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استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت -1394/6/21 :تاریخ تصویب)1394/11/12 :

چکیده
یکی از چالشهای پیش روی هوانوردی ،مسئلۀ هواپیماربایی و نحوۀ مقابله با آن است .در چارچوب گسترده،
یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیماربایی در پایان دهۀ  60آغااز داد .ایاو مو او باهطاور ززیای در
کنوانسیون  1969توکیو درج دد ،لیکو بهدلیل اهمیت آن بهطور زداگانه در یک سند معاهداتی مستقل باا
عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون الهۀ  1970مطرح دد .ایو ساند
معاهداتی ،بر یک زرم مشخص ،یعنی تصرف غیرقانونی هواپیما در هوانوردی کشاوری بایوالمللای متمرکاز
است .به باور نگارنده کنوانسیون الهه ،به هدف اولیۀ خود دست یافت و بالفاصله یه یکی از مقبولتریو اسناد
بیو المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل دد .با وزود ایو ،تحاوال پاا از یاازده سابتامبر و باروز
چالشهای حقوقی زدید ،سبب دد تا در  2010در کنفرانسی که در پکو تشکیل دد ،دو سند بایوالمللای
زدید معرفی دود و به تصویب برسد .یکی از ایو اسناد پروتکل  2010پکو بود که کنوانسیون الهاۀ 1970
را تکمیل کرد و به دیوههای مختلف ایو کنوانسیون را تقویت کارده اسات .نوداتار کناونی باه م امتاریو
زنبههای بهروزددۀ مقررا بیوالمللی حاکم بر مقابله با پدیدۀ هواپیماربایی در پرتو ایو اسناد میپردازد.

واژگان کلیدی
امنیت هوانوردی ،پروتکل پکو ،زرمانگاری ،کنوانسیون الهه ،هواپیماربایی.

* h_mahmoudi@sbu.ac.ir
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مقدمه
مو و مقابله با ناامنی در هوانوردی همراه با پدیدۀ استفاده از هواپیما دغدغۀ دولتها باوده اسات،
اما بر خالف سایر زنبههای حقوقی عمومی و خصوصی هوانوردی ،قاعادهمناد سااختو زنباههاای
ززایی هوانوردی از دهۀ دصت میالدی مورد توزه زامعۀ بیوالمللی قرار گرفت .کاافی اسات ایاو
تاریخ با تاریخ اخترا و استفاده از هواپیما که از آغاز قرن بیستم درو مایداود ،مقایساه داود تاا
دریابیم که ایو فاصلۀ زمانی دایان توزه است ،زیرا اوالً در سالهای آغازیو فعالیتهای هواپیماایی
کشوری ،مسائلی مانند حاکمیت دولتها بر فراز سرزمیو خاود ،ایمنای هاوایی و همننایو زباران
خسار مورد توزه دولتها بود و ثانیاً اقداما تروریستی هوایی در آن دوره کمتر اتفاق میافتاد تاا
بر مبنای آن ،زامعۀ بیوالمللی درصدد مقابله با آن بادد .اولایو تاالب بارای هواپیمارباایی در 21
فوریۀ  1931در پرو اتفاق افتاد و دوردیان پرویی از فرمانده هواپیما تقا ا کردند که هواپیماا را در
نقطۀ مورد نظر آنان فرود آورند ،لیکو بهدلیل امتنا فرمانده از ازابت خواستۀ آنان ،موفا نشادند.
همننیو اولایو هواپیمارباایی موفا هفاده ساال بعاد در  1948در چایو و در مسایر ماکاائو باه
هنگکنگ رخ داد ) .(Pociask, 2003: 1بنابرایو اقداما مخل امنیت هوانوردی دستکم در دهاههاای
اولیۀ پرواز هواپیماها ،آن اندازه زدی نبود تا زامعۀ بیوالمللی را به واکنش وادار کند.
فعالیتهای هواپیماربایی تقریباً در تمامی دنیا و اغلب در خاورمیانه و منطقاۀ کاراییاب رخ داده
است ) .(Elias, 2010: 6بهطور کلی از  1948تا  1957تعداد 15فقره هواپیماربایی رخ داد .از  1958تاا
 1967ایو تعداد به  48فقره و از  1968تا  1977به  414فقره افزایش یافت ،بهطاوریکاه تن اا در
 1968و  1969تعداد  82مورد هواپیماربایی ثبت دده است ) .(ibidمالحظه میدود که به مرور در
دهۀ  60و  70میالدی ،زامعۀ بیوالمللی داهد افزایش ارتکاب انوا زرایم در آسمانهاست .در ایو
دو دهه ،داهد تالب برای پیشگیری و مقابله با هواپیماربایی هستیم و سه سند معاهداتی توکیاو در
 ،1963الهه در  1970و مونترال در  ،1971زیر نظر ساازمان هواپیماایی کشاوری بایوالمللای باه
تصویب رسید .ایو اسناد در زمرۀ اولیو اسناد بیوالمللی معاهداتی در زمینۀ مقابله با تروریسام نیاز
بهدمار میروند و در ایو زمینه پیشگام هستند .ایو اسناد بیوالمللی با اقبال نسابتاً خاوب زامعاۀ
بیوالمللی موازه دد و هدف آن زرمانگاری اقداما علیه هوانوردی بیوالمللی کشوری و همننایو
تس یل همکاری میان دولتها در زلوگیری از بی کیفری اختاللکنندگان در امنیت هوانوردی بوده
است .در میان زرایم ارتکاابی زارم هواپیمارباایی یکای از خطیرتاریو زارایم مرباو باه امنیات
هوانوردی است .بهطور مشاخص کنوانسایون مقابلاه باا تصارف غیرقاانونی هواپیماا (الهاه 1970
بهمنظور مقابله با پدیدۀ هواپیماربایی به تصویب رسیده است ) .(Abeyratne, 2010: 230با توزه به ایاو
اسناد و اقداما ایکائو و دولاتهاا در چاارچوب امیمۀ دامارۀ  17کنوانسایون دایکاگو ،تعاداد
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هواپیماربایی از  1978تا  1987به  260فقره و در بیو سالهاای  1988تاا  1997باه تعاداد 180
فقره کاهش یافت ) (Pociask, 2003: 1؛ ایو روند در دهههای بعدی و تا کنون سیر نزولای پیادا کارده
است.
دلیل دداواری مباارزه باا هواپیماارباایی در ایاو واقعیات ن فتاه اسات کاه هواپیماهاا بسایار
صدمهپذیرند و اینکه نه تن ا اقداما مجرمانه بلکه حتای نحاوۀ مقابلاه باا آن نیاز پرخطار و قابال
پیش بینی است .نزا میان گروه پروازی و هواپیمارباها ممکو است منجر باه از دسات رفاتو کامال
کنترل هواپیما دود .بهعالوه ،اگر مرتکبان و حتی گارد پرواز ،از سالح استفاده کنند ،ممکو است به
هواپیما ،مسافران و بار ،خسار اساسی وارد آید .همننیو ممکو است بهدلیال نااتوانی هواپیماا در
رعایت مقررا ترافیک هوایی حادثه یا سانحهای رخ دهد .اینکه ممکو است کمبود سوخت بهوزود
آید و در ن ایت گروه پروازی با یک فرودگاه مشخص و آییوهای فارود آن آدانا نباداند (Diederiks-
).Verschoor, 2006: 298

