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چکیده
قلمرو حاکمیت ،بهعنوان ضابطه تشخیص صالحیت سرزمینی ،شامل سه منطقه ،زمینی ،دریایی و هوایی استت
قلمرو هوایی صالحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقته استت بته
دلیل شناور بودن این وسیله ،که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند( ،عالوه بر ختود هواپیمتا کته تتاب
اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحبپرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشتور استتو و
تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن ،از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار استت گتاهی در قلمترو هتوایی
صالحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب مییابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشتند
و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد در حالتی که همه عوامتل دخیتل در جترد؛ داخلتی
هستند ،در مورد کشور صالح به رسیدگی ،اختالفی به وجود نمیآید اختالف زمانی ایجاد میشود که یک عنصر
خارجی در جرد ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صالحیت کشورها در رسیدگی به جرد ارتکتابی مطتر
میگردد درواق درصورتیکه کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بینالمللتی همچتون اصتل صتالحیت
سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند ،طتر حتل اختتالف چگونته استتو قتوانین
داخلی ایران و کنوانسیونها و معاهدات مختلف بینالمللی چه راهحلهایی جهت تعیین کشور صالح پیشبینتی
نمودهاندو مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقو داخلی ایران و کنوانسیونها و معاهدات مختلف بینالمللی ضتمن
تجزیهوتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صالحیت سترزمینی بته بررستی یکتی از انتواع جترائم
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
حاکمیت دولتها ،قلمرو زمینی و هوایی و دریایی را شامل میشود قلمرو هوایی یک کشور تتا امتتداد
جو ادامه دارد با توجه به اینکه توسعه هواپیمای کشوری بینالمللی میتوانتد منشتک کمتک بته ایجتاد
مودت و حسن تفاهم و تحکم روابط دولتهای جهان باشد درعینحال استفاده نادرستت از آن ممکتن
است امنیت عمومی را مختل و متزلزل نمایتد .هواپیماهتایی کته از فتراز یتک کشتور عبتور میکننتد
میتوانند نقاط مختلف آن کشور را مورد تجاوز قرار دهند اعم از اینکته بخواهنتد آن را متورد بمبتاران
قرار دهند و یا آزادانه و بهطور مسالمتآمیز و یا با اهداف جاسوسی و غیره عبور نمایند؛ بترخالف یتک
کشتی که در کنار ساحل یک کشور پهلوگرفته و از وسط آن عبور نمیکند این مسائل ستبب شتد تتا
کشورها برای امنیت بیشتر ،کنوانسیونها و معاهدات مختلفی بین خود وض نموده تا در صتورت بتروز
اختالف راهگشای آنها باشند و درعینحال قوانین مختلف داخلی نیز برای این مهتم وضت مینماینتد
نخستین تالش بینالمللی در زمینه حقو هوایی توستط فرانستویان بته دلیتل گستترش نگرانیهتای
عمومی از افزایش ترافیک در فضای آن کشور و با برگزاری کنفرانس حقو هوایی  1889پاریس انجاد
پذیرفت اگرچه باعتث انعقتاد معاهتدهای بینالمللتی نگردیتد (Buckles, David،2001: 59و و در  13اکتبتر
 1919برخی کشورها کنوانسیونی را امضاء نمودند که به کنوانسیون مربوط بته مقتررات نتاوبری
هوایی (پاریسو  1919ناد گرفت و این سند اولین گتاد در رستیدن بته همکتاری بین المللتی در
هوانوردی بود (Cheng, Bin،1989: 5و و بعتدازآن کنوانستیونها و معاهتدات مختلفتی ازجملته معاهتده
شیکاگو ،1944کنوانسیون توکیو  ،1963کنوانسیون الهه  1970کنوانسیون مونترال کانادا ( 1971که
ایران به ترتیب در مهرومودهای  1350 ،1355 ،1323و1352به کنوانستیونهای مزبتور ملحتش شتده
استو و موارد دیگری وض نمودند که ایران نیز با الحا بته ایتن کنوانستیون هتا ستعی در تطبیتش و
هماهنگی قوانین داخلی خود با اصول و مقررات متحدالشکل بینالمللی کرده است اگرچته ابهامتات و
پراکندگی قوانین و مقررات جاری و نیز عدد قابلیت تشخیص دقیش قانون صتالح بتر رفتتار مجرمتان و
معلود نبودن حدود صالحیت قانونی و قضایی و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی ،اجرای این مصتوبات را
با مشکل جدی مواجه ساخته است ایران به کنوانسیونهای ستهگانه (الهته ،توکیتو ،متونترالو ملحتش
شده است اما به برخی اسناد معتبر دیگر که مقرراتی در مورد انواع دیگر جرائم در امتور هتوایی استت
ملحش نشده استت ازجملته :معاهتده  2010پکتن در خصتوج جلتوگیری از اعمتال غیرقتانونی علیته
پروازهای بینالمللتی هواپیمتایی کشتوری و یتا کنوانستیون  2001کیپتتاون مربتوط بته تضتمینات
بینالمللی در تجهیزات منقول و واگذار کردن اجرای حقو مربوط به هواپیما است ،که نتیجه آن عدد
توان پاسخگویی کشور به همه جرائم مختلف هوایی میباشد و در عرصه داخلی نیتز معمتوالً بهصتورت
مادهواحدهای عمل شده است مانند مادهواحده اخاللکنندگان در امنیت پرواز هواپیمتا و خرابکتاری در
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وسایل و تکسیسات هواپیمایی مصوب  1349/12/4که مجازاتهای تصتریح شتده در آن بتا توجته بته
کیفرهایی عرفی که در قانون سابش مقرر بوده ،تعیین شتده استت و بتا مجازاتهتای مقترر در قتوانین
حاضر متفاوت است مثالً بهموجب متاده  286قتانون مجتازات استالمی مصتوب  1392اگتر کستی در
امنیت کشور بهطور گسترده اخالل ایجاد کند؛ مفسد فیاالرض محسوب میشود درحالیکه اگر ایجتاد
اخالل در امنیت پرواز عمل گستردهای تلقی شود (اگرچه مفهود گستتردگی متالم مشخصتی نتداردو
این مادهواحده با نص قتوانین گذشتته دیگتر مجتری نخواهتد بتود علتیرغم وجتود قتوانین داخلتی و
کنوانسیونهای مختلف بینالمللی؛ برخی از جرائم واق در قلمرو هوایی یک کشور باعث بروز اختتالف
بین کشورها در صالحیت رسیدگی به این جرائم میگردد در این مقاله ضمن تبیین مفتاهیمی چتون
قلمرو حاکمیت و منطقه هوایی آن و قلمرو حالت پرواز به بررستی جترائم ارتکتابی در منطقته هتوایی
قلمرو حاکمیت که مرتبط با هواپیما است خواهیم پرداخت که البته جرائم ارتکابی مترتبط بتا هواپیمتا
در این منطقه را بهطورکلی میتوان از سه منظر موردبررسی قرار داد نخست ،از جهتت محتل ارتکتاب
جرد یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما ،دود به اعتبار موضوع جترد (هواپیمتاو یعنتی جترائم ارتکتابی
نسبت به هواپیما مانند هواپیماربایی و سود ،از جهت وسیله ارتکاب جترد یعنتی وقتوع جترد بهوستیله
هواپیما در این مقاله تنها به بررسی فترض نخستت پرداختته خواهتد شتد در ایتن صتورت ،ست االت
متعددی مطر شده که مقاله درصدد پاسخگویی به آنهاست ازجمله اینکه ،معیار تعیتین محتل وقتوع
جرد در هواپیمای در حال پرواز متعلش به یک کشور بر فراز کشور دیگر چیستت و آیتا رویکترد فعلتی
جامعه بینالمللی و کشورها ،خود هواپیما را جزء قلمرو حاکمیت کشور صاحبپرچم میدانتدو در ایتن
حالت ،راهحل تعارض صالحیت این دو کشور که هتر یتک ختود را واجتد صتالحیت سترزمینی بترای
رسیدگی به جرد ارتکابی داخل هواپیما دانسته ،چیستو همچنین ،مبنای صالحیت سایر کشورها کته
ممکن است به اعتبار تابعیت مرتکب یا مجنی علیه ،امنیت هواپیمایی کشتور و یتا ماهیتت بینالمللتی
جرد ارتکابی درون هواپیما ،حسب مورد ادعای داشتن صالحیت در این زمینه نماید ،چه خواهتد بتودو
اگرچه ماده  31قانون هواپیمایی کشوری مصوب  1328مقرر میدارد «:بته جنحته و جنایتاتی کته در
داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکتی از شترایط ذیتل محتاکم ایتران
رسیدگی خواهند کرد :الف  -جترد مختل انتظامتات یتا امنیتت عمتومی ایتران باشتد .ب  -متتهم یتا
مجنیعلیه تبعه ایران باشد .ج  -هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیمتا در آن محتل فترود آمتد یتا دادگتاه
محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد » اما س ال این استت کته حکتم متاده مزبتور
مربوط به زمانی است که در زمان وقوع جرد ،هواپیما در قلمرو حاکمیت ایران قرار داشتته یتا ختارج از
این قلمرو یا هر دو را شامل میشودو همچنین ،حدود انطبا این قانون با اسناد بینالمللتی و عملکترد
سایر کشورها چقدر و چگونه استو و نهایتاً ماهیت و مبنای صالحیت ایتران بتر استاا متاده یادشتده
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چیست و از چه آثاری برخوردار استو بنابراین محتوای مقاله به ترتیب از مقدمه ،منطقه هوایی قلمترو
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
صاحب هواپیما ،جرائم ارتکابی در هواپیما در حالت پرواز بر فراز سایر کشتورها و نتیجتهگیری تشتکیل
یافته است که به شر زیر موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت

 .1منطقه هوایی قلمرو حاکمیت و حالت پرواز
ابتدا الزد است جهت تحریر موضوع و با توجه به اختالفتات موجتود ،مفهتود و محتدوده منطقته
هوایی قلمرو حاکمیت (داختل در صت الحیت سترزمینی هتر کشتورو و نیتز مفهتود حالتت پترواز
به اختصار بیان گردد

 .1.1منطقه هوایی قلمرو حاکمیت
منطقه هوایی قلمرو حاکمیت کشورها ازنظر قلمرو صالحیت سرزمینی آنهتا در برابتر دو منطقته دیگتر
زمینی و دریایی ،از حساسیت بیشتری برخوردار است چراکه از یکسو؛ هواپیما ،خود جزئتی از قلمترو
حاکمیت و درواق خام کشور صاحبپرچم آن محسوب شده و از سوی دیگر ،جرایم ارتکتابی مترتبط
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
حساسیت دولتها نسبت به اصل حاکمیت ملی است که کماکان از اصول اساسی حقو بینالملل
محسوب میشود (شیخی ،محمود98 :1378 ،و
اگرچه ادعاهای ملی مربوط به خشکی ،دریاچهها و دریاهای مجتاور از زمتان رومیهتا ستابقه دارد،
