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بررسی حقوقی رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون  0791الهه با
تصویب پروتکل  0101پکن
هدایتاهللشناسایی


1


دریافت-1921/5/92:پذیرش1921/19/91:


چکیده

حادثه  88سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستیها و
ضعفهایزیادیبرایبرخوردجدیباجرممداخلهغیرقانونیعلیههواپیمایمسافربری
میبرد .در این زمینه ،پروتکل  6282پکن تالش میکند رویکردهای بازدارنده
رنج  
جدیدیرابرایمقابلهباجرمهواپیمارباییفراهمآوردبهگونهایکهبتوانچنینجرمی
جرمانگاری
را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد.به همین دلیل پروتکل  
میکند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباطبا هواپیماربایی ازقبیل فراری دادن متهم
از تحقیقات کیفری ،تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن
شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تالش ،همکاری ،مساعدت،
سازماندهی ،هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم
هواپیماربایی.برای اولین بار،پروتکلقائلبهمسئولیت حقوقی وکیفری برای موسسات
حقوقی میشودکهبه"بندالقاعده" معروفشدهاستونیز "بنداستثنای نظامی" نیز از
موضوعاتچالشبرانگیزپروتکلمیباشد.
واژگان کلیدی :رویکردهای ایکائو ،مدرنسازی ،کنوانسیون  8392الهه ،پروتکل
6282پکن
.8دکتریحقوقبینالمللدانشگاهحقوقوعلومسیاسیچین shenasaei.hedayat@gmail.com
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مقدمه
دردهههایاخیرصنعتهوانوردیرشدچشمگیریکردهاستبهگونهایکهامروزهازآن

بهعنوانامنترینوسریعترینوسیلهحملونقلبادرنظرگرفتنمیزانتصادفاتوتلفاتیاد

میکنند.ازدیدگاهسرعت،هواپیماهابعدازفضاپیماهاسریعترینوسایلحملونقلمحسوب

میشوند.ازنظرمیزانتلفاتوتصادفاتنیزبسیارکمترازدیگرانواعحملونقلازقبیلریلی،

نیمیباشند(.)Giesecke, 2001: 12

دریاییوزمی
براساسگزارشارائهشدهتوسطپایگاهاطالعرسانیامنیتهوایی،ازسال 6222تاسال
 6282فقط 232سانحه هوایی در سراسر دنیا اتفاق افتاده که منجر به مرگ حدودا دوازده هزار
نفرمسافرو خدمههواپیماودربرخی شرایطاستثنائیافرادعادیشدهاست.8در همین ارتباط،
سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعالم کرد هر ساله نزدیک به یک میلیون و دویست هزار
میدهند .6با وجود چنین
نفر در تصادفات جادهای در سراسر جهان جان خود را از دست  
اجتنابناپذیر در سیاستهای درازمدت و

واقعیاتی است که گسترش صنایع هوایی به امری 
گونهایکهآمارهایارائهدادهشدهتوسطیاتا9
استراتژیهایکالنحکومتهادرآمدهاستبه 
میدهدنزدیکبهسهونیممیلیاردنفرازهواپیمابهعنوانوسیلهحملونقلخوددرسال
نشان 
کردهاند.2طبقگزارشارائهدادهشده،هشتصدمیلیونمسافرجدید،بیشازدو
 6282استفاده  
میلیارد و هشتصد میلیون مسافری است که در سال  6288از هواپیمای مسافربری استفاده
کردهاند تهدیدات
کردهاند 5.بهرحال ،به همان اندازه که در دهههای اخیر صنایع هوایی رشد  

نسبت به این صنایع نیز رشد چشمگیری کرده است.پل استفان دمپسی معتقد است تروریسم را
بایدکابوسدنیایمدرندانست(.)Dempsey, 2008: 226
براساسآمارهایارائهشدهازسال6285تامی،6289دقیقا89212فقرهحملهتروریستیدر
سراسر دنیا به وقوع پیوسته است که منجر به مرگ  52996نفر و مجروح شدن تقریبا  12222نفر
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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قتلوعامو
شدهاست.8الزمبهیادآوریاستکهاگرچهتاریخبشریتهموارهباتهدید،خشونت ،
جنگ همراه و همزاد بوده است ،اما قرن اخیر را "عصر تروریسم" مینامند چرا که این پدیده
غیرانسانی از دیدگاه انگیزشها ،اهداف ،دامنه اجرایی و حدود و ثغور عملیاتی با آنچه در
میباشد(6ناجی.)228-928:8919،پروفسورآلکساسمیتمعتقد
گذشتههااتفاقمیافتادمتفاوت 
استتفاوتهایجدیبینیکمجرمعادیویکتروریستوجوددارد:هدفمجرمعادیاز
ارتکاب فعل مجرمانه به دست آوردن سود و منفعتی مادی میباشد ،در حالیکه تروریستها
میباشند
نگرشهاوایدئولوژیهایخاصبهدنبالکسبقدرتسیاسی 

معموالازطریقیکسری
و یا حتی گاهی به دنبال اهدافی هستند که هیچ منفعت مادی هم برایشان به دنبال ندارد.عالوه
ارتکابیاش مورد توجه عموم قرار گیرد ،در حالیکه

نمیدهد که فعل 
براین ،مجرم عادی اهمیتی  
تروریستیاش خبردار شود  (Nacos,

یک تروریست برایشبسیارمهم است کهجامعهازعملیات 

 .)2002: 10در واقع او معتقد است مهمترین دلیلی که تروریستها از خشونت در ارتکاب فعل
مجرمانه خود استفاده میکنند صرفا ایجاد ارعاب در سطح جامعه برای رسیدن به اهداف
میباشد).(Schmid & Jongman, 2005: 18
ایدئولوژیک،سیاسیومذهبیخود 
بهرحال ،این یک واقیعت تاریخی است که حمل و نقل هوایی از دیرباز یکی از اهداف
بالقوهعملیاتهایتروریستیبودهاست).(Abeyratne, 1996: 3پروفسوردمپسیدلیلاینمسئله
را اینگونه تشریح میکند":حوادث هوایی چه عامدانه و چه غیرعامدانه توسط رسانهها به طور
روزنامههاباحروف درشتویادر

میگیرد ومعموال درصفحاتاول
کلیموردپیگیریقرار 
صدراخبارروزانهشبکههایخبریدرسراسردنیابهطورگستردهمنعکسمیشود"( Dempsey,

.)2008: 226بهعبارتدیگر،ایشانمعتقدندمهمتریندلیلیکهتروریستهاراعالقمندبهحمل
سادهتر آنها برای
آسیبپذیری صنایع هوایی یا در دسترس بودن  

میکند صرفا 
و نقل هوایی  
نمیباشد بلکه بیشتر به خاطر انعکاس خبری است که رویدادها و
ارتکاب اعمال تروریستی  
سوانح هوانوردی را در سطح جهانی منتشر میکند.بهرحال ،از بعد از حادثه یازده سپتامبر که
>1.See Wikipedia at < https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_2017
(last visit May 2017).
هایتروریسمدرگذشتهتابهامروزازلحاظاهداف،ایدئولوژی،جغرافیایعملیاتیوانگیزشها

.6برایآشنائیباتفاوت
میتوانیدبهمنبعزیرمراجعهکنید:

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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انتقادات جدی نسبت به ایکائو در خصوص فقدان توجه کافی به توسعه امنیت هوانوردی
بینالمللی وارد شد ،این سازمان شروع به بررسی همهجانبه کنوانسیونهای امنیت هوانوردی را

دهههای گذشته مسئله امنیت هوانوردی بسیار
کرد .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد در طول  
کمتر از مسئله ایمنی آن مورد توجه ایکائو بوده است.البته باید توجه کرد که از نظر تاریخی،
مسئله امنیت هوانوردی بسیار جدیدتر از موضوع ایمنی هوانوردی است.انکس  89کنوانسیون
شیکاگو"امنیتهوایی"رامحافظتکردنازهوانوردیبینالمللیدربرابرمداخالتغیرقانونی
تعریف کرده است 8،در حالیکه کمیسیون هوانوردی بینالمللی" 6ایمنی هوایی" را فقدان
ریسکغیرقابلقبولکهمنجربهصدمهبهفردیاخسارتبههواپیماشودتعریفکردهاست.9به
عبارتدیگر،امنیتهواییبیشتربامسائلیازقبیلحمالتتروریستیبرعلیههواپیمایمسافربری
سروکار دارد ،در حالیکه ایمنی هوایی بیشتر مرتبط با باالبردن استانداردهای الزم برای یک
پروازامنازطریقکاهشاحتماالتسوانحهواییمیباشدازقبیلصدورگواهینامهپروازبرای
خلبانهواپیما.
از دیدگاهتاریخی ،اولین تالش برای هواپیماربایی که موضوعی مرتبط با امنیت هوانوردی
میباشددر68فوریه8398توسطچندانقالبیپروئیاتفاقافتادکهازفرماندههواپیمادرخواست

