بیستویکم،شماره،46پاییز8931
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 

بررسی مفهوم آبهای تاریخی با تاکید بر پرونده دریای چین جنوبی
الهام امینزاده - 1زهراسادات شارق

2

دریافت -1931/1/22 :پذیرش1931/1/11 :

چکیده

یکیازعرصههایتعارضحقوقناشیازعرفومعاهده،دربسترردریتاتجلتی
مییابد.زمانیکهدولریبااسرنادبتهعترفدرصتددات تاوحقتوقتتاریخیختودبتر
پیکرهاییازآببرمیآیدکهیاتحتحاکمیتدولتدیگریاستویاجزءدریتای
آزادقرارمیگیرد.تعارضدرمنافعدولتهای حاشیه دریای چین جنتوبی بتاادعتای
حاکمیتتاریخیوحقوقتاریخیچینبااسرنادبهخطوطنُهگانهدراینبسررازدریا
تشدیدشد.مراجعهفیلیپینبهدیواندائمیداوری،براساسکنوانسیونحقوقدریاها،
ایناخرالفاورابهعرصهحقوقبینالمللکشاندوباردیگرمسئلهآبهتایتتاریخی
رامطرحکرد.ات اویاردادعایدولتچینبرایبررسیسایراقداماودولتتچتین
ازجملهبررسیجرمماهیگیریغیرقانونیکشتریهتایچینتی زمبتود.لت ادرایتن
پژوهش،هدفبررسیادعایحقوقیاحاکمیتتاریخیچینبردریایچینجنوبی
است.علیرغمعدمحضورچتیندرفرآینتدرستیدگی،دیتوانبتامتدن رقتراردادن
تعهداوطرفینبراساسکنوانستیونحقتوقدریاهتامصتوب،8311حقتوقتتاریخی
موردادعایچینرامغایرباتعهداتش،ذیلاینکنوانستیوندانستتوازپت یرشآن
خودداریکرد.

واژگان کلیدی:آبهایتاریخی،حقوقتاریخی،حاکمیتتتاریخی،دریتایچتین
جنوبی،کنوانسیون.8311
بینالمللدانشگاهتهران،تهران،ایرانeaminzadeh@ut.ac.ir
.8اسرادحقوق 
بینالمللدانشگاهتهران،تهران،ایران(نویسندهمسئول)miss.sharegh71@gmail.com
.1دانشجویدکرریحقوق 
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مقدمه
در11ژانویه،1189ف یلیپیندادخواستریرابتراستاسمتمیمههاترمازکنوانستیونحقتوق
دریاها،راجعبهدریایچینجنوبی8تقدیمدیواندائمیداوریکرد.چینازهمانابرتدااعتالم
کردازشرکتدرفرآیندرسیدگیختودداریمتیکنتد.مهمرترینخواسترهفیلیپتینازدیتوان،
بررسیادعایحقوقتاریخی1چینباعنوان"خطوطنهگانه"9دردریایچینجنوبیبتودکته
محدودهاینخطوطرافراترازحدوددریتاییوبتراستاسکنوانستیونحقتوقدریاهتا6مجتاز
5
.ادعایچیندرموردحقوقخطوطنهگانه،درحالیطرحمیشودکتهحرتی

دانسرهشده،میداند

راجعبهمالکیتبرجزایترموجتوددرایتنمنطقتهنیتزبتینکشتورهایحاشتیهدریتایچتینجنتوبی
اخرالفوجوددارد ) .(Chen, 2016: 16اهمیتبررسیادعایتتاریخیچتین،دردریتایچتین
جنوبیبهحدیاستکهبررسیسایردعاویفیلیپینمنوطبهات اوصحتادعایچیندراین
موردمیباشد.
طرحاخرالفدریایچینجنوبی،باردیگرمسئلهآبهایتاریخیراطرحکردواینامر
نشانازآندارد  کهبررسیاینموموعازاهمیریدرخورتوجهبرخورداراست.باتوجهبه
عدم پ یرش صالحیت دیوان توسط چین ،4بر دیوان  زم بود تا ابردا با بررسی ادعای
حاکمیتتاریخیچینبردریایچینجنوبیورداینادعا،صالحیرشرااحرازنماید.
  .8دریای چین جنوبی ،یک دریای نیمه بسره بین کشورهای چین (تایوان) ،ویرنام ،فیلیپین ،مالزی و برونئی میباشد.
آبهایایندریایبسرههموارهمحلاخرالفاوکشورهایحاشیهنشیناطرافشبودهاست.اینمنطقهعالوهبرآنکهحاوی

منابع غنی نات ،گاز و شیالو می باشد از ن ر آنکه یکی از مهمررین مسیرهای کشریرانی است نیز حائز اهمیت است.
همچنیندرموردجزایرموجوددراینمنطقهنیزبینکشورهایحاشیه  آناخرالفوجوددارد.ازجملهمهمررینجزایر
موجوددراینمنطقهکهدرموردآناخرالفمطرحاست،جزایر SpartlyوParcelمیباشد.
Roque, Henry L.1997: 189-190.
.1درموردتاریخچهاخرالفاودردریایچینجنوبی،ر.ک:
Stein, 2001: pp.1-30.
.9خطوطاولیهشامل 88خط بودکهدرسال، 8359نس تبهخلیجتونکین،دوخطآنح فشدکهدرنریجهازاین
خطوطبهعنوان"خطوطنهگانه"یا"خطوطUشکل"یادمیشود.
GAO, 2013: 2013.
.6فیلیپیندر1ماهمی8316وچیندر4ماهژوئن،8334کنوانسیونحقوقدریاها8311راتصویبکردند.
5. Philippines Notification and Statement of Claim, 2013.
 .4دولت چین با صدور اعالمیهایی در  15روز از ماه اوو سال  1114اعالم میدارد" :حکومت چین هرگونه فرآیند
رسیدگیدرقسمتدومازبخش 85کنوانسیوندررابطهباحلوفصلاخرالفاومندرجدربند( 8الف -ج)ماده131
کنوانسیونحقوقدریاهارانمیپ یرد".

PCA, 2015: para.107.
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حاکمیتدرحقوقبینالملل،بهروشهاییازجمله:الحاقسرزمین،تصرفواصلمترور
زمانمملک)(Mirski, 2015: 2

موردآخترمعمتو ددرمتوردتستلطبترمنتاطیدریتاییمتورد

اسرعمالقرارگرفرهاستوگویایحاکمیریاستکهدولریدرطتولتتاریببتهدستتآورده
استوغال ادبهعنوانآبهایتاریخیشناخرهمیشوند.
اولینبارموموعآب هایتاریخیدرقضیهماهیگیریدراقیانوساطلسشمالیطرح
شد.درکنارانس هایسازمانمللبرایتدوینکنوانسیونحقتوقدریاهتا،منشتاآبهتای
تاریخیرادروقایعتتاریخیمتی دانتدکتهدرطتیستالهتار دادهواینکتهبترایآنهتا
مروریاستتابهتنوعوتغییرگرایشاودررابطهباآنچهکهحقوقبین الملتلدرمتورد
تحدیدحدوددریایسرزمینیتجویزمی کند،توجهنمایند ) .(Un, 1962: 7ل ادرنوشترار
پیش روپسازبررسیمااهیمآب هایتاریخیوحاکمیتتاریخی،اینموموعبتهطتور
خاصباتوجهبه رایدیواندائمیداوریدرمورددریایچینجنوبیموردبررسیقترار
میگیرد.


 .1آبهای تاریخی در کنوانسیون حقوق دریاها
عالوهبرخلیجها،ادعایحاکمیتتاریخی8درموردسایرآبهتایمجتاور،ماننتددریتای
سرزمینینیزقابلاعمالاست.ادعایحاکمیتتاریخیدرمتوردآبهتایمجتاور،متیتوانتد
تحدیتتدحتتدودمنتتاطیدریتتاییدرمتتورددولتتتهتتایمقابتتلومجتتاوررابتتامشتتکالوو
پیچیدگیهاییهمراهکند.ل اکنوانسیونحقوقدریاها(متاده،)85پتسازاشتاراتیدرمتورد

تحدیدسواحلمجاورومقابلدودولتازطرییاعمالخطمرساویالااصله،اذعتانمتیدارد؛

«...این روشدرمواردیکهحاکمیتتتاریخییتادیگتراومتاعواحتوالختاصدرتحدیتد
حدوددریایسرزمینیدودولتوجوددارد،اعمالنمیشود».
باتوجهبهاهمیتموموعآبهایتاریخیواخرالفاودولتهاراجعبهحاکمیتتبترآنهتا،
دراولینکنارانسسازمانملل،پاناماوهندمرنپیشنویسقطعنامهاییراتهیهکردنتدوبنتابرآن
ازمجمععمومیسازمانمللدرخواستکردندتتارژیتمحقتوقیراجتعبتهآبهتایتتاریخیو
خلیجهایتاریخیتع یهکندونریجهرابهتمامدولتهایعضتوستازمانملتلارستالکنتد

(Un,

1. Historic Title.
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.)1958:مجمععمومی،ایندرخواسترابهکمیسیونحقوقبینالمللفرسترادامتانریجتهایتی

دربرنداشت.نریجهایندرخواستتهیهاسنادیراجعبهآبهایتاریخیازجملهخلتیجتتاریخی
بودکهدرایناسنادشرایطیرابرایتاریخیتلقیکردنآبتع یتهکردنتدوبتدینقتراراستت:
الف-اعمتالحاکمیتتبترمنطقتهایتیازدریتابتهعنتوانآبهتایتتاریخی؛ب-تتداوماعمتال
حاکمیت؛ج-گرایشسایردولتها)(Un, 1962: 185؛اصولیکتهدرایتناستنادبترایتتاریخی
دانسرنحاکمیتیکدولتمقررگردیده،نریجهبررسیرویتهشتکلگرفرتهدولتتهتادرطتول
لگیتریآبهتای
سالیان،درموردآب هتایتتاریخیاستت.لکتنپتیشازبررستیفرآینتدشتک 
تاریخی ،زماستتاماهومآبهایتاریخیدرحقوقبینالمللموردبررسیقرارگیرد.

