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Background and Aim: The most important convention on piracy is the 1982 

Convention on the Law of the Sea. However, due to the year of its drafting, this 

convention faces many limitations in establishing an appropriate legal framework to 

deal with the "new piracy", which is clearly different from its predecessors. It 

remains to be seen whether the Convention against Transnational Organized Crime 

2000 can provide an appropriate legal framework for combating modern piracy. 

Materials and Methods: The research method in this research is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: In this research, the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

Findings: The piracy that has been taking place on international waterways in 

recent years is different from the past, both in terms of how it occurs and in terms 

of the targets and even the areas where the attacks took place. Do not have it. 

Therefore, as the UN Security Council has insisted in some of its resolutions, it is 

essential that the provisions of other international instruments be used to fill the 

gaps. 

Conclusion: The 2000 Convention against Transnational Organized Crime is one 

of the most important international instruments for this purpose. But to take 

advantage of the provisions of this document, it must first be seen whether, in 

essence, the crime of piracy can be considered a "transnational organized crime" as 

defined by the Convention. And if the answer to this question is yes, it should be 

considered what benefits or benefits can be obtained from this international 

document to deal with modern piracy as effectively as possible. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

http://www.orcid.org/0000-0002-9943-3150
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 دهيچک

اما این کنوانسيون با توجه به سال تدوین آن . است 0890دزدي دریایي کنوانسيون حقوق دریاها  نهيزم درکنوانسيون موجود  ترین مهم :نه و هدفيزم
آشکاري با اسالف خود دارد  هاي تفاوتکه « دزدي دریایي نوین» فراواني در برقراري یک چارچوب حقوقي مناسب براي مقابله با هاي محدودیتاز 

مي تواند چارچوب حقوقي مناسبي براي مقابله با دزدي دریایي  0555بله با جرایم سازمان یافته فراملي حال باید دید آیا کنوانسيون مقا. استمواجه 
 نوین ایجاد نماید؟

  .تحليلي است -پژوهش توصيفيروش تحقيق در این  :ها مواد و روش

 .است شده رعایت امانتداري و صداقت متون، اصالت تحقيق، این در :يمالحظات اخالق
اهداف و حتي مناطقي  ازنظرنحوه و شيوه وقوع و هم  ازنظري در حال وقوع است هم الملل نيب هاي آبراهدزدي دریایي که طي ساليان اخير در  :ها افتهی

ن را با گذشته تفاوت داشته و از این نظر مقررات و تعریف موجود در کنوانسيون حقوق دریاها قابليت انطباق با آ افتند يمکه حمالت در آنجا اتفاق 
ي الملل نيبي خود اصرار دارد ضروري است از مقررات دیگر اسناد ها قطعنامهکه شوراي امنيت سازمان ملل نيز در برخي  گونه همان رو نیازا. ندارد

 .بهره گرفته شود خألهابراي پوشانيدن 
ي از ريگ بهرهاما براي . ي براي این منظور استالملل نيباسناد  ترین مهمیکي از  0555فراملي  افتهی سازمانکنوانسيون مقابله با جرایم  :يريگ جهينت

مطابق تعریف کنوانسيون تلقي کرد یا « یافته فراملي جرم سازمان»توان یک  بایستي دید که آیا اساسًا جرم دزدي دریایي را مي ائابتدامفاد این سند 
با  مؤثرتریي براي مقابله هرچه ها بهرهي چه بهره یا الملل نيبه از این سند خير، و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش بایستي بررسي کرد ک

 .توان دریافت داشت دزدي دریایي نوین مي
  .یافته، محاکمه دزدي دریایي، کنوانسيون، جرم سازمان :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -1

در طول ساليان و قرون متمادي یکي از « دزدي دریایي»

المللي در یک بازه  مستمرترین و پرتکرارترین جرایم بين

توان گفت  مي وجود نیا بابوده است،  دوهزارسالهزماني حداقل 

 کیو ستيبکه حمالت دزدان دریایي در دو دهه ابتدایي قرن 

ي ها دههبا تمام حضور و حمالت این دزدان در قرون و 

این تفاوت . المللي تفاوت دارد هاي بين گذشته در عرصه آبراه

هم در مناطق و هم در طریقه و تسليحات و ابزارهاي 

. و مالحظه است مشاهده  کارگرفته شده در حمالت قابل به

الزم به ذکر است که از منظر تأثيرگذاري دزدان دریایي در 

المللي و در معرض  هاي مهم بين ناامن سازي برخي از آبراه

هاي کشورها نيز پدیده  ها و محموله خطر قرار دادن کشتي

هاي  دزدي دریایي نوین با اسالف و گذشتگان خود تفاوت

دزدي دریایي اگرچه تقریبًا در دیگر  بيان به. توجهي دارد قابل 

ها در عرصه دریاها حضور مستمري داشته اما  همه این سال

حمالت ایشان در ساليان قبل از قرن بيست و یکم، یک خطر 

المللي  ها و بازرگاني دریایي بين براي کشتي  و مشکل عمده

رنگ و  این فعاليت و حضور کم. شده است محسوب نمي

بسياري از نویسندگان حقوقي  پراکنده تا آنجا بود که

((Dickinson,1994:164   را به این باور رسانيده بود که

اي است مربوط به گذشته و اگر حمالت  دزدي دریایي پدیده

محدودي نيز در بعضي مناطق دریایي مانند مناطق جنوب 

خوبي توان کنترل و  گيرد، دول منطقه به شرق آسيا صورت مي

اما با حمالت متعدد و . واهند بودسرکوبي حمالت را دارا خ

ي ها آبراهگسترده صورت گرفته در یکي دو دهه اخير در 

المللي همگان را به این باور رسانيده که دزدي دریایي  بين

تبدیل به مشکل و معضلي شده که تقریبًا همه کشورها را 

 .(Wright, 2016: 32)تحت تأثير خود قرار داده است 

المللي که اختصاصًا در آن جرم  ترین و تنها سند بين اصلي

و تعریف قرار گرفته و حاوي مقرراتي  مورداشارهدزدي دریایي 

باشد کنوانسيون حقوق  در زمينه مقابله با این پدیده نيز مي

اما با توجه به اینکه تدوین و تصویب این  0.است 0890دریاها 

گردد، مقررات آن تطابقي  باز مي 0890المللي به سال  سند بين

در حوزه تعریف جرم، مکان ارتکاب، انگيزه و اهداف مرتکبان 

با تحوالت جدید نداشته و همين موضوع باعث عدم ... و

مقررات موجود در این سند در بحث مبارزه و  مؤثرکارایي 

مقابله با دزدي دریایي نوین گردیده است 

(Kontorovich,2014:174). کالت و لذا همه این مش

نقایص و همچنين خطر روزافزون دزدي دریایي باعث گردیده 

المللي راهکارهایي براي جبران  از سوي جامعه بين است که

 0890خألهاي ماهوي و شکلي کنوانسيون حقوق دریاها 

هاي  مطرح گردد؛ شوراي امنيت سازمان ملل طي قطعنامه

متعدد مجموعه اقداماتي اعم از گشت زني دریایي، 

المللي و اعطاي برخي اختيارات را مطرح  هاي بين همکاري

همچنين برخي کشورها . (783: 0455 کاظمي،)کرده است 

مانند اوکراین نيز پيشنهاد ایجاد کنوانسيون ویژه دزدي دریاي 

 0.اند را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيشنهاد داده

تأثيرات هاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل  اگرچه قطعنامه

مدت در راستاي کمتر شدن موارد  ي را در کوتاهمؤثرمثبت و 

ها دچار  دزدي دریایي به همراه داشته اما این قطعنامه حمالت

هاي زماني و مکاني بوده و خارج از زمان و مکان  محدودیت

توان مقررات الزم  ، لذا نميستينها قابل تعميم  مقرر در آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دربردارنده نيز به تعریف دزدي دریایي و  0809البته کنوانسيون دریاهاي آزاد  -0
ها و مشکالت این  مقرراتي براي مقابله با این پدیده است اما با توجه به کاستي

المللي مبادرت به تنظيم و تدوین سند جدیدي تحت  سند بين المللي، جامعه بين
تر و  نمود که مقرراتي به نسبت جامع 0890عنوان کنوانسيون حقوق دریاها 

