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 چکیده
هاای پووهیای و علمای  اه     حقوق حفاظت ماهیان خاویاری نه یک حقوق ملی تمام عیار و نه یک پدیدۀ حقوقی ناا  ستاتا سیاق حقاوق ااا  س       

ستت  ه ستکا اه هر پایه اه تنهایی اسند  نیساتا سز تاوی    سی تاختهنهند، گر  خور   و ته پایه سنیمندسن علوم شیالت و محیط زیست فرس رو می
های ایق سلمللی  ر حقوق  نوسنسیونی و سلزسمات حفاظت جهانی، عامل  یگری ستت ارسی گسترش نگا  حمایتی شادیدتر ااه سیاق     سشت یگر، چیم

سز  ریای خزر ارسی رفع فقر، توتعه تجارت، رشاد نانایع    جانوسرنِ سرزشمندا چنیق ستت  ه اا ملی شدن شیالت  ر  یور ما سز یکسو، و رشد سنتظار
هاای ملای و   هاا سز تاوی  یگار، پاووهش    نفت و گاز و اه طور  لی، سفزسیش قدرت و توسنایی تصرف ایر  ر طبیعت سیق  ریا و آلو گی ای مرز  رسنه

، مقانق سیرسنای خاو  رس  ر وتاعیتی  یاد   اه اایاد ااا         سقدسمات ایق سلمللی ارسی حفظ و نجات سیق جانورسن سرزشمند سهمیت یافته ستتا همچنایق 
های پیدس و پنهان نااو ی سیاق جاانورسن اار سر  و ااا     تر ارسی قطع نمو ن  تتسقتصا ی تلقی  ر ن از  نید غیرمجاز ماهیان خاویاری، گامی جدی

هیات عمومی  یوسن عالی  یاور، نیرومنادتر    632شمارۀ  تجارت تیا  آن مقااله  ندا سیق نگرش و گرسیش اه ااور نگارند  اا ندور رسی وحدت رویه
شد  ستتا ارآیند سیق پووهش سیق ستت  ه گرچه سینک اه  رتتی از  نید غیرمجاز سیق ماهیان جرمای سقتصاا ی و قاچااق ستات، ولای، موسجها        

 نوسنسایون  »و « حا یاه اایق سلمللای حفاظات طبیعات     ست»حقوق ملی و ایق سلمللی اا سیق از  و تجارت، اه ویو  سلزسمات نها های ایق سلمللی مانناد  
هاای  سنیامندسن علاوم شایالت و محایط      ، ای توجه اه  س  «های حیوسنات و گیاهان وحیی  ه  ر معرض نااو ی قرسر  سرند سلمللی گونه تجارت ایق

رز نوع نگرش محلی  ه  راارۀ سنوسع ارخور  خفیف و تریق مرجع قضایی اه عنوسن نمو  اازیست هر  نار  و منطقه،  ارآمد و  ارِگر نیستا رسی عالی
شو  گفت  ه سرس ۀ تیاتی قانونگااسرسن و تصامیم تاازسن    شدید  ر قوسنیق نا ر شد ، اا توجه اه سلزسمات ایق سلمللی،  ر سیق جا پرسهمیت ستتا می

گونه ، پاتدسری سز محیط زیست و زیستگاههای طبیعی ، مبارز  ااا   های  سنش شیالت و نگا  حفاظتسلمللی،  س  سی اه ساعا  ملی، ایقسیرسنی تا سندسز 
 هد حمایت سز سیق ماهیان نیاز اه تیاتت همه آلو گی و نگرش سقتصا ی اه نید و تجارت تیا  سیق ماهیان، توجه  سشته ستت  ه همگی نیان می

 جانبه حقوقی، قضایی، ملی، ایق سلمللی و علمی  سر ا 
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Abstract 
Law of Sturgeon Caviar protection are neither a full-fledged national Law nor a purely legal matter. These Law are tied 
to Research and Scientific Data proposed by fisheries and environmental scientists, and are built on three pillars, each 
of which alone is not enough to rely on. On the other hand, International Perspectives on Conventional Law are another 
factor in expanding the protection of these valuable animals. Thus, with the nationalization of fisheries in our country 
on the one hand, and the growth of expectations from this sea to alleviate poverty and expanding the trade and oil and 
gas exploitation industries and in general, increase of the power and ability to capture and have possession on the nature 
of this sea and borderless pollution on the other hand, national research and international efforts were made to preserve 
and survive these valuable animals. Also, the Iranian legislature saw itself in a situation where it had to take a more 
serious step in cutting off the hidden and visible categories by economically considering the crime of smuggling of the 
sturgeon aquatic animals. The result of this research is that although it is now an Economic and Smuggling crime the 
illegal catch these fish, but the national and international law faces this crime and trade, especially the requirements of 
international institutions such as International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is not efficient and effective, regardless 
of the data of fisheries scientists and environmentalists in any region. The decision of the Supreme Court as an excellent 
reaction of local authorities that has been issued regarding about the types of mild and severe violations of the law is 
important here, given the international requirements. It can be said that the political will of Iranian legislators and 
decision makers to some extent is consistent to these national, international dimensions, fisheries scientific data from 
the point of view of species protection and environmental protection of natural habitat and fight against pollution and 
finally economic attitude to fishing. And the black trade of these fish has received good attention, all of which show that 
supporting these fish requires a comprehensive legal, judicial, national, international, and scientific policy. 
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. مقدمه1  

محیط زیست  ریای خزر اسیار آلو   و شکنند  
شد  ستتا سیق  ریا هم ااید فقر مر م منطقه رس  ر هر 

 یورهای  نار  رفع  ند و هم جایی ااشد ارسی یک سز 
تفریح و هم محلی ااشد ارسی گارسن زندگی و هم  ریایی 
ااشد ارسی ستتخرسج نفت و گاز و هم رسهی ااشد ارسی 

سلمللی و سز  یتیرسنی و مسافراری و منافع تجارت ایق
تر تامیق خاویار جهانا سیق همه چیم  سشت سز همه مهم

  م نیستاسیق  ریاچه استه 

های محیط زیست سیق  ریا  ر نتیج  همیق فعالیت
سنسانیِ ننعتی و تجاری اه شدت لطمه  ید  ستتا یعنی 
سیق  ریا  ه خو  زیستگاهی ارسی جانوسرن و گیاهان زندۀ 
 ر آن و پیرسمق آن ستت، مور  هجمه و آماج ندمات و 

 هاتتا زیان
ماهیان یکی سز جانورسن اسیار پر سرزش  ریای خزر، 

خاویاری یا تاتماهیان ستت  ه پنج گونه  سر ا سیق 
ماهیان ثروتی هستند ارسی  یورهای  نار  و چون مُیاع 
و میزسنیان نامعیق ستت، هر  ه اییتر و زو تر عمل  ند، 

ار  تا جایی  ه سمروز میزسن خاویار تر میتر و گزید سفزون
سازسرهای  تولیدی سیق  ریا اه  متریق تطح، اا وجو  تنوع

نید و تسلط اییتر ایر ار طبیعت، رتید  ستتا سیق 
معضل اه چند تبب، پدید آمد  ستت: یکی تق ااالی سیق 
ماهیان ارسی رتیدن اه مرحل  ستتحصال خاویار؛  یگری 
نید غیرمجاز و ای رویه؛ ته  یگر،  وشش ارسی فقر 
ز سیی اا نید و فروش ای رویه سیق ماهیان؛ و ترسنجام 

؛ سموری  ه نه  ر سعماق آ  سیق  ریا،  ه سز آلو گی
سند و ادسن ترسزیر توسحل پنج  یور  نارۀ آن پدیدآمد 

 سندا شد 
هر  یور اه تهم خو   ر آلو گی و تخریب محیط 
زیست سیق  ریا میار ت  سر  و سگر مساله نید قاچاق و 
غیرمجاز رس نیز ادسن ایافزسییم،  ه خو  معلول نقائص 

ازمانی ستت، چیزی سز محیط زیست سیق تاختاری و ت
- ریا و جانوسرن سرزشمند آن  ر آیندۀ نز یک ااقی نمی

ماندا سز سیق رو، همت ایق سلمللی و جهانی الزم ستت ارسی 
 شو ؟ عملکر  محلیا سیق همت چگونه محقق می

-خوسهیم  ید  ه ارسی محیط زیست سیق  ریا گام

للی حفاظت ستحا یه ایق سلم»هایی ار سشته شد  و 
ها رس  ر فهرتت قرمز خو  قرسر  س   و سیق گونه« طبیعت

قانون سلحاق سیرسن اه  نوسنسیون تجارت » یور ما ارسار 
های حیوسنات و گیاهان وحیی  ه  ر  سلمللی گونه ایق

 ه ااز اه سیق  1355مصو  « معرض نااو ی قرسر  سرند
ر  ه ماهیان نظر و توجه  سر  و ستنا ی ایق سلمللی  یگ

هایی ارسی آن میان آن پنج  یور نوشته شد  و پروتکل
سی  سر  سما، مبا له شد ، تعهدست ایق سلمللی شناخته شد 

آنچه ااقی ستت، سهتمام ملی یا محلی ستت ارسی تحقق 
 آن سهدسفا 

های  ر سیق نوشته اه یکی سز تجلیات قضایی نمونه
اا ناقضان  سیق  وشش ملی سز  یرااز تا  نون، ارسی ارخور 

شان حقوق سیق جانورسن سرزشمند و  ریای محل زندگی
 پر سزیما می

تریق مرجع قضایی یعنی رسیی سز عالی مبنای نوشته
 یوسن عالی  یور ستت  ه اه شکل رسی وحدت رویه 
نا ر شد   ه  ر حکم قانون ستت و سعتبار آن رس  سر ا سز 

های س گا نگا  جغرسفیایی نیز موتوع سیق رسی سختالف  
سی ستت  ه اییتریق زیستگا  و تبعا اییتریق شناور  نار 

 جا ستتا و نید غیرمجاز  ر آ
گرچه سیق  یوسن رسی  یگری نیز  راارۀ آالت و 
س وست نید غیر مجاز نا ر نمو    ه  ر جای خو  ااید 

مورخ  625اررتی شو  )رسی وحدت روی  شمارۀ 
 ه  ر سیق  632ۀ ( ولی، رسی وحدت رویه شمار۸/2/13۷۷

تریق شو ، اه ااور نگارند  یکی سز مهمنوشته اررتی می
های آن  یوسن ستت  ه اا نگا  اه حفظ سیق ماهیان  ر رسی

توسنست مانع تمییز و شرسیطی  ه تغییرست قوسنیق می
تیخیص نحیح مرجع رتیدگی نالح شو ، نا ر شد  
ستت و توسنسته اا تونیف تبییق  رتت سیق سقدسم 