ادعاهای ملی مربوط به فضای باالی این پدیدهها تا قرن  20به تکخیر افتاد ،ازنظر سابقه تاریخی اولتین
ادعای مربوط به فضای باالی سرزمین به قرونوسطی برمیگردد ،در قانونی که بته گروستیوا نستبت
میدهند چنین بیان شده بود :کسی که خشکی را در تصرف دارد آستمان بتاالی آن را نیتز در تصترف
خود دارد (زرقتانی67 :1386 ،و در جنگ جهانی اول و پیش از آن؛ به هواپیما بتهطور گستتردهای بتهعنوان
یک سال نظامی نگاه میشد (Raymond،2006,281و استفاده از هواپیما و بالن در جنگها بتهویژه جنتگ
اول جهانی سبب ضرورت دولتها در حفظ فضای باالی سرزمین خود از نفوذ دشمن گردید در جنگ
جهانی اول که برای نخستین بار از هواپیما و بالن استفاده شد درواق قدرت استفاده از هواپیمتا جهتت
اجرای عملیات و تجسس به نمایش درآمد و نشان داد که دولتها فقط به حاکمیت کامل بتر محتدوده
هوایی خود رضایت خواهند داد مگر در موارد عبور بیضترر بترای دیگتران کته در ایتن متورد رضتایت
میدهند در آن زمان هواپیماها بر فراز دریاهای آزاد پرواز میکردند اما بر فراز قلمرو زمینتی و هتوایی
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فوقانی دریاهای سرزمینی دیگران چنین حقی نداشتند درواق قلمرو حاکمیت ،محدودهای استت کته
یک کشور در آن اعمال حاکمیت مینماید و فراتر از مرزهای یک کشور استت متثالً کشتتیهای یتک
کشور هرچند در آبهای ساحلی خود نبوده و در آبهای کشور دیگری باشند جتزو قلمترو حاکمیتت
کشور خود بهحساب میآید این در مورد هواپیما و سرزمینهای اشغالشده هم صد میکنتد ازنظتر
جغرافیایی قلمرو حاکمیت کلیه مکانهایی است که یک کشور امکان اعمال حاکمیتت در آن را دارد و
درواق آبوخام و فضای تحت حاکمیت یک دولت است
یکی از موضوعات مهمی که از سال  1902مطر بوده ،قلمرو صالحیت قانونی دولتها و ستلطه
آنان بر فضای هوایی درون حاکمیت بوده و هنوز هم مطر است صالحیت قانونی دولتها و ستلطه
آنان بر فضای هوایی درون حاکمیتت یتک قاعتده مشتخص حقتوقی استت کته در ستال  1919در
2
1
کنوانسیون پاریس و بعتدازآن در ستال  1944در کنوانستیون شتیکاگو مطتر گردیتد )1997:201
Diederiksو درواق در سال  1907کنفرانسی در الهه تشکیل گردید گرچته موضتوع آن بمبارانهتای
هوایی و چگونگی جلوگیری از مخاطرات آن بود و بیشتر جنبه نظامی داشت اما میتواند اولین گتاد
در راه همکاری دول در مورد مسائل مربوط به فضای فراز خام کشورها یعنی محدوده قلمرو هوایی
صالحیت سرزمینی از جهت اعمال حاکمیت باشتد؛ و در ستال  1928در هاوانتا پیمتان چندجانبته
بینالمللی به امضاء رسید که ضمن آن اصل حاکمیت کامتل و انحصتاری دول تکییتد گردیتد یعنتی
عبور هواپیما از فراز کشور آزاد نبود ،محتاج به اجازه و مشتمول قواعتدی استت (میرمیرائتی76 :1350 ،و
حش کشورها برای اعمال نظتارت و ایجتاد محتدودیت بتر پروازهتای هواپیماهتای ختارجی از اصتل
حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمرو هوایی خود ناشی میشود (جباری19 :1381 ،و
پس جرائم واق در خام یک کشور و یا در آبهای ساحلی و فضای فو خام و آب تحت حاکمیتت
یک کشور طبش قوانین کیفری آن کشور قابلتعقیب ،محاکمه و مجازات است (آزمایش15 :1356 ،و
همانگونه که از جهت مالحظات تجاری ،سیاسی و نظتامی قلمترو اعمتال حاکمیتت بته ختارج از
محدوده جغرافیایی یک کشور توسعه پیدا میکند؛ جترائم واقت در هواپیمتا و یتا کشتتی در ختارج از
قلمرو جغرافیایی یک کشور نیز در حکم جرائم واق شده در قلمرو حاکمیت است و رسیدگی بته آن در
صالحیت دولت صاحبپرچم است (پوربافرانی123 :1379 ،و
میتوان گفت قلمرو حاکمیت یک کشور عالوه بتر ختام و فضتای بتاال و زیتر آن شتامل آبهتای
ساحلی ،سرزمینهای اشغالی ،سرزمینهای تحتت سرپرستتی ،کشتتیها و هواپیماهتا و وستایل نقلیته
فضایی نیز میشود (صانعی140 :1371 ،و

1 . Paris Convention.
2. Chicago Convention.
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در مورد قلمرو هوایی که موضوع بحث است ،چهار نظریه مطر شده استت :نظریته اول معتقتد بته
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
درواق از اصل تعلش هوا به همه اخذشده است که مطابش آن فضای فراز خام کشورها جنبته عمتومی
داشته و کامالً آزاد است؛ و نظریه سود رویکردی میانه دارد و هوا را به دو طبقه نزدیک زمتین و طبقته
مافو آن تقسیم مینماید که طبقه اول تحت حاکمیت کشور و طبقه باال آزاد برای همه کشورهاستت
(صفوی130 :1362 ،و برخی معتقدند که قلمرو هوایی یک کشور ،شامل الیتهای از هتوا استت کته بتر فتراز
قلمرو زمینی و آبی قرار میگیرد این الیه هوایی تا آنجا که اتمسفر قرار دارد ،ادامه مییابتد و بعتدازآن
منطقه ماورای جو یا فضا آغتاز میگتردد (مقتتدر167 :1371 ،و و نظریته چهتارد آن را فضتای فتراز ختام
کشورها با شرایطی مانند عبور بیضرر هواپیماهای تجارتی تحت حاکمیت مطلش دول میداند
هر کشوری حش دارد که بهطور مطلش عبور و مرور هواپیماها را بر فراز قلمرو زمینی و دریایی خود
تحت ضوابط و قواعدی درآورده ،آن را ممنوع ساخته و یا برای هواپیماهای هر کشوری که مایل باشتد
مجاز اعالد کند (صفوی142 :1362 ،و قبل از جنگ جهانی اول نظریه حاکمیت کامل کشور بر فضای بتاالی
قلمرو خود حاکم بود با پایان یافتن جنگ جهانی اول تدوین نظاد حقوقی حاکم بر هوا موردتوجه قترار
گرفت و عهدنامه  1919پاریس و پروتکل اصالحی  1929آن دربتاره هواپیماهتای دولتتی بته تصتویب
رسید در این عهدنامه که نخستین معاهده بینالمللی در زمینه هوانوردی بود اصول مهمی مانند اصتل
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
در معاهده پاریس موردتوجه قرار گرفت و در ماده یک این کنوانسیون در مورد حاکمیت دولتها مقترر
شد :هر دولتی دارای حاکمیت مطلش و انحصاری بر هوای مافو سترزمین و آبهتای سترزمینی ختود
است و ماده  2قلمرو حاکمیت یک کشور را شامل اراضی و آبهای ستاحلی متصتل بته آنکته تحتت
حاکمیت یا قیمومیت ،حمایت یا تحتالحمایگی آن قرار دارد؛ دانسته است متاده  3قتانون هواپیمتای
کشوری ایران مصوب  1328نیز قلمرو حاکمیت را موردتوجه قرار داد و حتدود آن را مشتخص نمتوده
است ماده  2کنوانسیون ژنو  1958نیز مقرر میدارد که حش حاکمیت متذکور ،شتامل فضتای فوقتانی
دریای سرزمینی و کف و زیر کف آن میشود
بنابراین ،با قبول اصل حاکمیت مطلش کشورها بر فضای باالی قلمرو خود ،هتر دولتت حتش مستلم
دارد که بهطور مطلش ،عبور و مرور هواپیماها را بر فراز قلمترو زمینتی و دریتایی ختود تحتت قواعتد و
ضوابطی درآورده ،آن را ممنوع ساخته یا برای هواپیماهای هر کشتوری کته مایتل باشتد ،مجتاز اعتالد
نماید اگرچه اصل حاکمیت مطلش و انحصاری باعث میشد برخی کشورها موانت و محتدودیتهایی را
برای برخی کشورهای دیگر ایجاد کنند امتا جهتت جلتوگیری از هرگونته زیتادهروی ،کنوانستیونهای
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مذکور اصولی را پذیرفتهاند اصولی ازجمله حش عبور آزاد بیضترر در زمتان صتلح و یتا رفتتار یکستان
نسبت به کلیه هواپیماهای تابعه دولتهتای عضتو کنوانستیون و یتا منت اعطتای هتر نتوع مزیتت بته
هواپیماهای تابعه دولی که عضو کنوانسیون نیستند ماده  8قانون هواپیمتای کشتوری مصتوب 1328
نیز در عین پذیرش حاکمیت مطلش و انحصاری ،مقرر نمتوده هواپیمتای ختارجی میتوانتد بتا رعایتت
قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محموالت پستتی یتا
یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبالً اجازه دولتت ایتران تحصتیل شتده باشتد یتا
بهموجب قراردادی ایتن اجتازه داده شتده باشتد و دولتت متبتوع آن هواپیمتا همتین حقتو را بترای
هواپیماهای ایرانی شناخته باشد؛ و مصادیش عملی حاکمیت مطلش عبارت از حش قانونگتذاری و اجترای
قوانین موضوعه در ارتباط با قلمرو هوایی است

 .2.1قلمرو در حال پرواز
اینکه هواپیما از چه زمانی در حال پرواز محسوب میشود تا جرائم ارتکابی مشمول آن ،جرائم واقت در
قلمرو هوایی صالحیت سرزمینی محسوب گردد ،هر سه کنوانسیون توکیو مصتوب  1963کنوانستیون
الهه مصوب  1970و کنوانسیون مونترال مصوب  1،2،3 1971تعاریفی از حالت پرواز ارائه دادهاند بهتتر
است یک تعریف مشخصی ارائه میشد تا مشکلی برای کشتورها بته وجتود نیتاورد بنتد  3متاده یتک
کنوانسیون توکیو مقرر داشته« :ازلحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمتانی کته نیتروی موتتوری آن
بهمنظور پرواز به کار میافتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی میگتردد »
بعداً بند الف ماده  3کنوانسیون الهه با تعریف جدیدی از حالت پرواز مقرر داشتت« :هواپیمتا از زمتانی
که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافر و بارگیری بسته میشود تا زمانی که یکتی از درهتای
مزبور بهمنظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد ،در حال پرواز تلقی میگتردد در متورد فترود
اجباری -حالت پرواز تا زمانی که مقامتات ذیصتال مستلولیت هواپیمتا و مستافرین و امتوال داختل
هواپیما را بر عهده گیرند ادامه خواهد داشت » با توجه به اینکه کنوانستیون الهته بعتد از کنوانستیون
توکیو تدوین گردیده ،ظاهراً از تعریف قدیمی عدول و تعریف جدید پذیرفتهشده است؛ یعنتی هواپیمتا
از زمانی که درهای آن جهت پرواز بسته میشود ،درحالیکه پرواز محسوب میگتردد در ستال 1971
کنوانسیون مونترال تدوین و تصویب شد که در ماده  2آن مقرر گردید« :ازلحاظ این کنوانسیون :الف-
هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود  -تتا زمتانی
که یکی از درهای مزبور بهمنظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیته بتار بتازگردد  -در حتال پترواز تلقتی
میشود  -در مورد فرود اجباری  -حالت پرواز تتا زمتانی کته مقامتات ذیصتال مستلولیت هواپیمتا و