 .تري را در خود جاي داده است مناسب

در  نیکه دولت اکرا ونيکنوانس کیاست از  يطرحاین پيشنهاد در واقع  -0
خود در سازمان ملل راجع به مبارزه با  يدائم ندهیتوسط نما 0505اکتبر سال 

طرح در ششم  نیارائه داد و ا نهيزم نیدر ا يدادگاه ليو تشک یيایدر يدزد
البته تا به امروز جنبه و سازمان ملل مطرح  ياکتبر همان سال در مجمع عموم

 .اجرایي به خود نگرفته است
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ها استنباط و  براي مقابله با دزدي دریایي را از این قطعنامه

گيري  و مؤثر بهره لذا یکي از راهکارهاي مهم .برداشت نمود

 .المللي در این زمينه است از دیگر اسناد بين

یافته از اسناد تقریبًا جدید  کنوانسيون مقابله با جرایم سازمان

المللي است که دربردارنده مقررات نسبتًا مفصل  در عرصه بين

اما . المللي شدید است و مناسبي در زمينه مقابله با جرایم بين

عنوان  ه آیا اساسًا دزدي دریایي بهموضوع مهم این است ک

که تا با  گردد يمقلمداد « یافته فراملي جرم سازمان»یک 

المللي  تکيه بر آن بتوان از مقررات و امتيازات این سند بين

مهم در کنار سایر معاهدات، براي مقابله هرچه مؤثرتر با 

دزدي دریایي استفاده کرد؟ و پرسش دوم اینکه، حال اگر 

تلقي « یافته فراملي سازمان»ایي را یک جرم دزدي دری

یي را در راستاي ها مساعدتنمایيم، کنوانسيون پالرمو چه 

برقراري یک چارچوب حقوقي مناسب براي مقابله هرچه 

المللي  مؤثرتر با پدیده دزدي دریایي نوین در اختيار جامعه بين

ل مسأله او ژهیو به؟ درباره هر دو موضوع مطروحه دهد يمقرار 

پژوهش حاضر به روش . تردیدهاي زیادي مطرح شده است

اي اعم از  گيري از منابع کتابخانه توصيفي تحليلي و با بهره

هایي براي دو پرسش  داخلي و خارجي درصدد یافتن پاسخ

 . استفوق 

ي ها پژوهشاگرچه در رابطه با دزدي دریایي طي ساليان اخير 

متعددي در قالب کتاب، رساله و مقاله در سطح داخلي و 

ها متعلق به یک  پژوهش نیعمده االمللي انجام گرفته و  بين

ویژه بعد از افزایش حمالت دزدان دریایي و  دهه اخير بوده به

هاي مهم  رعب و وحشتي است که این دزدان در عرصه آبراه

هشي که به مطالعه اند، اما تاکنون پژو المللي ایجاد کرده بين

کارگيري مقررات کنوانسيون مقابله با جرایم  سنجي به امکان

یافته فراملي بر جرم دزدي دریایي باشد به زبان  سازمان

فارسي یا انگليسي انجام نيافته و از این نظر این پژوهش از 

در ابتدا و طي دو قسمت ابتدا پدیده . نوآوري برخوردار است

ها و  ضر و همچنين محدودیتدزدي دریایي در قرن حا

نواقص کنوانسيون حقوق دریاها براي مقابله مؤثر با این جرم 

مورد مطالعه واقع شده و در ادامه به ارزیابي مقررات 

مندي از آن در مبارزه با دزدي  کنوانسيون پالرمو و امکان بهره

 .دریایي پرداخته خواهد شد

 روش تحقيق -0

ها با روش  پرسش این پژوهش با هدف پاسخگویي به

اي نگارش شده  توصيفي تحليلي و استفاده از منابع کتابخانه

 .است

 بحث و نظر

دزدي دریایي در قرن بيست و یکم؛ از تحول در شيوه  -0

 حمالت تا چارچوب حقوقي مقابله

در سواحل  ژهیو بهحمالت دزدان دریایي طي نوزده سال اخير 

ي پرتکرار و فراوان شده قدر بهسومالي و منطقه خليج عدن 

که اگر دو دهه قبل با شنيدن اسم کشور سومالي همگان را 

به یاد تنگدستي شدید مردمان و منازعات قوميتي در این 

ي اخير نخستين امري که ها سالانداخت، اما طي  يمکشور 

کند،  يمناخودآگاه، اسم کشور سومالي براي همگان تداعي 

اکنون  دزدي دریایي هم هدیپد .موضوع دزدي دریایي است

براي ساکنان منطقه شاخ آفریقا تبدیل به یک صنعت شده 

هاي  دزدان دریایي با قایق. است البته یک صنعت پرسود

کش نزدیک شده، با  هاي باري و نفت تندروي خود به کشتي

روند و به  هاي خود از دیواره کشتي باال مي طناب و قالب

هاي تجاري، به  در کشتيدليل ممنوعيت استفاده از سالح 

شوند، اموال قيمتي به  چشم برهم زدني آن را متصرف مي

تاراج برده شده، و عالوه براین، خدمه اگر شانس بياورند که 

شوند، در غير  با پرداخت باج از سوي کشور متبوعشان آزاد مي

شوند که  این صورت به سرنوشت هزاران نفري دچار مي

اند  ي کشته شدهتاکنون از سوي دزدان دریای

(Elagab,2016:18) . البته دزدي دریایي به منطقه شاخ

مناطق دیگري نيز وجود . شود آفریقا محصور و منحصر نمي
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بار دزدان دریایي  وبيگاه جوالنگاه حمالت خشونت دارند که گاه

هستند، از مناطق دریایي تنگه ماالکا و دریاي چين جنوبي 

ي ها گزارشگرفته تا طي ساليان اخير در خليج گينه که بنابر 

ساليانه موارد زیادي از  صورت بهالمللي  دریانوردي بينسازمان 

کاظمي، ) اند دادهحمالت دزدان دریایي را به خود اختصاص 

0787 :0). 

دزدي دریایي در حال حاضر مشخصه یک تجارت را دارد و 

گيران محلي بدخلق که تنها با  هنروران آن دیگر آن ماهي

ها در حال  آن .اس تجهيز شده بودند، نيستند پي تفنگ و جي

را در اختيار دارند که در دریاها  باال سرعتهایي با  حاضر قایق

ها و  کند، همچنين سالح ي حرکت ميتصور رقابليغبا سرعت 

تجهيزات پيشرفته الکترونيکي نيز از ملزومات دزدي دریایي 

اگر با بعضي از این افراد ترسناک که البته در غل  .نوین است

رو شوید و از ایشان درباره چرایي کار  هروب اند شدهو زنجير 

ها خود را زیاد هم  بينيد که آن کنيد، مي سؤالزشتشان 

آورند که براي همه کساني که  دالیلي مي. دانند گناهکار نمي

در سواحل سومالي و مناطق نزدیک به آن سکونت دارند 

از تنگدستي . شود يمکاماًل پذیرفتني و قابل توجيه محسوب 

شدید به دليل منازعات داخلي گرفته تا صيد و گرسنگي 

گيران  رویه منابع دریایي از سوي افراد و ماهي گسترده و بي

هاي سمي و خطرناک از  و تخليه گسترده زباله 0دیگر کشورها

0جانب کشورهاي بزرگ دنيا
 .هاي نزدیک به سومالي در آب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

رویه و عمده  هاي اخير به خاطر صيد بي هاي منطقه در سال منابع دریایي آب -0
گيران  گيران غير بومي و خارجي به شدت کاهش یافته و ماهي از سوي ماهي

ضاي هاي ماهيگير حمله برده و از آنها تقا سواحل سومالي در ابتدا به این کشتي
تر  گيري مي کردند و این موضوع به مرور گسترده پول به عنوان ماليات ماهي

  (.Chang, 2010: 31) شده و حالت دزدي دریایي به خود گرفت

به بعد مقادیر  0885گزارش هاي بسياري حکایت از آن دارد که از سال   -0
ي نزدیک ها هاي سمي، مواد رادیو اکتيویته و صنعتي در آب انبوهي از زباله

 0554ها تا سال  سومالي و خليج عدن تخليه شده است که در طي این سال
الخلقه به دنيا آمدن نوزادان و مرگ بيشتر  باعث بيماري ساکنان سواحل، ناقص

