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Abstract 
Air accidents are one of the rare occurrences, but 
for some reason they are more important than 
other conventional means of transportation, and 
therefore countries are sensitive to these 
accidents, and its domestic and international 
aspects are prominent. In the domestic law of 
most countries and international law, there are 
jurisdictional courts for events similar to the 
crash of a Ukrainian plane involving several 
international factors. The main and first principle 
is territorial jurisdiction. In this article, we intend 
to investigate the crash of a Ukrainian plane in 
Iran with flight number 752, which was a 
passenger flight belonging to the Ukrainian 
International Airlines from Tehran to Kiev, 
which was targeted and shot down by the air 
defense of the Islamic Revolutionary Guard 
Corps. Are courts other than Iranian courts 
legally competent to hear these cases, or is it 
incorrect to raise issues such as whether 
Canadian or Ukrainian courts can hear victims' 
claims? Note that the scope of this article is only 
the realization of the rights of survivors and 
victims and does not address other possible 
claims. This article has been written analytically 
and descriptively in order to be accepted by the 
scientific community. 

Keywords: Principle of Personal Jurisdiction, 
International Law, Damage to Survivors, 
Ukrainian Aviation Accident.  

  چکیده

افتند  می به ندرت اتفاقالً معموسوانح هوایی یکی از اتفاقاتی است که 

اما به دالیلی اهمیت آن از سایر وسایل نقیله متعارف بیشتر است و لذا 

باشند و جنبه داخلی و  می کشورها نسبت به این سوانح حساس

در حقوق داخلی اکثر کشورها و حقوق . ی آن برجسته استالملل بین

نی که چند عامل المللی براي اتفاقات مشابه سقوط هواپیماي اوکرای بین

ها وجود  عوامل صالحیتی براي دادگاه، المللی در آن دخیل است بین

در این مقاله . است» صالحیت سرزمینی«، ترین و اولین اصل اصلی. دارد

بر آن هستیم که بررسی شود در سانحه هواپیماي اوکراینی در ایران با 

واپیمایی که یک پرواز مسافربري متعلق به شرکت ه 752پرواز شماره 

یف بود و هدف شلیک  المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی بین

آیا ، پدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفته و ساقط شد

ایران صالحیت رسیدگی هاي  غیر از دادگاههایی  دادگاه، از نظر حقوقی

ه به این دعاوي را دارند یا این که طرح موضوعاتی مثل این ک

توانند به موضوع خسارت جانباخته  می هاي کانادا یا اوکراین دادگاه

با این تذکر که محدوده این نوشتار . صحیح نیست، گان رسیدگی کنند

تنها احقاق حق بازماندگان و جانباخته گان است و به سایر دعاوي 

این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر . پردازد نمی متصور

  .باشد تا مورد قبول جامعه علمی قرار گیرد، ده استدر آم

خسارت ، یالملل بینقوانین ، اصل صالحیت شخصی: واژگان کلیدي

  . سانحه هواپیماي اوکراینی، بازماندگان
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 . 11شماره ، تمدن حقوقی
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  مقدمه

المللی  المللی اوکراین یک پرواز مسافربري متعلق به هواپیمایی بین هواپیمایی بین 752پرواز شماره 

ب یف اوکراین بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقال اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی

 19: 6ساعت ) 2020هشتم ژانویه ( 1398این هواپیما در هجدهم دي . اسالمی قرار گرفته و ساقط شد

هدف دو موشک قرار گرفت که به ) ره( المللی امام خمینی اندکی پس از برخواستن از فرودگاه بین، صبح

یک شدند و کمی بعد این فاصله بیست و چهار ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شل

همه یکصدوهفتادوشش سرنشین این پرواز جان . هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد

بینیم که از احتمال تصمیم دولت کانادا یا اوکراین براي رسیدگی به دعواي  در خبرها می. باختند

دفاتر وکالتی خارجی براي جلب شود و گاه شاهد هستیم که برخی  می بازماندگان این حادثه صحبت

  .کنند می اعالم آمادگی) خصوصاً کانادا( وکالت این افراد جهت طرح شکایت در محاکم آن کشورها

ی دولتی و بعضی از الملل بینهاي  سازمان، ها دولت: عمومی سه دسته هستند الملل بینمشخصه حقوق 

شند که واجد صالحیت دارا شدن حق و با ها می دولتالملل،  بینعضو اصلی جامعه . اشخاص حقیقی

بر اساس ماده یک . دارد تأکیدتکلیف هستند و اصل سوم منشور سازمان ملل متحد بر این موضوع 

جمعیت : شود می یک کشور از اجزاي زیر تشکیل الملل بیناز نظر حقوق ، مونتی ویدو 1933کنوانسیون 

استقالل و اهلیت براي ایجاد رابطه با ؛ یتحکومت یا حاکم، قدرت؛ سرزمین معین؛ دائمی و همیشگی

به طرق پیش بینی شده در حقوق ها  با وجود ارکان مذکور کشور از سوي سایر دولت. سایر دولت ها
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صالحیت . تواند اعمال صالحیت و حاکمیت نماید می گیرد و متعاقباً می مورد شناسایی قرار الملل بین

لت بر اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود از طریق قانون دولت عبارت است از اعمال قدرت حاکمه دو

