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 چکیده
عنوان ضابطه تشخیص صالحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی استت   قلمرو حاکمیت، به

قلمرو هوایی صالحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقته استت بته 
از فضای چند کشور عبور کند، )عالوه بر ختود هواپیمتا کته تتاب  دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است 
پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشتور استتو و  اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب

تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار استت  گتاهی در قلمترو هتوایی 
یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشتند  نی یک کشور جرائمی ارتکاب میصالحیت سرزمی

و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد  در حالتی که همه عوامتل دخیتل در جترد؛ داخلتی 
که یک عنصر  شود آید  اختالف زمانی ایجاد می هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختالفی به وجود نمی

خارجی در جرد ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صالحیت کشورها در رسیدگی به جرد ارتکتابی مطتر  
المللتی همچتون اصتل صتالحیت  که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین گردد  درواق  درصورتی می

ل اختتالف چگونته استتو قتوانین سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طتر  حت
بینتی  هایی جهت تعیین کشور صالح پیش حل المللی چه راه ها و معاهدات مختلف بین داخلی ایران و کنوانسیون

المللی ضتمن  ها و معاهدات مختلف بین اندو مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقو  داخلی ایران و کنوانسیون نموده
مربوط به قلمرو هوایی صالحیت سترزمینی بته بررستی یکتی از انتواع جترائم وتحلیل قوانین و معاهدات  تجزیه

ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طر  حل اختالف بتین کشتورها را 
 بیان خواهد نمود  
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 مقدمه
شود  قلمرو هوایی یک کشور تتا امتتداد  ها، قلمرو زمینی و هوایی و دریایی را شامل می حاکمیت دولت

توانتد منشتک کمتک بته ایجتاد  المللی می جو ادامه دارد با توجه به اینکه توسعه هواپیمای کشوری بین

استفاده نادرستت از آن ممکتن  حال های جهان باشد درعین مودت و حسن تفاهم و تحکم روابط دولت

کننتد  هواپیماهتایی کته از فتراز یتک کشتور عبتور می .است امنیت عمومی را مختل و متزلزل نمایتد

توانند نقاط مختلف آن کشور را مورد تجاوز قرار دهند اعم از اینکته بخواهنتد آن را متورد بمبتاران  می

اهداف جاسوسی و غیره عبور نمایند؛ بترخالف یتک آمیز و یا با  طور مسالمت قرار دهند و یا آزادانه و به

کند  این مسائل ستبب شتد تتا  کشتی که در کنار ساحل یک کشور پهلوگرفته و از وسط آن عبور نمی

ها و معاهدات مختلفی بین خود وض  نموده تا در صتورت بتروز  کشورها برای امنیت بیشتر، کنوانسیون

 نماینتد  وانین مختلف داخلی نیز برای این مهتم وضت  میحال ق اختالف راهگشای آنها باشند و درعین

هتای  المللی در زمینه حقو  هوایی توستط فرانستویان بته دلیتل گستترش نگرانی نخستین تالش بین

پاریس انجاد  1889عمومی از افزایش ترافیک در فضای آن کشور و با برگزاری کنفرانس حقو  هوایی 

اکتبتر  13و در  وBuckles, David،2001: 59) المللتی نگردیتد  بینای  پذیرفت اگرچه باعتث انعقتاد معاهتده

برخی کشورها کنوانسیونی را امضاء نمودند که به کنوانسیون مربوط بته مقتررات نتاوبری  1919

المللتی در  ینبناد گرفت و این سند اولین گتاد در رستیدن بته همکتاری  1919هوایی )پاریسو 

ها و معاهتدات مختلفتی ازجملته معاهتده  کنوانستیون بعتدازآنو  وCheng, Bin،1989: 5) هوانوردی بود 

)که  1971کنوانسیون مونترال کانادا  1970، کنوانسیون الهه 1963، کنوانسیون توکیو 1944شیکاگو

های مزبتور ملحتش شتده  به کنوانستیون1352و 1350، 1355، 1323های  ایران به ترتیب در مهرومود

د که ایران نیز با الحا  بته ایتن کنوانستیون هتا ستعی در تطبیتش و و موارد دیگری وض  نمودن واست

المللی کرده است  اگرچته ابهامتات و  هماهنگی قوانین داخلی خود با اصول و مقررات متحدالشکل بین

پراکندگی قوانین و مقررات جاری و نیز عدد قابلیت تشخیص دقیش قانون صتالح بتر رفتتار مجرمتان و 

یت قانونی و قضایی و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی، اجرای این مصتوبات را معلود نبودن حدود صالح

ملحتش  وگانه )الهته، توکیتو، متونترال های سته با مشکل جدی مواجه ساخته است  ایران به کنوانسیون

شده است اما به برخی اسناد معتبر دیگر که مقرراتی در مورد انواع دیگر جرائم در امتور هتوایی استت 

قتانونی علیته  پکتن در خصتوج جلتوگیری از اعمتال غیر 2010معاهتده ه استت ازجملته: ملحش نشد

تتاون مربتوط بته تضتمینات  یپک 2001و یتا کنوانستیون  المللتی هواپیمتایی کشتوری  پروازهای بین

 المللی در تجهیزات منقول و واگذار کردن اجرای حقو  مربوط به هواپیما است، که نتیجه آن عدد ینب

صتورت  باشد و در عرصه داخلی نیتز معمتوالً به یی کشور به همه جرائم مختلف هوایی میتوان پاسخگو

کنندگان در امنیت پرواز هواپیمتا و خرابکتاری در  واحده اخالل ای عمل شده است مانند ماده واحده ماده
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های تصتریح شتده در آن بتا توجته بته  که مجازات 4/12/1349وسایل و تکسیسات هواپیمایی مصوب 

هتای مقترر در قتوانین  رهایی عرفی که در قانون سابش مقرر بوده، تعیین شتده استت و بتا مجازاتکیف

اگتر کستی در  1392قتانون مجتازات استالمی مصتوب  286موجب متاده  حاضر متفاوت است  مثالً به

که اگر ایجتاد  شود درحالی االرض محسوب می طور گسترده اخالل ایجاد کند؛ مفسد فی امنیت کشور به

ای تلقی شود )اگرچه مفهود گستتردگی متالم مشخصتی نتداردو  الل در امنیت پرواز عمل گستردهاخ

رغم وجتود قتوانین داخلتی و  واحده با نص قتوانین گذشتته دیگتر مجتری نخواهتد بتود  علتی این ماده

المللی؛ برخی از جرائم واق  در قلمرو هوایی یک کشور باعث بروز اختتالف  های مختلف بین کنوانسیون

گردد  در این مقاله ضمن تبیین مفتاهیمی چتون  بین کشورها در صالحیت رسیدگی به این جرائم می

قلمرو حاکمیت و منطقه هوایی آن و قلمرو حالت پرواز به بررستی جترائم ارتکتابی در منطقته هتوایی 

واپیمتا قلمرو حاکمیت که مرتبط با هواپیما است خواهیم پرداخت که البته جرائم ارتکابی مترتبط بتا ه

توان از سه منظر موردبررسی قرار داد  نخست، از جهتت محتل ارتکتاب  طورکلی می در این منطقه را به

جرد یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما، دود به اعتبار موضوع جترد )هواپیمتاو یعنتی جترائم ارتکتابی 

وستیله  وقتوع جترد به نسبت به هواپیما مانند هواپیماربایی و سود، از جهت وسیله ارتکاب جترد یعنتی

هواپیما  در این مقاله تنها به بررسی فترض نخستت پرداختته خواهتد شتد  در ایتن صتورت، ست االت 

هاست ازجمله اینکه، معیار تعیتین محتل وقتوع  شده که مقاله درصدد پاسخگویی به آن متعددی مطر 

و آیتا رویکترد فعلتی  جرد در هواپیمای در حال پرواز متعلش به یک کشور بر فراز کشور دیگر چیستت

دانتدو در ایتن  پرچم می المللی و کشورها، خود هواپیما را جزء قلمرو حاکمیت کشور صاحب جامعه بین

حل تعارض صالحیت این دو کشور که هتر یتک ختود را واجتد صتالحیت سترزمینی بترای  حالت، راه

ت سایر کشورها کته رسیدگی به جرد ارتکابی داخل هواپیما دانسته، چیستو همچنین، مبنای صالحی

المللتی  ممکن است به اعتبار تابعیت مرتکب یا مجنی علیه، امنیت هواپیمایی کشتور و یتا ماهیتت بین

جرد ارتکابی درون هواپیما، حسب مورد ادعای داشتن صالحیت در این زمینه نماید، چه خواهتد بتودو 

ه جنحته و جنایتاتی کته در بت» دارد: مقرر می 1328قانون هواپیمایی کشوری مصوب  31اگرچه ماده 

ذیتل محتاکم ایتران  طیصورت وجود یکتی از شترا داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در

متتهم یتا  -ب  .جترد مختل انتظامتات یتا امنیتت عمتومی ایتران باشتد -الف   :خواهند کرد یدگیرس

 .آید هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فرود -ج  .علیه تبعه ایران باشد مجنی

دادگتاه  در هر یک از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیمتا در آن محتل فترود آمتد یتا 

ما س ال این استت کته حکتم متاده مزبتور ا « محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد

یتا ختارج از  مربوط به زمانی است که در زمان وقوع جرد، هواپیما در قلمرو حاکمیت ایران قرار داشتته

المللتی و عملکترد  شودو همچنین، حدود انطبا  این قانون با اسناد بین این قلمرو یا هر دو را شامل می

سایر کشورها چقدر و چگونه استو و نهایتاً ماهیت و مبنای صالحیت ایتران بتر استاا متاده یادشتده 
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از مقدمه، منطقه هوایی قلمترو  چیست و از چه آثاری برخوردار استو بنابراین محتوای مقاله به ترتیب

حاکمیت و حالت پرواز، تکثیر نوع جرد ارتکابی در تعیین صتالحیت، جترائم ارتکتابی در هواپیمتای در 

حالت پرواز بر فراز کشور صاحب هواپیما، جرائم ارتکابی در هواپیما، به اعتبار قلمترو حاکمیتت کشتور 

گیری تشتکیل  پرواز بر فراز سایر کشتورها و نتیجته صاحب هواپیما، جرائم ارتکابی در هواپیما در حالت

 یافته است که به شر  زیر موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت 

 هوایی قلمرو حاکمیت و حالت پرواز. منطقه 1
ابتدا الزد است جهت تحریر موضوع و با توجه به اختالفتات موجتود، مفهتود و محتدوده منطقته 

الحیت سترزمینی هتر کشتورو و نیتز مفهتود حالتت پترواز هوایی قلمرو حاکمیت )داختل در صت

 اختصار بیان گردد   به

 . منطقه هوایی قلمرو حاکمیت1.1

منطقه هوایی قلمرو حاکمیت کشورها ازنظر قلمرو صالحیت سرزمینی آنهتا در برابتر دو منطقته دیگتر 

خود جزئتی از قلمترو سو؛ هواپیما،  زمینی و دریایی، از حساسیت بیشتری برخوردار است چراکه از یک

پرچم آن محسوب شده و از سوی دیگر، جرایم ارتکتابی مترتبط  حاکمیت و درواق  خام کشور صاحب

با هواپیما در این منطقه، به اعتبار اینکه هواپیما، محل ارتکاب جرد، موضوع جرد و یتا وستیله ارتکتاب 

 جرد قرار گرفته باشد، از تنوع و پیچیدگی باالیی برخوردار است  

الملل  ها نسبت به اصل حاکمیت ملی است که کماکان از اصول اساسی حقو  بین حساسیت دولت

 و98: 1378)شیخی، محمود، شود   محسوب می

هتا ستابقه دارد،  ها و دریاهای مجتاور از زمتان رومی اگرچه ادعاهای ملی مربوط به خشکی، دریاچه