 (.Elagab,2016:18) نفر گردیده است 755از 

ترین تهدید در عرصه  سال اخير مهم 09دزدي دریایي طي 

ها همواره  المللي بوده است؛ طي این سال وردي بيندریان

هاي  کشورهاي مختلف براي حمایت و حفاظت از کشتي

هاي خود اقدامات متنوعي را به کار  کش تجاري و یا نفت

اند؛ بسياري از کشورها  هاي گزافي شده بسته و متحمل هزینه

ازجمله کشور ما اقدام به گسيل ناوگان نظامي به مناطق 

موده و نصب حفاظ یا دیگر وسایل پيشگيرانه بر روي پرخطر ن

در . انجام داده است.... کش و الخصوص نفت هاي علي کشتي

ها چه  اي در این سال حوزه مقابله کيفري نيز اقدامات گسترده

و چه ( قطعنامه 07جمعًا )هاي شوراي امنيت  در قالب قطعنامه

در زمينه  هاي دو و چندجانبه ميان کشورها در قالب همکاري

تعقيب و محاکمه کيفري مرتکبان دزدي دریایي انجام گرفته 

رغم همه اقدامات نظامي، فني و حقوقي  است اما علي

گرفته همچنان تهدید حمالت دزدان دریایي برقرار بوده  انجام

(Detter,2017: 1190)  و اگرچه از دامنه و تعداد حمالت

اندکي کاسته شده اما تعداد حمالتي که به سازمان دریانوردي 

گيرند هر سال  ها در جریان آن قرار مي و رسانه شده گزارش

( مورد بوده 060که تعداد حمالت  0508استثناي سال  به)

 7.مورد حمله بوده است 055بيشتر از 

هاي اخير دو منبع  در سالدر خصوص مقابله با دزدي دریایي 

ي ها نامهالملل یعني مقاوله  دریافت مقررات حقوق بين

هاي شوراي امنيت سازمان ملل نقش  المللي و قطعنامه بين

اند؛ اگرچه غالب احکام و  ي را داشتهانکار رقابليغاساسي و 

المللي در  ي بينها عهدنامهمقررات مربوط به دزدي دریایي از 

تا به امروز و با  0556ط بوده، اما از سال دسترس قابل استنبا

افزایش حمالت دزدان دریایي در سواحل سومالي و خليج 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هاي خود تعداد حمالت  سازمان دریانوردي بين المللي در آخرین گزارش - 7
مورد اعالم  050تعداد  0509فقره و سال  095را  0503دریایي در سال دزدان 

 0509مورد رسيده اما در سال  060به  0508این تعداد در سال . کرده است
البته آمار (. 730: 0455کاظمي، ) مورد رسيده است 000مجددا افزایش یافته و 

ق به نفوذ به داخل گيرد که دزدان دریایي موف مي مواردي را دربر ذکر شده صرفًا
 .اند شناور، آتش زدن یا به غارت بردن آن شده
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در حال عبور که در  کش نفتهاي تجاري و  عدن به کشتي

موارد زیادي موجب قتل خدمه کشتي و به غارت رفتن اموال 

شده است،  ها آنها یا سرنشينان  و گروگان گرفته شدن کشتي

هم با عنایت به وظایفي که در خصوص حفظ  شوراي امنيت

المللي دارد به مدد کشورها در مقابله و  نظم و امنيت بين

مواجهه با دزدي دریایي آمده و در این عرصه وارد شده و 

توجهي را بر اساس فصل هفتم  هاي متعدد و قابل قطعنامه

هاي  ترین چالش بزرگ .منشور ملل متحد صادر کرده است

شوراي امنيت براي برقراري یک رژیم حقوقي هاي  قطعنامه

هاي  مناسب در راستاي مبارزه با دزدي دریایي، محدودیت

شرط موافقت قبلي دولت  0ها، زماني و مکاني این قطعنامه

تک اقدامات ناوگان نظامي کشورها،  سومالي براي تک

محدودیت عدم لطمه به حقوق کشورهاي دیگر و همچنين 

در مقابله ( و نه بلندمدت)مدت و فوري  هارائه راهکارهاي کوتا

بنابراین در کنار . (787: 0455کاظمي، )با دزدي دریایي است 

ها ازنظر حقوقي نيازمند اسناد و مقرراتي فراتر و  این قطعنامه

بيشتر براي ایجاد یک چارچوب حقوقي مناسب در حوزه 

چارچوبي که . شود شدت احساس مي مبارزه با دزدي دریایي به

تالش داشته آن را ایجاد  0890کنوانسيون حقوق دریاها 

نسته است به این مهم نائل آید یا نماید اما باید دید که آیا توا

 .خير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هاي شوراي امنيت گسترش صالحيت زماني و  اگرچه تأثير اصلي قطعنامه - 0
الملل مربوط به دزدي دریایي است، اما شوراي  مکاني قلمرو قواعد حقوق بين

اینکه مجوز اول . ها را با احتياط زیادي تدوین کرده است امنيت این قطعنامه
اعتبار مجوز  1۱14قطعنامه . اعطاشده صالحيت زماني را محدود کرده است

کند و اگر ضرورت باشد اجازه مقرر در این  اعطایي را به شش ماه محدود مي
تجدید خواهد بود و در   هاي زماني دیگر نيز قابل قطعنامه براي دوره

ماهه دیگر  هاي دوازده نيز این اجازه را براي دوره تر متعاقبهاي  قطعنامه
با تصریح در  251۱و به همين ترتيب این مجوز تقریبًا تا سال  تمدیدشده است؛

دوم اینکه . (Zou, 2019, 585)هاي بعدي مورد تمدید قرارگرفته است قطعنامه
وضوح صالحيت  هاي شوراي امنيت در خصوص دزدي دریایي به قلمرو قطعنامه

 «رود فقط در خصوص وضعيت سومالي به کار مي»مکاني را با بيان اینکه مجوز 
(Isabirye,2012: 54)طور خاص متضمن  این مطلب به. ، محدود کرده است

هاي سرزميني  این نکته است که مجوز ورود به دریاي سرزميني در مورد آب
 .رود کار نمي هدیگر کشورها بجز سومالي ب

در مقابله با  0890ناکارآمدي کنوانسيون حقوق دریاها  -0

 دزدي دریایي نوین

ماهيت دزدي دریایي نوین با آنچه در گذشته جریان داشته و 

به بعد کنوانسيون حقوق دریاها  050توصيف آن در مواد 

الف ماده موجب بند  به. شده بسيار فاصله دارد توصيف 0890

گونه معرفي  کنوانسيون حقوق دریاها دزدي دریایي این 050

آميز یا بازداشت،  هرگونه اقدام غيرقانوني خشونت»: گردیده است

ها که توسط خدمه یا مسافران کشتي  غارت و اتالف اموال کشتي

خصوصي و یا یک هواپيماي خصوصي و با اهداف شخصي صورت 

آزاد، عليه کشتي یا هواپيما یا  گيرد، مشروط بر اینکه در دریاي

عليه اشخاص و اموال موجود در آن و یا عليه یک کشتي یا 

ها صورت  هواپيما یا اموال آن در مکاني خارج از صالحيت دولت

در بندهاي ب و ج این ماده دو عمل دیگر نيز از  «.پذیرد

هر نوع ( ب)بند : مصادیق دزدي دریایي شناخته شده است

نه در عمليات یک کشتي یا هواپيما با آگاهي مشارکت داوطلبا

از این حقيقت که آن را تبدیل به یک کشتي یا هواپيماي 

آميز یا تسهيل  هر عمل تحریک( ج)بند . کند دزدان دریایي مي

 .«ب»و « الف»اداري هر عمل موصوف در بند 

حقوق دریاها، چهار  0890کنوانسيون  050براساس ماده 

محقق شدن جرم دزدي دریایي الزم مشخصه یا ضابطه براي 

در  ستیبا يمشناخته شده است؛ اول، اقدامات ذکر شده 

دوم، رفتار ارتکابي بایستي . دریاهاي آزاد ارتکاب یابند

کارگيري خشونت،  آميز بوده و با به دربردارنده ماهيت قهر

توقيف یا قتل و غارت صورت گيرد، سوم، حمله حداقل 

کشتي و یک هواپيما بوده و مشتمل بر دو کشتي یا یک 

و نه )درنهایت حمله الزم است تنها به خاطر اهداف خصوصي 

 050تعریف مندرج در ماده . ارتکاب یافته باشد( عمومي

 حال نیبااهایي در خود دارد  اگرچه نواقص و محدودیت

تعریف موجود از دزدي  نیتر رشیپذ موردمندترین و  ضابطه

در ميان کشورها است  المللي و دریایي در عرصه بين

(Dubner, 2010: 440) . تقریبًا سه مورد از چهار ویژگي که
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شده  عنوان مشخصه جرم دزدي دریایي معرفي در این ماده به

