
 

  سكوهاي ثابت واقع در فالت قارهمقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني پروتكل 

  كشورهاي عضو اين پروتكل ،

  كه عضو كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي هستند،

 با تصديق اين كه داليلي كه به خاطر آنها كنوانسيون تدوين شده در مورد سكوهاي ثابت واقع در

  فالت قاره نيز كاربرد دارد؛

  باعنايت به مفاد آن كنوانسيون،

با تأييد اين كه موضوعاتي كه در اين پروتكل موردحكم قرار نگرفته است، همچنان قواعد و اصول 

  الملل عمومي بر آنها حاكم است، حقوق بين

  :اند نسبت به موارد زير توافق نموده

  -1ماده 

كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني ) 16(تا ) 10(مواد  و مفاد) 7(و ) 5(مفاد مواد  - 1

با اعمال تغييرات الزم در مورد جرائم ) شود ناميده مي» كنوانسيون«كه از اين پس (دريانوردي 

اين پروتكل در مواردي كه اين جرائم بر روي يا عليه سكوهاي ثابت واقع در ) 2(مندرج در ماده 

  .شود نيز اعمال خواهد شد ميفالت قاره انجام 

شود، با اين وجود چنانچه مجرم يا  اجراء نمي) 1(در مواردي كه اين پروتكل به موجب بند  - 2

شخص مورداتهام در قلمرو كشور عضوي به غير از كشوري كه سكوهاي ثابت در آبهاي داخلي يا 

  .آيد اجراء درميشود، اين پروتكل به مورد  درياي سرزميني آن واقع شده است يافت مي

مصنوعي است كه به   به مفهوم جزيره، تأسيسات يا سازه» سكوي ثابت«از لحاظ اين پروتكل  - 3

برداري از منابع يا مقاصد اقتصادي ديگر به طور دائم به بستر دريا وصل  منظور اكتشاف يا بهره

  .شده است

  -2ماده 



 

اقدامات زير را انجام دهد، مرتكب  درصورتي كه هر شخصي به طور غيرقانوني و به طور عمد - 1

  :جرم شده است

تصرف يا اعمال كنترل بر سكوي ثابت با توسل به زور يا تهديد آن يا هرگونه اقدام ) الف

  انگيز، يا  رعب

آميز عليه اشخاص روي سكوي ثابت، درصورتي كه آن عمل احتماالً ايمني  انجام عمل خشونت) ب

  آنها را به مخاطره اندازد، يا 

  انهدام سكوي ثابت يا ايراد خسارت به آن كه احتماالً ايمني آن را به مخاطره اندازد، يا ) پ

اي به هر ترتيب بر روي سكوي  نمودن موجبات كارگذاري دستگاه يا ماده كارگذاري يا فراهم) ت

  زد، يا ثابت كه احتماالً موجب انهدام آن سكوي ثابت گردد يا احتماالً ايمني آن را به مخاطره اندا

نمودن هر شخصي در راستاي ارتكاب يا مبادرت به ارتكاب هر يك از جرائم  قتل يا مجروح) ث

  )ت(تا ) الف(مندرج در جزءهاي 

  :درصورتي كه هر شخصي اقدامات زير را انجام دهد نيز مرتكب جرم شده است - 2

  ، يا )1(مبادرت به ارتكاب هر يك از جرائم مندرج در بند ) الف

هر شخصي به ارتكاب هر يك از جرائم مذكور يا به نحو ديگري همدستي با شخصي  تشويق) ب

  شود، يا  كه چنين جرمي را مرتكب مي

اي كه در قوانين ملي با هدف اجبار شخص حقيقي يا  تهديدات مشروط يا بالشرط به گونه) پ

م مندرج در حقوقي به انجام يا امتناع از انجام هرگونه عملي جهت ارتكاب هر يك از جرائ

بيني شده، درصورتي كه تهديد مذكور احتماالً ايمني سكوي  پيش) 1(بند ) پ(و ) ب(جزءهاي 