در گذر زمان ،با وقو حوادث یازده سبتامبر  2001مسائل مربو به هوانوردی تحت تأثیر قارار
گرفتند و نظر به اینکه معاهدا هوایی امنیتی گذداته خا هاای قاانونی بارای برخاورد باا برخای
اقداما تروریستی مانند اقداما تروریستی  11سبتامبر دادتند ،زامعۀ بیوالمللی درصدد باازبینی
چارچوب حقوقی همکاری بیوالمللی در مورد اقداما تروریستی دد .در واقع ،حوادث  11سبتامبر،
مسئلۀ کارامدی نظام حقوقی بیوالمللی حاکم بر امنیت هواناوردی را باه چاالش کشاید (Acharya,
) .2008: 107ازایورو طبیعی بود که ایکائو مجدداً دست به کار دود .ایو فرایناد مطالعااتی تقریبااً ناه
سال به طول انجامید تا اینکه در  2010در کنفرانسی در پکو ،دو سند بیوالمللی زدیاد معرفای و
تصویب دد ) .(WITTEN, 2010: 141یکی از ایو اسناد پروتکال مکمال کنوانسایون مقابلاه باا تصارف
غیرقانونی هواپیما موساوم باه پروتکال پکاو  2010و ساند دیگار کنوانسایون مقابلاه باا اقاداما
غیرقانونی مربو باه هواناوردی کشاوری موساوم باه کنوانسایون پکاو  2010باود کاه زاایگزیو
کنوانسیون مقابله با اقداما غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری موسوم به کنوانسیون مونترال
و پروتکل مقابله با اقداما غیرقانونی خشونتبار در فرودگاههایی که هوانوردی کشوری بایوالمللای
را انجام میدهند ،مصوب  1988دده است و البته هنوز الزماالزرا نشدهاند.
ایو نودتار تالب میکند تا مقولۀ مقابله با زرم هواپیماربایی را در پرتو کنوانسیون الهۀ 1970
و پروتکل پکو  2010تشریح کند .در ایو چارچوب ،مو آنکه عفهای کنوانسیون الهاۀ 1970
را مطرح میکند ،به ایو پرسش پاسخ میدهد که پروتکل پکو  2010باه چاه نحاو تقویاتکننادۀ
ساختاری دد که در دهۀ هفتاد بنای آن مستقر دد و در ن ایت به ایو مسئله میپردازد که با توزه
به تحوال زدید آیا میتوان امیدوار بود که ایو اسناد کارامد بادند.
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جایگاه قانونی سازمان هواپیمایی کشوری بینالمللی در مقولۀ امنیت هوانوردی
یکی از م متریو اهداف سازمان هواپیمایی کشوری بیوالمللی (ایکائو برآورده کاردن نیااز مردماان
ز ان در مورد حملونقل ایمو ،منظم و کارامد و اقتصادی است .اگرچه مقابله با تروریسم در ساند
مؤسا ایو سازمان یعنی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بیوالمللای ( 1944کنوانسایون دایکاگو
مشاهده نمیدود ،استفاده از واژههای «ایمو» 1و «ایمنی» 2لزوماً زنبههای مربو به امنیت را نیاز
در برمیگیرد) . (Kraśnicka, 2011: 129به ایو دلیل که در دو دهۀ اول فعالیات ایکاائو مو او امنیات
هوانو ردی در معنای خاص آن مورد توزه ایو سازمان نبود .حتی اسنادی که بعدها تصویب میدود
و مستقیماً مو و امنیت هوانوردی است ،مثل کنوانسیونهای توکیو ،الهه و مونترال ،نیز باهزاای
امنیت ،از واژۀ ایمنی استفاده کردهاند؛ هرچند ایو وظاایف در چاارچوبهاای و اع اساتانداردهای
بیوالمللی و رویههای پیشن ادی و البته در قالبهای فنی هماواره ماورد توزاه ایکاائو باوده اسات.
مو و امنیت در چارچوب اقداما ایکاائو باهطاور مشاخص تنظایم اساتانداردهای بایوالمللای و
رویههای پیشن ادی دنبال دد .در ایو چارچوب میمۀ دمارۀ  17بهطور مستقیم مربو به امنیت
هوانوردی است .با آنکه میمههای نوزدهگانۀ دیکاگو به اندازۀ خود کنوانسیون قدر الزامآور ندارد
(محمودی و گلرو ، 1384 ،چون گونهای قانونگذاری بیوالمللی فنی (زبااری 57 :1393 ،قلمداد میدود ،حائز
بیشتریو اهمیت است ،بهویژه با توزه به ایو نکته که مطاب با ماادۀ  38کنوانسایون دایکاگو ،هار
گونه فاصله گرفتو از مفاد ایو استانداردها و رویههای پیشان ادی بایاد بالفاصاله باه اطاال ایکاائو
رسانده دود.
میمۀ  17با عنوان «امنیت صیانت از هوانوردی کشوری بیوالمللی در مقابل اقداما مداخلاۀ
غیرقانونی» 3است .ایو ممیه در  1974به کنوانسیون افزوده دد و از آن زمان بارهاا اصاالح و باا
دستورالعمل امنیت هوانوردی ایکائو تکمیل دده است .ایو میمه مقرر میدارد هر دولت متعاهاد
میتواند برنامۀ امنیت خود را دادته بادد و ابزارهایی را که برای ایو برنامه بهکار گرفتاه مایداود،
مقرر دارد .همننینو ایکائو یک برنامۀ نظار و حسابرسی خاص بهعنوان بخشی از اقدام هواناوردی
دارد 4.با وزود ایو ،ایو تن ا زنبه از مو و امنیت نیست که ایکائو در آن ورود کرده اسات ،مقولاۀ
مقابله با هواپیماربایی مو آنکه بهطور مستقیم مرتبط با اعمال و ازرای میمۀ  17است ،در عیو
حال میبایست به دکل مستقل و با رویکرد زرمانگارانه مورد مداقه قرار میگرفت .باه هار حاال تاا
1. safe
2. safety
3. ICAO Annex 17: Security : Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful
Interference. Available at: http://www.icao.int/Security/SFP/Pages/Annex17.aspx (last Accessed:
)15.June.2015
4. The Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) and its
Objective,
available
at:
http://www.icao.int/security/usap/Pages/default.aspx(last
Accessed:
)15.June.2015
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مد ها زامعۀ بیوالمللی در چارچوبهای معاهدهای مو و را تحلیال نکارده باود .باا وزاود ایاو
مو و امنیت هوانوردی چنانکه اداره خواهد دد ،در چارچوب سازمانی همواره مورد نظار ساازمان
هواپیمایی کشوری بیوالمللی بوده است .بهطور کلی اقداما ایکائو در ذیل کنوانسیون دیکاگو مثل
مادۀ  3مکرر یا میمۀ  17براساس عمل پیشگیرانه است و معاهدا امنیت هوانوردی اقدام امنیتی
ایجابی است.