داشتند هواپیما را در لیما پایتخت پِرو فرود آورد ولی در هر حال به دلیل مخالفت خلبان با چنین
درخواستی تالش آنها ناموفق باقی ماند (محمودی.)892:8932 ،در کنوانسیون شیکاگو مسئله
امنیت هواپیمای مسافربری به طور مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است( .)Yool, 2005: 31در
مقدمهکنوانسیونشیکاگوگفتهشدهاستکهسوءاستفادهازهواپیمایمسافربریمیتواندخطری
برای"امنیتعمومی"محسوبشود.2درماده،9ازکشورهایعضودرخواستشدهاستوقتی
میکنند،توجهکافیرانیزنسبتبهایمنی
قوانینومقرراتیرابرایهواپیماهایدولتیخودوضع 
و امنیت ناوبری هواپیمای مسافربری کشوری مبذول دارند.5ماده  65کنوانسیون شیکاگو که به
میبایستبه
میداردکشورهایعضو 
میکند؛مقرر 
طورمستقیممسئلهامنیتهوانوردیرامطرح 
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.
.2مقدمهکنوانسیونشیکاگو.
.5ماده.9
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هواپیمایی که در سرزمین آنها در شرایط اضطراری 8فرود آمده است حداکثر کمک را انجام
صرفنظر از ادبیات و اصطالحات به کار

دهند (نواده توپچی .)22:8935،کارشناسان معتقدند 
رفته،اینمادهرابایدبهعنوانفراهمکردنابزارهایایمنیوامنیتیکاملبرایهواپیمایمسافربری
درچنینشرایطیتفسیرکرد) . (Abeyratne R, 2009: 211
آبیراتنه دلیل این اهمال و کوتاهی در کنوانسیون شیکاگو را اینگونه تشریح میکند؛جرم
مداخله غیرقانونی برعلیه هواپیمای مسافربری در زمان تصویب کنواسیون شیکاگو ناشناخته
بود.(Abeyratne R, 2009: 211) 6درواقعدرآنزمانبیشترتوجهاتمعطوفبهاینمسئلهبود،
میتوان از سوانح هوایی ناشی از تقصیر انسانی یا عیوب مکانیکی جلوگیری به عمل
چگونه  
آورد؟ایکائودرهرحالدردههاخیرتالشزیادیراآغازکردهاستتابتوانداینکاستیهاو
ضعفهای مرتبط با امنیت هوانوردی را در کنوانسیونهای بینالمللی،تا حدودی پوشش دهد.

مدرن سازی کنوانسیون الهه یکی از اولین اقداماتی بود که بعد از یازده سپتامبر ،تیمهای
کارشناسیایکائوشروعبهآغازآننمودندودرنهایتدرکنفرانسدیپلماتیک6282پکندر
قالب پروتکل پکن مورد تصویب قرار گرفت.در واقع ،در کنفرانس دیپلماتیک پکن که در
تاریخ82سپتامبر6282برگزارشد،دوسندجداگانهبهتصویبرسید.سندنخست،کنوانسیون
جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با هواپیمایی کشوری بینالمللی (کنوانسیون پکن)
الزماالجرا گردد ،جایگزین کنوانسیون مونترال
میباشد،در صورتی که با تصویب  66کشور  

میباشد کهبا هدفاصالح
8398وپروتکلمونترال8311خواهدشد.سنددوم،پروتکلپکن 
کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون الهه )8392به تصویب رسیده است.
میکند.این پروتکل دراول
طبق ماده  8پروتکل پکن ،این پروتکل کنوانسیون الهه را تکمیل  
الزماالجراشدهاست،وتاکنون69کشورآنراتصویبکردهاند.
ژانویه 6281


 .0تصویب کنوانسیون الهه در اوج هواپیماربایی
در اواخر دهه  22میالدی تعداد اعمال تروریستی علیه هواپیماهای مسافربری در قالب
هواپیماربایی 9به نحو چشمگیری فزونی یافت .این درحالی بود که کنوانسیون توکیو عمال
1. Aircraft in Distress.
.6ماده.65

3. Aerial Hijacking.
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نمیتوانست به طور کارساز با جرم هواپیماربایی برخورد کند .واقعیت آن بود که در زمان

تصویبکنوانسیونتوکیوتعدادکمیهواپیمارباییدرسراسردنیااتفاقافتادهبود.بههمیندلیل
در آن دوره ،جامعه جهانی سازوکار مناسبی را برای مقابله با این جرم در نظر نگرفته بود
).(Mankiewicz, 1971: 37ازطرفدیگر،هواپیمارباییعالوهبراینکهخطرهایجانیومالیبه
بیگناه واردو ازجهاتاقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی وسیاسی نیز مشکالتفراوانی
مسافران  
دولتهاایجادمیکرد(جباری)622:8939،؛درواقع،ازسال8321تا،8329یعنیدرطی

برای
 83سال،فقط 29فقره هواپیماربایی درسراسردنیا اتفاقافتاد(محمودی.)892:8932،اما از
گستردهای از هواپیماربایی روبرو میشویم.در سال 95 ،8321

سال  8321تا سال  8392با موج 
فقرههواپیمارباییدرتمامدنیاکه62فقرهآندرایاالتمتحدهبودو85فقرهدردیگرکشورها
اتفاقافتاد).(Yool, 2005: 35
درسال11،8323فقرههواپیمارباییدرسطحجهانیصورتگرفتکه99فقرهآنمربوط
به ایاالت متحده و  58فقره در دیگر کشورها بود .در این سال میزان هواپیماربایی در دیگر
ازسطحمنطقهای به

کشورهابیشتر ازآمریکا بود.بهعبارتدیگر ،دراین سال ،هواپیماربایی 
سطحجهانیگسترشیافت.درسال،8392تعدادهواپیمارباییجهانی19فقرهبودکه69فقره
درایاالت متحدهو 52مورددردیگر کشورهااتفاقافتاد(.)Yool, 2005: 35مهمترین دالیلی
که برای افزایش جرم هواپیماربایی از سال  8321تا سال  8392نامبرده میشود ،عبارتند از:
یزههای سیاسی ازقبیل فرارازکشورهای دیکتاتوری دربلوکشرق،پناهندگان
جرائمی باانگ 
یبردند 
پرستانه،افرادروانپریشکهازبیماریهای روحی-روانیرنجم 

سیاسیبااهدافمل 
ی
) .(Evans, 1973: 644-645در حقیقت این افزایش چشمگیر جرم هواپیماربایی عموما ناشی از
انگیزههای سیاسی با اهداف مختلف از قبیل ایجاد ترس و رعب در مردم عادی ،اختالل در

ملیگرایانه،سوءاستفاده
سیستمحملونقلهوایی،جلبکردنتوجهعمومی،نشاندادنروح 
از مردم برای رسیدن به یکسری اهداف شخصی بود) .(Dempsey, 1987: 355در  82سپتامبر
،8321مجمعایکائودربویئنوسآیرسآرژانتینبرگزارشدکهمنجربهتصویبقطعنامه A16-

 37شدکهدرآنبهصراحتخواستارایجادیکرژیمحقوقیونظارتیبینالمللیبرایمقابلهبا
تالشهادر82دسامبر8392باتصویبکنوانسیونالههبهبار
هواپیمارباییشدهاست.نتیجهاین 
نشست.
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 .0-0جرمانگاری از هواپیماربایی
یدهد و عمل
برخالف ماده  8کنوانسیون توکیو که تعریفی از جرم هواپیماربایی ارائه نم 
مجرمانهرابهگونهای مبهم ،جرائمبرعلیه حقوقجزای کشورثبتکنندههواپیما واعمالی که