 .2مفهوم آبهای تاریخی در حقوق بینالملل
دیواندرقضیهماهیگیری(بینانگلسرانونروژ))(Fisheries Case, 1951: 130ودرکتیس
السالوادور/هندوراسبااشارهبهرایخلیجفونسکا،

(Island and Maritime Frontier Dispute

،)Case, 1992: 384آبهایتاریخیرااینچنینتعریفکردهاست:آبهاییکهداخلتیانتد
امانهحقیقرادداخلیهسرندونهویژگیمالکیتتاریخیرادارند...چنینمتالکیریبایتدهمیشته
مورداحررامبودهباشد،گوییهمیشهچنینرویهایتیوجتودداشترهاستت«.بتهع تارودیگتر،
هایتاریخیقسمریازآبهایآزادراتشتکیلمتیدهنتدکتهمشتمولومتعیتاستر نائی

آب
هسرندودولتمدعیباات اواینشرایطاسر نائیوختالفاصتلوقاعتده،متیتوانتدحتدود
دریاییاشرابهفراترازحدوددریاییپ یرفرهشدهبینالمللیگسررشدهتد».ادعتایمت کور
میتواندایننریجهرادرپیداشرهباشدکهیاحاکمیتکاملوحقتوقانحصتاریبترآبهتای

تاریخیاعمالکندیاحقوقمحدودتریراومعنماید،مانندماهیگیری8؛هردویایتنمتوارد

.8درقضیهفالوقارهتونس/لی ی،دولتتونسادعامیکرد،ازحقوقتاریخیت یتشدهاییبرخورداراستازجمله:
تهاموردشناساییقرارگرفرهاست.
هاموردبهرهبرداریبودهوتوسطسایردول 


منابعشیالوتابتومشخصکهقرن
تونسمعرقدبوداینحقوقبایددرتحدیدحدودمناطیدریاییاشلحاظشود.

ICJ Report, 1982: 99,97
همچنیندرقضیهقطرعلیهبحرین،دولتبحرینادعامی کردچوندراینمنطقهازحیتاریخیصیدمرواریدبرخوردار


استل اتحدیدحدودباید مرناسببااینحیتاریخیصوروگیرد.
Icj Report, 2001:1-34.
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تحتعنوانحقوقتاریخیقرارمیگیرند،اماتنهامتورداولبتهعنتوان"آبهتایتتاریخی"8
یشود،درحالیکهمورددوم"،حقوقتاریخیغیرانحصاری"1نامیتدهمتیشتودکته
شناخرهم 
دراینمعناهمراهباادعایحاکمیتکاملنیست ) .(BLUM, 1965: 247-248
هایتاریخیماهومیگسرردهتتردارد.بته

بنابراین،وامحاستکهحقوقتاریخینس تبهآب
ع ارودیگر،حقوقتاریخیلزومادبهمعنیحاکمیتنیستبلکتهبیشتررمترادازآن،حقتوقیاستت
کهدولتبهصوروتاریخیدرمحلداشرهاست.حقوقتاریخی،حقتوقخاصتیاستتکتهیتک
دولتدرنقضقواعدعامموجودبااعمالاقرتدارمحتدودبترمنطقتهخاصتیازدریتایآزادبتدون
آنکهادعایحاکمیریبرآنمنطقهداشترهباشتد.یکتیازمهمرترینمصتادییحقتوقتتاریخیصتید
درحالیکهدرآبهتایتتاریخی،اعمتالحاکمیتتیتا

شیالومیباشد(.(Gioia, 1984: 328- 329

حقوقحاکمهبهصوروموترومدوامدرمنطقهبهصوروصلحآمیزهمراهباتحملطتو نیمتدو

هااست.دیوانبینالمللیدادگسرریدرموردحقتوقتتاریخیاذعتانمتیدارد:


ازطرفسایردولت
آبهایتاریخی"و"حقوقتتاریخی"تع یته
حقوقبینالمللعمومی...یکرژیمواحددرمورد" 

«
آبهتایتتاریخی"و"خلتیج
نکردهاست،بلکهتنهایکرژیتمختاصبترایهتریتکازمتوارد" 
تاریخی"مقررکردهاست»).(Continental Shelf Case, 1982: 74
بهمسائلپیشگاره،حقوقتاریخیوآبهایتاریخیازچندجهتبایکدیگتر

باتوجه
مرمایزهسرند.اولآنکه،درحقتوقتتاریخیمستئلهحاکمیتتوصتالحیتمنطقتهایتیمطترح
نیست.درقضیهقطرعلیهبحرین،دررابطهباحقوقتاریخیبحتریندرصتیدمرواریتددرایتن
حقوق،منجربهآننمیگرددکتهحقتوقشت هسترزمینیرادر

منطقه،دیواناذعانداشتاین
موردآبهایفوقانییامنابعشیالوایجادنماید.9بهع ارودیگر،برخالفآبهایتتاریخی

درحقوقتاریخیمسئلهحاکمیتمطرحنیست.بلکهحقوقتتاریخیبتهطتورمتمنیگویتای
اعمالحقوقصالحیریخاصاستکهمعمتو ددرآبهتایبتینالمللتیاعمتالمتیشتود.امتا
آبهایتاریخی"لزوماددرموردآبهایمجتاوردولتتستاحلیوخواهتانبتهکتار
تئوری" 
رود.بنابرآنچهدیوانداوریدرقضیهاریرره/یمناذعانمیدارد«:رژیتممتاهیگیریستنری


می
1. Historic Water.
2. Non-exclusive Historic Right.
3. Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, 2001:
112.
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آبهتایسترزمینیبلکته
درمنطقهمورداخرالفدررابطهباصنعتماهیگیرینهتنهادرمورد 
فراترازآننیزاعمالمیشود») .(Maritime Delimitation 1999: 109اینبیانبدانخاطراست

کهحقوقتاریخیازگسررهاعمالبیشررینس تبهآبهایتاریخیبرخورداراستت.چراکته
حقوقتاریخیبهطورممنیگویایاعمالصتالحیتحقتوقیخاصتیاستتکتهمعمتو ددر
المللیاعمالمیشود.درحقوقتاریخیبیشررمنافعخاصسایردولتتهتاکتهدر


هایبین

آب
میباشد).(Hong, 2012: 63
حالحامرذیلصالحیتدولتمدعیقرارگرفرهاستمطرح 
همانطورکهمشخصگردید،حقوقتاریخیدرواقعاسر نائیبرحقوقبینالمللعاماست
دبررمایتسایردولتهام رنیباشد.بدیهیاستشکلگیریایتنحقتوق

وچنینحقوقیبای
نیازمندگ شتزمانقابلتوجههمراهبارمایتجامعهبینالمللیبتهویتژهدولتتهتایذیناتع
استدرواقعشکلگیریحقوقتاریخیبهمعنتایعتامکلمتهفرآینتدیهماننتدشتکلگیتری

عرفراطیمیکنداماعرفیخاص؛ل اایتنستوالمطترحمتیشتودکتهروابتطبتینحقتوق

گیریماهومآبهتای


تاریخیدولترابرایشکل
تاریخیوعرفچگونهمیتواندحاکمیت

تاریخیایجادنماید؟

 .2-1تاثیر عرف بر شکلگیری آبهای تاریخی

آبهایتاریخیمتیگترددرا
تواندفرآیندشکلگیریعرفیکهمنجربه 


دولتمدعیمی
آبهایتتاریخی
برپیکرهاییازآب1نیزپیشب رد.ات او 

حریبرایات اوحاکمیتتاریخی8
نیازمندطتیپروستهطتو نیتتروپیچیتده تتریاستتودولتتمتدعیبایتداستنادومتدارک
محکمرریرابرایات اوادعایحاکمیتارائهدهد.
گیریآبهایتاریخینیازمندوجودعناصتریاستتکتهبهرترینتعریتفارائتهشتده،


