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  چکیده

ي میراث  ملل متحد در زمینهو فرهنگیعلمیدر سازمان آموزشی، 2001که در سال کنوانسیونی
خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و ،راهاي دولتی و جنگی فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی

هاي صاحب پرچم  ي این میراث، همچنان با بقاي مصونیت، در حاکمیت مطلق دولت خواه فاقد مشخصه
ها را رها  هاي مذکور اعراض نموده و آن ها به صراحت  از مالکیت کشتی که دولت مگر آنباقی نهاد،

و کشورهاي صاحب پرچم در صورت کشف این هاي ساحلی  ي دولت با این وجود رابطه.کرده باشند
که برخی از  دیگر این. ها بر همکاري براي تضمین حمایت مؤثرتر از این آثار مبتنی است نوع از کشتی

قوانین و قواعد باستانی حاکم بر امور دریایی همانند قواعد نجات و کشفیات اگرچه از دایره کنوانسیون 
توان از این  دار می خی شرایط از جمله اجازه مقامات صالحیتمذکور خارج گردید، اما با اعمال بر

  .ها بهره برد زیر آب از جمله این نوع از کشتیقوانین در کشف و بازیابی میراث فرهنگی

ي  قاعدهي اعراض، هاي دولتی و جنگی غرق شده، قاعده میراث فرهنگی زیر آب، کشتی :واژگان کلیدي
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  مقدمه
تواند کشف و دسترسی به میراث فرهنگی زیر آب را  اي که میهاي پیشرفته وجود فنآوري«

در توجه به میراث فرهنگی زیر  1956تا راهی را که از سال یونسکو را بر آن داشت 1»افزایش دهد
به  2001یر آب در سال کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی ز بود با تصویب  آب آغاز گردیده

اعم از (ها را موجود در دریاها و اقیانوسمیراثی که بقایا و آثار انسانی 2.سرانجام برساند
دولتی، جنگی و بازرگانی و سایر اشیاي داراي ارزش تاریخی، باستانی و  ي هاي غرق شدهکشتی

  . شوندتلقی می بر اساس این کنوانسیون، میراث مشترك بشریتگیرد؛ در بر می) فرهنگی
هاي  ي زندگی، روش هاي غرق شده اطالعات درخور توجهی را براي بازسازي شیوه کشتی«

و دانش به دست آمده ... نمایند سازي که دیگر وجود ندارند، ارائه می هاي کشتی تجاري و تکنیک
فرهنگی  و یافتن میراث... باشد  یک گنج علمی معتبر میي باستانی شدههاي غرق از کشف کشتی

 Valentina Sara(»یک تمدن در یک نقطه زمانی ثابت استزیر آب شبیه به دست آوردن رازهاي

Vadi, 2009, p. 857.(آن است که اموال زیر آب بنابراین کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب در پی
تاریخ آدمیان یا  العاده مهم در ناپذیر از میراث فرهنگی بشر و عاملی فوق عنوان بخشی جدایی«را به 
  .حفظ و حمایت نماید3»ي میراث مشترك خود شان با یکدیگر در زمینه ها وروابط ملت

دهند که بنابر  هایی تشکیل می ي اصلی میراث فرهنگی زیر آب راکشتی قسمت عمده و شاکله
ا غرق ها در دریاه میلیون فروند از آن سهتخمین یونسکو از زمان آغاز دریانوردي تاکنون بالغ بر 

هاي  ها را نیز کشتی هاي مغروق که البته بخش قابل توجهی از آن این حجم عظیم از کشتی 4.اند شده
هاي عظیمی از  هاي ساحلی وآزاد دریاها را به محل دفن گنج آبگیرد، دولتی و جنگی در برمی

ع بسیاري از هایی که طم گنجشناسی، تاریخی و علمی تبدیل نموده است، اشیاي داراي ارزش باستان
این جستجوگران، که با استناد به برخی از اصول . انگیزدجویندگان گنج و اشیاي باستانی را برمی

هاي مغروق هستند،  براي کسب سود در پی کشف و بازیابی الشه کشتیالملل قدیمی حقوق بین
                                                                                                                                                                                                                     

2001نوامبر  2گی زیر آب، یونسکو، پاریس، ي کنوانسیون حمایت از میراث فرهن مقدمه .1
منضم به متن  واحده ي مشتمل بر ماده کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آبقانون الحاق به .2

 13/9/1387نامه، شامل مقدمه و سی و پنج ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ موافقت
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 4/10/1387ریخ مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تا

.مقدمه کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب.3
  :براي اطالعات بیشتر رك .4

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/the-underwater-
heritage/wrecks/
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ناپذیري جبران هاي ها، آسیب شناسی و علمی این اشیا وکشتی بدون توجه به اهمیت تاریخی، باستان
حفظي ها در زمینه دولتهاي برخی وجود این خطرات و نیز نگرانی.آورند ها وارد می به آن

قواعد حاکم بر کشف و "انگیزد که  این سوال  اصلی را بر میهاي جنگی و دولتی مصونیت کشتی
میراث فرهنگی غرق شده بر مبناي مقررات کنوانسیون حمایت از هاي دولتی و جنگی بازیابی کشتی

وجود برخی قوانین و قواعد مربوط به حقوق "الملل چگونه است؟ زیر آب و اصول حقوق بین
به همین علت کنوانسیون مذکور در .که این نگرانی را تشدید نماید دریانوردي نیز دلیلی است بر این

زي و تخریب، اندا این زمینه موضعی صریح اتخاذ و براي حفظ این اموال و میراث از گزند دست
براي پاسخ به سوالمزبور،این .نمودي شمول قواعدي مانند نجات و کشف خارج ها را از دایره آن

ي  ي نجات، قاعده گفتار اول در سه بند، مفهوم قاعده. نوشتار در دو گفتار سازماندهی شده است
ار دوم نیز را بررسی خواهد کرد و گفتهاي دولتی و جنگی مصونیت کشتیي کشفیات و قاعده

هاي دولتی و جنگی و موضع کنوانسیون در دو بند، موضوع اعراض از مصونیت  تحت عنوان کشتی
ي نجاتبه  ي کشفیات و قاعده و مالکیت و ارتباط کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب را با قاعده

  .تبیین خواهد نمودگیري همراه نتیجه
  

  مفهوم شناسی: گفتار اول
با آگاهی از این حقیقت که میراث «مایت از میراث فرهنگی زیر آب طراحان کنوانسیون ح

هاي غیر مجاز در معرض خطر بوده و بنابراین اتخاذ اقداماتی  فرهنگی زیر آب بر اثرفعالیت
پیشنهاد تصویب چنین کنوانسیونی 1»هایی ضروري است براي جلوگیري از چنین فعالیتشدیدتر

روز افزون برداري نگرانی عمیقی که در مورد بهره«بتوانند از ي آن  را مطرح نمودند تا به واسطه
  .وجود دارد، بکاهند2»تجاري از میراث فرهنگی زیر آب

. با این حال این گورستان مملو از اشیاي تاریخی و باستانی، مصون از تعرض نبوده است
الملل  حقوق بینتاریخی با توسل به برخی از اصول هاي اندازان و جویندگان گنج که دست چنان

و با جستجو در دریاها و حتیگاهی با کسب مجوز 4کشفیاتي قاعدهو3نجاتي از جمله قاعده
ها  کشتیي به منظور بازیابی الشهها اعماق آبهاي ساحلی، اقدام به وارسی دولتاز برخی

                                                                                                                                                                                                                     

ث فرهنگی زیر آبکنوانسیون حمایت از میرا ي مقدمه.1
  پیشین.2

3. Salvage Law
4. Law of Finds
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در اند، شدهها قبل از این غرق  را نیز،که قرنو جنگیهاي دولتی این موضوع، کشتی. نمایند می
همچون اسپانیا، آمریکا و گیرد که البته اعتراض برخی از کشورهاي قدرتمند دریایی بر می

مصونیت این نوع از را مبنی بر بقاياي این اعتراضات رویه. داشته است انگلستان را در پی
یت از توان در کنوانسیون حما ایجاد نموده است که آثار آن را میها حتی بعد از غرق، کشتی

  .میراث فرهنگی زیرآب نیز مشاهده نمود
  

  نجات ي قاعده:بند یکم
اي را به مخاطره انداخته، هاي دریا بوده است، این خطر اگرچه عده خطر همواره یکی از واقعیت

اي دیگر فراهم نموده تا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را بنمایند و با  اما موقعیتی را نیز براي عده
از حقوقی همانند دریافت پاداش شدن،غرق و یا گمهاي در خطر نابودي، افراد و کشتیکمک به

مفهوم حقوقی استحقاق دریافت پاداش براي نجات اموال در معرض ي تاریخچه. برخوردار گردند
که از  چنان).Mark A, Wilder, 2000, p. 92(گردد سال قبل باز می 3000خطر در دریا، به حداقل 

وفصل ي کشفیات بر حل ي نجات و قاعده ال قبل از میالد مسیح تاکنون همواره قاعدهس 500
هاي غرق شده و کاالهاي آنها حاکم بوده است ایجاد شده در خصوص کشتیاختالفات

(I.Bowman,2003, P.2 Liza).رهایی اموال ي نجات، مبناي استحقاق دریافت پاداش براي قاعده
  :بر این اساس قاعده نجات چنین تعریف شده است. باشد یاها میاز خطر ایجاد شده در در

قابل هاي  الوقوع در دریا یا سایرآب خدمت داوطلبانه در کمک به اموال در معرض خطر قریب«
 ,Mark A, Wilder, 2000(»کشتیرانی، توسط کسانی که تعهد حقوقی براي انجام آن ندارند

p.92.(قراردادينجات دو شرط فقدان تعهد قانونی و تعهد ي براي تحقق قاعدهبرخی معتقدند
  .)Tan Twan Eng,P.14) (1996,p.339.Geoffrey BriceQ,C(ضروري است 