خطرناکهستندصرفنظرازاینکه جرمباشندیا خیر،

برای ایمنی و امنیت هواپیمای مسافربری 
ماربایی وماهیت
تعریف میکند ،ماده  8کنوانسیون الههبدون اینکه تعریف دقیقی ازجرمهواپی 
ییابد راتوصیف میکند":هر
آنارائهدهد،به روشنی اوضاع و احوالی که جرم درآنتحققم 
شخصی در درون هواپیمای در حال پرواز:الف-غیرقانونی و عامدانه از طریق زور ،تهدید یا هر
شکلیازارعاب،هواپیماییراتصرفیامتوقفیاکنترلآنرابهدستگیردیاحتیتالشبرای
ارتکابچنیناعمالینماید؛ب-ویاهمدستشخصیکهچنیناعمالرامرتکبشدهیاتالش
یتوان نتیجه گرفت که :الف -جرم
میکند مرتکب شود ."8با توجه به عبارت ماده  8م 
هواپیماربایی میبایست به وسیله شخص در درون هواپیمای در حال پرواز ارتکاب یابد.درنتیجه،
یتوانددرموردجرائمارتکابیافتهتوسطاشخاصدررویزمینازقبیلخرابکاری
کنوانسیوننم 
قابلاعمالباشد ) .(Yool, 2005: 23عالوهبراین،کنوانسیوننمیتواندبرایهمدستی6کهازروی
زمینارتکابعملمجرمانهراسازماندهیمیکندیاکمکمیکندبهارتکابجرماعمالشود.9
چانگ نیز در این ارتباط معتقد است که اگرچه هر دو کنوانسیون توکیو و الهه به موضوع
"هواپیماربایی در داخل هواپیمای مسافربری در حال پرواز میپردازند ،اما هیچ یک از آنها
هواپیمارباییبااستفادهازعملیاتیرویزمینرادربرنمیگیرد).(Chung, 1976: 143

در واقع ،عملیات خرابکارانه در روی زمین ،انحراف هواپیما از طریق کنترل از راه دور،2
قرار دادن بمب و مواد منفجره در هواپیمای در حال خدمت 5نمی تواند شامل قلمروی قابل
اعمالکنوانسیون الههشود .ب)جرم مورد اشاره در ماده  8کنوانسیون الهه باید توسط شخص
در داخل هواپیمای مسافربری در حال پرواز ارتکاب یابد .ماده  9کنوانسیون در تعریف
یدارد:هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار
هواپیمای در حال پرواز 2مقررم 
1.Hague Convention, Article 1.
2. Accomplice.
.9البتهبایدتوجهکردکهکنوانسیونالههبرخالفکنوانسیونتوکیومیتواندبرایهمدستیکهدردرونهواپیمایدرحال
پروازبهمباشرکمکمیرساند،اعمالشود.
4. Remote Control.
5. Aircraft in Service.
6. Aircraft in Flight.
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شدن مسافران و بارگیری بسته شود تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن
مسافران و تخلیه بار بازگردد

8

(2001: 231

 .)Abeyratne,در نتیجه ،اگر شخصی اقدام به

هواپیمارباییقبلازبستهشدندرهایهواپیماوبعدازسوارشدنمسافرانوبارگیریویابعداز
باز شدن درهای هواپیما برای پیاده شدن مسافران و تخلیه بارهای آنها کند ،چنین عملی در
یگیرد .پ)ماده )6( 9کنوانسیون الههقلمروی قابلاعمال
چارچوب کنوانسیون الهه قرار نم 
یدارد که کنوانسیون
کنوانسیون رافقطبههواپیمای کشوری محدود میکندو صراحتا اعالم م 
برایهواپیمایاستفادهشدهدرسرویسنظامی،پلیسوگمرکاعمالنمیشود.


 .0-0اختیارات و وظایف کشورها

ماده6کنوانسیون،همهکشورهایعضوراملزممیسازدتابرایجرمهواپیمارباییدرقوانین
داخلی خود مجازات شدیدی 6را در نظر گیرند .بهرحال ،باید توجه کرد که کنوانسیون هیچ
تعریف دقیق وروشنی از عبارت"مجازاتشدید" ارائهندادهاست(Abeyratne R, 1999: 158-

یپردازندواین امکانوجود
 .)159در عملهریک ازکشورهای عضوخودبهتفسیر این مادهم 
یمدتودربرخی دیگر
داردکههواپیماربایی دربرخی ازکشورهابامجازاتحبسهای طوالن 
بامجازتاعدامروبروهشود).(Yool, 2005: 23یکیازمهمتریندستاوردهایکنوانسیونالههرا
بدون شک باید ایجاد اصل حقوقی یا محاکمه یا استرداد 9دانست که از نقطهنظر تاریخی از
اندیشههای هوگو گروتیوس ،2حقوقدان هلندی برگرفته شدهبه عنوان یک اصل حقوقی برای
جلوگیری ازاینکه مجرمین بدون مجازاتآزاد شوند (.)Huang, 2009: 146از دیر باز ،کشورها
تدار خود را به سرزمین آنها
عالقهای نداشتندتابهکشورهای دیگر اجازه دهندمقامات صالحی 

برای تعقیب و مجازات کردن مجرمین اعمال غیرقانونی بفرستند.در واقع ،آنها اعتقاد داشتند که
یاحترامیبهحقحاکمیتکشورهاقلمدادشود (Huang, 2009:
اجازهایمیتواندبهعنوانب 
چنین 

.)146بهطورکلی،کشورهاهیچتعهدیبرایمستردکردنمجرمبهکشورهایدیگرندارند.چنین
تعهدی میتوانددرنتیجه انعقادمعاهداتدوجانبهیا چندجانبهبین کشورهاتحققیابد( 5جباری،
1. Hague Convention, Article 3.
2. Severe Penalties.
3 . Aut Dedere Aut Judicare.
4 . Hugo Grotius.
.5درکنوانسیونتوکیوازکشورهاخواستهشدهاستکهباانعقادقراردادهایدوجانبهاسترادمجرمرااجرائیکنند.
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 .)623 :8939بهرحال کنوانسیون الههباپذیرش اصلیا محاکمه یا استرداد تالش کرد بر این
یدارد چنانکه متهم در هر یک از کشورهای عضو
مشکل فائق آید.در ماده  9کنوانسیون مقرر م 
یبایست فورا و
یافت شود و آن کشور بنا به هر دلیلی او را مسترد نکرده باشد ،در این صورت م 
چگونه استثنایی پرونده او را به مقامات صالحیتدار قضایی خود تسلیم کند (جباری،
بدون هی 
.)629:8939درعملانتقاداتیتوسطمفسرانحقوقیدربارهاینمادهوجوددارد.بهعنوانمثال
یتوانددرعمل
پروفسورهووانگمعتقد استمکانیزمارائهشدهدرکنوانسیون الههدرنهایتنم 
منجربهمحاکمهوتعقیبکیفریشود).(Huang, 2009: 146
یتدار
در واقع ،کشور درخواست گیرنده صرف تسلیم پرونده مربوطه به مقامات صالح 
قضایی خود تعهداتش را در چارچوب ماده  9انجام داده است .ماده  9کنوانسیون صرفا
یمگیریدر
کشورهایعضورابهتقدیمکردنپروندهجزاییمتهمبهمقاماتقضاییبرایتصم 
میکند.بهعبارتدیگر،هیچ
اینخصوصکهآیاپروندهقابلتعقیبکیفریاستیاخیرملتزم 
تعهدعملی تحتماده9برایکشورهایعضوبرایتحتتعقیبقراردادنمتهموجودندارد
یدارد":کشورمتعاهدهکهمظنونبهارتکابجرمدرقلمرواو
).(Yool, 2005: 26ماده9مقررم 
یافتشود،درصورتعدماسترداد،بدوناستثناءاعمازاینکهجرمدرقلمروآندولتارتکاب
یافتهاستیانه،برایتعقیبکیفریبهمقاماتصالحخودارجاعدهد.اینمقاماتتصمیمخود
را به همان طریقی که در مورد جرائم مهم عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است -اتخاذ
اختالفنظرهایجدیدرخصوص

ضعفهایماده9کنوانسیون

خواهندنمود" .8یکیدیگراز
یباشد.بهنظرمیرسدمنظورازعبارت
تفسیرعبارت"بدوناستثناء"6درمیانکشورهایعضوم 
یبایست به عنوان یک جرم
صرفنظر از انگیزه مجرم ،م 

مذکور این باشد که هواپیماربایی 
غیرسیاسی شناخته شودو کشورهای عضوکنوانسیون نباید ازتحتتعقیب قراردادن،استرداد
کردنویا مجازات کردنمجرمبه دلیل وجود انگیزه سیاسی خودداری کنند 

(Abeyratne,

یکندتاجرمهواپیمارباییرابهعنوان
).2010: 221ماده1کنوانسیونکشورهایعضوراملزمم 
یک جرم "قابل استرداد" در هر توافقنامه جدید بین خودشان در خصوص استرداد مجرم
یداردکههمهکشورهای عضو مجاز هستند تا
بگنجانند.پاراگراف  6ماده 1همچنین مقررم 
1. Hague Convention, Article 7.
2. Without Exception Whatsover.
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مفاد این کنوانسیون را به عنوان یک مبنای حقوقی در زمینه استرداد مجرم ،بهویژه در فقدان
الزامآور بین کشورهابه کار گیرند( Yool, 2005: 29; see
افقتنامههایدوجانبهو چندجانبه 
مو 