و یکی از ارکان اصلی حاکمیت دولت اعمال آن در محدوده  الملل بینداخلی و طبق موازین حقوق 

و مطابق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که ) اصل صالحیت سرزمینی( سرزمین خود است

هر دولتی صالحیت قانونگذاري و . ور سازمان ملل متحد استبرگرفته از پاراگراف هفتم اصل دوم منش

. اقتدار وضع قوانین را به عنوان اعمال حاکمیت سرزمینی براي اتباع کشور خود و ساکنین کشور خود دارد

ممکن است تبعه کشوري در خارج از سرزمین خود مرتکب جرم شود در این صورت رسیدگی به اتهام 

  .شود می ر دیگر کشورها دچار تضادبا اصل عدم مداخله در امو

مشروع و مورد حمایت قرار گیرند ، قانونی الملل بینطبق حقوق ها  براي این که صالحیت دولت

بوده تا قابل توجیه داخلی و  الملل بینبایستی بر اساس یکی از اصول و مبانی مورد پذیرش حقوق 

اصل صالحیت )؛ ملی( ل صالحیت شخصیاص)؛ ارضی( اصل صالحیت سرزمینی: ی قرار گیرندالملل بین

  .اصل صالحیت جهانی)؛ حفاظتی یا حمایتی( امنیتی

المللی براي اتفاقات مشابه سقوط هواپیماي اوکراینی که  در حقوق داخلی اکثر کشورها و حقوق بین

لین ترین و او اصلی. ها وجود دارد عوامل صالحیتی براي دادگاه، المللی در آن دخیل است چند عامل بین

تابع صالحیت ، وقایع رخ داده در قلمرو یک کشور، طبق این اصل. است» صالحیت سرزمینی«، اصل

چنانچه فردي در آمریکا با اسلحه وارد مثالً هاي همان کشور است به همین علت است که  دادگاه

 رود پیداهاي دیگر از نظر قضائی به موضوع و دولت، آموزان را قتل عام نماید شود و دانشاي  مدرسه

به موضوع رسیدگی نکرده یا رسیدگی را ، اما چنانچه دادگاه کشور داراي صالحیت سرزمینی. کنند نمی

توانند به  می هاي برخی کشورها دادگاه، اي انجام ندهد طبق قواعد مسلم آئین دادرسی به نحو عادالنه

ورد رسیدگی قضائی قرار موضوع را م، صورت استثنائی و در صورت وجود یکی از اصول صالحیتی ذیل

هاي  غیر از دادگاههایی  دادگاه، در این نوشتار بر آن هستیم که بررسی شود که آیا از نظر حقوقی. دهند

هاي کانادا  ایران صالحیت رسیدگی به این دعاوي را دارند یا این که طرح موضوعاتی مثل این که دادگاه

با این تذکر که . صحیح نیست، گان رسیدگی کنندتواند به موضوع خسارت جانباخته  می یا اوکراین

 .پردازد نمی محدوده این نوشتار تنها احقاق حق بازماندگان و جانباختگان است و به سایر دعاوي متصور
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  تعریف و انواع قلمرو حاکمیت- 1

ت یمکقلمرو حا«ف یتعر، دارد ینیت سرزمین اصل صالحییه نقش مؤثري در تبکاي  از مباحث عمده یکی

ن خود از یدولت قوان یکه کاست  ییایجغراف يت عبارت از تمام فضایمکقلمرو حا. است» انواع آنو 

کند  می نندگان آن را مجازاتکآن دولت است را اجرا و نقض  تیمکه مظهر حاک یین جزایجمله قوان

ن ییدر تع، به عبارت دیگر. شور داردک یکی الملل بینشناخته شده  ياز مرزهاتر  عیوس یه البته مفهومک

دخالت ... و یاسیگر مالحظات سیقلمرو و از طرف د ییایف جغرافیت از یک طرف تعریمکقلمرو حا

ر آن شامل یباال و ز يو فضا كشور عالوه بر خاک یکه قلمرو کتوان گفت  می ن اوصافیبا ا. دارند

  .شود می مهها  سفارتخانه یماها و حتیو هواپها  کشتی، یاشغالهاي  سرزمین، یساحلهاي  آب

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

قلمرو هوایی صالحیت مزبور که . بیان شده است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3است که در ماده 

که  دلیل شناور بودن این وسیله معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیماي در حال پرواز بر فراز این منطقه است به

عالوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت ، ممکن است از فضاي چند کشور عبور کند

کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل 

است گاهی در قلمرو هوایی صالحیت سرزمینی یک از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار ، مرتبط با آن

داخلی باشند و یا ممکن است ؛ یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن می کشور جرائمی ارتکاب

در مورد ، داخلی هستند؛ عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم

شود که یک عنصر خارجی در  می آید اختالف زمانی ایجاد نمی اختالفی به وجود، کشور صالح به رسیدگی

 جرم ارتکابی دخیل باشد اینجا است که بحث صالحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح

ی همچون اصل الملل بیندر واقع در صورتی که کشورهاي مختلفی به استناد اصول مختلف . گردد می

