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 چکیده
وهاکاستیازالمللیبیننظارتیوحقوقییکنونرژیمدادنشانسپتامبر88حادثه

یمسافربریمایهواپیهعلیرقانونیباجرممداخلهغیبرخوردجدیبرایادیزهایضعف
 بردمیرنج رویمتالشپکن6282پروتکلزمینه،ایندر. بازدارندهیکردهایکند

جرمیچنینبتوانکهیافراهمآوردبهگونههواپیمارباییجرمبامقابلهبرایراجدیدی
کردکشفوشناساییموقعبهارتکابازقبلرا انگاریجرمپروتکلدلیلهمینبه.
متهمدادنفرارییلازقبهواپیمارباییباارتباطدرزیادیجدیدجانبیجرائمازکندمی
آوردنفراهمیامجرمانهعملارتکاببرایدیگرانکردنتهدیدکیفری،تحقیقاتاز

همکارکنند؛دریافتراتهدیداتیچنیندیگرانکهطیشرای مساعدت،ی،تالش،
یتهداسازماندهی، و دتوافقکردن جرمارتکاببرایراهیهرازیگرانبا
موسساتیبرایفریوکیحقوقیتبار،پروتکلقائلبهمسئولیناولی.براهواپیماربایی

ازیزن"ینظامیبنداستثنا"یزتونمعروفشدهاس"بندالقاعده"شودکهبهیمیحقوق
باشد.یپروتکلمیزموضوعاتچالشبرانگ

 

پروتکلالهه،8392کنوانسیونسازی،مدرنایکائو،رویکردهای :کلیدی واژگان
پکن6282

                                                                                                                                                                                                     

 shenasaei.hedayat@gmail.com  چینالمللدانشگاهحقوقوعلومسیاسیدکتریحقوقبین.8
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 مقدمه
ایکهامروزهازآنهایاخیرصنعتهوانوردیرشدچشمگیریکردهاستبهگونهدردهه

وسریعترینوسیلهحملونقلبادرنظرگرفتنمیزانتصادفاتوتلفاتیادترینبهعنوانامن

کنند.ازدیدگاهسرعت،هواپیماهابعدازفضاپیماهاسریعترینوسایلحملونقلمحسوبمی

شوند.ازنظرمیزانتلفاتوتصادفاتنیزبسیارکمترازدیگرانواعحملونقلازقبیلریلی،می

 (.Giesecke, 2001: 12باشند)نیمیدریاییوزمی

اطالع توسطپایگاه سالبراساسگزارشارائهشده از سال6222رسانیامنیتهوایی، تا

هزاردوازدهحدودامرگبهمنجرکهافتادهاتفاقدنیاسراسردرهواییسانحه232فقط6282

ارتباط،همیندر.8استشدهادیعافراداستثنائیشرایطبرخیدروهواپیماخدمهومسافرنفر

هزاردویستومیلیونیکبهنزدیکسالههرکرداعالمگزارشیدرجهانیبهداشتسازمان

6دهندمیدستازراخودجانجهانسراسردرایجادهتصادفاتدرنفر چنینوجودبا.

ودرازمدتهایسیاستدرناپذیراجتنابامریبههواییصنایعگسترشکهاستواقعیاتی

9یاتاتوسطشدهدادهارائهآمارهایکهایگونهبهاستآمدهدرهاحکومتکالنهایاستراتژی

سالدرخودنقلوحملوسیلهعنوانبههواپیماازنفرمیلیاردنیموسهبهنزدیکدهدمینشان

جدید،بیشازدوطبقگزارشارائهدادهشده،هشتصدمیلیونمسافر.2اندکردهاستفاده6282

 سال در که است مسافری میلیون هشتصد و استفادهاز6288میلیارد مسافربری هواپیمای

تهدیداتاندکردهرشدهواییصنایعاخیرهایدههدرکهاندازههمانبهبهرحال،5.اندکرده

رامتروریساستمعتقددمپسیاستفانپل.استکردهچشمگیریرشدنیزصنایعاینبهنسبت

 (.Dempsey, 2008: 226)دانستمدرندنیایکابوسباید

درتروریستیحملهفقره89212دقیقا،6289میتا6285سالازشدهارائهآمارهایاساسبر

نفر12222تقریباشدنمجروحونفر52996مرگبهمنجرکهاستپیوستهوقوعبهدنیاسراسر
                                                                                                                                                                                                     
1. Aviation Safety Network (ASN) <http://aviation-safety.net/index.php> (last visit May 
2017). 
2. World Health Organization (WHO) at < http://www.who.int/en/> (last visit May 2017). 
3. International Air Transport Association (IATA). 
4. See IATA, Press Releases, Airlines to welcome 3.6 Billion Passengers in 2016, 6 
December 2012, at <http://www.iata.org/ pressroom/pr/pages/2012-12-06-01.aspx>  (last 
visit May 2017). 
5.IATA, Press Releases, China Accounts for Nearly One in Four Additional Passengers, 
2012, at <http://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2012-12-06-01.aspx> (last visit May 
2017). 
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ووعامقتلخشونت،تهدید،باهموارهبشریتتاریخاگرچهکهاستیادآوریبهالزم.8استشده

پدیدهاینکهچرانامندمی"تروریسمعصر"رااخیرقرنامااست،بودههمزادوهمراهجنگ

درآنچهباعملیاتیثغوروحدودواجراییدامنهاهداف،ها،انگیزشدیدگاهازغیرانسانی

معتقداسمیتآلکسپروفسور(.228-8919:928ناجی،)6باشدمیمتفاوتافتادمیاتفاقهاگذشته

ازعادیمجرمهدف:داردوجودتروریستیکوعادیمجرمیکبینجدیهایتفاوتاست

هاتروریستحالیکهدرباشد،میمادیمنفعتیوسودآوردندستبهمجرمانهفعلارتکاب

باشندمیسیاسیقدرتکسبدنبالبهصخاهایایدئولوژیوهانگرشیکسریطریقازمعموال

ندارددنبالبهبرایشانهممادیمنفعتهیچکههستنداهدافیدنبالبهگاهیحتییاو عالوه.

حالیکهدرگیرد،قرارعمومتوجهمورداشارتکابیفعلکهدهدنمیاهمیتیعادیمجرمبراین،

)Nacos ,شودخبرداراشتروریستیتعملیاازجامعهکهاستمهمبسیاربرایشتروریستیک

فعلارتکابدرخشونتازهاتروریستکهدلیلیمهمتریناستمعتقداوواقعدر(.10 :2002

اهدافبهرسیدنبرایجامعهسطحدرارعابایجادصرفاکنندمیاستفادهخودمجرمانه

.(Schmid & Jongman, 2005: 18)باشدمیخودمذهبیوسیاسیایدئولوژیک،

اهدافازیکیدیربازازهوایینقلوحملکهاستتاریخیواقیعتیکاینبهرحال،

مسئلهایندلیلدمپسیپروفسور.(Abeyratne, 1996: 3)استبودهتروریستیهایعملیاتبالقوه

طوربههارسانهتوسطغیرعامدانهچهوعامدانهچههواییحوادث":کندمیتشریحاینگونهرا

دریاودرشتحروفباهاروزنامهاولصفحاتدرمعموالوگیردمیقرارپیگیریموردلیک

 ,Dempsey)"شودمیمنعکسگستردهطوربهدنیاسراسردرخبریهایشبکهروزانهاخبارصدر

حملبهعالقمندراهاتروریستکهدلیلیمهمترینمعتقدندایشاندیگر،عبارتبه(.226 :2008

برایآنهاترسادهبودندسترسدریاهواییصنایعپذیریآسیبصرفاکندمیهواییلنقو

ورویدادهاکهاستخبریانعکاسخاطربهبیشتربلکهباشدنمیتروریستیاعمالارتکاب

کهسپتامبریازدهحادثهازبعدازبهرحال،.کندمیمنتشرجهانیسطحدرراهوانوردیسوانح
                                                                                                                                                                                                     
1.See Wikipedia at < https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_2017> 
(last visit May 2017). 

هاهایتروریسمدرگذشتهتابهامروزازلحاظاهداف،ایدئولوژی،جغرافیایعملیاتیوانگیزشنائیباتفاوت.برایآش6
توانیدبهمنبعزیرمراجعهکنید:می

Walter Reich, & Jerrold M. Post, (1998), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, 
Theologies, States of Mind, the Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C. 
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هوانوردیامنیتتوسعهبهکافیتوجهفقدانخصوصدرایکائوبهنسبتجدیانتقادات

راهوانوردیامنیتهایکنوانسیونجانبههمهبررسیبهشروعسازماناینشد،واردالمللیبین

کرد بسیارهوانوردیامنیتمسئلهگذشتههایدههطولدررسدمینظربهدیگر،عبارتبه.

