
 

  

 

 عزيزپور

 

سوم: حقوق محفوظ برای 

 هنگامدولت ساحلی در 

محاط  هایترانزیت دولت

 درخشکه



مطابق حقوق بين الملل، دولت ترانزيت حاکميت کامل خويش 

را بر سرزمين ترانزيت نگهداشته و قدرت قضايی و بازرسی 

کامل را در رابطه با رفت و آمد ترانزيتی دولتهای محاط در 

 ١خشکه در سرزمين خويش داراست. چنانچه، در مادۀ 

ای هو کمبوديا گفته شده است که کاال توافقنامه ميان الوس

ترانزيتی که برای ترانزيت از سرزمين يکی از دولتهای 

شده اند،  همپيمان ديگر روانهمپيمان برای يا به مقصد دولت ه

انونها و قاعده هايی اند که در دولت ترانزيت، نافذ می تابع ق

باشند. پيشنوشت های همسان را همچنان در توافقنامه های 

 درخشکه به درياديگر که پرسمان دسترسی دولت های محاط 

 بررسی می کند، می توان ديد.  را

زيتی دولتهای محاط دربارۀ تجارت تران ١٩٦٥مۀ سال اپيمانن

های دارد که هدفش دفاع از منفعت های هنجاردرخشکه، نيز 

اصل پنجم پيماننامه می نگارد دولتهای ترانزيت ساحلی است. 

، دولت ترانزيت با حفظ حاکميت کامل بر سرزمين خويشکه 

حق دارد که تدبيرهای الزم را روی دست بگيرد تا بهره 

هيچگونه  نزيت آزاد و نامحدود، به هيچ رو،گيری از حق ترا

قانونی آن را مختل نسازد. اصل پنجم پيماننامه، سپس،  منفعت

 پيماننامه مشخص تر ميگردد. ١٢و  ١١، ٧، ٢توسط ماده های 

 ١١مادۀ  ١همانگونه که در فقره های پيشين يادشد، همنوا با بند 

پيماننامه، دولت ترانزيت می تواند از ترانزيت کسانی که 

، يا از اباورزد، ممنوع است، دولت ورود آنان به سرزمين آن

ورود کاالهای که آوردن آنها در آن کشور ممنوع است، 



آمد ترانزيتی،  رفت وبر خودداری کند. در رابطه با نظارت 

حق « زيتندولت ترا»پيماننامه مقرر ميدارد که  ١١مادۀ  ٢بند 

گيرد تا تمام تدبيرهای الزم و ضروری را روی دست  دارد

کسان و کاالها، به ويژه آن کاالهای که موقف انحصاری 

وند ترانزيت را درنوردند و اينکه، وسيله دارند، در عمل، ر

قال کاال های ترانزيتی استفاده برای انت ،در عملهای ترابری، 

اجازۀ سفر از  اعطایپيماننامه،  ٢مادۀ  ٣شوند. مطابق با بند 

يا دسترسی به چنين سرزمينی، به  ،سرزمين دولت ترانزيت

آنانی که رفت و بر گشت آنان برای رفت و آمد ترانزيتی 

ضروری است، حق مسلم دولت ترانزيت است. اگر در رفت 

يری رخ دهد يا دشواری های ديگری پديد و آمد ترانزيتی تاخ

آيد، رديابی علت های پديدآورندۀ چنين تاخير ها و دشواری 

ها، از سوی دولت ترانزيت انجام می گيرد. يگانه مکلفيتی که 

درين مورد به دوش دولت ترازيت گذاشته شده است، همنوا با 

حل پيماننامه اين است که، دولت مذکور بايد برای  ٧مادۀ  ٢بند 

های با صالحيت دولت محاط  مشکل پيش آمده با مقام

 1درخشکه همکاری کند.

، دولت ترانزيت می تواند، درصورت حالت های استثنايیدر 

پيدايش  حالتهای اضطراری که بودمان سياسی يا امنيت آن 
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ت ترانزيت دولت های محاط در خشکه، دولت دربارۀ تجار ١٩٦٥در کنفرانس سال   

پاميشردند  ٧ريختارۀ مادۀ به های افغانستان، نيپال، مالی، اوگاندا، ولتايی باال و بوليويا 

تاخير رفت و که در آن بيان شده بود که دولت محاط در خشکه و دولت ساحلی علت 

  باهم پيگير می کنند. آمد ترانزيتی را يکجا



دولت به مخاطره می افتد، از اجرای مقرره های پيماننامه 

نيز، اصل آزادی  صرف نظر کند. اما حتا درين حالت

 ترانزيت، به پيمانۀ باالی ممکن، بايد رعايت شود.