هواپیماربایی و نحوۀ مواجهۀ حقوقی با آن توسط ایکائو
یکی از م متریو زلوههای تروریسم در آسمان ،مسئلۀ هواپیماربایی یاا باه بیاان حقاوقی «تصارف
غیرقانونی هواپیما» 1بوده است .اوج ارتکاب هواپیماربایی در دهۀ دصات مایالدی باود و تقریبااً در
آسمان تمامی قارهها دیو یافت ،بهگونه ای که مو موارد دیگر به ابازاری بارای پیشابرد مقاصاد
سیاسی تبدیل دد .به همیو دلیل ایکائو سلسله زلسا و کنفراناهایی برگزار کرد تا پیشناویا
کنوانسیونی را تدارک دید تا به ایو مو وعا ببردازد .حاصل آن انعقاد کنوانسیون «زرایم و برخی
اقداما ارتکابی در داخل هواپیماا» 2باود کاه در  1963در توکیاو باه تصاویب رساید و در 1969
الزماالزرا دد .ایو اولیو سندی بود که به مقابله با هواپیماربایی میپرداخت ،البته اولیو گام بارای
مقابله با تروریسم محساوب مایداود .انعقااد کنوانسایون توکیاو در  1963نشاان داد کاه زامعاۀ
بیوالمللی عزم خود را ززم کرد تا دولتها را متع د کند تا با مقولۀ ارتکاب زارم و حتای اقاداماتی
که ممک و است زرم نبادد اما ایمنای هواپیماای در حال پارواز را باه مخااطره انادازد ،باه مباارزه
ببردازند ) .(Kraśnicka, 2011: 129اگرچه ایو زرم تحت پودش دیوۀ کلی مادۀ  1کنوانسیون است ،در
مادۀ  11فصل خاصی به تصرف غیرقانونی هواپیما اختصاص داده است .باهطاور مشاخص در ماورد
تصرف غیرقانونی هواپیما به کنوانسیون اختیار میدهد تاا هماۀ اقاداما مناساب بارای در اختیاار
گرفتو کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن یا حفظ کنترل آن را فراهم کند؛ پدیادهای کاه از دهاۀ
 40میالدی افزایش یافت .چنیو تأکیدی باید انعکاس نگرانای عمیا طراحاان کنوانسایون توکیاو
بادد ،لیکو از محتوای مادۀ  11بهخوبی میتوان دریافت که ارادۀ محکمی در مقابله با هواپیماربایی
وزود ندارد؛ زیرا ایو ماده نه تن ا نتوانست کلیۀ اداکال توقیاف غیرقاانونی را پوداش دهاد ،بلکاه
هیچگونه اقدام متقابل مؤثری را تجویز نکرد و خود را به تحمیل تع د به کشورهای عضو باه اتخااذ

1. Unlawful seizure of aircarft
2. Tokyo Convention [.pdf] - Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board
Aircraft
Tokyo, September 14, 1963 at: https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/tokyo1963.pdf (last Accessed:
)15.June.2015
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کلیۀ اقداما مقتضی در اعادۀ کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن یا حفظ کنترل هواپیماا محادود
کرد .از متو ماده رودو است که هواپیماربایی بهطور مناسب تحت پودش آن قرار نگرفت .بهعاالوه
نتوانست مانت ازراهایی علیه زرم تجویز کند .ایو فقدان حمایت در حقوق یکای از دالیلای باود
که کشورها درصدد انعقاد کنوانسیون زداگانهای برای هواپیماارباایی برآمدناد (Diederiks-Verschoor,
).2006: 296

در نتیجه کنوانسیون توکیو در عیو حال که گام م م و اولیاه در مقابلاه باا زارایم ارتکاابی در
هواپیما بود ،در عیو حال نقایص زیادی دادت .اصوالً کنوانسیون با زبان مب می طراحی دده باود و
هیچ مصداقی از زرایم یا اقداماتی را که ایمنی هواپیما را به مخاطره میاندازد ،مطرح نکرده بود.
ناکارامدی کنوانسیون توکیو و افزایش تعداد زرایم هواپیماربایی موزب دد که اقداما مرباو
به هواپیماربایی تعریف و بهعنوان یک زرم بیوالمللی دناخته دود .در واقع ،دهاۀ  60مایالدی اوج
فعالیتهای هواپیماربایی بود و به همیو دلیل ایکائو درصدد بر آمد تا کنوانسایونی بارای مقابلاه باا
زرم هواپیماربایی را به تصویب رساند .دورای ایکائو بهدنبال قطعنامۀ مجماع ایکاائو در ماورد ایاو
مو و و زستوزو برای چارچوب قانونی مناسب برای پرداختو به ایو زرم با صادور قطعناماهای
در  1968مو و را به کمیتۀ حقوقی ارزا داد .در ن ایت پایشناویا کنوانسایونی در  1دساامبر
 1970به کنفرانا ایکائو با حضور  77دولت در الهه تقدیم دد و در  16دساامبر  1970باا عناوان
کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما 1به تصویب رسید ) .(Abeyratne, 2010: 230در ایو ساال
یک حادثۀ م م هواپیماربایی موسوم به هواپیمارباایی میادان داوساون در اردن توساط یاک گاروه
فلسطینی صور گرفت که به واکنش دورای امنیت در قالب قطعنامۀ  286منجر دد .ایو قطعنامه
از کلیۀ دولتها میخواهد تا بهمنظور پیشگیری از هواپیماربایی با یکدیگر همکاری کنناد و تماامی
اقداما قانون را اتخاذ کنند 2.ایکائو در  1971نیز کنوانسیون مقابله با اقداما غیرقانونی مربو باه
هوانوردی کشوری بیوالمللی  1971موساوم باه کنوانسایون ماونترال 3را باه تصاویب رسااند .اماا
کنوانسیون الهۀ  1970به طور مشخص متمرکز بر مقابله با زرم تصرف غیرقانونی هواپیما یاا آنناه
در افواه مرسوم است ،هواپیماربایی است .ایران نیز عضو ایو اسناد سهگانه است و قانون هواپیماایی