شکل
آبهاییکهدولتساحلیدرمغایروبااعمالقواعتدعتام
ارائهمیدهد «:

تعریایاستکهبوچز
حقوقبینالملل،آشکارابهصوروموتر،مداومودریکدورهزمانیقابلتوجهحقوقحاکمته

خودرابارمایتجامعهبینالمللاعمتالمتیکنتد»).(Bouchez, 1964: 281ایتنتعریتفمشتابه

تعریایاستکهدیوانبتین المللتیدادگسترریدرقضتیهفتالوقتارهدریتایشتما ل9وهمچنتین
1. Historic Title.
2. Body of Water.
3. North Sea Continent Shelf Cases, 1969: 60-82.
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هایادو توره((Asylum Case, 1950: 276درمتوردعترفارائتهمتیدهتد.بترایتناستاسرویته
کشورهاییکهمنافعآنهابهطتورختاصتحتتتتاتیرقترارمتیگیتردبایتدگسترردهوهتمعمتالد
یکنواختبهماهوممقرراومورداسرنادبودهوبهگونهاییرویدهدکهحاکیازشناستاییعتام

آنبهعنوانیکقاعدهحقوقیبودهباشد.لکتنتاتاوتیکتهبتینتعریتفدیتوانوآقتایبتوچز
وجوددارد،آناستکهدیواندررایفالوقارهعرفعامرامدن رداشترهاستت؛حتالآنکته
وچزعرفخاصرادرموردرژیمآبهایتاریخیلحاظکردهاست.

آقایب
تااووحقوقعرفیخاصباعرفعاموامحاست؛حقوقعرفتیعتامدررابطتهبتاهمته
هااعمالمیشودحالآنکهحقوقعرفیخاصدررابطهباتعدادمحدودیازدولتتهتا


دولت
اعمالمیشود).(D’Amato, 2010: 2بهنحویکهقواعد،هنجارهاواصتولحقتوقبتینالملتل

هااعمالمیگتردد؛


هایخاصییاگروهیازدولت

هانهدولت
عرفیعام،نس تبهتمامدولت
ینالمللعرفیخاصدرموردحقتوقبتر
ماننداصلآزادیدریا،اصلمصونیت؛لکنحقوقب 
مواردخاصمحدودمیشودمانند:اصلمرورزمانمملک8؛یاقواعدیکهتنهادرروابطبتین

هایمحدودیاعمالمیشودمانندپروندههایادو توره) .(D’Amato, 2010: 233-263


دولت
بدیهیاستمن وردیوانازکلمه"گسررده"،1دررایفالوقاره،عمومیتداشرن9استت
نتهجهتانیبتتودن6؛چنانچتهدیتواندررایهایتتادو تورهعترفراازرویتهعمتتومیدولتتهتا
برداشتمیکند).(Asylum Case, 1950: 276-277همچنیندیواندرقضتیهحتیع تور،بتدون

هیچگونهابهامیعرفخاصراموردتاکیدقرارمیهدورویهطتو نیمتدوومستردامحرتی

مابیندودولتنیزمنشاحقوقوتعهداومیدانتد


(Right of Passage over Indian Territory,

.)1960: 39
برایناساسعناصر زمبرایشکلگیریحقوقتاریخی،تقری ادمشتابهعناصتر زمبترای
شکلگیریعرفاست.اینعناصربهترتی یکهدرذیلآمدهبررسیخواهدشد:



1. Doctrine of Prescription.
2. Extensive.
3. Generality.
4. Universally.
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 .2-1-1کنترل موثر

1

آبهتایتتاریخی زماستت«:ازیتکطترفدولتت
بهطورکلدوعنصربرایشتکلگیتری 
دهاشرانشاندهدوازطرفدیگر،دولتتهتایذیناتعرمتایتختودراهرچنتدبته
مدعیبایدارا 
صتورومتتمنیابترازدارنتد».ایتنعناصتتربترایشتتکلگیتریحقتتوقتتاریخیامتتریمتتروریو
اجرنابناپ یر1است(.(UN, 2006: 2-6 & Un, 1958: 174متوتربتودنحکومتتازعناصترمهتمدر

شکلگیریحاکمیتاستبهنحویکهاینن تامستازمانیافرتهمتیبایستتبتهنحتوواقعتی،اقرتدار

حکومتانحصاریخودرابرقلمروسرزمینیواشخاصساکندرآناعمالکند.لکتندرحقتوق
بینالمللبرایاعمالحاکمیتموتر،حدودموردتوافقیوجودنتدارد(رنج ریتان،فرحتزاد:8936،

برواحدیازآبهاکافینیستت.بلکتهایتنحاکمیتت

.)141برایناساسادعایحاکمیتصرف،
بایدبهصوروموترومسرداماعمالشودیعنیدولتمدعیبایدکنررلموتریبرمنطقهمتوردادعتا
داشرهباشد.بهعنواننمونه:کنررلبرکشریرانیدرمنطقتهمتوردادعتا،متاهیگیری،کنرترلآلتودگی،
کنررلبرمنابعموجوددربسرروزیربسررو...باشد؛درقضیهگرینلندشرقی،دیوانبااشتارهبتهرای
جزایرپالماس،حاکمیتموتررام رنیبردوعنصرمیداند":قصتدوارادهآنکتهبتهعنتوانحتاکم
عملکندواتخاذاقداماوعملیبراینشاندادنچنیناخریاری" (. (PCIJ, 1933: 45-46
موتربتودندرمعنتاییگسترردهازدوعنصترتشتکیلمتیشتود:اعمتالحتاکمیریعینتیو
گ شتمدوزمانقابلمالح هتاعالوهبراحرازحاکمیتموتر،واکنشسایردولتتهتانیتز
دررابطهباآنادعاآشکارگردد؛یعنیعالوهبرمعیارعینی،معیارذهنیهملحاظمتیگتردد
یشسایردولتهاموردتوجتهبتود (Fisheries

).(Blum, 1965: 101درقضیهشیالونروژ،گرا

.)case, Oral Arguments, 1951: 452, 453فیلیپجساپنیتزبیتانمتیدارد«:مشتروعیتادعتا
بایدلحاظگردد،نهباتوجهبهاندازهوابعادمنطقهموردادعابلکهبتامتدن رقتراردادنمتدو
زمانیکهمنطقه،موردادعایدولتتمتدعیبتودهورمتایتدولتتهتایختارجی»

(Jessup,

.)1927: 382درحالیکهکشورهایحاشیهدریایچینجنوبیبهادعایحقوقتتاریخیچتین
دراینمنطقهاعرراضمیکردند،فیلیپیننیزاینموموعرادر یحهختودانعکتاسداد


(The

.)Philippines Memorial, 2014: 69
1. Effective Control.
2. Sine Qua non.
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 .2-1-2زمان

برمیآید،حیتاریخیبایددرطولزمتانشتکلگیترد.
همانطورکهازکلمه"تاریخی" 
گ شتزمانازآنجهتحتائزاهمیتتاستتکتهرویتهوارادهدولتتهتادرآنتجلتیپیتدا
میکند.

رژیمحقوقیسازمانمللراجعبهآبهایتاریخیازجملهخلتیجتتاریخی،دربتارهزمتان

بروانبرایشکلگیریعرفیکهحاکمیتتتتاریخیبتر

بیانمیدارد«:هیچزمانخاصیراکه

آنم رنیباشد،نمیتوانمشخصکرد.اینموموعبایدموردقضاووقرارگیردکهچهمیزان
زمانبرایبرایشکلگیریعرفکافیاست»).(Un, 1962: 15بتوچز،تعیتینمتدوزمتانرا

همشخصمیشود

امریموردیمیداندکهبسرهبهاوماعواحوالهرقضی


(Bouchez, 1964:

.)254ل اتاکنونهیچزمانخاصیبرایشکلگیریحاکمیتمشمولمترورزمتاندرحقتوق
بین المللتع یهنگردیدهاستوازکنارهمقتراردادنع تاراوپتیشگارتهایتننریجتهحاصتل

میشودکهتشخیصت یتحیتاریخییکامرحقوقیاستکهبایدبتهصتورومتوردیبته

قضاووگ اشرهشود.