 چهارم: حقوق گمرکی، محصول ها و عارضه های  ترابری

آزادی ترانزيت دولت های محاط درخشکه به و از دريا، شامل 

از حقوق گمرکی از سوی دولت ترانزيت است. در  رهای

های محاط برخی از توافقنامه های دوجانبۀ ديرين، از دولت

درخشکه خواسته ميشد که حقوق گمرکی را در زمان ورود 

د و فقط زمانی که آن کاال ها نکاال ها به دولت ترانزيت بپرداز

سرزمين دولت ترانزيت خارج ميشدند،  حقوق گمرکی از 

ديگر گرفته شده، واپس پرداخته می شد. اينگونه رفتار، کنون 

يک امر پذيرفته شده  برافتاده است و معافيت از حقوق گمرگی

 است.

در پيماننامه دربارۀ تجارت ترانزيتی کشورهای محاط در 

به اين امر اختصاص يافته است که در آن گفته  ٣خشکه، مادۀ 

کاالهای چنانکه از يا ماليات گمرکی،  محصولمی شود، 

وارداتی يا صادراتی، يا عوارض خاصی ديگر ترانزيتی اخذ 

. با آنهم، اخذ نميشوند« نزيتیرفت و آمد ترا»ميشود، از 

پيماننامه به دولت ترانزيت حق می دهد که بر رفت و آمد 

ترانزيتی، محصول وضع کند، البته، محصولی که خاص در 

بازرسی از راستايی هزينه های ترانزيتی و هزينه های 

زيتی و مدريت راهها ترانزيتی ضروری شمرده راههای تران



ضه ها بايد مطابق با حد ميشود. چنان محصول ها و عار

 باشد که درين زمينه هزينه ميشود.  همان مصرفجبران 

هرچند حقوق گمرکی کنون، مانعی در راه رشد بازرگانی 

خارجی کشورهای محاط در خشکه شمرده نميشود، اما هزينه 

های هنگفت ترابری در هنگام ترانزيت برای دسترسی به 

ترۀ امکانهای وارداتی دريا، هنوز هم، در بسياری حالتها، گس

 و صادراتی اين دولتها را کرانه مند می کند. 

افزايش تعرفه ها و عوارض ترابری ترانزيتی از سوی دولت 

همسايۀ ساحلی از بابت استفاده از ساختمانهای بندری و 

موجب بلند رفتن هزينه  ،تسهيالت بارگيری و باربری در آنجا

کاالهای صادراتی  های وارداتی و کاهش فايده تجارتی از

دولتهای محاط در خشکه ميشود. افزون براين، دولتهای محاط 

درخشکه اين هزينه ها را از مرز تا به دريا و از دريا تا به 

مرز کشور، بنابر قاعده، بايد به ارز خارجی بپردازند که اين 

خود يک فشار ديگری است که بر قابليت نقدينگی اين کشورها 

 تحميل می گردد. 

 ،ابستگی به سطح تعرفه های ترانزيتی و عوارض رنگارنگو

در رابطه به دسترسی کشورهای روبه رشد محاط در  ،بيشتر

خشکه به دريا ديده ميشود. اين کشورها با دولتهای منطقۀ 

خويش کمتر دادوستد بازرگانی دارند و اقتصاد آنان بيشتر به 

شرفته سوی برقراری مناسبات تجارتی خارجی با کشورهای پي

قال از طريق دريا را است که رسيدن به آن نيز حمل و انت

ميطلبد. دولتهای همسايۀ ساحلی اين کشورها بيشتر، دولتهای 



ابزارهای  درحال رشد اند و وسيله های ترابری پيشرفته و

اندازی ندارند، از همين روست که پيشرفتۀ بارگيری و بار

 ت.تعرفه های ترابری ترانزيتی بسيار باال اس

دربارۀ تجارت ترانزيتی دولتهای محاط  ١٩٦٥در کنفرانس سال 

درخشکه، نمايندگان دولتهای روبه رشد محاط درخشکه مانند 

افغانستان، مالی، نيپال، الوس و بوليويا پيشنهاد کردند که در 

پيماننامه پيشنويسی گنجانيده شود که مطابق آن دولتهای 

همان تعرفه  ،و از دريا به ،ترانزيت ساحلی در هنگام ترانزيت

و عوارض را از بابت استفادۀ وسيله های ترانزيتی و 

ساختمانهای بندری بگيرند که از وسيله های ترابری داخلی 

می گيرند؛ يعنی تعرفه و عوارض از وسيله های ترابری خود 

 یو عوارضها دولت محاط درخشکه نبايد بيشتر از تعرفه 

باشد که از وسيله های ترابری داخلی گرفته می شود. 