یرمجاز، تنگ انایی ارسی تدویق قوسنیق و مقررست نوتر غ
های ایق سلمللی  ر سیق اار  ااشد ؛ قوسنینی  ه اا خوستت

ها  ر فهرتت حفاظت سز سیق ماهیان و وتعیت قرمز آن
جهانی تازگاری  سر ا سیق رسی، گرچه مقدم ار تند ایق 
سلمللی  نوسنسیون  ریای خزر ستت سما، اه خوای توسنسته 

ستکا اه تعهدست  نوسنسیونی ارخاتته سز  نوسنسیون  اا
، موتع نظام حقوقی 19۷3تجارت ایق سلمللی اااا تال 

سیرسن و  ر خوستتِ حمایت رس آشکار نماید و سرزش ملی و 
 ایق سلمللی سیق حفاظت شدید رس آشکار  ندا

های قضایی، آن هم ارسی حقوقدسنان اررتی رسی
ضایی  یور،  اری ستت  ه تریق مرجع قاررتی رسی عالی

شو  ولی، ارسی  سنیمندسن  ر اطق هر پووهش سنجام می
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توسند علوم شیالت خاویاری، اررتی و مطالع  سیق رسی می

های سییان  ر حوزۀ قوسنیق اه منزل   یدن اازخور  تالش
ملی و ایق سلمللی  ر سیق عرنه ااشد و اتوسند ارخی 

و ایق سلمللی سیق  ها و مبانی حقوق حفاظت ملیسندییه
ماهیان رس آشکار نمایدا اه ویو  سیق  ه سز منظر 

ها  ر جایی سز  یور جغرسفیایی، سیق رسی  راار   س گا 
 ستت  ه ییتریق آتیب رس سز نید غیرمجاز  ید  ستتا

سز نگا  حقوقی نیز سیق رسی هم  ر تونیف رفتار 
نید غیرمجاز و هم  ر ارگزیدن  س گا  نالح تو مند 

سی ااشد ارسی اازی  ر توسند ارگ ارند ت و هم میست
تریق عرن  ایق سلمللی و نیان  س ن سرس ۀ ملی و رسی عالی

مرجع قضایی  یور  ر حقوق حفاظت سز سیق ماهیان  ه 
  ر فهرتت قرمز قرسر گرفته سندا

اه ااور نگارند   رک رساط  همسو و مکمل قوسنیق و 
یت سرزش سیق جانوسرن مقررست ملی و ایق سلمللی اا وسقع

 تتمای  سنلی رشد حقوق حفاظت ماهیان خاویاری ستت 
 هد  ه تا حد و مطالع  رسی حاتر اه خوای نیان می

زیا ی میان حقیقت سیق ماهیان و حقوق حفاظت ملی و 
 ایق سلمللی آنها همسویی ستتا

سز سیق رو،  ر سیق نوشته نخست نگاهی اه جایگا  
ها  ر ی متولی سمور آازیان و شیلهای ملنها ها و تازمان

پر سزیم؛ نوعی نگا  تاریخی نیز  ر سیق اخش  یور می
شو ا تپس رسی وحدت رویه و گزسرش آن سز  ید  می

گار ؛ اخیی  ه ارسی  سنیمندسن علوم  یدگان می
توسند ارسی آشنایی اا اازخور  قضایی شیالت و آازیان می

د ااشدا ترسنجام رفتارهای خالف قوسنیق حمایتی تو من
 راارۀ نقد و اررتی رسی خوسهیم نگاشت و خوسهیم 

ها و پییین  حقوق ملی و  وشید نقش سیق گونه رسی
وتعیت  نونی آن رس تبییق نماییم؛ اخیی  ه سز نگا  

 حقوقی، ار انیا  نقد و اررتی تاییدی ستتوسر ستتا 

. نهادهای ملی متولی امور ماهیان 2
 خاویاری 
رسار ماهیگیری و  ر سنل رییه  سر  شیالت  ه ا 

اند رو خانه ارسی و اه معنای آ  وسژ  شیل  ه گیلکی ر 
، اا وجو  سیق  ه هنوز ننعتی جوسن 1گرفتق ماهیان ستت

 
 ه « تل» های شمال سیرسن تلفظ  یگری  سر  مانند تالیی، ر  یگر زاان .«شیل»یا « شل» .1

هم رییه و هم معنا ااشدا هنوز هم  ر شمال « اندتیل» ر زاان فارتی و « تیل»گویا اا وسژ  
شو ا ها یا ذخیر  آن تاخته می یور، تیل اه معنای همیق آ  اند ستت  ه اا هدسیت آ 

د  اا  م شدن همچنیق سگر ااال و پاییق رو خانه رس ابندیم، ماهیان  رون سیق اخش استه ش
-ها پنهان شد  ااشند، اه آتانی نید میآ ، چه  ر حال حر ت ااشند و چه  ر زیر تنگ

 .See: Partow, Aستت، تاریخی خوسندنی  سر  )

2011; ShabanaliFami et al., 2006; 
Ebrahimzadeh, 2015. ا اایست  یا آوری ستت  ه)

 یور، چه اه  اه تبب حضور ایگانگان  ر ننعت نیا ی
نورت فرمان شاهان و چه اا تصویب قانون، سز جمله 

منعقد  ایق سیرسن و  قانون سجاز  مبا له الیحه شیالت،»
مهر ما   30مصو   ستحا  جماهیر شوروی توتیالیستی

 150، سیق ننعت و سقتصا  آن، قریب اه «شمسی 1306
تال  ر سختیار ایگانگان او  تا سیق  ه  ر زمان نخست 

الیح  قانونی »اا تصویب    تر محمد مصدقوزیر، مرحوم 
اه تاریخ « ستاتنام  شر ت تهامی شیالت سیرسن

سند  ه مر م اه تو  سیرسنیان، ملی شدا گفته 6/۴/1332
سیرسن اه شکرسن  سیق رویدس  ازرگ،  ه پس سز ملی شدن 

ازرگتریق رویدس   ر ستتیفای حقوق ملت او ،  ننعت نفت
 خو جوش اه شا ی  تت ز ند و س سرست  یور غرق  ر

 (ا Ebrahimzadeh, 2015شا ی، تعطیل شدند )
، نخست اا 135۷پس سز سنقال  ستالمی تال 

جنو  سیرسن  الیحه قانونی سنتزسع شر ت تهامی شیالت »
سز وزسرت  فاع ملی و س غام آن  ر شر ت تهامی شیالت 

و عمرسن روتتایی و  وساسته اه وزسرت  یاورزی سیرسن 
 1359مصو  تال « تیکیل شر ت تهامی شیالت سیرسن

وقت  شورسی سنقال ، شیالت جنو  اه وزسرت  یاورزی
های شمال و جنو  س غام شو  و تپس شر توسگاسر می

شد و شر ت تهامی شیالت سیرسن تحت پوشش وزسرت 
ت ستاتنامه شر ت تهامی شیال» یاورزی اه موجب 

مجلس شورسی ستالمی، انیان نها    136۴مصو  « سیرسن
 شدا

شمال و شر ت شیالت جنو   های شیالتشر ت
 قانون تاتیس تازمان شیالت»نیز اا تصویب قانون 

« تازمان شیالت»، تبدیل اه 13۸3مصو  تال « سیرسن
 شدا رئیس آن تازمان، تمت معاون وزیر جها   یاورزی

قانون سخیر(ا سیق نها ، تازمانی مستقل  10رس  سر  )تبصرۀ 
قانون حفاظت و »ستت  ه اه وظایف حا میتی موتوع 

مصو  « آازی جمهوری ستالمی سیرسن ار سری سز منااع اهر 
 پر سز امی 13۷۴تال 

مصو  تال  «و نید قانون شکار»پس گرچه 
هم  راارۀ شکار و هم  راارۀ نید، سحکامی  سر ،  13۴6

حتی قانونگاسر تالها پیش اه تبعیت سز فقه،  ر قانون 

                                                                                            
 شوندا



 21۷ ااایاریخاو انیحفاظت سز ماه یسلملل قیو ا یخوستت مل های نهیزم

 
ا  تملک شکار رس سز ستب 1۸2تا  1۷9مدنی طی ما گان 

قرسر  س    ه نید هم مفهوما جزیی سز آن ستت ولی،  ر 
قانون حفاظت و اهسازی محیط »قوسنیق اعدی مانند 

و نیز سنالحاتی  ه  ر قانون  1353مصو  تال  «زیست
آید و حوزۀ عملکر  تازمان شکار و نید اه عمل می

شو ،  ر حال حاتر ار می حفاظت محیط زیست تبییق
قانون تاتیس تازمان »های  یور مقول  نید  ر آ 

ار سری سز  قانون حفاظت و اهر »و « سیرسن شیالت
 13۷۴مصو  تال « آازی جمهوری ستالمی سیرسن منااع

 25 سر ؛ سیق تفکیک وظایف ارسی نمونه  ر موس  حکومت 
 ه اه  1392 اال و سرز مصو   قانون مبارز  اا قاچاق 26و 

پر سخته و  قاچاق حیوسنات وحیی و نید ماهیان خاویاری
هر یک رس حسب مور  تحت نظارت تازمان حفاظت 

-قرسر  س  ، نیک  ید  می محیط زیست و تازمان شیالت

 شو ا
سگر اخوسهیم اییتر اا حقوق و تکالیف سیق تازمان 

ما    5 راارۀ سیق ماهیان خزری آشنا شویم، ارسار تبصرۀ 
ها و  فعالیت»سیرسن،  وسحد  قانون تاتیس تازمان شیالت

فروش و نا رست ، فرآوری، عملیات سجرسیی مراوط اه نید
ها،  ماهیان خاویاری اه همرس  سمکانات، سموسل،  سرسئی 

شر ت ما ر تخصصی  تعهدست و نیروی سنسانی مرتبط اه 
گر  ا معا ل سرزش سموسل،  منتقل می خدمات  یاورزی

های متعلقه اه ترمایه شر ت مزاور  سرسیی سمکانات و 
قانون حفاظت  2و  1موس  همچنیق ارسار «ا شو  سفزو   می

های تحت  منااع آازی آ »سز منااع آازی  و اهر  ار سری
جمهوری ستالمی سیرسن ثروت ملی  حا میت و نالحیت

جمهوری    یور او  ، حفظ و حرستت آن سز وظایف  ولت
ار سری سیق  ااشدا مدیریت حفاظت و اهر  ستالمی سیرسن می

نااع  ر جهت تأمیق منافع ملی  یور ار ستاس سیق م
قلمرو «ا »گر   سعمال می قانون و مقررست سجرسئی آن 

سجرسئی سیق قانون و مقررست سجرسئی آن، اه جز موسر ی  ه 
های تحت   ر سیق قانون تصریح شد  ستت  لیه آ 