1. The Hague Convention [.pdf] - Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft The
Hague, December 16, 1970 at: https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/hague1970.pdf (last Accessed:
)15.June.2015
2. S/RES/286, The situation created by increasing incidents involving the hijacking of commercial aircraft,
1970.
3. Montreal Convention (1971) [.pdf] - Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety
of
Civil
Aviation
Montreal, September 23, 1971 at: https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/montreal1971.pdf (last
)Accessed: 15.June.2015
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کشوری مصوب  11328منطب با ایو اسناد اصالح دد و قانون مجازا اخاللکننادگان در امنیات
پرواز هواپیما و خرابکااری در وساایل و تأسیساا هواپیماایی 2مصاوب  1349/12/04در راساتای
ازرای تع دا بیوالمللی ایران مطاب با ایو اسناد به تصویب رسید.
کنوانسیون الهه برخی اقداما علیه هوانوردی کشوری را زرمانگاری میکند .پایش از ایاو در
اولیو کنوانسیون مربو به امنیت هوانوردی یعنای کنوانسایون توکیاو مو او تصارف غیرقاانونی
هواپیما مورد اداره قرار گرفته بود ،اما بهدلیل سستی در بیان و محتوای مقررۀ مربو در آن سند و
افزایش زرایم هواپیماربایی ایکائو مصمم دد تا ایو مو و را بهطور مشخص و ززیی بررسی کناد.
ایوگونه است که ایو مو و زرمانگاری و بر طبقا مختلف صالحیت ایجاد دد؛ از زملاه آن اایی
که در سرزمینشان مرتکب زرم ددهاند و معا د قضایی برای همادیگر فاراهم آوردناد و مسائلۀ
استرداد را مطرح کرده و قاعده یا محاکمه کو یا مسترد کو 3را در مو و امنیت هوانوردی معرفی
کردند .ایو ساختار حتی در ساایر کنوانسایونهاای مقابلاه باا تروریسام از زملاه در موافقاتناماۀ
همکاری بیوالمللی در مورد حمله به دیبلما ها ،4گروگانگیری ،5اقداما تروریستی علیه کشتیها
در آبهای بیوالمللی ،6مقابله با بمبگذاریهای تروریستی 7اساتفاده داد .باهطاور کلای ،تاا آغااز
حمال یازده سبتامبر زامعۀ بیوالمللای اصاالً باهدنباال روزاماد کاردن کنوانسایون الهاه نباود .
)(WITTEN, op.cit.: 141

 .1قانون هواپیمایی کشوری مصوب  1328 /04/28با اصالحا بعدی،
http://www.cao.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d9102126-eaa3-40cc-ba84-c82519b96836
)(last Accessed: 15.June.2015

 .2قانون مجازا اخاللکنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسا هواپیمایی
)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96551(last Accessed: 15.June.2015
3. Aut dedere aut judicare
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons,
including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December
)1973, https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-7.pdf (last Accessed: 15.June.2015
5. International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United
Nations on 17 December 1979 https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf (last Accessed:
)15.June.2015
6. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome
)on 10 March 1988. (Deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization
)https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf(last Accessed: 15.June.2015
7. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of
the United Nations on 15 December 1997 https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf (last
)Accessed: 15.June.2015
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بنیانهای حقوقی مقابله با هواپیماربایی مطابق با کنوانسیون الهه
کنوانسیون الهۀ  1970نقش م می در مقابلۀ زامعۀ بیوالمللی با تصارف غیرقاانونی هواپیماا ،ایفاا
کرده است .در کنوانسیون الهۀ  1970تصرف غیرقانونی هواپیما یک زرم تلقی مایداود .باهعاالوه
کشورهای متعاهد متع د ددهاند تا ایو زرم را با مجازا ددید قابل مجازا بدانند (ماادۀ  . 2ایاو
کنوانسیون هم پروازهای داخلی و هم بایوالمللای را پوداش مایدهاد (بناد  3ماادۀ  3و تعریاف
مشخصی از هواپیماربایی ارائه میدهد .کنوانسیون در تعریف خود عناصر ذیل را مطرح میکند:
 ایو اقدام باید غیرقانونی بادد؛
 باید استفاده از زور یا ت دید زور بادد؛
 آن اقدام باید دامل توقیف هواپیما و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا تالب به آن بادد؛
 و دامل ت دید به آن نیز میدود ،اگرچه ایو ت دید محدود به داخل هواپیمای در حاال پارواز
است.
کنوانسیون همننیو دامل مقرراتی در مورد تعقیب و مجازا هواپیمارباهاسات .ایاو فقاط در
مورد ادخاص داخل هواپیما اعمالددنی است ،اما درکت در هواپیماربایی یا قصد هواپیماربایی نیاز
بهعنوان زرم به رسم یت دناخته دده است .بر خالف کنوانسیون توکیو تن ا یک تعریف از اصطالح
در حال پرواز در کنوانسیون الهه وزود دارد .یک هواپیما در حال پرواز تلقی میداود از زماانیکاه
همۀ درهای خارزی بعد از سوار ددن بسته دود تا زمانیکه هر دری برای پیاده ددن باز دود (بند
 1مادۀ  . 3تحول م م دیگر افزایش تعداد دولتهای ذیصالح در اعمال صالحیت بر هواپیماربا بوده
است .مطاب با مادۀ  4کنوانسیون الهه صالحیت به کشورهای متعاهد ذیل واگذار دده است:
 کشور محل ثبت زمانیکه زرمی که در هواپیمای ثبتدده در آن کشور ارتکاب یافته است.
 کشور محل فرود زمانیکه مجرم ادعایی همننان در هواپیماست.
 کشوری که مستأزر هواپیما بدون گروه زای اصلی وی یا اقامت دائمی در آن دارد.
 کشوری که در قلمرو وی مجرم ادعایی یافات داود و بازدادات داد و آن را باه هایچیاک از
کشورهایی که قبالً ذکر دد ،مسترد نکند.
به ایو ترتیب ،کنوانسیون الهه در واقع اصل صالحیت ز انی را معرفی کرده که متضامو ایاو
معناست که مجرم در هر زایی از دنیا تحت تعقیب قرار میگیرد .البته ایاو امار مناو باه حضاور
واقعی مجرم در یک کشور مشخص است .به ایو ترتیب ،برای هواپیماربا فرار از فرایند عادی حقوقی
غیرممکو میدود .بازدادت و سایر اقداما برای تضمیو حضور وی تاا انجاام مقاررا کیفاری یاا
استرداد به ع دۀ دولتی است که در قلمرو آن یک دخص حا ر است (مادۀ . 6
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نقطۀ عطف م م در مورد کنوانسیون الهۀ  1970درج قاعده یا محاکماه کاو یاا مساترد کاو
است؛ قاعدهای که در کنوانسیون توکیاو  1963درج نشاده باود .ایاو نکتاه را مایتاوان از ماادۀ 7
کنوانسیون الهۀ  1970دریافت که مقرر میدارد :کشور متعاهد در قلمرویی که مجرم ادعایی یافات
میدود ،باید اگر وی را مسترد نمیکند متع د بادد کاه بادون اساتثنا و خاواه زارم در قلمارو آن
ارتکاب یافته یا نیافته بادد ،مو و را به مقاما ذیصالح ارزا دهد بهمنظور تعقیاب آن مقاماا
باید تصمیماتشان را به همان دیوه ای که یک زرم عادی با ماهیت زدی مطاب با قانون آن کشاور
تصمیمگیری کند.
کنوانسیون الهه حاوی هیچ قاعدۀ عامی که استرداد را الازامآور کناد ،نیسات .ایاو کنوانسایون
مقرر میدارد که زرم مذکور باید یک زرم قابل استرداد تلقی دود و در هر معاهدۀ اساترداد میاان
دولت متعاهد درج دود (مادۀ  8اساترداد زماانی ماؤثر خواهاد باود کاه مطااب باا قاوانیو کشاور
درخواست دود که خود منعکاکنندۀ قواعد هر معاهدۀ استردادی است کاه ممکاو اسات منعقاد
دود .ایو کنوانسیون دولتهای متعاهد را متع د میکند که هواپیمارباایی را در معاهادا اساترداد
منعقده میان آن ا درج کند  .آن ایی که چنیو معاهاداتی ندارناد اماا معاهادا را مشارو باه یاک
معاهده میسازند ،میتوانند ایو کنوانسیون را مبنای یک معاهدۀ استرداد قرار دهناد .در کنفارانا
دیبلماتیک که پیشنویا کنوانسیون مذکور به بحث گذادته داد ،طراحاان ایاو پیشان اد را کاه
تعقیب یا استرداد الزامآور بادد ،رد کردند .استرداد خودکار بهعنوان یاک تع اد طاقاتفرساا ماورد
قبول واقع نشد .با وزود ایو ،آن ا پذیرفتند که دولت متعاهدی که در قلمروب مجرم ادعاایی یافات
دد ،اگر وی را مسترد نمیکند ،متع د بادد که پروندۀ وی را به مقاما ذیصالح ارزا دهاد .ایاو
مقرره همراه با برخی استلزاما دیگر به ایو منظور طراحی دد تاا تضامیو کناد کاه دولاتهاا یاا
مسترد کرده یا تعقیب کنند .در مورد ایو مقررا بحث گستردهای وزود دادت .بهطور مشخص در
مورد هواپیماربایی برای انگیزههای سیاسی و اختیار دولتها به تعقیب در آن او ا و احوال با ایاو
قصد که انگیزۀ سیاسی بهعنوان دلیلی بر عدم استرداد را در زایی که تعقیاب مات م رخ نمایدهاد
مستثنا کند  .زالب است که مقررا استرداد در الهه به الگویی برای سایر کنوانسیونهای مقابله با
تروریسم تبدیل دد ).(Kraśnicka, 2011