به تکخیر افتاد، ازنظر سابقه تاریخی اولتین  20ن ها تا قر ادعاهای ملی مربوط به فضای باالی این پدیده

گردد، در قانونی که بته گروستیوا نستبت  وسطی برمی ادعای مربوط به فضای باالی سرزمین به قرون

دهند چنین بیان شده بود: کسی که خشکی را در تصرف دارد آستمان بتاالی آن را نیتز در تصترف  می

عنوان  ای بته طور گستترده نی اول و پیش از آن؛ به هواپیما بتهدر جنگ جها و67: 1386)زرقتانی، خود دارد  

ویژه جنتگ  ها بته استفاده از هواپیما و بالن در جنگ وRaymond،2006,281) شد  یک سال  نظامی نگاه می

ها در حفظ فضای باالی سرزمین خود از نفوذ دشمن گردید  در جنگ  اول جهانی سبب ضرورت دولت

ین بار از هواپیما و بالن استفاده شد درواق  قدرت استفاده از هواپیمتا جهتت جهانی اول که برای نخست

ها فقط به حاکمیت کامل بتر محتدوده  اجرای عملیات و تجسس به نمایش درآمد و نشان داد که دولت

ضترر بترای دیگتران کته در ایتن متورد رضتایت  هوایی خود رضایت خواهند داد مگر در موارد عبور بی

کردند اما بر فراز قلمرو زمینتی و هتوایی  زمان هواپیماها بر فراز دریاهای آزاد پرواز می دهند  در آن می
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ای استت کته  فوقانی دریاهای سرزمینی دیگران چنین حقی نداشتند  درواق  قلمرو حاکمیت، محدوده

های یتک  نماید و فراتر از مرزهای یک کشور استت  متثالً کشتتی یک کشور در آن اعمال حاکمیت می

های کشور دیگری باشند جتزو قلمترو حاکمیتت  های ساحلی خود نبوده و در آب شور هرچند در آبک

کنتد  ازنظتر  شده هم صد  می های اشغال آید  این در مورد هواپیما و سرزمین حساب می کشور خود به

و  هایی است که یک کشور امکان اعمال حاکمیتت در آن را دارد جغرافیایی قلمرو حاکمیت کلیه مکان

 وخام و فضای تحت حاکمیت یک دولت است  درواق  آب

ها و ستلطه  مطر  بوده، قلمرو صالحیت قانونی دولت 1902یکی از موضوعات مهمی که از سال 

ها و ستلطه  آنان بر فضای هوایی درون حاکمیت بوده و هنوز هم مطر  است  صالحیت قانونی دولت

در  1919کته در ستال  شتخص حقتوقی استتآنان بر فضای هوایی درون حاکمیتت یتک قاعتده م

 (1997:201 مطتر  گردیتد  2در کنوانستیون شتیکاگو 1944و بعتدازآن در ستال  1کنوانسیون پاریس

Diederiksهتای  کنفرانسی در الهه تشکیل گردید گرچته موضتوع آن بمباران 1907درواق  در سال  و

تواند اولین گتاد  می داشت اما میهوایی و چگونگی جلوگیری از مخاطرات آن بود و بیشتر جنبه نظا

در راه همکاری دول در مورد مسائل مربوط به فضای فراز خام کشورها یعنی محدوده قلمرو هوایی 

پیمتان چندجانبته در هاوانتا  1928و در ستال  صالحیت سرزمینی از جهت اعمال حاکمیت باشتد؛

یعنتی  ی دول تکییتد گردیتدبه امضاء رسید که ضمن آن اصل حاکمیت کامتل و انحصتار المللی ینب

 و76: 1350، )میرمیرائتی  عبور هواپیما از فراز کشور آزاد نبود، محتاج به اجازه و مشتمول قواعتدی استت

حش کشورها برای اعمال نظتارت و ایجتاد محتدودیت بتر پروازهتای هواپیماهتای ختارجی از اصتل 

 و19: 1381)جباری، د  شو یمحاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمرو هوایی خود ناشی 

های ساحلی و فضای فو  خام و آب تحت حاکمیتت  پس جرائم واق  در خام یک کشور و یا در آب

 و15: 1356)آزمایش،  تعقیب، محاکمه و مجازات است  یک کشور طبش قوانین کیفری آن کشور قابل

ه ختارج از گونه که از جهت مالحظات تجاری، سیاسی و نظتامی قلمترو اعمتال حاکمیتت بت همان

کند؛ جترائم واقت  در هواپیمتا و یتا کشتتی در ختارج از  محدوده جغرافیایی یک کشور توسعه پیدا می

شده در قلمرو حاکمیت است و رسیدگی بته آن در  قلمرو جغرافیایی یک کشور نیز در حکم جرائم واق 

 و123: 1379)پوربافرانی، پرچم است   صالحیت دولت صاحب

هتای  کمیت یک کشور عالوه بتر ختام و فضتای بتاال و زیتر آن شتامل آبتوان گفت قلمرو حا می

ها و هواپیماهتا و وستایل نقلیته  های تحتت سرپرستتی، کشتتی های اشغالی، سرزمین ساحلی، سرزمین

 و140: 1371)صانعی،  شود  فضایی نیز می

                                                           
1 . Paris Convention. 

2.  Chicago Convention.  
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قتد بته شده استت: نظریته اول معت در مورد قلمرو هوایی که موضوع بحث است، چهار نظریه مطر 

حاکمیت مطلش کشورها بر فضای باالی قلمرو ختود استت و فضتای فتراز ختام کشتورها تتا ارتفتاعی 

نامحدود؛ تحت حاکمیت دولت قرار دارد  نظریه دود عبور و مرور آزاد هواپیما برای کلیته کشتورها کته 

عمتومی  درواق  از اصل تعلش هوا به همه اخذشده است که مطابش آن فضای فراز خام کشورها جنبته

و نظریه سود رویکردی میانه دارد و هوا را به دو طبقه نزدیک زمتین و طبقته  داشته و کامالً آزاد است؛

نماید که طبقه اول تحت حاکمیت کشور و طبقه باال آزاد برای همه کشورهاستت   مافو  آن تقسیم می

فتراز  از هتوا استت کته بتر ای برخی معتقدند که قلمرو هوایی یک کشور، شامل الیته و130: 1362)صفوی، 

یابتد و بعتدازآن  گیرد  این الیه هوایی تا آنجا که اتمسفر قرار دارد، ادامه می قلمرو زمینی و آبی قرار می

را فضتای فتراز ختام  و نظریته چهتارد آن و167: 1371)مقتتدر، گتردد   منطقه ماورای جو یا فضا آغتاز می

 داند  ای تجارتی تحت حاکمیت مطلش دول میضرر هواپیماه کشورها با شرایطی مانند عبور بی

طور مطلش عبور و مرور هواپیماها را بر فراز قلمرو زمینی و دریایی خود  هر کشوری حش دارد که به

تحت ضوابط و قواعدی درآورده، آن را ممنوع ساخته و یا برای هواپیماهای هر کشوری که مایل باشتد 

از جنگ جهانی اول نظریه حاکمیت کامل کشور بر فضای بتاالی قبل  و142: 1362)صفوی،  مجاز اعالد کند 

قلمرو خود حاکم بود با پایان یافتن جنگ جهانی اول تدوین نظاد حقوقی حاکم بر هوا موردتوجه قترار 

آن دربتاره هواپیماهتای دولتتی بته تصتویب  1929پاریس و پروتکل اصالحی  1919گرفت و عهدنامه 

المللی در زمینه هوانوردی بود اصول مهمی مانند اصتل  ین معاهده بینرسید  در این عهدنامه که نخست

حاکمیت کامل کشورها بر قلمرو هوایی خود، اصل آزادی عبور و مرور بر فضتای بتاالی دریتای آزاد و    

موردتوجه قرار گرفت  با تصویب کنوانسیون شیکاگو که باعث نسخ معاهده پاریس گردید اصتول مقترر 

ها مقترر  موردتوجه قرار گرفت و در ماده یک این کنوانسیون در مورد حاکمیت دولت در معاهده پاریس

هتای سترزمینی ختود  شد: هر دولتی دارای حاکمیت مطلش و انحصاری بر هوای مافو  سترزمین و آب

کته تحتت  های ستاحلی متصتل بته آن قلمرو حاکمیت یک کشور را شامل اراضی و آب 2است و ماده 

قتانون هواپیمتای  3الحمایگی آن قرار دارد؛ دانسته است  متاده  ، حمایت یا تحتحاکمیت یا قیمومیت

نیز قلمرو حاکمیت را موردتوجه قرار داد و حتدود آن را مشتخص نمتوده  1328کشوری ایران مصوب 

دارد که حش حاکمیت متذکور، شتامل فضتای فوقتانی  نیز مقرر می 1958 کنوانسیون ژنو 2است  ماده 

 شود  کف آن می زیر کف و دریای سرزمینی و

بنابراین، با قبول اصل حاکمیت مطلش کشورها بر فضای باالی قلمرو خود، هتر دولتت حتش مستلم 

طور مطلش، عبور و مرور هواپیماها را بر فراز قلمترو زمینتی و دریتایی ختود تحتت قواعتد و  دارد که به

ری کته مایتل باشتد، مجتاز اعتالد ضوابطی درآورده، آن را ممنوع ساخته یا برای هواپیماهای هر کشتو

هایی را  موانت  و محتدودیت شد برخی کشورها نماید  اگرچه اصل حاکمیت مطلش و انحصاری باعث می

های  روی، کنوانستیون برای برخی کشورهای دیگر ایجاد کنند امتا جهتت جلتوگیری از هرگونته زیتاده
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رر در زمتان صتلح و یتا رفتتار یکستان ضت اند اصولی ازجمله حش عبور آزاد بی مذکور اصولی را پذیرفته

هتای عضتو کنوانستیون و یتا منت  اعطتای هتر نتوع مزیتت بته  نسبت به کلیه هواپیماهای تابعه دولت

 1328قانون هواپیمتای کشتوری مصتوب  8هواپیماهای تابعه دولی که عضو کنوانسیون نیستند  ماده 

توانتد بتا رعایتت  متای ختارجی میهواپینیز در عین پذیرش حاکمیت مطلش و انحصاری، مقرر نمتوده 

 پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محموالت پستتی یتا قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران

پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبالً اجازه دولتت ایتران تحصتیل شتده باشتد یتا  یکی از آنها را

 متبتوع آن هواپیمتا همتین حقتو  را بترای  اشتد و دولتتموجب قراردادی ایتن اجتازه داده شتده ب به

مصادیش عملی حاکمیت مطلش عبارت از حش قانونگتذاری و اجترای  هواپیماهای ایرانی شناخته باشد؛ و

 قوانین موضوعه در ارتباط با قلمرو هوایی است 

 . قلمرو در حال پرواز1.2
ا جرائم ارتکابی مشمول آن، جرائم واقت  در شود ت اینکه هواپیما از چه زمانی در حال پرواز محسوب می

کنوانستیون  1963قلمرو هوایی صالحیت سرزمینی محسوب گردد، هر سه کنوانسیون توکیو مصتوب 

اند  بهتتر  تعاریفی از حالت پرواز ارائه داده 2،3،1 1971 و کنوانسیون مونترال مصوب 1970الهه مصوب 

متاده یتک  3رای کشتورها بته وجتود نیتاورد  بنتد شد تا مشکلی ب است یک تعریف مشخصی ارائه می

ازلحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمتانی کته نیتروی موتتوری آن »کنوانسیون توکیو مقرر داشته: 

 «گتردد  افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی می منظور پرواز به کار می به

هواپیمتا از زمتانی »ون الهه با تعریف جدیدی از حالت پرواز مقرر داشتت: کنوانسی 3بعداً بند الف ماده 

شود تا زمانی که یکتی از درهتای  که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافر و بارگیری بسته می

گتردد  در متورد فترود  منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می مزبور به

صتال  مستلولیت هواپیمتا و مستافرین و امتوال داختل  الت پرواز تا زمانی که مقامتات ذیح -اجباری