نمايندگان اين کشورها، اين پيشنهاد را بر اساس شماری از 

توجيه می توافقنامه های دوجانبه موجود ميان کشورها، 

 ١٩٥٨ماه مارچ سال  ٢٩؛ از جمله بر پايۀ توافقنامه کردند

 ١٠مادۀ دربارۀ آزادی ترانزيت ميان بوليويا و برازيل که در 

آن بيان شده است که از حمل و نقل کاالهای هر دولت که از 

سرزمين دولت ديگر ميگذرد، همان تعرفه و عوارض اخذ می 

شود که از حمل و نقل کاالهای خود کشور ترانزيت اخذ می 

 گردد.

بيشتر نمايندگان دولتهای ساحلی مانند المان، فرانسه، هند، 

کردند که چنين پيشنهادی  پاکستان، هالند و ديگران اعالن



برای آنها پذيرفتی نيست. اين کشورها به اين امر تاکيد داشتند 

 بيشترکه يک دولت، براساس سياست ترابری داخلی خويش، 

، تعرفه های ترابری اش را در شماری از  ساختگیبه گونۀ 

منطقه های کشور بلند می کند يا وابسته با وسيله های ترابری 

، اين امر نميتواند مورد بهره می آوردپايين  در اندرون کشور

گيری ترابری بين الملل قرارگيرد. نمايندگان دولتهای المان، 

ه های ترابری و پاکستان و هالند اعالن کردند که آنچه با وسيل

باربری و بارچاالنی ارتباط می گيرد، اين  ابزارها و امکانهای

د، تعيين وسيله ها و ابزارها به دست اشخاص خصوصی ان

تعرفه ها درين زمينه به دست دولت نيست و دولتها توان 

 چندانی برای محدود کردن آن ندارد.

پيشنهاد دولتهای افغانستان، مالی، نيپال، الوس و بوليويا از 

پشتبانی نشد. به نيز سوی دولتهای اروپايی محاط درخشکه 

 خاطر اينکه، دولتهای اروپايی محاط درخشکه، مانند اتريش،

زامبورگ، در توافقنامه چکوسلواکيا، مجارستان و لوکسويس، 

ها و پيماننامه های پرشماری دربارۀ تعرفه ها در اروپا سهيم 

اند و اين امر به آن دولتها سود اقتصادی چشمگيری ميدهد، 

طوريکه پرداخت تعرفه های پيبشينی شده در آن توافقنامه ها 

. تعدادی از کشورهای حتا پايين تر از تعرفه های داخلی است

اروپايی برای حمل و نقل کاالهای ترانزيتی از طريق راه 

آهن، تعرفه های ترانزيتی خاصی را می گذارند. اين گونه 

تعرفه های ترانزيتی بيشتر به هدف جذب و کشانيدن بارها و 

کاالهای اضافی به سوی اين راها است. تعرفه های پايين 

زينۀ راههاست، به ويژه، در ترانزيتی، که گاهی کمتر از ه



رابطه به آن کاالها وضع می گردد که آن کاالها از طريق 

ند. سازمانهای رها، به سوی هدفهای دورتر روانه ميشوبند

، سپس ی را که درين زمينه پذيرا می شوندراههای آهن، زيان

از بندرها بر پايۀ توافقنامه که امضا کرده اند، جبران می کنند. 

دولتهای اروپايی با  ايد که در چنين حالت،سرشتين مينم

پيشنهاد دولتهای رو به رشد محاط در خشکه همنوا نباشند، 

زيرا اين پيشنهاد وضعيت دولتهای اروپايی محاط در خشکه 

 را بدتر می کرد.