دادگاه عالی .ارتقاي همبستگی در بین دریانوردان و مالکان کشتی استي نجات هدف قاعده«
جبران در مقابل نجات را ديدادگاه دریانور:بیان کرده استي نجات را چنین امریکا اساس قاعده

انجام خدمت به عنوان پاداشی براي ]آن را[بلکه...... گیرد، صرفًا به عنوان یک پرداخت در نظر نمی
]چنین[براي دریانوردان و سایرین به منظور انجام  1خطرناك و به عنوان یک انگیزهي داوطلبانه

                                                                                                                                                                                                                     

افراديبرايکافیهايانگیزهتأمینضرورتبهاعتقادبا«نیز با این عبارت  1989کنوانسیون نجات  ي مقدمه.1
و  ایجاد انگیزه در دریانوردان» گیرندمیعهدهخطررا بهدراموالسایریاشناورهابهنسبتنجاتعملیاتکه

  .داندناجیان را یک ضرورت می



119... هاي دولتی و جنگی غرق شدهوضعیت حقوقی کشتی  

دریانوردان ماجراجو را به انجام   کلی نیزي رویه. داند براي حفظ جان و اموال دیگران میاقداماتی
).Valentina Sara Vadi,2009, p. 867(»نماید هاي دشوار و گاه خطرناکی ترغیب می این چنین فعالیت

دانند که از قرون وسطی به حقوق  الملل خصوصی می جزوحقوق بیني نجات را برخی قاعده
ي نجات  عدم اعمال یکسان و واحد قاعده).Ibid, p. 867(دریانوردي و دریایی راه یافته است

 1910در طول قرون گذشته، برخی از کشورها را بر آن داشت تا در اوایل قرن بیستم و در سال 
 Tan(1متحدالشکل و مدون نمایندالمللی، در بروکسل این قواعد را در قالب یک کنوانسیون بین

Twan Eng,P.14(. نده در کنفرانس سازمان جهانی کننیز کشورهاي شرکت 1989در سال
این  2.المللی نجات دریایی را به تصویب رساندند در لندن، کنوانسیون بین )IMO(دریانوردي

در خصوص عملیات نجات به المللی تدوین مقررات متحدالشکل بین«کنوانسیون که به منظور
در ایمنی  نقش ارزشمند عملیات نجات مؤثر و کارا«و به دلیل 3»صورت یک توافق جمعی

یک ي منعقد گردید؛ در ماده4»شناورها و سایر اموال در معرض خطر و نیز حفظ محیط زیست
عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا اقدامبر عهده «: کند را چنین تعریف می "نجات"

هاي قابل  یاري رساندن به یک شناور یا سایر اموال در معرض خطر درآبگرفته شده براي
).Paul Myburgh,1996,pp. 267-270(»ها یا در سایرآبيدریانورد

،5نماید ناجی را مستحق دریافت اجرت و پاداش میعملیات نجاتی که منتج به نتیجه گردد،
تواند بخشی از  شود و گاه می پاداشی که گاه درصدي از ارزش کشتی نجات داده شده را شامل می

.)ValentinaSaraVadi,2009, p.867(را در برگیردها یا کاالهاي کشف شده در کشتی  ارزش گنج
 NoCure،No«ي قدیمی بر مبناي قاعدهدر صورتی که ناجی در عملیات نجات موفق نشود،

Pay«)Tan Twan Eng,P.14 (یا»No Pay،No Rope«  استحقاق دریافت پاداش را نخواهد
«به1989کنوانسیون  12ي  هماد 2چنین بر اساس بند هم .)Mark A Wilder , 2000, p.92(داشت

يمفیدي نتیجهتنجاتعملیارتی کهصو، درستا هشدرمقريیگرد شکلبهکهارديمواز  غیر
  ».دبوهدانخوالزامیننسیواینکنوا سساابرختیداپرگونه هیچباشد شتهاند

                                                                                                                                                                                                                     

1.International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Assistance and 
Salvage at Sea and Protocol of Signature, Adopted In Brussels, Belgium on 23 September 1910.

دولتالحاقاجازهقانون 30/1/1373ننده در این کنفرانس بود و در تاریخدولت ایران یکی از اعضاي شرکت ک.2
  .دریایی به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیدالمللی نجات کنوانسیون بینبهایراناسالمیجمهوري

3.Preamble of the International Convention on Salvage, IMO, 1989.
4. Ibid
5.Ibid. Article 12 
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باشد این است که بر  ي نجات و میراث فرهنگی زیر آب مدنظر می چه که در بحث قاعده آن
زمانی که اموال موضوع نجات، از  1المللی نجات دریایی، کنوانسیون بین 30ي  ماده) د(اساس بند 

شناسی و فرهنگی بوده و در بستر دریا قرار  امواِل فرهنگی دریایی و داراي ارزش تاریخی، باستان
سیون کنوان 4ي  که بر اساس ماده دیگر آن. تواند از حق شرط استفاده نماید دارند، دولت می

هاي غیر تجاري، که در  یا سایر کشتیهاي جنگی هاي دولتی ازجمله کشتی مذکور،کشتی
الملل از  زمان عملیات نجات بر اساس حقوق بینبوده و دربرداري دولت مالکیت یا مورد بهره

که، مالک آنمگرخواهند بودباشند، از مقررات این کنوانسیون مستثنی مصونیت برخوردارمی
عام دریانورديبر حقوقتأثیريمحدودیت حق شرط بر کنوانسیون.یگري اتخاذ نمایدتصمیم د
با Valentina Sara Vadi,2009,p. 868).(ي نجات نیز جزئی از آن است، نخواهد گذارد که قاعده

هاي تاریخی که کشتیي خود حتی زمانی هاي دریانوردي در رویه دادگاه«این مقررات،وجود
  ».اند ي نجات را اعمال نمودهاند، قاعده دهموضوع دعوا بو

هاي جنگی و دولتی زمانی قابلیت اعمال دارد که دولت مالک،  ي نجات در مورد کشتی قاعده
یا ترتیب دیگر به این معنا است که دولت صاحبِ پرچم به صراحت.ترتیب دیگري مقرر کرده باشد

یافت ي نجات، مالکیت ناجی بر اشیاي اعدهبر اساس ق2.ضمنی کشتی غرق شده را رها کرده باشد
مانند  و آن اموال در مالکیت مالک اصلی باقی می )Craig Forrest, 2010, p. 309(شده موضوعیت ندارد 

  ).Marian Leigh Miller,2006,P.349)(James T. Shirley.p.13(ها اعراض کرده باشد  که از آنمگر آن
هاي دولتی و جنگی  اث فرهنگی زیر آب و به ویژه کشتیي نجات در موضوع میرجایگاه قاعده

  .در گفتار دوم بیشتر تبیین خواهدگردید
  

  کشفیات ي قاعده: بند دوم
ي قدیمی دیگري نیز وجود دارد که این قاعده هم، از  ي نجات، قاعده در کنار قاعده

رین دکت«مبناي این . ي مباحث دریایی گردیده است ي حقوق خصوصی وارد حوزه حیطه
                                                                                                                                                                                                                     

 30/1/1373المللی نجات دریایی مصوب ي الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون بین ون اجازهقان 1.
المللی  شود به کنوانسیون بین به دولت اجازه داده می: دارد الحاق به کنوانسیون مذکور مقرر می ي در ماده واحده

ه و سی و چهار ماده به شرح پیوست میالدي مشتمل بر یک مقدم 1989مطابق با  1368نجات دریایی مصوب 
آن،  30ي ماده)د(و) ج(، )ب(، )الف(که در موارد مذکور در بندهايملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آن

.الرعایه نباشد مقررات کنوانسیون توسط جمهوري اسالمی ایران الزم
2.Abandonment
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آن  »ي ي اموال، نگه دارنده یابنده«این است که )Valentina Sara Vadi,2009,p.870(» باستانی
در این معنا، کسی که مالی را در دریا بیایبد، در  ).Mark A Wilder,2000,p.93(باشد  نیز می

صورت عدم ادعاي مالکیت از جانب دیگري و نیز ناتوانی در تعیین مالک اصلی، مستحق 
مفروض این دکترین این است که اموال کشف شده یا در اصل . باشد کیت اموال مکشوفه میمال

ي  که آیا الشهاما به هر حال بار اثبات این. اند مالکی نداشته یا اینکه از طرف مالک رها شده
  .ي یابنده و کاشف آن است کشتی مغروق از جانب مالک اصلی رها شده است یا خیر؟ بر عهده

ي  هاي غرق شده ي نجات در تصرف و مالکیت اشیا یا کشتی ي کشفیات با قاعده عدهتفاوت قا
گردد و تنها مستحق  بر این اساس؛ ناجی، مالک اشیاي یافت شده تلقی نمی. باشد مکشوفه می

 ,Nandasiri Jasentuliyana,1994(شده خواهد بوددریافت پاداش به واسطه تصرف اموال کشف

p.17(توان گفت مالک و متصرف  دهد، می ي کشفیات را مستند قرار می اعدهاما، کسی که ق
که اشیاي یافت شده داراي مالک بوده و مالک نیز از آن  اموال مکشوفه است، مگر آن

  .اعراض نکرده باشد
ي قضایی این است  هاي غرق شده نیز فرض رویه گونه که گفته شد در خصوص کشتی همان

 –به عنوان مثال یک کشتی جنگی . اعراض نموده است که مالک اصلی از مالکیت خود
ها بعد در سواحل فلوریدا توسط  غرق گردیده بود سال 1622که در سال  1بازرگانی اسپانیایی