  حل اختالف چیست؟ حل راهخود را صالح بدانند صالحیت سرزمینی یا شخصی یا جهانی 

  ینیت سرزمیاصل صالح - 1- 1

اصل در تعیین صالحیت کیفري است و به موجب آن صالحیت دولت ترین  و قدیمیین تر مهماین اصل 

فوائد پذیرش این . شود می براي رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین

امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت ، که با پذیرش این اصل بررسی دالیل اصل این است

شود و اقتدار و حاکمیت دولت نیز  می تأمینهدف عبرت انگیز بودن کیفر بهتر ، شود می بیشتري انجام
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 اراین گونه اشع 1370مصوب  یقانون مجازات اسالم 3ماده ). 1393، 23، میرمحمدصادقی( شود می حفظ

 يجمهور ییو هوا ییایدر، ینیت زمیمکه در قلمرو حاک یسانکه یلکدرباره  یین جزایقوان«: داشت می

مقرر شده  يگریب دیه به موجب قانون ترتکمگر آن ؛ گردد می ب جرم شوند اعمالکران مرتیا یاسالم

ه یلکان درباره ریا یین جزایقوان«: دارد می مقرر 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3ماده » . باشد

ب جرم شوند کران مرتیا یاسالم يجمهور ییو هوا ییایدر، ینیت زمیمکه در قلمرو حاک یاشخاص

از  یکیبه ، ن مادهیدر ا» . مقرر شده باشد يگریب دیه به موجب قانون ترتکشود مگر آن  می اعمال

 يه از ابتداکاره شده اش، ینیت سرزمییعنی اصل صالح يفرکیت ین صالحیاصول اعمال قوانترین  اساسی

رد بدون کتوان ادعا  می هکبرخوردار است  یتین اصل از چنان اهمیا. وجود داشته استها  ل دولتکیتش

م یه جرایلک، ن اصلیبه موجب ا. دهد می خود را از دست يک کشور معنایت یمکاقتدار و حا، وجود آن

مه و مجازات کمحا، بیشور قابل تعقکن آن یمطابق قوان، شورک یکت یمکحا در داخل قلمرو یابکارت

  ).1396، 56، خطیبی( گانه باشدیا بیب آن تبعه که مرتکن یاعم از ا، است

  صالحیت واقعی - 2- 1

یک کشور براي رسیدگی به جرم بر اساس منافع خدشه دار شده آن هاي  صالحیت دادگاه، مطابق این اصل

) 1393، 28، میرمحمدصادقی( ر ارتکاب یافته استگردد و نه بر اساس این که جرم در کدام کشو می تعیین

جرایمی است که علیه منافع ، همۀ کشورها اتفاق نظر دارند که جرایم موضوع اصل صالحیت واقعیتقریباً 

یابد ولی در مورد این که مصادیق این جرایم چه جرایمی است اختالف نظر  می اساسی و حیاتی کشور ارتکاب

است که حتی برخی کشورها اجازه استفاده این اصل را در مورد جرایم  يحد این اختالف نظر تا. دارند

باعث شده است تا این اصل » منافع اساسی و حیاتی«حتی مشخص نبودن قلمرو . دهند می هم تسري يغیرعمد

احتمالی که ممکن است از آن هاي  از حیث قلمرو آن و سوءاستفاده، علیرغم بدیهی و منطقی بودن پذیرش آن

مختلف  يکشورها يدر عین حال از دقت در قوانین کیفر. ود مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گیردبش

به . استها  آن»امنیت و آسایش عمومی«ها عمدتاً  آن شود که منظور از منافع اساسی و حیاتی از نظر می مالحظه

 شناخته» یه امنیت و آسایش عمومیجرایم عل«کشورها تحت عنوان  يعبارت دیگر آنچه امروزه در حقوق کیفر

  ).1391، 78، یپوربافران( جرایم موضوع اصل صالحیت واقعی قرار گرفته است، شود می

، وارد شود خارج از مرزهایش صدمه، دولتی» منافع اساسی و واقعی«طبق این اصل چنانچه به 

ها  دولت، آسیب دیده ،در این اصل. تواند به موضوع رسیدگی کند می هاي دولت آسیب دیده دادگاه
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از جمله تعرض به تمامیت ، هم در حقوق تعریف شدهها  دولت» منافع اساسی«). و نه اتباع آن ها( هستند

در سقوط هواپیماي اوکراینی از . فرهنگی و نظامی کشور است، یا ایجاد لطمه به استقالل سیاسی، ارضی

هاي  کانادا یا اوکراین صدمه وارد شده که دادگاه توانیم بپذیریم که بر منافع اساسی دولت نظر حقوقی نمی

این اصل در برخی مواد قانون ایران منعکس . این دو کشور صالحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند

  .اشاره کرد، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  5توان به ماده  می شده است از جمله

  صالحیت شخصی - 3- 1

ین که مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور باشد خود را صالح به رسیدگی ممکن است دولتی به استناد ا

بسیاري از کشورهاي اروپایی معتقدند که تابعیت آن چنان ارتباط محکمی بین فرد و دولت . به جرم بداند

ه تواند تبعه خود را به دلیل ارتکاب جرم در هر نقطه از دنیا ب می کند که دولت مذکور می متبوع او ایجاد