1 Tokyo Convention.
2. Hague Convention.
3. Montreal Convention.
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مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند  -ادامه خواهد داشتت ب -هواپیمتا از آغتاز عملیتات
آمادهسازی قبل از پرواز توسط مکموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تتا  24ستاعت
بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشتود و بته هتر ترتیتب زمتان در حتال ختدمت شتامل تمتاد
مدتزمانی است که هواپیما به شر بند الف ماده حاضر در حال پرواز میباشد » که در بند التف متاده
مذکور ضمن پذیرش تعریف مزبور در کنوانسیون الهه بتا افتزودن بنتد دیگتری؛ هواپیماهتا را از آغتاز
عملیات آمادهسازی قبل از پرواز توسط مکموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تتا 24
ساعت بعد از هر فرود؛ در حال خدمت تلقی نمود و زمان در حال خدمت را شامل تمتاد متدت زمتانی
دانست که هواپیما به شر بند الف در حال پرواز است بدین ترتیب عالوه بر بیان حالت پترواز بتهطور
خاج ،مواردی را که هواپیما در حال خدمت است یعنی از آغتاز عملیتات آمادهستازی هواپیمتا جهتت
پرواز معین تا  24ساعت بعد از هر فرود را نیز در حال پرواز تلقی نموده است درواق هواپیما قاعتدهای
به ناد درهای بسته دارد یعنی تا وقتیکه درهای آن بسته است جرائم ارتکابی در آن تاب دولت متبتوع
هواپیما است ولی وقتی درهای آن باز شد در صالحیت قانون دولت محل وقوع جرد است.

 .2تأثیر نوع جرم ارتکابی در تعیین صالحیت
جرائم موردبحث این مقاله ممکن است حسب مورد مشتمول یکتی از صتالحیتهای زیتر قترار گیترد:
صالحیت سرزمینی به اعتبار اینکه هواپیما جزء خام کشور صاحب هواپیما محسوب میشود و نیز بته
اعتبار منطقه هوایی و فضای باالی منطقه زمینی و دریایی که جزء سرزمین و قلمرو حاکمیتت کشتور
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
خالف مناف اساسی و امنیت کشور متضرر و مدعی صتالحیت باشتد؛ و صتالحیت جهتانی؛ بته اعتبتار
ماهیت بینالمللی جرد و بر اساا سه کنوانسیون موردبحث که برای کشتور محتل دستتگیری متتهم،
قائل به این نوع صالحیت شده است بر اساا این صالحیت و مطابش قاعده «یا محاکمه کن یا مستترد
کن» کشور محل دستگیری متهم باید متتهم را متورد تعقیتب و محاکمته قترار داده و یتا او را جهتت
محاکمه به کشور صالح مسترد نماید همه این موارد در ماده  31قانون هواپیمایی ایران آمده است
انواع مختلفی از اعمال و رفتارهای مجرمانه ممکن است در هواپیما علیته خدمته و مستافرین و یتا
توسط خدمه و مسافرین ارتکاب یابد مواردی از قبیل قتل ،سرقت ،نزاع میان مستافرین ،کتودمآزاری،
مصرف مواد مخدر و یا تخریب کابین و صندلی هواپیما ،نابود کردن ابزار و تجهیزات ایمنتی هواپیمتا و
یا استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از وسایل الکترونیکی و سایر رفتارهای اخالل گرایانه را شامل میشتود
که این جرائم در مواردی خلبان را مجبور به فرود آمدن در بین راه میکند و سبب میگردد که دولتت
محل فرود هواپیما به دلیل عدد صالحیت در رسیدگی به جرد ارتکابی؛ نتواند متهم را محاکمه قضتایی
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نماید؛ و مرتکبین بدون محاکمه آزاد گردند مگر در برخی موارد خاج که جرائم جنبه فرا سرزمینی و
بینالمللی داشته و کشورها صالحیت رسیدگی به آن را در بیرون از فضای سرزمینیشان دارنتد بتدین
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
صالحیت جهانی نمیگردند بلکه جرائم محدودی همچون تروریسم ،نسلکشی ،جنایت جنگی ،تجارت
برده ،هواپیماربایی و غیره را دربرمیگیرد از سوی دیگر قوانین داخلی کشتورها برخوردهتای مختلفتی
با اصل صالحیت جهانی داشتهاند ،برخی از دول اصتل صتالحیت جهتانی را بهصتورت خیلتی محتدود
میپذیرند و میتوان گفت قانون داخلی عاری از این اصلدارند درواق برخی از کشورها همچون چتین
جنایاتی از قبیل نسلکشی ،جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگتی و تجتاوز را در قتوانین داخلتی ختود
بهعنوان جرائم مشمول اصل صالحیت جهانی نمیپذیرد بلکه بهطور مثال جرد تجاوز ارتکابی در زمتان
جنگ را یک جرد داخلی تجاوز به عنف تلقی مینماید ( Hoover, Dalila V,2011:10و برخی دولتها؛ اصتل
صالحیت جهانی را بهطور مطلش میپذیرند و درعینحال سوءاستفادههایی هم در برخی متوارد از ایتن
اصل به عمل میآورند بدین معنی که با طر ادعای صالحیت در حاکمیتت داخلتی کشتورها دخالتت
نمایند؛ و برخی کشورها نیز اصل صالحیت جهانی را در قوانین داخلی بهصورت محتدود پذیرفتهانتد و
تعریف جزئیتری از آن در قوانین داخلی خود ارائه نمودهاند (فرجیها9 :1391 ،و عالوه بر این عتواملی نیتز
وجود دارند که میتوانند استفاده از اصل صالحیت جهانی را در عمل مشکلتر نماید ایتن شترایط ،در
کشورهای بالکان و کامبوج بیشتر خود را نشان میدهند که نشان از بیمیلی محاکم آنان در رستیدگی
به این جرائم است ( ( Xavier Philippe,2006, 396بدین ترتیب؛ مطابش اصل صالحیت جهانی ،هر کشتوری
میتواند بدون اینکه هیچگونه رابطه سنتی با جرد ازلحاظ تابعیت مجرد یتا محنتی علیته ،محتل وقتوع
جرد یا مناف کشور صدمهدیده داشته باشد ،بهمنظور جلوگیری از بتی مجتازات مانتدن مجترد ،وی را
تحت تعقیب و مجازات قرار دهتد اگرچته اکثتر کشتورهای جهتان امتروزه ایتن اصتل را بته رستمیت
شناختهاند اما تعداد محدودی از آنها عمالً اقداد به اجرای این اصل نمودهاند ارائه فهرستتی دقیتش از
جرائم مشمول این اصل نیز غیرممکن و یا حداقل دور از انتظار است توضیح در مورد جترائم مشتمول
این اصل و موان و محدودیتهای آن از حوصله بحث خارج است  1دستهای از جرائم نیز مشمول اصل
صالحیت واقعی یا حمایتی که یک صالحیت فرا سترزمینی استت؛ قترار میگیرنتد مبنتای صتالحیت
مزبور حمایت از مناف اساسی کشورهاست به عبارتی جرائم علیته منتاف سیاستی ،نظتامی ،فرهنگتی،
اقتصادی و کشور میتواند موضوع این اصل قترار بگیترد (اصتل پورنتو جتده8 :1392 ،و تعتداد محتدودی از

 1نک :مقاله موان و محدودیتهای تعقیب داخلی جرایم بینالمللی ،فروغی ،فضل اله؛ مجله مطالعات حقوقی دانشتگاه
شیراز ،پاییز و زمستان  ،1389شماره 3
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جرائم ذیل این اصل قابلتعقیب و پیگیری هستند بهعنوانمثال؛ در متاده  5قتانون مجتازات استالمی
مصوب  1392تعدادی از جرائم را بهطور حصری مشمول این اصل قرار داده است دستهای نیز جترائم
عادیاند که ممکن است در هواپیما ارتکاب یابد ،این جرائم بته جهتت اصتل صتالحیت سترزمینی یتا
صالحیت شخصی تحت تعقیب قرار میگیرند جرائمی همچتون قتتل ،تهدیتد ،ضتربوجر و بتدین
ترتیب اینکه جرد ارتکابی مشمول کداد دسته از جرائم میشود ،میتواند در صالحیت دولتهتا جهتت
تعقیب و مجازات بزهکاران م ثر باشد مطابش کنوانسیون توکیو  -راجت بته جترائم و برختی از اعمتال
ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب  -1963بزهکاران نمیتوانند از طرف دولتی کته هواپیمتا در سترزمین
آن فرود آمده است محاکمه شوند تا زمانی که هواپیما مجدداً به دولت محل ثبتت ختود عتودت شتود
بسیاری از بزهکاران به این طریش بهراحتی از مجازات و تعقیب کیفری میگریزند ایتن مستائل ستبب
شد تتا برختی از ستازمانها ،م سستات ،کنوانستیونها و شتوراها ازجملته شتورای ایکتائو از کشتورها
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
مبنای واحدی برای تعیین صالحیت ملی کشتورها باشتد؛ و مطتابش آن صتالحیت سترزمینی ختود را
توسعه دهند شورای ایکائو که نقش و صالحیت قضایی برای حلوفصل اختالفتات اعضتای متعاهتد در
تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون شیکاگو و ضمائم مربوط به آن را برعهده دارد تاکنون در چند مرحلته
به توسعه مقررات امنیتی هواپیمایی اقداد کرده است
وقتیکه یک هواپیما از مرزهای ملی یک کشور خارج میشتود تحتت قتوانین و نظادهتای قضتایی
مختلفی قرار میگیرد؛ و به دلیل مختلف بودن این قوانین و مقررات ممکن استت یتک فعتل یتا تترم
فعل بهموجب قوانین دولت دیگری جرد باشد اما بهموجب قوانین کشتور دیگتر جترد نباشتد وقتیکته
بزهکار در دولت محل فرود هواپیما تحت تعقیب قرار میگیرد این ست ال مطتر میشتود کته آیتا در
کشور محل ثبت هواپیما و یا دولتی که بزه در قلمرو وی ارتکاب یافته است نیز جترد تلقتی میشتودو
این سبب گردید تا فهرستی از جرائم به دولتها ارائته شتود تتا از جهتت قتوانین داخلتی ختود نتوعی
همسانسازی داشته باشند ماده یک کنوانسیون مونترال  1971یک فعل ارتکابی در هواپیما را زمتانی
جرد میداند که بهعنوان یک رفتار خشونتآمیز علیه یک نفر از سرنشتینان هواپیمتای در حتال پترواز