تاریخی،نظرازکهکردتوجهبایدالبته.استبودهایکائوتوجهموردآنایمنیمسئلهازکمتر

کنوانسیون89انکس.استهوانوردیایمنیموضوعازجدیدتربسیارهوانوردیامنیتمسئله

غیرقانونیمداخالتبرابردرالمللیبینهوانوردیازکردنمحافظترا"هواییامنیت"شیکاگو

فقدانرا"هواییایمنی"6المللیبینیهوانوردکمیسیونکهحالیدر8است،کردهتعریف

به.9استکردهتعریفشودهواپیمابهخسارتفردیابهصدمهبهمنجرکهقبولغیرقابلریسک

مسافربریهواپیمایبرعلیهتروریستیحمالتقبیلازمسائلیبابیشترهواییامنیتدیگر،عبارت

یکبرایالزماستانداردهایباالبردنبامرتبطبیشترهواییایمنیحالیکهدردارد،سروکار

برایپروازگواهینامهصدورقبیلازباشدمیهواییسوانحاحتماالتکاهشطریقازامنپرواز

.هواپیماخلبان

تاریخی،از هوانوردیامنیتبامرتبطموضوعیکههواپیمارباییبرایتالشاولیندیدگاه

درخواستهواپیمافرماندهازکهافتاداتفاقپروئیانقالبیچندتوسط8398یهفور68باشددرمی
چنینباخلبانمخالفتدلیلبهحالهردرولیآوردفرودپِروپایتختلیمادرراهواپیماداشتند

8932محمودی،)ماندباقیناموفقآنهاتالشدرخواستی :892 مسئلهشیکاگوکنوانسیوندر(.

در(.Yool, 2005: 31)استنگرفتهقرارتوجهموردمستقیمطوربهمسافربریپیمایهواامنیت
خطریتواندمیمسافربریهواپیمایازاستفادهسوءکهاستشدهگفتهشیکاگوکنوانسیونمقدمه

وقتیاستشدهدرخواستعضوکشورهایاز،9مادهدر.2شودمحسوب"عمومیامنیت"برای
ایمنیبهنسبتنیزراکافیتوجهکنند،میوضعخوددولتیهواپیماهایبرایرامقرراتیوقوانین

5دارندمبذولکشوریمسافربریهواپیمایناوبریامنیتو بهکهشیکاگوکنوانسیون65ماده.

بهبایستمیعضوکشورهایداردمیمقرر؛کندمیمطرحراهوانوردیامنیتمسئلهمستقیمطور
                                                                                                                                                                                                     
1. ICAO, Annex 17: Security: Safeguarding International Civil Aviation against Acts of 
Unlawful Interference. at < http://www.icao.int/Security/SFP/ Pages/Annex17.aspx>. 
2. The ICAO Air Navigation Commission (ANC). 
3. ICAO Working Paper AN-WP/7699, 'Determination of a Definition of Aviation 
Safety', 11 December 2001, Para 2-2. 

.مقدمهکنوانسیونشیکاگو.2
.9.ماده5
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انجامراکمکحداکثراستآمدهفرود8اضطراریشرایطدرآنهاسرزمیندرکههواپیمایی
نواده)دهند کاربهاصطالحاتوادبیاتازنظرصرفمعتقدندکارشناسان.(8935:22توپچی،

مسافربریهواپیمایبرایکاملامنیتیوایمنیابزارهایکردنفراهمعنوانبهبایدرامادهاینرفته،
 .(Abeyratne R, 2009: 211) کردتفسیرایطیشرچنیندر

جرم؛کندمیتشریحاینگونهراشیکاگوکنوانسیوندرکوتاهیواهمالایندلیلیراتنهآب

ناشناختهشیکاگوکنواسیونتصویبزماندرمسافربریهواپیمایلیهبرعغیرقانونیمداخله

6بود
.(Abeyratne R, 2009: 211) بود،مسئلهاینبهمعطوفتوجهاتیشتربزمانآندردرواقع

عملبهجلوگیریمکانیکیعیوبیاانسانیتقصیرازناشیهواییسوانحازتوانمیچگونه

وهاکاستیتابتواندایناستکردهآغازرازیادیتالشاخیردههدرحالهردرایکائوآورد؟

.دهدپوششحدودیالمللی،تابینهایکنوانسیوندرراهوانوردیامنیتبامرتبطهایضعف

سازی هایتیمسپتامبر،یازدهازبعدکهبوداقداماتیاولینازیکیالههکنوانسیونمدرن

درپکن6282دیپلماتیککنفرانسودرنهایتدرنمودندآنآغازبهشروعایکائوکارشناسی

گرفتقرارتصویبموردپکنپروتکلقالب درکهپکندیپلماتیککنفرانسدرواقع،در.

کنوانسیوننخست،سند.رسیدتصویببهجداگانهسنددوشد،برگزار6282سپتامبر82تاریخ

(پکنکنوانسیون)المللیبینکشوریهواپیماییبامرتبطغیرقانونیاقداماتازجلوگیری

مونترالکنوانسیونجایگزینگردد،االجراالزمکشور66تصویبباکهصورتیباشد،درمی

اصالحهدفباکهباشدمیپکنپروتکلدوم،سند.شدخواهد8311مونترالپروتکلو8398

.استرسیدهتصویببه(8392الههکنوانسیون)هواپیماغیرقانونیتصرفبامقابلهکنوانسیون

لدراوپروتکلاین.کندمیتکمیلراالههکنوانسیونپروتکلاینپکن،پروتکل8مادهطبق

.کشورآنراتصویبکردهاند69وتاکنوناست،شدهاالجراالزم6281ژانویه


هواپیماربایی اوج در الهه کنوانسیون تصویب .0

در ترورتعدادیالدیم22دههاواخر قالبدریمسافربریماهایهواپیهعلیستیاعمال

یافتفزونیچشمگیرینحوبه9هواپیماربایی عمالتوکیونسیونکنواکهبوددرحالیاین.
                                                                                                                                                                                                     
1. Aircraft in Distress. 

.65.ماده6
3  .  Aerial Hijacking. 



89بهار،26،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه199
 

 

هواپبهتوانستنمی جرم با کارساز ییربایماطور کند. زمانواقعیتبرخورد در که بود آن

دلیلهمینبهافتادهبود.اتفاقیاسراسردندرییربایماهواپیتعدادکمیوتوکیونکنوانسیبتصو

برایمناسبسازوکارجهانیجامعهدوره،آندر یرا با بودنگرفتهنظردرجرماینمقابله

(Mankiewicz, 1971: 37)بهمالیوجانیخطرهایاینکهبرعالوههواپیمارباییدیگر،طرف.از

یمشکالتفراوانیزنیاسیوسیحقوقی،اجتماعی،ازجهاتاقتصادوواردگناهبیمسافران

یدرطیعنی،8329تا8321واقع،ازسالدر(؛8939:622جباری،)کردمیایجادهادولتیبرا

فقط83 اتفاقافتاد)محمودیادرسراسردنییربایماهواپفقره29سال، 8932ی، :892 ازاما(.

8321،95سالدر.شویمیمروبروهواپیمارباییازایگستردهموجبا8392سالتا8321سال

کشورهایگردردفقره85بودوهمتحدیاالتآندرافقره62کهیادرتمامدنییربایماهواپفقره

.(Yool, 2005: 35)اتفاقافتاد

آنمربوطفقره99صورتگرفتکهیدرسطحجهانیمارباییهواپفقره8323،11سالدر

ا یاالتبه و دفقره58متحده ابودکشورهایگردر در مین. دییربایماهواپیزانسال یگردر

ب بهعبارتدیکاازآمریشترکشورها بهیاازسطحمنطقهییربایماهواپ،سالیندرایگر،بود.

فقره69بودکهفقره19یجهانییربایما،تعدادهواپ8392.درسالیافتگسترشیسطحجهان

یلیدالین(.مهمترYool, 2005: 35کشورهااتفاقافتاد)یگرمورددرد52متحدهویاالتدرا

برا هواپیشافزایکه ییربایماجرم سال 8321از سال یمنامبرده8392تا از:عبارتندشود،

دربلوکشرق،پناهندگانیکتاتوریدیفرارازکشورهایلازقبیاسیسیهایزهباانگیجرائم

 بردندیرنجمیروان-یروحیهایماریکهازبیشپرپرستانه،افرادروانیبااهدافملیاسیس

.(Evans, 1973: 644-645)ازناشیعموماهواپیمارباییجرمچشمگیریشافزااینحقیقتدر

دراختاللعادی،مردمدررعبوترسایجادقبیلازمختلفاهدافباسیاسیهایانگیزه

استفادهسوءگرایانه،ملیروحدادننشانعمومی،توجهکردنجلبهوایی،نقلوحملسیستم

سپتامبر82در.(Dempsey, 1987: 355)بودیشخصاهدافیکسریبهرسیدنبرایمردماز

 -A16 قطعنامهیببرگزارشدکهمنجربهتصوینآرژانتآیرسبویئنوسدرایکائو،مجمع8321

مقابلهبایبرایالمللینبیونظارتیحقوقیمرژیکیجادشدکهدرآنبهصراحتخواستارا37 

باربهالههکنوانسیونتصویببا8392دسامبر82هادرتالشینانتیجهشدهاست.ییربایماهواپ

.نشست
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هواپیماربایی از انگاریجرم .0-0

