر آب ها هیا الزم اإلجرا خواهد ماهد
 -2شناسایی حق تعقیب مداوم (فوری) در دریای سرزمینی
ظقی که به موجب ماده  111کنواهسیون ظقوق دریاها با عنوان ظق تعقیب مداوم وضع شده ،ظقی
است که از طرف دولت ساظلی هسبت به کشتی های خارجی ای که اظتمال میرود هاقض قلواهین و
ههامات کشور ساظلی شده باشند اعمال میگردد (پور هوری و ظبیبی )121 ،13۸3 ،به موجب این
ظق ،تعقیبی که در آب های سرزمینی شروع شده و در آب های آزاد هیا ادامه داشته باشد ،بلا ورود
کشتی دزدان دریایی به آب های سرزمینی کشور دیگر از منهر اظکام ظقلوقی کنواهسلیون ظقلوق
دریاها تعقیب امکانپذیر همیباشد (ظسین پور )71 ،13۹4 ،اهحصار ادامه چنین تعقیبی تا مرزهای
دریایی کشور ثالت و توقف تعقیب در هنگام ورود کشتی دزدان دریایی به آب های سلاظلی کشلور
دیگر در مثال آب های جنوبی شرقی آسیا به دلی شرایط جغرافیلایی خلاص آن و وجلود مرزهلای
آبی مجاور ه  ،باعت ایجلاد امتیلاز بلرای دزدان دریلایی جهلت فلرار از دسلت قلاهون شلده اسلت
( )Collins-Hassan, 2009, 95خصوصاً زماهی که دولت سلاظلی در رابطله بلا مجادلله بلا دزدی
دریایی یا ک توان بوده باشد و یا اصحً میلی برای مجادله هداشته باشد ،دزدان دریایی با ورود به آب
های ساظلی آن کشور میتواهند به راظتی از تعقیب رهایی یابند تنها در صورتی که کشلور تعقیلب
کننده اذن ادامه تعقیب را از کشور ساظلی داشته باشد ،این تعقیب میتواهد ادامه داشلته باشلد املا
باید در ههر داشت که گرفتن اذن امری بسیط هبلوده و دارای آیلین و اصلول خلاص ملیباشلد کله
میتواهد زمان بر باشد ( )Dahelvang, 2006, 20بدیهی است که در ایلن پروسله کشلتی دزدان
دریایی به راظتی میتواهد از تعقیب هجات یابد
با این توضیحات میتوان کاستی های اظکام کنواهسیون مابور را در این رابطه مشاهده کلرد کله در
مقوله مجادله ،قرار دادن هر گوهه ظدودی در رابطه با هحوه تعقیب ،به بهاهه مطلق بلودن ظاکمیلت
دولت ها عقحیی به ههر همیرسد در رابطه با اصحح ماده  111کنواهسیون ظقوق دریاهلا ،ملیتلوان
گهت که فعالیت دزدی دریایی در هر منطقهای به وقلوع پیوسلته باشلد تعقیلب هیلا از آن منطقله
صورت خواهد پذیرفت و اظکام ماده مابور از ظالت ظصری خارج خواهد شلد یعنلی مبلدأ تعقیلب
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دیگر صرفاً آب های داخلی ،آب های مجمع الجاایری و دریای سلرزمینی بلا منطقله مجلاور کشلور
تعقیب کننده هخواهد بود در رابطه با استهاده از ظق تعقیلب فلوری بلین تلأثیرات ایلن مجادلله و
ظاکمیت دولت بایستی یک تعادل برقرار گردد به همین خاطر برای ظهظ ظرمت ظاکمیت دوللت،
بایستی از قب اذن استهاده از این ظق از مرجع صالح کشور گرفته شده و به صلورت تلوافقی ملدت
زمان محدودی در جهت تعقیب و اتمام آن در ههر گرفته شود
 -3برقراری همکاری های منطقه ای دو یا چند جانبه
تأثیر ک وضع قواعد مضیق در رابطه با ظق تعقیب جهت مجادله با دزدی دریایی مشخص است اما
تغییرات پیشنهادی در این رابطه به دلی بی میلی اکثر کشورها در رابطه با تشریک ظاکمیت خلود