ضعفهای کنوانسیون الهه 1970
کنوانسیون الهه در عیو توفیقا زیاد با انتقادهای گستردهای روبهرو دد .اینکاه تعریاف دقیقای از
زرم ارائه نکرده و به اقداما تروریستی قبل از پرواز نبرداخته است و در مورد و اعیتی کاه در آن
1. Aut dedere aut judicare
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هواپیماربا هواپیما را به کشور محل پرواز بازمیگرداند ،اعمال نمیدود .کنوانسیون الهاه ماداخال
غیرقانونی در ناوبری تس یال و خدما هواناوردی مانناد فرودگااههاا ،بارج مراقبات یاا مخاابرا
رادیویی را پودش نمایدهاد ) ،(ibidزیارا براسااس تعریاف کنوانسایون الهاه زارم بایاد در داخال
هواپیمای در حال پرواز رخ دهد .بنابرایو زرایم ارتکابی در خارج از هواپیما پودش داده نمیداوند،
بنابرایو خرابکاری که در زمیو مشغول ارتکاب زرم است ،تحت پودش ایو کنوانسایون نیسات .از
نظر کنوانسیون هواپیمایی در حال پرواز تلقی میدود که بعد از سوار ددن کلیۀ درها بسته دود تا
زمانیکه بر ای پیاده ددن هر یک درها باز دود .بنابرایو هر اقدام هواپیمارباایی قبال از ایاو زماان
مشمول کنوانسیون نیست؛ با آنکه کنوانسیون مشارکت در زرم را پودش داده است .ایو مشاارکت
تن ا زمانی مشمول کنوانسیون است که ایو مسااعد در داخال هواپیماای در حاال پارواز باداد.
کنوانسیون در مورد ادعای پناهندگی سیاسای سااکت اسات .ایاراد ایاو کنوانسایون آن اسات کاه
نمی تواند مانع از آن دود که کشورها به هواپیماربا پناهندگی سیاسی دهند .همننیو هیچ تع ادی
به مجازا و تعقیب وزود ندارد .دوم اینکه مقررهای وزود ندارد کاه چاه کسای مسائول خساارا
وارده است .در ایو ز مینه سیستم وردو و البته کنوانسیون ماونترال  1999حااکم اسات (Diederiks-
).Verschoor, 2006: 303

واقعۀ  11سپتامبر و تأثیر آن بر مقابله با هواپیماربایی
حوادث یازده سبتامبر دوک بزرگی برای همۀ حوزههای حقوق بیوالملل از زمله حقوق هوایی بود
که بهطور مشخص مسائل مربو به هوانوردی را نیز تحت تأثیر قارار داد .باه هار حاال ایاو واقعاه
بهدلیل ربایش هواپیما رخ داده بود .به همیو دلیل ،زامعۀ بیوالمللی باید بار دیگر چارچوب حقوقی
همکاری بیوالمللی در مورد اقداما تروریستی را بررسی میکرد و اینکه به فکر روزاماد کاردن آن
میافتاد .از آنجا که حادثۀ یازده سبتامبر مربو به در اختیار گرفتو هواپیما باود ،طبیعای باود کاه
ایکائو مجدداً دست به کار دود .ایکائو در  2005گروه مطالعاتی برای دناسایی عفها در معاهدا
موزود امنیت هوانوردی را ایجاد کرد ،اما با توفی زیادی همراه نبود ،بهویژه آنکه برخی اقداما باا
استانداردهای حقوق بشری مخالف بود و با مخالفت ددید ن ادهای حقاوق بشاری موازاه مایداد
) .(Kraśnicka, 2011: 135-138بنابرایو حصول به سازب در ایو زمینه بسیار ددوار مینمود.
کمیتۀ حقوقی ایکائو در  2009تشکیل زلسه داد تا دربارۀ روزامد کردن کنوانسیونهای الهه و
مونترال کار کند .در طول ایو ازالس مشخص نشد که باید معاهدۀ زدیدی منعقد دود یا تن ا یک
پروتکل اصالحی به کنوانسیون الهاه کاافی اسات .مشاکل داکل و قالاب ساند در زمیناۀ اصاالح
کنوانسیون الهه در قالب پروتکل بود ) .(ibidبه هر حال در ایو ازالس مو وعا م می مطرح داد.
ایو فرایند مطالعاتی تقریباً نه سال به طول انجامید .در کنار ایو اقداما  ،ایکاائو باهطاور مشاخص
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قطعنامهای در محکومیت استفاده از هواپیما بهعنوان سالح 1در ایو زمینه صاادر کارد .تقریبااً یاک
دهه بعد در  2010در پی تالب برای خرابکاری در هواپیمای نور وسات قطعناماۀ دیگاری صاادر
دد 2.تالب ایکائو بیشتر در زمینۀ امنیتای ترغیاب دولاتهاا باه رعایات اساتانداردها و رویاههاای
پیشن ادی مصوب ایکائو و بهویژه میمۀ دمارۀ  17بود.
در ن ایت در  10سبتامبر  2010کنفرانا دیبلماتیکی در مورد امنیت هوانوردی تحات نظاار
سازمان هواپیمایی کشوری بیوالمللی برگزار دد و دو سند را به تصاویب رسااند؛ یکای کنوانسایون
پکو 3که در صور الزماالزرا ددن زایگزیو کنوانسیون مقابله باا اقاداما غیرقاانونی مرباو باه
هوانوردی کشوری بیوالمللی  1971موسوم به کنوانسیون مونترال 4و پروتکل  51988آن میدود و
دیگری پروتکل پکو که کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما موسوم باه کنوانسایون الهاه
 1970را اصالح میکند .هدف ایو سند زدید تقویت بنیانهای مقابلاه باا تروریسام هاوایی اسات.
بهعالوه ایو سند در موارد متعدد تالب کرده است تا کنوانسیون الهه را کارامدتر سازد.