جمهوری ستالمی سیرسن سعم سز   حا میت و نالحیت
همچنیق ما ۀ «ا ااشد ریایی میهای  سخلی، مرزی و   آ 
اه  13۷۸آییق نام  سجرسیی قانون سخیر  ه  ر تال  2

 ه  تصویب رتید ، چنیق آور   ستت  ه  ریای خزر
ها سز و استر پرورش آن زیستگا  طبیعی ماهیان خاویاری

-( یکی سز گستر Yasini, 1974 هق  یرگاهان ستت )

 های مور  سشار   ر آن قانون ستت: 

قلمرو سجرسیی قانون و مقررست سجرسیی آن عبارت »
  ستت سز:
جمهوری  آاهای تحت حا میت و نالحیت -1

ستالمی سیرسن )آاهای  سخلی،  ریای ترزمینی و منطقه 
یای عمان اه و  ر (  ر خلیج فارسسنحصاری سقتصا ی

ترتیب مقرر  ر قانون مناطق  ریایی جمهوری ستالمی 
 سیرسن و مقررست سجرسیی آن؛

جمهوری  آاهای تحت حا میت و نالحیت -2
 ؛ستالمی سیرسن  ر  ریای خزر

آاهای  سخلی و مرزی سیرسن سز قبیل: آاهای  -3
عی و پیت تدها، های طبیعی و مصنوموجو   ر  ریاچه

ها ، ها، تاال آاگیرها طبیعی و مصنوعی، آارس   ها،رو خانه
های لب شور تاحلی و ها سعم سز شور، شیریق یا آ مر س 

 «اهامصب رو خانه
سز توی  یگر، زیست محیط  ریایی اه طور  لی، 

های ژرف و سثرگاسری  ر زندگی و زیست مر م وس نش
های ها ارسی تامانهاقای سیق زیست محیط سر ا وجو  و 

ها  ر ترستر محافظ زندگی و سنجام وظایف س وتیستم
و  ها  ر تنظیم آ هستند و تهم آن زمیق سمری تروری

هوسی جهانی نیز سنکار ناشدنی ستتا مع سلونف، گوناگونی 
غیرقانونی، همگی ار  زیستی، تامیق منبع پروتئیق، نید

تاحت  ریاها سثر  سر ا جای تاتف ستت  ه سیق زیست 
های نظامی، تجارت، زااله و موس  زسید، محیط اا فعالیت

های ثبت نید  و ترسنجام ، شمار زیا   یتیگر شگری
غیرقانونی منااع  ریایی  ر آتتان  نااو ی ستت  قاچاق

(Stratford, (2004 ا 

خاویار و ماهیان خاویاری، پر طاووس سیق  ریاتتا 
و ننعت آن  ر سیرسن، اسیار  یرینه  سند  ه خاویارنوشته

ستت گرچه مدسرک زیا ی  ر سیق اار   ر  تت نیست سما، 
های  هق چینیان و حتی  ر سرتطو، هرو وت و نوشته

سشار  شد   خزرهای س ای اه خاویار  ریای ارخی نوشته
همیق  (ا طمع نیدPourkazemi, 2001ستت )

ها  ر  ریای خزر ستت،  رند آن 90ماهیان،  ه زیستگا  
ها رس شد تا شاهان حق سنحصاری اهر  ار سری سز آنموجب 

اه سجانب ادهند  ه اا ملی شدن اه همت الند مرحوم 
 ا  تر مصدق،  نار نها   شد

یا ستتورژن پنج نوع سرزشمند  ماهیان خاویاری
 سرند اه ترتیب  یفیت عبارتند سز: الوگا یا فیل ماهی 

(Huso huso قر  ارون یا تاس ماهی سیرسنی ،)
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(Acipenser persicus چالباش یا تاس ماهی روس ،)
(Acipenser gueldenstaedtii شیب ،)
(Acipenser nudiventris و  رس ول یا سزون ارون )
(Acipenser stellatus ا تالش ارسی تونیف سیق)

ها  ر سیق نوشته ماهیان و تکرسر مطالب مراوط اه آن
 تو ی ندسر ا

 ر حال حاتر اا فروپاشی ستحا  جماهیر شوروی، 
پنج  یور سیرسن، روتیه، قزسقستان، جمهوری آذراایجان و 

سیق  ریا هستند  اویارتر منستان نا ر  نندۀ خ
(Feizabadi, et al., 2009 ا ارخی سیق محصول رس)

 ,Commercial Studiesمهمتریق نا رست غیرنفتی )

( و ارخی آن رس اا فروپاشی شوروی و هجوم مر م 1995
محیط زیست آن  ریا،  ر  و آلو گی فقیر ارسی نید
 ,Babran, Ghamkharسند ) ید  معرض سنقرسض

سند  ه ماهیان ( و اه همیق تبب تونیه  ر  2007
خاویاری رس زیق پس، ااید  ر موز  نگهدسری  ر  

(Darai, 2000 ا) 
 ر  یور ما گرچه سینک ایش سز ایست ستتان 
 سرسی مزسرع پرورش و تکثیر سیق ماهیان هستند 

(Karamirad, 2019ولی، زیستگا  طبیعی  یو ) ر  ر
و گلستان ستت و خوسهیم  ید  ، گیالنته ستتان مازندرسن

ها رسی وحدت رویه سیق نوشته نیز مراوط اه یکی سز ستتان
سند  ه ا سز نگا  پرورش سیق ماهیان، پووهیگرسن نوشتهستت

، تو   هی مطلوای  سر  حفظ و سحیای ماهیان خاویاری
 ه سز مزسیای پرورش و تکثیر ستت و  ر عیق حال سیق  ار 
اا مخاطرستی سز قبیل  مبو  نیروی متخصص و وجو  

های ماهیان خاویاری رواه رو ستت و  ر هر حال ایماری
 سنش روز،  اتتق سز  معضالتی همچون، نیاز اه توتعه

های نی، یافتق اازسر هدف و نبو  حمایتغیرقانو نید
 MehrYousefiشو  )سی،  ر سیق ننعت  ید  میایمه

et al. 2019ا) 
همچنیق پووهیگرسن ااور  سرند  ه اا فروپاشی 

، 1991-1990های ستحا  جماهیر شوروی  ر فانل  تال
میزسن  سند تا جایی  هرویه، نید شد ای ماهیان خاویاری،

 1000اا  متر سز  19۸5تق  ر تال  2۸500آن سز  نید
تولیدی سز  رتید  ستت و میزسن خاویار 2005تق  ر تال 

تق رتید  ستت و آماری هم سز  90تق اه  متر سز  3000
 Sharifموجو  نیست ) نید غیرمجاز  ر  ریای خزر

Rouhani et al., 2016).   شدن سیق  وسنگهی، آلو

 ریا سز طریق س تیافات و ننایع و حمل و نقل و  فع 
 For our Northernزااله و تموم و پسماندها )

Provinces See: Abdoli et al., 2007 عامل )
مهم  یگری  ر سیق  اهش و آتیب ستت 

(Meimandinejad, 1980ا) 
اه گونه شناتی و سرزش نگارند  تر آن ندسر   ه 

و سرزش جانوری آن ماهیان سرزشمند اپر سز ا  سقتصا ی
وسقعیت سیق ستت  ه هم  سیق پنج گونه تاتماهیان  ریای 

( و چه  .Gesner, et al., 2010خزر چه فیل ماهی )
های پرسرزش مانند تاس ماهی سیرسنی  یگر گونه

(Gesner, et al., 2010.تاس م ،) اهی روس
(Gesner, et al., 2010.( شیب ،)Gesner, et 

al., 2010.( و سزون ارون )Qiwei, 2010 ر  ،)
ستحا یه ایق سلمللی حفاظت » 2010فهرتت قرمز تال 

ها همچنان ااال قرسر  سرند و خطر سنقرسض آن 2«طبیعت
ستت و سیق سمر موجب شد ، تا حسب مور ،  ر  یور ما 

یا  سقتصا ی، جرم سنگاری قاچاقنیز تمانت سجرسی شدید 
رویکر  حمایتی،  ر تیاتت حقوقی و جزسیی  یور 
 همگام اا حر ت ایق سلمللی، مور  توجه مقنق قرسر گیر ا 

ما   وسحد  قانون  5ارسار تبصرۀ  سز نگا  نید
ها و  فعالیت» 13۸3مصو  تال  تاتیس تازمان شیالت

  عملیات سجرسئی مراوط اه نید، فرآوری، فروش و نا رست
ها،  اه همرس  سمکانات، سموسل،  سرسئی ماهیان خاویاری

شر ت ما ر تخصصی  تعهدست و نیروی سنسانی مرتبط اه
سموسل، گر  ا معا ل سرزش  منتقل می خدمات  یاورزی

های متعلقه اه ترمایه شر ت مزاور   سرسئی سمکانات و 
اه   رآمدهای حانل سز فروش خاویار»و « شو  سفزو   می

 (ا 6)تبصر  « شو  می  حسا  خزسنه  ولت وسریز

قانون حفاظت و  22همچنیق وفق اند  سل ما ۀ 
عمل آوری، عرته، فروش، حمل و ، نید» اهر  ار سری

های خاویاری نقل، نگهدسری وسر ست و نا رست سنوسع ماهی
ممنوع ستت و مرتکب و  ادون سجاز  شیالت و خاویار

مرتکبیق اه جزسی نقدی تا ته ارسار سرزش محصول 
)متناتب اا نوع و میزسن نید( و حبس یک تا ته ما  

 ر نورت تکرسر جرسیم مقرر  ر سیق اند،  .وندشمحکوم می
 س گا  مرتکب یا مرتکبیق رسعالو  ار جزسی نقدی مقرر اه 

 
2 . (IUCN) International Union for Conservation of               

Nature’s Red List of Threatened Species.  
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-نو  و یک روز تا شش ما  حبس تعزیری محکوم می

 «انماید
 اال  قانون مبارز  اا قاچاق» 26وسنگهی، طبق ما   

، عمل نید» 139۴اا سنالحات تال  1392مصو  « و سرز
آوری، تهیه، عرته، فروش، حمل، نگهدسری و ندور 

 ه میزسن و مصا یق آن توتط  و ماهیان خاویاری خاویار
شو ، ادون مجوز سیق تازمان  تعییق می تازمان شیالت

و ار سیق « میمول مجازست قاچاق  االی ممنوع ستت
ستاس، سیق عمل، میمول تمانت سجرسی مقرر  ر ما ۀ 

 آن قانون ستتا 22
وجو  حانل سز » 22ما ۀ  2همچنیق ارسار تبصرۀ 

 3ر  و اه حکم تبص« شو  می  االی ممنوع، تبط قاچاق
آالت و س وستی  ه جهت تاخت  االی ممنوع اه »آن، 