تلقی شود و امنیت پرواز را به مخاطره اندازد در این مورد اگر یک عمل از چنان شدتی برخوردار باشد
که برای امنیت هواپیما مضر تشخیص داده شود مفاد کنوانسیون مونترال در این مورد قابلاجرا است
کنوانسیون مونترال با توجه به کنوانسیون الهه  1970که فقط تصترف هواپیمتا را در نظتر گرفتته
است تماد اعمالی که به امنیت هواپیمایی آسیب میرساند را دربر میگیرد آسیب مستقیم بته امنیتت
یا پرواز (نابودی ،زیان رساندن به هواپیما در حال پترواز ،گذاشتتن متواد منفجتره در هواپیمتاو ،یتا بته
رفتوآمد هوائی بهطورکلی (نابودی یا تخریب تکسیستات یتا وستایل ختدمات هواپیمتاییو ،بتا آستیب
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بنابراین کشوری که هواپیما بعد از وقوع جرد در داخل آن هواپیما در آن کشتور فترود میآیتد بته
استناد هیچیک از اصول حاکم بر صالحیت کیفتری ازجملته اصتل صتالحیت سترزمینی  -صتالحیت
مبتنی بر پرچم نیز نوعی صالحیت سرزمینی است ،-صالحیت واقعی و یا حمایتی ،صالحیت شخصی،
نمیتواند اعمال صالحیت نماید مگر بهموجب اصل صالحیت جهانی ،اگرچه این اصل امروزه بتهموجب
قراردادهای بینالمللی جرائم خاصی را دربرمیگیرد ولی در گذشته شامل جرایم عتادی و داخلتی هتم
میشد لذا صالحیت کشورها را در رسیدگی به این جترائم جتز بتا اصتل صتالحیت جهتانی نمیتتوان
توجیه نمود به عبارتی ،زمانی دولت محل فرود هواپیما میتواند رسیدگی و صتالحیت ختود را اعمتال
کند که بزهکار و یا بزه دیده از اتباعش باشد و یا جرد در سرزمین وی واق شود یا هواپیما متعلتش بته
آن دولت باشد یا شرایط مقرر در ماده  4کنوانسیون توکیو  1963را داشته باشد و یا در قوانین داخلتی
خود این امر پیشبینیشده باشد درحالیکه در ایتن متورد؛ هیچکتداد از متوارد متذکور جهتت اعمتال
صالحیت وجود ندارد مگر با اصل صتالحیت جهتانی بتتوان آن را توجیته نمتود دولتتهتا در توستعه
صالحیت خود بهعنوان دولت محل فرود هواپیما شرایط یکسانی را اعمال نمیکنند متثالً برختی مقترر
میدارند که درصورتیکه مقصد بعدی هواپیما و یا فرودگاهی کته هواپیمتا از آن بته پترواز درآمتده در
قلمرو آن دولت باشد صالحیت رسیدگی دارد برخی شرط میکنند درصورتیکه عمل در دولت محتل
فرود هواپیما و دولتی که هواپیما را ثبت کرده جرد تلقی شود صالحیت پیدا میکند
نتیجه اینکه تصویب یک سند بینالمللی در قالب یک کنوانسیون و یا پروتکتل اصتالحی میتوانتد
راهحل مناسبی برای حل این مشکالت باشد عالوه بر این؛ تصویب مقررات جدید داخلی یا اصتال آن
و یا موافقتنامههای دو و یا چندجانبه بتین کشتورها و تصتویب و اعمتال کنوانستیونهای بینالمللتی
موجود میتواند راهحل مناسبی تلقی گردد علتیرغم اینکته در هتر سته کنوانستیون الهته و توکیتو و
مونترال بر یک صالحیت جهانی در رسیدگی به جرائم ناقض امنیت هوانوردی صحه گذاشتهاند؛ بر این
اساا بند ه ماده  4کنوانسیون توکیو ،بند  2ماده  4و ماده  7کنوانسیون الهه و همچنین بنتد  2متاده
 5کنوانسیون مونترال و نیز ماده  3پروتکل مکمل کنوانسیون مونترال ،نیتز ایتن امکتان را دادهانتد تتا
درصورتیکه مرتکب یا مظنون به جرد در سرزمین دولتی غیر از دولت مجنیٌ علیته یافتت شتد ،طبتش
قوانین دولت یابنده محاکمه و مجازات شتود بتهعنوان نمونته در متاده  7کنوانستیون متونترال دولتت
متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرد در سرزمین او باشد در صورت عدد استرداد؛ مورد را اعم از اینکته
جرد در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه ختود ارجتاع
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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الزد به ذکر است که نظریههای متفاوتی در مورد صتالحیت دولتهتا در زمتان تهیته پیشنتویس
کنوانسیونهای مذکور ارائه گردید  1تلوری سرزمینی :که مطابش آن قانون دولتی که جرد در فضتای
هواییاش رخداده ،توسط دادگاههای ملی بهکاربرده خواهد شد البتته ایتن همیشته ممکتن نیستت تتا
موقعیت هواپیما را درزمانی که جرد در آن ارتکاب یافته بهصراحت تعیتین کنتد بته ایتن دلیتل بترای
دولتها غیرعملی است تا صالحیتشان را بر اساا این نظریته اعمتال نماینتد  2تلتوری ملتی :قتانون
دولتی که هواپیما به اسمش ثبت شده است؛ را تحت همه شرایط صالح میداند این تلوری در متاده 3
کنوانسیون توکیو و نیز در ماده  4کنوانسیون مونترال پذیرفتهشده است اما شرایط و عتواملی در متاده
 5کنوانسیون مونترال ذکر گردیده که عالوه بر دولت ثبتکننده ،سایر دولتها را نیتز تحتت شترایطی
صالح به رسیدگی میداند  3تلتوری قتانون دولتت در حتال حرکتت :دولتتی کته هواپیمتا در قلمترو
حاکمیت آن در حال حرکت است در ماده  4کنوانسیون توکیو شرایطی ذکرشده که در صورت تحقتش
آن ،کشوری که هواپیما بر فراز آن در حال حرکت استت را؛ صتالح متیدانتد ازجملته اینکته جترد در
سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد نماید و یا جرد امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد و نیز درصورتیکته
جرد ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر بر پرواز یا مانور هواپیما باشد و یتا اعمتال صتالحیت
بهموجب موافقتنامه چندجانبه باشد در ماده  31قانون هواپیمتای کشتوری مصتوب  1328نیتز ایتن
تلوری پذیرفتهشده و محاکم ایران را درصورتیکه جرد مخل انتظامات یا امنیت عمتومی کشتور باشتد
صالح به رسیدگی میداند  4تلوری قانون دولت فرودگاه :قانون دولتی که در آن هواپیما فرود میآیتد
این تلوری در قسمت ج از بند یک ماده  5کنوانسیون مونترال پذیرفته شده است که بهموجب آن اگتر
هواپیمایی که در آن جرد ارتکاب یافته است در سرزمین دول متعاهد فرود آید و مظنتون بته ارتکتاب
جرد هنوز در هواپیما باشد آن دولت صالحیت رسیدگی بته آن جترد را دارد (Verschoor, 1997: 202و در
بند ج ماده  31قانون هواپیمای کشوری نیز درصورتیکه هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فترود آیتد،
محاکم ایران را صالح به رسیدگی میداند

 .3جرائم ارتکابی در هواپیما
جرائمی که در هواپیما ارتکاب مییابد بسته به اینکه هواپیمای در حال پرواز در هنگاد وقتوع جترد در
چه زمان و مکانی قرار دارد؛ در تعیین صالحیت کشورها جهت رسیدگی م ثر است گاهی هواپیمتا بتر
فراز کشور ثبت کننده قرار دارد و جرمی در آن ارتکاب مییابد و گاهی بر فتراز کشتور دیگتری غیتر از
کشور ثبت کننده در حال پرواز است؛ که در هر مورد ،بسته به اینکه هواپیمتا در چته مکتانی در حتال
پرواز است و جرد ارتکابی در هواپیما جزء کداد دسته از جرائم استت ،در اعمتال صتالحیت تکثیرگتذار
است؛ و در خصوج اینکه صالحیتهای رقیب (مثالً صالحیت دولتتی کته هواپیمتا بتر فتراز آن پترواز
میکندو ،منتفی است یا اینکه آنها هم همزمان صالح هستتند ،بستته بته قتوانین و مصتوبات داخلتی و
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مقررات بینالمللی میتوانند همزمان صالح به رسیدگی بوده و یا صالحیت آنان منتفی باشتد چنانچته
در خصوج قوانین ایران (ماده  31قانون هواپیمای کشوریو نیز ذکر گردیده و در ادامه بهطور مفصتل
موردبحث قرار میگیرد

 .1.3جرائم ارتکابی در هواپیمای در حالت پرواز بر فراز کشور صاحب هواپیما
در مواردی ،جترد در هواپیمتای در حالتت پترواز دولتت ثبتت کننتده کته هنتوز از قلمترو حاکمیتت
سرزمینیاش خارج نشده ارتکتاب مییابتد ،در حقیقتت در هواپیمتایی ،جترد ارتکتاب مییابتد کته در
مالکیت کشور مزبور قرار دارد و متعلش به آن است که منظتور از مالکیتت ،ثبتت هواپیمتا استت یعنتی
کشور ثبتکننده هواپیما در این مورد؛ بدینجهت که هواپیما در قلمرو دولت ثبتکننده قترار دارد بته
عبارتی جرد در قلمرو حاکمیت کشور صاحب هواپیما (منطقه هواییو واقت گردیتده ،آن کشتور دارای
صالحیت سرزمینی جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی است و بتاوجود صتالحیت سترزمینی دیگتر نتوع
جرد و تابعیت مرتکب و یا مجنی علیه مهم نیست و نمیتوان بحث از صالحیتهای شخصی ،واقعتی و
جهانی را مطر نمود زیرا این صالحیتها؛ که صتالحیتهای فترا سترزمینی نامیتده میشتوند زمتانی
موردتوجه و عمل قرار میگیرند که محل وقوع جرد خارج از کشور باشد؛ بنتابراین اگتر در هواپیمتایی
متعلش به کشور الف در حالت پرواز بر قلمرو حاکمیت ختود؛ جرمتی ارتکتاب یابتد ،صترفنظر از اصتل
پرچم به اعتبار دولت ثبتکننده هواپیما ،خواه جرد مذکور توسط اتباع کشور التف علیته اتبتاع کشتور
ثالثی ارتکاب یابد و خواه توسط اتباع کشور ثالث علیه اتباع کشور صاحب هواپیما و یا توستط دو تبعته
کشور ثالث علیه همدیگر باشد ،دولت صاحب هواپیما به جهت اینکه دارای صالحیت سرزمینی استت،