.)also Matte, 1981: 334بهعنوانمثال،اگریکیاز کشورهای عضو کنوانسیوناعالمکند که
استردادمجرممشروطاستبهوجودمعاهدهاسترداددرقالبموافقتنامهدوجانبهیاچندجانبه،در
حالیکه دیگر کشورها چنین موافقتنامهای با آن کشور مربوطه نداشته باشند ،کنوانسیون اعالم
میدارد که در این مورد مفاد کنوانسیون باید به عنوان یک مبنای حقوقی برای استرداد مجرم

پذیرفتهشود).(Yool, 2005: 29; see also Matte, 1981: 334ماده3کنوانسیونالهههمچنیندو
تعهداساسیبرایکشورهایعضودربردارد:براساسپاراگراف8ماده،3بعدازارتکاباعمال
تروریستی در درون هواپیما مسافربری در حال پرواز ،هر یک از دولتها متعهد هستند تا
اقداماتحقوقیمناسبرابرایحفظیااعاده کنترلهواپیمابهفرماندهآناتخاذکنند.براساس
پارگراف  6ماده  ،3هر یک از کشورهای عضو متعهد است تا تسهیالت الزم را برای ادامه
مسافرتفراهم آوردو همچنین هواپیمای مسافربری و محموالت آن را به اشخاصی که قانونا
یداردکه
حق تصرف آن را دارند ،باالفاصله مسترد کند 8.ماده  82کنوانسیون الههنیز اعالم م 
یهای قضایی را در مورد
یبایست نسبت به یکدیگر حداکثر همکار 
لتهای عضو م 
دو 
رسیدگیهای کیفری مربوطبهجرائمماده 2انجام دهند 6.درماده 88کنوانسیون ،کشورهای
عضوملزمشدهاندتابهایکائو درارتباطبا موضوعاتی از قبیل:اوضاع و احوال مجرم ،اقداماتی

کهدراجرای مقرراتماده 3معمول گردیده ،تدابیری که علیه مرتکب جرم اتخاذ شده و به
اطالعرسانی
خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر  
کنند.9


 .0ضعفها و کاستیهای حقوقی کنوانسیون الهه
گونهای که عمال
یبردبه  
ضعفها وکاستیهای حقوقی رنج م 

کنوانسیون الهه از بسیاری از 
نمیتواندمکانیزمیرابرایجلوگیریومبارزهعلیهجرممداخلهغیرقانونیفراهمآورد.اولاینکه
جرم ذکر شده در ماده  8کنوانسیون فقط مربوط به جرم هواپیماربایی است و دیگر جرائم
1.Hague Convention, Article 9.
2.Ibid, Article 10.
3.Ibid, Article 11.
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یگیرد.مجموعه اعمال تروریستی مرتبط با
تروریستی از قبیل عملیاتهای خرابکارانه را در برنم 
هواپیمارباییبایددردرونهواپیمایدرحالپرواز،ارتکابیابد.درنتیجهاعمالتروریستیکهبر
روی زمین برعلیه هواپیمای مسافربری ارتکابیابد مشمولاین کنوانسیون نخواهدبود حتی اگر
منجربهتحققجرمهواپیمارباییشود.بهعنوانمثال،اگریکهواپیمایمسافربریدرآشیانهقرار
داشتهباشدوتروریستهابتوانندازحصارامنیتیموجوددرفرودگاهعبورکردهوبهآشیانههواپیما
منفجرهایرادردرونآن

دسترسیپیداکنندوآنرابربایندیاپسازآنکهواردهواپیماشدندمواد
جاسازی کنند که در نهایت منتهی به انفجار در هواپیما شود ،هیچ یک از این اعمال مجرمانه
نمیتوانددرچارچوبکنوانسیونالههقرارگیرد .براساسماده8کنوانسیونهمدستیوهمکاری
درارتکابجرمهواپیماربایی نیز جرم محسوب میشود ،البته فقط زمانی کههمدست بامباشر
یتوانبرایهمدست
جرمدردرونهواپیمایدرحالپروازباشد.براینمبناکنوانسیونالههرانم 
یباشد اعمالکرد.به عبارت دیگر ،این کنوانسیون برای شریک در جرم
جرم که در هواپیما نم 
هواپیمارباییکهبررویزمینعملیاتتروریستیرامدیریتمیکند،هیچراهحلیارائهنمیدهد.
در واقع این کنوانسیون از همان ضعفهایی که کنوانسیون توکیو دارا بود برخوردار است.
یبرد .به عنوان مثال ،این
کنوانسیون الهه همچنین از بسیاری از ضعفهای جدی دیگر رنج م 
کنوانسیونرانمیشودبرایهواپیمارباییکهقبلازبستندرهایهواپیمایابعدازبازکردندرهای
هواپیماشروعشوداعمالکرد.بهعبارتدیگر،اگرتروریستهااقدامبههواپیمارباییقبلازبستن
درهای هواپیما ودر زمانآماده شدن برای پرواز کنند،این قبیل اعمالدرچارچوبکنوانسیون
الههقرار نمیگیرد.عالوهبراین ،مفهوم "مجازاتشدید" مقرر شده در ماده  6کنوانسیون الهه
تعریف نشده است .در حقیقت یک معیار عینی مشخص برای اعمال این ماده وجودندارد.با
گسترش حمالت تروریستی فراگیر برعلیه هواپیمای مسافربری توسط سازمانهای تروریستی،
یهایحقوقیکنوانسیونالههبیشترنمودپیداکرد،چراکهدراینکنوانسیوناز
ضعفهاوکاست 
جرمانگاری نشده بود .در واقع ،در کنوانسیون الهه
بسیاری از اعمال تروریستی سازمان یافته  
مسائلی ازقبیل همکاری ومساعدتبرای ارتکاباعمالتروریستی برعلیه هواپیمای مسافربری،
جرمانگاری
سازماندهیوهدایتعملیاتهایتروریستیومساعدتبامباشرینجرمبههرنحوی 
نشدهبود8.ازطرفدیگر،اهمیتبرخوردباتروریسمسازمانیافته بهیکیازاولویتهایجامعه
1. Beijing Protocol, Article 2.
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جهانی وایکائو دردههاخیر تبدیل شدهاست.درنتیجه ،لزوماصالحکنوانسیون الههبرمبنای
اولویتهاوسیاستهایجدیددربرخوردباتروریسم،جامعهجهانیرابهسویتصویبپروتکل
پکنرهنمونساخت.

 .3استراتژی بازدارندگی ایکائو بعد از  00سپتامبر
گوشهای از دنیا این

در دهه اخیر و با گسترش چشمگیر عملیاتهای تروریستی در هر 
واقعیت به وضوح آشکارگشتکهرژیم حقوقی ونظارتی کنونی بینالمللی ناتوانازمقابلهبا
یباشد .در واقع ،از دهه 22میالدی که جامعه
ینالمللم 
تهدیدات نوظهوربرعلیه هوانوردی ب 
باموجگستردهای ازهواپیمارباییروبروهشد)،(Yool, 2005: 3تعدادزیادی کنوانسیون

جهانی
بینالمللی برای مقابله با تهدیدات تروریستی برعلیه هواپیمای مسافربری و باالبردن
و پروتکل  
سطح امنیت هوانوردی بینالمللی منعقد شد،امااکثرآنها درمقابلهبااین سطح از تهدیدات
ناکارآمد بودند و از کاستیهای حقوقی زیادی در زمینه عبارات به کار برده شده در این
کنوانسیونها،8ابهامدرعناصرتشکیلدهندهجرم،قلمرویاجراییکنوانسیون،6مکانیزماسترداد
میبردند).(Milde, 2008: 207-237هیلی بالی در
و محاکمه 9مجرموصالحیت قضایی رنج  
کنوانسیونهای بینالمللی مقابله با

کاستیهای حقوقی زیادی در 

خصوص وجود ضعفها و 
میگوید« :باظهور نوع جدیدی از تهدید به مانند آنچه در  88سپتامبر  6228به وقوع
تروریسم  
نسیونهای حقوقی

کاستیهای حقوقی به شکلی واضح در کنوا

ضعفها و 

شکافها ،

پیوست ،
بینالمللیآشکارشد».2عالوهبراین،براساسگزارشساالنهایکائو،درخاللسالهای6228تا

حملهبهفرودگاههاوحملهبههواپیمای در

 69،6282رویداد تروریستی باهدفهواپیماربایی ،
حالپروازوخرابکاریگزارششدهاست(جباری.)618:8939،
پدیدههایسیاسیواجتماعیدرگذرزمانرشدکردهاست
بههرحال،تروریسمبهماننددیگر 
گونهای کهازلحاظ روش ،اهدافو ایدئولوژی
وتوانسته خود رابا زندگیمدرنتطبیق دهدبه 
.بسیاریازاصطالحاتوعباراتبهکاررفتهدرکنوانسیونهایمرتبطباامنیتهوانوردیبدونتعریفرهاشدهاند.

8
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).