کنوانستیون الهته بعتد از کنوانستیون  با توجه به اینکه «عهده گیرند ادامه خواهد داشت  هواپیما را بر

متا یعنتی هواپی شده است؛ توکیو تدوین گردیده، ظاهراً از تعریف قدیمی عدول و تعریف جدید پذیرفته

 1971گتردد  در ستال  که پرواز محسوب می شود، درحالی از زمانی که درهای آن جهت پرواز بسته می

 -الف این کنوانسیون: ازلحاظ»آن مقرر گردید:  2کنوانسیون مونترال تدوین و تصویب شد که در ماده 

تتا زمتانی  -د هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شو

در حتال پترواز تلقتی  - بتازگرددپیاده شدن مسافرین یا تخلیته بتار  منظور بهکه یکی از درهای مزبور 

حالت پرواز تتا زمتانی کته مقامتات ذیصتال  مستلولیت هواپیمتا و  -در مورد فرود اجباری  - شود می
                                                           

1   Tokyo Convention. 

2. Hague Convention. 

3. Montreal Convention. 
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هواپیمتا از آغتاز عملیتات  -ب ادامه خواهد داشتت  -مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند 

ستاعت  24زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تتا  مکمورانقبل از پرواز توسط  سازی آماده

و بته هتر ترتیتب زمتان در حتال ختدمت شتامل تمتاد  شتود میبعد از هر فرود در حال خدمت تلقی 

که در بند التف متاده «  باشد میواز است که هواپیما به شر  بند الف ماده حاضر در حال پر زمانی مدت

مذکور ضمن پذیرش تعریف مزبور در کنوانسیون الهه بتا افتزودن بنتد دیگتری؛ هواپیماهتا را از آغتاز 

 24سازی قبل از پرواز توسط مکموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تتا  عملیات آماده

د و زمان در حال خدمت را شامل تمتاد متدت زمتانی ساعت بعد از هر فرود؛ در حال خدمت تلقی نمو

طور  دانست که هواپیما به شر  بند الف در حال پرواز است  بدین ترتیب عالوه بر بیان حالت پترواز بته

ستازی هواپیمتا جهتت  خاج، مواردی را که هواپیما در حال خدمت است یعنی از آغتاز عملیتات آماده

ای  ود را نیز در حال پرواز تلقی نموده است  درواق  هواپیما قاعتدهساعت بعد از هر فر 24پرواز معین تا 

که درهای آن بسته است جرائم ارتکابی در آن تاب  دولت متبتوع  به ناد درهای بسته دارد یعنی تا وقتی

 .هواپیما است ولی وقتی درهای آن باز شد در صالحیت قانون دولت محل وقوع جرد است

 در تعیین صالحیت نوع جرم ارتکابی. تأثیر 2
های زیتر قترار گیترد:  جرائم موردبحث این مقاله ممکن است حسب مورد مشتمول یکتی از صتالحیت

شود و نیز بته  صالحیت سرزمینی به اعتبار اینکه هواپیما جزء خام کشور صاحب هواپیما محسوب می

مرو حاکمیتت کشتور اعتبار منطقه هوایی و فضای باالی منطقه زمینی و دریایی که جزء سرزمین و قل

صاحب این منطقه است  اصل صالحیت شخصی فعال و منفعل؛ به اعتبار اینکه مرتکب جرد یا مجنتی 

علیه تبعه کشور مدعی صالحیت است  اصل صالحیت حمایتی؛ به اعتبتار ماهیتت جترد ارتکتابی کته 

اعتبتار  و صتالحیت جهتانی؛ بته خالف مناف  اساسی و امنیت کشور متضرر و مدعی صتالحیت باشتد؛

المللی جرد و بر اساا سه کنوانسیون موردبحث که برای کشتور محتل دستتگیری متتهم،  ماهیت بین

یا محاکمه کن یا مستترد »قائل به این نوع صالحیت شده است  بر اساا این صالحیت و مطابش قاعده 

را جهتت کشور محل دستگیری متهم باید متتهم را متورد تعقیتب و محاکمته قترار داده و یتا او « کن

 قانون هواپیمایی ایران آمده است  31محاکمه به کشور صالح مسترد نماید  همه این موارد در ماده 

انواع مختلفی از اعمال و رفتارهای مجرمانه ممکن است در هواپیما علیته خدمته و مستافرین و یتا 

آزاری،  رین، کتودمتوسط خدمه و مسافرین ارتکاب یابد  مواردی از قبیل قتل، سرقت، نزاع میان مستاف

مصرف مواد مخدر و یا تخریب کابین و صندلی هواپیما، نابود کردن ابزار و تجهیزات ایمنتی هواپیمتا و 

 شتود یا استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از وسایل الکترونیکی و سایر رفتارهای اخالل گرایانه را شامل می

گردد که دولتت  کند و سبب می در بین راه میکه این جرائم در مواردی خلبان را مجبور به فرود آمدن 

محل فرود هواپیما به دلیل عدد صالحیت در رسیدگی به جرد ارتکابی؛ نتواند متهم را محاکمه قضتایی 
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سرزمینی و  و مرتکبین بدون محاکمه آزاد گردند  مگر در برخی موارد خاج که جرائم جنبه فرا نماید؛

شان دارنتد بتدین  یدگی به آن را در بیرون از فضای سرزمینیالمللی داشته و کشورها صالحیت رس بین

معنی که کشور محل فرود هواپیما؛ صالحیت جهانی رسیدگی به جرد را پیتدا نمایتد کته ایتن نتوع از 

صالحیت رسیدگی نیز تحت شرایط خاج و محدودی است به جهت اینکه همه جرائم مشتمول اصتل 

کشی، جنایت جنگی، تجارت  دی همچون تروریسم، نسلگردند بلکه جرائم محدو صالحیت جهانی نمی

گیرد  از سوی دیگر قوانین داخلی کشتورها برخوردهتای مختلفتی  برده، هواپیماربایی و غیره را دربرمی

صتورت خیلتی محتدود  اند، برخی از دول اصتل صتالحیت جهتانی را به با اصل صالحیت جهانی داشته

دارند  درواق  برخی از کشورها همچون چتین  ری از این اصلتوان گفت قانون داخلی عا پذیرند و می می

کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگتی و تجتاوز را در قتوانین داخلتی ختود  جنایاتی از قبیل نسل

طور مثال جرد تجاوز ارتکابی در زمتان  پذیرد بلکه به عنوان جرائم مشمول اصل صالحیت جهانی نمی به

ها؛ اصتل  برخی دولت وHoover, Dalila V,2011 :10)نماید   ه عنف تلقی میجنگ را یک جرد داخلی تجاوز ب

هایی هم در برخی متوارد از ایتن  حال سوءاستفاده پذیرند و درعین طور مطلش می صالحیت جهانی را به

آورند بدین معنی که با طر  ادعای صالحیت در حاکمیتت داخلتی کشتورها دخالتت  اصل به عمل می

انتد و  صورت محتدود پذیرفته ورها نیز اصل صالحیت جهانی را در قوانین داخلی بهو برخی کش نمایند؛

نیتز  یعتوامل عالوه بر این و9: 1391 ها، )فرجی اند  تری از آن در قوانین داخلی خود ارائه نموده تعریف جزئی

رایط، در   ایتن شتنمایدتر  عمل مشکل در صالحیت جهانی رااستفاده از اصل  توانند یکه م وجود دارند

میلی محاکم آنان در رستیدگی  یبدهند که نشان از  یمخود را نشان کشورهای بالکان و کامبوج بیشتر 

هر کشتوری بدین ترتیب؛ مطابش اصل صالحیت جهانی،  ) Xavier Philippe,2006, 396)  به این جرائم است

یتا محنتی علیته، محتل وقتوع  گونه رابطه سنتی با جرد ازلحاظ تابعیت مجرد تواند بدون اینکه هیچ می

منظور جلوگیری از بتی مجتازات مانتدن مجترد، وی را  دیده داشته باشد، به جرد یا مناف  کشور صدمه

تحت تعقیب و مجازات قرار دهتد  اگرچته اکثتر کشتورهای جهتان امتروزه ایتن اصتل را بته رستمیت 

اند  ارائه فهرستتی دقیتش از  ل نمودهها عمالً اقداد به اجرای این اص اند اما تعداد محدودی از آن شناخته

جرائم مشمول این اصل نیز غیرممکن و یا حداقل دور از انتظار است  توضیح در مورد جترائم مشتمول 

ای از جرائم نیز مشمول اصل  دسته 1های آن از حوصله بحث خارج است  این اصل و موان  و محدودیت

گیرنتد  مبنتای صتالحیت  ی استت؛ قترار میسترزمین صالحیت واقعی یا حمایتی که یک صالحیت فرا

مزبور حمایت از مناف  اساسی کشورهاست به عبارتی جرائم علیته منتاف  سیاستی، نظتامی، فرهنگتی، 

تعتداد محتدودی از  و8: 1392جتده،  پورنتواصتل )تواند موضوع این اصل قترار بگیترد   اقتصادی و    کشور می

                                                           

گاه دانشتوقی مطالعات حق مجله؛ فضل اله فروغی، ،المللی بینتعقیب داخلی جرایم  های محدودیتموان  و   نک: مقاله  1

  3 شماره ،1389پاییز و زمستان  شیراز،

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/255870/%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%a7%d9%84%d9%87_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1159/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/51542
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قتانون مجتازات استالمی  5مثال؛ در متاده  عنوان د  بهتعقیب و پیگیری هستن جرائم ذیل این اصل قابل

ای نیز جترائم  طور حصری مشمول این اصل قرار داده است  دسته تعدادی از جرائم را به 1392مصوب 

اند که ممکن است در هواپیما ارتکاب یابد، این جرائم بته جهتت اصتل صتالحیت سترزمینی یتا  عادی

وجر  و    بتدین  جرائمی همچتون قتتل، تهدیتد، ضترب گیرند  صالحیت شخصی تحت تعقیب قرار می

هتا جهتت  تواند در صالحیت دولت شود، می ترتیب اینکه جرد ارتکابی مشمول کداد دسته از جرائم می

راجت  بته جترائم و برختی از اعمتال  -تعقیب و مجازات بزهکاران م ثر باشد  مطابش کنوانسیون توکیو 

توانند از طرف دولتی کته هواپیمتا در سترزمین  بزهکاران نمی -1963ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 

آن فرود آمده است محاکمه شوند تا زمانی که هواپیما مجدداً به دولت محل ثبتت ختود عتودت شتود  

گریزند  ایتن مستائل ستبب  راحتی از مجازات و تعقیب کیفری می بسیاری از بزهکاران به این طریش به

ها و شتوراها ازجملته شتورای ایکتائو از کشتورها   سستات، کنوانستیونها، م شد تتا برختی از ستازمان

درخواست افزایش صالحیت خود در رسیدگی به جرائم نمایند  این م سسات تالش کردند تا فهرستتی 

از جرائم تهیه و به کشورها ارائه نمایند تا یک مصوبه عمومی و مشتترم بترای جترائم تتدوین شتود و 

و مطتابش آن صتالحیت سترزمینی ختود را  الحیت ملی کشتورها باشتد؛مبنای واحدی برای تعیین ص

وفصل اختالفتات اعضتای متعاهتد در  که نقش و صالحیت قضایی برای حل توسعه دهند  شورای ایکائو

تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون شیکاگو و ضمائم مربوط به آن را برعهده دارد تاکنون در چند مرحلته 

 واپیمایی اقداد کرده است  به توسعه مقررات امنیتی ه

هتای قضتایی  شتود تحتت قتوانین و نظاد که یک هواپیما از مرزهای ملی یک کشور خارج می وقتی

و به دلیل مختلف بودن این قوانین و مقررات ممکن استت یتک فعتل یتا تترم  گیرد؛ مختلفی قرار می

کته  یگتر جترد نباشتد  وقتیموجب قوانین کشتور د موجب قوانین دولت دیگری جرد باشد اما به فعل به