 .2-1-3رضایت

اعمالحاکمیتتاریخیدردریاباخشکیفرقدارد.براساساصتلآزادیدریاهتا،دریتا
مرعلیبهکلیهکشورهااستل اادعایتاریخیبودنپیکرهاییازآبدریا،تنهایکدولتترا
تحتتاتیرقرارنمیدهد،بلکهبهحیجامعتهبتینالمللتیتجتاوزمتیکنتد.درحتالیکتهعلتی

القاعدهدرسرزمینخشکی،موموعتنهادررابطهبادودولتتمطترحاستت.همتانطتورکته
پیشازایناشارهشد،بررسیرویهقضایینشانمیدهدحاکمیتتاریخیدرمتوردآبهتایی

هایداخلیمحسوبمیشوند.امتااعمتالحاکمیتتتتاریخیدر

اعمالمیشودکهعمدتادآب

تواندحقوقجامعهبینالمللیراباتوجهبهاصلآزادیدریتاتحتتتتاتیرقترار


دریایآزادمی
دهد.اینواقعیتغیرقابلانکاراستکهدریتایآزادمرعلتیبتهکتلجامعتهبتینالمللتیاستت
(میاییبیگدلی،)963-964:8913،لت ارمتایتیتکدولتتبترایشتکلگیترییتکحتی
تاریخیکافینیست.
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ایجادحقوقتاریخی،مسرلزمحداقلآشکارشتدنرمتایتمتمنیوشناستاییازطترف
هاایجادمیشود،درنریجهگ شت


هااست.درواقعحاکمیتوحقوقیکهدرآب

سایردولت
مدوزمانقابلمالح هوسکووواغمامیاستکهدولتهانست تبتهآنومتعیتاتختاذ
زاینطرییمطرحمیشوددرواقعنریجهمرورزماناستکهاصطالحاد

میکنند.حاکمیریکها

طرحمیشود.

تحتعنوان"اصلمرورزمانمملک"8
چنتتینحتتاکمیریدرواقتتعدوبعتتددارد:ازیتتکطتترف،بتتهعنتتوانیابتتزاریبتترایکستتب
حاکمیتمورداسرنادقرارمی گیردوازطترفدیگتر،عتدمامکتاناسترنادبتهفرآینتدقضت ایی

است.بهع ارودیگر،اگردولتذیناعدرمدوزمانمعقولبهآنومعیتاعرراضنکردهو
موموعرانزدیکمقامذیصالحمطرحنکردهباشد،سکوودولتذیناعامکاناسرنادویبه
حقشبامرورزمانراازبینمیبردواینامرمنجربهایجادمحدودیتوازبتینرفترنادعتای
قرارمیگیترد.

میشود.مورداول،اصطالحادتحتعنواناصل"مرورزمانمملک"1
حاکمیت 
درواقعایناصلبرجن هم تاصلحاکمیتتدریجی9تاکیددارد.بهبیانیدیگر،ستکووو
انصرافدولتهایذیناعازمخالاتباادعایدولتمرصرف،حاکمیریرابتهناتعویایجتاد

میکند).(Blum, 1965: 6ل اسکوودولتمیتواندحقوقیرابهناعدولتمدعیایجادکند

ودرعینحالامکاناسرناددولتسکووکنندهبهحقشراکاهشدهد.بهبیتانیوامتحتتر،
سکوویکدولتمی تواندزمینهحاکمیتتبترایدولتتدیگتررافتراهمکنتد.متوردآختر،

اصطالحادتحتعنواندکررین"انقضایحیبامترورزمتان"6طترحمتیگتردد.همتانطورکته
تومیحآنرفت،اعراضدولتذیناعدرمدوزمانطو نی،امکتاناسترنادویبتهحقتشرا
5
هممعنتااستت.درواقتع،
درحقوقکامن 

سلبمیکند.دراینمعنابا"خودمحدودسازی"


ایندوماهومدوروییکستکههسترند.امتازمتانیکتهبتهاصتلحاکمیتتتتدریجیاشتاره
میشودمن وربعدم تایناصلیعنی"مرورزمانمملتک"استت؛لت اجهتتقرابتتبیشترر

ماهومبهذهن،ایناصلراباعنواناخیر(مرورزمانمملک)بهکارخواهیمبست.
ایناصلدرقضایایمرعددیمورداسرعمالقرارگرفرتهاستت؛ازجملتهمهمرترینقضتایا،
1. Doctrine of Prescription.
2. Acquisitive Prescription.
3. Prescription.
4. Extinctive Prescription.
5. Limitation.
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اخرالفبینایا ومرحتدهآمریکتاوانگلسترانراجتعبتهاخرالفتاومترزیگویتانبریرانیتاو
میباشدکهدرستال8133ازطریتیداوریحتلوفصتلگردیتد.متاده6ازمعاهتده
ونزویال 8
یدارد«:تصترف
منعقدهبینبریرانیاوایتا ومرحتدهآمریکتاراجتعبتهایتنمومتوعاشتارهمت 
لحدودپنجاهسالمیتواندیکحاکمیتت یتتشتدهرا

معارضیامرورزمانمملکدرطو
ایجادکند.داورهامیتوانندکنررلسیاسیانحصاریبرمنطقهوهمچنینحتلوفصتلقاطعانته

اخرالفبرایایجادحاکمیتمعارضیاحاکمیتازطرییمرورزمانراکتافیلحتاظکننتد»
).(Johnson, 1950: 340
عانمیداردکهنروژبارهاحکمصادرکردهاستتوانگلستران

دیواندرپروندهشیالواذ
ازاعرتراضواعمتتالشتترطختتودداریکتتردهاستتت.لت ادرگ شتتتزمتتان،رمتتایتمتتمنی
انگلسرانقابلبرداشتاست.دررایجزایرپالماس،ماکسهوبرتنهتاداورپرونتده،م رنتیبتر
دواسرد لخودحکمکردکههردوارزشیبرابرداشرند:اولآنکه،هلندحاکمیتتمتداومو
صلح آمیزیرااعمالکردهاست؛دومآنکه،آمریکتانست تبتهایتنومتعیتستکوواخریتار

کردهاستکهمنجربهایجادفرضرمتایتمتمنیمتیگتردد( (Jessup, 1928: 735-752لت ا
دولتذیناعبااعمالقاعدهاسراپل،نمیتواندازمومعق لیخودصرفن رکند.

بااینحال،دیوانبینالمللیدادگسرریازبهکاربردناصطالحاصل"مرورزمانمملتک"
اسراادهمیکند.شارل

خودداریمیکندوحریدرصورولزومازع اروحقوقت یتشده1

دوویشرمعرقداست،اشارهدیواندررایشیالونروژبهحتیت یتتشتدهتتاریخی9درواقتع
اشارهبهحاکمیتتاریخیاستکهازتوابعحیت یتشدهتاریخیاستت) .(Blum, 1965: 53
ل اسیسرمترسیمخطم دانروژبهعنوانحیتاریخیت یتشدهاستوعلیهتمتامیکشتورها
قابلاسرناداست.
زمانیکهدولریصریحادبهانحرافیکدولتازقاعدهبینالمللیرمایتمتیدهتدیتابته
 )British Guiana-Venezuela Boundary Dispute) .8اخرالفاو مرزی بین گویئانا بریرانیا (درحال حامر
گویان) رسماد از سال  8186آغاز شد زمانی که با انعقاد قراردادی با هلند ،گویان را تحت تسلط درآورد .در نریجه
اخرالفاوانگلسرانوونزوئالراجعبهتحدیدحدود  درمرزغربیگویان،اخرالفرابراساسداوریازطرییکمیسیون
تحدیدحدودآمریکاحلوفصلکردند
https://history.state.gov/milestones/1866-1898/venezuela.
2. Established Right.
3. Historic Consolidate.
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ارکندکهمیتوانبهطورم ت،رمایتراازرفرارشبرداشتتکترددیگترنیتازی

نحویرفر
نیستتابهحقوقتاریخیاسرنادشود.چراکهدرموردحقوقتاریخی،فرضرمتایتمتمنی
مطرحاستوآنزمانیاستکهدولتهانهصریحادرمایتدادندونتهازرفرارشتانرمتایت

ممنیبرداشتمیشود،بهع ارودیگر،سکوواخریارکردند.ل امیتواناینقاعدهراشت یه

بهاصلاسراپلدرحقوقکامن درن رگرفت.درایتنصتوروتئتوری"رمتایتمتمنی"8

مطرحمتیگتردد).(Blum, 1965: 132قاعتدهاستراپلورمتایتمتمنیدوماهتوممرمتایزاز
یکدیگرهسرندلکندراینمعنا،رمایتممنیباقاعدهاسراپل(درمعنایمنایآن)یتااصتل
انسداد1ش اهتداردودرارت اطاست.درواقعارت اطنزدیکیبیندکرریناسراپلورمتایت
هامیتوانتدبته


ممنیوجوددارد.چراکهسکوووعدماقدامیکدولتدربرابرسایردولت
حقوقشدربرابردولتمدعیآسیببزندکهازسکوویاترکفعتلآندولتتمنراتعشتده
است).(Brownlie: 1998: 44

درقضیهمع دپرهآویهار،قامیفیرزموریس،درموردارت تاطقاعتدهاستراپلبتارمتایت
ممنیمیگوید«:اصلانسدادکهبتاقاعتدهاستراپل9درکتامن نزدیتکاستت...بتادکرترین

