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 چکیده

 ،با عبارات زير (1244موسوم به کنوانسیون شیکاگو ) ،ی کشوریالملل بینهوانوردی معاهدة  4 هماد
کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغاير با اهداف آن ه است که از بهکردمتعاهد آن را مکلف های  دولت

 ند که هوانوردی کشوری را مغاير با اهداف اينکنمی متعاهد موافقتهای  دولت» کنند:معاهده اجتناب 
آتی های  از پیشرفت سوءاستفاده» معاهده نیز گفته شده است: مقدمةدر  .«معاهده مورد استفاده قرار ندهند

. اين مقاله سعی دارد «شود ليتبد یعموم تیامن یبرا یديتهد بهتواند  می ی کشوریالملل بینهوانوردی 
کنون در  هايی که تا مذکور با نقد برداشتمعاهدة از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد  سوءاستفادهمفهوم 

هوايی که در برخی حوزة های  بیان کند که اِعمال تحريم سپس و است تبیین مورد آن صورت گرفته
 از هوانوردی کشوری است.  سوءاستفاده، مصداق است مغاير با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو ،شرايط
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 مقدمه 

هايی   را در حوزهها  تا موفقیت آنکنند  می اهدافی را دنبال ،با انعقاد معاهداتها  کلی دولت طور به
است، تأمین کند. حال اگر مفاد آن را نقض ها  که جزو حقوق و تکالیف آنها  خاص از فعالیت

شود تا  می خواستهها  اند. بنابراين گاه در معاهدات صريحاً از دولت کنند در واقع نقض غرض کرده
ضمانت ها  معاهدات برای نقض آن خودداری کنند. همچنین در برخی ها از اقدامات ناقض آن

شیکاگو آن است که عالوه  1244 معاهدةشود. ويژگی  می در نظر گرفتههايی   اجراها و مجازات
اصل وفای  ازجملهی بر اساس قواعد مسلم حقوقی الملل های بین بر حکم کلی لزوم رعايت توافق

 معاهدةت مغاير با اهداف نقض معاهده در قالب مبادرت به اقداما ،نیت به عهد و اصل حُسن
از هوانوردی کشوری  سوءاستفاده ،اقدامات نيای هوانوردی کشوری، الملل بین معاهدةمذکور يعنی 

از  سوءاستفاده»شود تا ضمن تبیین مفهوم  می د. بنابراين در اين مقاله سعیشو می نیز تلقی
هوايی ة رايج در حوزهای  تحريمتر و روزآمدتر از آن،  تعريفی جامعة و ارائ «هوانوردی کشوری

ها  اين پرسشبه د. بنابراين ابتدا شوشیکاگو معرفی  معاهدةيکی از اعمال مغاير با اهداف  عنوان به
از هوانوردی کشوری به چه معناست و چه اقداماتی مغاير با  سوءاستفادهشود که  می پاسخ داده

شوند؟ به اين منظور  می ی کشوری تلقیاز هوانورد سوءاستفادهشیکاگو هستند که  معاهدةاهداف 
هوايی که های  اِعمال غیرقانونی تحريم ازجملهشیکاگو  معاهدةبا تبیین موارد مغاير با اهداف 

جانبه  يک صورت بهها  توسط آنها  سیاست خارجی دولتة جانبه در ادام بخصوص در روابط دو
هوايی که سازمان ملل متحد های  د که تحريمشو شود اين مدعا اثبات می گیرد، سعی می انجام
و  (هیاول یها مي)تحرهدف های  هوايی در مورد کشورة های يکجانب تحريم ويژه به د،کنمی اِعمال

از هوانوردی کشوری است و در  سوءاستفاده و (هيثانو یها مي)تحرثالث های  دولت نسبت به نیز
  .استشیکاگو  معاهدةتناقض آشکار با 

 

 آن 0ماده شیکاگو و  معاهدة مقدمةاز هوانوردی کشوری در  سوءاستفادهمفهوم  .1
شیکاگو  معاهدة مقدمةابتدا در پاراگراف اول  «از هوانوردی کشوری سوءاستفاده»عبارت 

ماده سپس در عنوان  شود. می مشاهده 1«یالملل بینی راز هوانوردی کشو سوءاستفاده» صورت به
هوانوردی از  سوءاستفاده» صريح عبارت طور به مذکور،ة مادو نه در متن  1244کنوانسیون  4

کند، در  می منطوق متن اصلی ماده، معنای آن را افاده ،ذکر شده است. با اين حال 9«کشوری
سوءاستفاده از هوانوردی »گاه نشده است. از آنجا که هیچ ارائهحالی که تعريفی از آن در معاهده 

جز در به فاسیر مجمع عمومی و شورای ايکائو و تها  گیری موضوع و مشمول تصمیم «کشوری
 

1. Abuse of International Civil Aviation 
2. Misuse 
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عضو و ارکان ايکائو چندان آشکار نیست. البته های  مفهوم آن از نظر دولت ،يک مورد نبوده است
برداری از هوانوردی کشوری ندارد زيرا  بهره برخی اعتقاد دارند اين ماده ارتباطی به معضل سوء

اعتقادی که به نظر راقم اين سطور به داليلی که  9؛اشاره داردها  تنها به تعهدات و اعمال دولت
 بیان خواهد شد، قابل ترديد است. 

 

 معاهده ةمقدماز هوانوردی کشوری در  سوءاستفادهعبارت . 1ـ1
ة کنندگان اولی مورد نظر تدوين «اهداف»و  هوانوردی کشوری «ماهیتِ» ،معاهدهة مقدم

دوسويه ای  هپديد «هوانوردی کشوری»ة معاهد مقدمةکند. در واقع در  کنوانسیون را بیان می
آتی هوانوردی ة پیشرفت و توسع»ة آن متضمن نقش سازندة معرفی شده است که يک سوي

ة باشد و سوي  «ها و مردم جهان ايجاد و حفظ دوستی و تفاهم بین ملت»در  «کشوری المللی  بین
 «امنیت جهانی» تواند متوجه می از آن «سوءاستفاده» صورت است که در «تهديدی» ،ديگر آن

همکاری ة توسع»و  «اجتناب از برخورد» در مقدمه برکنندة معاهده  های امضا دولت رو ازايند. شو
گاه معاهده از  زيرا صلح جهانی به آن بستگی دارد. آن اندکردهتأکید  «ها و مردم جهان میان ملت

ها در  آن بتواند با اتکا بر« هوانوردی کشوری»که برای اينآن خواسته است ة کنندامضای ها دولت
برابری »اصل ة ونقل هوايی بر پاي و خدمات حمل «پیشرفته»و  «منظم»و  «ايمن» وضعیتی
« اصول»از  ای  تا به پارهفعالیت کند  «اقتصادی»و  «منطقی»ای  گونه به ،يابد استقرار «ها فرصت

 ند.کنمراجعه « ترتیبات»و 
 

 معاهده و سوابق رجوع به آن در ایکائو 0ماده تاریخی تدوین ة پیشین .2ـ1
د که هدف شو می مزبور نیز روشنة ماد 4(یمقدمات ی)کارهانويس پیشة تهیة با رجوع به پیشین

 از هوانوردی کشوری در جهت اهدافیها  سوءاستفادة دولتاصلی از انعقاد معاهده، جلوگیری از 
که از  4ماده باشد. در واقع هدف ها  است که امکان دارد تهديدی برای امنیت ساير ملت

يکی از اهداف ايکائو بیان شد اين بود که  عنوان بهت گرفته و أدولت کانادا نشة نويس اولی پیش
از هوانوردی کشوری که موجد  هسوءاستفاداز احتمال »و سپس ايکائو  سازمان آتی يعنی پیکائو 

و مؤثرترين مشارکت را در ايجاد و حفظ نظام  ،شود ممانعت ها می تهديد نسبت به امنیت ملت
ة جانب نويس بعدی که پیشنهاد سه با اين حال در پیش 5.«کنددائم امنیت جمعی را فراهم 

، شد ارائهو در همان اجالس به کنفرانس  امريکا، انگلیس و کانادا بودة اياالت متحدهای  دولت

 
3. Abeyratne, Ruwantissa, Aviation Security Law, Springer, 2010, p. 198. 

4. Travaux préparatoires 

5. Ibid. 
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نقل هوايی را  و استفاده از حمل ،عضوهای  دولت»و پیشنهاد شده بود  تهعبارات آن تغییر ياف
به نظر يکی از شارحان  6.«شمرند می مردود الملل بینابزاری برای سیاست ملی در روابط  عنوان به

ممنوعیت جنگ  معاهدةاين عبارات در عمل تکرار متن  ،ابی راتنه روانتیساشیکاگو  معاهدةاخیر 
شناسند. در  می کلوگـ  بريان معاهدةنظران آن را به بود که عموم صاحب 1291اوت  92در 

کرده انکار  «جانبه زار سیاست ملی در روابط دواب عنوان به»کنندگان جنگ را امضا ،اخیر معاهدة
 «اهداف مغاير با مقاصد کنوانسیون» تگرفته که عبارز همین نکته نتیجه اين نويسنده ا 2بودند.