ایالت فلوریدا به عنوان دولت . اي از ماهیگیران و ناجیان آمریکایی کشف گردید عده
از اشیاي یافت شده در آن از جمله ساحلی، ضمن طرح ادعاي مالکیت بر این کشتی، بسیاري 

بر اساس قوانین ایالتی، فلوریدا خود را مالک کشتی . طال و نقره و زمرد سبز را ضبط نمود
دانست و معتقد بود که قرارداد منعقده با ناجیان، متضمن انتقال مالکیت اشیاي  مذکور می

. دریافت پاداش هستندها در مقابل کشف، مستحق  کشف شده به آنها نیست، بلکه صرفاً آن
ها مالک کشتی و کاالهاي باقی مانده از آن  که آن ناجیان دعوایی را علیه فلوریدا مبنی بر این

دادگاه عالی ایاالت متحده با این استدالل، که کشتی مکشوفه یک . هستند طرح نمودند
ا را به عنوان ه ي کشفیات آن کشتی رها شده است، به نفع ناجیان رأي داد و به استناد قاعده

  . مالک کشتی و محتویات آن اعالم نمود
میراث فرهنگی زیر آب از زمان غرق، موضوع حقوق دریانوردي از جمله «چه مسلّم است  آن

استثنا بر این  ).Marian Leigh Miller,2006,P.349(» گیرند قواعد نجات و کشفیات قرار می
                                                                                                                                                                                                                     

1. Atocha De Nuestna Senora
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ت که تنها در صورتی مشمول این اصل هاي دولتی و جنگی اس قاعده، رژیم حاکم بر کشتی
  ها را رها کرده باشدخواهند بود که دولت صاحب پرچم از مالکیت خود اعراض و یا آن

)Mariano J,2010, p. 217.Aznar Gomez(.  

  هاي دولتی و جنگی  مصونیت کشتی: بند سوم
ها و هواپیماي  کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب، کشتی 1ي  ماده 8براساس بند 

شود که در هنگام غرق  اطالق میو هواپیماهاي دیگريهاهاي جنگی یا کشتیبه کشتی«دولتی؛ 
یا تنها براي اهداف  است شده میبرداري شدن در تملک یک کشور بوده یا توسط آن بهره
هاي  کشتی ي بنابراین کلیه».گرفته است میغیربازرگانی دولتی توسط آن کشور مورد استفاده قرار

ها یا هواپیماهایی که در مالکیت دولت بوده و یا توسط  هاي امدادي دریایی، کشتی جنگی، کشتی
گیرند کشتی یا هواپیماي دولتی تلقی  دولت براي اهداف غیر بازرگانی مورد استفاده قرار می

هایی که در پیامد کنترل یا مالکیت دولت بر کشتی).Craig Forrest, 2010, p. 355(1شوند می
خدمت امور بازرگانی نیستند و در اختیار اعمال حاکمیتی قرار دارند این است که این نوع از 

 (Ibid, p, 2-1 )ها است ها نقض حاکمیت دولت ها داراي مصونیت بوده و تعرض به آن کشتی
جنگی تواند کشتی  ، دولت ساحلی نمی1982کنوانسیون حقوق دریاها  30ي  که بر اساس ماده چنان

هایی در  چنین کشتی. هایی را که با اهداف دولتی مورد استفاده هستند، بازداشت نماید یا سایر کشتی
 .Malcolm D.Evans. 2003, p(هاي سرزمینی را ترك نمایند  توانند به سرعت آب صورت لزوم می

632 And See, Anne Bardin,2002, p. 3 (در ملی بازدید یک کشتی جنگی از بنا«که ضمن آن
 Malcolm(»هاي دوست مستلزم شناسایی مصونیت کشتی از صالحیت قضایی است دولت

D.Evans,2003,p.359 .(هاي  حقوق دریاها ناظر بر مصونیت کشتی1982کنوانسیون  95ي ماده
هاي جنگی در دریاي آزاد مصونیت کامل از  هاي آزاد است که بر اساس آن، کشتی جنگی در آب

  : دارد کنوانسیون مذکور مقرر می 96ي  ماده. جز کشور صاحب پرچم دارند صالحیت هر کشوري
شوند و تنها به منظور  هایی که توسط دولت هدایت می هاي در مالکیت دولت یا کشتی کشتی

گیرند در دریاي آزاد، در برابر هر دولتی جز  خدمات دولتی غیر بازرگانی مورد استفاده قرار می
ي مصونیت  اعمال قاعده«.باشند ونیت کامل برخوردار میدولت صاحب پرچم، از مص

                                                                                                                                                                                                                     

  : همچنینکنوانسیون حقوق دریاها  29ماده : بیشتر ركبراي اطالعات  .1
The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations.2007.PP 1-2
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ها متقابًال در خصوص این نوع از  ي اقدامی است که دولت هاي دولتی و جنگی بر پایه کشتی
).Craig Forrest,2010, p. 336(»نمایند ها رعایت می کشتی

راحت یا تلویحی بنابراین اگر دولتی به ص. هاي دولتی و جنگی قابل اعراض است مصونیت کشتی
ي کشفیات  ي دولتی یا جنگی خود را اعالم نماید، یابنده بر اساس قاعده رهاسازي کشتی غرق شده

ها با  گونه از کشتیارتباط مصونیت این ).Jason R.Harris,2001,pp.88,89(تواند مالک آن گردد  می
فته است، جایی که با عبارت آن نه 2ي  ماده 8کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب در بند 

هاي دولتی و جنگی حتی بعد از  قائل به بقاي مصونیت کشتی »شوند به همان صورت شناسایی می«
  .این موضوع در بخش بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت. غرق شدن است

  هاي دولتی و جنگی به عنوان میراث فرهنگی زیر آب کشتی: گفتار دوم
ي  هـاي غـرق شـده    ي کشـتی  ز میراث فرهنگـی زیـر آب، الشـه   توان گفت بخش مهمی امی

 1ي  زیـرا مـاده  . ي آن نیسـت  امـا، همـه  )Valentina Sara Vadi,2009, p. 856(تـاریخی اسـت   
هـا و آثـار زنـدگی بشـري      ، میراث فرهنگی زیر آب را شامل تمامی نشـانه 2001کنوانسیون سال 

 1ي  مـاده  2مطـابق بنـد   .شناسـی باشـند   تانتـاریخی و یـا باسـ   داند که داراي ویژگی فرهنگی، می
هـا و یـا    ها، هواپیماها و دیگر وسـایل نقلیـه یـا بخشـی از آن     کشتی«چه  کنوانسیون مذکور، چنان

اي دوره د و براينشناسی باش فرهنگی، تاریخی یا باستان ي داراي مشخصه» ي آن وسایل محموله
، در دنداشـته باشـ   قـرار هـا در زیـرآب   آن، تمامی یا بخشی از)حداقل صدسال(خاص یا همیشه،

با بیان  1ي  ماده 8ي میراث فرهنگی زیر آب قلمداد خواهند شد، اما به صورت ویژه در بند  زمره
دیگـري هواپیماهـاي هـا و  کشـتی یـا هاي جنگـی  کشتیبهدولتیهواپیماهايها و کشتی«که  این

شـدن  غرقهنگامدرت قرار داشته ودولبرداري یکیا مورد بهرهتملکدرکهشود میاطالق
ي دایرهدر«ها را  گونه کشتی این» اند گرفته میقراراستفادهدولتی موردغیر بازرگانیاهدافبراي

  .دهدمی قرار»زیرآبفرهنگیمیراثتعریف
ي قـرار گـرفتن    الملـل در خصـوص نحـوه    ها و اصول حقـوق بـین   ي دولت این گفتار در پی بیان رویه

  .ي میراث فرهنگی زیر آب است اي دولتی و جنگی در زمرهه کشتی

  اعراض و کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب ي قاعده: بند یکم
نویس کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب مباحث مختلفی مطرح گردیـد   در زمان طرح پیش

. گردید زیر آب میي میراث فرهنگی  هاي دولتی و جنگی از دایره که بعضاً باعث خروج کشتی
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ها توسط کشورهاي صـاحب پـرچم، سـبب     گونه از کشتی ي اعراض یا رهاسازي این طرح مسئله
هـاي مالـک محـدود     هاي رهـا شـده از جانـب دولـت     ي کنوانسیون تنها به کشتی گردید تا دامنه

ي اعــراض اگرچــه یکــی از مبــانی اصــلی  مسـئله  .)Craig Forrest, 2010, p. 336(گـردد  
ي شـمول   ي دامنـه  س کنوانسـیون میـراث فرهنگـی زیـر آب بـود، امـا تحدیـد گسـترده        نـوی  پیش

هـاي جنگـی و دولتـی را از     نویس مذکور، کشتی که پیش کنوانسیون را در پی داشت، ضمن آن
  .نمود شمول کنوانسیون خارج می

انیا در جریان مذاکرات مربوط به کنوانسیون مزبور، کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، اسـپ  
ــروه    ــه گ ــه، ک ــت«و فرانس ــایی   دول ــی دری ــاي غرب  David Parham And Michael(» ه

Williams,2010, p.9 (ي مصـونیت   المللـی در زمینـه   شدند، بـا اسـتناد بـه عـرف بـین      خوانده می
ها از شمول کنوانسیون بودند  هاي دولتی و جنگی، خواهان خارج کردن این نوع از کشتی کشتی

انـد   که در چه زمانی غرق شـده  ها فارغ از این مصونیت حاکم بر این کشتی چرا که معتقد بودند؛
هـا   به هر حال با حذف معیار اعراض، این نوع از کشتی). Ibid,p.9(مانع از مداخله در آنها است 