اي که بعد از سال  یعني دزدي دریایي)در دزدي دریایي نوین 

تغيير یافته ( المللي در حال جریان است هاي بين در آبراه 0557

 و دیگر وجود ندارند؛ 

اهاي آزاد به گشت زني اول، در گذشته دزدان دریایي در دری

به این . کردند هاي تجاري حمله مي پرداختند و به کشتي مي

دليل است که تمام قواعد موجود در زمينه دزدي دریایي و 

قرار  موردبحثمقابله با آن، این مسأله را در دریاي آزاد 

هاي اخير طبع کار دزدان دریایي تغيير  اما در سال. اند داده

با این توضيح که در عوض . گذشته استیافته و متفاوت از 

و دریاهاي آزاد، در مناطق دریایي  ها انوسياقي در زن گشت

داخلي که به ساحل نيز بسيار نزدیک است، به فعاليت و 

این شيوه از دزدي دریایي . کنند يمشروع حمالت مبادرت 

 بًایتقر، خطرات و تهدیدهاي ها مشخصهتوان با  نوین را مي

کني از قبيل دریاي کارائيب، اکوادور، آفریقا، مشابه، در اما

سومالي، خليج عدن، آسياي جنوب شرقي و حتي خليج گينه 

که  هرحال هنگامي به. (Wright, 2016: 31)مشاهده کرد 

آید،  سخن از جدید بودن این نوع از دزدي دریایي به ميان مي

بایستي احتياط نمود، چراکه این شيوه طي قرون متمادي در 

 .هاي آسياي جنوب شرقي معمول بوده و هست وده دولتمحد

نتيجه این تغيير ماهيت این است که قواعد موجود در مورد 

کنوانسيون حقوق  050شده در ماده  دزدي دریایي تصریح

 داده  دست ازدریاها، براي مقابله با این پدیده، کارایي خود را 

ظر به مسائل اند که نا ي وضع شدهزمان دردیگر،  عبارت و یا به

اند و با مقتضيات کنوني قابل تطبيق  مربوطه به آن دوران بوده

درنتيجه مقررات کنوانسيون در این زمينه نيازمند . نيستند

البته دليل دیگري نيز در پدیدار شدن این . باشند بازنگري مي

هاي  درگذشته و قبل از کنوانسيون. مشکل نقش داشته است

عرض دریاي  0809آزاد  و دریاي 0890حقوق دریاها 

سرزميني محدود به سه مایل بود لذا اینکه دزدي دریایي 

جرمي است که در دریاي آزاد قابليت ارتکاب دارد، خيلي 

عرض دریاي  ها عهدنامه، اما در این آورد ينمچالشي به وجود 

( از سه مایل به دوازده مایل)چهار برابر گرید  بًایتقرسرزميني 

که در اثر آن، محدوده و عرض دریاي آزاد یعني تنها مکاني 

که براساس تعاریف موجود دزدي دریایي در آن امکان تحقق 

ي ها آببرقراري این  جهيدرنت. تر نمود دارد، را مضيق

ي دزد دریایي این اجازه را ها گروهسرزميني گسترده به 

هد که اگر کشور ساحلي توان کنترل منطقه تحت د مي

حاکميت خود را دارا نباشد، با آسودگي خيال به فعاليت 

مشغول بوده و این مناطق همچنان که در سواحل سومالي 

. شاهد هستيم، به بهشتي امن براي دزدان دریایي مبدل شود

الجزایري و  هاي مجمع عالوه وضع مقررات جدید براي آب به

اي نواحي  هاي منطقه ها باعث گردیده که دولت نگههمچنين ت

. وسيعي از دریاهاي آزاد را تحت کنترل خود درآورند

(Churchil,2010:112)  

خود همچنين منطقه  09کنوانسيون حقوق دریاها در ماده 

تري به نام منطقه انحصاري اقتصادي را نيز ایجاد  گسترده

منطقه نه جزء این . هاي خاص خود را دارد کرد که ویژگي

هاي سرزميني است و نه جزء دریاي آزاد  آب

(Churchil,2010: 116). آمده، در خصوص  ابهام پيش

جریان یافتن یا نيافتن مقررات دریاي آزاد در این منطقه است 

دزدي »و اینکه آیا حمالت صورت گرفته در این منطقه 

بر اساس تعاریف موجود محسوب شده یا خير و « دریایي

آیا کشورها حق تعقيب و دستگيري دزدان دریایي را در  اینکه

بيشتر . هاي منطقه انحصاري اقتصادي دارند یا خير آب

نظران بر این اعتقاد هستند که احکام و ضوابط مربوط  صاحب

و  ندیآ يمدر این مناطق نيز به اجرا در  تمامًابه دزدي دریایي 

وانسيون همه کشورها اجازه دارند که بر اساس مقررات کن

حقوق دریاها و حقوق داخلي خود، دزدان دریایي را در این 

 :Batman, 2011)منطقه بازداشت کرده و محاکمه نمایند 

14). 
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کنوانسيون حقوق دریاها بودن حداقل دو  050دوم، ماده 

یا یک کشتي و یک هواپيما را براي احراز جرم دزدي   کشتي

برقراري محدودیت در تعداد . دریایي ضروري دانسته است

 مثال عنوان به. یي را ایجاد نمایدها چالشتواند  ها مي کشتي

کنوانسيون وضعيتي را مدنظر قرار نداده است که خدمه و 

ه مسافران یک کشتي در حال عبور در دریاي آزاد، اقدام ب

تصرف کشتي و ربودن آن و یا هر نوع دیگر از تصرف 

نویس کنوانسيون  البته نویسندگان پيش. نمایند غيرقانوني مي

اند که در تمام  حقوق دریاها این موضوع را مدنظر داشته

مواردي که جرم در عرشه یک کشتي و از سوي خدمه و 

پرچم  یابد را در صالحيت دولت صاحب مسافران ارتکاب مي

ر دهند و این موضوع را یک مسأله مربوط به حقوق داخلي قرا

هنگامي این موضوع جنبه . المللي اند تا حقوق بين دانسته مي

المللي قرار  هاي بين المللي و در صالحيت کنوانسيون بين

ي از یک کشتي دیگر ريگ بهرهبا  کنندگان حملهگيرد که  مي

ت تصرف خود قرار داده و آن را تح موردحملهکشتي مدنظر را 

 .درآورند

سوم، این ضابطه که دزدي دریایي باید در راستاي اهداف 

انجام گيرد ریشه در تفکيک و جداسازي ميان  0خصوصي

: 0785موسوي و جدیدي، )دارد  0مزدوري دزدي دریایي و ناو

هاي تجاري هنگام  ناو مزدوري به معني تصرف کشتي .(03

این موضوع به نحوي . ها است بروز جنگ و مسلح کردن آن

دزدي دریایي تحت مجوز است اما در عمل و ازنظر قربانيان 

این قبيل اشخاص از . فرق چنداني بين دو مورد وجود ندارد

کنوانسيون حقوق . تعقيب و محاکمه کشور خود در امان بودند

ریاها با تصریح به وجود اهداف خصوصي در برابر اهداف د

سياسي این امر را مورد تأکيد قرار داد که تمامي حمالتي که 

هایي که از سوي یک دولت یا سازمان  از جانب کشتي

ها حمله  المللي در راستاي مقاصد سياسي به کشتي بين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Private Ends 