  1.«تهديد امنیت عمومی است»اصولی به معنای  طور بهشیکاگو  معاهدة 4ماده در 
تواند با استناد به شواهدی در آن زمان واقعیت داشته باشد و  می گیری اگرچه اما اين نتیجه

نمايد بازگو کند، ها  تواند متوجه ملت یم تهديدهای محتملی را که هوانوردی کشوری امنیتیة جنب
 2مطابقت داشته باشد سد با عبارات کلی که دست آخر در متن ماده به کار گرفته شد، نمی به نظر

کنندگان امضاتمامی محتوای عبارت و اهداف مورد نظر ماده را از نظر تواند نمیزيرا اين برداشت 
باشد در متن ماده  4ماده اين برداشت از  حاکی ازکنوانسیون بازتاب دهد. همچنین واژگانی که 

 4همین برداشت را از ماده ها  نمايندگی دولتهای  هیئتة شود. در صورتی که هم نمی مشاهده
از هواپیمايی کشوری را به کاربردهای نظامی از هواپیما و  سوءاستفادهداشتند و مصاديق می

کرد و نیازی به  شور مذکور کفايت میدانستند، شايد متن پیشنهادی سه ک هوانوردی می
با   انواع موارد ناسازگار عالوه با توجه به تعدد وبخشیدن به آن نبود. بهتجديدنظر در آن و کلیت

تنوع تهديدها در وضعیت کنونی که ثبات نسبی  نیز اهداف کنوانسیون و اصول مورد نظر ايکائو و
تهديدهای  اق ناسازگاری با اهداف کنوانسیون،تنها مصدکه توان گفت  نمی در جهان وجود دارد،

 4ماده از ظرفیت غنی توان  می، نگارندگانة به عقید امنیتی برای هوانوردی کشوری است.
در  ويژه بهتوان تهديدهای امنیتی وضعیت موجود جهان را  نمی اگرچه هنوز .بیشتری بردهای  هبهر

ة رسد محدودکردن استفاد نمی به نظر، کرديا انکار گرفت هوانوردی کشوری ناديده ة عرص
  بینانه باشد. واقع اندازد اقداماتی که امنیت هوايی را به خطر می نادرست از هوانوردی به

ه شدگاه مشاهده ن دانان معتقدند که در سوابق سازمان هیچ همچنان برخی حقوق ،با اين حال
استناد به آن در  درای  نمونهحتی  شیکاگو مورد استفاده قرار گرفته باشد و معاهدة 4ماده است که 

 
6. Ibid., The wording was to read: “Each member State reject the use of civil transport as an instrument 

of national policy in international relations”. 

7. As an instrument of national policy in their mutual relations. 

8. Ibid. 

9. Article 4 -Misuse of civil aviation: Each contracting State agrees not to use civil aviation for any 

purpose inconsistent with the aims of this Convention. 

کنند که از هوانوردی کشوری برای مقاصدی که  کشورهای متعاهد توافق میة سوءاستفاده از هوانوردی کشوری: کلی 4 ماده
 «.استفاده نکنندبا هدف اين کنوانسیون مغاير باشد 
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به  (C-WP/8217) سند و تنها در يک نوبت ايکائو در 12از هواپیما وجود ندارد سوءاستفادهموارد 
 مايکل مايلدآن سند يعنی پروفسور ة کنند اين استناد به اعتقاد تدوين 11ارجاع داده است. 4ماده 

که مقصود از  است آن نشانگر 4ماده تدوين ة بندی است که پیشین بر اين جمعبتنی م 1216در 
ها  تهديد برای ايمنی و امنیت ملت عنوان بهجلوگیری از استفاده از هوانوردی کشوری  ،اين ماده

او  رو ازاين .(کلوگـ  انيبر معاهدة)است  1291اوت  92 «نفی جنگ» معاهدةمبتنی بر  که خود بود
پروازهای تحويلی يا » مثال در مورد طور به 4ماده کارگیری تاريخی بهة نتیجه گرفته که سابق

 رو ازاين .تاريخی همخوانی نداردة بسیار دور از ذهن است. به عبارت ديگر با آن سابق 19«انتقالی
گونه که  از هوانوردی کشوری به حساب آورد. البته همان سوءاستفادهنبايد اين پروازها را مصداق 

 .ننددا می و آن را ناقص ندبا اين برداشت از ماده موافق نیستنگارندگان  ،تر نیز بیان شد پیش
نداده است اما شايد  ارائهاز هوانوردی کشوری  سوءاستفادهحلی برای مشکل  راه 4ماده 

مذکور جزو اصول حاکم بر هوانوردی کشوری ة رسد ماد می ايرادی به آن وارد نباشد زيرا به نظر
 معاهدة (9)هماد)موضوع بر قلمرو هوايیها  مانند حاکمیت دولت ،است که در کنار ساير اصول

در اين مورد به ساير مواد  و دکن ارائهحل مشخصی را در همان جا  رود راه نمی انتظار 19(کاگویش
از هوانوردی را بايد در مصاديقی  سوءاستفادهيعنی معنای  ؛مکرر رجوع شده است 9ماده  ازجمله

 
10. Milde, Micheal, “Rendition Flights and International Air Law”, International Comparative Law 

Quartely, vol. 42, 2008, p. 14. 

در مورد موضوع  1216وششم مجمع عمومی در سند کاری کمیسیون حقوقی است که به اجالس بیست ،سند مورد اشاره .11

های عضو تصمیم گرفت  بر پیشنهاد تعدادی از دولت خود بنا 112 ةشورا در جلس ارائه شد.« از هوانوردی کشوری سوءاستفاده»
تهیه و  C-WP/8217ة دبیرخانه گزارشی را به شمار ،کاری خود قرار دهد. در اجرای اين تصمیم ةدر برنامرا که موضوع مزبور 

حقوقی ة سی و تصمیم قرار گرفت. به دنبال آن مجمع عمومی به کمیتشورا مورد برر 111ة ارائه کرد. اين سند در جلس
المللی در  بهبود ايمنی هوانوردی کشوری و همکاری بینبر  ،د. در اين سندکنمأموريت داد تا اين موضوع را با اولويت بررسی 

با سوءاستفاده از هوانوردی کشوری، طور تلويحی راهکار مقابله  . به اين ترتیب بهشداين زمینه طبق کنوانسیون شیکاگو تأکید 
خطرانداختن ايمنی المللی اعضای ايکائو تلقی شده است. بنابراين به افزايش ايمنی هوانوردی کشوری از طريق همکاری بین

 شود. کارگیری سالح علیه هواپیمای کشوری، سوءاستفاده از هوانوردی کشوری محسوب می هوانوردی با رفتارهايی از قبیل به

12. Rendition flights 
يعنی انتقال يا تحويل يا تسلیم يک فرد واقع در  Deliveryدر برخی موارد معادل  Renditionة واژ ،مايلدطبق توضیح دکتر 

رسیدگی به دعوای استرداد ة چنین تحويل يا انتقالی نتیجممکن است قلمرو قضايی دولتی به قلمرو قضايی دولتی ديگر است. 
توکیو در مورد جرائم و  1269معاهدة  2 گونه که در ماده همان ؛قضايی خاصی باشدة فیزيکی شخصی به حوزرسمی يا تحويل 