برخالف تعرویتوکونیکنوانس8ماده هواپازیفیکه نمییربامایجرم عملیارائه و دهد

بهگونه کهیاعمالومایکشورثبتکنندههواپیحقوقجزاهیعلبرجرائم،مبهمیامجرمانهرا

ر،یخایجرمباشندنکهینظرازاخطرناکهستندصرفیمسافربریامیهواپتیامنویمنیایبرا

تیوماهییربامایازجرمهواپیقیدقفیتعرنکهیابدونالههونیکنوانس8مادهکند،یمفیتعر

هر"کند:یمفیراتوصابدییدرآنتحققمجرمکهیاحوالواوضاعیروشنبهآنارائهدهد،

هرایدیتهدزور،قیطرازعامدانهویرقانونیغ-:الفپروازحالردیمایهواپدروندریشخص

یبراتالشیحتایردیگدستبهراآنکنترلایمتوقفایتصرفراییمایهواپارعاب،ازیشکل

تالشایشدهمرتکبرااعمالنیچنکهیشخصهمدستایو-ب؛دینمایاعمالنیچنارتکاب

8شودمرتکبکندیم
توجه" با . ماده عبارت نتیم8به جهیتوان که: جرم-الفگرفت

جه،یدرنت.ابدیارتکابپروازحالدریمایهواپدروندرشخصلهیوسبهستیبایمییربامایهواپ

یخرابکارلیقبازنیزمیرودراشخاصتوسطافتهیارتکابجرائمدرموردتواندینمونیکنوانس

یکهازرو6یهمدستیبراتواندینمونیکنوانسن،یبراعالوه (Yool, 2005: 23). باشداعمالقابل

.9کندبهارتکابجرماعمالشودیکمکمایکندیمیسازماندهعملمجرمانهراارتکابنیزم

ازینچانگ کنوانسنیدر دو هر اگرچه استکه معتقد موضوعبهالههوویتوکونیارتباط

آنهاازکیچیهاما،پردازندیمپروازحالدریربرمسافیمایهواپداخلدرییماربایهواپ"

 (Chung, 1976: 143).ردیگیرادربرنمنیزمیرویاتیعملازاستفادهباییماربایهواپ

،2دورراهازکنترلقیطرازمایهواپانحرافن،یزمیرودرخرابکارانهاتیعملواقع،در

 مواد بمبو دادن هواپمنفجرهقرار یمایدر قابلیتواندشاملقلمروینم5خدمتالحدر

شخصتوسطدیباالههونیکنوانس8مادهدراشارهموردجرم(ب الههشود.ونیاعمالکنوانس

پروازحالدریمسافربریمایهواپداخلدر ابدیارتکاب ماده فیتعردرونیکنوانس9.

سوارازپسآنیخروجیدرهاکهیزمانازمایهواپ:داردیمقررم2پروازحالدریمایهواپ
                                                                                                                                                                                                     
1.Hague Convention, Article 1. 
2. Accomplice. 

.البتهبایدتوجهکردکهکنوانسیونالههبرخالفکنوانسیونتوکیومیتواندبرایهمدستیکهدردرونهواپیمایدرحال9
پروازبهمباشرکمکمیرساند،اعمالشود.

4. Remote Control.  
5. Aircraft in Service. 
6. Aircraft in Flight.  
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شدنادهیپمنظوربهمزبوریدرهاازیکیکهیزمانتاشودبستهیریبارگومسافرانشدن

Abeyratne, 2001: 231)8بازگرددبارهیتخلومسافران شخصجه،ینتدر(. یاگر بهاقدام

بعدازایویریرگازسوارشدنمسافرانوبابعدومایهواپیقبلازبستهشدندرهاییربامایهواپ

شدندرها دریعملنیچن،کندآنهایبارهاهیتخلومسافرانشدنادهیپیبرامایهواپیباز

قابلاعمالیالههقلمروونی(کنوانس6)9مادهپ(.ردیگینمقرارالههونیکنوانسچارچوب

ونیکنوانسکهداردیماعالمصراحتاوکندیممحدودیکشوریمایرافقطبههواپونیکنوانس

شود.یاعمالنمگمرکوسی،پلینظامسیسرودرشدهاستفادهیمایهواپیبرا


کشورها وظایف و اختیارات .0-0

نیقواندرییماربایهواپجرمیبراسازدتایمزمملراعضویکشورهاهمهون،یکنوانس6ماده 

گ6یدیشدمجازاتخودیداخل نظر در رندیرا دیبابهرحال،. چیهونیکنوانسکهکردتوجه

-Abeyratne R, 1999: 158)ارائهندادهاست"دیمجازاتشد"عبارتازیوروشنقیدقفیتعر

امکانوجودنیپردازندوایمادهمنیاریعضوخودبهتفسیازکشورهاکیعملهردر.(159

گریدیبرخمدتودریطوالنیهاازکشورهابامجازاتحبسیدربرخییربامایداردکههواپ

راالههونیکنوانسیدستاوردهانیمهمترازیک.ی(Yool, 2005: 23)شودروبروهاعداممجازتبا

شکبا حقوقجادیادیبدون ازیخیتارنظرنقطهازکهدانست9استردادایمحاکمهاییاصل

عنوانیهلندحقوقدان،2وسیگروتهوگویهاشهیاند به شده یابریاصلحقوقکیبرگرفته

کشورهاباز،ریداز(.Huang, 2009: 146)شوندآزادمجازاتبدوننیمجرمنکهیازایریجلوگ

آنهانیسرزمبهراخوددارتیصالحمقاماتدهنداجازهگریدینداشتندتابهکشورهایاعالقه

کهتندداشاعتقادآنهاواقع،در.بفرستندیرقانونیغاعمالنیمجرمکردنمجازاتوبیتعقیبرا

 :Huang, 2009)شودقلمدادکشورهاتیحاکمحقبهیاحترامیبعنوانبهتواندیمیااجازهنیچن

نیندارند.چنگریدیکردنمجرمبهکشورهامستردیبرایتعهدچیکشورهاه،یطورکلبه(.146

،ی)جبار5بدایکشورهاتحققنیچندجانبهبایانعقادمعاهداتدوجانبهجهیتوانددرنتیمیتعهد
                                                                                                                                                                                                     
1. Hague Convention, Article 3.  
2. Severe Penalties.   
3 . Aut Dedere Aut Judicare. 
4 . Hugo Grotius. 

.درکنوانسیونتوکیوازکشورهاخواستهشدهاستکهباانعقادقراردادهایدوجانبهاسترادمجرمرااجرائیکنند.5
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8939 :623) پذونیکنوانسبهرحال. با نیابرکردتالشاستردادایمحاکمهایاصلرشیالهه

عضویکشورهاازکیهردرمتهمچنانکهداردیممقررونیکنوانس9مادهدر.دیآفائقمشکل

وفوراستیبایمصورتنیادرباشد،نکردهمستردرااویلیدلهربهبناکشورآنوشودافتی

،ی)جبارکندمیتسلخودییقضادارتیصالحمقاماتبهرااوپروندهییاستثناگونهچیهبدون

مادهوجوددارد.بهعنوانمثالنیادربارهیتوسطمفسرانحقوقیانتقاداتعملدر.(8939:629

عملدرتواندیمنتیالههدرنهاونیارائهشدهدرکنوانسزمیمکاناستمعتقدنگپروفسورهووا

.(Huang, 2009: 146)شودیفریکبیتعقومحاکمهبهمنجر

درخواستگواقع،در مقاماتصالحیمصرفتسلیرندهکشور به مربوطه داریتپرونده

ییقضا ماده چارچوب در را تعهداتش 9خود است. داده صرفاکنوانسیون9مادهانجام

دریریگیمتصمبرایییمقاماتقضابهمتهمییجزاکردنپروندهیمتقدبهعضورایکشورها

هیچدیگر،عبارتبه.کندمیملتزمخیریااستکیفریتعقیبقابلپروندهیاخصوصکهآینا

 نداردوجودمتهمدادنقراریبتحتتعقبرایعضویکشورهایبرا9تحتمادهیعملتعهد

.(Yool, 2005: 26)اهدهکهمظنونبهارتکابجرمدرقلمرواوکشورمتع"دارد:یمقررم9ماده

جرمدرقلمروآندولتارتکابینکهاعمازااستثناءبدون،شود،درصورتعدماستردادیافت

خودتصمیممقاماتاینبهمقاماتصالحخودارجاعدهد.یفریکیبتعقینه،برایااستیافته

اتخاذ-استمقرردولتاینقوانینقطبعمومیمهمجرائممورددرکهطریقیهمانبهرا

"نمودخواهند
خصوصدرجدینظرهایاختالفیونکنوانس9مادهیهاضعفازدیگریکی .8

"استثناءبدون"عبارتتفسیر
رسدمنظورازعبارتیباشد.بهنظرمیعضومیکشورهایاندرم6

هواپباشدینامذکور انگصرفییربایماکه از میزهنظر یستابیمجرم، عنوان جرمیکبه

استردادیبازتحتتعقیدنبایونعضوکنوانسیکشورهاوشودشناختهیاسیسیرغ قراردادن،

 دلیاکردنو به انگیلمجازاتکردنمجرم  ,Abeyratne)کنندخوددارییاسیسیزهوجود

عنوانبهراییماربایهواپجرمتاکندیمملزمکشورهایعضوراونیکنوانس1ماده.(221 :2010

"جرمکی مجرماستردادخصوصدرخودشاننیبدیجدتوافقنامههردر"استردادقابل

بگنجانند 6پاراگراف. همهکشورهایمقررمهمچنین1ماده که تاهستندمجازعضویدارد

                                                                                                                                                                                                     
1. Hague Convention, Article 7. 
2. Without Exception Whatsover. 
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فقداندربهویژهمجرم،استردادزمینهدرحقوقیمبناییکعنوانبهراکنوانسیوناینمفاد