  .)Craig Forrest,2010, p. 336(در صالحیت کنوانسیون قرار گرفتند 
ي مشخصـی در خصـوص    ملـل تقریبـاً هـیچ قاعـده    ال توان گفت در حقوق بـین  با اطمینان می

که فردي بـه عنـوان یابنـده     براي این«بنابراین . اعراض از مالکیت یک کشتی دولتی وجود ندارد
» شناخته شود باید اثبات نماید که مالک اولیـه، کشـتی غـرق شـده را رهـا کـرده اسـت        ]کشتی[
)Valentina Sara Vadi,2009, p. 870.( هاي دولتـی و   ي رهاسازي کشتی دهتشخیص و تعیین قاع

الملل ایـن امـر    ي مشخص در حقوق بین جنگی امري بسیار دشوار است و عدم وجود یک قاعده
پیچیدگی این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که روشن شـود دولتـی   . نماید را دشوارتر می

ادغام یا بـه چنـدین    که کشتی متعلق به او بوده است اکنون دیگر وجود ندارد یا در کشور دیگر
که اکنون دیگر چنان دولتـی وجـود خـارجی نـدارد      تر تجزیه شده است و یا این کشور کوچک

)Craig Forrest,2010,p. 337.(    ،به دلیل همین پیچیدگی در تعریف مفهوم اعـراض، کنوانسـیون
  .شود هاي رها شده نمی تنها محدود به کشتی

گونـه کـه در قضـیه کشـتی      همـان . اعـده وجـود دارد  هایی براي این ق ي قضایی مثال در رویه
که  بیان گردید دادگاه با استناد به این)AtochaDeNuestna Senora(بازرگانی اسپانیایی -جنگی

دولت اسپانیا از مالکیت کشتی مذکور اعراض نموده است، حکم به نفع شرکت فیشـر داد و بـر   
. ي اجنـاس داخـل آن معرفـی نمـود     کلیه ي کشفیات این شرکت را مالک کشتی و اساس قاعده
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بعد از کشف این کشتی توسـط شـرکت   . استLa Galgaي کشتی اسپانیایی  نمونه دیگر، قضیه
Sea Hunt)اسـپانیا بـا ورود بـه دعـواي     ) که در قرن هجدهم در سواحل ویرجینیا غرق شده بود

اسـت و دولـت    مطروحه در محاکم امریکا، اعالم نمود که کشـتی مـذکور یـک کشـتی نظـامی     
کـه اسـپانیا بـه     دادگاه اسـتیناف نیـز بـا اسـتناد بـه ایـن      . اسپانیا از مالکیت آن اعراض ننموده است

صراحت عدم اعراض خود را از مالکیت بر کشتی مزبور اعالم نموده اسـت، رأي بـه بـی حقـی     
  . در خصوص مالکیت کشتی کشف شده داد Sea Huntشرکت 

اي است که بعـدها   هاي دولتی و جنگی نکته الکیت کشتیها از م اعالم اعراض صریح دولت
بـه عنـوان مثـال در    . ي ایاالت متحـده و انگلسـتان مطـرح گردیـد     در دعاوي دیگر و نیز در رویه

متعلق به ناوگان دریایی اسپانیا، این دولت ضمن اعالم صریح عـدم اعـراض   Junoي کشتی قضیه
هـاي دریـایی هسـتند کـه      هـا گورسـتان   کشـتی  خود از مالکیت کشتی مذکور، معتقد بود که این
).Valentina Sara Vadi,2009, p. 870(ها ندارد  دولت اسپانیا هیچ عالقه و قصدي براي نجات آن

  : ي مهم حل شود هاي اسپانیایی سبب شد تا چند مسئله برخی معتقدند این قضایا در خصوص کشتی
ها بـراي   نگلستان و سایر دولتکه فرصتی را براي اسپانیا، آمریکا و ا اول آن«

هاي دولتـی از جملـه    شان در خصوص وضعیت حقوقی کشتی بیان صریح موضع
دادگـاه   -که، دادگاه دریـانوردي   دیگر این........ هاي جنگی فراهم نمود  کشتی

بـه  . این موضع را تأیید کـرد  -هاي شکارچی گنج  قضایی مشترك براي شرکت
هاي دولتی متفاوت از  یکا، باید با موضوع کشتیي دادگاه تجدید نظر آمر عقیده
بنابراین در شرایطی که یک ملت براي دفاع از . هاي خصوصی رفتار نمود کشتی

نمایـد،   ي یـک کشـتی حـاکمیتی غـرق شـده اقـدام مـی        مالکیت خویش بر الشه
. شود، قابلیـت دفـاع کمتـري دارد    خوانده می "استاندارد اعراض ضمنی"چه  آن

  : تواند این موضوع را تأیید نماید بر مبناي شرایط زیر اه نمیدر نتیجه دادگ
ــانگر هــیچ نشــانه   هــا نمــی دادگــاه ــد در شــرایطی کــه معاهــدات، بی اي  توانن

پذیرنـد   هـاي مـرتبط مـی    ي ملت درخصوص اعراض نیستند و نیز جایی که همه
ي  ي کشتی غرق شده متعلق بـه مالـک اصـلی اسـت، از الشـه      که مالکیت الشه

. پوشـی نماینـد   ها به نفع ناجیان بازرگـانی چشـم   اي حاکمیتی سایر ملته کشتی
هاي غرق شده، اسپانیا قویاً از مالکیت خـویش   جدا از رهاسازي این قبیل کشتی

اي در قـانون دریـانوردي وجـود نـدارد کـه       هیچ نشـانه . در این قضیه دفاع نمود
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نهـایی قـرار گـرفتن     را فارغ از مکـان ) اش هاي کهنه کشتی(ي خود  اسپانیا مرده
هـاي   که نجات بدون مجوز کشتی در نهایت این. ها، در دریا رها کرده است آن

ي دولتی قانوناً ممنوع و ناجی از دریافت هرگونه پاداشی منع گردیـد   غرق شده
» اند باید به مالک برگردانده شـوند  و کاالهایی که از ته دریا بیرون کشیده شده

)Mariano J, Aznar Gomez ,2010, pp. 212 , 213.(
هـاي   هاي دولتی و جنگی، نه تنهـا شـامل کشـتی    اقدام اسپانیا در اعالم عدم اعراض از کشتی

هـاي مغـروق رهـا     ي کشـتی  تحت حاکمیتش بود، بلکه به صراحت مالکیت سـایر دول بـر الشـه   
بـه کشـتی   تـوان  که از آن جملـه مـی   1هاي اسپانیا را نیز به رسمیت شناخت ها در آب ي آن نشده

Hms Sussex انگلیس و یا کشتی فرانسويFougueax به نظر برخـی، در ارتبـاط بـا    . اشاره نمود
الملل نیز این موضوع را  هایی که چنین دیدگاهی در مورد اعراض دارند حقوق بین ادعاي دولت

  ). Mariano J, Aznar Gomez ,2010. p.213(پذیرد ي عرفی می به عنوان یک قاعده
هـاي دولتـی و جنگـی،     ي رهاسـازي کشـتی   ي قاعـده  م نظر رئیس جمهـور آمریکـا در زمینـه   اعال

هـا   اي بر خالف مصـونیت ایـن نـوع از کشـتی     ي دیگري از اقدام براي جلوگیري از ایجاد قاعده نمونه
بیـل  «و در زمانی که کنوانسیون میراث فرهنگـی زیـر آب در حـال تـدوین بـود،       2001در سال . است

ي حاکمیت دولـت آمریکـا    اي را در خصوص ادامه ئیس جمهور وقت ایاالت متحده بیانیهر» کلینتون
ایـن بیانیـه حاکمیـت دولـت ایـاالت      . هاي دولتی و جنگی غرق شده آن کشور صـادر نمـود   بر کشتی

دانـد، مگـر    هـا امـري مسـتمر مـی     هاي دولتی مغروق را بدون توجه به محـل غـرق آن   متحده بر کشتی
در ایـن بیانیـه کـه دیـدگاه رسـمی      . به صراحت از مالکیت خود اعراض نموده باشـد که این دولت  آن

  : باشد چنین آمده است هاي جنگی و دولتی می ایاالت متحده در قبال مصونیت حاکم بر کشتی
هاي دولتی سـایر   هزاران کشتی، هواپیما و فضاپیماي دولتی به عالوه کشتی«

ي مجـاور واقـع    سـرزمینی و منطقـه  هـاي   هاي فراسـرزمینی، آب  کشورها در آب
ها،  هاي اخیر در علوم و تکنولوژي، بسیاري از این کشتی به دلیل پیشرفت. اند شده

هواپیماها و فضاپیماهاي دولتی براي ناجیـان، شـکارچیانِ گـنج و سـایرین قابـل      
هاي  تعرض یا کشف و بازیابی غیرمجاز این کشتی. اند یافتنی شده دسترس و دست

هـا، سـبب ایجـاد نگرانـی      ي آثار ملوانـان و مسـافران آن   شده و همهدولتی غرق 
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رفتار شایسته در . باشد الملل می اي هم در ایاالت متحده و هم در سطح بین یندهآفز
هاي دولتی غرق شده ممکن اسـت یـک موضـوع     خصوص گورستان این کشتی

هـا اغلـب    چنین آن هم. شناسی با ماهیت تاریخی باشد حساس امنیت ملی، باستان
توانند خطراتی  اي هستند که اگر تخریب شوند می هاي منفجر نشده حاوي گلوله

ها و محیط زیست دریایی ایجاد نمایند یا سایر متعلقـات از   را براي سالمتی انسان
ها که اگر رها شوند تهدید جدي براي  جمله سوخت یا سایر مایعات خطرناك آن

ي آمریکا به  من معتقدم که باید رویه. دسالمت انسان و محیط زیست خواهند بو
مطـابق  . صورت شفاف براي برطرف کردن این نگرانی روز افـزون اعـالم شـود   