هواپیما)خلبان( اجازه داده شده است هر شخصی را که در مورد وی داليل ة برخی اعمال ديگر ارتکابی در هواپیما به فرماند
مرتکب شده، به دولت محل فرود هواپیما تحويل دهد.  ک را در هواپیماای برای اين باور وجود دارد که جرمی خطرنا کننده قانع

مناسب ديده  Rendition flightsرو نويسندگان عبارت پروازهای انتقالی يا تحويلی يا استردادی را برای عبارت انگلیسی ازاين
 اند. و پیشنهاد داده

See Milde, op.cit., p. 1. 
13. Article (2) of Convention on International Civil Aviation: For the purposes of this Convention, the 

territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the 
sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State”. 
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قانونی در سراسر کنوانسیون  يا برای ساير اهداف غیر «استفاده از هواپیما برای اهداف مجرمانه»مانند 
 مورد در ونیکنوانس گرچهحال،  . به هرکردجستجو  14شدبعد منعقد های  يا ساير معاهداتی که در سال

 ناقض یها تیفعال ريسا اي يیجنا یها تیفعال یبرا یکشور یمایهواپ کي که یخاص یها  تیموقع
شود ساکت است، متضمن  ها می درگیر آن فعالیت اي ردیگ قرار استفاده مورد یعموم نظم و قانون

و رعايت نظم ها  است که ضمانت اجرای مؤثری برای قوانین قابل اِعمال دولت مقررات متعددی
های  فعلی کنوانسیون، دولت همچنین مطابق مقررات 15.استتوسط هواپیماهای خارجی  ها نآعمومی 

هواپیماهای کشوری در جهت اهداف  هصالحیت کامل برای جلوگیری يا ممانعت از استفاد از عضو
 غیرقانونی برخوردارند. 

که هايی   بینی شیکاگو در قالب پیش معاهدة 4ماده نظر از تبیین عملی  رسد صرف می به نظر
 صورت گرفته است، 16معاهده  95 هماد( ب) و بند 19، 19، 11، 2، 5 در مواد در ساير مواد يعنی

کارگیری هواپیما برای اهداف مجرمانه بر مفهوم اقدامات مغاير با اهداف  اقداماتی همچون به
ديگر از هوانوردی کشوری است داللت دارد. به  سوءاستفادهکنوانسیون که در واقع متضمن 

آيد. با اين  می عبارت اخیر يکی از انواع اقدامات ناسازگار با اهداف کنوانسیون به شمار ،سخن
معاهده  4ماده ها، علت تشريع  اين پرسش همچنان باقی است که با وجود وضع اين مقرره ،حال

کارگیری هوانوردی کشوری برای اهدافی  چیزی بیش از جلوگیری از به ،چیست؟ آيا علت آن
کافی و ممکن در ة انند مبارزه با قاچاق، تروريسم و اقدامات امنیتی و جنگی نیست که به اندازم

 تمهید صورت گرفته است؟ ،بینی مقررات ضروری معاهده با پیش
 

  از هوانوردی کشوری سوءاستفادهمفهومی  چارچوب .2

شیکاگو و  معاهدة در «سوءاستفاده از هوانوردی کشوری» حال که تعريف حقوقی از عبارت غیرفنی
ه نشده است برای درک چارچوب مفهومی آن ابتدا سیر تاريخی تفکرات المللی ارائ بینساير اسناد 

را در مورد  که تعابیر مختلفی شودمی ی بیانالملل بیندانان  نظرات حقوقة ینياين مفهوم در آة دربار
اند  ه يا مصاديقی را برای آن ذکر کردهکردنادرست از هوانوردی کشوری اظهار ة يا استفاد سوءاستفاده

 شیکاگو معاهدةمکرر  9ماده . سپس به تحلیل آيددست به فهمی درست از آن  ،تا به اين ترتیب
  .است شده ذکرآن  در یکشور یاز هوانورد سوءاستفاده قياز مصاد یککه ي شودخته میپردا 

 
 های توکیو، الهه و مونترال است. کنوانسیون ،منظور .10

15. Abeyrtne, op.cit., p. 199. 
ها، قابلیت  ای، تعیین مناطق ممنوعه توسط دولت حق انجام پرواز غیربرنامهاين موارد است: به ناظر ترتیب اين مواد به .16

هايی که   های متعاهد و محدوديت اجرايی مقررات هوايی، وضع مقررات هوايی، مقررات ورود و خروج هواپیما به سرزمین دولت
 کنند. ها عبور می آن آيند يا از فضای فرود می شانهواپیماهايی که در سرزمینبا ها برای حمل بار  دولت
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 از هوانوردی کشوری  سوءاستفادهسیر تاریخی مفهوم  .1ـ2

 از هواپیما ها  دولتامنیتی  برداری نظامی ـ بهره .الف
ی هوانوردی کشوری در شیکاگو در الملل بینکننده در کنفرانس تدوين کنوانسیون  ی شرکتها ئتیه

 در اروپا و شرق آسیا جريان داشت، تمام ن زمانآکردند که جنگ که در  می بینی پیش 1244
اقدامات غیرقانونی ها  صلح برقرار خواهد شد. اما برای آنان متصور نبود که بعدزودی شود و به می

در هواپیما و علیه ايمنی هوانوردی کشوری و تأسیسات هوانوردی در چارچوب  (ها دولت نه)و افراد 
، خرابکاری در هواپیما يا در تأسیسات (يیماربای)هواپآور برای هواپیما  قانونی زيان اقدامات غیر

در آمیز   اندازد، اقدامات خشونت اطالعات نادرست که ايمنی هواپیما را به خطر میة انوردی، مخابرهو
جا از  برداری نابه دهند، بهره ه میئکشوری ارا المللی  که خدمات هوانوردی بینهايی   فرودگاه

 ،ايکائو ارانذانگیبنهوانوردی کشوری برای مقاصد جنايی انجام خواهد گرفت. بنابراين از ديد 
شد که  می خالصهها  نادرست از هوانوردی عمدتاً در اقدامات احتماالً امنیتی و نظامی دولتة استفاد

 بهاند و  های پس از اختراع هواپیما تا جنگ دوم جهانی شاهد آن بوده پیش از اين نیز طی سال
کنندگان  واقع تدوينه بود. در شدنقلی کشورها تبديل  و های غیرحمل برای تحقق سیاستای  وسیله 

قصد داشتند به اين وسیله از تداوم آن رويه در دوران پساجنگ دوم جهانی  کنوانسیون شیکاگو
 خدمت اهداف هوانوردی کشوری قرار دهند. هوانوردی کشوری را منحصراً جلوگیری کنند و

 

 از هواپیما برای مقاصد مجرمانه افراد برداری بهره .ب
از  سوءاستفادهبه ابعاد جديدتری  ،«تجاریة حوز»در  «از هواپیماافراد برداری  بهره سوء» رفتهرفته

ة اذهان متوجه مصاديق جديدی شد و از مفهوم اولی رو ازاينهوانوردی کشوری بخشید. 
توان اين نوع اقدامات  می اگرچه ناروا از هوانوردی کشوری دور شدة استفاد يعنی برداری بهره سوء
از هوانوردی  سوءاستفادهمفهوم ة مايگیرند هم جزيی از درون می هواپیما انجامة وسیل بهکه را 

ی و مصداقی جايگزين مفهوم کلی، ئاين برداشت جز دانست اما بايد توجه داشت که کشوری
که  روانتیسا آبی راتنهمانند برداشت دکتر  د ـشوستفاده از هواپیمايی کشوری نا ءاولیه و اصیل سو

جايی مواد مخدر از طريق هوا، تخلفات  به زشتی جرم جا» گويد: می رود که می تا آنجا پیش
اين تخلفات به هواپیماربايی، تخريب ممکن است زند.  جرايم جنايی را دامن می گوناگون و

ها و  رفتن جان انسانآن ازدستة د که نتیجشوواپیما و ساير جرايم منجر ه یریرهگهواپیما، 
 اين جرايم، از ديدگاهی کلی محتمل است که رو ازاين. است ساتیتأسها و  نابودی ساختمان

 ،مثال طور به .با اين نظر مخالفت شده استاما  12.«شوند از هوانوردی کشوری نامیده  سوءاستفاده
از  (Criminal use)مجرمانه ة ارتباطی به معضل استفاد ،معاهده 4ماده معتقد است که  مايلد