صالح به رسیدگی است و اگر کشور ثالثی خواهان رسیدگی باشد در صورت وجود قرارداد استرداد بین
دو کشور و یا از راه دیپلماسی میتواند راهحلی برای رسیدگی خود به جترد یتا جترائم ارتکتابی بیابتد
درواق علت مطر شدن اصل صالحیت سرزمینی در این مورد این است که جرد در هر سرزمینی کته
واق میگردد ،در حقیقت نظم عمومی همان جامعه را مختتل مینمایتد بنتابراین همتان جامعته حتش
خواهد داشت که برای برقراری و تکمین نظم عمومی ،به تعقیب جرد ارتکابی بپردازد و ازنظتر کشتف و
اثبات جرد نیز ،به جهت دسترسی به مجرد و مجنی علیه و آثار و ادله وقتوع جترد ،راحتتتر میتتوان
عمل نمود و هدف مجازات و کیفر که عبرتانگیز بودن است بهتر تکمین میگردد و اقتتدار و حاکمیتت
دولت را نیز حفظ مینماید قانونگذار در ماده  3قانون مجازات اسالمی مصوب  1392نیز ایتن اصتل را
پذیرفته و قوانین جزایی را در مورد کلیته کستانی کته در قلمترو حاکمیتت زمینتی ،دریتایی و هتوایی
جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرد شوند حاکم میدانتد الزد بته ذکتر استت کته در صتورت وجتود
قرارداد استرداد بین کشوری که هواپیما در مالکیت وی میباشد و کشور ثالث (اعم از اینکه جانی تبعه
وی باشد و یا مجنی علیهو و نیز پیش بینی صالحیت رسیدگی به جرائم ارتکتابی در وضتعیت متذکور،
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در قرارداد منعقد شده بین طرفین ،کشور ثالث نیز میتواند رسیدگی نمایتد بتدین ترتیتب در چنتین
مواردی صاحب هواپیما خود صالح به رسیدگی استت و در صتورت عتدد رستیدگی طبتش قاعتده «یتا
محاکمه یا استرداد» باید متهم را مسترد نماید
دولتهایی که حقو و قوانین استرداد آنها تاب اصل عدد استرداد اتباع ملتی استت ،میتواننتد بته
این اصل استناد نمایند ولی در مقابل باید متعهد گردند که آن اتباع را درصورتیکه عدد استرداد فقتط
به علت تابعیت آنان باشد ،خود تعقیب و محاکمته نماینتد در ایتن صتورت؛ اصتل صتالحیت شخصتی
جانشین استرداد است یا باید محاکمه کند و یا مسترد نماید (حسینی نژاد ،پیشین226 :و
ماده  10قانون هواپیمایی فرانسه نیز مقرر نموده :در جرائمی که در یک هواپیمتای فرانستوی و یتا
یک هواپیمای خارجی به وقوع میپیوندد مشروط بر اینکته مجترد یتا مجنتی علیته آن دارای تابعیتت
فرانسه باشد یا پس از ارتکاب جنحه و یا جنایت در خام فرانسه فرود آید تاب قانون فرانسته استت از
این ماده استنباط میگردد همینکه کشور فرانسه ذینف در مجازات عمتومی باشتد ،محتاکم فرانسته
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،
38:1370و

باید توجه نمود که اگر جرد بر فراز دولت ثبت کننده ارتکاب یابد و بعد از آن هواپیما از فراز دولت
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
کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات داخلی صالحیت رسیدگی دارد

 .2.3جرائم ارتکابی در هواپیمای خارج از قلمرو کشور محل ثبت
گاهی جرائمی در هواپیمای دولت ثبت کننده در ختارج از قلمترو سترزمینی وی ارتکتاب مییابتد بته
عبارتی در حال پرواز بر فراز سایر کشورها است که میتتوان آن را از دو جهتت موردبررستی قترار داد
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
که توسط کشور ثالثی ثبت شده و در مالکیت و متعلش به آن کشور استت را اجتاره مینمایتد در ایتن
بخش به بررسی صالحیت کشورها در رسیدگی بته جترائم ارتکتابی واقت در ایتن دو حالتت پرداختته
میشود

 .1.2.3جرائم ارتکابی در هواپیمای در مالکیت کشور ثبت کننده
گاهی ممکن است جرد در هواپیمای دولت ثبت کننده و در ختارج از قلمترو سترزمینی آن و بتر فتراز
کشور دیگری ارتکاب یابد و این امر سبب اختالف در صالحیت بین دولتهای مختلفی گردد در متورد
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صالحیت رسیدگی به جرائم واق در هواپیما ،بنا بر اصل صالحیت سترزمینی ،اصتالت بتا دولتت ثبتت
کننده هواپیما است و همانطور که بیان شد در هر سه کنوانسیون توکیو ،الهه و مونترال به صتالحیت
دولت ثبت کننده هواپیما تککید شده است حتی ماده  12اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در جهت
احراز صالحیت دیوان بیان میدارد« :دیوان در صتورتی میتوانتد صتالحیت ختود را اعمتال کنتد کته
حداقل؛ دولتی که جرد اعم از فعل یا ترم فعل در قلمرو وی اتفا افتتاده و یتا درصتورتیکه جترد در
کشتی و یا هواپیما ارتکاب یافته ،دولتتی کته آن کشتتی و یتا هواپیمتا در آن بته ثبتت رستیده عضتو
اساسنامه دیوان باشد » عالوه بر صالحیت سرزمینی شخصی یا موردی و صالحیت سترزمینی نتوعی و
یا عینی ،نوعی دیگر از این اصل به ناد اصل صالحیت سترزمینی شتناور وجتود دارد کته بتهموجب آن
کشور صاحبپرچم صالحیت دارد به جرائم ارتکتابی داختل در هواپیمتا و کشتتی تحتت پترچم ختود
رسیدگی کند این صالحیت به این دلیل است که کشتی و هواپیمتا جتزو قلمترو کشتور صتاحبپرچم
محسوب میگردند جرائم واق در هواپیما از جهت استرداد نیز در حکم جرائم واقت در قلمترو دولتت
ثبت کننده هواپیما است و در صورت وجود قرارداد استرداد میتوان مطابش آن عمل نمتود هواپیمتا را
نمیتوان قانوناً در بیش از یک کشور به ثبت رسانید اما ثبت آن ممکن است از یک کشور بته کشتوری
دیگر تغییر نماید و ثبت هواپیما در هر کشوری طبش قوانین و مقررات آن کشور صورت میگیرد حتال
اگر جرمی در یک هواپیمای در خارج از قلمرو سرزمینی دولت ثبت کننده ارتکاب یابتد ،آن کشتور بته
استناد کشور صاحبپرچم ،صالح به رسیدگی است و اگر دولت ثبت کننده هواپیما نباشد درصورتیکه
مجرد و یا مجنی علیه تابعیت آن کشور را داشتته باشتد و یتا جترد ارتکتابی از جترائم مشتمول اصتل
صالحیت واقعی و یا جرد بینالمللی باشد میتواند به جهت صالحیت شخصی و یا واقعی و یتا جهتانی
حسب مورد؛ خود را صالح به رسیدگی بداند اگر مجرد در کشور ثبت کننده هواپیمتا باشتد بته ستبب
صالحیت داشتن ،به جرد مرتکب رسیدگی مینماید و اگر مجترد در کشتور زیاندیتده و یتا در کشتور
ثالثی باشد؛ آن کشور در صورت احراز صالحیت میتواند به جرد وی رسیدگی نموده و ختود را صتالح
بداند؛ و در صورت عدد رسیدگی و یا عدد صالحیت ،دولت ثبت کننده هواپیما میتواند استترداد وی را
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
سرزمینی را بر سایر صالحیتها مقدد میدارند درواق صالحیتهای دیگر مکمل صالحیت سترزمینی
تلقی میگردند و دولتی که از وی درخواست استرداد شده باید مرتکتب را بته کشتوری کته صتالحیت
سرزمینی دارد مسترد نماید در مواردی که کشور محل دستگیری خود را صالح بدانتد بایتد رستیدگی
نماید؛ در غیر این صورت ملزد است مرتکب را طبش همان اصل سترزمینی در صتورت درخواستت ،بته
کشوری که صالحیت سرزمینی دارد؛ مسترد نماید
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بدین ترتیب؛ درصورتیکه تقاضای چند کشتور در موضتوع واحتد بتهطور همزمتان صتورت گیترد
بهمنظور توجه به احساسات عمومی کشوری که از وقوع جرد به نسبت ستایر کشتورها بیشتتر متضترر
شده ،به کشوری که ارجحیت دارد مسترد میگردد؛ و درجه ارجحیتت هتر یتک از تقاضتاکنندگان در
چنین مواردی از طرف قانون پیشبینیشده باشد در قتانون فرانسته کشتوری کته در ختام آن جترد
واق شده است (دارای صالحیت سرزمینیو و کشوری که جرد ارتکابی؛ مناف آن را به خطتر انداختته،
(دارای صالحیت واقعیو در عرض هم قرار دادهشده و بر کشوری که مجرد تبعه آن است تترجیح داده
شده است و این کشور در درجته دود واقت و فرعتی قلمتداد شتده استت در متاده  9قتانون استترداد
مجرمین ایران نیز به همین نحو ،کشوری که جرد در قلمترو آن واقت شتده و یتا جترد علیته مصتالح
عمومی آن کشور ارتکاب یافته باشد مقدد بر سایر کشورها دانستته شتده استت (علیآبتادی ،پیشتین156 ،و
بهموجب این ماده« :هرگاه چند دولت تقاضای رد مجرمی را به علتت ارتکتاب عمتل واحتدی بنماینتد
شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرد در قلمرو آن دولتت یتا علیته مصتالح عمتومی آن
کشور ارتکاب یافته است »
ماده  30قانون هواپیمتای کشتوری جترائم ارتکتابی در هواپیمتای ایرانتی در ختارج از ایتران را در
صورتی تاب مقررات جزایی ایران میداند که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متتهم تبعته ختارجی
برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده باشد و یا درصورتیکه متهم به علت ارتکاب آن جرد بته ایتران
مسترد شده باشد (صفوی ،پیشین ،ج  628و بهموجب مادهقانونی یاد شده« :مقررات جزایی ایران نسبت بته
جرایمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا میشتود کته متتهم در
ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در متوردی کته
متهم به علت ارتکاب آن جرد به ایران مسترد شده باشد».