با مشکحت عدیده ای مواجه میگردد برای ظ این مشک با توجه به موقعیلت جغرافیلایی و هلوع
تهدید دزدان دریایی میان دولت ها ایجاد زمینه هلایی بلرای همکلاری هلای منطقله ای ملیتواهلد
صورت پذیرد برای هموهه در منطقه جنوب شرق آسلیا کله دارای صلدها جایلره کوچلک و بلار
میباشد ،در خلیج ها و آبراه های باریک بین المللی ،همکاری های منطقه ای میان دولت ها تبلدی
به یک الاام مه شده است ( )Collins-Hassan, 2009, 102چلون کله اخلتحط منلاطق ملرزی
باعت ایجاد سهولت برای دزدان دریایی جهت فرار از آب های کشوری به کشور دیگر میشود
در سایه ایجاد همکاری های منطقه ای با در ههر گرفتن هلوع تهدیلد و شلک جغرافیلایی منلاطق،
همکاری های اطحعاتی ،به کارگیری اباارهای ههارتی ماهند گشلت هلای هلوایی و دریلایی و ایجلاد
پایگاه های مشترک ههامی خاص مجادله با دزدان دریایی و سایر تدابیر مؤثر میتواهد صورت پذیرد
این چنین همکاری هایی موجب تسهی اعمال اظکام کنواهسیون ظقوق دریاها میان کشورها شلده
و تعارضات اظتمالی ایجاد شده میان کشورها را در رابطه با مجادله با دزدان دریایی کلاهش خواهلد
داد به عنوان یک هموهه مه در این رابطه ،به همکاری منطقله ای کله میلان کشلورهای اهلدوهای،
مالای و سنگاپور به دلی صاظب بودن این کشورها به آبراه هلای مهل و داشلتن ترافیلک سلنگین
دریایی در آبراه ها در جهت مجادله با فعالیت های دزدی دریایی ملیتلوان اشلاره کلرد ( pathak,
 )2005, 70در این همکاری ،تبادل اطحعلاتی و اسلتهاده از گشلت هلای هلوایی و دریلایی جهلت
پیشگیری از ظمله دزدان دریایی باعت کاهش در تعداد ظمحت دزدان دریایی در این منطقله شلده
است باید توجه داشت این منطقه در سال های هه چندان دور یکلی از هقلاط ظادثله خیلا از بابلت
دزدی های دریایی تلقی می شد هموهه بارز دیگر موافقت هامله همکلاری میلان کشلورهای جنلوب
شرق آسیا جهت مجادله با ظمحت مسلح و ظمحت دزدان دریایی است در این موافقت هامه کله از
5
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سال  2006اجرا شد به شک جدی در جهت همکاری در مجادله با دزدان دریایی و ظمحت مسللح
به شک تبادل اطحعاتی فعالیت های وسیعی صورت گرفته است ()winn-govern, 2008, 228
 -4استفاده از روش های الزام آور هم جهت با احکام شورای امنیت
از طرف دیگر با مد ههر قرار دادن این که فعالیت های دزدی دریایی ظتی در خارج از آب های آزاد
میتواهد صلح و امنیت بین المللی را مخت هماید ،شورای امنیت سلازمان ملل متحلد ملی بایسلت
دست به ابتکار عم باهد و تصمیمات فوق العاده ای اتخاذ هماید بله عنلوان هموهله شلورای امنیلت
سازمان مل با ظرکت در چارچوب فص  VIIمنشور سازمان مل ظمحت دزدان دریلایی در خللیج
عدن و آب های سومالی را با عنوان تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی کلرده ،و در رابطله
با آن یک سری اظکامی را صادر هموده است (چشمه خاور )117 ،13۸۹ ،در این تصمیمات با توجه
به عدم تواهایی سومالی در جلوگیری از تهدیدات دزدان دریلایی و همچنلین پیشلگیری از افلاایش