هـاي   االبد خود بر کشـتی  قانون اساسی، امریکا مالکیت الی 4ي  قانون اموال ماده
رهـا شـده    ]هـا  آن[کـه مالکیـت   کنـد، مگـر آن   اش را حفظ مـی  دولتی غرق شده

ي کنگـره   یا بر اساس مجـوز یـا اجـازه   ) Hans Van Tilburg,2006,P.69(باشد
شناسـد کـه    الملل را به رسـمیت مـی   ي حقوق بین آمریکا این قاعده. منتقل گردد

تواند بر اساس قانون دولت  ي خارجی تنها می مالکیت بر کشتی دولتی غرق شده
یـک   که آمریکا مالکیت دائم بـر  به عالوه این. صاحب پرچم، منتقل یا رها شود

کشتی مغروق دولتی آمریکایی یا خارجی را بدون توجه به محل قرار گـرفتن و  
ها را به حفظ  الملل، ملت حقوق بین. شناسد فارغ از زمان غرق آن به رسمیت می

به نفع عمـوم ترغیـب   ) هر جا که واقع شده باشند(اشیاي میراث فرهنگی دریایی 
هاي دولتی غرق  از مربوط به کشتیهاي غیر مج هایی که در فعالیت به آن. کند می

هـایی نبایـد    شود که تخریب یا کشف چنین کشتی شده دخالت دارند توصیه می
ي صریح حاکمیت باشد و تنها باید با رعایت استانداردهاي علمـی و   بدون اجازه

ایـاالت متحـده   . ي بقایاي انسـانی اقـدام نماینـد    اي و با احترام کامل به همه حرفه
ي آمریکایی و سایر  هاي دولتی غرق شده حمایت و حفظ کشتی توانش را براي

هاي آمریکا، یک دولت خارجی  که در آب ها به کار خواهد برد، اعم از این ملت
  1».المللی واقع شده باشند هاي بین یا در آب

ها،  هاي سایر دولت ها در آب دولت انگلستان نیز ضمن اعالم نگرانی در خصوص مصونیت کشتی
هـا و هواپیماهـاي جنگـی و دولتـی مـورد اسـتفاده در خـدمات         ي کشـتی  بحث درباره«: بود کهمعتقد 

                                                                                                                                                                                                                     

1. William J. Clinton, Statement on United States Policy for the Protection of Sunken Warships 
(Jan. 19,2001), 37 Weekly Comp. Pres. Doc. p. 195
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یـابی بـه اجمـاع بـین ادعـاي       هـاي بسـیاري بـراي دسـت     تـالش . غیرتجاري بسیار مناقشه برانگیز اسـت 
هـاي صــاحب پـرچم از یـک طــرف و ادعـاي صــالحیت      برخـورداري از مصـونیت از ســوي دولـت   

. چنان بـاقی اسـت   ها هم یگر، صورت گرفته، اما متأسفانه تفاوت دیدگاههاي ساحلی از طرف د دولت
الملل عرفی مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها  انگلستان معتقد بود متن حاضر با اصول اساسی حقوق بین

ها و هواپیماهاي جنگی و دولتی مورد استفاده در خدمات غیر تجاري  و بقاي مصونیت حاکمیتی کشتی
  1».اعراض صریح توسط آن دولت، در تضاد استدر صورت عدم 

هاي بزرگ دریایی حاوي این نکته است که مصونیت یک کشـتی دولتـی    این رویه در بین دولت
و جنگی ادامه خواهد یافت تا زمانی که دولت صاحب پرچم با اعالن صریح و خاص، اعراض خـود  

2.را از مالکیت آن کشتی اعالم نماید

  که؛  کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب مبنی بر این 2ي  هماد 8این بیان بند 
کنوانسـیون جملـه ازالملـل  بـین حقوقدولتی وعرفطبقکنوانسیوناینمفادازیکهیچ«

عـرف والملل بینحقوققواعدي تغییردهندهعنوانبهدریاهاحقوقدر موردمتحدمللسازمان
هــا و کشــتیبــاارتبــاطدرکشــوریــکوقحقــبــاهــاي حــاکمیتی مصــونیتبــهمربــوطدولتــی

  .»دد شنخواهتفسیرآنهواپیماهاي
وضـعیت   ارتبـاط بـا  الملل در  قواعد موجود حقوق بیندر نوآوري و تغییر  گونههر راه اساساً

هـاي   بـه عبـارت دیگـر؛ نگرانـی کـه در بـین دولـت        .را مسدود نمود هاي دولتی و جنگی کشتی
هاي جنگی و دولتـی وجـود داشـت، سـدي      ي کشتی شهبزرگ دریایی در خصوص مصونیت ال

الملل تغییر و اصالحی  که کنوانسیون نتواند به صراحت در قواعد موجود حقوق بین شد براي آن
بـا ایـن وجـود هنـوز      3.به عمل آورد، به همین دلیل سعی نمود تا وضـع موجـود را حفـظ نمایـد    

  . اند سه و آمریکا به این کنوانسیون نپیوستهدریایی از جمله انگلستان، فرانهاي  بسیاري از قدرت
 2بنـد  (هـا و هواپیماهـاي دولتـی و جنگـی      ي کشـتی  پذیرد که کلیه در نهایت کنوانسیون می

هاي میـراث فرهنگـی زیـر آب، یعنـی      در صورت دارا بودن مشخصه) 1ي  ماده 8و بند  1ي  ماده
                                                                                                                                                                                                                     

1. Protection of Underwater Cultural Heritage in International Waters Adjacent to the Uk
Proceedings of the Jnapc 21st Anniversary Seminar Burlington House.Ibid. p. 69
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3. Protection of Underwater Cultural Heritage in International Waters Adjacent to the Uk    
Proceedings of the Jnapc 21st Anniversary Seminar Burlington House.Ibid p. 36



129... هاي دولتی و جنگی غرق شدهوضعیت حقوقی کشتی  

هنگـی زیـر آب خواهنـد بـود، بـه      شناسی و فرهنگی از جمله میـراث فر  ي تاریخی، باستان وجهه
  . که حداقل صد سال نیز به صورت دائم یا موقت، کالً یا جزئاً در زیر آب بوده باشند شرط این
بـه همـین دلیـل نیـز در مقـام      . است1گونه که گفته شد هدف کنوانسیون حفظ وضع موجود همان

مفـروض  . جنگـی نیسـت  هـاي دولتـی و    بیان مالکیت، اعراض یا عدم اعـراض از مالکیـت بـر کشـتی    
کـه بنـد    ها است، چنـان  گونه از کشتی ي این کنوانسیون؛ تداوم حاکمیت دولت صاحب پرچم بر الشه

. پـذیرد  ها را مـی  استمرار مصونیت این الشه» شوند به همان صورت شناسایی می«با عبارت  1ي  ماده 8
قـرر در کنوانسـیون حقـوق دریاهـا     کنوانسیون نیز هرگونه تفسیر مغایر با اصول م 3ي  که ماده دیگر آن

ي  مـاده  3بنـد  . داند هاي جنگی و دولتی، از جمله مصونیت را غیر قابل پذیرش می در خصوص کشتی
هـاي دولتـی و جنگـی بـه دولـت سـاحلی بـه شـمار          کنوانسیون هم دلیلی براي انتقال مالکیت کشتی 7

الجزایــري خـود، چنــین   هـاي ســرزمینی و مجمـع   رود و دولـت ســاحلی در صـورتی کــه در آب   نمـی 
هایی را که قابل شناسایی هستند کشف نماید، مراتب را به اطالع دولت صاحب پرچم خواهـد   کشتی

، وضـعیت   2ي  مـاده  8هـا؛ زیـرا بـه اسـتناد بنـد       رساند و این دلیلی است بر تداوم مصونیت این کشـتی 
باید اشـاره کـرد کـه؛    .... 2ي  ماده هنگام تفسیر این بند از«: چنین هم. ها تغییري نکرده است حقوقی آن

هـاي دولتـی مغـروق را، بـا عمـل صـریح        کنوانسیون، تأثیري بر قواعدي که حـق مالکیـت بـر کشـتی    
از بـین  ) الملـل  مطابق بـا قواعـد حقـوق بـین    (رهاسازي، هدیه و یا فروش توسط دولت صاحب پرچم، 

پــرچم، بــر اســاس  چنــین تــأثیري بــر حقــوقی کــه دولــت صــاحب بــرد نخواهــد گذاشــت و هــم مــی
ي به غنیمت گرفتن و اسیر نمودن در جریان نبرد قبـل از غـرق،    المللی یا به واسطه هاي بین نامه موافقت

  ). Mariano J, Aznar Gomez ,2010, p. 224(» بر اعراض از اموال دولتی دارد، نخواهد داشت
حـاکمیتی از زمـان   مفهـوم مصـونیت   «ي قابل ذکر دیگر این است که بـه اعتقـاد برخـی     نکته

هاي غرق شـده   مطرح گردیده و این ادعاها نسبت به مصونیت کشتی) 1583-1645(گروسیوس 
وجـود   ]پیش از ایـن [قبل از این تاریخ قابل پذیرش نیست و به معناي دقیق کلمه چنین ادعاهایی

بـراي   هـا، مـانعی   به هر حال، امر مسلّم آن است که اعراض یا عـدم اعـراض دولـت    2».اند نداشته
  . هاي جنگی و دولتی به عنوان میراث فرهنگی زیر آب نخواهد بود قلمداد کردن کشتی

کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با مصونیت،  96و  95ي دیگر آن است که آیا مواد  نکته
هاي دولتی قابل اعمال است که در حال حرکت هستند و بـه   تنها در خصوص آن دسته از کشتی

                                                                                                                                                                                                                     