بررسیحقوقیرویکردایکائودرمدرنیزهکردنکنوانسیون0891الهه192 ...

تکنولوژیهای

میباشد.جهانی شدن و گسترش 
با آنچه در گذشته اتفاق میافتاد بسیار متفاوت  
مدرن نیز به این پیچیدگی کمک شایانی کرده است چراکهتروریستهاتوانستهاند با در اختیار
سادهتربهاهدافخودبرسند.درواقع،مقابلهباتروریسمدرعصر
گرفتنابزارهایجدیدسریعترو 
یهای مدرنفرصتهایی رادر
میباشد چراکهتوسعهتکنولوژ 
کنونی بسیار مشکلتر از گذشته  
اختیار گروههای تروریستی قراردادهاستکهآنهابتواننداهدافخودراازسطحملی بهسطح
فراملی وجهانی تغییر دهند.در نتیجه ،توسعه و تقویت استانداردها ،رویهها ،پادمانها و ابزارهای
میتواندکمکشایانیبهجلوگیریازحمالتتروریستیکند.درواقع
حقوقیامنیتهوانوردی 
بعدازحادثه88سپتامبر،بهخوبیاینمسئلهدرکشدکهبهترینراهمقابلهباتهدیداتتروریستی
برعلیه هواپیمای مسافربری ،اتخاذرویکردهایی استکهبتواندمجرمین راقبلازارتکاباعمال
مجرمانهردیابیوازارتکابجرمممانعتبهعملآورد).(Abeyratne, 1996: 3براساسمطالعاتی
که ایکائو در خالل سالهای  6225تا  6221انجام داد مشخص شد که رژیم موجود حقوقی
ینالمللی را پوشش دهد .به
نمیتواند همه ابعاد تهدیدات و حمالت جدید برعلیه هوانوردی ب 
عبارت دیگر ،رژیم حقوقی کنونیصرفابرمجازاتشخصمباشرجرم8کهمسقیمافعلمجرمانه
رادردرونهواپیمایدرحالپروازیادرفرودگاهودیگرتاسیساتهوانوردیبینالمللیمرتکب
میشود،متمرکزاست،بدوندرنظرگرفتناشخاصیکهسازماندهی،هدایت،مشارکتفعالویا
حمایت مالی برای ارتکابجرمتروریستیبرعلیه هواپیمایی مسافربری میکنند (Stancu, 2010:

.)13


 .4پروتکل  0101پکن
از92اگوستتا82سپتامبر،6282نمایندگانبیشاز12کشوردنیادرشهرپکن،جمعشدند
تادو ابزارحقوقی جدید به نامهای "کنوانسیون سرکوباعمال غیرقانونی مرتبطبا هوانوردی
بینالمللی (کنوانسیون پکن) و پروتکل تکمیلی برای کنوانسیون سرکوب توقیف غیرقانونی
هواپیمای مسافربری 6را به تصویب رسانند .شباهت زیادی بین این دو ابزار حقوقی در زمینه
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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میتوان
جلوگیری،مبارزهوسرکوباعمالغیرقانونیبرعلیه هواپیمایمسافربریوجودداردکه 
آنهارابه طور خالصهبرشمرد :اولاینکه ،در هر دو تهدید به ارتکابجرم تروریستی برعلیه
هواپیمایمسافربریجرمشناختهشدهالبتهدرصورتیکهتهدیدعینیوواقعیباشد.دوماینکه،هر
دو خواستار "مجازات شدید" برای مرتکبین اعمال غیرقانونی برعلیه هواپیمای مسافربری در
سراسرجهانشدهاند.سوماینکه،درهردوکمکوهمدستیکردنبامتهمبرایگریزازعدالت
جرمتلقی میشود.چهارم،درهردوکشورهاملزمشدهاندکهرفتارعادالنهدرپروسهحقوقی با
شخصمتهمداشتهباشند.پنجم،درهردوتبعیض نژادی ،دینی ،قومی ،ملیتی ،عقاید سیاسی در
پروسهتعقیب کیفری ومجازاتمتهمصراحتاممنوعشدهاست .بههرحال ،در مقدمه پروتکل
یباشد،هدفخودراتالشمتمرکز،سیاستهای
 6282پکن که مکمل کنوانسیون  8392الههم 
معاضدتیجدیدواثربخشیقوانیندرراستایجلوگیریازاعمالغیرقانونیدرتصرفیابدست
گیریکنترلهواپیمابیانکردهاست(مردانیوعرب.)12:8939،

 .4-0تعریف جرم هواپیماربایی

یکیازمسائلیکهازدیربازچالشهایزیادیرابینمفسرانحقوقیدرموردجرائمبرعلیه
امنیتهواپیمایمسافربریایجادکرده،ارائهتعریفیدقیقوروشنازجرائمارتکابیومشخص
کردنماهیت وعناصرتشکیل دهندهاین قبیل جرائمبودهاست.این اختالفاتازآنجاناشی
یشودکهتفکیک روشنی بین تروریسم وجرممداخلهغیرقانونی برعلیه هواپیمای مسافربری
م 
وجودندارد.فقدان چنین تفکیکی باعث شده است که این دو در اکثر موارد در هم آمیخته
گونهای که شخصی که درصدد بهدستگرفتنکنترلیک هواپیمای مسافربری از
شوند به  
ینامندچراکهازدیربازاین مسئلهکامالپذیرفته
طریق زوریا ارعابباشد راصرفاتروریسم م 
یباشند.چنینتصورینادرست
شدهاستکهجرائمبرعلیهامنیتپروازهمانجرائمتروریستیم 
یباشدچراکهاکثر اسنادمعتبربینالمللی همین رویکرد رادرعملداشتهاند.امادرسالهای
نم 
اخیر این مسئلهتبدیل بهیک چالششدهاست.مشکلازآنجاناشی میشودکهتاکنونهیچ
تعریفی ازجرمتروریسم ارائهنشدهاستوبرخی درحدود 662تعریف متفاوتازتروریسم
ارائهدادهاند(.(Simon, 2001: 154

اینسردرگمیکهدرموردواژهتروریسموجوددارد،بهاصطالح"مداخلهغیرقانونیبرعلیه
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هواپیمای مسافربری" نیز سرایت کرده است .اساتید حقوق بین الملل هوایی نیز نتوانستهاند
تاکنون یک معیار حقوقی فراگیر برای تعریف و تعیین حدود و ثغور این دستهاز جرائم ارائه
دهند.پلاستفاندمپسی ،جرممداخلهغیرقانونی برعلیه هواپیمایی مسافربری رابهشش قسمت
بمبگذاری
یکند که عبارت است از" :هواپیماربایی ،حمله موشکی به هواپیما  ،
تقسیم م 
بمبگذاری در سالن فرودگاه ،تیراندازی کردن به مسافران در فرودگاه ،مجهز کردن
هواپیما  ،
موشکهای هدایت شونده برای حمله به موسسات مالی"

هواپیمای مسافربری به 

(Dempsey,

.)2008: 226-228
یکند:
آبیراتنه نیز بدون آنکه تعریفی ارائه دهد ،جرم مذکور را به پنج قسمت تقسیم م 

"عملهواپیماربایی،عملیاتخرابکاریهواپیمابررویزمینویادرحالپرواز،حملهموشکی
به هواپیما ،حمله مسلحانه به فرودگاهها و دیگر تاسیسات هوانوردی ،حمل غیرقانونی مواد
مخدر" ).(Abeyratne, 1996:1-32عالوهبراین ،دیگرکنوانسیونهایبینالمللینیزبدون تعریف
جرم ،صرفا به ذکر برخی از مصادیق این جرم و طبقهبندی آن به طور کلی پرداختهاند.
گونهای کامال مبهم
کنوانسیون توکیو  ،8329انواع و مصادیق جرم مداخله غیرقانونی را به  
توصیف میکند:جرائمبرعلیه حقوقجزای کشورِ ثبتکنندههواپیما وهمچنین کلیه اعمالی
اندازد،صرفنظرازاینکه

کهایمنیوامنیتمسافران،هواپیماوکارکنانهواپیمارابهخطرمی
یمبندیبسیارکلیوعجوالنهبهنظرمیرسدبه
چنیناعمالفینفسهجرمباشندیانه.8چنینتقس 
یتوانهیچمعیاردقیقیبرایشناساییجرائممرتبطبامداخلهغیرقانونیارائهکرد
گونهایکهنم 
).(Yool, 2005: 20کنوانسیون الهه 8392نیز معیار دقیقی برای تقسیم کردنانواعجرممداخله
غیرقانونیدرهواپیمایمسافربریارائهندادهاست.براساسمادهاولکنوانسیونمذکور،تصرف
غیرقانونی ویا کنترلکردنهواپیما درحالپرواز،ویا تالشبرای تصرف وکنترلهواپیما از
یشود.
طریق زوروتهدید بهعنوانجرممداخلهغیرقانونی درهواپیمای مسافربری محسوبم 
پروتکلپکننیزتالشنمیکنداینمعضلقدیمیراحلکندوماده)8(6تکرارهمانماده8
تفاوتها هم وجود دارد .مثال  عبارت "عامدانه"به