منظور قاچاق یا تسهیل سرتکا  قاچاق  االی ممنوع مور  
شو ا موسر ی  ه ستتفا    گیر ، تبط می ستتفا   قرسر می

 نند  مالک نبو   و مالک عامدسً آن رس  ر سختیار مرتکب 
 «ا ااشد قرسر ندس   ااشد، میمول حکم سیق تبصر  نمی

 پیش سز وتع سیق قوسنیق و مقررست، مساله نید
الیحه » 2او ن آن  ر ما ۀ  و قاچاق ماهیان خاویاری

و خلیج  قانونی مجازست نید غیر مجاز سز  ریای خزر
آمد   تالمیشورسی سنقال  س ۴/5/135۸مصو   «فارس

قانون مجازست »او   ه مسبوق او  اه ما   یک سنالحی 
یا همان قانون  29/12/1353مصو  « مرتکبیق قاچاق

قانون سنالح اعضی سز موس  قانون مجازست »موتوم اه 
مرتکبیق قاچاق و سلحاق چند ما   و تبصر  اه قانون 

 ۀ یک الیحه ا ارسار ما29/12/1353، مصو  «مزاور
ماهی خاویاری  نید»، 135۸ندرسالشار  تال 

همچنیق عرته، فروش، حمل  ماهیان( تهیه خاویار تاس )
نگهدسری و ندور آنها ادون سجاز  شر ت تهامی شیالت 

سیرسن ممنوع و مرتکبیق طبق قانون مجازست مرتکبیق  
مجازست خوسهند او  و  سانی  ه قاال تعقیب و  قاچاق

سجاز  شر ت   خاویار رس اه طریق ما ور تحصیل و او ن
سیرسن نا ر نمایند اه حدس ثر مجازست  تهامی شیالت

 «ا مزاور محکوم خوسهند شد
رتد  ه سیق تدسایر اا سلزسمات و چنیق اه  ید  می

 نوسنسیون تجارت »تعهدست جهانی  یور ما  ر 
های حیوسنات و گیاهان وحیی  ه  ر  سلمللی گونه ایق

 ه  یور ما ادسن  ر  19۷33« معرض نااو ی قرسر  سرند
آن  ه اه سنجام  ۸ما   و اه ویو  پیوتت  1355تال 

سقدسمات الزم رس ارسی سیجا  مقررست سیق  نوسنسیون و »
، سز «ها ار خالف مقررست آن جلوگیری سز تجارت گونه

ازست  سنستق تجارت یا مالکیت سیق قاال مج»جمله 
 ه  ر فهرتت سیق  نوسنسیون نیز اه ماهیان « ها گونه

 .See: Dabiri et alسشار   سر ، همسو ستت )خاویاری 

 (ا 2011
 ه  ر  632ار سیق ستاس، رسی وحدت رویه شمارۀ 

نا ر شد  گرچه اییتر پیرسمون سنطباق  13۷۸تال 
های پیییق ارسار قوسنیق جدید مساعدتر ار محکومیت

و نالحیت مرسجع رتیدگی  135۸و  1353قوسنیق تال 
گار ، سما اه ااور ستت،  ه گزسرش آن سز  یدگان می

نگارند  سیق رسی اا نگا  اه سرزش حقیقی سیق ماهیان و 
توسند هم ها نا ر شد  ستت  ه میوسقعیت  ر خطر آن

 مبنای قانونگاسری جدید رس اه نمایش اگاسر  و هم  ر
های ایق سلمللی، تیمای نظام حقوقی سیرسن رس اه عرنه

 نمایش اگاسر ا
 

. گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره 3
632 

 ه رئیس  ۴ارسار گزسرش منتیر شد  سز سیق رسی
طی شرحی اه شمار    س گستری شهرتتان اندر تر مق

سعالم نمو   ستت  ه  ر مور   2۴60/1-19/6/13۷5
ماهیان   سر ارسی رتیدگی اه از  نیدمرجع نالحیت

اه طور غیرمجاز سز طرف  و ستتحصال خاویار خاویاری
 سننظر ستتان مازندرهای تجدیدشعبه سول و چهارم  س گا 

یک سنطالح حقوقی اه معنای تعارض  ه  "متهاتف"آرسی 
نا ر گر ید  و ادیق ترتیب، تقاتای طرح  ،رسی ستت

موتوع رس  ر هیئت عمومی  یوسن عالی  یور اه منظور 
ستخاذ رویه وسحد شد  ستتا  ه گزسرش آن اه شرح زیر 

 ستت:
 شعبه سول 1۴26/۷۴محتویات پروند   الته   (1

گویای آن ستت  ه  ر  عمومی شهرتتان اندر تر مق

 
3. Convention on International Trade in Endangered 

 Species (CITES). 

 ا1۸/3/13۷۸مورخ  15۸09ا اه نقل سز روزنامه رتمی شمار   ۴
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مأموریق حرستت  ریای اندرتر مق  1/۴/13۷3تاریخ 

زنی  ر عمق  ریا اه چهار نفر  ه  ر حال حیق گیت
تعقیب و سند ارخور  و پس سز غیرمجاز ماهیان او   نید

ها رس اه همرس   و فروند قایق موتوری  تتگیر و  گریز آن
 یلو ماهی غضروفی سز نوع فیل ماهی و یکصد  ۸0مقدسر 

 نماینداسز آنان  یف می رشته  سم
گرگان سعالم و  مرستب اه  س ترسی سنقال  ستالمی 

گیرندا قیب قرسر میآقایان شهرسم خا ملو و غیر  تحت تع
 س گا  سنقال   1/9/۷۴تپس حیق رتیدگی  ر تاریخ 

ستالمی گرگان  ر خصوص ستهام آقای شهرسم خا ملو 
و ستتحصال آن  ماهیان خاویاری فرزند اااا مبنی ار نید

اا عنایت اه محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و اهر  
ی سز منااع آازی جمهوری ستالمی سیرسن مصو  ار سر
خو  رس اه شایستگی  قرسر عدم نالحیت 1۴/6/13۷۴

نا ر نمو   شعبه سول  های عمومی اندر تر مق س گا 
-نیز اا سیق ستتدالل رسی می  س گا  عمومی اندر تر مق

  هد:
 الیحه قانونی مجازست نید 2 ه طبق ما   »

تهیه  135۸مصو   و خلیج فارس غیرمجاز سز  ریای خزر
 و نید غیرمجاز ماهی های غضروفی عنوسن قاچاق خاویار

میق طبق قانون مجازست مرتکبیق قاچاق و  سشته و مجر
حکومتی رسجع اه قاچاق  اال و  قانون نحو  سعمال تعزیرست

سرز قاال تعقیب و مجازست  ر محا م نالحه  ه طبق اند 
  س ترسها و  س گا  ما   وسحد  قانون حدو  نالحیت 3

های  تیکیل  س گا قانون  5سز ما    5های سنقال  و اند 
های عمومی و سنقال  و آرسء وحدت رویه نا ر   س گا 

-قانون حفاظت و اهر   22ااشند و اند   ما   سنقال  می

ی سز منااع آازی ااا ناظر اه مجازست مرتکبیق ستت و ار سر
اه عبارت  یگر نوعی تغییر مجازست  ر قوسنیق تااق  ر 

شو  و هیچ سرتباطی اه نالحیت قی میسیق زمینه تل
محکمه رتیدگی  نند  ندسشته و مرسجع نالح تا نرسحتاً 

ها تلب نالحیت نید  و اه موجب نصوص قانونی سز آن
 «اااید اه رتیدگی خو  س سمه  هند

لاس سیق  س گا  خو  رس نالح اه رتیدگی ندسنسته و  
 خو  رس اه سعتبار  س گا  سنقال  ستالمی قرسر عدم نالحیت

گرگان نا ر و پروند  رس جهت حل سختالف اه  س گستری 
ستتان سرتال  سشته ااشد  ه اه شعبه سول  س گا  تجدید 

 25/2۴/1و اه  الته سرجاع شد   نظر ستتان مازندرسن
 شو انظر ثبت میتجدید

-355سیق  س گا  اه موجب  س نامه شمار  
 :چنیق رأی  س   ستت 31/۴/13۷5

-چون اا وتع و تصویب قانون حفاظت و اهر  »

ی سز منااع آازی جمهوری ستالمی سیرسن مصو  ار سر
و  سز ستهام نید و ار سشته شدن عنوسن قاچاق 1۴/6/13۷۴

تهیه و عرته و فروش حمل و نگهدسری و ندور ماهیان 
 س گا  سنقال  سز سیق عنوسن محدو  و  نالحیت خاویاری

ار سشته شد  ستت لاس اا وتع سیق قانون  س گا  سنقال  
ااشد و سگرچه قانون نالح اه رتیدگی نمی ستالمی

ار سری سز منااع آازی جمهوری ستالمی حفاظت و اهر 
سیرسن قانون ماهوی ستت سما چون اا حاف سحاله مجازست 

 قانون نید  ر  ریای خزر 2مرتکبیق قاچاق موتوع ما   
 ر قانون سخیرسلتصویب و تعییق شدن مجازست  5۸مصو  

سیق  22د، قاچاق او ن جرسئم موتوع اند   ما   جدی
قانون منتفی شد  ستت و اه سیق سعتبار سز نظر شکلی هم 
 ر نالحیت و مرجع رتیدگی آن هم مدسخله نمو   و سمر 
نالحیت اه لحاظ سرتباط اا نظم عمومی و آمر  او ن آن 

های  رحال رتیدگی رس هم عطف اه ماتبق شد  و پروند 
اناارسیق موتوع مانحق فیه سز نالحیت  شو  وشامل می

ذستی  س گا  سنقال  ستالمی خارج و  سخل  ر نالحیت 
عام محا م عمومی شد  ستت لاس اا پایرش ستتدالل 
شعبه  وم  س گا  سنقال  ستالمی گرگان  ر عدم نالحیت 

قانون تیکیل محا م عمومی و سنقال   33اه ستتنا  ما   
)شعبه سول( حل  ر تر مقاه نالحیت  س گا  عمومی اند

 «اگر  سختالف می
شعبه سول  159۴/۷۴محتویات پروند   الته   (2

حکایت سز سیق  سر   ه  ر   س گا  عمومی اندر تر مق
آقای رحمت سهلل االغچی فرزند حسیق  ۷/9/1369تاریخ 

 ر یک فروند قایق پارویی  ر  ریا توتط مأموریق هنگ 
مرزی سترک  تتگیر و پس سز تحقیق سز وی توتط س سر  
سطالعات اندر تر مق اا توجه اه سعترسفاتی  ه نمو   اه 