2 - Privateering 

که به این خاطر بود . گردند کنند، دزدي دریایي قلمداد نمي مي

بخش فلسطين به کشتي ایتاليایي  حمله عناصر سازمان آزادي

آشيل الرو که گردشگران آمریکایي در آن سوار بودند، دزدي 

براي »شرط . (Fink, 2014: 371)نيامد  حساب بهدریایي 

کنوانسيون مشخصه  050مقرر در ماده « اهداف خصوصي

 7اصلي دزدي دریایي در مقابل جرایم موضوع ماده 

سيون مقابله با اقدامات غيرقانوني عليه امنيت دریانوردي کنوان

کنندگان  به عبارت بهتر با این تصریح، تدوین. است 0899

اند که دزدي دریایي را از اعمال تروریستي متمایز  سعي داشته

 . سازند

اما با تصریح این ضابطه، درواقع محدوده اجرایي مقررات 

و شاید  شود يمي مضيق توجه تا ميزان قابل 0890کنوانسيون 

نيز همين موضوع  0899یکي از عوامل تدوین کنوانسيون 

زیرا در کنوانسيون اخيرالتصویب به اینکه اقدامات . باشد

اي انجام بگيرد،  غيرقانوني در کشتي بایستي به چه انگيزه

 قاعدتًاي باشد زيهر چطور آگاهانه اشاره نشده و لذا انگيزه  به

، بلکه مهم نتایج عيني اقدام غيرقانوني شدبا ينممؤثر در مقام 

اهداف »شرط  عالوه به. در کشتي و ایمني آن است

در مفهوم دزدي دریایي که یک امر کيفري و « خصوصي

هاي دروني مرتکبان اقدامات غيرقانوني در  مرتبط با انگيزه

 عنوان نمونه به. نيست صيتشخ قابلکشتي است، به سهولت 

در سواحل سومالي،  گرفته انجامي دریای  در موارد دزدي

که دزدان از عمليات خود بازگشته و به ميان مردم  هنگامي

روند، از ایشان مانند قهرمانان  براي توزیع قسمتي از اموال مي

نوعي ادعاي داشتن  شود و دزدان دریایي نيز به استقبال مي

هاي مردمي براي رفتارهاي غيرقانوني خود هستند  انگيزه

توان اعمال مجرمانه آنان را  آیا مي. (00: 0787کاظمي، )

 . دزدي دریایي قلمداد نکرد؟ مسلمًا پاسخ منفي است

ذکر است بر اساس کنوانسيون حقوق دریاها،  درنهایت قابل 

همه دول عضو متعهد به همکاري در مورد مقابله با دزدي 

اگر کشورها هيچ اقدامي در این ارتباط به . دریایي هستند
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انجام نرسانند و یا اقدامات ایشان غيرمؤثر یا ناکافي باشد، 

کشورها وارد هيچ سازوکار جایگزیني در راستاي اینکه دیگر 

ها وجود ندارند  کدام از کنوانسيون عمل شوند، در هيچ

لذا با توضيحات فوق . (785: 0785موسوي و دیگران، )

شود اگرچه در حال حاضر کنوانسيون حقوق  مشخص مي

المللي در دسترس در ارتباط با  ، تنها سند بين0890دریاها 

ي در الملل ي مقررات بينخألهاحقوق دریاها است و برخي 

این کنوانسيون مرتفع  باوجودمورد مقابله با دزدي دریایي 

در مقدمه  0559گردیده و شوراي امنيت سازمان ملل در سال 

هاي مشابه، مقررات این  خود و برخي قطعنامه 0900قطعنامه 

در راستاي  استفاده قابلعنوان چارچوب حقوقي  سند را به

داده است؛ اما اشکاالت قرار  دأیيتمبارزه با دزدي دریایي مورد 

هایي که  وارده به تعریف مطروحه در کنوانسيون و محدودیت

موجبات ناکارآمدي  در این مقررات وجود دارد در اکثر موارد

این . شود يمنظام حقوقي مقابله با دزدي دریایي را باعث 

معاهده در زمان تدوین خود اگرچه جامع و مناسب براي 

، اما با عنایت به آمد يمنظر  مقابله با دزدي دریایي به

تحوالت زیادي که در دو دهه اخير در طریقه و ابعاد حمالت 

در سواحل سومالي و خليج عدن اتفاق  ژهیو بهدزدان دریایي 

ترین چالش این معاهده، تطابق نداشتن آن با  افتاده، مهم

تحوالت اخير است که مقررات معاهده حقوق دریاها را در 

و برخالف  دریایي نوین ناکارآمد ساخته استمبارزه با دزدي 

شد مقررات معاهده حقوق دریاها از همه  قبل که تصور مي

جوانب براي مبارزه مؤثر با دزدي دریایي کارآمد و مناسب 

المللي از قبيل  ي از دیگر معاهدات بينريگ بهرهاست اما 

یافته فراملي در کنار  کنوانسيون مقابله با جرایم سازمان

ناپذیر  ت این کنوانسيون در وضعيت بغرنج فعلي اجتنابمقررا

 .نماید مي

 «یافته فراملي جرم سازمان»عنوان  دزدي دریایي به -7

معضالت قرن بيست  ترین مهمفراملي از  یافته سازمان جرایم

 هاي گروه از جانباین جنایات . ندیآ يم حساب و یكم به

، وحدت مراتب سلسلهجنایي كه داراي سه عضو یا بيشتر، 

فرماندهي، نظم شدید و اهداف مالي و مادي هستند ارتكاب 

 عواقب جرایمارتكاب این . (68: 0793بياباني، )یابند  مي

 چهدر سطح ملي و  چهسياسي، اقتصادي و اجتماعي زیانباري 

 ها ملتو  کشورها بنياد و اساسحتي  و آوردهبه بار  المللي بين

المللي و در  در اواخر قرن بيستم جامعه بين .کند ميرا تهدید 

المللي  بين معاهدهیك  ایجادن سازمان ملل متحد فكر آرأس 

 در راستايو همكاري  هماهنگي برقراري براياالجرا  الزم

طرح  تیدرنها. با این جنایات را مطرح نمود مقابله

براي ( ایتاليا)در پالرمو  2555كنوانسيوني تهيه و در دسامبر 

 بيشتر از به امضايدر ادامه ها مفتوح گردید و  ي دولتامضا

 .رسيده است 0ازجمله ایران 0کشور 19۱

پرسشي که این بخش درصدد یافتن پاسخي براي آن است 

اینکه آیا دزدي دریایي با شکل و شمایل جدیدش که از 

توان یک  برآورده را مي سواحل سومالي و خليج عدن سر

با همان تعریفي که معاهده مقابله  یافته فراملي جنایت سازمان

ارائه داده است  0555یافته فراملي پالرمو  با جرایم سازمان

تلقي نمود؟ براي پاسخ به این پرسش، ضروري است ابتدا 

یافته فراملي را مطابق  خصایص و عناصر جرم سازمان

کنوانسيون پالرمو تحت ارزیابي قرار داده و در ادامه این ارکان 

 .دزدي دریایي مقایسه کردرا با جرم 

 هاي زیادي به عمل یافته تعریف جرم سازمان در خصوص

ازنظر  گيهایي كه دارند، هم تفاوت رغم ياست كه عل آمده

مقایسه بين  با. (70: 0780سليمي، )اند  مشترک ارکان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کنوانسيون براي الزم االجرا شدن نيازمند تصویب چهل کشور بوده که این  -0
 .محقق گردیده است 0558این شرط در سال 

سند کنوانسيون پالرمو را به  0738دولت جمهوري اسالمي ایران در سال  -0
امضا رسانيده اما تاکنون الحاق به این کنوانسيون به تصویب و تأیيد نهایي 

  .نرسيده است( و مجمع تشخيص مصلحت نظام) مجلس و شوراي نگهبان
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هاي  پالرمو و ویژگي معاهده مندرجاتو  شده هاي ارائه تعریف

: آید به نظر مي رساترتر و  ، این تعریف، جامعافتهی جرم سازمان

هاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص  فعاليت»

و براي تحصيل منافع مادي و قدرت، به  باهماست كه با تباني 

پردازند و براي رسيدن به هدف  ارتكاب مستمر مجرمانه شدید مي

مس ناتري، ش) «كنند از هر نوع ابزار مجرمانه نيز استفاده مي

0797 :000). 