یباشد .البته برخی 
( )aکنوانسیون الهه م 
عبارت"غیرقانونی"بهپیرویازکنوانسیونمونترالاضافهشدهاست.درواقع،صدرماده)8(6
یباشد.
پروتکلپکنبهمانندصدرماده8کنوانسیون8398مونترالم 
1. Tokyo Convention, Article 1.
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داردهمهاعمالمجرمانهای که توسطاین قانون،

صدر مادهکنوانسیون مونترالاعالمم 
ی
یبایستعامدانهوغیرقانونیارتکابیافتهباشند.عالوهبراین،پروتکل
جرمانگاریشدهاستم 

عبارت"هواپیمای درخدمت" راجایگزین عبارت"هواپیمای در حال پرواز" کردهاست.در
کنوانسیونالههفقطزمانیکههواپیمادرحالپروازباشدازهواپیمارباییجرمانگاریمیشد
یتوانست مصداق ماده 8
گونهای که اگر شخصی قبل از پرواز هواپیمایی را میربود نم 
به  
کنوانسیونالههشود.پروتکلپکندقیقابهمانندکنوانسیونمونترال8398عبارت"هواپیمایدر
خدمت" را اضافه کرده است .بند ب ماده  6کنوانسیون مونترال هواپیمای در خدمت را
ی شود تا  62ساعت پس از
یداند که "برای پرواز توسط پرسنل زمینی آماده م 
هواپیمایی م 
فرود 8".صدر ماده 6پروتکل  6282پکن با پیروی از ماده  8کنوانسیون  8398مونترال مقرر
میدارد" :هرشخصی میتواندمرتکبجرمتلقی شوددرصورتی کهآنشخصعامدانهو

یرقانونی" 6افعال مجرمانهرا مرتکب شده باشد.بهمانند کنوانسیون مونترال،ارتکاب هر فعل
غ
مجرمانهای در چارچوب پروتکل پکن زمانی میتواند محقق شود که دارای دو پیششرط
"عامدانهبودن" 9و"غیرقانونی بودن" 2باشد.نکتهای که باید بدان توجهکردآن استکه این
یبایستدرزمانارتکابجرم،همزمان
دوپیششرطازیکدیگرقابلتفکیکنیستندوهردوم 
وجودداشتهباشند(.)Abeyratne, 2010: 240


 .4-0جرمانگاری از جرائم جانبی مرتبط با هواپیماربایی

یتوانندبا
پروتکل پکنبهنحوقابل توجهی بهجرمانگاری ازجرائم فرعی 5کهبهنوعی م 
پرداختهاست.ماده6پروتکل،جرائمفرعیمرتبطباهواپیماربایی

هواپیمارباییدرارتباطباشند،
را برشمرده است ،از قبیل 2:فراری دادنمتهمازتحقیقات کیفری ،تهدید کردندیگران برای
ارتکابعملمجرمانهیا فراهمآوردنشرایطی کهدیگران چنین تهدیداتی رادریافت کنند،
تالش برای ارتکاب جرم ،همکاری و مساعدت برای ارتکاب اعمال مجرمانه ،توافق با دیگران
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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برای ارتکاب جرم ،سازماندهی کردن ،هدایت کردن و مساعدت کردن از هر راهی برای
ارتکاب جرمهواپیماربایی (.)Alley Maleta, 2004: 8تهدید بهارتکاب جرمهواپیماربایی به
یونهایتوکیو،
عنوانیکجرمجانبیدرپروتکلپکنبهرسمیتشناختهشدهاست.درکنوانس 
الهه و مونترال ،صرف تهدید به ارتکاب عمل مداخله غیرقانونی در هواپیمایی مسافربری به
عنوانجرممحسوبنمیشد ،اما پروتکل  6282پکناز برخی تهدیدات ملموس ورفتارهای
ینکهایندستهازتهدیداتواقعی
غیرعادیمشروطبها 

8

باشند،جرمانگاریکردهاست( Alley



.)Maleta, 2004: 8بنابراین ،هرنوعتهدیدرانمیتوانجرممحسوبکردبلکهتهدیدبایدواقعی
باشدووضعیتیرافراهمآوردکهامنیتهواپیمایمسافربریرابهمخاطرهاندازد.6عالوهبراین،
پروتکلحتیازفراهمکردنشرایطیکهدرآنشخصچنینتهدیداتیرادریافتکنددر
جرمانگاری
صورتی که اوضاع و احوال داللت بر این کند که چنین تهدیدی واقعی است  ،
جرمانگاری ازعمل
میبایست  
میکند 9.بدون شکیکی دیگر از ابتکاراتپروتکل پکن را  

همکاری کردنبامتهمبرای گریختن ازتحقیقات قضایی ،تعقیب کیفری و مجازاتدانست.
یبایست بداندکهاومرتکب
البته در ادامه ،پروتکل میافزاید شخص کمککنندهبهمتهم؛م 
جرمهواپیماربایی و یا در تالش برای ارتکاب چنین جرمی بوده است.در واقع ،اگرشخص
یتوان
مجرمانهای شده است ،او رانم 

کمککنندهآگاهی نداشتهباشدکهمتهم مرتکبعمل 
مجرمدانست.بنابراین ،عنصر"آگاهی" 2و"قصد" دراین نوعازهمکاری بسیار اهمیت دارد.
جرمانگاریشده است.برخالف
"تالش برای ارتکاب"جرم هواپیماربایی نیز توسط پروتکل  ،
کنوانسیونهای توکیو ،الههومونترال ،پروتکل 6282پکنتوافقبادیگران برای ارتکابجرم
هواپیمارباییراصرفنظرازاینکهجرمواقعاارتکابیافتهباشدیاصرفاتالشبرای ارتکاب
آنشدهباشدجرمتلقی کردهاست.5بایدتوجهشودکهپروتکل ،هیچتعریفروشنوشفافی
ازاصطالح"توافقبادیگران"برایارتکابجرمهواپیمارباییارائهندادهاست.طبقماده)2(8
()bپروتکل،سازماندهیکردن،هدایتکردنومساعدتکردنازهرراهیبرایارتکابجرم
هواپیماربایی بایک گروهتروریستی بایک هدفمشترکجرمتلقی شدهاست.البتهالزمبه
1. Credible Threat.
2.Beijing Protocol, Article 1.
3. Ibid, 1(3) (b).
4.Knowledge.
5. Ibid. 1 (5) (a).
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یبایست با هدف گسترش فعالیت تروریستی واقع شود و یا با
یادآوری است ،این اعمال م 
آگاهیبراینکهگروهدرصددارتکابعملمجرمانهاست.8


 .4-3بند القاعده و بند استثنای نظامی

شاخصترینابتکاراتپروتکلپکنرابدونشکمیبایستدرماده2آندیدکه

یکیاز
میبایست،
به "بندالقاعده" معروف شده است.6طبقمادهمذکور"هر یک از کشورهای عضو  
بر اساس اصول حقوق ملی خود ،اقداماتی ضرورتی را برای مسئولشناختن یک نهاد حقوقی
سازمانیافته طبق قوانین کشور خودانجام دهد تاچنیننهادیمسئول

مستقردرکشورخودویا 
باشد ،زمانی که شخصی که مسئولیت مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی را دارد ،تحت این
عنوانوصالحیت،یکیازجرائمذکرشدهدرماده8اینکنوانسیونرابرعلیهامنیتهوانوردی
مرتکب شود.چنین مسئولیتی ممکن است کیفری ،مدنی یا اداری باشد".9سئوالی کهدراینجا
جرمانگاریازشخصیتحقوقیآنهمدرحقوقبینالمللبراساس
مطرحمیشودآناستکه 
چهنگرشیشکلگرفتهاست؟
واقعیت آن است که در دهههای اخیر جامعه جهانی با موجی از حمالت تروریستی
سازمانیافته روبروبودهاستبهگونهای کهصلحوامنیت جهانی رابهطورجدی بهمخاطره

انداختهویابهمانندآنچهبعدازحادثه88سپتامبر6228بهوقوعپیوستباعثگسترشجنگو
نزاعدر سراسردنیا شدهاست.درگذشته ،تروریسم تااین حدسازمانیافته ،متشکلو دارای
ایدئولوژیهای خشن و غیرمنعطف نبوده است.حادثه  88سپتامبر بیانگر شکلی

استقالل مالی با 
هدفگذاریدقیق،ایدئولوژیخشن
چونسازمانیافتگی ،

ازتروریسماستکهدرآنعناصری
واستقاللمالیآنراازتروریسمدردهههایقبلکهبهگروهکهایکوچک،پراکندهواکثرا
غیرهماهنگ و گاهی با قرائتهای متفاوت از یک ایدئولوژی خاص متکی بود .2گروه
جهشیافته ،با استقالل مالی قابل توجه و

تروریستی القاعده نماد یک نوع تروریسم پیشرفته ،
میباشد(ناجی راد.)228-928:8919،پروفسور مگالیورز در
ایدئولوژیهای خشن و افراطی  
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.
هایانقالبیکهدردهههایگذشتهتحتتاثیرایدئولوژیمارکسیسم -لننیسمدستبهیکسری


گروهک
.2مثلاشخاصو 
هایتروریستیمیزدند.