 Yool, 2005: 29; seeگیرند)کاربهکشورهابینآورالزامچندجانبهودوجانبههاینامهافقتمو

also Matte, 1981: 334کهکنداعالمکنوانسیونعضوکشورهایازیکیاگرمثال،عنوان(.به

دره،چندجانبیادوجانبهموافقتنامهقالبدراستردادمعاهدهوجودبهاستمشروطمجرماسترداد

اعالمکنوانسیونباشند،نداشتهمربوطهکشورآنباایموافقتنامهچنینکشورهادیگرحالیکه

مجرماستردادبرایحقوقیمبناییکعنوانبهبایدکنوانسیونمفادموردایندرکهداردمی

دونیهمچنالههونیکنوانس3ماده.(Yool, 2005: 29; see also Matte, 1981: 334)شودپذیرفته

بعدازارتکاباعمال،3ماده8پاراگرافبراساس:بردارددرعضویکشورهایبرایاساستعهد

هواپیستیترور درون یمسافربرمایدر هر پرواز، حال دولتکیدر تااز هستند متعهد ها

براساس.کننداتخاذآنبهفرماندهمایکنترلهواپاعادهایحفظیبرارامناسبیاقداماتحقوق

6پارگراف 3ماده هر کشورهاکی، تسهیاز متعهداستتا براالتیعضو را ادامهیالزم

قانوناکهیاشخاصبهراآنمحموالتویمسافربریمایهواپنیهمچنوآوردفراهممسافرت

داردکهیماعالمزینالههونیکنوانس82ماده8.کندمستردباالفاصلهدارند،راآنتصرفحق

میهالتدو ستیبایعضو به همکارگریکدینسبت موردییقضایهایحداکثر در را

یکشورهاون،یکنوانس88درماده6.دهندانجام2مربوطبهجرائممادهیفریکیهایدگیرس

یاقداماتمجرم،احوالواوضاع:لیقبازیموضوعاتبادرارتباطکائویااندتابهعضوملزمشده

بهوشدهاتخاذجرممرتکبهیعلکهیریتدابده،یگردمعمول3رراتمادهمقیکهدراجرا

یرساناطالعگریدییقضااقداماتریساایاستردادیتقاضابهمربوطاقدامهرجهینتخصوص

.9کنند


الهه کنوانسیون حقوقی هایکاستی و هاضعف .0

عمالکهیاگونهبهبردیمرنجیحقوقهاییوکاستهاضعفازبسیاریازالههکنوانسیون

نکهیااول.آوردفراهمیرقانونیغمداخلهجرمهیومبارزهعلیریجلوگیرابرایزمیمکانتواندینم

جرائمگریدواستییماربایهواپجرمبهمربوطفقطونیکنوانس8مادهدرشدهذکرجرم
                                                                                                                                                                                                     
1.Hague Convention, Article 9. 
2.Ibid, Article 10. 
3.Ibid, Article 11. 
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بامرتبطیستیتروراعمالموعهمج.ردیگیبرنمدرراخرابکارانهیهااتیعمللیقبازیستیترور

کهبریستیاعمالترورجهی.درنتابدیارتکاب،پروازحالدریمایهواپدروندردیباییماربایهواپ

اگریحتبودنخواهدونیکنوانسنیمشمولاابدیارتکابیمسافربریمایهواپهیعلبرنیزمیرو

قرارانهیآشدریمسافربریمایهواپکیاگرمثال،عنوانبه.شودییماربایهواپجرمتحققبهمنجر

مایهواپانهیآشوبهکردهموجوددرفرودگاهعبوریتیازحصارامنبتوانندهاستیتروروباشدداشته

آندروندررایامنفجرهموادشدندمایواردهواپکهپسازآنایندیوآنرابرباکننددایپیدسترس

مجرمانهاعمالنیاازکیچیهشود،مایهواپدرانفجاربهیمنتهتینهادرکهکنندیجاساز

یوهمکاریهمدستونیکنوانس8اساسمادهبر .ردیگقرارالههونیکنوانسچارچوبدرتواندینم

ارتکابجرمهواپ مباشرهمدستکهیزمانفقطالبتهشود،یممحسوبجرمزینییربامایدر با

همدستیبراتوانینمراالههونیکنوانسمبنانیابرباشد.ازپروحالدریمایهواپدروندرجرم

باشدینممایهواپدرکهجرم جرمدرکیشریبراونیکنوانسنیاگر،یدعبارتبهاعمالکرد.

،هیچراهحلیارائهنمیدهد.کندیمتیریمدرایستیتروراتیعملنیزمیروبرکهییماربایهواپ

است.بودداراویتوکونیکنوانسکهییهاضعفهمانازونیکنوانسنیاواقعدر برخوردار

همچنونیکنوانس بسنیالهه ایرنجمگریدیجدیهاازضعفیاریاز مثال، عنوان به نیبرد.

یدرهاکردنبازازبعدایمایهواپیدرهابستنازقبلکهییربامایهواپیشودبرایرانمونیکنوانس

قبلازبستنییربامایهااقدامبههواپستیتروراگرگر،یدعبارتبهکرد.شروعشوداعمالمایهواپ

ونیاعمالدرچارچوبکنوانسلیقبنیکنند،اپروازیبراشدنآمادهزماندرومایهواپیدرها

الههونیکنوانس6مادهدرشدهمقرر"دیشدمجازات"مفهومن،ی.عالوهبراردیگینمقرارالهه

تاسنشدهفیتعر مادهنیااعمالیبرامشخصینیعاریمعکیقتیحقدر. ندارد. باوجود

ترورگسترش برفراگیستیحمالت سازمانیمسافربریمایهواپهیعلیر ی،ستیتروریهاتوسط

ازونیکنوانسنیچراکهدراکرد،دایپنمودشتریبالههونیکنوانسیحقوقیهایکاستوهاضعف

تروریاریبس اعمال یستیاز یانگارجرمافتهیسازمان بود. درنشده الههونیکنوانسدرواقع،

،یمسافربریمایهواپهیعلبریستیارتکاباعمالتروریومساعدتبرایهمکارلیازقبیمسائل

یانگارجرمیجرمبههرنحونیومساعدتبامباشریستیتروریهااتیعملتیوهدایسازمانده

جامعهیهاتیازاولویکیبهافتهیسازمانسمیبرخوردباترورتیهماگر،یازطرفد8.بودنشده
                                                                                                                                                                                                     
1  .  Beijing Protocol, Article 2. 
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درنتلیتبدریدردههاخکائویوایجهان است. یالههبرمبناونیلزوماصالحکنوانسجه،یشده

پروتکلبیتصویسورابهیجامعهجهانسم،یدربرخوردباتروردیجدیهااستیهاوستیاولو

پکنرهنمونساخت.



سپتامبر 00 از بعد ایکائو بازدارندگی تژیاسترا .3

ایندنیاازایگوشههردرتروریستیهایعملیاتچشمگیرگسترشباواخیردههدر

ناتوانازمقابلهبایالمللینبیکنونیونظارتیحقوقیمآشکارگشتکهرژوضوحبهواقعیت

یداتتهد وادرباشد.یالمللمینبیهوانوردیهعلبرنوظهور دهه از جامعهیالدیم22قع، که

کنوانسیونزیادیتعداد،(Yool, 2005: 3)روبروهشدییربایماازهواپیاباموجگستردهیجهان

باالبردنومسافربریهواپیمایبرعلیهتروریستیتهدیداتبامقابلهبرایالمللیبینپروتکلو

منعقدالمللیبینهوانوردیامنیتسطح اکثرآشد، ااما با مقابله در تهدیننها یداتسطحاز

کاست از و بودند زمیادیزیحقوقهاییناکارآمد اعباراتینهدر در شده برده کار ینبه

استردادمکانیزم،6کنوانسیوناجراییقلمرویجرم،دهندهتشکیلعناصردرابهام،8هایونکنوانس

,Milde) 207 :2008-237(بردندمیرنجقضایییتمجرموصالح9محاکمهو دربالیهیلی.

بامقابلهالمللیبینهایکنوانسیوندرزیادیحقوقیهایکاستیوهاضعفوجودخصوص

وقوعبه6228سپتامبر88درآنچهمانندبهتهدیدازجدیدینوعظهوربا»:گویدمیتروریسم

حقوقیهاینسیونکنوادرواضحشکلیبهحقوقیهایکاستیوهاضعفها،شکافپیوست،

تا6228یهادرخاللسالیکائو،براساسگزارشساالنهاین،براعالوه.2«شدآشکارالمللیبین

دریمایهاوحملهبههواپحملهبهفرودگاهیی،ربایماباهدفهواپیستیتروریدادرو6282،69

.(8939:618ی،)جباراستشدهگزارشیحالپروازوخرابکار

استکردهرشدزمانگذردراجتماعیوسیاسیهایپدیدهدیگرمانندبهتروریسمرحال،هبه

ایدئولوژیواهدافروش،لحاظازکهایگونهبهدهدتطبیقمدرنزندگیباراخودتوانستهو

                                                                                                                                                                                                     

اند..بسیاریازاصطالحاتوعباراتبهکاررفتهدرکنوانسیونهایمرتبطباامنیتهوانوردیبدونتعریفرهاشده8
2. Enforceability of Provision of the Convention. 
3. Extradition or Prosecution (Aut Dedere Aut Judicare).  
4. Haile Belai,"New & Emerging Threats Facing International Civil Aviation"(A Paper 
Presented During a Fifth Special Meeting of the Counter-Terrorism Committee, October 
29-31, 2007). 
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باشدمیمتفاوتبسیارافتادمیاتفاقگذشتهدرآنچهبا هایتکنولوژیگسترشوشدنجهانی.