مورد تعریف واقع یافته  در كنوانسيون پالرمو جنایت سازمان

بند الف : شده است اتيهاي آن اشار ویژگي بعضي، اما به نشده

یافته به  گروه مجرم سازمان»: دارد این سند تصریح مي 0ماده 

كه براي یك  گردد یافته از سه نفر یا بيشتر اطالق مي گروه تشكل

ارتكاب یك یا چند جرم یا  باهدفوجود داشته و  معينزماني  بازه

باهدف تحصيل مستقيم یا  معاهدهتخلف شدید مندرج در این 

هماهنگ  صورت بهمنافع مادي  دیگرغيرمستقيم منفعت مالي یا 

و در بند پ « شدید بودن جرم»در بند ب به  «.كند فعاليت مي

شده شاره ا« و سازماني عمل كردن گروه تيتشكيال»به 

، پالرموكنوانسيون مفاد و  ارائه به تعریف عنایت، با لذا. است

 :هاي ذیل را براي این جنایت برشمرد توان ویژگي مي

هاي  عمل كردن گروه  شبكهتحت و  يافتگی سازماناول، 

 ميان يا شده يزیر ارتباط دائم و برنامه که ينحو جنایي، به

 اتفاقي وجه چيه بهگروه برقرار است و این ارتباط  اعضاي

كشور كه  بيش از یکو فعاليت در  فرامليارتباط دوم،  .نيست

این  خصيصه، این گيرد سه نفر یا بيشتر انجام مي ميان حداقل 

از سوم،  .كند داخلي متمایز مي يها م را از جرمایقبيل جر

و درنهایت اینکه،  .هاي این نوع جنایات، شدت است ویژگي

توان آن را  اهداف اصلي است و نمي ءاقتصادي بودن، كه جز

 .(007: 0793احمدي، ) حساب آورد ماهيت جرم به زءج

ي کنوانسيون پالرمو ازنظر قلمرو صالحيتي در مورد ريکارگ به

تنگه ماالکا،  لياز قبحمالتي که در بعضي مناطق دریایي 

یابند از این دیدگاه  سواحل سومالي و خليج عدن ارتکاب مي

اتفاق افتاده در   ي دریایيها يدزدکه اواًل  قابل توجيه است

هاي آزاد و سرزميني این مناطق جملگي در خشکي  آب

ریزي قرار گرفته و در کشتي متعلق به  تحت برنامه( ساحل)

یابند و یا اینکه حداقل در خارج  پرچم ارتکاب مي دولت صاحب

در  رو نیازایابند و  از محدوده سرزميني یک کشور ارتکاب مي

لب موارد دزدي دریایي، احراز شرط فراسرزميني بودن کار غا

همچنين جرایمي مانند . شود ينمچندان دشواري محسوب 

تواند در ادامه دزدي دریایي و سرقت  شویي که مي فساد یا پول

مسلحانه پدیدار گردد قلمرویي فراتر از یک کشور را خواهد 

در  کننده مشارکتهمچنين ازنظر شرط تعداد افراد . پيمود

حمله نيز قابل توضيح است که تقریبًا در همه موارد اتفاق 

ها حمله  نفره به کشتي 00الي  0هاي  افتاده، مرتکبان در گروه

در حمله  مًايمستقکنند و البته این فقط افرادي است که  مي

صحنه این  مشارکت دارند و تعداد نامشخصي نيز در پشت

جنایات . ي هستندزیر طرحو ریزي  حمالت مشغول برنامه

ارتکابي از سوي دزدان دریایي بسيار شنيع بوده و در موارد 

بسياري منجر به قتل و صدمه خدمه و سرنشينان یا از بين 

رفتن تمام محموله نفتي یا کاالهاي تجاري کشتي گردیده 

 .است

در انتها، در مورد گستردگي و تشکيالتي بودن ارتکاب دزدي 

تأمل طي ساليان  کي از موضوعات بسيار قابلدریایي نوین، ی

یعني دزدان دریایي دیگر . اخير، هدفمند شدن حمالت است

به سبک و سياق گذشته به هر کشتي که در دریا در حال 

کنند بلکه با ابزارهاي پيشرفته در  عبور است حمله نمي

ي تحت شناسایي قرار خوب بهدسترس ابتدا کشتي موردنظر را 

ات دقيقي در خصوص کشتي، دولت تحت پرچم، داده و اطالع

به دست آورده و در ادامه مبادرت به حمله ... محموله و

 . کنند مي

تواند هم در گستردگي  یافتگي مي این سازمان عالوه به

حمالت و هم در امکان کشف این جنایات اثرگذاري و نمود 

گونه ساده و  حمالت دزدان دریایي دیگر آن. داشته باشد

ا افتاده نيست که چند ماهيگير محلي تنگ آمده از پ پيش
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تهيه غذا براي اعضاي خانواده،  باهدفشدت گرسنگي و 

خویش گذشته و با یک قایق کوچک به یک کشتي   ازجان

تجاري حمله کرده، اموال آن را به یغما برده و سریعًا مبادرت 

طي ساليان اخير حمالت دزدان دریایي بسيار . به فرار کنند

پس . گيرد ریزي دقيق قبلي انجام مي مند شده و با برنامههدف

از تصرف کشتي و غارت محموله، خدمه به گروگان 

مستقر در )هاي دزد دریایي  شده و از طریق رؤساي گروه گرفته

از کشورهاي متبوع خدمه درخواست دریافت باج ( خشکي

این خدمه تا هنگام دریافت باج . شود براي آزادي ایشان مي

هاي  به طول بينجامد، به جزیره ها ماهممکن است که 

اند و امکانات  کار آماده شده دوردست که از قبل براي این

کشتي تحت تصرف . ابندی يمها محيا است انتقال  اوليه در آن

آميزي شده و  ، مجددًا رنگ«به کار بياید» که يدرصورتنيز 

ر این ، در غيگردد يمدزدان دریایي  0«کشتي مادر»مبدل به 

صورت، پس از دریافت باج به همراه خدمه به گروگان 

به کشور متبوع مسترد شده یا حتي به آتش کشيده  شده گرفته

دهي قوي  یک تشکيالت و سازمان بجزچه عاملي . شود يم

این . تواند این فرایند را با موفقيت به انتها برساند مي

يري یافتگي همچنين در دشوارتر شدن کشف و دستگ سازمان

مرتکبان نيز اثرگذار است و کشورهاي متبوع خدمه را بيشتر 

که بدون هرگونه فکري براي گسيل نيرو یا  سازد يممطمئن 

حمله به مقرهاي دزدان، باج مورد درخواست را پرداخت کرده 

تواند کشته شدن  و در اغلب موارد از وقوع یک فاجعه که مي

ي کشتي در دریا یا سرازیر شدن محموله نفت ها گروگانهمه 

ي گسترده ده سازماناین موضوع  0.باشد، جلوگيري نمایند

دهد که  دزدي دریایي نوین را به اثبات رسانيده و نشان مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Mother Ship 

دزدان دریایي کشتي غول پيکر سيریوس  0559یک نمونه اینکه در سال  - 0
فوت  0595ست و ا استار که ظرفيت حمل دو ميليون بشکه نفت خام را دارا

 .ميليون دالر باج طلب کردند 05طول دارد را تصرف کردند و در ازاي آزادي آن 
یا ربودن کشتي اوکرایني را در همين سال مي توان ذکر کرد که حامل بيست 