شتود کته آیتا در  گیرد این ست ال مطتر  می بزهکار در دولت محل فرود هواپیما تحت تعقیب قرار می

شتودو  کشور محل ثبت هواپیما و یا دولتی که بزه در قلمرو وی ارتکاب یافته است نیز جترد تلقتی می

ز جهتت قتوانین داخلتی ختود نتوعی ها ارائته شتود تتا ا این سبب گردید تا فهرستی از جرائم به دولت

یک فعل ارتکابی در هواپیما را زمتانی  1971سازی داشته باشند  ماده یک کنوانسیون مونترال  همسان

آمیز علیه یک نفر از سرنشتینان هواپیمتای در حتال پترواز  عنوان یک رفتار خشونت داند که به جرد می

ین مورد اگر یک عمل از چنان شدتی برخوردار باشد تلقی شود و امنیت پرواز را به مخاطره اندازد  در ا

 اجرا است  که برای امنیت هواپیما مضر تشخیص داده شود مفاد کنوانسیون مونترال در این مورد قابل

که فقط تصترف هواپیمتا را در نظتر گرفتته  1970کنوانسیون مونترال با توجه به کنوانسیون الهه 

گیرد  آسیب مستقیم بته امنیتت  رساند را دربر می ایی آسیب میاست تماد اعمالی که به امنیت هواپیم

یا پرواز )نابودی، زیان رساندن به هواپیما در حال پترواز، گذاشتتن متواد منفجتره در هواپیمتاو، یتا بته 

نابودی یا تخریب تکسیستات یتا وستایل ختدمات هواپیمتاییو، بتا آستیب )طورکلی  وآمد هوائی به رفت
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)حستینی نتژاد، از مانند خشونت نسبت به کسی که در هواپیما است تفاوت دارد  غیرمستقیم به امنیت پرو

  و274: 1373
آیتد بته  بنابراین کشوری که هواپیما بعد از وقوع جرد در داخل آن هواپیما در آن کشتور فترود می

صتالحیت  -یک از اصول حاکم بر صالحیت کیفتری ازجملته اصتل صتالحیت سترزمینی  استناد هیچ

، صالحیت واقعی و یا حمایتی، صالحیت شخصی، -پرچم نیز نوعی صالحیت سرزمینی استمبتنی بر 

موجب  موجب اصل صالحیت جهانی، اگرچه این اصل امروزه بته تواند اعمال صالحیت نماید  مگر به نمی

گیرد ولی در گذشته شامل جرایم عتادی و داخلتی هتم  المللی جرائم خاصی را دربرمی قراردادهای بین

تتوان    لذا صالحیت کشورها را در رسیدگی به این جترائم جتز بتا اصتل صتالحیت جهتانی نمیشد می

تواند رسیدگی و صتالحیت ختود را اعمتال  توجیه نمود  به عبارتی، زمانی دولت محل فرود هواپیما می

ش بته کند که بزهکار و یا بزه دیده از اتباعش باشد و یا جرد در سرزمین وی واق  شود یا هواپیما متعلت

را داشته باشد و یا در قوانین داخلتی  1963کنوانسیون توکیو  4آن دولت باشد یا شرایط مقرر در ماده 

کتداد از متوارد متذکور جهتت اعمتال  که در ایتن متورد؛ هیچ شده باشد درحالی بینی خود این امر پیش

هتا در توستعه  صالحیت وجود ندارد مگر با اصل صتالحیت جهتانی بتتوان آن را توجیته نمتود  دولتت

کنند متثالً برختی مقترر  عنوان دولت محل فرود هواپیما شرایط یکسانی را اعمال نمی صالحیت خود به

که مقصد بعدی هواپیما و یا فرودگاهی کته هواپیمتا از آن بته پترواز درآمتده در  دارند که درصورتی می

که عمل در دولت محتل  کنند درصورتی قلمرو آن دولت باشد صالحیت رسیدگی دارد  برخی شرط می

 کند  فرود هواپیما و دولتی که هواپیما را ثبت کرده جرد تلقی شود صالحیت پیدا می

توانتد  المللی در قالب یک کنوانسیون و یا پروتکتل اصتالحی می نتیجه اینکه تصویب یک سند بین

ی یا اصتال  آن حل مناسبی برای حل این مشکالت باشد  عالوه بر این؛ تصویب مقررات جدید داخل راه

المللتی  های بین های دو و یا چندجانبه بتین کشتورها و تصتویب و اعمتال کنوانستیون نامه و یا موافقت

رغم اینکته در هتر سته کنوانستیون الهته و توکیتو و  حل مناسبی تلقی گردد علتی تواند راه موجود می

اند؛ بر این صحه گذاشته بر یک صالحیت جهانی در رسیدگی به جرائم ناقض امنیت هوانوردیمونترال 

متاده  2کنوانسیون الهه و همچنین بنتد  7و ماده  4ماده  2کنوانسیون توکیو، بند  4اساا بند ه ماده 

انتد تتا پروتکل مکمل کنوانسیون مونترال، نیتز ایتن امکتان را داده 3کنوانسیون مونترال و نیز ماده  5

ی غیر از دولت مجنیٌ علیته یافتت شتد، طبتش نون به جرد در سرزمین دولتظمرتکب یا م که یدرصورت

دولتت کنوانستیون متونترال  7عنوان نمونته در متاده  بته قوانین دولت یابنده محاکمه و مجازات شتود

مورد را اعم از اینکته  ؛متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرد در سرزمین او باشد در صورت عدد استرداد

ا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه ختود ارجتاع جرد در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته است ی

خواهد نمود  این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمِ عمومی طبش قتوانین 

  این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود
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 سینتو شیپدر زمتان تهیته  هتا دولتی متفاوتی در مورد صتالحیت ها هینظرالزد به ذکر است که 

  تلوری سرزمینی: که مطابش آن قانون دولتی که جرد در فضتای 1ی مذکور ارائه گردید  ها ونیکنوانس

خواهد شد  البتته ایتن همیشته ممکتن نیستت تتا  کاربرده بهی ملی ها دادگاه، توسط داده رخ اش ییهوا

ن دلیتل بترای تعیتین کنتد  بته ایت صراحت بهی که جرد در آن ارتکاب یافته درزمانموقعیت هواپیما را 

  تلتوری ملتی: قتانون 2غیرعملی است تا صالحیتشان را بر اساا این نظریته اعمتال نماینتد   ها دولت

 3  این تلوری در متاده داند یمدولتی که هواپیما به اسمش ثبت شده است؛ را تحت همه شرایط صالح 

ما شرایط و عتواملی در متاده است ا شده رفتهیپذکنوانسیون مونترال  4کنوانسیون توکیو و نیز در ماده 

را نیتز تحتت شترایطی  ها دولت، سایر کننده ثبتکنوانسیون مونترال ذکر گردیده که عالوه بر دولت  5

  تلتوری قتانون دولتت در حتال حرکتت: دولتتی کته هواپیمتا در قلمترو 3  داند یمصالح به رسیدگی 

که در صورت تحقتش  ذکرشدهطی کنوانسیون توکیو شرای 4حاکمیت آن در حال حرکت است  در ماده 

اینکته جترد در  ازجملته  دانتد یمتآن، کشوری که هواپیما بر فراز آن در حال حرکت استت را؛ صتالح 

 کته یدرصورتسرزمین آن دولت اثراتی ایجاد نماید و یا جرد امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد و نیز 

ز یا مانور هواپیما باشد و یتا اعمتال صتالحیت جرد ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر بر پروا

نیتز ایتن  1328قانون هواپیمتای کشتوری مصتوب  31چندجانبه باشد  در ماده  نامه موافقت موجب به

جرد مخل انتظامات یا امنیت عمتومی کشتور باشتد  که یدرصورتو محاکم ایران را  شده رفتهیپذتلوری 

  دیتآ یملت فرودگاه: قانون دولتی که در آن هواپیما فرود   تلوری قانون دو4  داند یمصالح به رسیدگی 

آن اگتر  موجب بهکنوانسیون مونترال پذیرفته شده است که  5این تلوری در قسمت ج از بند یک ماده 

هواپیمایی که در آن جرد ارتکاب یافته است در سرزمین دول متعاهد فرود آید و مظنتون بته ارتکتاب 

در  وVerschoor, 1997: 202)  آن دولت صالحیت رسیدگی بته آن جترد را داردجرد هنوز در هواپیما باشد 

هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فترود آیتد،  که یدرصورتقانون هواپیمای کشوری نیز  31بند ج ماده 

  داند یممحاکم ایران را صالح به رسیدگی 

 در هواپیما . جرائم ارتکابی3

یابد بسته به اینکه هواپیمای در حال پرواز در هنگاد وقتوع جترد در  یجرائمی که در هواپیما ارتکاب م

چه زمان و مکانی قرار دارد؛ در تعیین صالحیت کشورها جهت رسیدگی م ثر است  گاهی هواپیمتا بتر 

یابد و گاهی بر فتراز کشتور دیگتری غیتر از  فراز کشور ثبت کننده قرار دارد و جرمی در آن ارتکاب می

که در هر مورد، بسته به اینکه هواپیمتا در چته مکتانی در حتال  در حال پرواز است؛ کشور ثبت کننده

پرواز است و جرد ارتکابی در هواپیما جزء کداد دسته از جرائم استت، در اعمتال صتالحیت تکثیرگتذار 

های رقیب )مثالً صالحیت دولتتی کته هواپیمتا بتر فتراز آن پترواز  و در خصوج اینکه صالحیت است؛

زمان صالح هستتند، بستته بته قتوانین و مصتوبات داخلتی و  ، منتفی است یا اینکه آنها هم همکندو می
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زمان صالح به رسیدگی بوده و یا صالحیت آنان منتفی باشتد  چنانچته  توانند هم المللی می مقررات بین

ر مفصتل طو قانون هواپیمای کشوریو نیز ذکر گردیده و در ادامه به 31در خصوج قوانین ایران )ماده 

 گیرد  موردبحث قرار می

 پرواز بر فراز کشور صاحب هواپیماجرائم ارتکابی در هواپیمای در حالت  .3.1
در مواردی، جترد در هواپیمتای در حالتت پترواز دولتت ثبتت کننتده کته هنتوز از قلمترو حاکمیتت 

بتد کته در یا یابتد، در حقیقتت در هواپیمتایی، جترد ارتکتاب می اش خارج نشده ارتکتاب می سرزمینی

مالکیت کشور مزبور قرار دارد و متعلش به آن است که منظتور از مالکیتت، ثبتت هواپیمتا استت یعنتی 

کننده قترار دارد بته  جهت که هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما  در این مورد؛ بدین کشور ثبت

دیتده، آن کشتور دارای عبارتی جرد در قلمرو حاکمیت کشور صاحب هواپیما )منطقه هواییو واقت  گر

صالحیت سرزمینی جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی است و بتاوجود صتالحیت سترزمینی دیگتر نتوع 

های شخصی، واقعتی و  توان بحث از صالحیت جرد و تابعیت مرتکب و یا مجنی علیه مهم نیست و نمی

شتوند زمتانی  ه میسترزمینی نامیتد های فترا ها؛ که صتالحیت جهانی را مطر  نمود زیرا این صالحیت

بنتابراین اگتر در هواپیمتایی  گیرند که محل وقوع جرد خارج از کشور باشد؛ موردتوجه و عمل قرار می

نظر از اصتل  متعلش به کشور الف در حالت پرواز بر قلمرو حاکمیت ختود؛ جرمتی ارتکتاب یابتد، صترف

کشور التف علیته اتبتاع کشتور  کننده هواپیما، خواه جرد مذکور توسط اتباع پرچم به اعتبار دولت ثبت

و یا توستط دو تبعته  ثالثی ارتکاب یابد و خواه توسط اتباع کشور ثالث علیه اتباع کشور صاحب هواپیما