گرگان معرفی و اه ستهام مباشرت   س ترسی سنقال  ستالمی
غضروفی و ستتحصال مجموعا  غیرمجاز ماهیان  ر نید

 ر  و مرحله تحت تعقیب قرسر گرفته   یلوگرم خاویار 16
 2۴/۷/13۷2و نهایتاً  ر مور  وی  یفرخوستت مورخه 

قانون مجازست نید غیرمجاز سز  2نا ر و اه ستتنا  ما   
شورسی  135۸مصو  تال  و خلیج فارس  ریای خزر

سنقال  تقاتای مجازست وی گر ید  ستتا شعبه سول 
حیق رتیدگی  ر تاریخ   س گا  سنقال  ستالمی گرگان
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پروند  رس اه س سر   اا ندور قرسر عدم نالحیت 25/۷/13۷۴

سرتال و تپس متا ر گر ید   ه اندر تر مق  شیالت
سلتصویب پروند  اه حسب مقررست موتوعه جدید

  س گستری همان شهرتتان فرتتا   شو ا

تر مق نیز پروند  رس اا توجه اه قانون  مدیر شیالت
ی سز منااع آازی جمهوری ستالمی ار سرحفاظت و اهر  

اه  س گستری شهرتتان اندر  1۴/6/13۷۴سیرسن مصو  
سرتال و تقاتای رتیدگی و سعالم نتیجه نمو    تر مق

ستتا اا سرجاع پروند  اه شعبه سول  س گا  عمومی اندر 
غیرمجاز  سیق  س گا  اا ستتدالل اه سینکه از  نید تر مق
 سشته  ه  عنوسن قاچاق ی غضروفی و تهیه خاویارهاماهی
های سنقال  نالح اه رتیدگی هستند و اند   ما     س گا 

ری سز منااع آازی ااا ناظر اه ار سقانون حفاظت و اهر   22
مجازست مرتکبیق سعمال ما ور و اه عبارت  یگر نوعی 

مجازست  ر قوسنیق تااق  ر سیق زمینه او   و  تغییر
محکمه رتیدگی  نند   ر نورت  سرتباطی اه نالحیت

عدم تصریح قانونی ندسر ا لاس قرسر عدم نالحیت خو  رس اه 
گرگان نا ر و  سعتبار نالحیت  س گا  سنقال  ستالمی
تری ستتان سرتال پروند  جهت حل سختالف اه  س گس

نظر ستتان  سشته  ه اه شعبه چهارم  س گا  تجدید
ثبت گر ید  ستت و  ۷5/6۸/۴سرجاع و اه  الته  مازندرسن

اا  29/1/13۷5-60سیق  س گا  اه موجب  س نامه شمار  
الیحه قانونی مجازست نید غیرمجاز سز  2توجه اه ما   

شورسی  135۸مصو  تال  و خلیج فارس  ریای خزر
 1سنقال  و اا سمعان نظر اه ما   وسحد  قانون سنالح ما   

و  29/12/1312سز قانون مجازست مرتکبیق قاچاق مصو  
قانون تیکیل  5ما    5و مستفا  سز اند  9/11/13۷3

موتوع  13۷3های عمومی و سنقال  مصو  تال  س گا  
س  ر نالحیت  س گا  سنقال  ستالمی تیخیص و معنونه ر

سز سیق رو اا تأیید نظریه  س گا  عمومی شعبه سول اندر 
تر مق و نتیجتاً سعالم نالحیت  س گا  سنقال  ستالمی 
گرگان و فسخ قرسر عدم نالحیت نا ر  سز ناحیه  س گا  
مزاور حل سختالف نمو   ستتا سینک اا توجه اه مرستب 

 .نمایدرح زیر سظهارنظر میمعروض فوق اه ش
فرمایید اا تصویب و طور  ه مالحظه میهمان»

ی سز منااع آازی ار سر سجرسی قانون حفاظت و اهر 
و اا توجه اه  1۴/6/13۷۴جمهوری ستالمی سیرسن مصو  

 های سنقال  ستالمیقانون ما ور  س گا  22اند   ما   
و  ماهیان خاویاری های مراوط اه نیدگرگان پروند 

رس  ه  ر جریان رتیدگی او   اا ندور  ستتحصار خاویار
جهت رتیدگی اه  س گا  عمومی اندر  قرسر عدم نالحیت

حصول سختالف  ر نالحیت  سند و ااسرتال  سشته تر مق
های ما ور سز طرف شعبه سول و چهارم  س گا   ایق  س گا 

 ر ستتنباط سز قوسنیق آرسء  نظر ستتان مازندرسنتجدید
متهافت نا ر گر ید  ستتا ادیق توتیح  ه شعبه سول اه 

 س گا  عمومی اند  31/۴/13۷5-355شرح  س نامه شمار  
اه رتیدگی  سنسته  ر حالی  ه شعبه  تر مق رس نالح

ارعکس  29/1/13۷5-60چهارم اه شرح  س نامه شمار  
 س گا  سنقال  ستالمی گرگان رس شایسته رتیدگی 

سز موس   3تیخیص  س   ستت اناء علی هاس  ر سجرسی ما   
ستافه شد  اه قانون آئیق  س رتی  یفری مصو  تال 

مومی محترم تقاتای طرح موتوع رس  ر هیئت ع 133۷
 «ا یوسن عالی  یور اه منظور سیجا  رویه وسحد  سر 

 
نمایند   س تتان  ل  یور نیز  ر سیق اار  چنیق 

  ند:سظهار نظر می
الیحه قانونی  2اا توجه اه سینکه طبق ما   »

، و خلیج فارس غیرمجاز سز  ریای خزر مجازست نید
های خاویاری و نید غیرمجاز ماهی 135۸مصو  تال 
 سشته و مجازست آن ارسار قانون  عنوسن قاچاق تهیه خاویار

اینی شد  ستت و طبق اند  مجازست مرتکبیق قاچاق پیش
- س ترسها و  س گا  ما   وسحد  قانون حدو  نالحیت 3

تیدگی اه جرسئم قاچاق  ر نالحیت مرجع های سنقال  ر
ما ور تعییق گر ید  ستت، لاس تغییر مجازست سیق نوع 

ی سز منااع آازی ار سر جرسئم  ر قانون حفاظت و اهر 
تغییری  ر نالحیت  س گا  سنقال   13۷۴مصو  تال 

 هد و  رخصوص جرسئم عنوسن شد  اه هر تقدیر نمی
الحیت  س گا  سنقال  خوسهد او ا نتیجتاً رتیدگی  ر ن

موجه  نظر ستتان مازندرسنرأی شعبه چهارم  س گا  تجدید
 «ا ااشماو   و معتقد اه آن می

 ر سیق اار  ترسنجام هیات عمومی  یوسن عالی 
  هد:گونه رسی می یور میاور  نمو   سیق 

غیرمجاز  الیحه قانونی نید 2گرچه اه شرح ما   »
نید  15/5/135۸مصو   و خلیج فارس سز  ریای خزر

همچنیق عرته،  ماهی خاویاری )تاتماهیان( تهیه خاویار
سجاز  شر ت  ها ادونفروش، حمل، نگاهدسری و ندور آن

سیرسن ممنوع سعالم و تصریح گر ید   تهامی شیالت
تعقیب و  مرتکبیق طبق قانون مجازست مرتکبیق قاچاق
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 22ما   «  »شوند لکق چون مقررست اند مجازست می

ی سز منااع آازی جمهوری ار سرقانون حفاظت و اهر  
مجلس شورسی ستالمی  1۴/6/13۷۴سن مصو  ستالمی سیر

سالجرسء شد  سز نظر مجازست الزم 1/۸/13۷۴ ه سز تاریخ 
سخف سز مجازست مقرر  ر ما   یک سنالحی قانون مجازست 

ااشد و سز جهات می 29/12/1353مرتکبیق قاچاق مصو  
 یگر هم مساعد اه حال مرتکب ستت اناارسیق اه حکم 

 13۷0مصو  مر س  ما   المیقانون مجازست ست 11ما   
 ر مور  جرسئم تااق ار وتع قانون ما ور تا ندور حکم 
قطعی مؤثر خوسهد او  و سز آنجا  ه مطلق وسژ   س گا  

قانون حفاظت و  22ما   «  »ما ور  ر قسمت سخیر اند 
اهر  ار سری سز منااع آازی جمهوری ستالمی سیرسن مصو  

ظهور  ر  مقید اه قید سنقال  نیست و 1۴/6/13۷۴
قانون  3و  1های عمومی  سر  و مقررست موس   س گا 

های عمومی و سنقال  هم سیق مطلب رس  تیکیل  س گا 
 -355نماید انا اه مرستب  س نامه شمار  تأیید می

 ه  نظر ستتان مازندرسنشعبه سول  س گا  تجدید 31/۴/۷5
 س گا   یتاه شرح آن  ر مقام حل سختالف اه نالح

سظهار نظر شد  اه س ثریت آرسء  عمومی اندر تر مق
-نتیجتاً نحیح و منطبق اا موسزیق قانونی تیخیص می

سز موس  ستافه شد  اه قانون  3شو ا سیق رأی ار طبق ما   
ها رسی  س گا ا 1/5/133۷مصو   آییق  س رتی  یفری
 «اسالتباع ستت ر موسر  میااه الزم 

 

. تحوالت ملی و بین المللی رای وحدت 4
 632رویۀ شماره 

ا  ر سیق رسی  یدیم  ه هیات عمومی  یوسن 1.۴
عالی  یور  و اازخور  سز قانون حفاظت و اهر  ار سری سز 

 ر  13۷۴منااع آازی جمهوری ستالمی سیرسن مصو  تال 
 قضایی مطرح نمو :تامان  

های عمومی  ر از  یکی سیق  ه ار نالحیت  س گا 
آنجا  ه  سز»رتیدگی اه جرم نید غیرمجاز تا ید  ر : 

ما   «  »مطلق وسژ   س گا  ما ور  ر قسمت سخیر اند 
قانون حفاظت و اهر  ار سری سز منااع آازی جمهوری  22

 مقید اه قید سنقال  1۴/6/13۷۴ستالمی سیرسن مصو  
های عمومی  سر  و مقررست موس  نیست و ظهور  ر  س گا 

های عمومی و سنقال  هم سیق قانون تیکیل  س گا  3و  1
«  » و سیق  ه مقررست اند «ا نمایدمطلب رس تأیید می

ی سز منااع آازی ار سرقانون حفاظت و اهر   22ما   

سخف و مساعد  جمهوری ستالمی سیرسن مصو  آن تال رس
قانون  22ما   «  »چون مقررست اند »تیخیص  س : 
ی سز منااع آازی جمهوری ستالمی ار سرحفاظت و اهر 
مجلس شورسی ستالمی  ه سز  1۴/6/13۷۴سیرسن مصو  