اما به شرط آن که عمل ارتکابی وي هم طبق قوانین کشورمحل ارتکاب جرم و هم بر ، محاکمه بکشد

  ).1393، 26، میرمحمدصادقی( أساس قانون کشور متبوع جرم محسوب گردد

اما اصل وجود ، ر مطرح شده استیه در قرون أخکد است ینسبتا جداي  مسئله، تیگرچه قاعده تابع

) 38، 1389، آل کجباف( اند متعدد و مستقل وجود داشتههاي  ه دولتکآغاز شده  ینت از زمایقاعده تابع

و مقصود از ) 49، 1389، ارفع نیا( ن استیمع یو معنوي هر شخص با دولت یحقوق، یاسیت رابطه سیتابع

ت مستقل یحکومت و حاکم، نیسرزم، تیاست که از چهار عنصر جمع یمستقل یت حقوقیشخص، دولت

این ) 27، 1391، نصیري( اند ت شناختهیدیگر آن را به رسمهاي  دولت یالملل بینو از لحاظ ل شده یتشک

  .منعکس شده است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  8و  7اصل در مواد 

 تابعیت رابطه حقوقی بین شخص و یک کشور است که با خارج شدن فرد از قلمرو آن کشور گسیخته

از آن جایی که اعمال . سبب تداوم ارتباطات حقوقی فرد با دولت متبوع است ،همین تداوم رابطه. شود نمی

اصل ، شود می نیز تعیین ينبوده و مبتنی بر اصول دیگرها  آن محدود به قلمرو مکانیها  حاکمیت دولت

ایران است  يدر قوانین کیفر دیده بزهتابعیت یکی از این اصول اصل صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت 

همانطور که پیش از این . دیگر کشورها استقوانین یک کشور در قلمرو  يجب گسترش اجراکه مو

جنبه . شود می گسترش قوانین در حوزه حقوق کیفري به تبع تابعیت فرد دو جنبه را شامل، اشاره شد

اصل صالحیت شخصی مبتنی بر «و جنبه دوم » اصل صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار«نخست 

  .است» بزهدیده تابعیت
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توجیه  يبرا. متفاوت استها کامالً  آن يهدف و مبنا، در این دو اصل» تابعیت« يعلیرغم نقش محور

هر فرد در خارج از  که نخست این. اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزهکار سه دلیل مهم قابل ذکر است

باط نزدیکی با وجهه و ارت ياز آن کشور محسوب و سوءشهرت یا حسن شهرت واي  کشور خود جلوه

مبنا ین تر مهمو ترین  ملّیت اساسی، بر همین اساس گفته شده است. ی دولت متبوع او داردالملل بیناعتبار 

چه این که واقعیتی به نام ملیت است که افراد یک ملت را به همدیگر . رود می براي این اصل به شمار

حقوقی و هاي  مشمول حمایت، ز قلمرو کشور متبوعهمانطور که افراد در خارج ا، دوم. دهد می پیوند

باید در برابر نقض قوانین نیز پاسخگو بوده و مشمول رعایت باید و نبایدهاي آن ، سیاسی این دولت هستند

است که در نظام حقوقی  الملل بینارتباط این اصل با یکی دیگر از اصول حقوق ، دلیل سوم. دولت باشند

به این معنی که به موجب حقوق داخلی ، و آن اصل عدم استرداد تبعه است تمام کشورها پذیرفته شده

از ، در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و به کشور خود مراجعه نمایدها  آن چنانچه تبعه، کشورها

اجراي عدالت اقتضاء دارد که این فرد از پیگرد کیفري مصون نباشد و اصل . شود می استرداد او خودداري

براي تحقق این اقتضاء راهی جز پیگرد مجرم از سوي . کیفر ماندن او نگردد بی داد تبعه موجبعدم استر

  .کیفري کشور متبوع نیستهاي  دادگاه

در ( کند که اوالً کشوري که حادثه در آن رخ داده می زمانی موضوعیت پیدا، اما جنبه دوم این اصل

رار گیرد یا اساساً واقعه رخ داده را قابل رسیدگی مورد رسیدگی قضائی ق، نخواهد موضوع) این جا ایران

در حالی که اتفاق رخ داده نه تنها طبق حقوق ایران قابل رسیدگی . قضائی و متعاقباً پرداخت غرامت نداند

است بلکه دولت ایران و مسئوالن متعددي به انحاي مختلف بر بررسی دقیق فنی و رسیدگی قضائی 

موضوعیتی براي ، براین در صورت رسیدگی موضوع توسط محاکم ایرانبنا. اند داشته تأکیدموضوع 

قانون مدنی مصوب  989و  988ثانیاً مطابق مواد . ماند نمی رسیدگی محاکم خارجی غیر از ایران باقی

ایران نکرده و تشریفات مقرر قانونی را » ترك تابعیت«اتباع ایرانی تا زمانی که به صورت قانونی ، 1313

طبق ، آن تابعیت، ه باشند ایرانی محسوب شده و اگر تابعیت کشور دیگري را کسب کرده باشندانجام نداد

این مقرره در بسیاري از کشورها جاري بوده و تنها مختص به . شود قانون ایران به رسمیت شناخته نمی