 
17. Abeyratne, op.cit., p. 203. 
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رد زيرا اين ماده به الزامات ندا  (Drug trafficking)رحمل مواد مخدهوانوردی کشوری همچون 
تواند به اين ماده برای توجیه دخالت در  نمی بنابراين يک دولت اشاره دارد.ها  ... و اقدامات دولت
در حال پرواز استناد کند، چون عمل افراد در  (یدولتریغ و یرنظامیغ یمای)هواپهواپیمای کشوریِ

  11از هوانوردی کشوری است. ها سوءاستفاده صالحیت شخصی آن ]هحوز[
 

 برای مقاصد نظامی آنکارگیری  نظامی علیه هواپیمای کشوری و به اقدامات .ج

 قانونی  امنیتی و غیر ـ
از هوانوردی کشوری پیشنهاد  سوءاستفادهبرای تبیین مفهوم هم  تعابیر متفاوت ديگریکنون  تا

برداری ناروا از هوانوردی  بهره» 12،«نامناسب از هوانوردی کشوریة استفاد» شده، همچون
91«مجرمانه از هوانوردی کشوریة استفاد»يا  92«کشوری

های نمايندگی در  هیئتکه تعدادی از  
مطرح  1214  هم ـ مجمع عمومی ايکائو در آوريل (هالعادفوق)اجالس وپنجمین اجالسبیست

در را  «هواپیمای تجاری یریرهگ» ،ها در شورای ايکائو دولتاز نمايندگان  ای  کردند و حتی عده
هوانوردی  معاهدة 999ة شمار پیشنهادی در مورد پیوستة متن مباحثات مربوط به اصالحی

تعدادی از نمايندگان کشورها در آن اجالس  ،اين زمینه د. همچنین درنکشوری گنجاند المللی  بین
يندهای ضروری برای جلوگیری از استفاده از هوانوردی ااين نگرانی را بیان کردند که بايد فر
بیش از  که برای حمل مواد مخدر ويژه بهبینی شوند،  کشوری برای اهداف غیرقانونی پیش

است. از نظر آنان بايد به اين مشکل پرداخت که  شده تهخی علیه بشريت شناجرمی جدّ ،گذشته
دفاع »را با موضوع « یریرهگت از هواپیمای تجاری به هنگام حماي» ،اصولی طور بهبايد چگونه 

ويژه  طور بهاين مشکل ة آشتی داد. دامن «ها و اجرای آن حقوق حقوق و نظم مورد نظر دولت از
مکرر کنوانسیون شیکاگو و پیوست  9 هشد که آيا ماد ها می از دولتای  هعدة دغدغ شامل

ها برای جلوگیری، تعقیب قضايی و  کافی را برای دولت 99حفاظتی آن، تدابیر 9ة شمار اصالحی
 94کنند؟ قبال اعمال غیرقانونی فراهم می برداری از هواپیمای کشوری در مجازات و بهره

يک بار ديگر هم شورای ايکائو در يکصدوهفدهمین و يکصدوهجدهمین نشست خود در  البته
د. کراز هوانوردی توجه  سوءاستفادهتحت عنوان  WP/1112ة گزارش دبیرخانه به شماربه  1216

 
18. Milde, M.,”Interception of Civil Aircraft vs. Misuse of Civil Aviation”, Annals of Air & Space Law, 

1986, vol. 11, p. 122. 

19. Improper use of civil aviation 

20. Improper use of civil aviation 

21. Criminal use of civil aviation 

22. Annex 2 

23. Safeguards 

24. Ibid. And also see R. Abeyratne, Convention on International Civil Aviation, A Commentary, 

Springer, 2013, pp. 75-94. 
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از هوانوردی کشوری در  سوءاستفادهضمن اشاره به طرح مشکل  ،خانهدبیرة مطالع نيا

 9پیوست  92ة اصالحیة در زمینها  مجمع عمومی و تالش (العاده)فوقوپنجمین اجالسبیست

مفهومی که  و 4ماده ر آنچه در مقدمه و چه در اکنوانسیون شیکاگو در مورد رهگیری هواپیما و تکر
و نیز  4برای متن ماده ها  دولتپیشنهادهای در اذهان بود و  1244هنگام تدوين کنوانسیون در 

 4ماده »که: کرد بندی تأکید  اين جمع ن زمان مجدداً برآآن برداشت جاری در های  محدوديت
اصولی به معنای  طور به «اهداف اين کنوانسیونمنظور مغاير با » کنوانسیون شیکاگو و عبارات

مکرر  9ماده مندرج در  ،«مغاير با اهداف اين کنوانسیون»است. اما عبارات  «تهديد امنیت عمومی»
تری دارد و نقض حقوق و نظم عمومی دولتی را که هواپیمای کشور خارجی بر فراز  معنای وسیع

که کنوانسیون شیکاگو  کردهمچنین اين نظر را مطرح  95.«دهد می د، پوششکنمیقلمرو آن پرواز 
ه، حاوی مقررات مؤثری هستند که شدمکرر تدوين  9ماده عرفی که در  الملل بینو مقررات حقوق 

برای منع يا جلوگیری از استفاده از هواپیمای خارجی برای اهداف ها  از صالحیت کامل دولت
وسومین اجالس در آورد. مجمع عمومی نیز در سی یم حمايت به عمل ناشقانونی در سرزمین غیر

ل سالح انهدام و ساير اعما عنوان بهاز هواپیما  سوءاستفاده»را تحت عنوان  1/99ة بیانی 9221
. اين بیانیه متضمن اين پیام بود که بايد اعمال کردصادر  «تروريستی مشمول هوانوردی کشوری

نوع جديدی از  ،مورد توجه قرار گیرد، و در عین حال در اياالت متحده،يافته ارتکاب تروريستیِ
های  مشی خط وها  نیازمند تالشاندند و ظهور رسة تروريستی به منصهای  تهديد را که سازمان

ة مجمع عمومی در بیانی 96.دکر يیشناساامنیت هوانوردی بود نیز ارتقای ة در زمینها  جدی دولت

 
25. See WP/8217(1986) 

26. See Assembly Res. 33/1(2001) 

راهکاری را برای مقابله با معضل  ،مهم بود که بدانند آيا چارچوب کنونی معاهدة شیکاگودر واقع برای اعضای ايکائو 
قلمرو هوايی آن که از را هايی مشارکت دارد که قوانین دولتی   دهد که در فعالیت سوءاستفاده از هواپیمای کشوری ارائه می

ها در اختالفاتشان با  وجود دارند که اين اصل را دولتهای متعددی  ويژه آنکه نمونه . بهکندنقض می گیرد،صورت میعبور 
اند. يک مورد آن شکايت کوبا علیه امريکا  های ديگر شکايت کرده اند که از سوءاستفاده دولت يکديگر مورد استناد قرار داده

های  متهم کرد. بیانیه 1226قانونی و مجرمانه در  است که اين دولت را به سوءاستفاده از هوانوردی کشوری برای اعمال غیر
عنوان هواپیمای کشوری ثبت زمانی که هواپیمايی را به ،که هر دولت متعاهدی کرددولت کوبا اين ديدگاه را مطرح می

ای که موافق با اهداف معاهده باشد به  گیرد که هواپیما را به شیوه معاهده را مفروض می 4 های ماده تمامی مسئولیت ،کند می
معاهده را با توجه به لزوم تبعیت از مقررات هوايی با الزام به اتخاذ اقدامات بازدارنده و  19 ن الزامات مادههمچنی .کار برد

ای مغاير با  کنند و اقداماتی که به شیوه المللی هوانوردی کشوری را نقض می هواپیماهايی که مقررات بینة تنبیهی علیه هم
انگارد.  گونه که کنوانسیون شیکاگو بیان داشته است، مفروض می باشد، همان ها و امنیت عمومی دوستی و تفاهم میان ملت

در مغايرت با هدف را رو دولت کوبا از شورای ايکائو درخواست کرد تا موضوع سوءاستفاده از هوانوردی کشوری ازاين
عمدی از هواپیمايی)يک  ةد. دولت کوبا سپس به سوءاستفادکنتر در معاهده مطرح شده است بررسی  کنوانسیون که پیش