  .ثابت را به مخاطره اندازد

   -3ماده 

هر كشور عضو، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صالحيت خود در ارتباط با جرائم  - 1

  :واهد نمود، درصورتي كه ارتكاب جرماين پروتكل الزم باشد، اتخاذ خ) 2(مندرج در ماده 



 

عليه يا روي سكوي ثابت درحالي صورت گيرد كه آن سكو در فالت قاره آن كشور واقع شده ) الف

  باشد، يا 

  .توسط اتباع آن كشور صورت گرفته باشد) ب

  :تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زير احراز صالحيت نمايد كشور عضو همچنين مي - 2

  نچه توسط شخص بدون تابعيني ارتكاب يافته باشد كه در آن كشور اقامت دائم دارد يا،چنا) الف

  شده يا به قتل برسد، يا  چنانچه در حين ارتكاب، تبعه آن كشور توقيف، تهديد يا مجروح) ب

  .چنانچه در تالشي جهت مجبوركردن آن كشور به انجام يا عدم انجام عملي صورت پذيرد) پ

اقدام نموده است، دبيركل ) 2(ي كه نسبت به احراز صالحيت موضوع بند هر كشور عضو - 3

 .را مطلع خواهد ساخت) شود ناميده مي» دبيركل«كه از اين پس (المللي دريانوردي  سازمان بين

چنانچه كشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو اين صالحيت اقدام نمايد، دبيركل را مطلع خواهد 

  .ساخت

هر  حضور دارد و وي را بهكشور ضو در مواردي كه شخص مورداتهام در قلمرو آن هر كشور ع - 4

اين ماده احراز نموده است، ) 2(و ) 1(كشور عضو ديگري كه صالحيت خود را مطابق بندهاي 

دارد، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صالحيت خود در مورد جرائم مندرج در  مسترد نمي

  .الزم بداند، اتخاذ خواهد كرد پروتكلاين ) 2(ماده 

  .شود مانع هرگونه صالحيت كيفري اعمال شده مطابق قوانين ملي نميپروتكل اين  - 5

   -4ماده 

واقع در الملل در مورد سكوهاي ثابت  هيچ يك از مفاد اين پروتكل به هيچ وجه بر قواعد حقوق بين

  .فالت قاره تأثيري نخواهد داشت

  -5ماده 

هت امضاء هر كشوري كه كنوانسيون را امضاء كرده است، در رم در تاريخ اين پروتكل ج - 1

المللي  و در مقر سازمان بين) هجري شمسي 1367اسفند  19(ي ميالد 1988مارس 10



 

اسفند  23(ميالدي  1988مارس  14از ) شود ناميده مي» سازمان«كه از اين پس (دريانوردي 

باز خواهد ) هجري شمسي 1368اسفند  18(ميالدي  1989مارس  9تا ) هجري شمسي 1367

  .توح خواهد مانداين پروتكل پس از آن براي الحاق كشورها مف. ماند

توانند رضايت خود را نسبت به تعهد خود به اين پروتكل از راههاي زير اعالم  كشورها مي - 2

  :نمايند

  امضاء بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش، يا تصويب، يا ) الف

امضاء مشروط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفيذ، پذيرش، يا تصويب صورت ) ب

  ا پذيرد، ي

  الحاق) پ

تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق از طريق توديع سندي در اين ارتباط به دبيركل صورت  - 3

  .خواهد گرفت

تنها، كشوري كه بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش يا تصويب، كنوانسيون را امضاء  - 4

تواند عضو اين  كرده يا كنوانسيون را تنفيذ، پذيرش يا تصويب كرده يا به آن ملحق شده است مي

  .پروتكل شود

  -6ماده 

پس از تاريخي كه در آن يا سه كشور، آن را بدون حق شرط نسبت به اين پروتكل نود روز  - 1

تنفيذ، پذيرش يا تصويب امضاء كرده باشند يا سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به آن را 

االجراءشدن  روتكل قبل از الزمبه هرحال اين پ. االجراء خواهد شد توديع كرده باشند، الزم