رمایتممنیمرااوواست.لکنرمایتممنیمیتواندبهعنواناسراپلیااصلانستدادبته

کاررود.درمواردیمانندزمانیکهسکوواخریارکردهاستتدرحتالیکتهبایتداقتدامیرا
کرده،اعراضازآنحیمیتواندچنینتاتیریداشرهباشد»6.درقضیهشتیالونتروژ،


اتخاذمی
دیوان،رمایتممنیانگلسرانبهسیسرمتحدیدحدودیکهتوسطنروژاتخاذشدهبودرابته
عنواناسراپلدرن رگرفتوعلیهانگلسراناعمالکرد.درواقع،سکووانگلسترانبتهعنتوان
رمایتممنیویتلقیشدهودیوانچنینرمایریرامغتایربتاحقتوقبتینالملتلنمتیدانتد
).(Fisheries case, 1951: 130, 193, 461-462
اینسوالطرحمیگرددکهآیاوجتودرمتایتمتمنیبترایشتکلگیتریحتیتتاریخی

الزامیاست؟همانطورکهپیشررنیزاشارهشد،اک ترحقوقتدانانپاستبم رتیراارئتهدادهانتد.
1. Acquiescence.
2. Principle of Preclusion.
اشمیگوید":اساسحقوقیاصلانسدادیااسراپلآن

 .9دررایمع دپرهآویهار،قامیفیرزموریسدرن ریهجداگانه
استکهیکطرفبهرفراریابیانیهطرفدیگراسرنادمیکندیابهمررخودشیابهتاعدیگری" ICJ Reports,

.1962, p. 63
4. ICJ Reports, 1962, p. 62.
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لکندیوانبینالمللیدادگسرریدرپروندهشیالونروژ،صرفستکووواغمتاض(متدارا)8

انگلسرانرابرایت یتسیسرمترسیمخطم تدانتروژکتافیدانستت

(Fisheries Case, 1951:

.)138ایندسرهازحقوقدانانبینرمایتممنیواغمتاضتاکیتکقائتلمتیشتوندواینکته
دولتهایذیناعهیچاقدامیانجامندهندرابهعنواناغماضوتحملدرن رگرفرهاستکته

معیاریکمررازرمایتممنیدارد.بنابراین،زمانیکهدولتتالتفنست تبتهحتیختودش
کندودولتبازاینسکوومنراعمیگردد،دولتالفدیگرنمتیتوانتد


سکوواخریارمی
بهحقشاسرنادکند).(Goldie, 1984: 222امااسرنادبهسکوویارمایتممنیدولتذیناتع
برایشکلگیریحقوقتاریخیزمانیصحیحاستکهدولتذیناعازآنومعیتآگاهبوده

باشددرغیراینصتوروستخنازچنتینرمتایریگزافتهایبتیشنیستت.درپاستببتهبیانیته
مشررکسال1113کشورهایحاشیهدریایچینجنتوبی،دولتتچتینجنتوبیبتاارستالدو
بیانیهشااهیبرحاکمیتتاریخیخودتاکیدکرداماایتنادعتاستریعادتوستطستایردولتتهتا
موردانکارقرارگرفت(.)The Matter of the South China Sea Case, 2016: 182-184

 .2-1-4اطالع

2

اطالعیکاصطالحفنیاستبرایاطالعبهسایردولتهاراجعبه

اذعانمیدارد«:

اپنهایم
وقایعوحوادتیاستکهازن رحقوقیحائزاهمیتهسرند»(.(Goldie, 1984: 142برایآنکه
دولتهابروانندنس تبهومعیتموردادعا،مومعخودرااعالمدارندوامحاستکهبایداز

آنومعیتآگاهباشتند؛چراکتهرمتایتبترایشتکلگیتریحقتوقتتاریخیالزامتیاستت
) .(Johnson, 1950: 332بهع ارودیگر،ازآنجتاییکتهآگتاهیپتیششترطاعتالمرمتایت
است،ومعیتجدیدبایدبهاطالعسایردولتهابرسد.ادعتایتتاریخیبایتدتوستطمقامتاو

رسمیکشوراعالمگردد).(Blum, 1960:142



اینسوالمطرحمیشودکهآیادولتمدعیملزماستتاادعایختودرابتهاطتالعستایر

دولتهابرساند؟درقضیهشیالونتروژ،اک ترقضتاودیتوانبتینالمللتیدادگسترریومتعو

تصویبقانونداخلیرادلیلیبرآگاهیانگلسراندانست) .(Fisheries Case, 1951: 134-137
1. Tolerance.
2. Notoriety.
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درپروندهجزایرپالماس،آمریکابرایبهچالشکشاندنحاکمیتهلندبرجزایرپالمتاس،
عدماعالمرادلیلیبرردادعادانست.لکنقامتیهتوبر،ایتناسترد لرابتااشتارهبتهوقتایع
کندواذعانمیدارد:اعمالحاکمیتبهصوروآشکاروعلنیبتوده


خارجیوبیرونیردمی



ل اتعهدیبردولتهلندوجودندارد).)Palmas Case, 1928: 868, 94
هاخدشهواردمیکند،اینمستئله


توجهبهاینکهاعمالحیتاریخیبهحقوقسایردولت
با
تمیکند؟

گرددکهرمایتچهتعداددولتبرایشکلگیریاینحیتاریخیکاای


طرحمی
بهن ربرخیازحقوقداناناتااقجهانیدررویه زمنیستتبلکتهعمومیتتکاایتتمتیکنتد
).(Kunz, 1953: 663بهع ارودیگر زمنیستتاتمتامدولتتهتاآنرابپ یرنتدبلکتهکتافی
استاک ریریازدولتهااینموموعراپ یرفرهباشند.اک ریریکهدرشکلگیتریایتنرویته
اهمیتدارداک ریریکیایاستنهکمی؛هرچنددولتمدعیملزماستتاادعایختودرابته
هانیزنمیتواننتدنست تبتهتحتو وجامعته


هابرساندلکنسایردولت
سمعون رسایردولت
المللوزیستدرجامعهبینالمللیاقرضایچنین


المللیغافلباشند.چراکهاصلروابطبین

بین
آگاهیرادارد.برفرضآگاهیازچنینومعیری،دولتذیناعبایدچهاقدامیرااتخاذنمایتد
تابهمنزلهاعرراضباچنینادعاییتلقیشودومانعازشکلگیریحیتاریخیگردد؟


 .2-1-5اعتراض

دولتمعررضمیتواندبهصوروعملییاکر یازطرییدیپلماتیتک،نست تبتهومتعیت

موردادعا اعرتراضنمایتد.هتدفازایتناعرتراضآناستتکتهدولتتمعرترضاعتالمدارد
ومعیتموردادعاراموردشناساییقرارنمیدهد.برایازبینبردنفرضرمتایت،اعرتراض

اهمیتدارد.درپروندهنروژ،دیوانعرض81مایلرادرموردنروژقابلاعمالندانست،چترا
کههمیشهنس تبهآنمعررضبودهاست).)Fisheries Case, 1951: 131
اعرراضصرفبدوناتخاذاقداماوبیشتررتتاتیرینتدارد.بتدیهیاستتاعررامتیکتهبتا
اقداماودیگریهمراهن اشد،ارزشوقدروخودراازدستتمتیدهتد).(Blum, 1962: 166
اعرراضبرایموتربودنبایدمرت اداعالمکرددتامومعدولتترادرطتولزمتانحاتنکنتد.
گیریحیتاریخیمیشود.دیتوانبتینالمللتیدادگسترریدرقضتیه


چنیناعررامیمانعشکل
شیالونروژ،پسازتاکیدبرآنکهتحدیدحدود،وجتهبتینالمللتیداردوتنهتان ایتدبتهاراده
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دولتساحلیگ اشرهشود) (Fisheries Case, 1951: 137-138اغمتاضجامعتهبتینالمللتیبته
مدوبیشاز41سالحاکمیتتاریخیرابهناعنروژایجتادکتردهاستت.فیرتزمتوریسبیتان
دراوماعواحوالخاص،عدماعرراضمیتواندبهپ یرشآنموردمنجرشتود.