چنین فعالیت های تهدید آمیای ،از سایر دولت ها در جهت ظمایت و یاری دوللت موقلت سلومالی
دعوت به عم آمد اضافه بر آن از دولت موقت سومالی از قب جهت مجادله بلا دزدان دریلایی اذن
ورود به آب های داخلی آن گرفته شده و برای استهاده از ایلن اذن تلدابیر الزم هیلا صلورت گرفتله
است همچنین برای مجادله با دزدی دریایی در آن منطقه یک ظرکت همه جاهبه بین المللی مورد
تصمی گیری قرار گرفته است برای این منهور هیروی دریایی اکثر کشورها با فرماهدهی آمریکا هنوز
در منطقه به فعالیت خود از سال  200۹ادامه میدهد ()akipek, 2019, 177
 -5محاکمه و مجازات دزدان دریایی
جامعه بین المللی با هدف پیدا کردن راهی جهت ظل مشلک دزدی دریلایی ،ایلن فعالیلت را بله
عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بلین الملللی تلقلی کلرده و آن را جنایلت بلین الملللی قلملداد
میهمایند ،به طوری که هر دولتی صحظیت بازداشت ،محاکمه و مجازات فاعلین آن را داشته باشلد
( )karaska-wilson, 2008, 63به عنوان هموهه کنواهسیون ظقوق دریاهلا در ملاده  10۵خلود بله
اظکامی در رابطه با ضبط کشتی دزدان دریایی و بازداشت آهها پرداخته است با توجه به اظکام ایلن
ماده در آب های آزاد و یا هر محلی که خارج از صحظیت دولتی باشد هر دولتلی ملیتواهلد کشلتی
دزدان دریایی یا کشتی ای که دزدان دریایی تصرف کرده اهلد و یلا هلر کشلتی ای کله در کنتلرل
دزدان دریایی باشد را ضبط هماید؛ همچنین میتواهنلد دزدان دریلایی را بازداشلت و املوال آههلا را
مصادره کنند در ادامه این ماده از صلحظیت دوللت بازداشلت کننلده دزدان دریلایی در رابطله بلا
محاکمه و مجازات آهها سخن به میان آمده است همچنین صحظیت اتخاذ تلدابیرالزم در رابطله بلا
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کشتی ،هواپیما و اموالی که در آن موجود میبوده با رعایت ظقوق اشخاص ثالت و با ملد ههلر قلرار
دادن اصول ظسن هیت ،به کشور بازداشت کننده شناخته شده اسلت ( karaska-wilson, 2008,
 )69اما دزدی دریایی که به عنوان یک جرم بین الملللی شلناخته شلده و هلر کشلوری صلحظیت
محاکمه و مجازات آهها را طبق ظقوق خود دارا میباشد صرفاً جهت مجادله کافی همیباشد چون که
برای مؤثرتر کردن محاکمه و مجازات آهها بایستی در ظقوق داخلی کشورها وضع قواهین مقتضلی و
مناسب با تهدید صورت پذیرد
موضوع مه دیگری که از قل افتاده این است که در صورتی که کشوری تکالیف خود را در مواجهه
با این جرم اهجام هدهد چه پیامد هایی را به دهبال خواهد داشت جدای از این ها ظتلی امکلان دارد
کشوری وجود داشته باشد که در رابطه با دزدی دریایی هیچ گوهه قاهوهی را در ظقوق خود هداشلته
باشد همچنان که محظهه همودی هر چند که دزدی دریایی جرم بلین الملللی شلناخته شلده املا
بازداشت و محاکمه آهان به طور قاب محظهه ای به خواست و اراده و همکاری همه جاهبه هیاز دارد
هر چند تلقی شدن دزدی دریایی به عنوان جرم بین المللی از منهر تئوری کامحً ظلحل مشلکحت
دیده میشود اما از ههر عملی و منطقی باز ه با این شرایط اظتمال بلدون مجلازات ماهلدن دزدان