 .2.2.3جرائم ارتکابی در هواپیمای در اجاره کشور
امروزه برخی کشورها؛ هواپیمایی را از کشور دیگری اجاره مینمایند درحالیکته کشتور اجتاره دهنتده
همان کشور ثبت کننده هواپیما است در مواردی ممکن است جرمی در این هواپیمای اجارهای ارتکاب
یابد و یا حتی علیه هواپیما و یا بهوسیله هواپیما جرمی اتفا بیافتد و در متورد صتالحیت کشتورها در
رسیدگی به جرد ارتکابی؛ اختالف شود مثالً کشور پاکستان از کشور ایران هواپیمایی را اجاره نمتوده و
هواپیما در حال جابهجایی مسافر از پاکستان به ژاپن بر فراز کشور هند است که در هواپیما یتک تبعته
آمریکایی بعد از درگیری با تبعه افغانستانی وی را به قتل میرساند حال ممکن استت هتر یتک از ایتن
کشورها خود را صالح بداند و درنتیجه اختالف در صالحیت به وجود آید برای مثال ،کشور آمریکتا بته
استناد اصل صالحیت شخصی به جهت اینکه مجرد تبعه وی بوده؛ خود را صالح میدانتد و افغانستتان
نیز به دلیل تبعیت مجنی علیه صالح است کشور هند درصتورتیکه در قتوانین داخلتی رستیدگی بته
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مواردی از این قبیل که بر فراز کشورش ارتکاب یافته پیشبینی نمتوده باشتد ختود را صتالح میدانتد
البته اگر جرد مشمول اصل صالحیت جهانی باشد و کشورها اصل صالحیت جهانی را پذیرفتته باشتند
همگی میتوانند صالح به رسیدگی باشند مسکله اساسی مربوط به این مبحث؛ تعیین صالحیت کشتور
ایران بهعنوان ثبت کننده هواپیما و کشتور پاکستتان کته اجارهکننتده هواپیمتا استت ،استت اگتر در
هواپیمای اجارهای جرمی ارتکاب یابد آیا کشور اجارهکننده نیز صالحیت رسیدگی دارد یا فقتط کشتور
ثبت کننده صالح به رسیدگی استو بند یک ماده  4کنوانسیون الهه  1970مقترر داشتته« :در متوارد
زیر هر یک از دول متعاهد جهت احراز صالحیت خود در رسیدگی به جرد و سایر اعمال قهتری کته از
طرف مظنونین به ارتکاب جرد علیه مسافرین و یا خدمه پترواز ارتکتاب یابتد و یتا مستتقیماً بته جترد
ارتباط داشته باشد تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود :هرگاه جرد در هواپیمتایی وقتوع یابتد کته بتدون
خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او  -یتا در صتورت نداشتتن محتل اصتلی
فعالیت ،محل اقامت دائمی آن  -در قلمرو دولت اجارهکننده باشد » بند الف ماده  3کنوانسیون توکیتو
 1963مقرر نموده که دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی بته جترائم ارتکتابی در هواپیمتا صتالح
است در مورد صالحیت دولت ثبت کننده یا دولت اجارهکننده میتوان بیان نمود بتا توجته بته اینکته
امروزه هواپیماهای زیادی بهصورت اجارهای در حال فعالیت هستند ،شایستته نیستت کته تنهتا دولتت
ثبت کننده را صالح به رسیدگی بدانیم؛ دولت مستکجر هم ممکن است به جهتات مختلتف – از جهتت
تکثیر جرد ارتکابی در روابط اقتصادی ،تجاری و یتا سیاستی ،دیپلماتیتک و – منتافعی جهتت اعمتال
صالحیت داشته باشد در بند یک ماده  5کنوانسیون مونترال  1971نیز مقرر شده :زمانی که علیته یتا
درون یک هواپیمای استیجاری فاقد خدمه دولت اجتاره کننتده جرمتی واقت شتود صتالحیت دولتت
اجارهکننده در جایی به رسمیت شناخته میشود که مرکز اصلی عملیات تجاری آن محسوب شود و یا
بهعنوان محل سکونت دائمی آن تلقی گردد؛ که این بهنوعی نشاندهنده صالحیت دولتت اجارهکننتده
است پس میتوان گفت که دولتهتای اجارهکننتده هواپیمتا بایتد صتالحیت رستیدگی بته هتر فعتل
مجرمانهای را داشته باشند مشروط بر اینکه جترد در هواپیمتای استتیجاری و یتا در هواپیمتای بتدون
خدمه یک دولت اجاره دهنده ارتکاب یابد و نیز مکان اصتلی عملیتات تجتاری یتا حتیاالمکتان محتل
سکونت دائم آن دولت اجارهکننده باشد

 .3.3جرائم ارتکابی در هواپیمای در حالت پرواز بر فراز سایر کشورها
گاهی جرد در هواپیمای خارجی (کشور الفو و بر فراز کشور ثالثی (کشور بو ارتکاب مییابد ،در ایتن
صورت آیا سایر کشورها (بهعنوانمثال ایرانو میتواند به جرد ارتکابی در هواپیمتای ختارجی بتر فتراز
کشور ثالث رسیدگی کندو مطابش متاده  31قتانون هواپیمتای کشتوری ،ایتران در متواردی صتالح بته
رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی است درحالیکه جرد ارتکابی هیچ ارتبتاط مستتقیمی
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با ایران ندارد البته درصورتیکه مرتکب یا مجنتی علیته آن ایرانتی باشتد ،میتوانتد بته استتناد اصتل
صالحیت شخصی؛ خود را صالح بداند و در صورت دستیابی به مرتکب به جترد وی رستیدگی نمایتد و
یا اگر جرد ارتکابی از جرائم مشمول اصل صالحیت واقعی باشد با توجه به ذینفت بتودن در موضتوع،
صالح به رسیدگی باشد و نیز حالتی که جرد مشمول اصل صالحیت جهانی است ،درهرصورت و البتته
بهشرط دسترسی به مرتکب ،با توجه به اصل مزبور صالح به رستیدگی استت؛ امتا زمتانی کته جترد در
هواپیمای خارجی ارتکاب مییابد و جرد نه بینالمللی است و نه مرتکب و یتا مجنتی علیته آن ایرانتی
است ،ایران در چه صورتی میتواند به جرد ارتکابی رسیدگی نمایدو در این حالتت نیتز بتهموجب بنتد
(جو ماده مورداشاره ،بازهم درهرحال و درصورتیکه هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فترود آیتد و بته
مرتکب جرد ،دسترسی باشد ،دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی دارند
در هر سه کنوانسیون الهه و توکیتو و متونترال طتی متواردی کشتورهای دیگتر را نیتز صتالح بته
رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی میدانند ماده  4کنوانستیون توکیتو پتنض وضتعیت را
معرفی مینماید و مقرر میدارد؛ دولتی که ثبت کننده هواپیمتا نباشتد نستبت بته اعمتال ارتکتابی در
هواپیمای خارجی صالح به رسیدگی نیست مگر اینکه جرد در سرزمین آن دولت اثراتی ایجتاد کنتد و
یا جرد توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد؛ و یا جترد امنیتت
آن دولت را به مخاطره اندازد؛ و یا اینکه جرد ناقض قواعد یا مقررات جاری دولت نتاظر بته پترواز و یتا
مانور هواپیما باشد؛ و یا اعمال صالحیت  -برای رعایت تعهدات ناشتی از یتک موافقتنامته چندجانبته
بینالمللی برای آن دولت ضروری باشد ماده  4کنوانسیون الهه نیز درصورتیکه هواپیمتایی کته جترد
در آن واق شده در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرد هنوز در هواپیما باشد صتالح بته
رسیدگی میداند؛ و یا اگر جرد در هواپیمایی واق شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد در متاده
 5کنوانسیون مونترال که جام تر از کنوانسیون الهه است عالوه بر موارد متذکور در کنوانستیون الهته
در موردی نیز که جرد در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد نیتز صتالح میدانتد البتته در ایتن دو
کنوانسیون آمده که دول متعاهد در این موارد تدابیر الزد جهت اعمال صالحیت خود بترای رستیدگی
به جرائم اتخاذ نمایند بدین ترتیب کنوانسیونها نوعی صالحیت را برای دولتها قائل هستند کته اگتر
هواپیما در قلمرو دولتی فرود آید آن دولت صتالح بته رستیدگی استت درواقت ایتن راهکتاری جهتت
جلوگیری از فرار مجرد و مجازات وی در راستای مفهود نخستین صالحیت جهتانی کته قلمترو آن در
صورت حضور مرتکب در کشور مدعی این صالحیت ،شامل همه جرائم میگتردد ،در نظتر گرفتهشتده
است همانطور که برخی بیان نمودهاند اصل صالحیت جهانی استتثنایی بتر اصتل درونمترزی بتودن
حقو جزا است (میر محمدصادقی145 :1376 ،و
ماده  18قانون جزای لبنان نیز مقرر داشته که :قانون لبنان بتر جترایم ارتکتابی داختل هواپیمتای
خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان در صورت عدد تسرّی جرد به ختارج از هواپیمتا اعمتال نمیگتردد
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جرایمی که آثار آن به خارج از هواپیما تسرّی نیابد اما مرتکب یا مجنی علیه لبنانی باشتد ،یتا هواپیمتا
پس از وقوع جرد در لبنان فرود آید ،تاب قانون لبنان است (العوجى ،مصطفى363 :1988 ،و
قانون هواپیمای کشوری مصوب  1328مواردی را ذکر کرده که در صتورت تحقتش ،ایتران ختود را
صالح به رسیدگی به جرائم واق در هواپیمای خارجی میداند ماده  31این قانون مقترر متیدارد« :بته
جنحه یا جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پترواز ارتکتاب یابتد در صتورت وجتود یکتی از
شرایط زیر محاکم ایران رسیدگی خواهد نمود الف -جرد مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشتد
ب -متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد ج -هواپیما بعد از وقوع جرد در ایران فرود آید » ابتدا الزد به
ذکر است که از این ماده برای تعیین مکان حضور هواپیما در زمان وقوع جرد سته برداشتت میگتردد:
حالت اول اینکه هواپیما در زمان وقوع جرد در قلمرو هوایی ایران باشتد در ایتن صتورت بتا توجته بته
شرایط مذکور در ماده درواق اعمال صالحیت سرزمینی ایران نسبت به این منطقته در فترض متذکور
محدود و مقید میگردد حالت دود هنگامی است که هواپیما در زمان وقتوع جترد در ختارج از قلمترو
هوایی ایران باشد بهعبارتدیگر ماده  31منصرف از فرض قلمرو هوایی حاکمیت ایتران استت ،در ایتن