میدارد...«:

اینپ یرشازسکووواغماضدولتبرداشتمیشود») .(Un, 1958: 189
برفرضوجودشرایطفوق،اینسوالقابلطرحاستکهحقوقتتاریخینست تبتهکتدام
پیکرهآبیقابلطرحاست؟بهع ارودیگر،آیامتیتتوانادعتایآبهتایتتاریخیوحقتوق
تاریخیرانس تبههرواحدوپیکرهازدریاواقیانوسطرحکرد؟


 .2-2تاثیر شکل و ساختار منطقه مورد ادعا بر شکلگیری آبهای تاریخی

اهمیتتشخیصآنکهپیکرهدریاییموردادعاجزئیازآبداخلیمحسوبمتیشتوندیتا
دریایسرزمینی،درنحوهاعمالحاکمیتمنعکسمیگردد.بهبیاندیگر،دولتمتدعیبایتد

اساسقواعدحقوقبینالمللاجازهع وربیمرررابدهد.ایتنمومتوع

دردریایسرزمینیبر
بسرگیبهنحوهاعمالحاکمیتوادعایدولتمدعیدارد،بدینبیانکهاگتردولتتمتدعی
حاکمیترابهعنوانآبداخلیاعمالکند،حاکمیتتاریخینیزتحتتهمتینعنتوانشتکل
خواهدگرفت،درمورددریایسرزمینینیزاینچنیناستیعنیبهعنتوانم تال،اگتردولتت
مرربهکشریهایخارجیرابدهد،دیگرنمتیتوانتدادعتایآبداخلتیرادر

اجازهع وربی
بررسیقضایایمرعددنشانمیدهدکهرابطهخاصیبتین

موردآنطرحکند).(Un, 1962: 23
آبهایموردادعاوسرزمیناحاطهکنندهآنوجوددارد.

همانطورکهپیشازایتننیتزبیتانشتد،حقتوقتتاریخیماهتومیگسترردهتترازآبهتای
رد.علیرغماینگسترردگی،حقتوقتتاریخیوآبهتایتتاریخیهتردوبتریتک

تاریخیدا
اساستاریخیم رنیهسرند.ازیکطترفدولتتمتیتوانتدحاکمیتتکامتلومطلقتیرابتر
هایمجاورساحلاشبراساسقواعدموجودممکناست،فراترازمناطیدریتاییشتناخره


آب
شدهدولتساحلیباشدکهدراینصوروذیلدکررین"آبهایتتاریخی"قترارمتیگیترد
کهازمصادییآنتئوری"خلیجتاریخی" استت.بتهع تارودیگتر،خلتیجتتاریخی8یکتیاز
.8خلیجتاریخیبهمعنایخلیجهاییاستکهدولتیادولتهایساحلی،حاکمیتموتریرابرآنپهنهآبیاعمالکرده
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نمونههایآبتاریخیاست8.

 پیشازبرگزاریاولینکنارانسسازمانمللراجعبهحقتوقدریاهتا،دبیرخانتهستازمان،
یکبیانیهغیررسمیراجعبهخلیجهایتاریخیمنرشرکرد.دراینبیانیهقلمروحقوقتتاریخی

بدیننحوتعریفشدند«:حقوقتاریخینهتنهادررابطهبتاخلتیجتتاریخیبلکتهدررابطتهبتا
هایمجمعالجزایری،آبهاییکتهبتین

پیکرهدریاییکهخلیجراشکلنمیدهدازق یل،آب

مجمعالجزایروسرزمیناصلیدولتهمسایهقراردارد،نیزاعمتالمتیشتود؛حقتوقتتاریخی

ها،دهانهرودخانههاودیگترواحتدهایآبتیمشتابهاعمتالمتیشتود.


همچنیندررابطهباتنگه
گرایشبیشرربهسمتتوصیفاینمناطیبهعنوانآبتاریخیوجودداردتاخلیجتتاریخی»
).(Un, 1958: 8

خی،آبهایتاریخیتنهادرموردخلتیجتتاریخی

دربیانیهسازمانمللراجعبهخلیجتاری
ها،آبهایمجمعالجزایریوعمدتادمنتاطقی


توانددرموردتنگه

داندبلکهمی

قابلاعمالنمی
کهقابلیتآنراداردتاتحتتسلطدریایییکدولتقرارگیرد،نیزاعمالشود (Un, 1958:

.)37دادگاهعالیآمریکانیزدرپروندهآمریکتاعلیتهلوئیزیانتا،آبهتایتتاریخیرادرمتورد
سایرمناطیدریایی،صرفن رازخلیجهاکهبهساحلنزدیکهسرندنیتزقابتلاعمتالمتیدانتد
اگرچهفاقدمالکجغرافیاییدقیقیباشد،ومعیتآبهایداخلی(بهعنوانآبتاریخی)را

پسازتحدیدحدوددرموردآنقابلاعمالمیدانتد) .(US v. Louisiana, 1969: 23نتروژدر

نهتای
قضیهشیالونروژ،اذعانمیدارد «:مالکیتتتتاریخینست تبتهتمتامیاشتکالسترزمی 

توانداعمالشود»).(Fisheries Case, 1951: 471سترجرالتدفیرزمتوریسدرمتورد


دریاییمی
نداردکهآبهایتتاریخیرابته

شرایطشکلیمنطقهموردادعابیانمیدارد...«:دلیلیوجود

خلیج هامحدودنماییم.هرچنتدرویتهکمرتریدرایتنمتوردوجتودداردامتاادعتایتتاریخی

توانددرموردسایرآبهانیزطرحگردد»).(Brownlie & Crawford, 1954: 381


می
هانمیشتوندامتادر


هایتاریخیتنهامحدودبهخلیج

دکهآب
ل اایننریجهحاصلمیشو
واینامرموردشناساییصریحیاممنیسایردولتهایخارجیقرارگیرد.Donat, 1971, p. 6،

داماخلیجتاریخیرااینطورتعریفمیکند:دولتهایساحلی

هایآمریکا،آبهایتاریخیراتعریفنکردن


.دادگاه
8
باپ یرشدولت هایدیگربهصوروسنریتسلطخودرابرآنحانکردهاست.دادگاهعالیایا ومرحدهآمریکامعرقد
هایتاریخیبهکارمیرود

استکهاصطالحخلیجتاریخیبهصوروعلیال دلبهجایاصطالحآب

US v. Louisiana, (1969), 394 US 11, p. 75 n. 100.
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عینحالامکاناعمالحاکمیتتاریخینس تبههرمنطقهدریایینیستبلکتهایتنادعتاتنهتا
میتواندنس تبهآبهاییکهدرداخلسرزمینیامجاورودولتساحلیقراردارنتداعمتال

تواندماهیگیریراکهبهطورسنریدردریایآزاداعمالمیکتردهبته


شود.دولتساحلینمی
عنوانحیتاریخیمسرمسکقراردادهوادعایحاکمیتتاریخیرادرموردهترواحتدآبتی
طرحکند.امااینحقوقتاریخیمیتوانددرتحدیدحدود،بهخصوصدرمورددولتتهتای

مجاورومقابلاترداشرهباشد؛چنانچهدیتواندرپرونتدهتتونس/لی ی،مومتوعاتیچنتدرادر
تحدیدحدودفالوقارهلحاظکردازجمله:حقوقتاریخیتونس
para.102

(Continental Shelf case,

.)1982:بااینحال،حقوقسنریدردریایآزادمنجربتهایجتادحاکمیتتتتاریخی

هایآزادنمی شتود.متاهیگیریدردریتایآزادبتهدولتتمتدعیحتی


برایآندولتدرآب
حاکمیتنمیدهد،صرفادبدینخاطرکه کتاربردطتو نیوجتودداشترهاستتیتابتهصتورو

طو نیمورداسرعمالبودهاست.
 .3ماهیت خطوط نهگانه در دریای چین جنوبی
8
،تئوریهایمرااوتیطرحشدهاستکهمرعاق ادبررسیمیشود.بنتابر

درموردخطوطنهگانه

یکن ر،خطوطترسیمشدهم کورخطوطم داهسرندودرنریجهآبهایآنراداخلتیتلقتی
کردند.لکنبنابررایدیواندرقضیهشیالونروژ«:تحدیدحدوددریاییتکجن تهبتینالمللتی
دارد؛نمیتوانآنراتنهابهاخریارکشور ستاحلیگ اشتتکتهقواعتدمربتوطرادرقتانونملتی

خوددرجکند.گرچهدرستاستکهعملتحدیدحدودلزومادیکاقدامیکجان هاستت،زیترا
فقطکشورساحلیدارایصالحیتانجامآناستولیاعر ارحدودتعیینشدهدرق الدیگتران
بسترگیبتهحقتوقبتینالملتلدارد»(.(Fisheries Case, 1951: 132همچنتینکنوانستیونحقتوق
ایننکرهتاکیدمیکندکتهدر

دریاها،درتحدیدحدودمنطقهانحصاریاقرصادیوفالوقارهبر
موردکشورهایمجاورومقابلبایدباتوافیدولتهایذیناعصوروگیرد1.بهعتالوه،براستاس

کنوانسیونحقوقدریاها،خطم دانمیتواندبیشاز81مایلازخطساحلیفاصلهداشترهباشتد.
گانهرانمیتتوان،ختطم تدااعتماز


همچنین،برخیازحقوقدانانبهدرسریبرآنندکهخطوطنه
.خطوطنهگانهعناوینمرعددیدارد.ازجمله،خط Uشکل،زباناژدهاو...