سرانجام، به پيشنهاد اتحاد شوروی، هند و چکوسلواکيا، 

ارت ترانزيتی پيماننامه دربارۀ تج ٤مادۀ  ٢کنفرانس متن بند 

دولتهای محاط در خشکه را تاييد کرد که در آن گفته شده است 

رفت و آمد » باها دررابطه  لتعرفه ها و محصوکه 

که از وسيله های ترابری، تاسيس های بندری و  «ترانزيتی

دولت، يا به زير ادارۀ  اختيارراه هايی استفاده می کنند که در 

د که رفت و آمد ترانزيتی می گردن اخذبه گونه ای »دولت اند، 

ند، و نبايد باالتر از تعرفه ها و کن آساند را به باالترين ح

در رابطه با  از سوی دولتهای همپيمان که ی باشندعوارض

 از طريقحمل و نقل کاالهای دولتهای محاط در خشکه 

 . «کنندسرزمين شان تعيين می 

بندری که زير  های در رابطه با وسيله های ترابری و تاسيس

به پافشاری دولتهای نظارت سرمايۀ خصوصی قرار دارند، 

درجانيده شد که در پيماننامه غربی، پيشنويشتی  اروپای

تعرفه ها »آن شامل پيماننامه،  ٤مادۀ  ٣همخوان با آن، متن بند 



 مد ترانزيتی می شود که از تاسيس هاو عوارض در رفت و آ

اص خصوصی، يا در زير و تسهيالت که يا در اختيار اشخ

که اين تعرفه ها و  یاستفاده می کنند، به شرطادارۀ آنان اند، 

عوارض از سوی دولتهای همپيمان برقرار و تعيين گرديده 

 «. باشند

د اين مادۀ پيماننامه اين بن با در نظرداشت سرشت تبعيض آميز

، رييس بود برای دولتهای سوسياليستی، از همه بيشترکه 

در بيانيه اش، در پايان  نمايندگی شوروی، بورچايوف،هيإت 

گفت که هيأت نمايندگان شوروی، کنفرانس، پس از رای دهی 

نيست، زيرا  همنواپيماننامه  ٤مادۀ  ٢بند پيشنوشت سوم به 

کشورهای که تعرفه ها را بازرسی می کنند، در حالت 

ا قرار می گيرند نسبت به آن کشورهای که تعرفه هتر زيانبار

 را بازرسی نمی کنند.

ۀ بازرگانی ترانزيتی پيماننام ٤مادۀ  ٢شکی نيست که بند 

دولتهای محاط در خشکه، تمام دشواری های پيش روی 

حل دولتهای محاط در خشکه را در بخش تعرفه های ترابری، 

رده است. ازين رو، اشتراک کنندگان کنفرانس سوم ملل نک

 ،فتگوهای دورودرازمتحد دربارۀ حقوق درياها، پس از گ

فيصله کردند که در پيشنويس پيماننامۀ جهانی دربارۀ حقوق 

بر وسيله های »درياها پيشنوشتی را بگنجانند مبنا براينکه 

ترابری که برای ترانزيت از سوی دولتهای محاط در خشکه 

ليات، تعرفه ها و يا عوارضی به کاربرده می شود، نبايد، ما



ليات، تعرفه ها و عوارضی باشند که بيشتر از ما دردوضع گ

 که بر وسيله های ترابری خود کشور ترانزيت وضع می شود.

ساختن راه های ترابری اضافی، حتا در صورت موجود بودن 

سامانۀ ترابری رشديافتۀ کامل، يکی از راه های است که به 

ياری آن يک دولت محاط درخشکه می تواند از وابستگی 

د و هزينه های بکاهراه يک و خويش تنها به يک مسير 

ترابری خويش را کمتر کند. موجوديت راههای جاگزين در 

يکی از شيوه های مهم تجارت در دولتهای پيشرفتۀ باربری 

 محاط درخشکه است.

در زمان گفتگوهای دوجانبه دربارۀ توافقنامه های ترانزيتی، 

برخی از کشورهای ترانزيت، دسترسی دولتهای محاط در 

خشکه را در دوبندر يا بيشتر از آن و يا در دو مسير يا بيشتر 

از آن، رد کرده اند. پيماننامۀ تجارت ترانزيتی دولتهای محاط 

نکرده است که  درخشکه، يک دولت همسايۀ ساحلی را مکلف

برای دسترسی دولت محاط درخشکه به دريا، چند مسير 

  2ترابری را همزمان به اختيار دولت محاط در خشکه بگذارد.
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به دولت های همپيمان )متعاهد( ... »پيماننامه تنها گفته می شود که  ٢مادۀ  ١در بند 

دولت های که برای  استفاده برای ترانزيت مورد  راه هایترانزيتی در  آمدرفت و 

  پذيرفتنی باشند، ياری خواهند رسانيد.ذيدخل همپيمان 

(Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1972 г. No: 21 ct. 4. 

P. 1) 



وجود مسير ها و راههای جاگزين در کشور ساحلی ترانزيت، 

به ذات خود، منفعت های دولت ساحلی را تهديد نمی کند و 

رو، با در نظرداشت حق حاکميت آن را محدود نميسازد. ازين 

اينکه وجود راهها و مسيرهای جاگزين به کاهش هزينه های 

ترابری دولتهای محاط در خشکه، خاصه، دولتهای رشديابندۀ 

محاط در خشکه  ياری می رساند، پس بايد در انعقاد پيماننامۀ 

لتهای محاط درخشکه را دو چندجانبه که پرسمانهای ترانزيت

ن امر تاکيد شود که دولتهای محاط به بررسی می گيرد، به اي

درخشکه در توافقنامه های دوجانبه بايد حق داشته باشند، 

بيشتر از يک مسير ترابری را برای دسترسی به دريا، استفاده 

 کنند.

 