اختیاردربااندتوانستههایستچراکهتروراستکردهشایانیکمکپیچیدگیاینبهنیزمدرن

عصردرتروریسمبامقابلهواقع،در.برسندخوداهدافبهترسادهوسریعترجدیدابزارهایگرفتن

رادرییهامدرنفرصتیهایچراکهتوسعهتکنولوژباشدمیگذشتهازترمشکلبسیارکنونی

بهسطحیقراردادهاستکهآنهابتواننداهدافخودراازسطحملیستیتروریهاگروهیاراخت

ابزارهایوهاپادمانها،رویهاستانداردها،تقویتوتوسعهنتیجه،در.دهندتغییریوجهانیفرامل

واقعدرکند.یستیازحمالتتروریریبهجلوگشایانیکمکتواندمیهوانوردیامنیتحقوقی

یستیتروریداتراهمقابلهباتهدینمسئلهدرکشدکهبهترینایبهخوب،سپتامبر88ازحادثهبعد

راقبلازارتکاباعمالیناستکهبتواندمجرمیکردهاییاتخاذروی،مسافربریمایهواپیهعلبر

مطالعاتیسبراسا.(Abeyratne, 1996: 3)وازارتکابجرمممانعتبهعملآوردیابیمجرمانهرد

حقوقیموجودیمرژکهشدمشخصدادانجام6221تا6225هایسالخاللدرایکائوکه

تهدینم ابعاد همه حمالتجدیداتتواند یالمللینبیهوانوردیهعلبریدو پوششدهد. بهرا

فعلمجرمانهیماکهمسق8صرفابرمجازاتشخصمباشرجرمکنونیحقوقییمرژدیگر،عبارت

مرتکبیالمللینبیهوانوردیساتتاسیگردرفرودگاهودیادرحالپروازیمایدردرونهواپرا

یا،مشارکتفعالویتهدای،کهسازماندهاشخاصیبدوندرنظرگرفتن،متمرکزاست،شودیم

  :Stancu, 2010)دکننیمیمسافربریماییهواپیهعلیستیبرارتکابجرمتروریبرایمالیتحما

13).


پکن 0101 پروتکل .4

جمعشدندپکن،شهردرایدنکشور12ازشیبندگانینما،6282سپتامبر82تااگوست92از

ابزارحقوق دو نامدیجدیتا هوانوردیقانونریسرکوباعمالغونیکنوانس"یهابه یمرتبطبا

تکمونی)کنوانسیالمللنیب پروتکل و توقونیکنوانسیبرایلیپکن( یرقانونیغفیسرکوب

تصو6یمسافربریمایهواپ به زمحقوقیابزاردواینینبیادیزشباهت .ندرسانبیرا ینهدر

                                                                                                                                                                                                     
1. Perpetrator. 
2. Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil 
Aviation (Beijing Convention of 2010) and Protocol Supplementary to the Convention 
for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Beijing Protocol of 2010). 
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توانمیکهوجودداردیمسافربریمایهواپیهعلبریرقانونیمبارزهوسرکوباعمالغیری،جلوگ

اول برشمرد: خالصه طور به را تهداینکه،آنها دو هر تروریددر ارتکابجرم یهعلبرییستبه

،هراینکهباشد.دومواقعیوعینیتهدیدکهصورتیجرمشناختهشدهالبتهدریمسافربریمایهواپ

دو "خواستار غمرتکبینبرای"شدیدمجازات هاعمال برعلیه دریمسافربریمایواپیرقانونی

ازعدالتیزگریکردنبامتهمبرایکمکوهمدستدرهردو،ینکهسوماشدهاند.سراسرجهان

بایاندکهرفتارعادالنهدرپروسهحقوقکشورهاملزمشدههردو،درچهارمشود.یمیجرمتلق

دریاسیسیدعقایتی،ملی،قومی،نیدی،نژادیضتبعدرهردو،پنجمشخصمتهمداشتهباشند.

وتکلپرمقدمهدربههرحال،.ومجازاتمتهمصراحتاممنوعشدهاستیفریکیبعقهتسوپر

یهایاستباشد،هدفخودراتالشمتمرکز،سیالههم8392کنوانسیونمکملکهپکن6282

بدستیادرتصرفیرقانونیازاعمالغیریجلوگیدرراستاینقوانیواثربخشیدجدیمعاضدت

.(8939:12عرب،ویاست)مردانکردهیانبیماکنترلهواپیریگ


 ییماربایهواپجرم  یفتعر. 0-4

هیعلبردرموردجرائمیمفسرانحقوقنیرابیادیزیهابازچالشریکهازدیازمسائلیکی

ومشخصیوروشنازجرائمارتکابقیدقیفیکرده،ارائهتعرجادیایمسافربریمایهواپتیامن

الیوعناصرتشکتیکردنماه الیقبنیدهنده ناشنیجرائمبودهاست. یاختالفاتازآنجا

یمسافربریمایهواپهیعلبریرقانونیوجرممداخلهغسمیترورنیبیروشنکیودکهتفکشیم

 ختهیآمهمدرموارداکثردردونیاکهاستشدهباعثیکیتفکنیچنفقدانوجودندارد.

ازیمسافربریمایهواپکیبهدستگرفتنکنترلدرصددکهیشخصکهیاگونهبهشوند

رفتهیمسئلهکامالپذنیبازارینامندچراکهازدیمسمیراصرفاترورارعابباشدایزورقیطر

نادرستیتصورنیباشند.چنیمیستیپروازهمانجرائمترورتیامنبرعلیهشدهاستکهجرائم

یها.امادرسالاندداشتهرادرعملکردیرونیهمیالمللنیاسنادمعتبربکثرباشدچراکهاینم

چیشودکهتاکنونهیمیچالششدهاست.مشکلازآنجاناشکیبهلیلهتبدمسئنیاریاخ

سمیمتفاوتازترورفیتعر662درحدودیارائهنشدهاستوبرخسمیازجرمتروریفیتعر

.Simon, 2001: 154))اندارائهداده

برعلیهیرقانونیمداخلهغ"وجوددارد،بهاصطالحسمیکهدرموردواژهتروریسردرگمنیا
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تیسرازین"یمسافربریمایهواپ است. کرده الملل بین حقوق اندنتوانستهنیزییهوااساتید

ارائهجرائمازدستهاینثغوروحدودتعیینوتعریفبراییرفراگیحقوقیارمعیکتاکنون

قسمتششرابهیمسافربریماییهواپیهعلبریرقانونیجرممداخلهغی،پلاستفاندمپسدهند.

یمیمتقس از: است عبارت که یگذاربمبما،یهواپبهیموشکحمله،ییماربایهواپ"کند

کردنمجهزفرودگاه،درمسافرانبهکردنیراندازیتفرودگاه،سالندریگذاربمبما،یهواپ

 ,Dempsey)"یمالموسساتبهحملهیبراشوندهتیهدایهاموشکبهیمسافربریمایهواپ

2008: 226-228).

یزنیراتنهآب دهد،ارائهیفیتعرآنکهبدون به را مذکور :کندیمیمقسمتتقسپنججرم

یدرحالپرواز،حملهموشکایونیزمیبررومایهواپیخرابکاراتیعمل،هواپیمارباییعمل"