8

Zou , 2012: 18.
2. The Law of Sea the Convention, 1982, art: 74, 83.
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عادییامسرقیمدانست).(Kuan-Hsiung Wang, 1953: 248
تئوریدیگریکهطرفدارانبیشرریدارد،بررستیادعتایتتاریخیدررابطتهبتاآبهتای
محصوردرخطوطنه گانهاستت.بنتابرادعتایایتنحقوقتدانان،جمهتوریخلتیچتینازحتی

حاکمیتتاریخیبراینمجموعهازآبهابرخورداراستتولت ابترتمتامجزایتروعتوارض

تواناینآبهاراتاریخیدانست.نریجهآنکته،دارای


زمینیدراینمنطقهحاکمیتداردومی
کشریرانیدراینمنطقتهمتیباشتد.دولتت

حقوقتاریخیبرمنابعشیالو،منابعناتوگازو
چیننیزاینادعاراتاییدمینماید.بنابرقانونمناطیدریاییجمهوریخلیچین،


& (Keyuan

 )Xinchang, 2015: para.4دریایسرزمینی؛کمربنددریاییاستدرمجتاوروسترزمینچتین
کهشاملسرزمیناصلی،سواحل،تایوانوهمهجزایرمرعلیبهچینازجملتهمجموعتهجزایتر
نقشهخطوطنهگانهامااولتینبتار،رستماددرقالتب

)میشود1.
نانشا()Spartlyوایکشا Parcel(8
یکنقشهبهسال8361درزمانجمهوریچینبهسازمانمللارائهگردید(همانطورکهپیش
ازایننیزاشارهشد،درآنزمتاننقشتهشتامل88ختطبتود)).(Keyuan, 2015: 62-63دیتوان
اذعانمیداردخطوطمشابهیاولینباردرسال98399بهصورومحرمانهمنرشرشد.


6

همچنیندولتچینادعامیکندبیشرراینمناطیداختلدرمنتاطیانحصتاریاقرصتادیو

فالوقارهجزایر Spartlyقرارداردکهدرحاکمیتچینهسرند(5نس تبهحاکمیتبرجزایر
اینمنطقهاخرالفوجوددارد).دیوانبهسهمتوردیاشتارهمتیکنتدکتهچتیندرآنحقتوق
منطقهراادعامیکند:الف-اعالمیهشترکتناتتچتیندرستال41181؛ ب-

تاریخیدراین
دولتچینبهادعاهایفیلیپیندرجزایرSpartlyاعرراضکتردهاستت؛ 3پ-همچنتینصتدور
1. Xisha
.1درطیکنارانسسانارانسیسکووانعقادمعاهدهصلحباژاپندرسال8358میالدی،کشوراخیرال کرتمامادعاهای
خودرانس تبهجزایر  SpartlyوParcelپسگرفت.
Treaty of Peace With Japan, 1951, Art2(f), available at: https:// treaties. un. org/ doc/
publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf.
.نویسندهاییبرآناستکهاینخطوطاولینباردرسال 8386منرشرگردیدودرسال،8395کمیسیونارزیابینقشه

9
زمینی و آبی اسامی   891جزیره کوچک که تحت حاکمیت چین قرار دارد را منرشر کرد .این کمیسیون نقشهایی را
ممیمهکردهبودکهحدودتقری یمناطیموردادعارامشخصمیکرد .Zou, 1999, p.34
4. The Matter of the South China Sea Case, 2016: 181, 211.
5. Ibid. 207.
6. China National Offshore Oil Corporation, 2012.
7. The Matter of the South China Sea Case, 2016: 209.
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اعالمیهاییدرسال1181باعنوان"ممنوعیتماهیگیریتابسرانهدردریایچینجنوبی"نمونته

حقوقتاریخیخودتاکیدمیکند.فیلیپیننیزبترایردادعتای

دیگریاستکهچیندرآنبر
چین،سهاسرد لارائهمیدهد-8:اصلآزادیدریاهامتانعازآناستتکتهدولرتیآبهتای
آزادرامرعلیبهخودبداند؛ -1هردولتتتنهتابترمنتاطیشتناخرهشتدهدرکنوانستیون،8311
حاکمیتدارد؛-9حریاگرچینبرمناطیادعاییکنررلداشرهپسازپیوسرنبتهکنوانستیون،
حقوقشذیلکنوانسیونقرارگرفرهونقضشدهاست8.
عرفیاستکهدرطولتاریبشکلمیگیترد1

دیوانبیانمیدارد،حقوقتاریخیم رنیبر

تهتااستت
وبدیهیاستتشتکل گیتریآنمسترلزموجتودرویتهگسترردهویکنواختتدولت 
داردکهنمیتواندوحدتیاینچنینیرادررویته


دیوانامابیانمی
(زرنشان.)811-31:8939،
چینشاهدباشد.

 .3-1آبهای تاریخی با تاکید برپرونده دریای چین جنوبی

ومعیتخطوطنهگانه

هدففیلیپیندر یحهخودآنبودتانشاندهدچینتاسال1113
رامشخصنکردهاست ) .(Keyuan & Xinchang, 2015: 18دیواندائمیداوریبارهتامرت کر
شودکهچینماهیتوحدوددقییخطوطنهگانهراتعییننکردهاستت 9.صتالحیتدیتوان


می
برایرسیدگیبهاینموموعمنوطبهآنبودتادیتوانباتوجتهبتهاعالمیتهستال1114چتین،
برواندفروضخلیجتاریخیبودنوحاکمیتتاریخیچیننس تمنطقهموردادعاراردکنتد.
ل ادیوانابردادباتوجهبهشکلوساخراردریایچینجنوبیفرضخلیج6تتاریخیبتودنرادر
کندوسپسبهبررسیامکاناعمالحاکمیتتاریخیدرموردآنمیپردازد.


موردآنردمی

5

میرسدکهامکتاناعمتالحاکمیتتتتاریخی
دیوانپسازبررسیرویهچینبهایننریجه 
درمورددریایچینجنوبیتوسطچینوجودندارد؛4رویهچینحتاکیازآناستتکتهایتن
1. The Matter of the South China Sea Case, 2016: 186.
2. Ibid. 227.
3. Ibid. 181.
.6خوریاخلیجبهمعنیفورفرگیآبدرخشکیاست
The Law of Sea, Baselines, Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, UN,
1989, p.28.
5. The Matter of the South China Sea Case, 2016: 205- 206, 217.
.4باات اواینموموع،دیوانصالحیتخودرابرایرسیدگیبهلوایحشماره8و1فیلیپینرااحرازکرد
PCA, 2016, Para.229.
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دولتحقوقیراراجعبهمنابعزندهوغیرزندهدرخطوطنهگانهادعاکردهاست.ل ابتاتوجته

هایتاریخیدراینمحدوده،نمیتواندریایچینجنتوبیرا


بهعدمامکاناعمالفروضآب
بهعنواندریایسرزمینییاآبهایداخلیچینلحاظکرد 8.امااینسوالرابررسیمتیکنتد

کهآیاکنوانسیوناجازهحانحقوقیکهمغایربتاآنوپتیشازآنبتهوجتودآمتدهاستترا
میدهد؟

دیواناذعانمیداردهدفازتدوینکنوانسیونحقوقدریاها،ایجادیکرژیمحقوقیبر

دریااست.تاپیشازجنگجهانیدوم،حدوددریتاییدولتتهتاصترفادبتهدریتایسترزمینی
شدکههردولتبرآناعمالحاکمیتمیکرددرنریجهدریایآزادازگسترردگی


محدودمی
بیشرریبرخورداربودلکنتع یهمناطیدریتایمنطقتهانحصتاری-اقرصتادیوفتالوقتارهاز
حدوددریایآزادکاستوهمانطورکهکنوانسیونحقوقدریاها(ماده)14درتعریفدریتای
دریایآزادکلیهقسمتهایدریاکهجزمنطقهانحصاریاقرصادی،دریای

آزادبیانمیدارد«:

هایداخلیکشورهایابخشیازآبهایمجمعالجزایتریکشتورهایمجمتع


سرزمینییاآب
تهاق الددردریایآزاداعمتالمتیکردنتدممکتناستت
الجزایرین اشد».ل احقوقیکهدول 
ذیلمنطقهتحتصالحیتدولتدیگتریقترارگیترد.درنریجتهامکتانتعتارضبتینحقتوق
هاوجوددارد.دیواندائمیداوریبهآرایاخیردیوانبینالمللتیدادگسترریدرزمینته


دولت
حقوقوحاکمیتتاریخی(قطرعلیهبحرین،تونس/لی ی)استرنادمتیکنتدوایتننریجتهرابته
دستمیآوردکهحقوقتاریخیمجوزاعمالحاکمیتنیست1.بهع ارودیگتر،کنوانستیون