دریایی وجود دارد چون که از ههر عملی امکان هدارد که همه کشورها به صورت یکسان و هماهنگ
در ظقوق خود قواعد یکنواختی را در رابطه با دزدی دریایی وضع هماینلد بنلابراین هحلوه رفتلار بلا
دزدان دریایی ،کشتی های آهها و اموال موجود در آن کشتی ها با توجله بله تهلاوت سیسلت هلای
ظقوقی در کشوری با کشور دیگر متهاوت خواهد بود برای هموهه برای دزدی دریایی ،کشلوری سله
سال ظبس ،کشور دیگر ظبس ابد و یا اعدام در ههر گرفتله اسلت تهلاوت در موضلوعات عملدتاً در
عم هیا تهاوت هایی را ایجاب میکند بعضلی از دزدان دریلایی از جاهلب دوللت بازداشلت کننلده
محاکمه میشوهد و در مقاب بعضی دیگر از هر گوهه محاکمه معاف ملیگردهلد و از تعقیلب رهلایی
مییابند
به عنوان هموهه در سال  2006کشتی هندی با هام  MSVکه از جاهب دزدان سومالیایی مورد ظمله
قرار گرفته بود به وسیله هیروهای آمریکایی هجات یافته و بازداشت شدگان جهت محاکمه به کشلور
کنیا تحوی داده شدهد و در آهجا بعد از محاکمه و صدور قرار مجرمیت بله  7سلال ظلبس محکلوم
شدهد اما در ماجرایی مشابه ،دزدان دریایی سومالیایی که از طرف هیروی دریایی داهمارک بازداشلت
شده بودهد بدون مجازات رها شدهد ()akipek, 2019, 205
این شرایط و تهسیرهای متهاوت که از اجرای اظکام مواد کنواهسیون ظقوق دریاها وجود دارد باعت
سهولت فعالیت دزدان دریایی با این تهکر که اظتمال عدم محاکمه آهها پس از بازداشت وجلود دارد
7
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شده است برای این که از چنین وضعیتی رهایی یابی و اظکام کنواهسیون ظقوق دریاهلا بله شلک
مؤثری مورد اجرا واقع شوهد بایستی اظکام ملاده  10۵کنواهسلیون مابلور کله دزدی دریلایی را بله
عنوان یک جرم بین المللی تلقی هموده مورد تجدید ههر و اصحح قرار گیرد صحظیت بلین الملللی
برای محاک هبایستی وابسته به خواست و ههر دولت ها باشد چون که ایلن املر موجلب تهلاوت در
منهور شده و روهد مجادله را با مشکحت عدیده ای مواجه میسازد
محسوب شدن دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی و مشمول محاکمه بین المللی بودن آن
بایستی با مدههر قرار دادن اصول یکنواخت رفتاری در هحلوه محاکمله آن ملورد تجدیلد ههلر قلرار
گیرد البته باید توجه داشت هر قدر هیا در این ماده بدین شک تهلاوت و اصلحظیه هلایی صلورت
پذیرد باز ه برای مجادله با فعالیت های دزدی دریایی کافی هیست و بایستی جهلت مجادلله همله
جاهبه در اساسنامه دیوان کیهری بین المللی اصحظاتی صورت پذیرد تا از ظالت امروزی خارج شده
و جرم دزدی دریایی را هیا شام شود تا به عنوان گاینه بسلیار مناسلبی جهلت مقابلله بلا چنلین
فعالیتی مورد استهاده قرار گیرد
در اص تشکی دیوان کیهری بین المللی در عرصه جهاهی زمینه مناسلبی را در جهلت مجادلله بلا
دزدی دریایی فراه آورده است (بیگ زاده )43 ،13۸۹ ،صحظیت دیلوان کیهلری بلین الملللی در
محاکمه دزدان دریایی در افاایش تأثیر مجادله پایدار هسبت به ظقوق داخلی بسیار زیاد خواهد بود