 .تانک و تعداد زیادي اسلحه هاي دیگر بود

ي، افتگی سازماندزدان دریایي بيش از گذشته در اندیشه 

ریزي هستند و این امر دزدي  تشکيالت سازماني و برنامه

یافته فراملي نموده  ندریایي را نيز مبدل به یک جرم سازما

 .است

بر ( 7پروفسور وابر)قاضي فرانسوي دادگاه نظامي نورنبرگ 

المللي  این دیدگاه بود که یک رفتار مجرمانه هنگامي جرم بين

چنان وجدان جمعي نوع بشر را رنجيده و  که آن گردد يمتلقي 

خاطر سازد که از سوي جامعه جهاني در کليت آن  آزرده

ازآنجاکه دزدي دریایي . (09: 0793 کسسه،)محکوم شود 

خطري براي تجارت جهاني و یک تهدید بزرگ و جدي براي 

توان بيان  شود، مي ها محسوب مي جان سرنشينان کشتي

گير کليت جامعه جهاني است  داشت که آثار مخرب آن گریبان

عنوان یک جنایت  الملل به و لذا از منظر حقوق بين

آنچه موجب حساسيت . گردد قي ميالمللي تل یافته بين سازمان

ي مقررات و حتي برقراري نيب شيپبيشتر کشورها و درنتيجه 

اصل صالحيت جهاني براي این جرم گردیده، آن است که 

با اعمالي مانند قتل، غرق کردن خدمه و یا  عمومًااین جرم 

که مصادیق جرایم  وجرح ایشان توأم است و ازآنجایي ضرب

صورت حصري بيان  در معاهده پالرمو بهیافته فراملي  سازمان

اند هر جنایت دیگري ازجمله دزدي دریایي نيز امکان  نشده

این را دارد که در صورت حصول  شرایط سند مشمول این 

 .عنوان تلقي گردد

 کارگيري کنوانسيون پالرمو در مقابله با دزدي دریایي به -4

 05594شوراي امنيت مصوب سال  0900بند پنجم قطعنامه 

اي در چارچوب معاهده حقوق  ي منطقهها يهمکاربه لزوم 

دریاها با هدف مقابله با دزدي دریایي و سرقت مسلحانه و 

 رغم يعل. ي از کنوانسيون پالرمو تصریح داشته استريگ بهره

اینکه معاهده حقوق دریاها باوجود بعضي خألها، به دليل 

قانوني و از  ارتباط مستقيم با پدیده دزدي دریایي، چارچوبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3 - Prof  Vabre 

4 - S/RES/1851 (2008). 
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ي را براي مبارزه با دزدي دریایي رشیپذ قابلمنظر جهاني 

با عنایت به  الخصوص يعلها و  آورد، اما طي سال فراهم مي

حوادث دو دهه اخير، اثبات گردیده که مقررات این سند براي 

هاي پيچيده  مواجهه با دزدي دریایي نوین و مبارزه با روش

کنوانسيون . مورداستفاده از جانب دزدان دریایي ناکافي است

تر از  تعریف مضيقي از جرم دزدي دریایي را ارائه داده و مهم

دربردارنده  غالبًاي نوین است که آن، پيچيدگي دزدي دریای

دیگر اشکال جدید جرایم فراملي مانند دادوستد غيرقانوني، 

یي، فساد و شو پولدر ارتباط با سالح و مهمات،  مخصوصًا

هاي مذکور، ضرورت  لذا پيچيدگي. شود يمنيز  0حتي تروریسم

ها را چه در سطح  هایي متناسب با آن فراهم آوردن پاسخ

که معاهده مقابله  سازد يمالمللي را دوچندان  نداخلي و چه بي

 .یافته فراملي از آن جمله است با جرایم سازمان

المللي در راستاي  ترین کمکي که این سند بين شاید مهم

تواند در بر داشته باشد مسأله  مبارزه مؤثر با دزدي دریایي مي

هاي  در کليه نظام. بار اثبات ارکان جرم دزدي دریایي است

( و یا شاکي خصوصي)وقي بنابر قاعده، وظيفه دادستان حق

است که با ارائه دليل به اثبات اتهامات متهم پرداخته و در 

گناه تلقي  صورت عدم اثبات، متهم براساس فرض برائت، بي

یافته  و تبرئه خواهد شد؛ اما این مسأله درباره جنایات سازمان

ق كيفري اصول حقو براساس. فراملي به نحوي دیگر است

 0المللي، موجود در بسياري از اسناد بينبرائت  فرضویژه  به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هاي تروریستي همچون  هاي اخير برخي گزارش ها از نفوذ جریان در سال -0
دزدان . ي منتشر شده استهاي دزد دریایي سوماليای القاعده به داخل گروه

هاي شبه  دریایي سومالي ممکن است که به خاطر ارتباطات فراواني که با گروه
 ,Tuerk) نظامي داخل سومالي دارند به این جریان ها نزدیک شده باشند

 (.John and others, 2008: 132)و ( 4 :2009

 19ماده  2قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ، بند  ۷۱مندرج در اصل  -0
اساسنامه  21ماده  ۷، بند (1444) المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين

ماده  ۷المللي براي جنایات ارتكابي در یوگسالوي سابق، بند  دیوان كيفري بين
اعالميه جهاني  11ماده ، المللي براي رواندا اساسنامه دیوان كيفري بين 25

 .المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين 10ماده  و (149۱)حقوق بشر 

طرف،  دادگاه بي در پيشگاه یکوظيفه دارد كه   مقام تعقيب

را كافي عليه متهم  ادلهو  کردهجرم را اثبات  عناصر و شرایط

و همچنين در  0ماده  2در بند  اما. ارائه نماید در این خصوص

 عنصربراي سهولت اثبات  رمومعاهده پال 00ماده  3بند 

شده كه علم، قصد و انگيزه را  گرفتهدر نظر ي یها معنوي اماره

. احراز نمود مجرمانه اقدامات بعضيبه  فردتوان با اشتغال  مي

معنوي  رکن داشتن ،، با چنين رفتارهایيبه دیگر سخن

در اینجا در توان گفت  مي رو نیو ازا شود يمفروض تلقي م

مورد عنصر رواني جرم، اماره مجرميت شخص موردپذیرش 

این بحث، در . قرار گرفته و اصل بر گناهکاري وي است

موضوع تعقيب و محاکمه مرتکبان دزدي دریایي به خاطر فقد 

و راهگشا  مؤثرادله و ماهيت اعمال ارتکابي ایشان، بسيار 

 .خواهد بود

رراتي راجع به استرداد در کنوانسيون پالرمو همچنين مق

بين دول عضو وجود دارد که  4و معاضدت قضایي 7مجرمين

تواند در خصوص مقابله با دزدي  ویژه در بحث معاضدت مي به

. المللي داشته باشد دریایي مساعدت زیادي را به جامعه بين

تواند باهدف دستيابي به  ها مي این معاضدت قضایي بين دولت

، اجراي عمليات تفتيش و توقيف و ادله یا اظهارات اشخاص

هاي کارشناسي و  انسداد اموال، ارائه اطالعات، ادله و ارزیابي

همچنين شناسایي یا ردیابي عواید حاصله از جرم، اموال، 

آوري ادله انجام گيرد  منظور جمع وسایل یا دیگر اشيا به

 .(044: 0794معظمي، )

که  0کند يهمچنين کنوانسيون پالرمو دول عضو را مکلف م

یافته  براي مبارزه با تشکيل یا مشارکت در یک گروه سازمان

ي ناشي از جرم، فساد مالي و ها پولکار، تطهير اموال و  بزه

جلوگيري از اجراي عدالت اقدام به جرم انگاري در حقوق 

عالوه کنوانسيون در خصوص نوع  و  به. داخلي خود نمایند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .کنوانسيون 06ماده  - 7

 .کنوانسيون 09ماده  - 4

 .کنوانسيون 0ماده  - 0
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چه صراحت خاصي نداشته نيز اگر اعمال قابلميزان کيفرهاي 

و تشخيص نوع و ميزان کيفر متناسب با جرایم ارتکابي را به 

حال ازآنجاکه  ي عضو واگذار نموده است، بااینها دولت

ها باید متناسب با  شده توسط دولت بيني  هاي پيش مجازات

گونه جرایم ارتکابي باشد، کنوانسيون رهنمودهایي  شدت این

 0براي مثال بند . اره قرار داده استرا در این زمينه مورد اش

هاي عضو را ملزم ساخته است که  کنوانسيون دولت 00ماده 

در اعمال مجازات و ضمانت اجراهاي مربوطه در خصوص 

جرایم مشمول این کنوانسيون شدت این جرایم را مورد لحاظ 

کار را تضمين مؤثر بودن اقدامات  قرار دهند و هدف از این

این دستورالعمل . ین حد ممکن دانسته استقانوني در بيشتر

سازي و یا حداقل نزدیک شدن نوع و  تواند در یکسان مي

یافته ازجمله  هاي اعمالي براي جرایم سازمان ميزان مجازات

امري که در شرایط فعلي در ميان . دزدي دریایي مؤثر باشد

رغم اینکه دزدي  شود و علي وجه مشاهده نمي هيچ کشورها به

المللي شدید محسوب شده و یکي از  جزو جرایم بين دریایي

دالیل استقرار صالحيت جهاني براي آن همين شناعت جرم 

هاي بسياري ميان کشورها در نوع و ميزان  است اما تفاوت

که برخي  نحوي به. مجازات مرتکبان دزدي دریایي وجود دارد

کشورها ازجمله آرژانتين  مجازات دزدي دریایي را سه سال 

هاي سنگيني  بس قرار داده و برخي دیگر حتي مجازاتح

عالوه بر . اند همچون حبس ابد و اعدام را نيز در نظر گرفته

این در خصوص مجازات، معاهده شامل مقرراتي براي تسهيل 

انتقال محکومان به دول عضو براي تحمل کيفر و یا گذراندن 

و مفيد دوران زندان است که در حوزه دزدي دریایي نيز مؤثر 

 0.فایده خواهد بود

نظر صالحيتي اگرچه کنوانسيون پالرمو مقررات نسبتًا  ازنقطه

مفصل و جامعي براي برقراري صالحيت دول عضو در مورد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هاي عضو توصيه کرده است نسبت به انعقاد  کنوانسيون به دولت 03ماده  - 0
عليه براي تحمل  معاهدات دو جانبه یا چند جانبه براي انتقال اشخاص محکوم