کشور ثالث علیه همدیگر باشد، دولت صاحب هواپیما به جهت اینکه دارای صالحیت سرزمینی استت، 

شد در صورت وجود قرارداد استرداد بین صالح به رسیدگی است و اگر کشور ثالثی خواهان رسیدگی با

حلی برای رسیدگی خود به جترد یتا جترائم ارتکتابی بیابتد   تواند راه دو کشور و یا از راه دیپلماسی می

درواق  علت مطر  شدن اصل صالحیت سرزمینی در این مورد این است که جرد در هر سرزمینی کته 

نمایتد بنتابراین همتان جامعته حتش  را مختتل میگردد، در حقیقت نظم عمومی همان جامعه  واق  می

خواهد داشت که برای برقراری و تکمین نظم عمومی، به تعقیب جرد ارتکابی بپردازد و ازنظتر کشتف و 

تتوان  تر می اثبات جرد نیز، به جهت دسترسی به مجرد و مجنی علیه و آثار و ادله وقتوع جترد، راحتت

گردد و اقتتدار و حاکمیتت  نگیز بودن است بهتر تکمین میا عمل نمود و هدف مجازات و کیفر که عبرت

نیز ایتن اصتل را  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3نماید  قانونگذار در ماده  دولت را نیز حفظ می

پذیرفته و قوانین جزایی را در مورد کلیته کستانی کته در قلمترو حاکمیتت زمینتی، دریتایی و هتوایی 

دانتد  الزد بته ذکتر استت کته در صتورت وجتود  د شوند حاکم میجمهوری اسالمی ایران مرتکب جر

باشد و کشور ثالث )اعم از اینکه جانی تبعه  قرارداد استرداد بین کشوری که هواپیما در مالکیت وی می

وی باشد و یا مجنی علیهو و نیز پیش بینی صالحیت رسیدگی به جرائم ارتکتابی در وضتعیت متذکور، 



 

 1396پاییز و زمستان ، 2ماره ، ش4دوره                                                                                         262

تواند رسیدگی نمایتد  بتدین ترتیتب در چنتین  ن طرفین، کشور ثالث نیز میدر قرارداد منعقد شده بی

یتا »مواردی صاحب هواپیما خود صالح به رسیدگی استت و در صتورت عتدد رستیدگی طبتش قاعتده 

 باید متهم را مسترد نماید « محاکمه یا استرداد

تواننتد بته  لتی استت، میهایی که حقو  و قوانین استرداد آنها تاب  اصل عدد استرداد اتباع م دولت

که عدد استرداد فقتط  این اصل استناد نمایند ولی در مقابل باید متعهد گردند که آن اتباع را درصورتی

به علت تابعیت آنان باشد، خود تعقیب و محاکمته نماینتد در ایتن صتورت؛ اصتل صتالحیت شخصتی 

 و226 :نی نژاد، پیشین)حسیجانشین استرداد است  یا باید محاکمه کند و یا مسترد نماید  

قانون هواپیمایی فرانسه نیز مقرر نموده: در جرائمی که در یک هواپیمتای فرانستوی و یتا  10ماده 

پیوندد مشروط بر اینکته مجترد یتا مجنتی علیته آن دارای تابعیتت  یک هواپیمای خارجی به وقوع می

آید تاب  قانون فرانسته استت  از  فرانسه باشد یا پس از ارتکاب جنحه و یا جنایت در خام فرانسه فرود

باشتد، محتاکم فرانسته   نف  در مجازات عمتومی که کشور فرانسه ذی د همینگرد این ماده استنباط می

صالح به رسیدگی هستند و قانون فرانسه عالوه بر سیستم شخصی بودن قوانین جزایی در مواردی کته 

 مجرد یا مجنی علیه تبعه وی باشند از سیستم محل فرود هواپیما نیز تبعیتت کترده استت 
)علتی آبتادی، 

 و1370:38
توجه نمود که اگر جرد بر فراز دولت ثبت کننده ارتکاب یابد و بعد از آن هواپیما از فراز دولت باید 

ثبت کننده خارج گردد و وارد قلمرو هوایی صالحیت سرزمینی دولت دیگر گردد آن کشتور بتاز ختود 

 صالح به رسیدگی است زیرا جرد در هواپیمای ثبت کننده توستط وی ارتکتاب یافتته استت و مطتابش

 المللی و مقررات داخلی صالحیت رسیدگی دارد  های بین کنوانسیون

 هواپیمای خارج از قلمرو کشور محل ثبتجرائم ارتکابی در  .3.2
یابتد بته  گاهی جرائمی در هواپیمای دولت ثبت کننده در ختارج از قلمترو سترزمینی وی ارتکتاب می

ان آن را از دو جهتت موردبررستی قترار داد  تتو که می عبارتی در حال پرواز بر فراز سایر کشورها است

یک جهت زمانی است که هواپیما در مالکیت کشور استت یعنتی هواپیمتا توستط کشتور مزبتور ثبتت 

گردیده است و جهت دیگر زمانی است که هواپیما در اجاره کشور است یعنی کشور مزبتور هواپیمتایی 

نمایتد  در ایتن  آن کشور استت را اجتاره میکه توسط کشور ثالثی ثبت شده و در مالکیت و متعلش به 

بخش به بررسی صالحیت کشورها در رسیدگی بته جترائم ارتکتابی واقت  در ایتن دو حالتت پرداختته 

 شود  می

 جرائم ارتکابی در هواپیمای در مالکیت کشور ثبت کننده .3.2.1

فتراز  ی آن و بترگاهی ممکن است جرد در هواپیمای دولت ثبت کننده و در ختارج از قلمترو سترزمین

های مختلفی گردد  در متورد  و این امر سبب اختالف در صالحیت بین دولت کشور دیگری ارتکاب یابد
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بر اصل صالحیت سترزمینی، اصتالت بتا دولتت ثبتت  صالحیت رسیدگی به جرائم واق  در هواپیما، بنا

هه و مونترال به صتالحیت طور که بیان شد در هر سه کنوانسیون توکیو، ال کننده هواپیما است و همان

المللی در جهت  اساسنامه دیوان کیفری بین 12دولت ثبت کننده هواپیما تککید شده است  حتی ماده 

توانتد صتالحیت ختود را اعمتال کنتد کته  دیوان در صتورتی می»دارد:  احراز صالحیت دیوان بیان می

که جترد در  افتتاده و یتا درصتورتی حداقل؛ دولتی که جرد اعم از فعل یا ترم فعل در قلمرو وی اتفا 

کشتی و یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتتی کته آن کشتتی و یتا هواپیمتا در آن بته ثبتت رستیده عضتو 

عالوه بر صالحیت سرزمینی شخصی یا موردی و صالحیت سترزمینی نتوعی و « اساسنامه دیوان باشد 

موجب آن  شتناور وجتود دارد کته بتهیا عینی، نوعی دیگر از این اصل به ناد اصل صالحیت سترزمینی 

پرچم صالحیت دارد به جرائم ارتکتابی داختل در هواپیمتا و کشتتی تحتت پترچم ختود  کشور صاحب

پرچم  رسیدگی کند این صالحیت به این دلیل است که کشتی و هواپیمتا جتزو قلمترو کشتور صتاحب

رائم واقت  در قلمترو دولتت گردند  جرائم واق  در هواپیما از جهت استرداد نیز در حکم ج محسوب می

توان مطابش آن عمل نمتود  هواپیمتا را  ثبت کننده هواپیما است و در صورت وجود قرارداد استرداد می

توان قانوناً در بیش از یک کشور به ثبت رسانید اما ثبت آن ممکن است از یک کشور بته کشتوری  نمی

گیرد  حتال  ن و مقررات آن کشور صورت میدیگر تغییر نماید و ثبت هواپیما در هر کشوری طبش قوانی

اگر جرمی در یک هواپیمای در خارج از قلمرو سرزمینی دولت ثبت کننده ارتکاب یابتد، آن کشتور بته 

که  پرچم، صالح به رسیدگی است و اگر دولت ثبت کننده هواپیما نباشد درصورتی استناد کشور صاحب

باشتد و یتا جترد ارتکتابی از جترائم مشتمول اصتل  مجرد و یا مجنی علیه تابعیت آن کشور را داشتته

تواند به جهت صالحیت شخصی و یا واقعی و یتا جهتانی  المللی باشد می صالحیت واقعی و یا جرد بین

حسب مورد؛ خود را صالح به رسیدگی بداند  اگر مجرد در کشور ثبت کننده هواپیمتا باشتد بته ستبب 

دیتده و یتا در کشتور  ید و اگر مجترد در کشتور زیاننما صالحیت داشتن، به جرد مرتکب رسیدگی می

تواند به جرد وی رسیدگی نموده و ختود را صتالح  ثالثی باشد؛ آن کشور در صورت احراز صالحیت می

تواند استترداد وی را  و در صورت عدد رسیدگی و یا عدد صالحیت، دولت ثبت کننده هواپیما می بداند؛

 بخواهد تا به جرد وی رسیدگی نماید 

ممکن است تقاضای استرداد از جانب چند کشور نسبت به یک موضوع واحد بشود و درواق  چنتد 

کشور خود را صالح در رسیدگی بدانند؛ در چنین مواردی معموالً قتوانین داخلتی کشتورها، صتالحیت 

های دیگر مکمل صالحیت سترزمینی  دارند درواق  صالحیت ها مقدد می سرزمینی را بر سایر صالحیت

گردند و دولتی که از وی درخواست استرداد شده باید مرتکتب را بته کشتوری کته صتالحیت  قی میتل

که کشور محل دستگیری خود را صالح بدانتد بایتد رستیدگی  سرزمینی دارد مسترد نماید  در مواردی

نماید؛ در غیر این صورت ملزد است مرتکب را طبش همان اصل سترزمینی در صتورت درخواستت، بته 

 که صالحیت سرزمینی دارد؛ مسترد نماید کشوری 



 

 1396پاییز و زمستان ، 2ماره ، ش4دوره                                                                                         264

زمتان صتورت گیترد  طور هم که تقاضای چند کشتور در موضتوع واحتد بته بدین ترتیب؛ درصورتی

به نسبت ستایر کشتورها بیشتتر متضترر  منظور توجه به احساسات عمومی کشوری که از وقوع جرد به

هتر یتک از تقاضتاکنندگان در  و درجه ارجحیتت گردد؛ شده، به کشوری که ارجحیت دارد مسترد می

شده باشد  در قتانون فرانسته کشتوری کته در ختام آن جترد  بینی چنین مواردی از طرف قانون پیش

شده است )دارای صالحیت سرزمینیو و کشوری که جرد ارتکابی؛ مناف  آن را به خطتر انداختته،  واق 

مجرد تبعه آن است تترجیح داده شده و بر کشوری که  )دارای صالحیت واقعیو در عرض هم قرار داده

قتانون استترداد  9شده است و این کشور در درجته دود واقت  و فرعتی قلمتداد شتده استت  در متاده 

مجرمین ایران نیز به همین نحو، کشوری که جرد در قلمترو آن واقت  شتده و یتا جترد علیته مصتالح 

و 156آبتادی، پیشتین،  علی)ه استت  عمومی آن کشور ارتکاب یافته باشد مقدد بر سایر کشورها دانستته شتد

رد مجرمی را به علتت ارتکتاب عمتل واحتدی بنماینتد  یهرگاه چند دولت تقاضا»موجب این ماده:  به

شود که جرد در قلمرو آن دولتت یتا علیته مصتالح عمتومی آن  شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم می

 «کشور ارتکاب یافته است 

ئم ارتکتابی در هواپیمتای ایرانتی در ختارج از ایتران را در قانون هواپیمتای کشتوری جترا 30ماده 

داند که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متتهم تبعته ختارجی  صورتی تاب  مقررات جزایی ایران می

که متهم به علت ارتکاب آن جرد بته ایتران  برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده باشد و یا درصورتی