هواپ فرودگاهما،یبه به مسلحانه دحمله و غ،یهوانوردساتیتاسگریها موادیقانونریحمل

فیتعربدونزینیالمللنیبیهاونیکنوانسگریدن،یبراهعالو.(Abeyratne, 1996:1-32)"رمخد

برخجرم، ذکر به مصادیصرفا طبقهنیاقیاز و کلیبندجرم طور به اند.پرداختهیآن

مصاد8329ویتوکونیکنوانس و انواع غقی، مداخله مبهمکامالیاگونهبهرایقانونریجرم

یاعمالهیکلنیوهمچنمایثبتکنندههواپکشورِیحقوقجزاهیعلبر:جرائمندکیمفیتوص

نکهیاازظرناندازد،صرفیرابهخطرممایوکارکنانهواپمایمسافران،هواپتیوامنیمنیکها

بهرسدمینظربهوعجوالنهیکلیاربسیبندیمتقسینچن.8نهاینفسهجرمباشندیاعمالفنیچن

ارائهکردیقانونیرجرائممرتبطبامداخلهغییشناسایبرایقیدقیارمعیچتوانهیکهنمیاگونه

(Yool, 2005: 20).کردنانواعجرممداخلهیمتقسیبرایقیدقیارمعنیز8392الههیونکنوانس

تصرفمذکور،یونارائهندادهاست.براساسمادهاولکنوانسیمسافربریمایدرهواپیقانونیرغ

ازیماوکنترلهواپتصرفیتالشبرایاو،درحالپروازیماکنترلکردنهواپیاویانونغیرق

.شودیمحسوبمیمسافربریمایدرهواپیقانونیربهعنوانجرممداخلهغیدزوروتهدیقطر

8(تکرارهمانماده8)6راحلکندومادهیمیمعضلقدنیکندایتالشنمزیپروتکلپکنن

(a باشدیمالههونیکنوانس( داردوجودهمهاتفاوتیبرخالبته. مثال. به"عامدانه"عبارت

(8)6مادهصدرواقع،در.استشدهاضافهمونترالونیکنوانسازیرویپبه"یرقانونیغ"عبارت

.باشدیممونترال8398ونیکنوانس8مادهصدرمانندبهپکنپروتکل
                                                                                                                                                                                                     
1. Tokyo Convention, Article 1. 
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کنوانسصدر مونیماده اعمالمجرمانهیمونترالاعالم همه توسطایادارد ،قانوننیکه

پروتکلن،یباشند.عالوهبراافتهیارتکابیرقانونیعامدانهوغستیبایشدهاستمیانگارجرم

درکردهاست."پروازحالدریمایهواپ"عبارتنیگزیراجا"درخدمتیمایهواپ"عبارت

هواپیمارباییجرمانگاریمیشدازههواپیمادرحالپروازباشدزمانیکالههفقطکنوانسیون

شخصیاگونهبه اگر هواپیکه پرواز از میماییقبل نمیرا یربود ماده 8توانستمصداق

دریمایهواپ"عبارت8398مونترالیونبهمانندکنوانسیقاالههشود.پروتکلپکندقیونکنوانس

ب"خدمت است. کرده اضافه را ماده ب هواپیونکنوانس6ند رایمایمونترال خدمت در

یمیماییهواپ که توسطپرسنلزمیبرا"داند مینیپرواز یآماده تا ساعتپساز62شود

صدر8".فرود مقررمونترال8398کنوانسیون8مادهازپیرویباپکن6282پروتکل6ماده

تلقیمیهرشخص":داردمی کهآنشخصعامدانهویوددرصورتشیتواندمرتکبجرم

بهباشدشدهمرتکبرامجرمانهافعال6"یقانونیرغ یونکنوانسمانند. فعلهرارتکابمونترال،

زمانپروتکلچارچوبدرایمجرمانه مییپکن شود محقق شرطپیشدودارایکهتواند

"بودنعامدانه"
"بودنیرقانونیغ"و9

یناکهاستآنتوجهکردانبدبایدکهاینکتهباشد.2

همزمان،درزمانارتکابجرمیستبایوهردومیستندنیکقابلتفکیکدیگرشرطازیشدوپ

(.Abeyratne, 2010: 240)وجودداشتهباشند


 هواپیماربایی مرتبط با  یجانباز جرائم  یانگارجرم. 0-4

توانندبایمیکهبهنوع5یفرعازجرائمیانگاربهجرمتوجهیقابلپکنبهنحوپروتکل

هواپیمارباییمرتبطبایفرعجرائم،پروتکل6مادهاست.پرداخته،درارتباطباشندهواپیماربایی

یبرایگرانکردندیدتهدیفری،کیقاتدادنمتهمازتحقیفرار2:قبیلاز،استبرشمردهرا

دریداتیتهدینچنیگرانکهدشرایطیفراهمآوردنیاارتکابعملمجرمانه کنند،یافترا

دیگرانباتوافقمجرمانه،اعمالارتکاببرایمساعدتوهمکاریجرم،ارتکاببرایتالش
                                                                                                                                                                                                     
1.Article 2. 
2. Article 1: “Any Person Commits an Offence if that Person Unlawfully and 
Intentionally”. 
3. Intention. 
4.Unlawfulness. 
5. Ancillary Offences. 
6.Article 2. 
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برایراهیهرازکردنمساعدتوکردنهدایتکردن،سازماندهیجرم،ارتکاببرای

هواپیماربایی)ارتکاب Alley Maleta, 2004: 8جرم تهدید(. ارتکابجرم بهواپیمارباییهبه

توکیو،یهایونکنوانسدرشناختهشدهاست.یتدرپروتکلپکنبهرسمیجرمجانبیکعنوان

صرفتهدمونترالوالهه غید، ارتکابعملمداخله هواپیرقانونیبه بهیمسافربریماییدر

یورفتارهاملموستهدیداتبرخیازپکن6282پروتکلاما،شدیعنوانجرممحسوبنم

 Alley)کردهاستانگاریباشند،جرم8واقعیتهدیداتازدستهاینکهینمشروطبهایرعادیغ

Maleta, 2004: 8.)یواقعیدبایدتهدبلکهکردمحسوبتوانجرمیرانمیدنوعتهدهر ین،بنابرا

براین،عالوه.6اندازدمخاطرهبهرامسافربریهواپیمایامنیتکهآوردفراهمرایتیباشدووضع

دریافتکنددر پروتکلحتیازفراهمکردنشرایطیکهدرآنشخصچنینتهدیداتیرا

 تهدیدیواقعیاست، چنین اینکندکه داللتبر احوال و اوضاع یانگارجرمصورتیکه

ازعملیانگارجرمبایستمیراپکنپروتکلابتکاراتازدیگریکیشکبدون9.کندمی

.دانستمجازاتویفریکیبتعقیی،قضایقاتازتحقیختنگریمتهمبراکردنبایهمکار

بداندکهاومرتکبیستبایکمککنندهبهمتهم؛مشخصافزایدمیپروتکلادامه،درالبته

 استبودهجرمیچنینارتکاببرایتالشدریاوهواپیمارباییجرم اگرشخصواقع،در.

توانیرانماواست،شدهایمجرمانهعملمرتکبمتهمنداشتهباشدکهآگاهیکمککننده

.داردیتاهمیاربسینوعازهمکاریندرا"قصد"و2"یآگاه"عنصرین،.بنابرامجرمدانست

استیشدهانگارجرمپروتکل،توسطنیزهواپیمارباییجرم"ارتکاببرایتالش" برخالف.

ارتکابجرمبرایدیگرانتوافقباپکن6282پروتکلنترال،الههومویو،توکیهایونکنوانس

ارتکابیصرفاتالشبرایاباشدیافتهکهجرمواقعاارتکابینراصرفنظرازاهواپیماربایی

شفافیروشنویفتعریچه،توجهشودکهپروتکلباید.5کردهاستیآنشدهباشدجرمتلق

(2)8مادهطبقارائهندادهاست.یمارباییهواپارتکابجرمیبرا"یگرانتوافقباد"ازاصطالح

(b)،ارتکابجرمیبرایومساعدتکردنازهرراهکردنهدایت،کردنیسازماندهپروتکل

البتهالزمبهیهدفمشترکجرمتلقیکبایستیگروهتروریکباهواپیماربایی شدهاست.
                                                                                                                                                                                                     
1. Credible Threat. 
2.Beijing Protocol, Article 1. 
3. Ibid, 1(3) (b). 
4.Knowledge. 
5. Ibid. 1 (5) (a). 



89بهار،26،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه111
 

 

مینا،استیادآوری هدفگسترشفعالیستبایاعمال یستیورتریتبا و شود بایاواقع

.8گروهدرصددارتکابعملمجرمانهاستینکهبرایآگاه


 نظامی استثنایبند  وبند القاعده . 3-4

کهدیدآن2مادهمیبایستدرشکبدونراپکنپروتکلابتکاراتترینشاخصازیکی

بایست،میعضوکشورهایازیکهر"مذکور.طبقماده6استشدهمعروف"القاعدهبند"به

حقوقینهادیکشناختنمسئولبرایراضرورتیاقداماتیخود،ملیحقوقاصولاساسبر

مسئولنهادیچنینتادهدانجامخودکشورقوانینطبقیافتهسازمانیاوخودکشوردرمستقر

اینتحتدارد،راحقوقینهادآنکنترلیامدیریتمسئولیتکهشخصیکهزمانیباشد،

هوانوردیامنیتبرعلیهراکنوانسیوناین8مادهدرشدهذکرجرائمازیکیصالحیت،وعنوان

"باشدادارییامدنیکیفری،استممکنمسئولیتیچنین.شودمرتکب
ینجاکهدرای.سئوال9

المللبراساسینآنهمدرحقوقبیحقوقیتازشخصیانگارجرمشودآناستکهیمطرحم

شکلگرفتهاست؟یچهنگرش

دههیتواقع در که است جهانیراخیهاآن موجیجامعه تروریبا حمالت یستیاز

بهطورجدیجهانیتکهصلحوامنیاروبروبودهاستبهگونهیافتهسازمان بهمخاطرهیرا

وگجنباعثگسترشیوستبهوقوعپ6228سپتامبر88بهمانندآنچهبعدازحادثهیاانداختهو

دارایومتشکلیافته،حدسازمانینتاایسمترور،شدهاست.درگذشتهیاسراسردندرنزاع

شکلیبیانگرسپتامبر88حادثه.استنبودهغیرمنعطفوخشنهایایدئولوژیبامالیاستقالل

خشنیدئولوژیایق،دقیگذارهدفیافتگی،چونسازمانیاستکهدرآنعناصریسمازترور

کوچک،پراکندهواکثرایهاگروهکبهقبلکهیهادردههیسمآنراازتروریستقاللمالوا

گایرهماهنگغ قرائتهیو یهابا از 2بودیمتکخاصیدئولوژیایکمتفاوت گروه.