 .هاي سالب آزادي اقدام نمایند جازاتبقيه مجازات حبس یا سایر م

که  اما ازآنجایي 0یافته در خود دارد جرایم ارتکابي سازمان

دزدي دریایي بر اساس حقوق عرفي و قراردادي از صالحيت 

و هر دولتي در صورت دستيابي به  جهاني برخوردار بوده

دزدان و تمایل براي اعمال صالحيت، امکان محاکمه آنان را 

فلذا دزدي دریایي در حوزه . (Guilfoile, 2016: 177)دارد 

باشد بلکه مشکل  صالحيتي با مشکل زیادي مواجه نمي

اصلي، عدم تمایل براي اعمال صالحيت از سوي کشورها در 

امري که امروزه در . دریایي استخصوص مرتکبان دزدي 

شود بيشتر تعارض  مواجهه با دزدي دریایي مشاهده مي

شده که دو یا چند  صالحيتي منفي است و کمتر موردي دیده

دولت در خصوص محاکمه دزدان دریایي تعارض صالحيتي 

 .مثبت داشته باشند

 گيرينتيجه

 مقابله حقوقي با پدیده دزدي دریایي تا پيش از تحوالت

در سواحل سومالي و خليج ( به بعد 0557سال ) ساليان اخير

در وجود چند ماده در معاهده دریاهاي  شد يمعدن خالصه 

و همچنين اجراي اصل  0890و حقوق دریاها  0809آزاد 

الملل عرفي براي  صالحيت جهاني برمبناي حقوق بين

ي ها دادگاهدستگيري و محاکمه متهمان دزدي دریایي در 

ها و تسليحات نوین  حمالت گسترده، مستمر و با شيوه. داخلي

از سوي دزدان دریایي در منطقه خليج عدن طي ساليان اخير 

متوجه  شيازپ شيبالمللي را  هاي بين کشورها و سازمان

و نقایص فراوان مقررات فعلي در حوزه مقابله با  ها چالش

دو دهه  حدودًابه دیگر سخن طي  .دزدي دریایي نموده است

اند که با مقررات موجود  اخير همگان به این باور رسيده

توان یک واکنش حقوقي جامع و کارساز را در مواجهه با  نمي

ابتدا تصور . کار بست هاین پدیده قدیمي اما تغيير شکل یافته ب

هاي  توان از طریق قطعنامه بر این بود که این ابهامات را مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .کنوانسيون 00ماده  - 0
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تا به امروز  0556از سال  رو نیزاا. شوراي امنيت مرتفع نمود

مرتبط با  مًايمستققطعنامه از سوي شوراي امنيت  07 حدودًا

اما گذر  شده گذاشتهدزدي دریایي به تصویب رسيده و به اجرا 

مدت  ها نيز راهکاري کوتاه زمان نشان داده که این قطعنامه

ي این مشکل ا شهیرصورت بلندمدت و  توانند به بوده و نمي

 . را حل نمایندعمده 

لذا برقراري یک چارچوب حقوقي مناسب و مؤثر براي مبارزه 

با دزدي دریایي نوین نيازمند مقرراتي فراتر از کنوانسيون 

المللي موجود با  ترین و تنها سند بين حقوق دریاها که مهم

حتي در این رابطه برخي . باشد موضوع دزدي دریایي است مي

اد یک سند کشورها مانند اوکراین پيشنهاد تدوین و ایج

المللي ویژه که اختصاصًا به موضوع دزدي دریایي بپردازد  بين

اند اما تا زمان تدوین و تصویب چنين سندي الزم است  را داده

براي پوشش نقاط خأل و کمبودهاي مقررات کنوانسيون 

حقوق دریاها در مقابله با دزدي دریایي از مفاد و محتواي 

يرمرتبط ازجمله کنوانسيون ظاهر غ المللي به دیگر اسناد بين

چراکه . بهره گرفت 0555یافته فراملي  سازمان جرایممقابله با 

طي پژوهش حاضر مشخص گردید اواًل، دزدي دریایي نوین 

مطابق « یافته فراملي جرم سازمان»هاي یک  تمامي مشخصه

عناصر زیرا . ستا شده را دارا آنچه در کنوانسيون پالرمو بيان

ها تعداد اندکي از مجموع اشخاصي  شتيکننده به ک حمله

هستند که در ارتباط با حمالت دزدان دریایي مشغول 

، افراد زیاد دیگري به کنندگان حملهاند و عالوه بر  فعاليت

دهي، فراهم ساختن تسليحات، فروش اموال  رهبري و سازمان

  داري از خدمه و سرنشينان به گروگان ، نگهشده غارت

نهایت تعيين هاي در حال عبور و در  تي، رصد کششده گرفته

وليت اند و اگر مسؤ مشغول فعاليت... اهداف بعدي حمله و

کمتر هم  مسلمًاکننده نباشد  ایشان بيشتر از دزدان حمله

ها  و ثانيًا، مقررات کنوانسيون پالرمو در بسياري از حوزه نيست

از قبيل، اثبات جرم، معاضدت قضایي و استرداد مجرمين، 

هاي تحصيل شده از باج یا فروش اموال به  ردگيري پول

، برقراري مباني صالحيتي (شویي پول) غارت برده شده

ي این قابليت را دارد که در موضوع خاص دزد... موردنياز و

دریایي بسياري از خألهاي موجود در کنوانسيون حقوق دریاها 

کننده دزدان دریایي  را پوشش داده و به کشورهاي محاکمه

دهد که با عضویت در این کنوانسيون و  این امکان را مي

تري در  کارگيري مقررات آن بتوانند به نحو مؤثرتر و مناسب به

  . دهند العمل نشان برابر پدیده دزدي دریایي عکس

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

هرکدام از نویسندگان در این مقاله در  :سندگانیسهم نو

 .اند تمامي مراحل نگارش مشارکت داشته

کساني که در معرفي منابع و تهيه  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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یافته و عوامل  جرایم سازمان»(. 0793)احمدي، عيد محمد  -

 .079-008(: 74)03، مجله معرفت. «آن

یافته و  جرایم سازمان»(.0793)بياباني، غالمحسين  -

 055-69( :0) 0، فصلنامه کارآگاه. «هاي آینده چالش

چاپ . فرامليیافته  جنایات سازمان (.0780)سليمي، صادق  -

 .نشر صدا: دوم، تهران

 جرایم »(.0797)محمدابراهيم شمس ناترى،  -
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04(84 :)730-783. 

دزدي دریایي و راهکارهاي (. 0787)کاظمي، سيد سجاد  -

رساله دکتري به . و ایران الملل نيبدر حقوق مقابله با آن 

 .دانشگاه تهران: تهران. راهنمایي دکتر علي خالقي

ترجمه . الملل کيفري حقوق بين(. 0793)کسسه، آنتونيو  -
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جرایم (. 0785)موسوي، سيد مهدي و جدیدي، انسيه  -

 .انتشارات ميزان: چاپ اول، تهران. الملل دریایي در حقوق بين

هاي  چالش»(. 0785)اهلل و دیگران  موسوي، سيد فضل -

الملل در مورد اعمال صالحيت نسبت به  کنوني حقوق بين

(: 70)07، سياست و حقوق پژوهش فصلنامه. «ي دریایيدزد
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