 بته نسبت ایران جزایی مقررات»قانونی یاد شده:  موجب ماده به  و628شین، ج  صفوی، پی)مسترد شده باشد  

 در متتهم کته شتود می اجرا وقتی شود ارتکاب ایران از خارج در ایرانی هواپیمای یک داخل که جرایمی

 کته متوردی در یا نشده رد خارجی کشور به تعقیب برای خارجی تبعه متهم و باشد شده دستگیر ایران

 «.باشد شده مسترد ایران به جرد آن ارتکاب علت به متهم

 جرائم ارتکابی در هواپیمای در اجاره کشور .3.2.2
کته کشتور اجتاره دهنتده  یدرحالنمایند  یمامروزه برخی کشورها؛ هواپیمایی را از کشور دیگری اجاره 

ی ارتکاب ا ارهاجهمان کشور ثبت کننده هواپیما است در مواردی ممکن است جرمی در این هواپیمای 

یله هواپیما جرمی اتفا  بیافتد و در متورد صتالحیت کشتورها در وس بهیابد و یا حتی علیه هواپیما و یا 

رسیدگی به جرد ارتکابی؛ اختالف شود مثالً کشور پاکستان از کشور ایران هواپیمایی را اجاره نمتوده و 

راز کشور هند است که در هواپیما یتک تبعته یی مسافر از پاکستان به ژاپن بر فجا جابههواپیما در حال 

رساند حال ممکن استت هتر یتک از ایتن  یمآمریکایی بعد از درگیری با تبعه افغانستانی وی را به قتل 

یجه اختالف در صالحیت به وجود آید  برای مثال، کشور آمریکتا بته درنتکشورها خود را صالح بداند و 

دانتد و افغانستتان  مجرد تبعه وی بوده؛ خود را صالح میاستناد اصل صالحیت شخصی به جهت اینکه 

که در قتوانین داخلتی رستیدگی بته  نیز به دلیل تبعیت مجنی علیه صالح است  کشور هند درصتورتی



  
 265                  الملل  صالحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حال پرواز در حقوق جزای ایران و بین

 

دانتد   بینی نمتوده باشتد ختود را صتالح می یشپکشورش ارتکاب یافته  بر فرازمواردی از این قبیل که 

جهانی باشد و کشورها اصل صالحیت جهانی را پذیرفتته باشتند البته اگر جرد مشمول اصل صالحیت 

توانند صالح به رسیدگی باشند  مسکله اساسی مربوط به این مبحث؛ تعیین صالحیت کشتور  همگی می

  اگتر در استتهواپیمتا استت،  کننتده اجارهعنوان ثبت کننده هواپیما و کشتور پاکستتان کته  ایران به

نیز صالحیت رسیدگی دارد یا فقتط کشتور  کننده اجارهب یابد آیا کشور ی جرمی ارتکاا اجارههواپیمای 

در متوارد »مقترر داشتته:  1970کنوانسیون الهه  4ثبت کننده صالح به رسیدگی استو بند یک ماده 

زیر هر یک از دول متعاهد جهت احراز صالحیت خود در رسیدگی به جرد و سایر اعمال قهتری کته از 

جرد علیه مسافرین و یا خدمه پترواز ارتکتاب یابتد و یتا مستتقیماً بته جترد  طرف مظنونین به ارتکاب

ارتباط داشته باشد تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود: هرگاه جرد در هواپیمتایی وقتوع یابتد کته بتدون 

یتا در صتورت نداشتتن محتل اصتلی  -خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او 

کنوانسیون توکیتو  3بند الف ماده « باشد  کننده اجارهدر قلمرو دولت  -ت دائمی آن فعالیت، محل اقام

مقرر نموده که دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی بته جترائم ارتکتابی در هواپیمتا صتالح  1963

توان بیان نمود بتا توجته بته اینکته  می کننده اجاره  در مورد صالحیت دولت ثبت کننده یا دولت است

ی در حال فعالیت هستند، شایستته نیستت کته تنهتا دولتت ا اجاره صورت بهروزه هواپیماهای زیادی ام

از جهتت  –هم ممکن است به جهتات مختلتف  مستکجرثبت کننده را صالح به رسیدگی بدانیم؛ دولت 

منتافعی جهتت اعمتال  –تکثیر جرد ارتکابی در روابط اقتصادی، تجاری و یتا سیاستی، دیپلماتیتک و    

نیز مقرر شده: زمانی که علیته یتا  1971کنوانسیون مونترال  5صالحیت داشته باشد  در بند یک ماده 

درون یک هواپیمای استیجاری فاقد خدمه دولت اجتاره کننتده جرمتی واقت  شتود صتالحیت دولتت 

شود که مرکز اصلی عملیات تجاری آن محسوب شود و یا  یمدر جایی به رسمیت شناخته  کننده اجاره

 کننتده اجارهصالحیت دولتت  دهنده نشانی نوع بهاین  ؛ کهعنوان محل سکونت دائمی آن تلقی گردد به

هواپیمتا بایتد صتالحیت رستیدگی بته هتر فعتل  کننتده اجارهی هتا دولتتوان گفت که  است  پس می

ن ی را داشته باشند مشروط بر اینکه جترد در هواپیمتای استتیجاری و یتا در هواپیمتای بتدوا مجرمانه

االمکتان محتل  یحتخدمه یک دولت اجاره دهنده ارتکاب یابد و نیز مکان اصتلی عملیتات تجتاری یتا 

 باشد  کننده اجارهسکونت دائم آن دولت 

 جرائم ارتکابی در هواپیمای در حالت پرواز بر فراز سایر کشورها .3.3

یابد، در ایتن  ارتکاب می گاهی جرد در هواپیمای خارجی )کشور الفو و بر فراز کشور ثالثی )کشور بو

تواند به جرد ارتکابی در هواپیمتای ختارجی بتر فتراز  مثال ایرانو می عنوان صورت آیا سایر کشورها )به

قتانون هواپیمتای کشتوری، ایتران در متواردی صتالح بته  31کشور ثالث رسیدگی کندو مطابش متاده 

رد ارتکابی هیچ ارتبتاط مستتقیمی که ج رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی است درحالی
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توانتد بته استتناد اصتل  که مرتکب یا مجنتی علیته آن ایرانتی باشتد، می با ایران ندارد  البته درصورتی

صالحیت شخصی؛ خود را صالح بداند و در صورت دستیابی به مرتکب به جترد وی رستیدگی نمایتد و 

نفت  بتودن در موضتوع،  اشد با توجه به ذییا اگر جرد ارتکابی از جرائم مشمول اصل صالحیت واقعی ب

صالح به رسیدگی باشد و نیز حالتی که جرد مشمول اصل صالحیت جهانی است، درهرصورت و البتته 

امتا زمتانی کته جترد در  شرط دسترسی به مرتکب، با توجه به اصل مزبور صالح به رستیدگی استت؛ به

است و نه مرتکب و یتا مجنتی علیته آن ایرانتی المللی  یابد و جرد نه بین هواپیمای خارجی ارتکاب می

موجب بنتد  تواند به جرد ارتکابی رسیدگی نمایدو در این حالتت نیتز بته است، ایران در چه صورتی می

که هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فترود آیتد و بته  )جو ماده مورداشاره، بازهم درهرحال و درصورتی

 ی ایران صالحیت رسیدگی دارند ها مرتکب جرد، دسترسی باشد، دادگاه

در هر سه کنوانسیون الهه و توکیتو و متونترال طتی متواردی کشتورهای دیگتر را نیتز صتالح بته 

کنوانستیون توکیتو پتنض وضتعیت را  4دانند  ماده  رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی می

باشتد نستبت بته اعمتال ارتکتابی در دارد؛ دولتی که ثبت کننده هواپیمتا ن نماید و مقرر می معرفی می

هواپیمای خارجی صالح به رسیدگی نیست مگر اینکه جرد در سرزمین آن دولت اثراتی ایجتاد کنتد و 

جترد امنیتت یا  جرد توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد؛ ویا 

قض قواعد یا مقررات جاری دولت نتاظر بته پترواز و یتا جرد نایا اینکه  آن دولت را به مخاطره اندازد؛ و

نامته چندجانبته  برای رعایت تعهدات ناشتی از یتک موافقت -اعمال صالحیت یا  مانور هواپیما باشد؛ و

که هواپیمتایی کته جترد  کنوانسیون الهه نیز درصورتی 4  ماده المللی برای آن دولت ضروری باشد بین

صتالح بته  به ارتکاب جرد هنوز در هواپیما باشدولت فرود آید و مظنون در قلمرو آن د شده واق در آن 

  در متاده اگر جرد در هواپیمایی واق  شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشدیا  ؛ وداند رسیدگی می

از کنوانسیون الهه است عالوه بر موارد متذکور در کنوانستیون الهته  تر جام کنوانسیون مونترال که  5

دانتد  البتته در ایتن دو  نیتز صتالح می جرد در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشدی نیز که در مورد

تدابیر الزد جهت اعمال صالحیت خود بترای رستیدگی کنوانسیون آمده که دول متعاهد در این موارد 

کته اگتر قائل هستند  ها دولتنوعی صالحیت را برای  ها ونیکنوانساتخاذ نمایند  بدین ترتیب  به جرائم

ایتن راهکتاری جهتت  درواقت هواپیما در قلمرو دولتی فرود آید آن دولت صتالح بته رستیدگی استت 

جلوگیری از فرار مجرد و مجازات وی در راستای مفهود نخستین صالحیت جهتانی کته قلمترو آن در 

 شتده گرفتهگتردد، در نظتر  صورت حضور مرتکب در کشور مدعی این صالحیت، شامل همه جرائم می

ی بتودن مترز دروناصل صالحیت جهانی استتثنایی بتر اصتل  اند نمودهکه برخی بیان  طور همان ست ا

 و145: 1376ی، محمدصادق)میر   استحقو  جزا 

بتر جترایم ارتکتابی داختل هواپیمتای مقرر داشته که: قانون لبنان  نیز لبنان جزای قانون 18ماده 

گتردد   تسرّی جرد به ختارج از هواپیمتا اعمتال نمی عدد در صورتخارجی در حال پرواز بر فراز لبنان 
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جرایمی که آثار آن به خارج از هواپیما تسرّی نیابد اما مرتکب یا مجنی علیه لبنانی باشتد، یتا هواپیمتا 

 و363 :1988، مصطفى ،العوجى)  پس از وقوع جرد در لبنان فرود آید، تاب  قانون لبنان است

مواردی را ذکر کرده که در صتورت تحقتش، ایتران ختود را  1328قانون هواپیمای کشوری مصوب 

بته »دارد:  این قانون مقترر متی 31ماده  داند  صالح به رسیدگی به جرائم واق  در هواپیمای خارجی می

جنحه یا جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پترواز ارتکتاب یابتد در صتورت وجتود یکتی از 

جرد مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشتد   -اهد نمود  الفشرایط زیر محاکم ایران رسیدگی خو

ابتدا الزد به  «هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فرود آید  -متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد ج -ب

گتردد:  ذکر است که از این ماده برای تعیین مکان حضور هواپیما در زمان وقوع جرد سته برداشتت می

نکه هواپیما در زمان وقوع جرد در قلمرو هوایی ایران باشتد در ایتن صتورت بتا توجته بته حالت اول ای

اعمال صالحیت سرزمینی ایران نسبت به این منطقته در فترض متذکور  درواق شرایط مذکور در ماده 

گردد  حالت دود هنگامی است که هواپیما در زمان وقتوع جترد در ختارج از قلمترو  محدود و مقید می

منصرف از فرض قلمرو هوایی حاکمیت ایتران استت، در ایتن  31یگر ماده د عبارت بهایران باشد  هوایی 

صورت، اعمال صالحیت سرزمینی ایران در خارج از منطقه هوایی محدود و مقید به شرایط متذکور در 

ی ایتران هتا دادگاهماده است و لذا چنانچه هواپیما در زمان وقوع جرد بر فراز منطقه هوایی ایران باشد 