سالجرسء شد  سز نظر مجازست سخف سز الزم 1/۸/13۷۴تاریخ 
نون مجازست مجازست مقرر  ر ما   یک سنالحی قا

ااشد و سز جهات می 29/12/1353مرتکبیق قاچاق مصو  
 «ا یگر هم مساعد اه حال مرتکب ستت

قانون »هر  وی سیق اازخور ها سمروز اا تصویب 
اا سنالحات اعدی تال  1392 ر تال «  اال و سرز قاچاق
 ر ظاهر  نار رفته ستت ولی، ارسی رتیدن اه  139۴

تطح ااالتر  ر موسجه اا حقوق حفاظت سز ماهیان 
 خاویاری سیق  و اازخور  اایسته او   ستتا

سز نگا  ماهیت عمل نید غیرمجاز سیق ا 2.۴
چاق  اال و قانون قا 26ماهیان، قانون گاسر اا وتع ما ۀ 

قانون حفاظت و  22اند   ما ۀ  سرز، نوع عمل رس  ه  ر 
«  ممنوع ادون سجاز  شیالت»سز منااع آازی،  اهر  ار سری

تغییر  س   ستت: « قاچاق  االی ممنوع»او   ستت اه 
و ، عمل آوری، تهیه، عرته، فروش، حمل، نگهدسری نید»

 ه میزسن و مصا یق آن  و ماهیان خاویاری ندور خاویار
شو ، ادون مجوز سیق  تعییق می توتط تازمان شیالت

و سز « تازمان میمول مجازست قاچاق  االی ممنوع ستت
آن قانون،  ۴۴منظر نالحیت مرجع قضایی ارسار ما ۀ 

 س ترس و  س گا  سنقال   گی اه از  رس  ر نالحیترتید
قرسر  س   و سز ااقی ماند اه نالحیت  س گا   ستالمی

آمد  او ،  632عمومی  ه  ر رسی وحدت رویه شمارۀ 
 اال و سرز  رتیدگی اه جرسئم قاچاق»عدول  ر   ستت: 

سی، قاچاق  االهای ممنوع و قاچاق  تازمان یافته و حرفه
 اال و سرز مستلزم حبس و یا سنفصال سز خدمات  ولتی  ر 

های    س ترس و  س گا  سنقال  ستتا تایر پروند  نالحیت
 اال و سرز، تخلف محسو  و رتیدگی اه آن  ر  قاچاق

حکومتی ستتا چنانچه  تازمان تعزیرست نالحیت
سی، متهمان متعد   سشته و رتیدگی اه ستهام یکی  پروند 

سز آنان  ر نالحیت مرجع قضائی ااشد، اه ستهامات تایر 
آن چه سیق «ا شو  سشخاص نیز  ر سیق مرسجع رتیدگی می

ییرست نوشته اه  نبال تبییق آن ستت اررتی تبب سیق تغ
 و تحوالت ستتا

پیش سز اررتی سیق ستبا  اایست  تا ید ستت  ا3.۴
 ه سز جهت روش شناتی، منطق رسی وحدت رویه شمارۀ 
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هنوز اه  ارگرفتنی ستت؛ سمروز اا نسخ الیحه قانونی  632
مصو   و خلیج فارس غیرمجاز سز  ریای خزر نید
و ما   یک سنالحی قانون مجازست مرتکبیق  15/5/135۸

و وتع قوسنیق جدید اه شرح  29/12/1353مصو   قاچاق
توسند  ر حقوق سعتباری آن رسی میااال، سعتبار یا ای

حفاظت  ریای خزر و حمایت سز سیق ماهیان قرسر گرفته 
، اه 19۷3 ر فهرتت قرمز و میمول  نوسنسیون تال 

ن اخیی سز محیط زیست و همچنیق جلوگیری سز عنوس
های ما ی و معنوی تکرسر اروز سختالفات و  اهش هزینه

حل سختالف مرسجع قضایی  ر  یوسن عالی  یور، هم ارسی 
تو مند ااشد و هم ارسی رتیدگی اه  نظام عدسلت قضایی

جرسئمی  ه  ر زمان حکومت قانون تااق روی  س   ستت 
مالک و معیار ااشدا اه ایان  یگر، اررتی ستتدالل  یوسن 
عالی  یور  ر پیگر   سانی  ه پیش سز وتع قانون 

سند، موثر ستتا چرس  ه قاچاق  اال و سرز مرتکب جرم شد 
 ر ارگزیدن  س گا  عمومی   یوسن عالی  یور اه  رتتی

قانون حفاظت و اهر   22ارسی رتیدگی اه از  اند   ما   
 ند  ه هنوز هم سز منااع آازی  و ستتدالل می ار سری

 معتبر ستت:

قانون  22ما   «  »یکی سیق  ه مقررست اند  
هوری ستالمی ی سز منااع آازی جمار سرحفاظت و اهر  
مجلس شورسی ستالمی  ه سز  1۴/6/13۷۴سیرسن مصو  

سالجرسء شد  سز نظر مجازست سخف سز الزم 1/۸/13۷۴تاریخ 
مجازست مقرر  ر ما   یک سنالحی قانون مجازست 

ااشد و سز جهات می 29/12/1353مصو   مرتکبیق قاچاق
  یگر هم مساعد اه حال مرتکب ستت؛

ه مطلق وسژ   س گا  ما ور  ر قسمت  و سیق   
سز  قانون حفاظت و اهر  ار سری 22ما   «  »سخیر اند 

 1۴/6/13۷۴منااع آازی جمهوری ستالمی سیرسن مصو  
های عمومی مقید اه قید سنقال  نیست و ظهور  ر  س گا 

های  قانون تیکیل  س گا  3و  1 سر  و مقررست موس  
 نمایداسنقال  هم سیق مطلب رس تأیید می عمومی و

 26گا  سیق  و ستتدالل  ر ما ۀ نخستیق جلو  ا۴.۴
 139۴اا سنالحات  1392 اال و سرز مصو   قانون قاچاق

نمو  یافته  ه سمروز ااید حکم آن رس  ر  نار اند  سل ما ۀ 
ز منااع آازی جمهوری ی سار سرقانون حفاظت و اهر   22

قرسر  س ا یعنی  ر جمع میان  13۷۴ستالمی سیرسن تال 
توسند منجر سیق  و قانون و نحوۀ سعمال هر یک  ه گا  می

اه سحکام تفاوتی شو ، ار انیا  همیق رسی وحدت رویه 

سخف و مساعدتر  13۷۴ااید  ید  ه مقررست قانون تال 
سنالحات  اا 1392ستت یا مقررست قانون قاچاق تال 

اعدی چنیق ستت و تپس سز وسژۀ  س گا ،  ه گفته شد  
مرجع نالح رس  ظهور  ر  س گا  عمومی  سر ، نالحیت

 ریافتا ارسی سیق  ار اایسته ستت یکبار  یگر مقررست سیق 
  و ما   سز نظرها اگار :

 :قانون قاچاق 2۷مادۀ 
آوری، تهیه، عرته، فروش، حمل، ، عمل نید»

 ه میزسن و  و ماهیان خاویاری نگهدسری و ندور خاویار
شو ، ادون  تعییق می مصا یق آن توتط تازمان شیالت

 االی ممنوع  مجوز سیق تازمان میمول مجازست قاچاق
 «استت

 آن قانون:  22مادۀ 
 االی ممنوع گر   یا  هر س مرتکب قاچاق»

 االی ممنوع قاچاق رس نگهدسری یا حمل نماید یا افروشد، 
( 2۴( و )23شرح زیر و موس  )  اال اه عالو  ار تبط

  :شو  مجازست می
 اال تا    میلیون   ه سرزش سلفا  رنورتی

ااشد، اه جزسی نقدی معا ل  و تا  ( ریال000/000/10)
 ؛ ته ارسار سرزش  االی ممنوع قاچاق

 ا  رنورتی  ه سرزش  اال سز    میلیون 
( ریال 000/000/100( تا یکصد میلیون )000/000/10)

ااشد اه جزسی نقدی معا ل ته تا پنج ارسار سرزش  االی 
سرزش  اال سز یکصد  ؛ پا  ر نورتی  هممنوع قاچاق
( تا یک میلیار  000/000/100میلیون )

( ریال ااشد اه ایش سز شش ما  تا  و 000/000/000/1)
تال حبس و اه جزسی نقدی معا ل پنج تا هفت ارسار 

 سرزش  االی ممنوع قاچاق؛ 
تا  ر نورتی  ه سرزش  اال ایش سز یک میلیار  

پنج تال ( ریال ااشد اه  وتال تا 000/000/000/1)
حبس و اه جزسی نقدی معا ل هفت تا    ارسار سرزش 

 ؛  االی ممنوع قاچاق
 ر نورتی  ه سرزش عرفی )تجاری(  -1تبصر  

میرواات سلکلی میمول اندهای )سلف( و ) ( سیق ما   
ااشد مرتکب عالو  ار جریمه نقدی مقرر  ر سیق ما   اه 

 «اشو  محکوم می مجازست حبس سز شش ما  تا یک تال
سز  قانون حفاظت و اهر  ار سری 22اند   ما ۀ  

 منااع آازی:



 1399 تانتااس ،2، شمار ۷3رسن،  ور  یس یعیالت، مجله منااع طبیش 22۴

 
آوری، عرته، فروش، حمل و نقل،  ، عملنید»

های خاویاری و  نگهدسری وسر ست و نا رست سنوسع ماهی
و مرتکب یا ستت   ممنوع ادون سجاز  شیالت خاویار

مرتکبیق اه جزسی نقدی تا ته ارسار سرزش محصول 
متناتب اا نوع و میزسن نید( و حبس یک تا ته ما   )

 ر نورت تکرسر جرسئم مقرر  ر سیق اند  .شوند محکوم می
 س گا  مرتکب یا مرتکبیق رس عالو  ار جزسی نقدی مقرر 
  اه نو  و یک روز تا شش ما  حبس تعزیری محکوم

 «ادنمای می
 روشق ستت  ه سحکام قانون حفاظت و اهر  ار سری

 اال و سرز سخف او   و  نسبت اه قانون قاچاق 13۷۴تال 
نسبت اه  سانی   اه حال متخلف مساعدتر ستت سز سیق رو،

قاچاق مرتکب از   1392 ه پیش سز وتع قانون تال 
ند، هم سز جهت میزسن سشد  22موتوع اند  سل ما   

 س ترس و  س گا  حکومت  مجازست و هم سز نگا  نالحیت
  سر ا

اا وجو  سیق،  ر وتعیت  نونی سرتکا  جرم  ا5.۴
اا عنایت اه  13۷۴قانون تال  22موتوع اند  سل ما ۀ 