حقوقدریاهابرایدولتساحلیحقوقحاکمهاییرابرمنابعزندهوغیرزنتدهدرن ترگرفرته

است.ل احقوقتاریخیبرهمانمنابعبهویژهاگرآنحقتوقانحصتاریباشتندهمتانطورکته
چینظاهرادادعامیکندباحقوقحاکمهدولتساحلیمغایرودارد 9.حقوقادعتاییچتیندر
خطوطنهگانهباحقوقفیلیپیندرمنطقهانحصتاریاقرصتادیوفتالوقتارهمغتایرودارد6.بتا

توجهبهقاعده"زمینبردریایمسرولیاست"5دولریکهبترقطعتهمکتانیحاکمیتتداردبتر
فضایمحاطبر آننیزحاکمیتدارد.ل ادیوانباتوجتهبتهحاکمیتتفیلیپتینبترجزایترایتن
1. The Matter of the South China Sea Case, 2016: 207-214, 228.
2. Ibid. 224.
3. Ibid. 243..
4. Ibid. 246
5. La terre domine la mer.
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منطقه،برمناطیدریاییاطرافآنازجملهمنطقتهانحصتاریاقرصتادیوفتالوقتارهآننیتز
حاکمیتداردکهاینامرمنجربهتعارضحقوقادعاییچیندردریایچینجنوبیباحقتوق
باصدوراعالمیهاییبرتمتامجزایتر

میگردد.ایندرحالیاستکهچینازسال8351
فیلیپین 
موجوددردریایچینجنوبیادعایحاکمیتکرد( .(Malczewska, 2012: 69
شع هدیواندررایخلیجمینمر کرمیگردد«:هیچاهمیرتینتداردکتهیتکدولتتچته
مدوزمانیبرمنابعشیالوتسلطداشره،پسازآنکهدولتساحلیحاکمیتتختودرامنطقته
یکنتدودولتتتالتزاز
انحصاری-اقرصتادی اشاعتالمکترد،ومتعیتبتهسترعتتغییترمت 
حقوقشمحروممیشود» 8.لت ازمتانیکتهدولتتستاحلیحقتوقحاکمتهختودرابترمنطقته

کند،برحقوقتاریخیسایردولتهاتاوقدارد.چراکتهمترن


اشاعالممی

انحصاریاقرصادی
کنوانسیونجاییبرایاعمالحقوقتاریخیباقینمیگ ارد.عالوهبراین،حقتوقیکتهچتین

مندبودهناشیازآزادیهاییاستتکتهدولتتهتاذیتلکنوانستیونازآنبهترهمنتد


ازآنبهره
شدند،ل اایتنآزادیهتانمتیتوانتدحقتوقتتاریخیراایجتادکنتد1.عتالوهبترایتن،دیتوان؛
م اکراومنجربهانعقادکنوانسیونرانیزبررسیکردتاقصتددولتتهتارادرایتنبتارهاحتراز
کند 9.بتر ایتناستاس،درطتولمت اکراوتتدوینکنوانستیونحقتوقدریاهتا،چتینا زجملته
دولتهایمخالفحقوقتاریخیوتسهیممنابعمنطقهانحصاری-اقرصتادیکتهدرمتوردآن

حقوقتاریخیوجودداشره،بود.

6

نهایتاعالممیدارد«:حقوقتاریخیبترایشتکلگیتریبایتدمرضتمنشتروطی

دیواندر
باشد:بیاناینحقوقبایدمطابیباشدباکنوانسیون،رمایتمتمنیستایردولتتهتا،گ شتت
مدوزمانکافیبرایاحرازوجودایتنحتیبتدونشتکوتردیتدوحاصتلشتدنرمتایت
عمومی؛لیکندیوانوجوداینشروطرادرمورددریایچتینجنتوبیاحترازنمتیکنتدزیترا
حقوقیکهچینادعامیکنددرمحدوده"خطوطنتهگانته"دارااستت،صتریحادوآشتکارادر

سال1113اعالمگردیدودرهمانزمانسایرکشورهایحاشیهدریایچینجنوبیایتنادعتا
رامورداعرراضقراردادند»5.ل ادرروابطچینوفیلیپتین،کنوانستیونحقتوقدریاهتاحتاکم
1. Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, 1984: 341-345.
2. The Matter of the South China Sea Case, 2016: 268.
3. Ibid. 253.
4. Ibid. 252.
5. Ibid.182-275.
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استوحدوددریاییدردریایچینجنوبیبایدتعیینگردند.

8

برخیازحقوقدانانبرآنهسرندباتوجهبهآنکه،چینحاکمیتتختودراازستال8386بتر
اینمنطقهاعمالکردهوتاسال1113هیچاعررامیرستمادصتورونگرفرتهاستتلت اقاعتده
هانمیتوانندازمومعق لیخودرویبرتابنتدواز


گرددوبراساسآندولت

اسراپلاعمالمی
هابرداشتمیشود ) .(Duruy, 2013: 114ازطرفدیگتر،


ایناقدامرمایتممنیسایردولت
برخیدیگربهاینواقعیتاشارهدارندکهدولتهتایمنطقتهازجملتهویرنتاممرت تادبتهمومتع

گیریحقوقیدراینمنطقهمیگردد.


اتخاذیچیناعرراضکردندواینامرمانعازشکل
براساسماده988کنوانسیونحقوقدریاها،تعهداوناشتیازکنوانستیون8311بترستایر
حقوقوقراردادهاییکهمغایرباکنوانسیونحامراستت،مسترولیاستت1.لت ازمتانیکتهدر
انسیونحامرمرعهدمیشودسایرحقوقشذیلآنقرارمتیگیترد.درنریجته

سال8334بهکنو
حقوقتاریخیچیندرموردمنابعزندهوغیرزندهدردریایچینجنوبیمطابیبتاکنوانستیون
نیست.برخیازحقوقدانانچینیدرراسرایات اوادعایتاریخیچین،اذعانمیدارنتد:چتین
ازدورانباسرانبهطورم داومحقوقمشروعواقردارشرابردریایچینجنوبیاعمالکترده
است.بهطورخاصاسراادهازمنابعدریایی،ستاختجزایترمصتنوعیوتاسیستاو،تحقیقتاو
علمیدریایی،اجرایقوانیندریایی،دریتانوردیوکاربردهتاین

تامی؛(Keyuan, 2015: 62-

.)63لیکندیواناینموموعاورادریافرههایخودلحاظنکردکهاینامترممکتناستتبته
دلیلعدمحضورچیندرپروندهوعدمدسررسیدیوانبهاسنادومدارکبیشترربتودهباشتد.
ل اامکانفرضحقوقتاریخیوحاکمیتتاریخیبرایآنات اونشد.

نتیجهگیری
پیکرههایآبیدرطولسالیانمرمتادیاکرستابکتردهبودنتدبتا
حاکمیریکهدولتهابر 

گسرردهشدنمناطیدریاییدولتهایستاحلیازجملته،آبهتایمجمتعالجزایتری،منطقته

انحصاریاقرصادیوفالوقارهمحدودشدهاست.بهع ارودیگر،مناطقیکهدرگ شرهکه
1. Ibid, 277.
.1کنوانسیونحقوقدریاهایک Package Dealاستبهع ارودیگربراساسماده913کنوانسیونامکاناعمالحی
آنامکانپ یرنیستمگردرمواردیکهکنوانسیونصریحادچنیناجازهرابدهد.

شرطبر
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دریایسزمینیوآبهایداخلییکدولتن ودندرادریایآزادمیشمرندودولتتهتا

جزء
اعمالحاکمیتبربرخیازپیکرههایآبییاحقوقیمانندصتیدشتیالوومرواریتدحقتوق

با
حاکمهخودرابهفراترازمحدودهحاکمیتسترزمینیختودتوستعهمتیدادنتد.امتاحاکمیتت
هابازیستدرجامعهبینالمللیوپ یرشتعهداو،ماهومخودراازدستداد.به


مطلیدولت
المللرامحدودمیکند،پ یرشتعهتداو


هادرعرصهبین

آنچهحاکمیتدولت
ع ارودیگر،
استودولت هابتهازایهترپت یرشتعهتد،گتامیبتهستویمحتدودشتدنحاکمیتتختود

برداشرهاند.

زمانیکهدولتهابهکنوانسیونحقتوقدریاهتا8311پیوسترندپ یرفرنتدکتهدریتایآزاد

شتتاملکلیتتهقستتمتهتتایدریتتابتتهجتتزمنطقتتهانحصتتاریاقرصتتادی،فتتالوقتتاره،آبهتتای
هایداخلیمیباشد.بهطورکل،دریتایآزادبتهروی
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تمامدولت
داشرهباشد.چراکهحقوقتاریخیجن هاستر نائیدارد).(Jiuyong, 2010: 271-291بتهع تارو
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سایرکشورهایحاشیهدریایچینجنوبیورویهقضاییدرموردحاکمیتتاریخیوحقتوق
تاریخیدردریایآزادچینجنوبی،حقوقوحاکمیتادعتاییچتینراقابتلدفتاعندانستت.
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