صورت ،اعمال صالحیت سرزمینی ایران در خارج از منطقه هوایی محدود و مقید به شرایط متذکور در
ماده است و لذا چنانچه هواپیما در زمان وقوع جرد بر فراز منطقه هوایی ایران باشد دادگاههتای ایتران
بهطور مطلش و بدون هیچ شرطی صالحیت رسیدگی به آن را دارد حالت سود اینکه قانونگتذار ،فترض
ارتکاب جرد در هواپیمای خارجی حین پرواز را بهطورکلی و مطلش اعم از اینکه هواپیما در زمان وقتوع
جرد بر فراز ایران یا خارج از قلمرو حاکمیت زمینی و دریایی ایران باشد ،بهموجب ماده  31قتانون یتاد
شده در صالحیت ایران قرار داده است با استناد به متواد  30و  32و در نظتر گترفتن منتاف ایتران در
توسعه صالحیت و شرایط و آثار هر یک از صتالحیتها در حقتو بینالملتل بایتد راهحتل منتختب را
تعیین و ارائه داد
مطابش فروض فو از ماده مذکور میتوان برداشت نمود که در صورت وجود یکتی از ایتن شترایط
ایران میتواند رسیدگی کند اعم از اینکه هواپیما بر فراز ایران و یا بر فراز کشور دیگری باشتد درواقت
ماده بهطور مطلش بیان مینماید اگر در هواپیمای خارجی حین پرواز؛ جرمی ارتکتاب یابتد در صتورت
وجود یکی از شرایط مذکور؛ ایران صالح به رسیدگی است اعم از اینکه هواپیما بر فراز ایران و یا کشتور
ثالثی در حال حرکت باشد پذیرش این نظر امری مشکل است اینکه بهطور مثتال :در یتک هواپیمتای
خارجی و بر فراز کشور دیگری جرمی ارتکاب یابد و ایتران ختود را صتالح بته رستیدگی بدانتد ستبب
میشود که تقسیمبندیهای صورت گرفته از جهت صالحیت مخدوش گردد و هر کشوری نستبت بته
جرائم ارتکابی در هر جای جهان خود را صالح به رسیدگی بداند؛ و باید در صورتی آن کشتور را صتالح
به رسیدگی دانست که جرد بر فراز آن کشور ارتکاب یابد و یا بعد از ارتکتاب ،هواپیمتا بتر فتراز کشتور
مزبور قرار گیرد و سبب اخالل در نظم و امنیت عمومی آن کشور گتردد و تتا زمتانی کته ایتن اختالل
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محقش نگردد نباید وی را صالح به رسیدگی دانست و این سبب مداخله گتردد در متورد بنتد ب متاده
اختالفی نیست یعنی بدیهی است که اگر متهم یا مجنی علیه تبعه ایران است ایران ختود را صتالح بته
رسیدگی بداند اما نکته اساسی و موردبحث بند الف و ج متاده متذکور استت بنتد التف بیتان متیدارد
درصورتیکه جرد مخل امنیت عمومی ایران باشد درواق اثبات این امر که آیا جرد واقعاً نظم و امنیتت
عمومی ایران را مختل نموده یا خیر امری مشکل است ،هدف از این بند؛ گسترش صتالحیت ایتران در
رسیدگی به جرائم ارتکابی بوده است؛ و ازآنجاکته در متاده  32بحتث از جترائم ارتکتابی در هواپیمتای
خارجی که بر فراز ایران در حال حرکت است نموده و فرمانده هواپیما ضابط قضائی تلقی گردیتده ایتن
امر به ذهن خطور مینماید که منظور ماده  ،31صالحیت ایران نسبت به جنحه یا جنایات ارتکتابی در
هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز ایران است نه جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی بر فراز قلمرو
کشور دیگر از سوی دیگر؛ ماده  32به جرائم ارتکابی در هواپیمای ایرانی در خارج از ایران اشاره نموده
است این موارد ما را بدین معنی رهنمون میستازد کته اگتر متاده  31جترائم ارتکتابی در هواپیمتای
خارجی بر فراز قلمرو کشور دیگر را نیز شامل میشد باید در ماده  32به این مورد نیز اشاره میگردید
اگر قائل به این شویم که ماده  31مواردی که جرد در داخل هواپیمای خارجی و بر فراز قلمترو کشتور
دیگر ارتکاب یافته را نیز در برمیگیرد درواق صالحیتی جهتانی بترای ایتران در رستیدگی بته جترائم
ارتکابی در هر هواپیمایی قائل شدهایم یعنی کشور ایران به هر جرمی که در هر هواپیمایی ارتکاب یابتد
حتی اگر کمترین ارتباطی با ایران نداشته باشد صالح به رسیدگی است امری که بعید به نظر میرستد
زیرا تقسیمبندی صالحیتها را مخدوش مینماید و همانطور کته بیتان گردیتد؛ ستبب میشتود هتر
کشوری نسبت به جرائم ارتکابی در هر جای جهان خود را صالح به رستیدگی بدانتد اگرچته متاده 31
بهطور مطلش بیان نموده و اگر ایران بتواند ثابت کنتد کته ایتن امتر موجتب اختالل در نظتم و امنیتت
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
در نظم و امنیت عمومی کشور شود حتی اگر در ایران فرود نیاید در مورد بند ج ماده  31نیتز اگرچته
تفاسیر متفاوتی میتوان ارائه نمود و از ظاهر آن چنتین استتنباط میگتردد کته ایتران اختیتار اعمتال
صالحیت خود نسبت به هواپیمای خارجی که در آن جرد ارتکاب یافته بهمحض فترود در ایتران ختواه
ارادی یا غیرارادی را دارد اما این نظر چندان معقول به نظر نمیرسد نمیتتوان بهصترف فترود آمتدن
هواپیمای خارجی در ایران برای ایران حش اعمال صالحیت در رسیدگی بته جترد ارتکتابی قائتل شتد
درواق این نوعی تجاوز به قلمرو کشور دیگر محستوب میگتردد اگتر هواپیمتای ختارجی؛ ارادی و یتا
غیرارادی در ایران فرود آید زمانی باید ایران را صالح به رستیدگی دانستت کته خلبتان و یتا متکمورین
امنیت پرواز هواپیما درخواست کمک نموده و از ایران بخواهند به جرد ارتکتابی رستیدگی نمایتد و یتا
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براثر فرود هواپیما بند الف ماده  31محقش گردد از جهت صالحیت دادگاه نیز ،دادگتاهی کته هواپیمتا
در حوزه قضائی آن فرود آمده و یا متهم در حوزه آن دستگیرشده باشد صالح است
در آخر الزد است که صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکتابی در منطقته ختارج از قلمترو حاکمیتت
دولتها بررسی گردد
گاهی جرد ارتکابی در منطقهای رخ میدهد که تحت حاکمیت هیچ دولتی محستوب نمیگتردد و
آزاد تلقی میشود درواق جرد در هواپیمای در حال پرواز بر فراز مناطش بال صاحب کته دریاهتای آزاد
را در برمیگیرد ارتکاب مییابد دریای آزاد بتدون آنکته واجتد تمتاد خصیصتهها و ویژگتیهتای یتک
سرزمین مشترم باشد ،هرچند ثروت و مناب موجود در آن قابلیت تخصتیص دارنتد ولتی ختود دریتا
چنین قابلیتی ندارد که اختصاج به کشور یا گروه خاصی داشته باشد مهمترین قاعده و مبنتاییتترین
قاعدهای که در دریای آزاد حاکم است ،قاعده آزادی هر یک از دولتهاست که اختیارات انتظامی ختود
را نسبت به کشتیهایی که دارای پرچمشان است اعمال میکنند این آزادی قابلتجزیه به آزادیهایی
چون آزادی کشتیرانی ،آزادی پرواز بتر فتراز آن ،آزادی صتید ،آزادی کابتل گتذاری و وضت لولتههای
زیردریایی ،آزادی ساخت جزایر مصنوعی و آزادی تحقیقات دریایی میباشتد بنتابراین اصتل اولیته در
دریای آزاد ،اصل صالحیت مطلش دولت صاحبپرچم است به عبتارتی یتک کشتتی در دریتای آزاد در
همان وضعیتی است که در سرزمین دولت متبتوع ختود متیباشتد بااینحتال بتر ایتن اصتل مطلتش،
استثنائاتی وارد است یعنی کشورهای غیر صاحبپرچم هم میتوانند در مورد کشتی تصمیم بگیرنتد و
تعقیب کشتی یا هواپیماهای جنگی انجاد میشود ازجمله استثنائات 1 :دزدی دریایی :که یتک جترد
بینالمللی است یعنی تمامی کشورها عالوه بر کشور صاحبپرچم میتوانند تا با این جرد مبتارزه کننتد
و مجرمین را مطابش قوانین داخلی ختود بته مجتازات برستانند  2حمتل متواد مختدر یتا روانگتردان:
کشتیهای جنگی تمامی کشورها میتوانند کشتتی متخلتف را توقیتف و بازرستی و در صتورت احتراز
تخلف مطابش معاهدات بینالمللی مبارزه با مواد مخدر عمل نموده یا کشتی را برای مجازات بته کشتور
صاحبپرچم تحویل دهند  3حمل برده :مانند حمل مواد مخدر جرد بوده امتا مجتازات آن بتر عهتده
کشور صاحبپرچم است  4برنامههای غیرمجتاز رادیتویی و تلویزیتونی :چهتار کشتور قتادر بته اعمتال
صالحیت هستند :کشور صاحبپرچم؛ کشور متبوعه افراد مختلف؛ کشور دریافتکننده امواج؛ کشتوری
که با پخش این امواج در برنامههای آن اخالل صورت گرفته  5تعقیب فوری :در خصوج کشتیهتای
که مقررات حاکم بر هر یک از مناطش دریایی کشور ساحلی را نقتض نمودهانتد در ایتن حالتت کشتور
ساحلی با شرایط خاج میتواند کشتی متخلف را تعقیب کند بهموجب حش تعقیب یتک دولتت مجتاز
به تعقیب کشتی بیگانه در دریای آزاد ،بازبینی و تفتیش دقیش ،توقیف و بردن کشتی به یکتی از بنتادر
خویش است البته اجرای این حش تاب شرایطی استت کته در متاده  111کنوانستیون حقتو دریاهتا
 1982شرایط تعقیب فوری چنین بیان شده است :کشتی متخلف یتا یکتی از قتایش هتای آن مرتکتب
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نقض قوانین کشور ساحلی شود؛ و در حین تخلف مشاهده شود با وسایل سمعی و بصری اخطتار الزد
داده شده ولی کشتی متخلف به آن توجه نکند و تعقیب نیز بدون وقفه و با هواپیما یا کشتی جنگی یا
هواپیما و کشتی که به این منظور عالمتگذاری شده صورت بگیرد اگر کشتتی متخلتف موفتش شتود
وارد قلمرو دریایی کشور صاحبپرچم یا هر کشتور دیگتری شتود تعقیتب متوقتف میشتود در متورد
هواپیما اگرچه اصل بر صالحیت کشور صاحبپرچم است اما بته دلیتل اینکته قواعتد آن از کشتتیهتا
اقتبااشده است بنابراین میتوان بیان نمود که کشورهای ساحلی در صورتی حش تعقیب را دارند کته
جرد ارتکابی مقررات مناطش دریایی کشور ساحلی را نقتض نمایتد و بتاوجود شترایط متذکور میتوانتد