طور خاص در قالب هوانوردی عمومی در حمل غیرقانونی مواد صورت کشوری ثبت شده و بههواپیمای سبک( اشاره کرد که به
که جرائم است زيست و ساير اقداماتی  محیط  تروريسم، تجاوز، هواپیماربايی، اقدامات ضد ،مخدر، قاچاق انسان و کاال
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سالح برای انهدام و ساير اعمال  عنوان بهرا استفاده از هواپیمای کشوری  سوء ،روشن طور بهمذکور 
تروريستی مشمول هوانوردی کشوری يا امکانات هوانوردی کشوری که جرائم شديد در نقض 

امريکا مخالف متن و روح  9221سپتامبر  11شوند، پس از حوادث  می محسوب الملل بینحقوق 
.اعالم کرد 44و  4مقدمه و مواد  ويژه بهری ی هوانوردی کشوالملل بین معاهدة

ة رو بیانی ازاين 92
معاهده، هوانوردی  4ماده عضو ايکائو مصراً خواست تا اطمینان يابند که طبق های  مذکور از دولت

ی هوانوردی کشوری به کار گرفته نشود و الملل بین معاهدةکشوری برای هیچ هدفی مغاير با اهداف 
سختی مجازات ند، بهکنمی سوءاستفادهانهدامی ة اسلح عنوان بههواپیمای کشوری از کسانی را که 

مساعدت، به علت يا ، ريزی و سازماندهی چنین اعمالی برنامهبه علت که هايی آن ازجمله ،کند
 91پاسخگو باشند. مجازات شوند و دادن مرتکبان بايدحمايت يا پناه

کارگیری هواپیما برای اهداف بر اين موارد، به پس از انعقاد کنوانسیون شیکاگو، عالوه
از  سوءاستفادهجاسوسی که البته پیش از جنگ جهانی اول نیز کاربرد داشت نیز به مصاديق 

وسائل الکترونیکی و ة شگرف در عرصهای  هوانوردی افزوده شد. اين بار با توجه به پیشرفت
کنوانسیون  4ماده در تفسیر  ابی راتنه ی کهطور بهتر شده بود،  رنگ ارتباطی اين نگرانی پر

نیت خصمانه برای اهداف جاسوسی نظامی   با يا بدون ،بیم از دخالت هواپیمای نظامی» ،شیکاگو
عبوری هواپیمای دولتی بر فراز سرزمین يک کشور بدون  را مستند و مجوز منع هر پرواز

ة اين نحو ،اين نويسندهة عقید به 92.]9ماده   (c)بند موضوع[داند می «خاص آن کشورة نام موافقت
هواپیماهای ای  همقايسه کرد که عبور آزاد پروازهای غیربرنام 5 هرا بايد با ماد 9ماده بیان 

قواعد جديدی معین  ،بینی کرده است تا برای دنیای پساجنگِ آزادی و صلح دولتی را پیش غیر
کارگیری تدابیر تثناها، به جای بهآن فضای جديد در مورد نقض قواعد يا اس کرده باشد زيرا در

گیری  تصمیم (الملل نیب)کردن هواپیمای متجاوز، بايد با استناد به حقوقساقط ازجمله 92خودياری
 صورت به کارگیری زور علیه هواپیماهای تجاری و دولتی غیرنظامی شود. از نظر وی نیز به

ة کشورها و نظاير آن در همها، جاسوسی هوايی ضمن عبور از قلمرو هوايی  کردن آن ساقط
نادرست از هوانوردی کشوری است. ة گذشته اتفاق افتاده است، استفادة سوانحی که طی چند ده

 نیچن ینابود بهمکرر  طور بهدر عمل در دفاع از قلمرو هوايی خود بدون عذرخواهی ها  دولت

                                                                                                                                        

کنند. روشن است که برداشت دولت  ها را مردود يا محکوم می المللی آن بینة شوند يا اعمالی که جامع المللی محسوب می بین
 قانونی متمرکز بود. کوبا از موضوع بر اعمال غیر

See C-WP/10588(25/2/97). 

27. See para.(2) of Declaration on Misuse of Civil Aircraft as Weapons of Destruction and Other 

Terrorist Acts Involving Civil Aviation (October 5, 2001). Available at: https://www.asil.org. 

28. Ibid., para. (3).  

29. Ibid., p. 43. 

30. Self-help 
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  91.اندکرده مبادرت يیماهایهواپ
 از ها دولتنادرست استفادة از هوانوردی کشوری را در  سوءاستفادهاو نیز  ،اين ترتیب به

ماده کند. همچنین برای تبیین  می در دفاع از خود خالصهها  تر دولتهواپیماها و واکنش نادرست
 ارائه 4ماده کنند و تفسیر ناقصی از  می مکرر استناد 9ماده  ويژه بهبا استناد به ساير مواد  4

زمانی که يک سازمان  ،دانان حقوقة به عقید .است آن و عمومیت یتنمايند که مغاير با کلّ می
هواپیمايی را با ثبت کشوری تنها برای انتقال کارکنان و وسائل بدون تمهید يا انجام  ،جاسوسی

 (انیزندانانتقال  ويژه به)علیه مردمآمیز   مانند اعمال خشونت  ،عمل حاکمیتی در قلمرو هوايی خارجی
 ، نیاز به مجوز ندارد زيرا در واقع در چنین پروازیگیردبه کار می يا انجام عملیات جاسوسی

و مسافرت گروهی کارکنان يک نیست  افراد که نیازمند مجوز «مسافرت گروهی»توان میان  نمی
ای  هطی پروازهای برنام ، يش را به عهده داشتهريزی و اجرا برنامه ،که آن سازمان سازمان سری 

ديگری از های  هی آن پروازها جنبيک هواپیما تفاوت قائل شد. با اين حال امکان دارد ورود سرّ
يک حاکمیت سرزمینی دولت خارجی را نقض کرده باشد، اما اين اقدام به معنای زيرپاگذاردن هیچ

ی سرّهای  . بنابراين پروازهای سازماننباشدای  هاز مقررات هوانوردی مربوط به پروازهای برنام
شوند، اگر مستلزم تمهید يا انجام اعمال  می حتی زمانی که با هواپیمای با ثبت کشوری انجام

دن اين واقعیت، کراما پنهان ند.هستحاکمیتی در قلمرو هوايی خارجی باشند، نیازمند مجوز 
د و شو یم رسانی به دولت درگیر تلقی از هواپیمای با ثبت کشوری بدون اطالع هعامدانة استفاد
اند که هوانوردی  متعهد شدهها  چون طبق آن دولت ،آيد می شیکاگو به شمار معاهدة 4ماده نقض 

حمله  طور همین 99است به کار نبرند.آمیز   ترديد صلح کشوری را خالف اهداف معاهده که بی
ايکائو از نظر شورای و نابودی آن، نظامی غزه در فلسطین  فرودگاه غیرارتش رژيم اسرائیل به 

نظر از امکان شکايت از مجرم  شیکاگو بود. صرف معاهدةهای متعاهد  اقدام عمدی يکی از طرف
ها،  رفتن احترام به حیات انسانگ جزايی عمل، اين اقدام در واقع ناديدهة ن جنبکردبا ملحوظ

 محسوب پاگذاشتن معاهدات مربوط به امنیت هوانوردی نیز  الملل و زير احترامی به حقوق بین بی
ه کردشود که مقرر  می کنوانسیون شیکاگو را يادآور 4ماده اين موضوع بار ديگر اهمیت  99.شد می

کنند که از هوانوردی کشوری برای مقاصدی که با  کشورهای متعاهد توافق میة کلی است:
 شده ذکر 44 ماده در کاگویش ونیکنوانس اهداف .دباشد، استفاده نکنن اهداف اين کنوانسیون مغاير

 نقل هوايی ايمن، منظم، کارآمد و اقتصادی.... و نیاز مردم جهان به حمل برآوردن: است
 

31. Ibid. 

32. Giemulla, Elmar Maria, “Chicago System: Genesis and Main Characteristics”, In: International and 

EU Aviation Law: Selected Issues, (eds.), Elmar Maria Giemulla and Ludwig Weber (Wolters Kluwer, 

2011, p. 54. 