کانادایی را به - یلذا دیدگاه دولت ایران که تابعیت کانادایی جانباخته گان دوتابعیتی ایران. ایران نیست

قانونی و متعارف دارد و اساساً هیچ کشوري در رابطه با این جانباخته گان کامالً شناسد مبناي  رسمیت نمی

  .تواند ادعایی داشته باشد نمی دوتابعیتی
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  اصل صالحیت جهانی - 4- 1

مومی محل نه تنها نظم عها  آن برخی جرایم مانند نسل کشی از چنان وخامتی برخوردارند که ارتکاب

، 43، خالقی( شود می کند بلکه آثار آن در فراسوي مرزها نیز به نوعی احساس می وقوع جرم را مختل

. ا عرف باشدین است معاهده کمم یت جهانیمنشاء صالحالملل)،  بینحقوق ( یالملل بیناز منظر ). 1398

ا یدو  كان اهداف مشتریب يب براج و مناسیرااي  لهیبه عنوان وس یالملل بینهاي  ونینوانسکا یمعاهدات 

، یالملل بینهاي  ونینوانسکدر  یلکبه طور . روند می ارکل به آن اهداف به یطرق ن ینیش بیشور و پکچند 

ن یاز ا یدر برخ: شود می ینیش بیل پیل ذکاز دو ش یکیون به ینوانسکعضو هاي  دولت یت جهانیصالح

جرایم مورد نظر کنوانسیون به  یدگیرس يبرا، ابکل ارتقطع نظر از مح، عضوهاي  دولت، ها ونینوانسک

  .خود هستندهاي  صالحیت دارند و ملزم به تعقیب و محاکمه متهمین جرایم مذکور در دادگاه

در اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده نیز همانند اصل صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت 

حمایت «با این تفاوت که هدف از اعمال صالحیت  .است» تابعیت«مبناي اعمال صالحیت ، مرتکب جرم

توان گفت که  می بنابراین. است و معیار تعیین صالحیت تابعیت قربانی جرم است نه مرتکب آن» از تبعه

با ، قضایی و اجرایی یک کشور، یعنی اعمال مقررات قانونی» اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده«

سیدگی به جرایمی که علیه اتباع مربوط در خارج از قلمرو سرزمینی آن هدف حمایت از اتباع خود براي ر

  ).117، 1396، طهماسبی( یابد می کشور ارتکاب

کیفر ماندن مجرمین و به منظور پر  بی اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده به منظور جلوگیري از

سوءاستفاده نمایند در قوانین  توانند جهت ارتکاب جرم از آن می نمودن خألهاي قانونی که مجرمین

هاي یک کشور  طی این اصل دادگاه). 1395، 74، شاکري و خان احمدي( کشورها راه یافته است

عامل بروز «دهد را رسیدگی کرده مشروط به این که یا  می شان رخ توانند حوادثی که خارج از سرزمین می

این که این حادثه توسط اتباع کانادایی یا  با توجه به. تبعه آن کشور باشد» آسیب دیده«یا » خسارت

  .موضوعیتی ندارد، اوکراینی رخ نداده پس جنبه اول

یعنی به طور مستقیم در کشورهاي عضو قابل اجرا هستند ، به تنهایی قابل اجرا هستندها  این کنوانسیون

به . نیستها  انسیونصالحیت پیش بینی شده در آن کنو تأییدبراي اي  و نیازي به تصویب قانون جداگانه

به صرف تصویب یا الحاق توسط مقامات پیش بینی شده در قانون اساسی و ورود ، عبارت دیگر

توانند خود را صالح به رسیدگی به جرایم  می آن کشورهاهاي  دادگاه، کنوانسیون به حقوق داخلی
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صالحیت پیش بینی شده در  تأییدبدون این که نیازي به تصویب قانونی جداگانه براي ، موردنظر بشناسند

ها  هستند که خود مستقیماً به نفع دولتهایی  اما دسته دوم کنوانسیون. آن کنوانسیون وجود داشته باشد

خواهند که با اتخاذ تدابیر الزم یعنی وضع قانون در حقوق  میها  آن بلکه از، کنند نمی ایجاد صالحیت

لذا در این . یم موردنظر کنوانسیون تثبیت نمایندصالحیت جهانی خویش را نسبت به جرا، داخلی خود

بلکه ، شود نمی صالحیت مذکور به طور مستقیم از کنوانسیون ناشی، که تعدادشان زیاد استها  کنوانسیون

در نتیجه استقرار صالحیت به نفع . نماید می را ملزم به ایجاد صالحیت براي خودها  کنوانسیون تنها دولت

  ).1388، 23، فروغی( ول به وضع قانون براي اعالم چنین صالحیتی استموک، ملیهاي  دادگاه

 کیفر ماندن مجرمینی پیش بینی شده که اعمال مجرمانه بی اصل صالحیت جهانی به منظور جلوگیري از

از جهان مأمنی اي  کرده و هدف این است که چنین بزهکارانی در هیچ نقطه تأثرهمه جامعه بشري را مها  آن

خواهد که عدم اجراي صالحیت سرزمینی  می این اصل. ن ماندن از تعقیب و مجازات پیدا نکنندبراي مصو

 9ماده ). 1398، 4، خالقی( در محل وقوع جرم را جبران کند و در عین حال از تکرار کیفر یک عمل بپرهیزد