 اال و سرز تال  قانون قاچاق ۴۴و ما ۀ  2۷نرسحت ما ۀ 
اا سنالحات اعدی، سز جهت تعقیب و تحقیق و  1392

  س ترس و  س گا  سنقال  ستالمی محا مه،  ر نالحیت
ستتا س سر  حقوقی قوۀ قضاییه نیز نظری همسو  س   

سیق قانون یا  شد ، چنیق  ۴۴سز مفا  ما ۀ » ااا ستت: 
 االی ممنوع و  و   ه جرسئم قاچاقشستتنباط می

آن قانون  ه  ر حکم قاچاق  26و  25مصا یق موس  
رتیدگی  س ترس و  س گا   سند،  ر نالحیت االی ممنوع
-Opinion No 1923/94/7« )سنقال  ستت

04/10/2015 ; Shahheidaripour et al.,  
 (ا 2016

چرسیی سیق تغییر سز نگا  پووهند ، سز یک تو  ا6.۴
ماهیان موتوع اند  سل ما ۀ  او ن جرم نید  ر سقتصا ی

رییه  سر  و سز توی  قانون حفاظت و اهر  ار سری 22
 یگر، اا سندیی   سنیمندسن شیالت  ر لزوم تقویت 

های قرسر گرفته  ر اه سیق گونهحفاظت و توجه اییتر 
 فهرتت همسو ستتا 

سز نگا  سقتصا ی، از  قاچاق  ر یک زنجیرۀ  ا ۷.۴
مالی و سقتصا ی محقق شد  و اه قوت گرفتق انیه مالی 

سنجامدا اه ایان  یگر، ازهکارسن آن  ر یک تجارت تیا  می
تو  اسیار ااالی قاچاق  اال موجب شد  ستت سازسرها و 

تکا  سیق از  رشد  ندا پس سگر نگا  سمکانات سر
غیرسقتصا ی اه یک جرم سقتصا ی وجو   سشته ااشد، 

شو ا خاویار عمال اا ماهیت و سنل آن جرم ارخور  نمی
 ریای خزر، اا سرزش سقتصا ی ااال تنها یک ما ۀ غاسیی 
نیست  ه ستتحصال آن  ر سمنیت غاسیی مر م سقدسمی اه 

ا ی و تولید زنجرۀ مالی شمار آیدا سرزش و اهرۀ سقتص
ترستر تو ،  ر سحتماالت خطر  تتگیری سیا ی و تبط 

توسند هنوز و مصا ر  سموسل و س وست نید و شناور، می
مقرون اه نرفه ااشدا ار سیق ستاس، ااید نوع وس نش 
حقوقی نیز متناتب اا آن، وس نش سقتصا ی ااشد  ه سیق 

محقق شد  و  139۴اا سنالحات  1392سمر  ر قانون تال 
ارخور  شدیدتر شد  ستتا ارخی پووهیگرسن پس سز 

سند  ه تطح مطالعه پاییق  ر تحقیقی مفصل تا ید  ر  
غیرقانونی، ای  ااالی نید ایق نیا سن، منافع سقتصا ی

سطالعی یا  م سطالعی نیا سن سز قوسنیق و مقررست و پیگر  
اازرتی، تحت فیار او ن سز سحتمالی، تطح گیت و 

ناحیه قاچاقچیان، شدت و تعف مجازست، اه  ار نگرفتق 
نیا سن غیرقانونی  ر ننایع پرورش آازیان منطقه و همه 
رس سز جمله عوسمل موثر  ر نید ای رویه  ر توسحل غرای 

(ا سییان Alinejad et al,. 2017) ستت  ریای خزر
 ر مجموع، سیق مطالعه ار نقش » نند  ه تونیه می

 ند  ه غیرقانونی تا ید  ر   و  اللت می پیچید  نید
، سجتماعی، تیاتی و حقوقی ارهم  نش عوسمل سقتصا ی

می توسند تاثیر زیا ی  ر شدت وقوع نید غیرقانونی  ر 
ساعا  مکانی و زمانی خاص  سشته ااشدا مدیریت مطلو  
منااع  ریایی مستلزم سیق ستت  ه تمامی عوسمل اه طور 
یکپارچه  ر نظر گرفته شوندا  ر نتیجه، هماهنگی 
تازمان های مرتبط  ر تطوح ملی و ایق سلمللی  ر ستخاذ 

توسند نقیی اسیار حیاتی  ر و سجرسی  رتت قوسنیق می
 ریایی اه  پایدسر سز منااع طبیعی حفاظت و اهر  ار سری
 .,Alinejad et al« )سیفا  ند خصوص  ر  ریای خزر

 (ا2017
پس، سگر قرسر ستت سیق ماهیان ارسی  یورهای 
 نار ، سرزی هم پای  سرزآوری نفت ایاور  و تنگدتتی 
مر م منطقه رس ارطرف  ند، ااید  االیی اا سرزش سقتصا ی 

نظام حقوقی قاچاق اه شمار آید  ه سز هر جهت میمول 
ستتا نظام حقوقی قاچاق اا ارخور  تلب مالکیت 
نامیروع سز ناقضان قانون و تبط یا مصا رۀ سموسل و س وست 
-سیق  ار، اا قدرت سقتصا ی پیتیبان سیق  ار مبارز  می
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 ند و سز سیق رو،  ارآمدی اییتری نسبت اه نظام عدسلت 

 تزس هی محض  سر ا
ریی   یگر سیق نگرش رس ااید  ر سنقرسض  ا ۸.۴

ماهیان خاویاری اه تبب اا آلو گی  ید  ه  ر تعهدست 
ایق سلمللی  یور ما نمو   سشته ستتا پووهیگرسن نوشته 

های ایش سز حد ناشی سند  ه سیق ماهیان اه تبب آلو گی
و  های نفتی، ورو  سنوسع تموم  یاورزیسز فعالیت

 ها و  ریای خزرهای ننعتی و خانگی اه رو خانه فاتال
ا پس سفزون ار نید غیرمجاز و 5 ر حال سنقرسض هستند

قاچاق سیق ماهیان  ر حال سنقرسض، آلو گی نیز عامل 
 یگری ستت ارسی تیدید حفاظت  ه  ر قانون قاچاق 

پایرفته شد  ستتا ار همیق انیا   1392 اال و سرز تال 
و سنول، پنج  یور عضو سیق  نوسنسیون، اا لحاظ تق 
 ااالی الوغ سیق ماهیان و رتیدن ذخیر  ماهیان خاویاری

، توسفق 2015ای رویه  ر تال  تریق حد و نیداه پاییق
تال ممنوعیت نید رس سجرس نمایند و چون  5 نند تا می

  رتید،اه پایان می 2019سیق مدت تا پایان تال 
ا 6شو تمدید می 2020محدو یت ااال تا پایان تال 

 نوسنسیون تهرسن ستت  1۴مبنای سیق توسفق، ما ۀ 
(Pourkazemi, 1999 ): 

سی نسبت اه های متعاهد توجه ویو طرف -ا1»
حفاظت، نگهدسری، سحیاء و ستتفا   منطقی سز منااع زند  
 ریایی خوسهند  سشت و تمامی سقدسمات الزم رس ار ستاس 
علمی تریق مدسرک قاال  تترس  ر موسر  زیر اه عمل 

 خوسهند آور :
و سفزسیش توسنائی منااع زند  جهت  توتعه -سلف

 
 ه اه  13۸۴مصو  «  نوسنسیون حفاظت سز محیط زیست  ریایی  ریای خزر» 2ما ۀ ا  5

چنیق آور    5سجرسیی گر ید  13۸5معروف ستت و سز تال   « نوسنسیون تهرسن»
سز  لیه منااع  هدف سیق  نوسنسیون، حفاظت سز محیط زیست  ریای خزر»ستت: 
نگهدسری، سحیاء و ستتفا   منطقی و پایدسر سز منااع    نند  سز جمله حفاظت، آلو  

ا سیق  نوسنسیون  ه اه  رتتی اه سنول حقوق «ااشدایولوژیکی  ریای خزر می
چنیق آور   « سنول»ذیل عنوسن  5محیط زیست سعالم سحترسم نمو   ستت  ر ما   

های متعاهد  ر سقدسمات خو  اه منظور نیل اه سهدسف سیق  نوسنسیون و طرف»ستت: 
سنل  -سجرسی مفا  آن، سز جمله سز طریق سنول زیر رسهنمایی خوسهند شد: سلف 

سحتیاطی  ه اه موجب آن  ر نورتی  ه تهدید جدی یا خسارت جبرسن ناپایر اه 
توسند وجو   سشته ااشد، فقدسن سطمینان علمی جامع نمی محیط زیست  ریای خزر

اه عنوسن  لیلی ارسی اه تعویق سندسختق سقدسمات مقرون اه نرفه ارسی جلوگیری سز 
 نند ،  ه  سنل پر سخت توتط آلو   -   .   قرسر گیر خسارت مزاور، مور  ستتفا

سز جمله جلوگیری،  نترل و  اهش رس  های آلو گی اه موجب آن آلو    نند  هزینه
محیط زیست  سنل  تترتی اه سطالعات مراوط اه آلو گی -گیر ا ج اه عهد  می

های متعاهد حد س ثر سطالعات ممکق مراوط ،  ه طبق آن طرف ریایی  ریای خزر
 «ا هندرس  ر سختیار یکدیگر قرسر می

سیرسن: ممنوعیت  راک: رییس تازمان شیالت ا ارسی  یدن گزسرش رئیس تازمان شیالت 6
تمدید شد، خبرگزسری رتمی  2020تا پایان تال  تجاری ماهیان خاویاری نید

 ا139۸ ی ما  تال  11مورخ  ۸3616۷6۴جمهوری ستالمی سیرسن سیرنا،  د خبر 

نگهدسری، سحیاء و ستتفا   منطقی سز موسزنه زیست 
و  تغایهمحیطی اه هنگام رفع نیازهای سنسانی  ر مور  

 و سجتماعی؛  ارآور ن سهدسف سقتصا ی
های  ریایی  ر  حفظ یا سحیای جمعیت گونه - 

تطوحی  ه اتوسند حد س ثر محصول پایدسر و اا  یفیت 
مراوط  مطلو  رس توتط عوسمل زیست محیطی و سقتصا ی

 ها، تولید  ند؛ و اا  ر نظر گرفتق روساط ایق گونه
های  ریایی اوتیله  تضمیق سینکه گونه -ج

 ار سری اییتر  ر معرض خطر نیستند؛  اهر 
و ستتفا   سز تورهای ماهیگیری  ترویج توتعه - 

های  گونه هائی  ه تایعات رس  ر نید سنتخاای و شیو 
-های غیر هدف اه حد سقل می هدف و نید فرعی گونه