1. Statu Qua
2. Report  by the Director-General on Action Taken Concerning the Desirability of Preparing an 
International Instrument for the Protection of the Underwater Cultural Heritage Outline. Annex I P 4 No. 24



  92زمستان ، 41دهم، شمارهوهش حقوق عمومی، سال پانزپژ ي هفصلنام  130

اي معتقدنـد کـه    در پاسـخ، عـده  ) Ibid, p. 339(نیسـتند؟   1»از حرکت باز ایستاده«عبارت دیگر 
هاي دولتی مغروق دیگر مصداق کشتی نبوده و با غرق شدن، مصونیت خـود را از دسـت    کشتی

 Craig Forrest(» هاي غرق شـده خواهنـد بـود    تحت رژیم یکسانی همانند سایر کشتی«داده و 

,2010, p. 336 .( ي شـناور بـودن و    بودن و به عبارت دیگر ضـابطه » در حال حرکت«اگر معیار
هـاي جنگـی و دولتـی باشـد،      قابلیت دریانوردي داشتن مالك عمل براي تداوم مصونیت کشتی

اگرچـه داراي  رهـا شـده   هاي  گوید، باید قائل به این بود که کشتی می» پروفسور ژیدل«که  چنان
گیرنـد   قـرار نمـی  الملـل   کشـتی در مفهـوم حقـوق بـین    قابلیت دریانوردي هستند، اما در تعریـف  

هاي دولتی مغـروق   به نظر می رسد این تحلیل از وضعیت حقوقی کشتی). 2سال، ص  سلطانی،(
زیـر آب سـازگار نیسـت، بنـابراین     » کنوانسـیون میـراث فرهنگـی   «چنین  ها و هم ي دولت با رویه

  .شود ها تلقی نمی از کشتی شناور بودن یا نبودن دلیلی بر سلب مصونیت از این نوع
  

هـاي دولتـی و جنگـی موضـوع      اعتبار قواعد نجـات و کشـفیات در ارتبـاط بـا کشـتی     : بند دوم
  کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب

ي کشفیات در اصل زمانی قابل اعمال است که اموال مکشوفه یا اساساً مـالکی   گفته شد که قاعده
در ایـن صـورت   . هـا مسـلّم باشـد    لک، اعراض و یا رهـایی آن نداشته باشند یا در صورت دارا بودن ما

ي نجـات در اصـل    امـا قاعـده  . اگر کسی مالی را کشف نماید مالکیت آن مال به او منتقل خواهد شـد 
.ارتباطی با مالکیت نداشته و ناجی تنها در صورت نجات اموال در خطر، مستحق پـاداش خواهـد بـود   

ي  ي نجــات اســت اکنــون دیگــر در کمــین الشــه قاعــده برخــی معتقدنــد خطــري کــه مبنــاي اعمــال
هاي موضوع میراث فرهنگی زیر آب نیست، به همین دلیل این خطر تهدیدي براي ایـن میـراث    کشتی

 Geoffrey Brice(نخواهد بود، زیرا یا کشتی غرق گردیده و یا کاالهاي آن در دریا گم شده اسـت  

Q.C,1996, p. 337  .(ار ادعاي نجات، وجود عناصر ذیل ضروري استبا این وجود براي اعتب:  
  الوقوعی باید اموال را در معرض گم شدن، خرابی یا نابودي قرار دهد؛خطر قریب -1
خدمت نجات باید داوطلبانه باشد و نه بر اسـاس یـک تکلیـف موجـود یـا یـک قـرارداد         -2

  ؛)Ibid.p.338(خاص
ــد در کــل یــا در بخشــی از آن موف  -3 ــز باشــدقیــتعملیــات نجــات بای  .Newell D(.آمی

Smith.1994.P.1.(
                                                                                                                                                                                                                     

1. Immobilized
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، اعتبـار ادعـاي نجـات،    1989المللی نجات دریایی مصوب  کنوانسیون بین 4ي  بر اساس ماده
که دولت صاحب پرچم تصـمیم دیگـري    هاي دولتی و جنگی نخواهد شد، مگر آن شامل کشتی
  :بر اساس این ماده، شناورهاي متعلق به دولت. اتخاذ نماید

هـاي جنگـی یـا سـایر      این کنوانسیون؛ شـامل کشـتی   5ي  بدون تعارض با ماده«-1
انـد و در   شناورهاي غیر تجاري، که تحت مالکیت یا بهره بـرداري یـک دولـت بـوده    

الملل، از مصونیت مطلـق   ي حقوق بین زمان عملیات نجات، مطابق اصول شناخته شده
  دیگري اتخاذ نماید؛ که دولت تصمیم گردد مگر آن برخوردار هستند، نمی

در صورتی که یک کشور متعاهد تصمیم بگیرد که ایـن کنوانسـیون در مـورد     -2
نیز اعمال شود، آن کشور  1شده در بند هاي جنگی یا دیگر شناورهاي توصیف  کشتی

  1».بایست موارد و شرایط مشخص کننده چنین اقدامی را به اطالع دبیر کل برساند می
مالکیـت دولـت و مصـونیت کشـتی مـانع از آن اسـت کـه ناجیـان و          بر این اسـاس اسـتمرار  
بـا اسـتناد بـه    (هاي مغروق  ي کشتی هاي خصوصی جستجوکننده الشه شکارچیان گنج و شرکت

ها از دریا اقدام نمایند، مگـر   بتوانند نسبت به کشف، بازیابی و بیرون کشیدن آن) ي نجات قاعده
ــد   آن ــاده 1کــه مطــابق بن ــیون 4ي  م ــات    کنوانس ــر آب از مقام ــی زی ــراث فرهنگ ــت از می حمای

  .دار مجوز الزم را دریافت نموده باشند صالحیت
ي کشـفیات بـا کنوانسـیون را     ي نجات و قاعده کنوانسیون مذکور ارتباط بین قاعده 4ي  ماده

  : کند بدین شرح بیان می
ردمـو درکنوانسـیون اینکهزیر آبفرهنگیمیراثبامرتبطگونه فعالیتهر«

مگـر بـود، نخواهـد ي کشـفیات  قاعـده یـا ي نجات قاعدهمشمولشود میاعمالآن
  :که این

باشد؛دار صالحیتبا اجازه مقامات) الف
کامالً منطبق با این کنوانسیون باشد؛) ب
حفاظـت متضـمن حـداکثر  زیرآبفرهنگیمیراثکشفکهنمایدتضمین) پ

  » .از این میراث خواهد بود
                                                                                                                                                                                                                     

1. Also See Art 14 (This Convention does not Apply to Ships of War or to Government Ships 

Appropriated Exclusively to a Public Service). Convention  for the Unification of Certain Rules of  Law 
Respecting Assistance and Salvage at Sea. (Brussels, 23 September 1910)



  92زمستان ، 41دهم، شمارهوهش حقوق عمومی، سال پانزپژ ي هفصلنام  132

به دنبـال رد هـر گونـه ادعـایی مبنـی بـر مالکیـت یـا اسـتخراج           4ي  ررات مادهدر حقیقت مق
 Nien-Tsu Alfred(ها یا سایر بقایاي انسانی واقع در حوزه میراث فرهنگی زیر آب است  کشتی

Hu,2008, p. 382 .(ــم ــاده   ه ــع م ــا وض ــیون ب ــین کنوانس ــراي    4ي  چن ــانعی ب ــاد م ــی ایج در پ
رود که این امر دستاویزي  زیرا بیم آن می 2اقع در دریاها است،اموال و میراث و 1»سازي تجاري«

ها براي یافتن بقایاي واقع در بستر دریاهـا توسـط    روزافزون کاوش در اعماق آب ي براي توسعه
  3.جویندگان و شکارچیان گنج گردد

 1997قبل از تصویب نهایی کنوانسیون میراث فرهنگی زیـر آب، در گزارشـی کـه در سـال     
شد، برخی از کشورها مانند لهستان ضمن اعالم نگرانی در خصوص این موضـوع، معتقـد   منتشر 

حاوي اطالعاتی هستند که باید در برابر غـارت و   1945هاي جنگی قبل از سال  بودند که کشتی
ي  با اسـتناد بـه قاعـده   ( کانادا نیز پرداخت پاداش را . عملیات نجات کنترل نشده محافظت شوند

محـل  ) هاي به ارث رسـیده، بیابنـد یـا نجـات دهنـد      ي کشتی که اشیایی از الشه نجات به کسانی
هـاي دولتـی و جنگـی تنهـا      ي نجـات کشـتی   نگرانی برخی کشـورها در زمینـه   4.دانست تأمل می

کـه در زمـان بررسـی پـیش     محدود به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب نبود؛ چنان
هاي پیشـنهادي   ها و بیانیه نیز بسیاري از کشورها، اعالمیه) 1982(نویس کنوانسیون حقوق دریاها 

هـا   ي نجات این نـوع کشـتی   غیر رسمی براي درج در کنوانسیون در خصوص صالحیت و نحوه
 1978ي غیـر رسـمی در سـال     به عنوان مثال اتحاد جماهیر شوروي طی یـک بیانیـه  . ارائه نمودند

سط دولت صاحب پرچم یا با رضایت آن دولت قابل هاي جنگی تنها تو پیشنهاد نمود که کشتی
ریـیس جمهـور وقـت    » بیـل کلینتـون  «2001این بیانیه نیـز هماننـد اعالمیـه ي سـال     . نجات باشند

الملـل عرفـی در خصـوص     امریکا، حقی مطلق براي دولت صاحب پرچم بر اسـاس حقـوق بـین   
هـاي   ت دولت مزبور بر کشـتی هاي جنگی قائل بود و گذر زمان را مانعی براي بقاي مالکی کشتی