  .بر مبناي اصل صالحیت جهانی نگاشته شده است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

  هوایی الملل بینایش حقوق پید- 2

، میالدي 1900در اوایل سال . بحث مربوط به ماهیت حقوقی قلمرو هوایی به وجود آمد، با اختراع هواپیما

متنی را براي مقرارت هوانوردي  الملل بینحقوقدان فرانسوي پیشنهاد نمود که انستیتو حقوق » فوشی«

بحث جریان حقوقی جلوتر از فناوري به حرکت در  شاید بشود گفت که با این. ی تدوین کندالملل بین

» رایت «انجام موفقیت آمیز اولین پرواز برادران . کرداي  این بحث حرکت تاز ه 1902درسال . آمده بود

در گذشته مقررات و قوانین ملی کشورها در این . هوانوردي را به یک موضوع جالب آن برهه تبدیل نمود

در فرانسه دستور عمومی انتظامی صادر شد که  1784راي مثال در سال ب. شد می خصوص در نظر گرفته

 داشت که پروازها نباید بدون اجازه قبلی انجام گیرد می بود و مقررها  مستقیما و منحصراً متوجه پرواز بالن

  .البته هدف از این اقدام حمایت از مردم بود)، 1389، 328، موسی زاده(

در آن هنگام ، اتفاق افتاد 1910قبل از سال ، براي تدوین لمللا بیناولین کوشش هماهنگ شده 

قبل از آن در کنفرانس صلح الهه به سال . کردند می آلمانی مکرراً از فراز قلمرو فرانسه پروازهاي  بالون

هواپیما که براي پرواز از . متفاوت هوانوردي یعنی جنگ هوایی تدوین شده بودکامالً جنبه  1899

چنانچه عبور آن از قلمرو هوایی دو یا ، نیاز به هوا گذشتن از قلمرو هوایی دارد، منطقه دیگربه اي  منطقه
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به  الملل بینآورد که موضوع رشته جدیدي از حقوق  می را پیشاي  مسائل حقوقی تازه، چند کشور باشد

ونترال راجع به م 1971ون ینوانسک). 1395، 200، اقبالی و همکاران( است» هوایی الملل بینحقوق «نام 

مورد توجه قرار گرفت و با توجه به این که  يشورک ییمایت هواپیه امنیعل یرقانونیاز اعمال غ يریجلوگ

اندازد و  اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوري امنیت اشخاص و اموال را به مخاطره می

ان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوري هاي هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جه برداري سرویس بهره

با توجه به این که ، با توجه به این که وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است، سازد متزلزل می

با توجه ، براي جلوگیري از چنین اعمالی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبان ضرورت مبرم دارد

کنوانسیون راجع به جلوگیري از اعمال غیرقانونی علیه امنیت  به این که تصویب مقررات تکمیلی براي

در مونترآل منعقد گردیده براي مقابله با چنین اعمال  1971هواپیمایی کشوري که در بیست و سوم سپتامبر 

  .المللی هواپیمایی کشوري ضروري است بینهاي  آمیز در فرودگاه غیرقانونی خشونت

  پیمامسئول تحقیق بررسی سقوط هوا - 3

ی در مورد چگونگی تحقیق در مورد سانحه هوایی در کنوانسیون الملل بینپذیرفته شده هاي  دستورالعمل

ی حمل و نقل هوایی ایاالت الملل بینی که توسط اعضاي سازمان الملل بینمعاهده ، یالملل بین هواپیمایی

ت که تحقیق توسط کشوري که در این پیمان تصریح شده اس. ارائه شده است، متحده آمریکا امضاء شده

تقریباً اما تحقیقات مربوط به تصادفات . ایران است، در این مورد. ردیگ می در آن تصادف شده صورت

جایی که شرکت ، طلبد از بازرسان کشورهایی که هواپیما در آن ثبت شده است می همیشه همکاري

مونتاژ شده است همگی  اپیما در آن جاجایی که طراح هواپیما مستقر است و هو، هواپیمایی مستقر است

 المللی امام خمینی سازمان هواپیمایی کشوري و شرکت فرودگاه بین. ممکن است نقشی نیز داشته باشند

  چه مسئولیتی در این حادثه دارند؟) تهران(

دارد به نام المللی وجود  اي بین معاهده) اعم از کاال یا مسافر( المللی نقل هوایی بین و براي حمل، در دنیا

این کنوانسیون شش مرتبه . میالدي به تصویب چندین کشور رسید 1929کنوانسیون ورشو که در سال 

در حادثه هواپیماي . بوده است 1999اصالح شده و آخرین اصالحیه در شهر مونترآل کانادا در سال 

 1364ایران که در سال  عضو این کنوانسیون هستند از جمله، نفع اوکراینی خوشبختانه همه کشورهاي ذي

هاي متصدیان  این کنوانسیون بیشتر ناظر بر شرایط و مسئولیت. شمسی به این کنوانسیون پیوسته است

اي در این کنوانسیون هست مبنی بر آن که در هر  نکته. ونقل هوایی اعم از کاال و مسافر است حمل
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عنوان فرودگاه  هاي هوایی را به افرتمس، عنوان کشور مقصد یا مبدأ کشوري نهادي وجود دارد که به