فعالیت
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خصوص هدف قراردادن بند القاعده به طور همزمان در کنوانسیون و پروتکل پکن اعالم
میدارد":الحاقبندالقاعدهدرکنوانسیونپکنوپروتکلپکنتالشیاستبرایپوششدادن

شرکتهای حقوقی در ارتکاب جرائمی برعلیه ایمنی و

شکافها به عنوان مسئولیت احتمالی 

امنیت هواپیمایی مسافربری".(Magliveras, 2011: 597-598)8به هرحال ،پروتکل ،هیچ تعریفی
ازبندالقاعدهارائهندادهاستوماده2هنوزتاحدودزیادیمبهمباقیماندهاست.ماده،2نتیجه
تالشهای مستمر و رایزنیهای مداوم پنج کشور کانادا ،سنگاپور ،الجزایر ،هند و انگلستان در
بینالمللیبهویژهبعدازحادثه88سپتامبربود.برایناساس،زمانیبراییکموجودیت
مجامع 
حقوقیمیتوانمسئولیتقائلشد،شخصیکهمسئولمدیریتوادارهآننهادباشد،تحتآن
اهلیت ،یکی از اعمال مجرمانه طبق رژیم حقوقی جدید را مرتکب شود.البتهباید توجهداشت
یتواندمدنی یا اداری همباشد.در خالل
که این مسئولیت صرفامسئولیت کیفری نیست وم 
مذاکراتبرای انعقادپروتکلبرخی ازکشورهاقبول نداشتندکهیک شخصحقوقی بتواند
نمیتواند"قصدمجرمانه"برای
مسئولیتکیفریداشتهباشد،چراکهاعتقادداشتندیکشرکت 
ارتکاب جرم جنایی داشته باشد ( . (Piera & Gill, 2014: 200به همین دلیل در انتهای ماده،
مسئولیتمدنیوادارینیزاضافهشدواعالمکرد:
یتواند کیفری ،مدنی یا اداری" باشد  .اضافه کردن این قید برای آن
"چنین مسئولیتی م 
6

دستهازکشورهاییاستکهدرحقوقداخلیخودمسئولیتکیفریرابرایاشخاصحقوقیبه
یشناسند .در این صورت این کشورها میتوانند مسئولیت مدنی یا اداری از قبیل
رسمیت نم 
اعمالجریمههایمالی رابر شخصحقوقی تحمیل کنند.نکتهای که نباید فراموش کرد این
است که قلمروی اجرایی این ماده تا آنجایی است که آن نهاد حقوقی در آن کشور واقع شده
باشد یا در آن کشور به ثبت رسیده باشد.9بهعبارتدیگر ،کشورها زمانی میتوانندیک نهاد
حقوقی راتحتتعقیب قراردهندکهآننهاددرآنکشورواقعشدهباشدیا طبققوانین آن
کشوربهثبترسیده باشد .یکی از جنجال برانگیزترین مسائلی که در خالل تصویب پروتکل
یباشدکهبرطبقآنتحتشرایطخاصی
6282پکنمطرحشدمربوطبهبنداستثناینظامی2م 
.8بایدتوجهکردکه"پروتکلاشخاصحقوقیراکهممکناستباتامینمالیاشخاصحقیقی،یاباهمکاریباآنها،
مرحلهاجرادرآوردند،شاملمیشود"(جباری.)619:8939،

عملیاتتروریستیعلیههواپیمارابه
2. Article 4.
3. Ibid.
4. Military Exclusion Clause.
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فعالیتهای نیروهای نظامی درخاللحملهمسلحانهازقلمروی اجرایی رژیم حقوقی بینالمللی
جدید مستثنی میشود.8براساس این بند ارتکاب جرم مداخله غیرقانونی برعلیه امنیت هواپیمای
مسافربریتوسطنیروهاینظامیدرخاللحملهمسلحانهتعقیبکیفریبههمراهنخواهدداشت.
به عبارت دیگر ،اگر فعالیتها و اعمالی که ذاتا مجرمانه هستند توسط گروههای نظامی در
راستای وظایف قانونی خوددرزمان درگیری مسلحانه ارتکاب یابد ،نمیتواند تحتتعقیب
بمبگذاری
بینالمللی سرکوب  
کیفری قرار داد .بند استثنای نظامی اصالتا از کنوانسیون  
فعالیتهای

تروریستی گرفته شده است که در آن اعالم شده بود مفاد کنوانسیون نمیتواند بر 
نیروهای نظامی در طول درگیری مسلحانه یا فعالیتهای نیروهای نظامی یک کشور در اجرای
وظایفقانونیخوداعمالشود.6بههرحالبرخیازمفسرینحقوقیمعتقدندرویکردایکائودر
تصویببنداستثناینظامی رانبایدمثبتتلقی کردچراکهبهسادگییکاصلقدیمی حقوق
ینالمللراکهمبتنی برتمایز گذاشتنبین رزمندگانوغیررزمندگاندرحقوقجنگبودهرا
ب 
نادیده پنداشتهاست .9جورجیالس استرایس معتقد است بنداستثناینظامی میتواند درعمل
مشکالتزیادی راایجاد کندبهویژه وقتی هواپیمای مسافربری بهشکلمستقیم یا غیرمستقیم
برای اهدافنظامیاستفادهمیشود.2الجاندروپیرا ومیشائیل گیل درنظری مخالفمعتقدند
تصویب بند استثنای نظامی را باید یک گام عقالیی توسط ایکائو قلمداد کرد چرا که
کنوانسیونهای امنیت هوانوردی عموما برای فعالیتهای نظامی اعمال نمیشوند و این قبیل
یگیرد.ازطرفدیگر ،این
فعالیتهای نظامی تحتشمولحقوقبینالمللبشردوستانهقرارم 
یبایست بهمعنای استثنای مسئولیت کیفری بینالمللی درنظرگرفت،بلکه بندمذکور
بندرانم 
ینالملل صالحیت رسیدگی به چنین
یخواهد مشخص کند کدام بخش از حقوق ب 
فقط م 
موضوعاتیرادارد.5


 .5گسترش صالحیت
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>.
.2محمودی،سیدهادی«،)8932 (،ابعادحقوقی مقابلهباهواپیمارباییدرپرتوتحوالتحقوقی پساز 88سپتامبر،»6228
مطالعاتحقوقکیفریوجرمشناسی،شمارههای6و.823،9

5.Alejandro Piera & Michael Gill, op. cit., 201.
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بینالمللی
ماده  2کنوانسیون  8392الهه تالشکرد یک مبنای حقوقی قابل قبول در سطح  
برایاحرازصالحیترسیدگیبه جرائم تروریستیدردرون هواپیمادرحالپروازفراهمآورد.
حوزههای قضایی مختلفی را برای
برای دست یافتن به چنین هدفی ،ماده  2کنوانسیون الهه  
یکندکهعبارتنداز:
رسیدگیبهجرمهواپیمارباییمعرفیم 
*کشورثبتکنندههواپیما؛
*کشوریکهدرآنهواپیمافرودآمدهاست،اگرمجرمهنوزدردرونهواپیماباشد؛
* ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهده به
مستاجریکهمحلاصلیتجارتیااقامتدائمیاشدرآنکشوراست(جباری.)618:8939،
پروتکل پکن صالحیت کشورها را برای رسیدگی به جرم مداخله غیرقانونی برعلیه
هواپیمایی مسافربری گسترشدادهاست.در واقع،درپروتکلالحاقی بهکنوانسیون الههتالش
نگرانهتری مالحظهشود(مردانیوعرب.)19:8939،در این