طور مطلش و بدون هیچ شرطی صالحیت رسیدگی به آن را دارد  حالت سود اینکه قانونگتذار، فترض  به

ی و مطلش اعم از اینکه هواپیما در زمان وقتوع طورکل بهارتکاب جرد در هواپیمای خارجی حین پرواز را 

قتانون یتاد  31موجب ماده  د، بهجرد بر فراز ایران یا خارج از قلمرو حاکمیت زمینی و دریایی ایران باش

و در نظتر گترفتن منتاف  ایتران در  32و  30شده در صالحیت ایران قرار داده است  با استناد به متواد 

منتختب را  حتل راهالملتل بایتد  ینبها در حقتو   یتصتالحتوسعه صالحیت و شرایط و آثار هر یک از 

 تعیین و ارائه داد 

توان برداشت نمود که در صورت وجود یکتی از ایتن شترایط  مطابش فروض فو  از ماده مذکور می

 درواقت تواند رسیدگی کند اعم از اینکه هواپیما بر فراز ایران و یا بر فراز کشور دیگری باشتد   ایران می

نماید اگر در هواپیمای خارجی حین پرواز؛ جرمی ارتکتاب یابتد در صتورت  طور مطلش بیان می ماده به

مذکور؛ ایران صالح به رسیدگی است اعم از اینکه هواپیما بر فراز ایران و یا کشتور وجود یکی از شرایط 

طور مثتال: در یتک هواپیمتای  ثالثی در حال حرکت باشد  پذیرش این نظر امری مشکل است اینکه به

خارجی و بر فراز کشور دیگری جرمی ارتکاب یابد و ایتران ختود را صتالح بته رستیدگی بدانتد  ستبب 

های صورت گرفته از جهت صالحیت مخدوش گردد و هر کشوری نستبت بته  بندی یمتقسه شود ک یم

باید در صورتی آن کشتور را صتالح  ؛ وجرائم ارتکابی در هر جای جهان خود را صالح به رسیدگی بداند

به رسیدگی دانست که جرد بر فراز آن کشور ارتکاب یابد و یا بعد از ارتکتاب، هواپیمتا بتر فتراز کشتور 

بور قرار گیرد و سبب اخالل در نظم و امنیت عمومی آن کشور گتردد و تتا زمتانی کته ایتن اختالل مز
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محقش نگردد نباید وی را صالح به رسیدگی دانست و این سبب مداخله گتردد  در متورد بنتد ب متاده 

بته اختالفی نیست یعنی بدیهی است که اگر متهم یا مجنی علیه تبعه ایران است ایران ختود را صتالح 

دارد  بند الف و ج متاده متذکور استت  بنتد التف بیتان متی موردبحثرسیدگی بداند اما نکته اساسی و 

اثبات این امر که آیا جرد واقعاً نظم و امنیتت  درواق که جرد مخل امنیت عمومی ایران باشد  درصورتی

حیت ایتران در عمومی ایران را مختل نموده یا خیر امری مشکل است، هدف از این بند؛ گسترش صتال

بحتث از جترائم ارتکتابی در هواپیمتای  32در متاده  ازآنجاکته ؛ ورسیدگی به جرائم ارتکابی بوده است

خارجی که بر فراز ایران در حال حرکت است نموده و فرمانده هواپیما ضابط قضائی تلقی گردیتده ایتن 

جنحه یا جنایات ارتکتابی در ، صالحیت ایران نسبت به 31نماید که منظور ماده  امر به ذهن خطور می

هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز ایران است نه جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی بر فراز قلمرو 

به جرائم ارتکابی در هواپیمای ایرانی در خارج از ایران اشاره نموده  32کشور دیگر  از سوی دیگر؛ ماده 

جترائم ارتکتابی در هواپیمتای  31ستازد کته اگتر متاده  یماست  این موارد ما را بدین معنی رهنمون 

گردید   یمبه این مورد نیز اشاره  32شد باید در ماده  یمخارجی بر فراز قلمرو کشور دیگر را نیز شامل 

مواردی که جرد در داخل هواپیمای خارجی و بر فراز قلمترو کشتور  31اگر قائل به این شویم که ماده 

صالحیتی جهتانی بترای ایتران در رستیدگی بته جترائم  درواق گیرد  یبرمنیز در دیگر ارتکاب یافته را 

یم یعنی کشور ایران به هر جرمی که در هر هواپیمایی ارتکاب یابتد ا شدهارتکابی در هر هواپیمایی قائل 

رستد  یمحتی اگر کمترین ارتباطی با ایران نداشته باشد صالح به رسیدگی است  امری که بعید به نظر 

شتود هتر  یمکته بیتان گردیتد؛ ستبب  طور هماننماید و  ها را مخدوش می یتصالحبندی  یمتقسرا زی

 31متاده  اگرچتهکشوری نسبت به جرائم ارتکابی در هر جای جهان خود را صالح به رستیدگی بدانتد  

طور مطلش بیان نموده و اگر ایران بتواند ثابت کنتد کته ایتن امتر موجتب اختالل در نظتم و امنیتت  به

عمومی کشورش شده، صالح به رسیدگی است  البته بهتتر استت ایتران را زمتانی صتالح بته رستیدگی 

دانست که هواپیما بعد از ارتکاب جرد بخواهد از قلمرو هوایی ایران عبور نماید و این امر ستبب اختالل 

نیتز اگرچته  31در نظم و امنیت عمومی کشور شود  حتی اگر در ایران فرود نیاید  در مورد بند ج ماده 

گتردد کته ایتران اختیتار اعمتال  توان ارائه نمود و از ظاهر آن چنتین استتنباط می تفاسیر متفاوتی می

فترود در ایتران ختواه  محض بهصالحیت خود نسبت به هواپیمای خارجی که در آن جرد ارتکاب یافته 

فترود آمتدن  صترف بهتتوان  یرسد  نم ینمرا دارد اما این نظر چندان معقول به نظر  یرارادیغارادی یا 

هواپیمای خارجی در ایران برای ایران حش اعمال صالحیت در رسیدگی بته جترد ارتکتابی قائتل شتد 

گتردد اگتر هواپیمتای ختارجی؛ ارادی و یتا  این نوعی تجاوز به قلمرو کشور دیگر محستوب می درواق 

ین متکموردانستت کته خلبتان و یتا یرارادی در ایران فرود آید زمانی باید ایران را صالح به رستیدگی غ

امنیت پرواز هواپیما درخواست کمک نموده و از ایران بخواهند به جرد ارتکتابی رستیدگی نمایتد و یتا 
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محقش گردد  از جهت صالحیت دادگاه نیز، دادگتاهی کته هواپیمتا  31فرود هواپیما بند الف ماده  براثر

 یرشده باشد صالح است دستگ در حوزه قضائی آن فرود آمده و یا متهم در حوزه آن

در آخر الزد است که صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکتابی در منطقته ختارج از قلمترو حاکمیتت 

 بررسی گردد  ها دولت

گتردد و  که تحت حاکمیت هیچ دولتی محستوب نمی دهد یمی رخ ا منطقهگاهی جرد ارتکابی در 

دریاهتای آزاد  کته بال صاحبواز بر فراز مناطش جرد در هواپیمای در حال پر درواق   شود یمآزاد تلقی 

یتک  یهتا یژگتیو و ها صتهیدریای آزاد بتدون آنکته واجتد تمتاد خصیابد   ارتکاب می ردیگ یدر برمرا 

سرزمین مشترم باشد، هرچند ثروت و مناب  موجود در آن قابلیت تخصتیص دارنتد ولتی ختود دریتا 

 نیتتر ییقاعده و مبنتا نیتر مهم خاصی داشته باشد  چنین قابلیتی ندارد که اختصاج به کشور یا گروه

هاست که اختیارات انتظامی ختود  که در دریای آزاد حاکم است، قاعده آزادی هر یک از دولت یا قاعده

 ییها یبه آزاد هیتجز   این آزادی قابلکنند یکه دارای پرچمشان است اعمال م ییها یرا نسبت به کشت

 یها پرواز بتر فتراز آن، آزادی صتید، آزادی کابتل گتذاری و وضت  لولتهچون آزادی کشتیرانی، آزادی 

  بنتابراین اصتل اولیته در باشتد یادی ساخت جزایر مصنوعی و آزادی تحقیقات دریایی مززیردریایی، آ

پرچم است  به عبتارتی یتک کشتتی در دریتای آزاد در  دریای آزاد، اصل صالحیت مطلش دولت صاحب

بتر ایتن اصتل مطلتش،  حتال نی  بااباشتد یرزمین دولت متبتوع ختود متهمان وضعیتی است که در س

 و توانند در مورد کشتی تصمیم بگیرنتد پرچم هم می استثنائاتی وارد است یعنی کشورهای غیر صاحب

یتک جترد  که :دریایی دزدی  1  ازجمله استثنائات: شود تعقیب کشتی یا هواپیماهای جنگی انجاد می

توانند تا با این جرد مبتارزه کننتد  می پرچم کشور صاحب عالوه بر می کشورهاتما المللی است یعنی بین

: گتردان حمتل متواد مختدر یتا روان  2 بته مجتازات برستانند مطابش قوانین داخلی ختود و مجرمین را

توانند کشتتی متخلتف را توقیتف و بازرستی و در صتورت احتراز  می تمامی کشورها جنگی یها یکشت

کشتور  عمل نموده یا کشتی را برای مجازات بته المللی مبارزه با مواد مخدر بینمطابش معاهدات  تخلف

 مانند حمل مواد مخدر جرد بوده امتا مجتازات آن بتر عهتده ه:حمل برد  3  تحویل دهند پرچم صاحب

چهتار کشتور قتادر بته اعمتال  :رادیتویی و تلویزیتونی رمجتازیغ یها برنامه  4 است پرچم کشور صاحب

امواج؛ کشتوری  کننده افتیپرچم؛ کشور متبوعه افراد مختلف؛ کشور در کشور صاحب: صالحیت هستند

 یهتا یدر خصوج کشت :تعقیب فوری  5  آن اخالل صورت گرفته یها که با پخش این امواج در برنامه

کشتور  انتد  در ایتن حالتت که مقررات حاکم بر هر یک از مناطش دریایی کشور ساحلی را نقتض نموده

موجب حش تعقیب یتک دولتت مجتاز  به د تواند کشتی متخلف را تعقیب کن می شرایط خاج با ساحلی

به تعقیب کشتی بیگانه در دریای آزاد، بازبینی و تفتیش دقیش، توقیف و بردن کشتی به یکتی از بنتادر 

 حقتو  دریاهتا کنوانستیون 111خویش است  البته اجرای این حش تاب  شرایطی استت کته در متاده 

کشتی متخلف یتا یکتی از قتایش هتای آن مرتکتب  ی چنین بیان شده است:یط تعقیب فورشرا 1982
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با وسایل سمعی و بصری اخطتار الزد   نقض قوانین کشور ساحلی شود؛ و در حین تخلف مشاهده شود

با هواپیما یا کشتی جنگی یا  و تعقیب نیز بدون وقفه و داده شده ولی کشتی متخلف به آن توجه نکند

اگر کشتتی متخلتف موفتش شتود   شده صورت بگیرد یگذار و کشتی که به این منظور عالمتهواپیما 

  در متورد شتود پرچم یا هر کشتور دیگتری شتود تعقیتب متوقتف می وارد قلمرو دریایی کشور صاحب

 هتا یکشتتاینکته قواعتد آن از  لیتبته دلپرچم است اما  اصل بر صالحیت کشور صاحب اگرچههواپیما 

توان بیان نمود که کشورهای ساحلی در صورتی حش تعقیب را دارند کته  بنابراین می است شده اقتباا

توانتد  شترایط متذکور می بتاوجودجرد ارتکابی مقررات مناطش دریایی کشور ساحلی را نقتض نمایتد و 