سازمان هواپیمایی کشوري و شرکت زیرمجموعه این سازمان ، در این حادثه و در ایران. کنند اداره می

مسئولیت مستقیم اداره فرودگاهی را داشته که ) تهران( المللی امام خمینی یعنی شرکت فرودگاه بین

العاده جنگی پرواز کرده است و بعد از هفت  در حالت فوقاوکراین ایرالین از آن جا و  752هواپیماي 

 المللی امام خمینی لذا سازمان هواپیمایی کشوري ایران و شرکت فرودگاه بین. دقیقه سرنگون شده است

  .توانستند تمام پروازها را در آن شرایط لغو کنند و به این هواپیما اجازه پرواز ندهند مستقیماً می) تهران(

تفاوت مسئول دانستن سازمان . موضوع قابل بررسی است، منظر و مطابق کنوانسیون ورشو لذا از این

در میزان خسارات پرداختی به بازماندگان حادثه هویدا ، هواپیمایی کشوري ایران با عدم مسئول دانستن آن

نسیون ورشو این سازمان مطابق کنوا، اگر سازمان هواپیمایی کشوري را قانوناً مقصر بدانیم. خواهد شد

ازاي هر فرد متوفی باید خسارات پرداخت  وجهی معادل یکصد و بیست و پنج هزار فرانک سوئیس به

فرض این که پدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا یک شخص در  به، صورت در غیر این. کند

ورشو خارج و تابع قوانین  موضوع از شمول کنوانسیون، سپاه پاسداران انقالب اسالمی مسئول حادثه باشد

  .داخلی ایران خواهد بود و در این حالت به هر فرد متوفی یک دیه کامل پرداخت خواهد شد

براي جلب عدالت براي شهروندان  الملل بیناگر کانادا یا هر کشور دیگري تصمیم به اعمال حقوق 

ازمان ملل متحد که حق دفاع از منشور س 51ایران به احتمال زیاد از ماده ، خود در این مورد بگذارد

آید زیرا  می در این مورد سوال دفاع از خود به وجود. استناد خواهد کرد، کند می تأییدکشورهاي عضو را 

) البته در خارج از خاك ایران( میان آمریکا و ایرانها  اندکی پس از تشدید شدت تنش 752شلیک پرواز 

. با حمله هواپیماهاي بدون سرنشین در بغداد انجام داده استآمریکا به تازگی قتل هدفمند را : رخ داد

آمریکایی در عراق هاي  کروز به پایگاههاي  فرمانده نیروي قدس سردار سلیمانی و ایران با شلیک موشک

  .واکنش نشان داده بود

  به موضوع هواپیماي اوکراینیکننده  دادگاه صالح رسیدگی - 4

منبع قانونی درباره مقررات هواپیمایی ایران ین تر مهمکه  1328مصوب  قانون هواپیمایی کشور 3طبق ماده 

ساحلی را هاي  دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاري در فضاي باالي خاك کشور و باالي آب: است

هواپیما کننده  دولت ثبت: طبق کنوانسیون توکیو در خصوص جرائم داخل در صالحیت هواپیما. دارد

شود صالح به اعمال صالحیت نسبت به جرایم و رفتارهاي  در تابعیت آن ثبت مییعنی دولتی که هواپیما 
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طبق کنوانسیون . باشد می هواپیماي در حال پروازصرفاً منظور از هواپیما هم . باشد می واقع شده در هواپیما

قاعده طبق این . گردد» درهاي بسته«شود که مشمول قاعده  می مونترال هواپیمایی در حال پرواز محسوب

آید و  می بندد حتی وقتی که روي زمین است تا زمانی که فرود می زمانی که یک هواپیما درهاي خود را

  .گردد آن گشوده نشده در حال پرواز محسوب میهاي  درب

نیز جمهوري اسالمی ایران در سه مورد صالح به  1328قانون هواپیمایی کشور مصوب  31طبق ماده 

جرمی که مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران : واپیما در تابعیت ایران نباشدباشد هرچند ه می رسیدگی

تمام موارد باال شامل . هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود بیاید. متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. باشد

ات یا اعمال تأسیسدر  داد مانند اخالل در امنیت پرواز یا خرابکاري شد که داخل هواپیما رخ می می جرائمی

رسد که مورد از موارد  می تروریستی لیکن چون پرتاب موشک در خارج از هواپیما رخ داده است به نظر

هر گاه قسمتی 1392باشد که طبق قانون مجازات اسالمی مصوب  می اعمال صالحیت سرزمینی دولت ایران

م جرم واقع شده در جمهوري اسالمی ایران از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حک

، شکات، اوکراینی با حضور متهمان 572بر همین اساس دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز شماره . است

  .برگزار شد، در دادگاه نظامی استان تهران» ابراهیم مهرانفر«به ریاست ها  آن خانواده جانباخته گان و وکالي

   نتیجه

المللی  المللی اوکراین یک پرواز مسافربري متعلق به هواپیمایی بین مایی بینهواپی 752پرواز شماره 

یف اوکراین بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب  اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی

 19: 6ساعت ) 2020هشتم ژانویه ( 1398این هواپیما در هجدهم دي . اسالمی قرار گرفته و ساقط شد