33. Abeyratne, R., Aviation and International Cooperation: Human and Public Policy Issues, Springer, 

2015, p. 86. 
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 «از هوانوردی کشوری سوءاستفاده» مفهوم ،دانان اين دسته از حقوق شود از نظر می معلوم بنابراين
ة جنايی در حوزقانونی و جرائم  د و اين مصاديق هم در اقدامات غیرشومی تعیین در واقع با مصاديق آن

 شوند. می علیه هواپیما خالصه ها دولت و اشخاصنقل هوايی و نیز اقدامات و جرائم  و حمل
 

  مکرر کنوانسیون شیکاگو 3ماده تحلیل . 2ـ2
 «از هوانوردی کشوری سوءاستفاده»مفهوم دانان برای فهم  ديگری که برخی حقوق قيطر

ای  هشدن هواپیمای کرمکرر است که پس از ساقط 9ماده مراجعه به مفاد  ،اند پیشنهاد کرده
به تصويب  1214در  ،توسط هواپیمای جنگی اتحاد شوروی، برای الحاق به کنوانسیون شیکاگو

رسید. آنچه در اين ماده اهمیت خاص دارد اين است که در متن ماده های عضو ايکائو  دولت
خورد. در بدو امر  می به چشم 94«سیونناسازگار با اهداف کنوان برای هر هدف مغاير يا»عبارت 

ة در زمین ازجملهمکرر  9ماده نوعی ارتباط را بین دو ماده برقرار کرد زيرا بتوان ممکن است 

 بايد از استفاده ازها  داشته است که دولت علیه هواپیمای کشوری مقرر )سالح(کارگیری زوربه

 مورد)در مکرر 9ماده ( a) واقع در بند پرهیزند. دربحال پرواز  سالح علیه هواپیمای کشوری در

کنند که  های متعاهد اين حق را شناسايی می دولت» بیان داشته است: (سالح از استفاده از زیپره
از پرهیز نظامی در حال پرو آوردن به استفاده از سالح علیه هواپیمای غیرهر دولتی بايد از روی

. اين فتدیبجان سرنشینان و ايمنی چنین هواپیمايی به خطر نبايد  95گیریصورت ره و نیز درکند 
ها، مندرج در منشور  ای تفسیر شود که حقوق و تکالیف دولت مقرره به هیچ وجه نبايد به گونه

96«.ملل متحد را تغییر دهد
مکرر  9ماده البته تشخیص میان هواپیمای کشوری و نظامی که در  

 يرا در واقع استفاده از سالح تنها علیه هواپیمای دولتیمعاهده به آن اشاره شده ضروری است ز
مجاز يا ساير اقدامات ممنوع  د، آن هم زمانی که چنین هواپیمايی ورود غیرشوتواند عملی  می

که هواپیمای کشوری مورد  ده باشد. حال اين پرسش مطرح است که آيا در مواردیانجام دا
که تنها در مورد اين يا آن ممنوع است؟گرفته نیز استفاده از سالح علیه  قرار سوءاستفاده

پاسخ بر اساس مادة مورد بحث، . اين ترديد وجود دارد 92«مقاصد دولتی»سالح در  گیری از بهره
که وقتی گفت قیاس اولويت  توان با استفاده از وجود ندارد، ولی می روشنی برای اين پرسش

 
34. Art.(3) bis(b): “The Contracting States recognize that every State, in the exercise of its sovereignty, 

is entitled to require the landing at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory 
without authority or if there are reasonable grounds to conclude that it is being used for any purpose 

inconsistent with the aims of this Convention;…”.  
35. Interception 

36. Art. 3 bis(a): “The Contracting State recognize that every State must refrain from resorting to the use 

of weapons against civil aircraft in flight and that, in case of interception, the lives of persons on board 

and the safety of aircraft must not to be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying 

in any way the rights and obligations of States set forth in the Charter of the United Nations”. 
37. Governmental intentions 
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واپیمای دولتی ممنوع است، به طريق اولی علیه هواپیمای کشوری هم گیری سالح علیه هکار هب
گیری و ساير تدابیر اجرايی در ارتباط با مکرر که به مشکالت ره 9ماده زيرا  ممنوع است

مجمع عمومی  (العادهفوق)نشست وپنجمین نشستبیست درپردازد،  می هواپیمای کشوری در پرواز
 با اجماع به تصويب رسید.  1214  هم 12ايکائو در 
هر هدف مغاير با اهداف »آن عبارت برای ( d( و )b) که در بندهای 9 همتن ماد دربارة
 4ماده مفهومی جز معنای عبارت مندرج در ها  به کار رفته است، آيا عبارت اخیر در آن بند «کنوانسیون

ة دامن ،قطع طور بهدهد که  می آن نشانتدوين ة در پاسخ بايد گفت که گرچه پیشین؟ کنوانسیون دارد
گیری  کار متفاوت است، به 4ماده تر آن در  وسیعحیطة با  است و تر مکرر مضیق 9ماده عبارت در 

در  ،ذکر شد گونه که آيد زيرا همان می سالح علیه هواپیمای کشوری يکی از مصاديق آن به شمار
تنها به اين معنا به کار رفت که نقض عبارت نهوپنجم مجمع عمومی اين بیستالعادة  فوقاجالس 

ه است که در شدکنوانسیون بیان  44 مادهگونه که در مقدمه و  همان  ،است اهداف کنوانسیون شیکاگو
بلکه اين عبارت به هر نقض  ، پردازد می «کنوانسیون»به جای  «سازمان»آن به اهداف و مقاصد 

 طور بهخود های  کنندگان در اين نشست در بحث شرکت شود. می حقوق و نظم عمومی دولت مربوط
خاص به حمل غیرقانونی دارو، قاچاق، استفاده از سالح، حمل غیرقانونی افراد و هر جرم عمومی ديگر 

زير ة مکرر طی دو مقرر 9ماده مصاديق اهداف مغاير با کنوانسیون اشاره کردند. به اين منظور  عنوان به
 : کنداز هوانوردی کشوری جلوگیری  سوءاستفادهه است که از کرد سعی

قید و شرط موظف به تبعیت از دستور فرود يا ساير دستورها  هواپیمای کشوری بی کهنيا اول
پذيرند که برای ايجاد چنین تبعیت  می مکرر 9ماده ( c) متعاهد طبق بندهای  شده است زيرا دولت

 يا هواپیمايی که توسط يک متصدی عملیاتیها  شده توسط آنهواپیمای ثبتة وسیل بهاجباری 
متعهد به وضع  شود که محل اصلی کسب و کار يا اقامت دايم آن در قلمرو آن دولت است، می

 متعاهدهای  همچنین دولت 91.هستند های داخلی نامه تمامی مقررات الزم در قانون يا آيین
شديدی باشند و پرونده را های  ی مجازاتداراهايی   نامه پذيرند که نقض چنین قوانین يا آيین می

کند که هیچ متخلفی  می در مرجع صالح مطرح کنند. اين بند يک پادمان عملی را پیشنهاد
ثبت هواپیما محل حتی اگر آنان از صالحیت آن دولت فرار کنند بايد دولت  .ماند نمی کیفر بی

توان ترتیبات موجود يا آتی  می مقرره. در اجرای اين دهدتحت تعقیب و مجازات قرار ها را آن

 کرد؛ تتقويرا مربوط به استرداد متخلفان 
شرط به اتخاذ تدابیر مناسب به منظور  و قید پذيرند که بی می متعاهدهای  دولتة هم کهنيا دوم

 
38. Ibid., p. 203. 

و  54ماده  1 و بند 92ای را در اجرای ماده  های توصیه معیارها و رويه ،دانستن رهگیری هواپیماشورای ايکائو ضمن قانونی
 ها ابالغ کرده است. کنوانسیون شیکاگو تدوين و به دولت 22ماده 
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يا هواپیمايی که عامل ها  عمدی از هر هواپیمای کشوری ثبت آن دولتة سوءاستفادکردن هر ممنوع
م آن در قلمرو آن دولت قرار دارد، که محل اصلی تجاری يا اقامت دائ کندآن را ثبت می عملیاتی

  د.مناسب همراه خواهد بوهای  ترديد با مجازات ی چنین ممنوعیتی بیارذقانونگمتعهد باشند. 
 