 رتاند؛ 
های  ریایی  حفاظت، نگهدسری و سحیاء گونه -  

 اومی  میا  و  ر معرض خطر؛ 
های سی و زیستگا  حفاظت سز تنوع گونه -و 

های  ر معرض خطر و نیز  های  میا  و گونه گونه
 های آتیب پایراس وتیستم
ها اه پروتکل های متعاهد  ر توتعهطرف -ا2

گرفتق سقدسمات الزم ارسی حفاظت، منظور اه عهد  
نگهدسری و سحیای منااع زند   ریایی همکاری خوسهند 

 «انمو 
اا سنالحات  1392تال   اال و سرز قانون قاچاق

نیز پس سز رسی وحدت رویه شمار   139۴اعدی تال 
و  ر زمان سیق توسفقات ایق سلمللی پایرش  632

محدو یت نید، اه منظور تیدید مرسقبت و حفاظت، اه 
تصویب رتید  ستت چرس  ه منطقی نیست  ه یک  یور 
مانند سیرسن ممنوعیت مطلق نید رس اه حد سعلی اپایر  و 

و منااع آن  های  یگر  ه آنان نیز  ر  ریای خزر یور
تهیم هستند، آزس سنه سقدسم اه نید سیق ماهیان نمایندا 

قانون  26توجه اه سیق سمر، پر   سز تصریح مقنق  ر ما ۀ 
 هد چرس قانونگاسر  سر  و نیان می اال و سرز ارمی قاچاق

  اینااینی ممنوعیت مگر اه سجاز  تالش نمو   سز رویکر
سز منااع آازی  شیالت  ر قانون حفاظت و اهر  ار سری

-رس ممنوع می سیق نید ،  ه ای سجازۀ شیالت 13۷۴تال 

 رس اپایر ا« ممنوعیت مطلق قانونی» سنست  ور شو  و 
ز  نید غیرمجاز سثر  یگر سیق تحول ماهوی ا ا 9.۴

ماهیان خاویاری و تعهد ایق سلمللی  یور ما ستت  ه اه 
 توسند ارسی نیدنیز سینک نمی ااور نگارند ، تازمان شیالت
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سیق ماهیان هرگونه مجوزی نا ر  ند مگر ارسی تحقیقات 
و تکثیر اه نحوی  ه اه هیچ روی مصدسق نید نباشدا اه 

و  سیق  ه هم  پنج گونه تاتماهیان  ریاری خزر،  ر وی
ستحا یه ایق سلمللی حفاظت » 2010فهرتت قرمز تال 

توسند اه سیق ( قرسر  سرند و  یور ما نمیIUCN« )طبیعت
توجه ااشد و چیزی سز شدت خوستت ایق سلمللی ای

حمایت اکاهدا وسنگهی، سلزسمات جهانی ارخاتته سز 
های حیوسنات و  سلمللی گونه  نوسنسیون تجارت ایق»

منعقد « گیاهان وحیی  ه  ر معرض نااو ی قرسر  سرند
 ه  یور ما نیز ادسن  ر تاریخ  19۷3شد   ر تال 

اه موجب قانون، سلحاق شد  ستت چنیق  16/۴/1355
شو  گفت، حمایتی رس سیجا  نمو   ستت تا جایی  ه می

-یا نید ماهیان خاویاری  ه  ر فهرتت قرمز هستند ت

تریق نوع تجارت ستت  ه ااید اا آن سز نگا  حقوقی اه 
شدیدتریق وجه مقااله نمو ا سز سیق رو، رویکر  شدیدتر 

اا سنالحات اعدی  1392قانون قاچاق  اال و سرز  ر تال 
رس ااید رویکر ی موسفق اا حقوق و تعهدست  نوسنسیونی 

  یور ما  سنستا
رتد  ه  ر اا سیق ونف، چنیق اه  ید  می ا 10.۴

سیق سیام  ه نید ار انیا  حقوق  نوسنسیونی و حقوق 
ملی، ممنوع ستت، ر ق  یگر حفاظت، پایش مدسوم 

هایی ستت  ه استر و زیستگا  سنلی سیق ماهیان  نار 
ستت تا چنانچه عمدس یا ستفاقا نیدی روی  هد، اا آن 
ارخور  شو ا گرچه گفته شد، عوسئد نید غیرمجاز  ر 

شو  ولی، ار نگارند  معلوم ه خزسنه وسریز میحقوق ملی ا
نیست  ه عوسئد نید غیرمجاز و ممنوع  ر زمان 
ممنوعیت ایق سلمللی،  ر نورت ارخور  قضایی متعلق اه 

شو  سز نندوقی ایق سلمللی ارسی هزینه  یستا آیا می
 ر  عوسئد نید غیرمجاز تخق گفت  ه اتوسند اا سیق 

فظ و حرستت سز سیق ماهیان منافع، گامی الندتر ارسی ح
 ار سر ؟ 

 

 گیری نهایی نتیجه. 5
حقوق ماهیان و اه ویو  حقوق ماهیان خاویاری  ا 1.5

سمروز سز نیاز ملی شدن گار  ر   و اه یک ترورت ایق 
سلمللی شدن رتید  ستتا روزگاری قطع  تت ایگانگان 
 ر سیق ننعت سولویت ملی او   ه محقق شد سما، سمروز 

 سنیمندسن شیالت و محیط زیست  ریای خزر،  های س  
پای اه عرنه نها   و فکر ایق سلمللی رس  ر عمل محلی 

  هداتوتعه و ترویج می

میان تحوالت حقوق سیرسن  ر پییا ندور  ا 2.5
و پسا سیق رسی، تیااه نیستا چنیق اه  632رسی شمار  

شناتانه  ر حوز  رتد  ه رشد مطالعات آتیب ید  می
و محیط زیست سز یکسو، و سرزیاای نوع نگا  اه  شیالت

جرم نید غیرمجاز سز توی  یگر، حقوق سیرسن رس اه توی 
اازنگری حقوق ماهیان خاویاری  ر قانون قاچاق  اال و سرز 
ار ؛ ممنوعیت مطلق  ر تیاق قاچاق  االی ممنوع نمو  
یافتا اه سیق توجه و همت ملی ااید همسویی حقوق ملی 

قوق  نوسنسیونی رس سفزو ا حقوق و تعهدست سیرسن اا ح
 2،  ه  ر ما ۀ 13۸۴ نوسنسیون  ریای خزر  ه اه تال 

آن آمد  چیزی ایش سز ممنوعیت میروط اه سجاز  
هدف »شیالت رس فرس روی نظام حقوقی سیرسن نها ا تحقق 

حفاظت سز محیط زیست  ریای »یعنی « سیق  نوسنسیون
  سز جمله حفاظت، خزر سز  لیه منااع آلو    نند 

نگهدسری، سحیاء و ستتفا   منطقی و پایدسر سز منااع 
خوییکاری اییتری رس ار گر ۀ « ایولوژیکی  ریای خزر

  هدا یورهای عضو  نوسنسیون قرسر می
نیان  س   ه  632رسی وحدت رویه شمارۀ  ا 3.5

ها  ر ماهیان و قرسرگرفتق آنخطر جدی سنقرسض تاس
ر آلو گی فزسیند   ریای خزر و نید فهرتت قرمز،  ر  نا

غیرمجاز ته پای  نگا  ملی و ایق سلمللی اه سیق ماهیان رس 
 هند  ه هیچ ستکایی اه سیق ته پایه اا لغزش تیکیل می

 هد هر یک ممکق نیستا سیق نتیجه نیان می
توسنند اه اازخور  مطالعات و  سنیمندسن علم شیالت می

سی خوش ایق رست تا سندسز تحقیقات خو   ر قوسنیق و مقر
ااشند و چیم  سشته ااشند اه پایرش رویکر هاییان  ر 
قوسنیق و مقررست حفاظت و حمایتا سز توی  یگر، رسی 

 هد  ه حقوقدسنان نیز نباید و نیاید نیان می 632شمار  
اه تیمای  تتوری و تجویزی  سنش حقوق اسند   نندا 

تعیت، سمنیت آنان ااید پیش رفته و حقیقت شمار، و
ماهیان خاویاری رس  ه مور  پووهش  سنیمندسن علوم 
شیالت ستت ابینند و اا گسترش نگا  اه محیط زیست 
 ریای خزر و زیستگا  جانورسن آن  ریا، اه نقد و اررتی 

های قضایی اپر سزند و  ر قوسنیق و مقررست و وس اوی رسی
 مسیر حفاظت ملی و ایق سلمللی حر ت  نندا 

اا  632اه هر روی، رسی وحدت رویه شمارۀ  ا ۴.5
هم   وتاهی و سقتصار  ر ایانش، ارگی ستت ارند   ر 
 تت تازمان شیالت ارسی حضور  ر عرن  ایق سلمللی 
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حفاظت سز ماهیان  ریای خزر چرس  ه اه خوای سرس ۀ 
جدی عالی تریق مرجع قضایی رس  ر عرن  ملی ارسی 

اسر ا سیق آور ۀ گمخاطبان ایق سلمللی اه نمایش می
 سرزشمندی  ر حقوق ایق سلملل  ریای خزر ستتا

سیق رسی اه یک وسقعیت  یگر نیز توجه  سر ا  ا 5.5
محل وقوع از  نید غیرمجاز  ه  ر ستتان گلستان اروز 
نمو   ستتا سز نگا  حقوقی محل جغرسفیایی یک رفتار 
ممنوع یا غیرمجاز نخستیق موتوع تحلیل و اررتی 
نیستا  ر حاشی  یک رفتار مجرمانه اه محل و شیو  

شو  تا سحیانا عوسمل خته میوقوع و شرسیط جغرسفیایی پر س
تسهیل  نند  رفتار مجرمانه پایید  شو ا اا وجو  سیق، 

رتد  ه  ر علوم شیالت و محیط چنیق اه  یدگان می
زیست، شناخت محل جغرسفیایی اروز یک پدید ،  ر توجه 

اییتر و گسترش نظارت سثر  سر ا  سنیمندسن سیق علوم 
رچه تعدس  ااالی توسنند  ر  ید   سشته ااشند  ه گمی

ها و طرح موتوع  ر موسجه  قضایی موجب تعارض رسی
شو   ه اا رسی سیق هیات عمومی  یوسن عالی  یور می

شو  و تاز و  ار حقوقی اه هیات یکنوسخت تازی می
رتد ولی،  ر علم شیالت و محیط زیست سیق پایان می

 632خو  ترآغاز توجه و نگا  و مطالعه ستتا رسی شمارۀ 
توسند اا ترتیم محل اررز سختالف مبنای رسی، توجه می

  سیق  سنیمندسن رس اه خو  جلب نمایدا   
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