تحوالت مقابله با هواپیماربایی مطابق با پروتکل پکن 2010
مطاب مادۀ  19پروتکل پکاو  ،2010کنوانسایون الهاه و پروتکال  2010میاان کشاورهای عضاو
کنوانسیون الهه و ایو پروتکل باید بهعنوان یک سند واحد خوانده و تفسیر داود و باه کنوانسایون
الهۀ اصالحی توسط پروتکل پکو  2010خوانده دود .مادۀ  1ایو پروتکل اداره میکند ایو پروتکل
کنوانسیون زلوگیری از سرکوب غیرقانونی هواپیما  1970را تکمیل میکناد .تصاویب ،پاذیرب یاا
تأییااد ایااو پروتکاال توسااط هاار دولتاای کااه عضااو کنوانساایون نیساات ،اثاار تصااویب ،پااذیرب یااا
تأییدکنوانسیون الهۀ اصالحی توسط پروتکل پکو  2010را دارد .ایو پروتکل در اولیو روز دومایو

1. Res. A33-1 ICAO, Declaration on misuse of civil aircraft as weapons of destruction and other terrorist acts
involving civil aviation, available at: http://www.icao.int/Security/isd/Documents/Doc-9958_A37)17_en.pdf (last Accessed: 15.June.2015
2. Res. A37-17 ICAO, Consolidated statement on the continuing ICAO policies related to the safeguarding of
international civil aviation against acts of unlawful interference available at:
)http://www.icao.int/Security/isd/Documents/Doc-9958_A37-17_en.pdf(last Accessed: 15.June.2015
3. CONVENTION on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation Done at
Beijing on 10 September
2010.At:http://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf (last Accessed:
)15.June.2015
4. Montreal Convention (1971) [.pdf] - Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety
of
Civil
Aviation
Montreal,
September
23,
1971
at:
)https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/montreal1971.pdf (last Accessed: 15.June.2015
5. Montreal Convention (1988) [.pdf] - Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at
Airports Serving International Civil Aviation Montreal, February 24, 1988 at:
)https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/montreal1988.pdf (last Accessed: 15.June.2015

146

دوره  ،2شماره  2و  ،3بهار و تابستان 1394

ماه از تاریخ تودیع بیستودومیو سند تصویب ،پذیرب ،تأیید یا الحاق الزماالزرا میدود ،البتاه تاا
کنون الزماالزرا نشده است.

گسترش قلمرو موضوعی صالحیت
پروتکل پکو  2010در بسیاری از موارد بدیع است .پروتکل در مادۀ  ،2مادۀ  1کنوانسایون الهاه را
تغییر داده است؛ اوالً «هواپیمای در حال خدمت» 1را زایگزیو «هواپیمای در حاال پارواز» 2کارده
است .پیش از آن هواپیمای در حال خدمت توسط کنوانسایون ماونترال  1971تعریاف داده باود.
براساس ایو تعریف هواپیمایی که برای پرواز توسط پرسنل زمینی آماده میدود تا  24ساعت پاا
از فرود ،هواپیمای در حال خدمت محسوب میدود (بند «ب» مادۀ  2کنوانسیون ماونترال . 1971
رودو است که ایو مف وم در چاارچوب گساترب صاالحیت دول متعاهاد بار موزاودیتی باه ناام
هواپیماست و اینکه ایو سند کارامدتر بادد .ایو عبار مورد پسند طراحان پروتکال قارار گرفتاه و
ایو مف وم را در پروتکل  2010درج کردهاند (مادۀ  3پروتکل پکو  . 2010ایو در حالی اسات کاه
متو کنوانسیون الهه در مورد زرایم ارتکابی در داخل هواپیماای در حاال پارواز اعماال مایداود.
مطاب با بند  1مادۀ  5کنوانسیون الهه هواپیما از زمانیکه بعد از سوار ددن همۀ درهاای خاارزی
آن بسته دود تا زمانیکه بهمنظ ور پیاده ددن یکی از درها باز دود ،هواپیمای در حال پارواز تلقای
میدود .مالحظه می دود که تعریف هواپیمای در حال خدمت در مقایسه با هواپیمای در حال پرواز
موسعتر است .به همیو دلیل پروتکل پکو  ،2010قلمرو مو وعی اعمال کنوانسیون الهه  1970را
گسترب میدهد .مو آنکه براساس رویۀ قضایی برخی دولتها در اعمال اسناد حقوق حملونقال
هوایی ،هواپیماربایی داخل در تعریف سانحه است ).(Dempsy, 2008: 3

گسترش جرمانگاری مرتبط با جرم هواپیماربایی
کنوانسیون و پروتکل پکو دربرگیرندۀ زرایم فرعی مرتبط باا زارم هواپیمارباایی از زملاه ت دیاد
مستقیم یا غیرمستقیم به ارتکاب یک یا چند زرم اصلی یا سازماندهی یا هدایت ارتکاب یک زارم
است .ایو مقررا با هدف هماهنگی کنوانسیونهای د تروریسم ت یه ددهاند.
پروتکل توطئه یعنی طراحی یک زرم را با سایریو زرمانگاری کرده است .ایو اولیو باار اسات
که یک کنوانسیون د تروریسم چنیو مقررهای را درج کرده است و هدف آن است که به مقاماا
قانونی ازازه دهد تا قبل از حمال تروریستی ،به تعقیب مجرمان ببردازند.