یستیترور نماد وتوجهقابلمالیاستقاللبایافته،جهشپیشرفته،تروریسمنوعیکالقاعده

درمگالیورزپروفسور(.228-8919:928راد،ی)ناجباشدمیافراطیونخشهایایدئولوژی
                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid. 1 (5) (b). 
2. K.D. Magliveras, The New Regime in Aviation Security Law and the Al-Qaeda 
Clause, International Enforcement Report, 27, Issue 3, 2011, 597-598. 
3. Beijing Protocol, Article 4. 

لننیسمدستبهیکسری-هایگذشتهتحتتاثیرایدئولوژیمارکسیسمهایانقالبیکهدردههگروهک.مثلاشخاصو2
 زدند.هایتروریستیمیفعالیت



 115...الهه0891یزهکردنکنوانسیونبررسیحقوقیرویکردایکائودرمدرن
 

اعالمپکنپروتکلوکنوانسیوندرهمزمانطوربهالقاعدهبندقراردادنهدفخصوص

دادنپوششبرایاستتالشیپکنپروتکلوپکنکنوانسیوندرالقاعدهبندالحاق":داردمی

وایمنیبرعلیهجرائمیارتکابدرحقوقیهایشرکتیاحتمالمسئولیتعنوانبههاشکاف

"مسافربریهواپیماییامنیت
8(Magliveras, 2011: 597-598)تعریفیهیچپروتکل،هرحال، .به

،نتیجه2ماده.استماندهباقیمبهمزیادیحدودتاهنوز2مادهواستندادهارائهالقاعدهبنداز

درانگلستانوهندالجزایر،سنگاپور،کانادا،کشورپنجمداومهایرایزنیومستمرهایتالش

موجودیتیکبرایزمانیاساس،ین.برابودسپتامبر88حادثهازبعدبهویژهالمللیبینمجامع

آنتحتباشد،نهادآنادارهومدیریتمسئولکهشخصیشد،قائلمسئولیتتوانمیحقوقی

توجهداشتید.البتهباشودمرتکبراجدیدحقوقیرژیمطبقمجرمانهاعمالازیکیاهلیت،

مسئولیتمسئولیناکه یاداریایتواندمدنیومیستنیفریکیتصرفا خاللدرهمباشد.

یانعقادپروتکلبرخیمذاکراتبرا قبولازکشورها بتواندیشخصحقوقیکنداشتندکه

برای"مجرمانهقصد"تواندنمیشرکتیکاشتندداعتقادچراکه،داشتهباشدیفریکیتمسئول

همینPiera & Gill, 2014: 200) )باشدداشتهجناییجرمارتکاب به ماده،انتهایدردلیل.

کرد:اعالموشداضافهنیزاداریومدنیمسئولیت

کیمیتیمسئولینچن" ا6باشد"یاداریایمدنیفری،تواند کردن اضافه آنیبرایدقین.
بهیاشخاصحقوقیرابرایفریکیتخودمسئولیاستکهدرحقوقداخلکشورهاییدستهاز

اینمیترسم در ینصورتاینشناسند. مسئولمیکشورها قبیلیایمدنیتتوانند اداریاز
اعمالجریمههایمالی اینکردفراموشنبایدکهاینکتهکنند.تحمیلیشخصحقوقبررا

شدهواقعکشورآندرحقوقینهادآنکهاستآنجاییتامادهاینجراییاقلمرویکهاست
نهادیکتوانندیمیزمانکشورهایگر،.بهعبارتد9باشدرسیدهثبتبهکشورآندریاباشد
تحتتعقیحقوق آنینطبققوانیاقراردهندکهآننهاددرآنکشورواقعشدهباشدیبرا

پروتکلتصویبخاللدرکهمسائلیبرانگیزترینجنجالازیکیباشد.یدهکشوربهثبترس
یخاصیطشراتحتباشدکهبرطبقآنیم2استثناینظامیبندبهمربوطشدمطرحپکن6282

                                                                                                                                                                                                     

بایدتوجهکردکه8 آنها،". همکاریبا با یا تامینمالیاشخاصحقیقی، کهممکناستبا پروتکلاشخاصحقوقیرا
(.8939:619جباری،)"شودمرحلهاجرادرآوردند،شاملمیعملیاتتروریستیعلیههواپیمارابه

2. Article 4. 
3. Ibid. 
4. Military Exclusion Clause. 
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یالمللینبیحقوقیمرژییاجرایدرخاللحملهمسلحانهازقلمروینظامیروهاینیهایتفعال
یمایهواپیتامنبرعلیهیرقانونیغمداخلهجرمارتکابندباینبراساس.8شودمییمستثنیدجد

بههمراهنخواهدداشت.یفریکیبدرخاللحملهمسلحانهتعقینظامیروهایتوسطنیمسافربر
عبارتد فعالیگر،به اعمالیتاگر و توسطگروهیها هستند مجرمانه ذاتا درینظامیهاکه

زماندرگیقانونیفوظایراستا در ارتکاییرخود یبتواندتحتتعقینمیابد،بمسلحانه
یفریک داد. نظامیبندقرار گذاریبمبسرکوبالمللیبینکنوانسیونازاصالتااستثنای

هایفعالیتبرتواندنمیکنوانسیونمفادبودشدهاعالمآندرکهاستشدهگرفتهتروریستی
اجرایدرکشوریکنظامینیروهایایهفعالیتیامسلحانهدرگیریطولدرنظامینیروهای
دریکائوایکردمعتقدندرویحقوقینازمفسربرخیبههرحال.6شوداعمالخودقانونیوظایف

حقوقیمیاصلقدیکیکردچراکهبهسادگیمثبتتلقیدرانبااستثناینظامیبندتصویب
زمندگاندرحقوقجنگبودهراریررزمندگانوغینگذاشتنبیزبرتمایالمللراکهمبتنینب

استیدهناد 9پنداشته توانددرعملیمینظاماستثنایبنداستمعتقدیساستراجورجیالس.
یممستقیرغیایمبهشکلمستقیمسافربریمایهواپیوقتیژهوبهکندیجادراایادیمشکالتز

2شودیاستفادهمیاهدافنظامیبرا مخالفمعتقدندیدرنظریلگیشائیلموپیراالجاندرو.

استثناتصویب ینظامیبند عقالیکبایدرا اییگام یکائوتوسط کرد کهچراقلمداد
برایهوانوردیتامنیهایونکنوانس نمینظامیهایتفعالیعموما یلقبیناووندشیاعمال

ازطرفدیردگیالمللبشردوستانهقرارمینتحتشمولحقوقبینظامیهایتفعال یناگر،ی.
بندمذکوردرنظرگرفت،بلکهیالمللینبیفریکیتمسئولیاستثنایبهمعنایستبایبندرانم
م بیفقط حقوق بخشاز کدام مشخصکند صالحینخواهد چنیدگیرسیتالملل ینبه

.5راداردیموضوعات


صالحیت گسترش .5
                                                                                                                                                                                                     
1. Article 6 (2). 
2. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, Article 19 (2). 
3. Georgilas Straits, The suppression of Illegal Acts in International Civil Aviation and 
the Responsibility of the: New Development State, 2010, at < http://ghlaw.gr/docs/
beijingconandprotocols.pdf>. 

،«6228تامبرسپ88پسازیمقابلهباهواپیمارباییدرپرتوتحوالتحقوقیابعادحقوق»(،8932ی،سیدهادی،).محمود2
 .9،823و6های،شمارهشناسیمطالعاتحقوقکیفریوجرم

5.Alejandro Piera & Michael Gill, op. cit., 201. 
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المللیبینسطحدرقبولقابلحقوقیمبناییککردتالشالهه8392یونکنوانس2ماده