هدف دو موشک قرار گرفت که به ) ره( المللی امام خمینی اندکی پس از برخواستن از فرودگاه بین، حصب

فاصله بیست و چهار ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی شلیک شدند 

هفتادوشش سرنشین همه یکصدو. و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد

ایران از آمریکا رخ » انتقام سخت«سقوط هواپیماي اوکراینی تنها چند ساعت بعد از . این پرواز جان باختند

یعنی زمانی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا و به شهادت ، داد

االسد که  به پایگاه هوایی عین، المللی بغداد رودگاه بینو همراهان وي در ف» قاسم سلیمانی«رساندن سردار 

رفت  ابتدا گمان می. است پانزده موشک شلیک کرده، مقر نیروهاي آمریکایی در کشور عراق بوده است

سقوط هواپیماي اوکراینی بر اثر نقص فنی بوده است اما بعد از سه روز ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
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باختگان اتباع سایر  وطن و جان هاي داغدار هم رض تسلیت و اظهار همدردي با خانوادهاي ضمن ع در بیانیه

پاسداران انقالب  اعالم کرد که اشتباه انسانی پدافند هوایی یکی از مراکز حساس نظامی سپاه، کشورها

  .اسالمی باعث شلیک موشک به این هواپیما و سقوط آن شده است

ایران صالحیت هاي  غیر از دادگاههایی  دادگاه، از نظر حقوقی آیا«در جواب به سوال پژوهش که 

مشخص شد که اساساً ، ها هاي دادگاه با بررسی مبانی حقوقی صالحیت» رسیدگی به این دعاوي را دارند؟

حتی ( غیر از ایران به موضوع پرداخت غرامت بازماندگان، کشوريهاي  موضوعیتی براي ورود دادگاه

کشوري غیر از ایران قصد رسیدگی به هاي  اشته و ادعاهایی با این مضمون که دادگاهوجود ند) غیرایرانی

المللی هم خوانی ندارد و چنانچه  با معیارهاي معتبر و متعارف حقوقی در سطح بین، این موضوع را دارند

، نوشتاربه موضوع ورود قضائی کند با توجه به مبانی مطرح شده در این ، هر کشور دیگري غیر از ایران

ها در  ی مصونیت دولتالملل بینهمچنین با مانع معتبر ، در ایران شناسایی و اجرایی نشده، احکام صادره

  .برابر آراي محاکم دولت دیگر مواجه خواهد شد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .ردیده استتماماً رعایت گ

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  .انتشارات جنگل جاودانه، تهران، خصوصی الملل بینحقوق هاي  بایسته، 1389، حسین، کجباف ـ آل

  .انتشارات بهتاب، تهران، یخصوص الملل نبیحقوق ، 1389، دیبهش، ایارفع نـ 

و  یستیات تروریدر عمل یرنظامیغ يمایهواپ يریارگکب، 1395، تایب، يقنبر؛ عباس، یمفتاح؛ ثمیم، یاقبالـ 

  .5شماره ، ید در علوم انسانیقات جدیفصلنامه تحق، در مقابله با آن یالملل بینتالش جامعه 

، یقیتطب یبا نگاه ید مجازات إسالمیحه جدیدر ال یت واقعیحتحول اصل صال، 1391، حسن، یـ پوربافران

  .58شماره ، ییحقوق قضاهاي  دگاهیفصلنامه د

انتشارات حقوقی شهر ، تهران، چاپ ششم، الملل بینجستارهایی از حقوق جزاي ، 1398، علی، ـ خالقی

  .دانش

  .122شماره ، ماهنامه دادرسی، میقانون مجازات اسال 3تحلیل و بررسی ماده ، 1396، عبدالکریم، ـ خطیبی
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ران نسبت به جرائم تبعه یاهاي  ت دادگاهیصالح یبررس، 1395، حسن، ابوالحسن و خان احمدي، ـ شاکري

پژوهش حقوق )، رانیمنفعل در حقوق ا یت شخصیصالح( رانیدر خارج از ا یرانیه إیعل یرانیرایغ

  .16شماره ، کیفري

، یفصلنامه مطالعات حقوق، یت جهانیاصل صالح یت حقوقیماه ء ومنشا، 1388، فضل اهللا، ـ فروغی

  .3شماره 

مجله ، رانیا يفرکین یدر قوان دیده بزهت یبر تابع یمبتن یت شخصیاصل صالح، 1396، جواد، یـ طهماسب

  .97شماره ، يحقوقی دادگستر

  .میزانانتشارات ، تهران، چاپ پنجم، الملل بینحقوق جزاي ، 1393، حسین، ـ میرمحمدصادقی

  .زانیانتشارات م، تهران، چاپ چهاردهم، یعموم الملل بینحقوق هاي  ستهیبا، 1389، رضا، زاده یـ موس

  .انتشارات آگاه، تهران، یخصوص الملل بینحقوق ، 1391، محمد، ريیـ نص

  قوانین

  1313ـ قانون مدنی مصوب 

  1328ـ قانون هواپیمایی کشور مصوب 

  1370ـ قانون مجازات اسالمی مصوب 

  1392ـ قانون مجازات اسالمی مصوب 

  



 

 