1. Aircraft in service
2. Aircraft in flight
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همننیو مادۀ  1پروتکل عنصر اکراه و سایر ابزارهای فناورانه را ا افه کرده است ،درحالیکه در
مادۀ  1کنوانسیون الهه مقرر دده بود که هر دخصی بهطور غیرقانونی با زور یا ت دید یا هار گوناه
ارعاب ،یک هواپیما را تصرف یا آن را کنترل کند ،ایو ماده ماوارد دیگاری را نیاز افازوده اسات؛ از
زمله سازماندهی یا هدایت سایر به ارتکاب یک زرم کمک و مساعد غیرقانونی و عامدانه به یاک
دخص بهمنظور طفره رفتو از تحقی تعقیب یا مجازا با علم به اینکه آن دخص مرتکاب اقادامی
دده که مطاب با کنوانسیون زرم محسوب میدود یاا اینکاه آن داخص توساط مقاماا ازرایای
حقوق برای چنیو زرم تحت تعقیب است یا برای آن زرم محکوم دده است.
بهعالوه ،پروتکل از دول متعاهد میخواهد تا موارد ذیل را زرمانگاری کنند.
 تواف با یک یا چند دخص به ارتکاب زرم.
 کمک به ارتکاب زرایم مذکور توسط گروهی از ادخاصی کاه باا یاک هادف مشاترک اقادام
میکنند و چنیو مساعدتی خواه با هدف پیشبرد فعالیت کلای کیفاری یاا هادف گاروه اسات و در
زایی که چنیو فعالیت یا مقصودی دربرگیرندۀ ارتکاب زارم ماذکور در بنادهای  1و  2ایاو مااده
است.
 با علم قصد گروه به ارتکاب زرم مذکور در بند  1و  2بادد (مادۀ . 2
در مقررۀ دیگر یعنی مادۀ  4دولتهای متعاهد متع د میدوند که مطاب با اصول حقوقی ملای
روری برای مسئول دناختو یک موزودیت حقاوقی مساتقر در سارزمیو خاود یاا
خود اقداما
سازمانیافته مطاب با قانون آن مسئول بادد ،زمانیکه یک دخص مسئول مادیریت یاا کنتارل آن
موزودیت حقوقی در آن اهلیت مرتکب زرم مذکور در مادۀ  1بادد .ایو مسئولیت میتواند کیفری
مدنی یا اداری بادد .ایو مسئولیت بدون لطمه به مسئولیت کیفری افرادی که مرتکب زرم ددهاند،
تحمیل میدود .همننیو دولتی که ایو مسئولیت را تحمیل میکند ،باید تاالب کناد تاا امانت
ازراهای کیفری مدنی اداری قابل اعمال مؤثر متناسب و بازدارنده است و چنیو امانت ازراهاایی
میتواند دامل مانت ازرای مالی بادد .بدیو ترتیب با توزه به ساواب  ،اتفاقاا و تجربیااتی کاه
امنیت هوانوردی را بهویژه در دهههای اخیار تحات تاأثیر قارار داد ،پروتکال پکاو  2010تاا حاد
چشمگیری اقداما متخلفانۀ مرتبط با هواپیماربایی را زرمانگاری کرد.

ارتباط امنیت هوانوردی و حقوق بشردوستانه
یکی از زنجالیتریو مو وعا مطروحه در کنفرانا دیبلماتیک پکو  2010ارتباا میاان حقاوق
هوایی و سایر ردتههای حقوق بیوالملل بود .آیا دولت نیز عالوهبر اداخاص ممکاو اسات مرتکاب
اعمال مغایر با امنیت هوانوردی دده و مشمول اساناد امنیات هواناوردی داود؟ باهطاور مشاخص
مو و پر دغدغۀ مسائلۀ مساتثنا کاردن فعالیاتهاای نظاامی از دامول کنوانسایون باود؛ اینکاه
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فعالیتها ی نیروهای مسلح در طول درگیری مسلحانه باید از قلمرو رژیم زدیاد مساتثنا داود .باه
بیان دیگر ،اگر آن فعالیت توسط نیروهای مسلح در طول درگیری مسلحانه انجام گیرد ،هرچناد ،در
واقع ،زرمی علیه هوانوردی کشوری تلقی دود ،هیچگونه تعقیبی صاور نمایگیارد (Witten, 2011:
).142

پیش از ایو برخی اقداما ارتکابی دولتها که موزب اختالل در امنیات هواناوردی داده باود،
مو و اعمال یا عدم اعمال اسناد امنیت هوانوردی را مطرح کرد .بهطور مشخص در حادثۀ فرودگاه
انتبه که طی آن رژیم دوفاکتوی اسراییل با توسل به اقداما مسلحانه و نظامی ،گروگاانهاای یاک
هواپیمای رباودهداده را در اوگانادا آزاد کارد ) . (Sheehan, 1977: 139همننایو مایتاوان باه حادثاۀ
سرنگونی هواپیمای ایرباس متعل به زم وری اسالمی ایران اداره کرد کاه طای آن ایاران هنگاام
تقدیم دادخواست به دیوان بیوالمللی دادگستری ،مو موارد دیگر به کنوانسایون ماونترال 1971
استناد کرد (زباری . 195 :1381 ،دولت کنگو نیز در حادثۀ سرنگونی هواپیمای کنگو که احتماالً توساط
نیروهای نظامی رواندا و بروندی در  1998صور گرفت ،از دورای ایکائو درخواست کرد که دخالت
کند .همننیو حادثۀ بمباران فرودگاه بیوالمللی غزه توسط رژیام اساراییل در  ،2001کاه مو او
اعمال احتمالی پروتکل  1988کنوانسیون مونترال  1971را مطرح میکناد (Piera & Gill, 2014: 194-
) .196در موارد مذکور اقداما مغایر با امنیت هوانوردی ارتکاب یافته است ،اما سؤال ایو است که آیا
اگر ایو اقداما توسط دولت ارتکاب یابد ،مشمول اسناد امنیات هواناوردی اسات .ایاو مو او در
اسناد سهگانۀ امنیت هوانوردی مسکو است .رویۀ ایکائو چنیو بوده است که ایوگونه حاوادث باه
اسناد امنیت هوانوردی استناد نمیکند .ایو مو ع ایکائو در سیودشمیو ازالس مجماع تقویات و
تصریح دد که «بهنحو گستردهای درک میدود که اسناد امنیت هواناوردی کاه برخای اقاداما را
زرمانگاری میکند در مورد فعالیتهای نظامی اعماالنشادنی اسات» 1.رویکارد کنوانسایون پکاو
 2010و بهطور مشخص پروتکل پکو  2010که مو و ایو نودتار است ،بهصاراحت مؤیاد نگارب
ایکائو است .پروتکل بهصراحت مقرر میدارد درصورتیکه اعضای نیروهای مسالح مرتکاب اقاداماتی
دوند که به ارتکاب زرمی مطاب با پروتکل منجر دود ،نمیتوان آن ا را تعقیاب کارد (ماادۀ  . 6باا
وزود ایو اگر ایو رفتار به نقض حقوق بیوالملل بشردوستانه منجر دود ،میتوان مطااب باا اساناد
بیوالمللی حقوق بیو الملل بشردوستانه و در چارچوب سازوکارهای آن ،آن ا را تعقیب کرد .چنانکاه
در مورد حادثۀ سرنگونی هواپیمای  MH17مالزی بر فراز اوکرایو برخی دولتها باهدنباال تأسایا
یک دیوان برای محاکمۀ عامالن آن بودند که با وتوی روسیه موازه و متوقف دد ).(Lauria, 2015: 1
فعالیتها ی نیروهای مسلح دولت در اعمال وظایف رسامی تحات دامول ساایر قواعاد حقاوق
بیوالملل قرار میگیرند ،اگرچه تحت دمول کنوانسیونهای مربو به امنیت هوایی قرار نگیرند .در
)1. ICAO, Working Paper No. A36-WP/12, Aug. 14, 2007
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همیو زمینه ،مادۀ  6مقرر می دارد که هایچ چیازی در کنوانسایون نبایاد ساایر حقاوق تع ادا و
مسئولیتهای دولتها و افراد مطاب با حقوق بیوالملل بهویژه مقاصد و اصول منشاور ملال متحاد،
کنوانسیون هواپیمایی کشوری بیوالمللی و حقوق بیوالملل بشردوستانه را تحت تأثیر قرار دهد.
ایو نگرب پروتکل پکو قابل انتقاد بهنظر میرسد .ایو در  ،یک اصل کلی حقاوق بایوالملال
یعنی تمایز میان رزمندگان و غیررزمندگان در حقوق در زنگ را زیر سؤال میبارد و در بلندماد
ممکو است مسئلهساز دود .با توزه به محتوای مواد  2و  3کنوانسیون الهه نیاازی باه وزاود ایاو
مقرره نبود .در زمانیکه هواپیمای مسافربری به دکل مستقیم و غیرمستقیم توسط نیروهای مسالح
استفاده دود ،ایو در استثنای نظامی مشکلساز میدود )( Straits, 2010: 6-8
دستکم میتوان ایو تحلیل را ارائه کرد کاه نگارب ایکاائو و پروتکال پکاو  2010نسابت باه
استثنای اقداما نیروهای نظامی از دمول اسناد امنیت هوانوردی بهویژه در پرتاو مفااهیمی مانناد
تروریسم دولتی ،مو ع قاطع و بیدک و دب ه در گفتمان غالب حقوق بیوالملل نیست.