فراهمآورد.پروازدرحالهواپیمادروندرتروریستیجرائمبهرسیدگیصالحیتاحرازبرای

برایرامختلفیقضاییهایحوزهالههکنوانسیون2مادههدفی،چنینبهیافتندستبرای

کندکهعبارتنداز:یمیمعرفهواپیمارباییجرمبهرسیدگی

؛دههواپیما*کشورثبتکنن

؛*کشوریکهدرآنهواپیمافرودآمدهاست،اگرمجرمهنوزدردرونهواپیماباشد

به متعاهده کشور توسط خدمه( )بدون شده اجاره هواپیمای داخل در ارتکابجرم *

(.8939:618مستاجریکهمحلاصلیتجارتیااقامتدائمیاشدرآنکشوراست)جباری،

صالحپروتکل براتیپکن را غیدگیرسیکشورها مداخله جرم برعلیهیرقانونیبه

الههتالشیونبهکنوانسیواقع،درپروتکلالحاقدرگسترشدادهاست.یمسافربریماییهواپ

ینا(.در8939:19)مردانیوعرب،مالحظهشودیترنگرانهیندهبهتروآیدشدهتامسائلباد

 اعالمپروتکل9مادهراستا :داردیمپکن کشورهایکهر همچنیاز یستبایمینعضو

یافتهازاتباعآندولتارتکابیکیجرمتوسطیکهدرصورتیند،خودرااعمالنمایتصالح

کهجرمیدرصورتتثبیتکنندخودرایتصالحتوانندیعضومیکشورهاین،باشد.عالوهبرا

یکی برعلیه کشور آن اتباع باشداز شده توسطیوقتایانجام بیکجرم کهیتتابعیفرد

دائم ارتکابیاقامتگاه است، آنکشور در یافتهاو هرحالباشد. اگریدبابه توجهکردکه

یلیوبههردلیافترادرکشورخودیمسافربریمایهواپبرعلیهیستیمتهمجرمتروری،کشور

در کشور به را او یکشورین؛چنپروتکلنظرطبقکند،مسترددهندهخواستنخواست

داریتپروندهبهمقاماتصالحیمتسلیقازطریهقضینخودرابراییقضایتصالحیستبایم

.Piera & .Gill, 2014: 201) )اعمالکندیفریکیبآغازتعقیکشورخودبرا

 

 گیری نتیجه
یانحقوقالمللومفسرینبجامعهسپتامبریازدهدههبعدازحادثهدلخراشیکبهنزدیک

کنفرانس که داشتند دیپلماتیکانتظار نظارتیحقوقیمرژیکبتواندپکن هماهنگویو

یرتاث هواپیماهایتروریستیهایعملیاتگسترشازجلوگیریبراییالمللبینگذار علیه

اینپکنپروتکلیبمهمدرزمانتصویاردوموضوعبسیگر،عبارتدبهکند.یجادامسافربری
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 هواپیماهایتروریستیهایعملیاتازتواندمیجهانیجامعهچگونه-8بود: مسافربریعلیه

مسافربریهواپیماهایعلیهغیرقانونیاعمالتواندمیجهانیجامعهچگونه-6؟کندیریجلوگ

یاستراتژدوادغامبرایتالشیواقعدریستبایمراپکنپروتکل؟رامجازاتوسرکوبکند

ترورمیبرایحقوق با ییهوایسمبارزه سال تصو8329از تاکنونیوتوکیونکنوانسیببا

یهایونسنکنوادر.یبازدارندگیمجازاتواستراتژ-وبیانگارجرماستراتژی-:الفدانست

در الههتوکیو، تروریسمرا با مبارزه یاعمالانگارجرمومونترالجامعهجهانیمهمترینراه

المللیرابهمخاطرهاندازد،بدونتواندایمنیوامنیتهوانوردیبینهمیخطرناکیمیدانستک

برعلیه جرائمی چنین ارتکاب از جلوگیری برای بازدارنده اقدامات و رویکردها به توجه

یالمللینبینقوانهایکاستیوهاضعفیلبهدلیدرواقع،درآنبرههزمانهواپیمایمسافری.

یفریکیبگاهموردتعقیچهیستیترورینازمجرمیبرخییهوایسمتروردرخصوصمبارزهبا

نم یقرار یبرا؛آمدوجودبهشائبهاینکهبودحدیبهالمللیبینقوانینناکارآمدیگرفتند.

جهان تصویجامعه یاربسیالمللینبیونکنوانسیکیبصرف مهمتر ویکارآمدیزانماز

.8باشدیآنمیرگذاریتاث

رامعاهدهیککهاستکشورهاییتعداددارداهمیتنهایتدرآنچهدیگر،ارتعببه

المللیبینچالشومعضلیکحلبرایآنتاثیرگذاریمیزاننهوکنندمیتصویب برای.

برایکشورهاازبیشتریتعدادرضایتآوردندستبهمواردازبسیاریدرکهاستهمین

تالشپکنپروتکلدهد.درهرحالیآنمیرگذاریهتاثخودرابجایمعاهده،یکامضای

بیخیدوتجربهارزشمندتاراینکرد برایریجامعوفراگیکردرویکویامیزدهمبهرا یرا

پروتکلدیدگاهبازدارندگی،از.کندآغازیمسافربریمایهواپبرعلیهنوظهوریداتمقابلهباتهد

تواندمیکهفعلینوعهرارتکابازکندمیتالشزیادیهمجرماناعمالیازانگارجرمباپکن

آنپکنپروتکلهاییازنوآوریکی.آوردعملبهممانعتاندازدمخاطرهبهراهواپیماامنیت

هواپجانبیازجرائمیانگارجرمبابودکه شکافاستهتالششدیی،ربایمامرتبطبا وتا ها

آوردبهطورکاملبستهیفراهممائمجرینارتکابایبرارامناسبینهکهزمینفوذیهاراه
                                                                                                                                                                                                     

تواندتلقیگردد.المللینشانازنوعیهمگراییواشتراکدیدگاهومنافعدولمختلفمی.تصویبیککنوانسیونبین8
نهکارآمدیوالمللاستتاحقوقبینینایننگرشبیشترمبتنیبرروابطب درایندیدگاهاصلهمگراییاستو الملل.
 المللی.تاثیرگذارییککنوانسیونبین
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 یدترینکهشدخواهدمیعضوکشورهایازپروتکلاینیزمجازاتنیستمسدیدگاهازشود.

برامجازات را امنیستیاعمالتروریگرودییربایماارتکابجرمهواپیها بهیتکه پروازرا

.یستنیبازعیپکنخالپروتکلکهکردتوجهبایدبههرحال.دکناعمال،اندازدیمخاطرهم

ا واقع، اساسایقینگرشتلفیندر بینکه میالمللینابزار بر در باعثایردگیرا یجادو

درعآندریدیابتکاراتجد وکاستضعفیحالخودسبببرخینشدهاست، همهایها

بهعنوانمثال،بسیدهگرد پکنبهکاربردهشدهدرپروتکلدیعباراتجدینازایاریاست.

ییربایماهواپ"ارتکاببرایدیگرانباتوافق"ازپکنپروتکلمثال.استماندهباقیمبهمهنوز

استیانگارجرم اینکهنظرصرف،کرده یرخیایابدتحققنهایتدرمذکورجرماز مفهوم.

تالش"چونیگریتکلازعبارتدپرویمبدانینکهایژهوهکامالمبهماستبیگرانتوافقباد

و"سازماندهی"،"یمساعدتبههرنحو"،"ارتکابجرمیبراهمکاری"،"جرمارتکاببرای

نشدهاست.عباراتینازایفیتعریچگونهکردهاست.درپروتکلهیانگارجرمیزن"هدایت"

اعالوه کنوانس"یدمجازاتشد"اصطالحین،بر در که مبهیهمچنان الهه اون در بود ینم

هیزپروتکلن نشدهیسموتروریرقانونیجرممداخلهغینبیکیتفکیچگونهتکرارشدهاست.

یباعثسردرگمیشتربیزنینظاماستثنایکند.بندیرادنبالمسابقیهاستوپروتکلهمانرو

استب گذاریمببسرکوبالمللیبینکنوانسیونازاصالتابنداینیمدانیآنکهمیژهوهشده

باشدچراکهیهوشمندانهممذکوریوندرکنوانسیدیقینچنوجودگرفتهشدهاست.تروریستی

بینظامیهایتفعالیلقبینا حقوق مینتحتشمول قرار بشردوستانه پسازیرندگیالملل .

کنواییآنجا نمینظامیهایتفعالیبرایهوانوردیتامنیهایونسنکه یلیدل،شوندیاعمال

یحقوقهاییهاوکاستازضعفیوجودبرخباآوردهشود.یدیقینچنالکهاصونداردوجود

با دریدیبسترجدیکتوجهداشتکهپروتکلدرهرحالتوانستیددرپروتکلپکن، را

مبارزهوسرکوبیری،جلوگیبرایالمللینبیونظارتیحقوقیمرژیتتقویبرایسطحجهان

پکننهفقطتوانستتاپروتکلواقع،درفراهمآورد.یمسافربریمایهواپلیهعیستیاعمالترور

ز برخیونکنوانسیحقوقهاییکاستیادیحد بلکه دهد کاهش را ضعفیالهه یهااز

گسترشی،ازاعمالمجرمانهجانبیادیازتعدادزیانگارجرمیقازطریزمونترالرانیونکنوانس

برایکشورهایتصالح یدگیرسیعضو جرائم وساختبرطرفیهوانوردیتامنعلیهبه
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مناسبینهزم بستر برایو بهاییهمکاریرا تروریبرایالمللینچندجانبه با فراهمیسممقابله

 نهایکشوریچه"کهراایکائوایدهاگرواقع،درآورد. گسترشتروریتدر سودیسماز

آنخواهدبودکهیجهبدونشکنتیم،قراردهوسنجشپروتکلپکنیبررسیمبنا،"بردینم

دامنهوحوزهکهچرااستنیستودیادیتاحدزپروتکلیناینشدهتوسطااتخاذرویکردهای

محدودکارآمدنظارتیوحقوقیالمللیبینرژیمیکایجادطریقازراتروریستیهایفعالیت

.استکرده
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