  .كنوانسيون، به اجراء درنخواهد آمد

در مورد كشوري كه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين پروتكل را پس از  - 2

نمايد، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا  االجراءشدن آن توديع مي شدن شرايط مربوط به الزم فراهم

  .د يادشده به مورد اجراء درخواهد آمدالحاق نود روز پس از تاريخ توديع سن



 

  -7ماده 

تواند در هر زماني پس از انقضاء يك سال از تاريخي كه اين پروتكل  هر كشور عضو مي - 1

  .در مورد آن كشور به مورد اجراء درآمده است، از عضويت در آن انصراف دهد

 .انصراف از عضويت از طريق توديع سند انصراف به دبيركل صورت خواهد گرفت - 2

انصراف از عضويت يكسال پس از دريافت سند انصراف از عضويت از سوي دبيركل يا  - 3

تري كه ممكن است در سند انصراف از عضويت مشخص شده باشد، به  مدت طوالني

 .موقع اجراء گذاشته خواهد شد

انصراف از عضويت در كنوانسيون از سوي يك كشور عضو، انصراف از عضويت در اين  - 4

 .آن كشور تلقي خواهد شدپروتكل از سوي 

  -8ماده 

جهت اصالح يا تجديدنظر ) كنفرانس(تواند نسبت به برگزاري فراهمايي  مي» سازمان« - 1

  .در اين پروتكل اقدام نمايد

هر كدام كه از لحاظ عدد (بنا به درخواست يك سوم كشورهاي عضو يا پنج كشور عضو  - 2

پروتكل نسبت به برگزاري دبيركل براي اصالح يا تجديدنظر در اين ) بيشتر باشد

 .كشورهاي عضو اين پروتكل اقدام خواهد كرد) كنفرانس(فراهمايي 

شده پس از  گردد كه هرگونه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع چنين تلقي مي - 3

 .االجراء شدن اصالحيه اين پروتكل، در مورد پروتكل اصالحي اعمال خواهد شد الزم

  -9ماده 

  .دبيركل توديع خواهد شد اين پروتكل نزد - 1

 :دبيركل موارد زير را انجام خواهد داد  - 2

اند  اند يا به آن ملحق شده رساني به كليه كشورهايي كه اين پروتكل را امضاء كرده اطالع) الف

  :و كليه اعضاء سازمان در موارد زير 



 

  .اي آنهاهر امضاء يا توديع سند جديد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به همراه تاريخه )1

 .االجراء شدن اين پروتكل تاريخ الزم )2

توديع هرگونه سند انصراف از عضويت در اين پروتكل به همراه تاريخ دريافت آن و  )3

 .تاريخ به اجراء درآمدن آن

شده به موجب اين پروتكل يا براساس اين  دريافت هرگونه اعالميه يا اطالعيه ارائه )4

 .كنوانسيون راجع به اين پروتكل

هاي تأييدشده برابر با اصل اين پروتكل به كليه كشورهايي كه اين پروتكل  ال نسخهارس) ب

  .اند اند يا به آن ملحق شده را امضاء كرده

االجراء شدن اين پروتكل، نسخه تأييدشده برابر با اصل آن از طريق امين  به محض الزم - 3

متحد به دبيركل سازمان منشور سازمان ملل ) 102(اسناد جهت ثبت و انتشار مطابق ماده 

  .ملل متحد ارسال خواهد شد

  - 10ماده 

اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و 

  .اسپانيايي تهيه گرديده و همگي از اعتبار يكسان برخوردار است

ه طور مقتضي در تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود ب

  .اند باشند، اين پروتكل را امضاء نموده منظور مجاز مي بدين

  

در شهر ) هجري شمسي 1367اسفند  19(ميالدي  1988اين پروتكل در تاريخ دهم مارس 

  .رم تنظيم شد

  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و دو ماده و 

ه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك پروتكل در جلس



 

به تأييد شوراي نگهبان  4/10/1387هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .رسيد
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