صالحیت تعقیب را پیدا نماید در غیر این صورت حش تعقیب را ندارد
در مورد جرائم ارتکابی که جنبه بینالمللی داشته و کشتورها بته استتناد اصتل صتالحیت جهتانی
میتوانند خود را صالح به رسیدگی بدانند الزد به ذکر است که ازجملته مهمتترین ایتن جترائم یعنتی
راهزنی دریایی در ماده  101کنوانسیون یادشده بیان گردیده کته راهزنتی دریتایی شتامل هتر یتک از
اعمال زیر میشود:
الف :توقیف غیرقانونی همراه با خشونت یا هر عمل غارتگرانه ای که در موارد زیر توسط خدمته یتا
مسافران یک کشتی ،یا هواپیمای خصوصی برای مقاصد شخصتی صتورت پتذیرد 1:علیته کشتتی یتا
هواپیمای دیگر در دریای آزاد یا علیه اشخاج یا اموالی که در آنها قرار دارد؛  2علیه کشتتی ،هواپیمتا،
اشخاج یا اموالی که در مکانی خارج از قلمرو صالحیت هر دولت قرار داشته باشد؛
ب :هرگونه مشارکت داوطلبانه در هدایت یک کشتی یا هواپیما با آگاهی از واقعیاتی کته حتاکی از
آن باشد که آن کشتی یا هواپیما به راهزنی دریایی میپردازد ج :هر عملی که موجتب بترانگیختن بته
هر یک از اعمالی شود که بندهای فرعی «الف» یا «ب» توصتیف شتده استت یتا عمتداً آن را تستهیل
نماید
در ماده  105نیز در مورد کشور صالح جهت تعقیب و رسیدگی به جرد مزبتور بیتان گردیتده :هتر
دولتی میتواند کشتیها یا هواپیماهای راهزنی دریایی یا کشتتیهتا و هواپیماهتایی را کته بتا راهزنتی
تصرفشده و در اختیار راهزنان دریایی استت ،در دریتای آزاد یتا هتر مکتان دیگتری ختارج از قلمترو
صالحیت دولتها توقیف کرده و افراد حاضر در آن را بازداشت و امتوال موجتود در آن را ضتبط کنتد
دادگاههای کشوری که مبادرت به توقیف نموده است ،متیتواننتد در متورد مجازاتهتای مقترر ،حکتم
صادر کرده و در مورد اقداماتی که میبایست در خصوج کشتی ،هواپیما یا اموال انجاد شود ،با رعایتت
حقو طرفهای ثالثی که با حسن نیت عمل کردهاند ،اتخاذ تصمیم نمایند (پرونوری و دیگران90 :1385 ،و
بدین ترتیب کشتی یا هواپیما حتماً باید در دریای آزاد یا محل دیگری باشد که مربتوط بته حتوزه
رسیدگی هیچ دولتی نمیباشد و دزدی دریایی به دلیل اینکه یک جرد بینالمللی محستوب متیشتود
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یعنی جرمی است علیه تماد کشورها ،هر کشوری که دزدان دریایی را دستگیر کند ،صالحیت توقیتف،
رسیدگی و مجازات بهموجب قوانین داخلی کشور خود را دارد
در فرض تعارض و اختالف در صالحیت در حقو جزای بینالملل ،اصتوالً قاعتده حتل تعتارض
مطر نیست و هر دولتی با توجه به مناف و مصالح خود بهگونهای یکجانبه اقداد به تعیتین قلمترو
صالحیت قوانین کیفری و دادگاههای خود میکند ،تحقش این نوع تعارضها بسیار متداول است بته
عبارتی در حقو جزای بینالملل برخالف حقو بینالملل خصوصی ،قانونگذار در پی تعیین قتانون
حاکم و حل تعارض صالحیت نیست بلکه قانونگذار قلمرو اجرایی قوانین جزایی در مکان و یا قلمترو
صالحیت دادگاههای ملی را تعیین میکند و بته صتالحیت قتوانین و دادگاههتای ختارجی تتوجهی
ندارد چنانچه جرمی در قلمرو صالحیت قوانین و دادگاههای ملی ارتکاب یابد ،این دادگاههتا بته آن
رسیدگی و قانون ملی را در متورد آن اجترا میکننتد در غیتر ایتن صتورت ،دادگاههتا از رستیدگی
خودداری و بهشرط وجود توافشنامه دو یا چندجانبه ،دخالت خود را محدود به همکتاری بتا مراجت
قضایی خارجی مینمایند (خالقی36 :1388 ،و
معموالً همه کنوانسیونها مقرر نمودهاند که در صورت اختالف دولتهتا ابتتدا اقتدامات الزد بترای
داوری را انجاد دهند و درصورتیکه به توافش نرسیدند موضوع را در مقابل دیوان بینالمللی دادگستری
مطر میکنند البته در مراجعه به داوری در هنگاد تصویب کنوانستیونها دولتهتا میتواننتد از حتش
شرط استفاده کنند و از مراجعه به داوری خودداری نمایند( nase Vernon 2003. 5( .
عالوه بر این ،بر اساا آنچه گفته شد راهحل تعارض صالحیت در بحث حاضتر ،تقتدد صتالحیت
سرزمینی (به اعتبار کشور صاحب هواپیماو بر سایر صالحیتها است درعینحتال پذیرفتهشتده استت
که چنانچه جرد واق شده در هواپیمای در حالت پرواز از جرائم بینالمللی بوده یا هواپیما بعتد از وقتوع
جرد در کشور دیگری فرود آید ،این کشور یا اولین کشور دستگیر کننده مرتکب میتواند ایشتان را بته
1
کشور صاحب هواپیما مسترد یا بر اساا صالحیت جهانی به جرد وی رسیدگی نماید

نتیجهگیری
هر دولتی دارای حاکمیت مطلش و انحصاری بر هوای مافو سرزمین و آبهای سرزمینی ختود استت
درواق قلمرو حاکمیت محدودهای است کته یتک کشتور در آن اعمتال حاکمیتت میکنتد؛ و فراتتر از
مرزهای یک کشور است که جرائم واق در ایتن قلمترو طبتش قتوانین کیفتری آن کشتور و سترزمین،
قابلتعقیب ،محاکمه و مجازات است اگر جرد در هواپیمتایی دولتت ثبتت کننتده کته هنتوز از قلمترو
 1نک :مقاله راهحلهای تعارض صالحیت در قلمرو حقو جزای بینالملل ،فروغی ،فضتل اه؛ جتودکی ،بهتزاد؛ مجلته:
حقوقی بینالمللی ،پاییز و زمستان  ،1396دوره ،34شماره 3
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سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننتده استت،
به استناد اصل صالحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر اساا ماده  3قانون مجتازات استالمی
مصوب  1392کشور ایران طبش صالحیت سرزمینی اصلی رسیدگی خواهد نمود؛ و درصورتیکه جرائم
داخل هواپیمای کشور ثبت کننده هواپیما و در خارج از قلمرو هوایی آن کشور؛ بر فتراز کشتور ثتالثی
ارتکاب یابد ،درواق جرد در هواپیمای کشور ثبت کننده اما در ختارج از قلمترو حاکمیتت آن ارتکتاب
یابد ،به استناد اصل صالحیت سرزمینی موست (شتناورو صتالح بته رستیدگی استت بتدینجهت کته
هواپیمای مزبور جزء سرزمین دولت ثبتت کننتده محستوب میگتردد حتتی اگتر در ختارج از قلمترو
حاکمیتی آن باشد؛ و اگر جرد در هواپیمای اجارهای در حالت پرواز بر فراز کشتور ثالتث ارتکتاب یابتد،
شایسته نیست که نسبت به جرد یا جرائم ارتکابی در هواپیمای مزبور ،تنها دولت ثبت کننده را صتالح
به رسیدگی دانست ،دولت مستکجر هم ممکن استت بته جهتات مختلتف و خاصتی منتافعی از جهتت
صالحیت داشته باشد بدین ترتیب دولتهای اجارهکننده هواپیما باید صالحیت رسیدگی به هتر فعتل
مجرمانهای را داشته باشند مشروط بر اینکه جترد در هواپیمتای استتیجاری و یتا در هواپیمتای بتدون
خدمه یک دولت اپراتور ارتکاب یابد و نیز مکان اصلی عملیات تجاری یتا حتیاالمکتان محتل ستکونت
دائم آن دولت اجارهکننده باشد
در حالت دیگر ،اگر جرد در هواپیمای خارجی و حین پرواز بر فراز قلمترو کشتوری دیگتر ارتکتاب
مییابد ،در صورت وجود شرایطی کشورهای ثالث میتوانند صالح بته رستیدگی باشتند ازجملته اینکته
جرد در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند و یا جرد توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمتین
دائمی آن ارتکاب یافته باشد؛ و یا جرد امنیت آن دولت را به مخاطره انتدازد؛ و یتا اینکته جترد نتاقض
قواعد یا مقررات جاری دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد؛ و یا اعمال صالحیت  -برای رعایتت
تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چندجانبه بینالمللی برای آن دولت ضروری باشد
پذیرش این فرض امری مشکل است که اگر جرمی در هواپیمای خارجی و بر فتراز کشتور دیگتری
ارتکاب یابد ،کشور ثالث با ادعای به هم خوردن نظم و یا امنیت کشورش ،ختود را صتالح بته رستیدگی
بداند بدون اینکه هیچ ارتباط ملموسی با جرد داشته باشد
الزد به ذکر است که در مواردی که جرد ارتکابی جنبه بینالمللی داشتته باشتد هتر کشتوری کته
بهموجب قوانین داخلی خود اصل صالحیت جهانی را پذیرفته باشد ،میتواند رسیدگی نماید صترفنظر
از اینکه مرتکب یا مجنی علیه تبعه وی باشد یا خیر و یا هواپیمتا توستط ختود وی و یتا کشتور ثتالثی
ثبتشده باشد؛ و یا جرد بر فراز قلمرو حاکمیت آن کشور و یا بر فراز کشور ثالثی ارتکاب یافتته باشتد
یکی دیگر از راهکارهای موردپذیرش کشورها جهت رسیدگی به جرد داخل هواپیمای خارجی در حال
پرواز و درواق به هدف همکاری در جلوگیری از فرار مرتکب از تعقیب ،صتالحیت کشتور محتل فترود
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هواپیما بعد از ارتکاب جرد است مبنای این صالحیت ،همانتا صتالحیت جهتانی استت کته بته هتدف
مذکور و به نحو فراگیر حتی به کشور غیر مرتبط با قضیه ،صالحیت رسیدگی به موضوع را میدهد
در اختالف در صالحیت ،صالحیت سرزمینی مقدد بر سایرین استت چتون درواقت صتالحیتهای
دیگر تکمیلکننده صالحیت سرزمینی هستند اگر دولت ثبت کننده هواپیما باشتد بته استتناد اینکته
کشور صاحبپرچم است صالح به رسیدگی است و اگر دولت ثبت کننده هواپیمتا نباشتد درصتورتیکه
مجرد و یا مجنی علیه تابعیت آن را داشته باشد و یا جرد ارتکابی از جرائم با ماهیت اختالل در منتاف
اساسی کشور باشد و یا جرد بینالمللی باشد میتواند به ترتیب به جهت صالحیت شخصی و یا واقعتی
و یا جهانی حسب مورد خود را صالح به رسیدگی بداند و رسیدگی کند
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