  .)Jason R. Harris,2001, p. 83(دانست غرق شده نمی
                                                                                                                                                                                                                     

1. Commercialize
2. Frequently Asked Questions. The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage. p. 6 
3. Underwater Cultural Heritage in Oceania. Edited by Ulrike Guerin, Barbara Egger and Vidha 
Penalva. UNESCO, 2010. p. 19
4. Report by the Director-General on Action Taken Concerning the Desirability of Preparing an 
International Instrument for the Protection of The Underwater Cultural Heritage Outline. Annex Ii 
.P 2 No 4 – And P 6 No 2 
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هاسـت، زیـرا در اصـل کنوانسـیون میـراث      ي نجات معطوف به همکاري دولت اعمال قاعده
و بـر   1دانـد  فرهنگی زیر آب، حفاظـت از امـوال فرهنگـی زیـر آب را حفـظ منـافع بشـریت مـی        

ها، سـهم مـؤثري در حفاظـت از آثـار فرهنگـی زیـر آب        دولتنیز همکاري  2ماده  2اساس بند 
کنوانسیون حقوق دریاها نیز در خصوص اموال فرهنگی یافـت شـده    303ي  ماده. خواهد داشت

هـاي   ي حفاظـت از امـوال داراي ویژگـی    هـا در زمینـه   در دریا با اشاره به لزوم همکـاري دولـت  
ه هیچ یـک از مقـررات ایـن مـاده، تـأثیري بـر       دارد ک مقرر می 3شناسی در بند  تاریخی و باستان

ي نجـات و یـا سـایر قـوانین دریـانوردي نخواهـد        حقوق مالک قابل شناسایی از رهگـذر قاعـده  
  2.گذارد

در کشورهاي عضو، ،آبمیراث فرهنگی زیرکنوانسیون حمایت از 7ي ماده1بر اساس بند 
ل حاکمیـت بـراي تجـویز و تنظـیم     خـود، در اعمـا   الجزایري و سـرزمینی  هاي داخلی، مجمعآب

این حق، ناشی از مقررات حقوق  3.هاي مرتبط با این میراث حق انحصاري خواهند داشت فعالیت
چه در  اما آن 4.باشد هاي ساحلی بر این مناطق می الملل در خصوص صالحیت انحصاري دولت بین

  :7ي  ماده 3ق بند مطابشود، آن است که  هاي جنگی و دولتی مربوط می این بخش به کشتی
هاي سرزمینی خود الجزایري و آب هاي مجمعکشورهاي عضو در حوزه آب«

، و و نیز در شناسایی عرف عمومی در بین کشورهاخویش حاکمیت و در اعمال
ها و هواپیماهاي هاي حفاظت از کشتیبهترین روشتوجه به همکاري در مورد با

پیماهاي کشوري قابل شناسایی، هواها ودرصورت کشف چنین کشتی ؛کشوري
باشد به کشورهاي و درصورتی که عملی(پرچم  مراتب را به کشور عضو صاحب

شناسی  باستاندیگري که پیوندي قابل تأیید به ویژه پیوندي فرهنگی، تاریخی یا
  » .داطالع خواهند دا )دارند

که (لی مانند ایران کند که کشورهاي ساح این بند ضمن تأیید تداوم اصل مصونیت، مقرر می
هـا و هواپیماهـاي    براي تضـمین بهتـرین روش حفاظـت از کشـتی    ) باشند عضو کنوانسیون نیز می

  . هایی مطلع نمایند دولتی، دولت صاحب پرچم را از کشف چنین کشتی
                                                                                                                                                                                                                     

1. Art 2(3) Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. 2001
2. Also see: Underwater Cultural Heritage and Settlement of Disputes: Fragmentation of Legal 
Regimes. and Committee of the Ga, Topic Area A. 2011 by University of Macedonia, Thessaloniki, 
Greece, for Thessaloniki International Student Model United Nations. p. 4,5- Www.Thessismun.Org

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی  7ي ماده 1بند  .3
1982کنوانسیون حقوق دریاها  2ي  ماده.4
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. دهـد  هاي عضو بر مناطق مذکو را مورد تأیید قرار می به صراحت حاکمیت دولت 7ي  ماده«
، هر دولت عضو، تنهـا نگهبـان میـراث    الجزایري و سرزمینی داخلی، مجمع ايه در نتیجه در آب

در این زمینه برخی معتقدند که  .)Markus Rau, 2002, P. 410(» شود فرهنگی زیر آب تلقی می
، دولت ساحلی متعهد به مشـورت بـا دولـت    انحصاري اقتصادي و فالت قاره ي بر خالف منطقه

که اطـالع دادن را امـري الزامـی قلمـداد      بدون آن 7ي  ماده 3به عبارت دیگر بند . دیگري نیست
هاي مرتبط، در صورت یافت شدن آثار یک کشتی دولتی  نماید، بر ضروت همکاري میان دولت

footnote 95(کند  زایري و یا سرزمینی یک دولت عضو تأکید میالج هاي مجمع یا جنگی در آب

Markus Rau, Ibid, P 410. .(      اما، در مقابل، برخی دیگر معتقـد هسـتند مطلـع سـاختن دولـت
  ). 184، ص 1384ممتاز ، (امري الزامی است  7ي  ماده 3ع بند صاحب پرچم در ارتباط با موضو

توانـد حـائز اهمیـت     هاي جنگی و دولتی براي کشور ایـران از دو جهـت مـی    موضوع کشتی
که عالوه بر عضویت ایران در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیـر آب،   باشد؛ نخست آن

بـه ویـژه در   (سئله دریانوردي در سـواحل خـود   ایران به عنوان یک کشور ساحلی از دیر باز با م
کـه ایـران در روزگـاران گذشـته در سـایر منـاطق از        رو بوده است و دیگر آن روبه) خلیج فارس

جمله دریاي مدیترانه داراي ناوگان دریایی بوده اسـت، بنـابراین الزم اسـت تـا دولـت ایـران در       
تعلق به یک دولت دیگر، موضـع رسـمی   که ایرانی باشند و یا م ها اعم از آن خصوص این کشتی
  .   چه در کنوانسیون آمده است اعالم نماید خود را عالوه بر آن

ي  ها، از قرون گذشته در حوزه ها گرفته تا بریتانیایی ها و هلندي کشورهاي مختلفی از پرتغالی
لت ایران اتفاق ها و دو اند، که در این میان نبردهایی نیز در دریا بین آن خلیج فارس حضور داشته

اکنون اگر ایران ). 120-115، صص1387آوري پیتر، گاوین همیلی، ملویل چارلز، (افتاده است 
 7ي  ماده 3به عنوان کشور ساحلی قصد بازیابی یا کاوش در این زمینه را داشته باشد، بر اساس بند 

بـه  ) ایی باشـند در صورتی که قابل شناسـ (، کشف کشتی یا هواپیماي دولتی و جنگی مغروق را 
هاي ساحلی بتوانند  این مقرره براي آن است که دولت. اطالع کشور صاحب پرچم خواهد رساند

هاي صاحب پرچم یا داراي پیوند  براي حمایت مؤثرتر و بهتر از این میراث در این زمینه با دولت
دیگـر  ). 169ممتاز جمشید، همان، ص (تاریخی و فرهنگی با اشیاي کشف شده همکاري نمایند 

کنوانسیون براي کاوش در این زمینـه بـر اسـاس قواعـد نجـات و       4ي  که مطابق بند الف ماده آن
چه یک کشتی پرتغالی در  بنابراین چنان. دار الزامی است ي مقامات صالحیت کشفیات، اخذ اجازه

هاي سرزمینی ایران توسط شخص ثالثی یافت شود؛ کاوش در این زمینـه، مسـتلزم دریافـت     آب
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اجازه از مقامات ایرانی به عنوان کشور ساحلی و گرفتن مجوز از کشور پرتغال به عنوان کشـور  
  . باشد صاحب پرچم می

چه در تاریخ آمده است؛ ایران حداقل از زمان جنگ بـا یونـان در دوران هخامنشـیان     بر اساس آن
 300ایران و یونـان تعـداد   هاي  که تنها در یکی از جنگ چنان. داراي ناوگان جنگی دریایی بوده است

ایـن تعـداد کشـتی در کنـار سـایر آمارهـایی کـه از تعـداد         . کشتی ایرانی به دلیل توفان معدوم گردید
دهـد کـه تعـداد زیـادي از ایـن ناوگـان در        شود، نشان مـی  ها ارائه می هاي ایرانی در این جنگ کشتی
ــوز ــره    ه ح ــیاه و جزی ــاي س ــه و دری ــاي مدیتران ــاالمیس ي دری  Guérin Ulrike & Koller(1ي س

Katrin,2009, p.19 (انــد  غــرق شــده) ، کــه  )26- 29، 1385و رازي ،  98- 109، صــص 1386پیرنیــا
هـاي سـرزمینی یـا     ها در آب چه بقایاي آن کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب چنان 7ي  براساس ماده

ایی، ایـن امـر بـه اطـالع ایـران      در صورت قابلیت شناس 3الجزایري دولتی یافت شود، مطابق بند  مجمع
هـا   چنان به عنوان کشور صـاحب پـرچم بـر آن    خواهد رسید و با توجه به اصل بقا مصونیت، ایران هم

ي انحصـاري اقتصـادي و فـالت     هـاي منطقـه   ها در آب چه این کشتی حاکمیت خواهد داشت و چنان
 2)4(و ) 2(با رعایت مفاد بنـدهاي  ذکور و کنوانسیون م10ي  ماده7قاره قرار داشته باشند به استناد بند 

کننـده انجـام    اقدامی بدون موافقت کشور صاحب پرچم و رایزنی کشور هماهنگ هیچنباید این ماده، 
هـیچ کشـور    ها در منطقه کشف شـوند  چه این کشتی ، چنان12ي  ماده 7چنین بر اساس بند  هم 3.گیرد