 نقد نظرات ابرازشده .3ـ2

 4که در ماده  «کشورینادرست از هوانوردی ة ستفادا»نظرات باال، مفهوم عبارت ة مالحظ با
یت هوانوردی را به شود که کلّ از تخلفات و جرايم انفرادی را شامل می ای  مده، طیف گستردهآ

ها را تهديد و تأسیسات و  آفرينند که امنیت و جان انسان می اندازند و حوادثی را مخاطره می
 وارد است: اداتیاير 4 هماد د. اما به اين نوع برداشت ازکن می ها را نابود ساختمان
نادرست از هوانوردی ة اشخاصی که متعهد به عدم استفاد ،کنوانسیون 4 هطبق ماد کهنيا اول

در حالی که  ،ها و افراد هستند نه گروه (یحقوق یها تیشخص یعني)های عضو ند، دولتهستکشوری 
افراد هستند که مرتکب تخلفات  ،دانان متأخر نظر نويسندگان و حقوق  در قريب به اتفاق موارد مورد

 به شمار 4 هشکار در تفسیر مادآشوند و اين تناقضی  هوانوردی کشوری میة يا جنايات در عرص
 ناروا از هوانوردی کشوری منع کرده است.ة های عضو را از استفاد آيد زيرا کنوانسیون دولت می

کشوری را خواستار شده نه منع ناروا از هوانوردی ة منع استفاد ه،معاهد 4 هماد کهنيا دوم
 متن ماده قادر باشد دست نیست که مفسر در ای  گونه نشانه واقع هیچ استفاده از هواپیما را. در

. در قريب به اتفاق موارد، کندیت هوانوردی را تنزل داده و آن را تنها به هواپیما محدود کلّ
ند. در کنسوءاستفاده میاز آن عضو های  گروه و نه دولت که فرد يا هواپیماهای تجاری هستند
تصور کرد که هواپیمای  مصداق ديگری برای آنتوان  نمیدولتی   واقع جز در مورد تروريسم

اينکه تا   کار گرفته شود کما  ها و تأسیسات به سالحی علیه امنیت جانی انسان عنوان بهتجاری 
به حملة نیروهای نظامی يک دولت  رو ازاين 92کنون مصداقی برای آن مشاهده نشده است.

تأسیسات  جرايم قابل وقوع در هواپیما يا علیه هواپیما و هواپیمای تجاری و انواع تخلفات و
 شمار ناروا از هوانوردی تجاری بهة استفاد ،هوانوردی و نیز علیه سرنشینان هواپیماهای تجاری

 ند.شومعاهده محسوب  4 هآيد تا مصداق ماد نمی
علت د. کر کنوانسیون تفسیر مقدمةاين ماده را بايد در پیوند با عبارات مشابه در  کهنيا سوم
که پیشرفت آتی هوانوردی   از آنجا» که گفته شده: اين استمعاهده  مقدمةبه اولین بند مراجعه 

 
، ها و تأسیسات زدن به مردم و ساختمان عنوان سالح برای صدمهها در عملیات تروريستی هواپیما به گرچه افراد و گروه .34

 مکرر مورد بحث قرار گرفته است. 9 که از نظر حقوقی در چارچوب ماده اندکار گرفتهرا به  آن

See Robin Geiss, “Civil Aircraft as Weapons as Large-Scale Destruction: Countermeasures, Article 3bis 

of the Chicago Convention, and the Newly Adopted German “Luftsicherheitsgesetz”,  Michigan Journal 
of International Law, vol. 27, Issue 1, 2005, pp. 227-256. 
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ها و مردم جهان کمک  تفاهم میان ملت تواند به ايجاد و حفظ دوستی و المللی می کشوری بین
. اين «دشوتهديدی برای امنیت عمومی  ،ناروا از آنة تواند استفاد ايد و در عین حال میشايانی نم

 و فناوریهوانوردی کشوری از نظر ة مقام بیان اين مطلب است که رشد و توسع عبارت در واقع در
ها و  حیات اجتماعی نقش تأثیرگذاری بر روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملت نفوذش درة گستر
های برخاسته از جنگ  انکارناپذير در ايجاد و تداوم دوستی و تفاهم ملت ای  وسیله عنوان بهها  دولت

رغم نقش ، اما همین عامل بههستدوم جهانی دارد که نیازی ضروری بوده است و اکنون نیز 
 گونه که بشريت در را همان های هوانوردی  فناوریة ب توسعتواند نقش مخرّ می مثبت آن،

ها  برداری نظامیان برای تخريب تمدن های اول و دوم جهانی شاهد بوده و در عمل مورد بهره جنگ
کنفرانس  های حاضر در دولت ها قرار گرفته است، داشته باشد. همین واقعیت بود که و نابودی انسان

 ناروا مورد استفاده قرارگیرد صورت بهصورتی که  در  ،نامعلوم هوانوردی کشوریة ز آيندشیکاگو را ا
از هوانوردی کشوری  سوءاستفادهند و منع کردآن منعکس  مقدمة اين نکته را در هاآن نگران کرد.

و راهنمای ساير مقررات کنوانسیون  (ی)تجاريکی از اصول حاکم بر هوانوردی کشوری  عنوان به را
کنوانسیون ذکر کردند. در  4 هماد عنوان بهکه در فصل دوم به بعد و در فصل اول از بخش اول و 

ة هوانوردی تجاری را در کشورهايشان و نیز در عرصة های توسع ها هستند که زمینه واقع دولت
ها رشد  پرتو حمايت مادی و معنوی آنهای هوانوردی در  فناوریسازند و  فراهم می المللی  بین
های مختلف هوانوردی اعم از  برداری از آن را در حوزه ها هستند که چگونگی بهره  يابند و دولت می

ها و در  کنند و در روابط خود با ساير دولت ونقل هوايی، فرودگاهی، ناوبری و... تعیین می حمل
گذارند. به اين ترتیب روابط تجاری و  شراکت می به المللی  های بین ها و سازمان چارچوب پیمان
يا شده ها ايجاد  فناوریاز اين دست  گیریرهها با به دولتة روابط دوستان ،کل اقتصادی و در

ها از  دولتة سوءاستفادعکس سازد. به ها را فراهم می يابد و تفاهم و دوستی میان ملت گسترش می
های ديگر، روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان  ها و ملت علیه دولت (ی)تجارهوانوردی کشوری

دشمنی و نفرت ايشان از همديگر ة د و هوانوردی تجاری وسیلکنمی ها را مخدوش و تیره آن
 سعی در ،گیری دستی و پیش گرفتن، پیشد و هريک در مقام تالفی، اقدام متقابل و پیشیشو می

های اقتصادی و اجتماعی ديگران و  هوانوردی به وسايل تضعیف بنیانز آمی  های صلح فناوریتبديل 
ها بهترين مصاديق  کنند. اين ها می قراردادن زيربناهای مادی و معنوی ملتتهديد امنیت و هدف

 رود و ممنوع است. شمار میه ب «مغاير اهداف کنوانسیونة استفاد»
گونه که پیش از اين بیان شد با  همان  ،کنوانسیون 4 هتفسیر متأخران از ماد هکنيا چهارم

کردن آن به جنگ يعنی عبارت  محدود مورد در آبی راتنهآن ناسازگار است و سخن ة پیشین
بدون استدالل منطقی بیان شده است و تشابه »ـ های امريکا، انگلیس و کانادا  پیشنهادی دولت

پیمان يادشده و های  طرفة ارادتواند دلیل موجهی بر يکسانی  نمی معدودی از کلمات در متن
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کنندگان آن باشد.  شیکاگو و تدوين معاهدة 4ة ماده های اولی نويس دهندگان پیش پیشنهاد

ی مستقل مقرراتی را در خصوص امنیت هوانوردی و شرايط صورت بهمعاهده  1و  2 مواد عالوه،هب

ناظر بر شرايط صلح و  ،دهمعاه 4ماده رسد که  بینی کرده است. بنابراين به نظر می جنگی پیش
 مورد امنیت جهانی است در ازجملهخالف اهداف کنوانسیون  ،کارگیری هوانوردی کشوریبه
 ن باشد. آدون اينکه منحصر به ب