شدهتامسائلبادید بهتروآ 
ینده
یبایست
راستا ماده  9پروتکل پکن اعالم میدارد :هر یک از کشورهای عضو همچنین م 
صالحیت خودرااعمالنمایند ،درصورتیکه جرمتوسطیکی ازاتباعآندولتارتکابیافته
یتوانندصالحیتخودراتثبیتکننددرصورتیکهجرم
باشد.عالوهبراین،کشورهایعضوم 
یتابعیت که
برعلیه یکی از اتباع آن کشور انجام شده باشد یا وقتی جرم توسط یک فرد ب 
اقامتگاهدائمی او درآنکشور است،ارتکابیافته باشد.بههرحالباید توجهکردکه اگر
کشوری،متهمجرمتروریستیبرعلیههواپیمایمسافربریرادرکشورخودیافتوبههردلیلی
نخواست او را به کشور درخواست دهنده مسترد کند ،طبق نظر پروتکل؛چنین کشوری
یتدار
یبایست صالحیت قضایی خودرابراین قضیه ازطریق تسلیم پروندهبهمقاماتصالح 
م 
کشورخودبرایآغازتعقیبکیفریاعمالکند(. (Piera & .Gill, 2014: 201
نتیجهگیری
ینالمللومفسرانحقوقی
نزدیک بهیک دههبعدازحادثهدلخراشیازده سپتامبرجامعه ب 
انتظار داشتند که کنفرانس دیپلماتیک پکن بتواند یک رژیم حقوقی و نظارتی هماهنگ و
تاثیرگذار بینالمللی برای جلوگیری از گسترش عملیاتهای تروریستی علیه هواپیماهای
مسافربریایجادکند.بهعبارتدیگر،دوموضوعبسیارمهمدرزمانتصویبپروتکلپکناین
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میتواند از عملیاتهای تروریستی علیه هواپیماهای مسافربری
بود -8 :چگونه جامعه جهانی  
جلوگیری کند؟  -6چگونه جامعه جهانی میتواند اعمال غیرقانونی علیه هواپیماهای مسافربری
یبایستدرواقعتالشیبرایادغامدواستراتژی
رامجازاتوسرکوبکند؟پروتکلپکنرام 
حقوقی برای مبارزه با تروریسم هوایی از سال  8329با تصویب کنوانسیون توکیو تاکنون
جرمانگاریوب-مجازاتواستراتژیبازدارندگی.درکنوانسیونهای
دانست:الف-استراتژی 
جرمانگاریاعمال
توکیو ،الهه ومونترالجامعهجهانیمهمترینراهمبارزهباتروریسمرادر 
تواندایمنیوامنیتهوانوردیبینالمللیرابهمخاطرهاندازد،بدون

خطرناکیمیدانستکهمی
توجه به رویکردها و اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی برعلیه
ینالمللی
ضعفها و کاستیهای قوانین ب 

هواپیمایمسافری.درواقع،درآنبرههزمانی بهدلیل 
درخصوصمبارزهباتروریسمهواییبرخیازمجرمینتروریستیهیچگاهموردتعقیبکیفری
بینالمللی به حدی بود که این شائبه به وجود آمد؛ برای
یگرفتند.ناکارآمدی قوانین  
قرارنم 
ینالمللی بسیار مهمتر از میزان کارآمدی و
جامعه جهانی صرف تصویب یک کنوانسیون ب 
یباشد.8
تاثیرگذاریآنم 
به عبارت دیگر ،آنچه در نهایت اهمیت دارد تعداد کشورهایی است که یک معاهده را
بینالمللی .برای
میکنند و نه میزان تاثیرگذاری آن برای حل یک معضل و چالش  
تصویب  
همین است که در بسیاری از موارد به دست آوردن رضایت تعداد بیشتری از کشورها برای
یدهد.درهرحالپروتکل پکن تالش
امضای یک معاهده ،جای خودرابهتاثیرگذاری آنم 
کرد این دوتجربهارزشمندتاریخی رابههمبیامیزد ویک رویکرد جامعوفراگیری رابرای
مقابلهباتهدیداتنوظهوربرعلیههواپیمایمسافربریآغازکند.ازدیدگاهبازدارندگی،پروتکل
میتواند
جرمانگاریازاعمالمجرمانهزیادیتالشمیکندازارتکابهرنوعفعلیکه 
پکنبا 
امنیتهواپیمارابهمخاطرهاندازدممانعتبهعملآورد.یکیازنوآوریهایپروتکلپکنآن
جرمانگاری ازجرائمجانبی مرتبطباهواپیماربایی ،تالششده است تاشکافهاو
بودکهبا  
یآوردبهطورکاملبسته
راههای نفوذی کهزمینه مناسب را برای ارتکاباین جرائم فراهمم 
المللینشانازنوعیهمگراییواشتراکدیدگاهومنافعدولمختلفمیتواندتلقیگردد.


.تصویبیککنوانسیونبین
8
المللاستتاحقوقبینالملل.درایندیدگاهاصلهمگراییاستونهکارآمدیو

ایننگرشبیشترمبتنیبرروابطب 
ین
تاثیرگذارییککنوانسیونبینالمللی.
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میخواهد کهشدیدترین
شود.از دیدگاه سیستم مجازاتنیز این پروتکل از کشورهای عضو  
مجازاتهارابرای ارتکابجرمهواپیماربایی ودیگر اعمالتروریستی کهامنیت پروازرابه
مخاطرهمیاندازد،اعمال کند.بههرحالباید توجه کرد کهپروتکلپکنخالی ازعیبنیست.
یگیرد و باعث ایجاد
ینالمللی را در بر م 
در واقع ،این نگرش تلفیقی که اساس این ابزار ب 
ضعفهاوکاستیها هم

ابتکاراتجدیدی درآن شدهاست،درعین حالخودسبببرخی 
گردیده است.بهعنوانمثال،بسیاری ازاین عباراتجدید بهکاربردهشدهدرپروتکلپکن
هنوزمبهمباقیماندهاست.مثال پروتکلپکناز "توافقبادیگرانبرای ارتکاب" هواپیماربایی
صرفنظر ازاینکه جرم مذکور در نهایت تحقق یابد یا خیر.مفهوم

جرمانگاری کردهاست ،

توافقبادیگران کامالمبهماستبهویژه اینکه بدانیم پروتکلازعبارتدیگری چون"تالش
برایارتکابجرم""،همکاریبرایارتکابجرم""،مساعدتبههرنحوی""،سازماندهی"و
"هدایت" نیز جرمانگاری کردهاست.درپروتکلهیچگونه تعریفی ازاین عبارات نشدهاست.
عالوه بر این ،اصطالح "مجازات شدید" همچنان که در کنوانسیون الهه مبهم بود در این
پروتکلنیز تکرارشدهاست.هیچگونه تفکیکی بین جرممداخلهغیرقانونی وتروریسم نشده
یکند.بنداستثناینظامینیزبیشترباعثسردرگمی
استوپروتکلهمانرویهسابقرادنبالم 
مبگذاری
شدهاستبهویژه آنکهمیدانیم این بند اصالتا از کنوانسیون بینالمللی سرکوب ب 
یباشدچراکه
تروریستیگرفتهشدهاست.وجودچنینقیدیدرکنوانسیونمذکورهوشمندانهم 
یگیرند .پس از
ینالملل بشردوستانه قرار م 
این قبیل فعالیتهای نظامی تحت شمول حقوق ب 
آنجایی که کنوانسیونهای امنیت هوانوردی برای فعالیتهای نظامی اعمال نمیشوند ،دلیلی
ازضعفهاوکاستیهایحقوقی

وجودنداردکهاصوالچنینقیدیآوردهشود.باوجودبرخی
درپروتکلپکن،باید توجهداشتکهپروتکلدرهرحالتوانستیک بسترجدیدی رادر
ینالمللیبرایجلوگیری،مبارزهوسرکوب
سطحجهانیبرای تقویترژیم حقوقیونظارتیب 
اعمالتروریستیعلیههواپیمایمسافربریفراهمآورد.درواقع،پروتکلپکننهفقطتوانستتا
یهای حقوقی کنوانسیون الهه را کاهش دهد بلکه برخی از ضعفهای
حد زیادی کاست 
جرمانگاریازتعدادزیادیازاعمالمجرمانهجانبی،گسترش
کنوانسیونمونترالرانیزازطریق 
صالحیت کشورهای عضو برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت هوانوردی برطرف ساخت و

بیستویکم،شماره،26بهار89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 
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یهای چندجانبهبینالمللی برای مقابلهبا تروریسم فراهم
زمینه وبسترمناسبی رابرای همکار 
آورد .در واقع ،اگر ایده ایکائو را که "هیچ کشوری در نهایت از گسترش تروریسم سود
یبرد"،مبنایبررسیوسنجشپروتکلپکنقراردهیم،بدونشکنتیجهآنخواهدبودکه
نم 
رویکردهایاتخاذشدهتوسطایناینپروتکلتاحدزیادیستودنیاستچراکهحوزهودامنه
بینالمللی حقوقی و نظارتی کارآمد محدود
فعالیتهای تروریستی را از طریق ایجاد یک رژیم  
کردهاست.
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