این بدان معنی است که زماهی که دولتی در محاکمه دزدان دریایی بی می بوده یلا تلوان محاکمله
آن را هداشته باشد صحظیت قطعی دیوان کیهری بین المللی میتواهد گاینه بسیار مناسبی باشد از
طرف دیگر وجود صحظیت محاکمه در دیوان کیهری بین المللی به عنوان یک عنصر اجباری بلرای
دولت ها به شمار خواهد آمد تا اصحظات و اظکام مناسب و مؤثری را در ظقوق داخللیشلان وضلع
همایند
صحظیت مطلق دیوان کیهری بین المللی بی تحدید و دست اهدازی صحظیت سرزمینی کشورها را
هیا از بین میبرد دیوان کیهری بین المللی با پیشبینی همکاری دوللت هلای عضلو در هلر زمینله
ظتی در رابطه با عملکرد دیوان ،هر هوع توافق هامه های جنبی را در رابطه با استرداد مجرمین و یلا
سایر اعمال را منتهی خواهد ساخت و با این کار تسریع کننده و تسهی کننلده پروسله محاکمله و
مجازات خواهد بود با این وضعیت جرم مابور هیچ موقع بدون مجازات هخواهد ماهد و مجلازاتی کله
در قبال فعالیت مجرماهه دزدان دریایی به آهها اعمال می شود مؤثر و مهید واقع خواهد شد
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نتیجه گیری
امروزه افاایش بی سابقه فعالیت دزدان دریایی در جهت تهدید صلح و امنیت بین المللی در جامعله
جهاهی همچنان ادامه دارد در این افاایش بی سابقه فعالیت های مابور هقش کاستی هلای ظقلوقی
در مقاب اباارهای پیشرفته دزدان دریایی همود پیدا می کنلد اظکلام کنواهسلیون ظقلوق دریاهلا و
سایر فعالیت های پیش گیری کننده زمینه مناسبی را در جهت مجادلله بلا ایلن پدیلده بله وجلود
هیاورده است برای بر طرف کردن این مشک با مد ههر قراردادن شرایط امروز بایستی اظکام مابلور
دوباره مورد تجدید ههر قرار گیرد برای این منهور بایستی دزدی دریایی همه فعالیت های به وقوع
پیوسته در تمامی آب های جهان را شلام شلود و صلرفاً محلدود بله وقلایع آب هلای آزاد هشلود
همچنین ظق تعقیب شناخته شده در کنواهسیون ظقوق دریاها از ظالت مضیق خارج شلده و طبلق
شرایط ذکر شده در همه آب ها قاب اعمال شود دزدی دریایی به عنوان یک جنایلت بلین الملللی
بایستی از هو به عنوان یک جرم خاص بین المللی شناخته شده و برای آن مقررات یکنواخلت همله
جاهبه و مقبول پیش بینی شود جدای از این ها بلرای ریشله کلن کلردن ایلن مشلک بایسلتی در
مناطقی که دارای استقرار سیاسی هیسلتند ،ماهنلد سلومالی ،در جهلت برقلراری یلک ههلام واظلد
تسهیحت و کمک های الزمه صورت پذیرد تا جلوی هر گوهه اغتشاش و ها آرامی های داخلی گرفته
شود برای رسیدن به این غایت الزم است که یک سیست دولتی مبتنلی بلر ظقلوق در آن منطقله
ایجاد شود اضافه بر این بایستی در جهت ظل مشلکحت رفلاهی و معیشلتی سلاکنان آن منلاطق
همکاری های همه جاهبه بین المللی از جاهب همه کشورهای جهان صورت پذیرد
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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 Mahmoudi1 / Seyyedeh Mahshid Miri Balajourshari2

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.
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