                                                                                                                                                                                                                     

 16ي یونان در خلیج سارونیک است که در حدود  بزرگترین جزیره )Salamis(ي ساالمیس جزیره.1
  . کیلومتري غرب آتن واقع شده است

 ،آن ي اقتصادي انحصاري یا فالت قاره ي منطقه ي هر کشور عضوي که در محدوده: 10ي ماده 2بند. 2
میراث فرهنگی زیرآب قرار دارد، حق دارد تا هرگونه فعالیت معطوف به میراث مزبور را ممنوع یا تجویز 

سیون الملل از جمله کنوان نماید تا از هرگونه دخالت در حقوق حاکمیتی یا صالحیت خود که در حقوق بین
  .بینی شده است ممانعت نماید ملل متحد درمورد حقوق دریاها پیش سازمان

اي به وظیفه تمامی کشورهاي عضو در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی  بدون هیچ لطمه: 10ي  ماده 4بند 
ه خطر الملل جهت پیشگیري از هرگون زیرآب با استفاده از تمامی اقدامات عملی اتخاذ شده طبق حقوق بین

تواند تمامی  از جمله غارت آن، کشور هماهنگ کننده می ،الوقوع نسبت به میراث فرهنگی زیرآب قریب
اقدامات عملی را انجام دهد و یا مجوزهاي الزم را طبق این کنوانسیون و درصورت لزوم پیش از 

نگی زیرآب جلوگیري الوقوع نسبت به میراث فره هاي مذکور صادر نماید تا از هرگونه خطر قریب مشاوره
در . هاي بشري باشد یا به هر دلیل دیگري از جمله غارت آن باشدنماید، چه این خطر حاصل از فعالیت

  .توان از دیگر کشورهاي عضو درخواست مساعدت نمود انجام چنین اقداماتی، می
مصوب ریاي عماندر خلیج فارس و دقانون مناطق دریایی جمهوري اسالمی ایران17ي  بر اساس ماده.3

مغروق، کاوش  يانجام هرگونه فعالیت جهت دستیابی به اشیا ،فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی31/1/1372
مقامات ذیربط جمهوري  ي انحصاري اقتصادي و فالت قاره منوط به اجازه ي تحقیقات علمی در منطقهو

  .باشداسالمی ایران می
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تقبـل یـا تجـویز    را هـا  کشـتی خصـوص ایـن   در فعالیت  ،بدون رضایت کشور صاحب پرچمعضوي
هـاي دولتـی و جنگـی بـه عنـوان موضـوعی قابـل         بنابراین، دسترسی به گورستان کشـتی . کردنخواهد

توانـد   ي صریح دولت صاحب پرچم است تا جایی که دولت صاحب پرچم مـی  احترام، نیازمند اجازه
ي  دولتی و جنگـی غـرق شـده    هاي ي کشتی براي جلوگیري از هرگونه تعرض و مزاحمت براي الشه

  .) J Ashley Roach,1996, p. 352(ي ابزارهاي قانونی استفاده نماید خود، از کلیه

  نتیجه
با تصدیق اعمال مصونیت حاکمیتی نسـبت بـه کشـتی دولتـی غـرق شـده، عملیـات نجـات         «
  » .تواند و نباید بدون رضایت صریح دولت صاحب پرچم صورت گیرد نمی

اند به لحـاظ عـدم دسـتیابی     هاي دولتی و جنگی که اخیراً غرق شده وص کشتیاین قاعده در خص
تواند تـا حـدودي قابـل فهـم باشـد، امـا در        ها، می ها به اطالعات امنیتی و تکنولوژیک آن سایر دولت
گذرد و مصداق میـراث فرهنگـی زیـر آب     ها می هایی که بیش از صدها سال از غرق آن مورد کشتی

هاي علمی باعـث شـده اسـت کـه در صـورت غـرق        امروزه پیشرفت. تأمل است هستند، اندکی جاي
را از اعماق دریاهـا بیـرون    ي آن هاي جنگی و دولتی، دولت صاحب پرچم بالفاصله الشه شدن کشتی

هاي دولتی و جنگی کـه   شود تا در آینده، کشتی این رویه باعث می. کشیده و به خشکی منتقل نمایند
بـه  . هاي مغـروق قـرون گذشـته گـردد     شوند تنها محدود به کشتی قلمداد می میراث فرهنگی زیر آب

غـرق  ) کورسـک (زیر دریایی اتمی روسیه ) 2000آگوست سال  12(عنوان مثال در اواخر قرن بیستم 
دولت روسیه زیر دریایی مزبـور را از اعمـاق دریـا خـارج و بـه       2001گردید، اما مدتی بعد و در سال 

ها بـراي تلقـی    بنابراین به نظر می رسد باید گذشت صد سال از تاریخ غرق کشتی1.خشکی انتقال داد
تري کاهش یابـد، زیـرا حـداقل در صـد سـال       ها به عنوان میراث فرهنگی زیر آب، به زمان معقول آن

تعداد قابل تـوجهی   2)گونه که لهستان معتقد بود همان(هاي اول و دوم جهانی  اخیر و در جریان جنگ
ي صد سـال   هاي دریایی غرق گردیدند که توسل به قاعده هاي دول محور و متفق در جنگاز کشتی

                                                                                                                                                                                                                     

  :اي روسیه، قابل دسترس در سایترسک زیر دریایی هستهمقاله، کو: ك.براي اطالعات بیشتر ر .1
Http://Www.Amworld.Info/Fa/The-Kursk-Story/Russian-Nuclear-Submarine-The-Kursk

  ) جهان(  3ي ، صفحه20/8/87به تاریخ  1816ي اعتماد، شماره ي ردریایی، روزنامهدار سوانح زیدو مقاله، روسیه رکور
2. Report by the Director-General on Action Taken Concerning the Desirability of Preparing an 
International Instrument for the Protection of the Underwater Cultural Heritage Outline. Ibid .P 2 
No 4 – and P 6 No 2
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ها به میراث فرهنگی زیر آب ممکن اسـت کـار جسـتجوگران دریاهـا را بـراي خـارج        براي تبدیل آن
بینـی شـده در کنوانسـیون     پیش از موعد صد سال پـیش (ي تجاري از این اموال  ها و استفاده کردن آن
  .تسهیل نماید) میراث فرهنگی زیر آب حمایت از

توان گفت تمایل طراحـان کنوانسـیون میـراث فرهنگـی زیـر آب، بـراي حفـظ وضـعیت          می
ویژه  الملل و به موجود و به عبارت دیگر عدم قصد براي ایجاد تغییر در قواعد موجود حقوق بین

ورهاي قدرتمنـد دریـایی   مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، به آن دلیل بود که بتوانند توجه کش
هاي غرق شده در دریا هسـتند بـراي تصـویب کنوانسـیون      و مدعی را، که داراي بیشترین کشتی

هـاي قدرتمنـد دریـایی، عرفـی را بـه وجـود        ي موجود در بـین دولـت   رویه. مذکور جلب نمایند
حتـی  (هـا  هاي جنگی و دولتی، فارغ از زمان غـرق آن  ي کشتی که الشه آورده است مبنی بر آن

چنان مالکیت دولت صـاحب پـرچم بـر     هم) اگر واجد وصف میراث فرهنگی زیر آب نیز باشند
ها تا هنگامی که آن دولت از مالکیتش اعـراض ننمایـد ادامـه خواهـد      آنان محرز و مصونیت آن

داشت و هیچ یک از قوانین نجات و کشف نیز بدون اجازه دولـت مزبـور قابـل اعمـال نخواهـد      
و کشوري کـه از  (رسد کشور ایران نیز به عنوان یک کشور ساحلی  اساس به نظر میبر این . بود

بایـد بـا صـدور یـک     ) پیرنیـا، همـان  ) (قرون گذشته تا به حال داراي نیروي دریـایی بـوده اسـت   
هـایی کـه در گذشـته     اعالمیه، موضع رسمی خود را مبنی بر بقاي مصونیت یا اعـراض از کشـتی  

هایی کـه بـه    شوند و یا کشتیفرهنگی فرهنگی زیر آب محسوب می اند و جزو میراث غرق شده
این اقدام موضـع ایـران   . اند به صراحت اعالم نماید تازگی و در دوران جنگ با عراق غرق شده

  . الملل دریاها مشخصاً معلوم خواهد نمود را در قلمرو حقوق بین
تی و جنگـی بـراي داشـتن    ي در حال حرکت بودن کشتی دول رسد در خصوص ضابطه به نظر می

پذیرنـد و قائـل بـه بقـاي      مصونیت باید با کسانی هم عقیده بود که این مـالك را بـراي ایـن امـر نمـی     
الملل نیـز بـر    این امري است که قواعد حقوق بین. مصونیت حتی با غرق و عدم حرکت کشتی هستند

غـروق در اعمـاق دریاهـا،    هاي دولتی و جنگی م بر این اساس حاکمیت بر کشتی. گذارد آن صحه می
ي  گونـه کـه در مقدمـه    بنـابراین همـان  . از هر نوع که باشد، حـق مسـلّم دولـت صـاحب پـرچم اسـت      

آمده است؛ بـه منظـور رفـع نگرانـی از تجـاري شـدن اکتشـاف        » کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب«
هـاي   ، دولـت میراث فرهنگی زیر آب و نیز جلوگیري از تخریب این امـوال توسـط افـراد جسـتجوگر    

بایسـت در   هایی کـه عضـو کنوانسـیون نیسـتند، مـی      هاي صاحب پرچم و حتی دولت ساحلی و دولت
  .المللی براي حفاظت از این اموال گام بردارند هاي بین چارچوب همکاري
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