 صالحیت تعقیب را پیدا نماید در غیر این صورت حش تعقیب را ندارد 

المللی داشته و کشتورها بته استتناد اصتل صتالحیت جهتانی  در مورد جرائم ارتکابی که جنبه بین

ایتن جترائم یعنتی  نیتتر مهمتوانند خود را صالح به رسیدگی بدانند الزد به ذکر است که ازجملته  می

راهزنتی دریتایی شتامل هتر یتک از بیان گردیده کته  ادشدهکنوانسیون ی 101راهزنی دریایی در ماده 

 :شود یاعمال زیر م

رقانونی همراه با خشونت یا هر عمل غارتگرانه ای که در موارد زیر توسط خدمته یتا الف: توقیف غی

  علیته کشتتی یتا 1مسافران یک کشتی، یا هواپیمای خصوصی برای مقاصد شخصتی صتورت پتذیرد:

  علیه کشتتی، هواپیمتا، 2 هواپیمای دیگر در دریای آزاد یا علیه اشخاج یا اموالی که در آنها قرار دارد؛

 یا اموالی که در مکانی خارج از قلمرو صالحیت هر دولت قرار داشته باشد؛اشخاج 

ب: هرگونه مشارکت داوطلبانه در هدایت یک کشتی یا هواپیما با آگاهی از واقعیاتی کته حتاکی از 

ج: هر عملی که موجتب بترانگیختن بته   پردازد یآن کشتی یا هواپیما به راهزنی دریایی م آن باشد که

توصتیف شتده استت یتا عمتداً آن را تستهیل « ب»یا « الف»مالی شود که بندهای فرعی هر یک از اع

 نماید 

هتر نیز در مورد کشور صالح جهت تعقیب و رسیدگی به جرد مزبتور بیتان گردیتده:  105در ماده 

و هواپیماهتایی را کته بتا راهزنتی  هتا یکشتت یا هواپیماهای راهزنی دریایی یا ها یکشت تواند یم یدولت

شده و در اختیار راهزنان دریایی استت، در دریتای آزاد یتا هتر مکتان دیگتری ختارج از قلمترو  فتصر

ها توقیف کرده و افراد حاضر در آن را بازداشت و امتوال موجتود در آن را ضتبط کنتد   صالحیت دولت

 مقترر، حکتم یهتا در متورد مجازات تواننتد یکشوری که مبادرت به توقیف نموده است، مت یها دادگاه

اموال انجاد شود، با رعایتت  ایدر خصوج کشتی، هواپیما  ستیبا یصادر کرده و در مورد اقداماتی که م

 و90: 1385پرونوری و دیگران، ) اند، اتخاذ تصمیم نمایند  ثالثی که با حسن نیت عمل کرده یها حقو  طرف
شد که مربتوط بته حتوزه باید در دریای آزاد یا محل دیگری با کشتی یا هواپیما حتماًبدین ترتیب 

 شتود یمحستوب مت یالملل نییک جرد ب اینکه لیبه دل دزدی دریایی و  باشد یرسیدگی هیچ دولتی نم
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هر کشوری که دزدان دریایی را دستگیر کند، صالحیت توقیتف،  ،یعنی جرمی است علیه تماد کشورها

   موجب قوانین داخلی کشور خود را دارد  رسیدگی و مجازات به

الملل، اصتوالً قاعتده حتل تعتارض  ینبعارض و اختالف در صالحیت در حقو  جزای در فرض ت

جانبه اقداد به تعیتین قلمترو  ی یکا گونه بهمطر  نیست و هر دولتی با توجه به مناف  و مصالح خود 

بسیار متداول است  بته  ها تعارضکند، تحقش این نوع  یمی خود ها دادگاهصالحیت قوانین کیفری و 

الملل خصوصی، قانونگذار در پی تعیین قتانون  ینبحقو   برخالفالملل  ینبدر حقو  جزای عبارتی 

حاکم و حل تعارض صالحیت نیست بلکه قانونگذار قلمرو اجرایی قوانین جزایی در مکان و یا قلمترو 

ی ختارجی تتوجهی هتا دادگاهکند و بته صتالحیت قتوانین و  یمی ملی را تعیین ها دادگاهصالحیت 

بته آن  هتا دادگاهی ملی ارتکاب یابد، این ها دادگاهچنانچه جرمی در قلمرو صالحیت قوانین و  ندارد 

از رستیدگی  هتا دادگاهکننتد  در غیتر ایتن صتورت،  یمرسیدگی و قانون ملی را در متورد آن اجترا 

 ، دخالت خود را محدود به همکتاری بتا مراجت چندجانبهدو یا  نامه توافشوجود  شرط بهخودداری و 

 و36: 1388خالقی، )نمایند   یمقضایی خارجی 

هتا ابتتدا اقتدامات الزد بترای  اند که در صورت اختالف دولت ها مقرر نموده معموالً همه کنوانسیون

المللی دادگستری  که به توافش نرسیدند موضوع را در مقابل دیوان بین داوری را انجاد دهند و درصورتی

تواننتد از حتش  هتا می ها دولت به داوری در هنگاد تصویب کنوانستیونکنند  البته در مراجعه  مطر  می

 ) nase Vernon 2003. 5) .شرط استفاده کنند و از مراجعه به داوری خودداری نمایند

تعارض صالحیت در بحث حاضتر، تقتدد صتالحیت  حل راهآنچه گفته شد  بر اسااعالوه بر این،  

شتده استت  یرفتهپذحتال  یندرعها است   یتصالحبر سایر  سرزمینی )به اعتبار کشور صاحب هواپیماو

المللی بوده یا هواپیما بعتد از وقتوع  در هواپیمای در حالت پرواز از جرائم بین شده واق که چنانچه جرد 

تواند ایشتان را بته  جرد در کشور دیگری فرود آید، این کشور یا اولین کشور دستگیر کننده مرتکب می

  1مسترد یا بر اساا صالحیت جهانی به جرد وی رسیدگی نمایدکشور صاحب هواپیما 

 گیرینتیجه
های سرزمینی ختود استت   هر دولتی دارای حاکمیت مطلش و انحصاری بر هوای مافو  سرزمین و آب

و فراتتر از  کنتد؛ ای است کته یتک کشتور در آن اعمتال حاکمیتت می درواق  قلمرو حاکمیت محدوده

رائم واق  در ایتن قلمترو طبتش قتوانین کیفتری آن کشتور و سترزمین، مرزهای یک کشور است که ج

تعقیب، محاکمه و مجازات است  اگر جرد در هواپیمتایی دولتت ثبتت کننتده کته هنتوز از قلمترو  قابل

                                                           

 :مجلتهجتودکی، بهتزاد؛ ؛ فضتل اه فروغی، الملل، های تعارض صالحیت در قلمرو حقو  جزای بین حل راهنک: مقاله    1

  3 شماره ،34، دوره1396پاییز و زمستان  المللی، ینبحقوقی 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/255870/%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%a7%d9%84%d9%87_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/51542
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سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننتده استت، 

قانون مجتازات استالمی  3و بر اساا ماده  مینی صالح به رسیدگی استبه استناد اصل صالحیت سرز

که جرائم  درصورتی ؛ وکشور ایران طبش صالحیت سرزمینی اصلی رسیدگی خواهد نمود 1392مصوب 

داخل هواپیمای کشور ثبت کننده هواپیما و در خارج از قلمرو هوایی آن کشور؛ بر فتراز کشتور ثتالثی 

د در هواپیمای کشور ثبت کننده اما در ختارج از قلمترو حاکمیتت آن ارتکتاب جر درواق ارتکاب یابد، 

جهت کته  ینبتدیابد، به استناد اصل صالحیت سرزمینی موست  )شتناورو صتالح بته رستیدگی استت  

گتردد حتتی اگتر در ختارج از قلمترو  هواپیمای مزبور جزء سرزمین دولت ثبتت کننتده محستوب می

ی در حالت پرواز بر فراز کشتور ثالتث ارتکتاب یابتد، ا اجارههواپیمای  اگر جرد در ؛ وحاکمیتی آن باشد

شایسته نیست که نسبت به جرد یا جرائم ارتکابی در هواپیمای مزبور، تنها دولت ثبت کننده را صتالح 

هم ممکن استت بته جهتات مختلتف و خاصتی منتافعی از جهتت  مستکجربه رسیدگی دانست، دولت 

هواپیما باید صالحیت رسیدگی به هتر فعتل  کننده اجارهی ها دولترتیب صالحیت داشته باشد  بدین ت

ی را داشته باشند مشروط بر اینکه جترد در هواپیمتای استتیجاری و یتا در هواپیمتای بتدون ا مجرمانه

االمکتان محتل ستکونت  یحتخدمه یک دولت اپراتور ارتکاب یابد و نیز مکان اصلی عملیات تجاری یتا 

 باشد  کننده اجارهدائم آن دولت 

در حالت دیگر، اگر جرد در هواپیمای خارجی و حین پرواز بر فراز قلمترو کشتوری دیگتر ارتکتاب 

توانند صالح بته رستیدگی باشتند ازجملته اینکته  یابد، در صورت وجود شرایطی کشورهای ثالث می می

آن دولت یا مقیمتین  جرد توسط یا علیه یکی از اتباعجرد در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند و یا 

جترد نتاقض یتا اینکته  جرد امنیت آن دولت را به مخاطره انتدازد؛ ویا  دائمی آن ارتکاب یافته باشد؛ و

برای رعایتت  -اعمال صالحیت یا  قواعد یا مقررات جاری دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد؛ و

    برای آن دولت ضروری باشد المللی نامه چندجانبه بین تعهدات ناشی از یک موافقت

پذیرش این فرض امری مشکل است که اگر جرمی در هواپیمای خارجی و بر فتراز کشتور دیگتری 

، کشور ثالث با ادعای به هم خوردن نظم و یا امنیت کشورش، ختود را صتالح بته رستیدگی یابدارتکاب 

 بداند بدون اینکه هیچ ارتباط ملموسی با جرد داشته باشد 

المللی داشتته باشتد هتر کشتوری کته  ذکر است که در مواردی که جرد ارتکابی جنبه بینالزد به 

 نظر صترفتواند رسیدگی نماید  موجب قوانین داخلی خود اصل صالحیت جهانی را پذیرفته باشد، می به

از اینکه مرتکب یا مجنی علیه تبعه وی باشد یا خیر و یا هواپیمتا توستط ختود وی و یتا کشتور ثتالثی 

یا جرد بر فراز قلمرو حاکمیت آن کشور و یا بر فراز کشور ثالثی ارتکاب یافتته باشتد   ؛ وباشد شده ثبت

یرش کشورها جهت رسیدگی به جرد داخل هواپیمای خارجی در حال موردپذیکی دیگر از راهکارهای 

فترود به هدف همکاری در جلوگیری از فرار مرتکب از تعقیب، صتالحیت کشتور محتل  درواق پرواز و 
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هواپیما بعد از ارتکاب جرد است  مبنای این صالحیت، همانتا صتالحیت جهتانی استت کته بته هتدف 

 دهد  یمبا قضیه، صالحیت رسیدگی به موضوع را  مرتبط یرغفراگیر حتی به کشور  به نحومذکور و 

های  در اختالف در صالحیت، صالحیت سرزمینی مقدد بر سایرین استت چتون درواقت  صتالحیت

کننده صالحیت سرزمینی هستند  اگر دولت ثبت کننده هواپیما باشتد بته استتناد اینکته  تکمیلدیگر 

که  پرچم است صالح به رسیدگی است و اگر دولت ثبت کننده هواپیمتا نباشتد درصتورتی کشور صاحب

اف  مجرد و یا مجنی علیه تابعیت آن را داشته باشد و یا جرد ارتکابی از جرائم با ماهیت اختالل در منت

تواند به ترتیب به جهت صالحیت شخصی و یا واقعتی  المللی باشد می اساسی کشور باشد و یا جرد بین

 و یا جهانی حسب مورد خود را صالح به رسیدگی بداند و رسیدگی کند 
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