گسترش صالحیت دولتها
مادۀ  7پروتکل پکو صالحیت دولتها را گسترب داده است .پیش از ایاو کنوانسایون الهاه خاود
صالحیت دولتها را در مقایسه با کنوانسیون توکیو  1963گساترب داده باود .صاالحیتهاا در دو
کنوانسیون توکیو و الهه دامل موارد ذیل میدوند:
 زمانیکه زرم در سرزمیو آن دولت ارتکاب یابد؛
 زمانیکه زرم علیه یا در داخل هواپیمای ثبتدده در آن دولت ارتکاب یابد.
 زمانیکه هواپیمایی که در داخل آن زرم ارتکاب یافته است در سرزمیو آن دولت فارود آیاد،
درحالیکه مجرم ادعایی همننان در داخل آن هواپیماست.
 زمانیکه زرم در هواپیمای ازارهدده بدون خدمه به مساتأزری ازااره داده داود کاه محال
اصلی کار وی یا اگر مستأزر چنیو محل کاری ندارد اقامتگاه دائمیاب در آن دولت بادد (ماادۀ 4
کنوانسیون الهه . 1970
پروتکل پکو  2010در مادۀ  ،7موارد ذیل را به موارد مذکور ا افه کرد:
 زمانیکه زرم توسط تبعۀ آن دولت ارتکاب یابد.
 یک دولت عضو میتواند صالحیت بر چنیو زرمی در موارد ذیل را تثبیت کند:
 زمانیکه زرمی علیه تبعۀ آن دولت ارتکاب یابد.
 زمانیکه زرمی توسط یک دخص بیتابعیت که اقامتگاه دائمی آن در قلمرو آن دولات اسات،
ارتکاب یابد.
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هر دولتی که مجرم در سرزمیو آن یافت میدود و آن را اساترداد نمایکناد نیاز صاالحیت

دارد.
پروتکل تابعیت مجرم را عامل م می برای صالحیت دولتهای عضو قلمداد میکند (بند  2مادۀ
 . 7ایو مسئله به گسترب قلمرو فراسرزمینی اسناد کمک کرده و تضمیو میکند تعداد بیشتری از
دولتها ی عضو صالحیت تعقیب یا استرداد مجرمان را دارند .ایو سند همننایو داامل صاالحیت
اختیاری بر مبنای تابعیت قربانی زرم نیز است.

تفکیک جرم سیاسی از هواپیماربایی
اسات (Van der Toorn,

کنوانسیون الهه در مورد ارتبا بیو زرم سیاسی و هواپیماربایی سکو کرده
) 2010: 1-5رودو است که ممکو است انگیزۀ ارتکاب زرمی مانند هواپیماربایی سیاسای باداد و باه
همیو دلیل میتوان آن را از سایر زرایم مشابه مانند دزدی هاوایی 1تفکیاک کارد .تجرباۀ زارایم
هواپیماربایی نیز حاکی از آن است که ایو اقداما در بسیاری از موارد به دکل ساازمانیافتاه و باا
انگیزههای سیاسی صور میگرفت .اما پروتکل پکو همصدا با کنوانسیون پکو  2010ایو اب اام را
رفع کرد و حاوی مقررا زدیدی در ماورد اساترداد و معا اد قضاایی اسات .باهطاور مشاخص
هیچیک از ایو زرایم زرم سیاسی تلقی نمیدود (مادۀ  . 12به ایو ترتیب ،پروتکل تالب مایکناد
تا دستگاه قضایی کشورهای عضو را به ایو یقیو قطعی برساند که بههیچوزه زارم هواپیمارباایی را
یک زرم سیاسی تلقی نکنند تا با استفاده از ایو توزیه ،از استراداد آن خودداری دود.

مالحظات حقوق بشری
دهههای اخیر داهد گسترب اسناد حقوق بشری و تأثیر گستردۀ مقررا آن بار ساایر حاوزههاای
حقوقی هستیم .در مقایسه با اسناد ساب امنیت هوانوردی ،توزه به زنبههای حقوق بشر در اساناد
زدید و بهخصوص پروتکل  2010الهه بسیار چشمگیر و دایان توزاه اسات .در سرتاسار پروتکال
پکو زلوههایی از مالحظا حقوق بشری مالحظه میدود .مادۀ  10پروتکل پکو  ،2010در زمیناۀ
تضمیو رفتار عادالنه و ب رهمندی از کلیاۀ حقاوق و تضامینا مطااب باا حقاوق دولتای کاه از او
درخواست دده و مقررا قابل اعمال حقوق بیوالملل از زمله حقوق بیوالملل بشر است .باهعاالوه
مادۀ  12تأکید میکند که ایو زرایم نباید زرم سیاسی تلقی دود یا زرمای مارتبط باا یاک زارم
سیاسی و زرمی با ال ام گرفتو از انگیزههاای سیاسای تلقای داود .همننایو مطااب باا ماادۀ 13
پروتکل ،هیچ چیز در ایو کنوانسیون نباید بهعنوان تحمیال تع اد باه اساترداد یاا ارائاۀ معا اد
1. Air Piracy
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حقوقی متقابل تفسیر دود ،اگر دولت عضاو درخواساتداده ،دالیال اساسای دارد کاه درخواسات
استرداد برای زرایم مذکور در مادۀ  1یا معا د حقوقی متقابل در مورد چنیو زرایمی بهمنظاور
تعقیب یا مجازا یک دخص با توزه به نژاد ،مذهب ،تابعیات ،منشاأ قاومیتی ،عقیادۀ سیاسای یاا
زنسیت بوده است یا اینکه تبعیت از درخواست به و عیت آن داخص باه ایاو دالیال لطماه وارد
میکند.
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