از موقعیت ضعیف  سوءاستفادهطلبی و  ديدگاهی قوی برای مقابله با فرصت کهنيا پنجم
 ،زد می موجها  جهانی، نزد برخی دولت يافتن جنگدر فردای پايانها  هوانوردی اغلب دولت

اين دولت  ةسوءاستفادمخالف اياالت متحده تالش داشت تا مانع از ة که انگلستان در جبهیطور به
سالم های  هپرواز در فرودگاة شود که در جنگ هیچ آسیبی نديده بود و هزاران هواپیما و خلبان آماد

در دسترس با شعار آزادی هوا و لیبرالیسم  ر تجاریِبازا عنوان بهشده را داشت تا اروپای ويران
بودن قلمرو . اين رقابت بر سر آزاد يا بستهکندنظامی تصرف  هوانوردی غیرة اقتصادی در عرص

رفت به شکست  می قدر باال گرفت که خارجی آنهای  هوايی کشورها به روی فعالیت دولت
کنفرانس شیکاگو بینجامد و ديگر بار امريکا از ورود به کنوانسیونی اروپايی همچون کنوانسیون 

حاکمیت کامل و  ،کانادايی هیئتپاريس به همین دلیل اجتناب کند. اما با پادرمیانی  1212
پروازهای  6 همادتثبیت شد و با عباراتی سلبی در  1ماده بر قلمرو هوايی خود در ها  انحصاری دولت

گانه در  دو و پنجهای  موضوع آزادی 42،شددر معاهده به اجازه و مجوز خاص موکول ای  هبرنام
های  هنام به موافقتای  هبرقراری پروازهای برنامها  جای گرفتند و در آن 41کنوانسیونهای  پیوست

متعاهد شناسايی های  برای دولت 2 هدر ماد 49دولت محول شد. همچنین حق رد کابوتاژ ة جانب دو
  49.ابندرأی آن کشور به پیروزی روشنی دست يهمهای  تا به اين ترتیب انگلستان و دولت شد

شديد سیاسی و اقتصادی برای سیادت بر هوانوردی جهان در زمان ة به اين ترتیب، مبارز
 نشانگردآمده در کنفرانس جريان داشت و همین نکته های  تدوين کنوانسیون میان دولت

ماهیت  ،در واقع ماهیت اقتصادی داشته و در بدو امر از هوانوردی سوءاستفادهة دهد که مقول می
از هوانوردی  سوءاستفادهمورد نظر نبوده است، گرچه  سوءاستفادهة نظامی و امنیتی و مجرمان

 ،ردآو تواند چنین آثاری هم به دنبال می کشوری از اين ابعاد نظامی و امنیتی خالی نیست و

 
40. Art.(6): “Each Contracting State shall have the right to refuse permission to the aircraft of other 

Contracting States to take on its territory passengers, mails and cargo carried for remuneration or hire and 
destined for another point within its terriory…”. 

41. International Air Services Transit Agreement, 1944, and International Air Transport Agreement, 1944. 
نقل هوايی خارجی کابوتاژ  و کردن مسافر، پست و بار در قلمرو سرزمینی يک کشور توسط متصديان حمل به سوار و پیاده .02

(cabotage) شود. گفته می 

 .96-92، صص 1922نهاجا، چاپخانة ، الملل هوايی بین ای بر حقوق مقدمهحسین؛  نواده توپچی، ن.ک: .03
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 ارانذانگیبنة خورد که هوانوردی کشوری به خالف نیت اولی می گونه که امروزه نیز به چشم همان
 ه است.شدعلیه برخی ديگر ها  و سلطه و فشار برخی دولت سوءاستفادهمعاهده، ابزار 

 

 در پرتو اصول کنوانسیون شیکاگو از هوانوردی کشوری سوءاستفادهمفهوم  .3
گفته و در عین حال جامع از  پیشهای  دستیابی به درکی متفاوت و نه کامالً مغاير با برداشت یبرا

شیکاگو آمده و  معاهدة مقدمةکه در « یالملل بیناز هوانوردی کشوری  سوءاستفاده» عبارت
يادشده به کار رفته  معاهدة 4ماده که در عنوان « سوء از هوانوردی کشوریة استفاد»عبارت 

معاهده به آن اشاره شده و تفصیل آن  مقدمةاست و فهم موارد ناسازگار با اهداف معاهده که در 
معمول در های  توان موارد نقض معاهده را که با تحمیل تحريم می ه،شدآن بیان  44ماده در 
مصاديق بارز  وانعن بهمغاير با اهداف آن است،  شکاراآافتند و  می هوانوردی اتفاقة حوز

اهداف ناسازگار با اهداف »اين برداشت و تفسیر از عبارت  از هوانوردی دانست. سوءاستفاده
بخشیدن به ، با بسط معنايی و جامعیتآن آمده است 4ماده که در مقدمه و در  «کنوانسیون

 از هوانوردی کشوری در بستر مفهوم اصیل آن در پرتو هدف و موضوع سوءاستفادهمفهوم 
اذهان را متوجه مصداق  44،«تفسیر تکاملی معاهدات»ويژه با اتکا به مبانی هکنوانسیون مذکور و ب

سالح از طريق  ةکند که محدود به جنگ يا استفاد می از هوانوردی کشوری سوءاستفادهنوين 
با ها  هوانوردی کشوری نیست، بلکه در طول زمان متحول شده و رخ داده است و بعضی دولت

ة يازند زيرا به گفت می دستها  ی به آنالملل بینة در عرصهايی   و ظرفیتها  استفاده از توانايی
 45.«ه دهندارائ 4ماده عضو ايکائو تفسیری مورد وفاق از های  الزم نیست که دولت» لديما کليما

عالوه بر  ه داد کهمتفاوت معقولی ارائهای  توان تفسیر می مورد بحثة او معتقد است که از ماد
 با تفسیر مترقیانه از آن که روزآمد باشد، سازگاری داشته باشد. ،تطبیق با مفاد آن

ناروا از هوانوردی کشوری ة يکی از موارد ناسازگار با اهداف معاهده که استفاد ،اين استدالل با
ی از هوانورد سوءاستفاده ،شود و به اين دلیل می و تهديدی برای امنیت عمومی تلقی محسوب
يکی  ،ن آنکرداست. برای تبیین و مستدل هوانوردیهای  ی است، اِعمال تحريمالملل بینکشوری 
قانونی  از هوانوردی با اِعمال غیر سوءاستفادهيافتن اين است که چگونگی تحققها  از روش

 در اينجا تنها به ذکر اصولی .بشودهوانوردی در پرتو اصول و اهداف معاهده مطالعه های  تحريم
اصل  ـ1 مغايرت دارند:ها  آن با هوانوردیهای  که تحريمشود می ختهپردا  از کنوانسیون شیکاگو

 
اختالف در خصوص قضیة الملل در پرتو  تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین»دوست؛  محسن و وحید رضا محبی، .00

و  پايیز، 59ة ، شمارودومسال سی، المللی حقوقی بین ة، مجل«رانی و حقوق مربوط به آن )کاستاريکا علیه نیکاراگوئه(کشتی
 .2ص  ،1924 تابستان

45. Ibid., p. 15. 
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از هوانوردی  سوءاستفادهاصل منع  ـ9 ؛(ونیکنوانس 1ماده )موضوع ها حاکمیت کامل و مطلق دولت
 6 هماد)موضوع پروازیهای  اصل برخورداری از آزادی ـ9 ؛(ونیکنوانس 4ماده )موضوع کشوری

اصل لزوم تسهیل  ـ6 ؛ و(ونیکنوانس 19 و 19 ،11مواد)موضوع اصل عدم تبعیض ـ4 ؛(ونیکنوانس
 . (ونیکنوانس 99 و 99 مواد موضوع)امور هوانوردی 

با مفاد ها  آنآمیز   گیرد در صورت اجرای تبعیض می تأنشها  موارد که از حق حاکمیت دولت نيا
شیکاگو  معاهدةيکی از اصول قطعی  ،اصل عدم تبعیضترديد  معاهده مغايرت خواهد داشت زيرا بی

که در حالت جمعی  است عضو معاهده با يکديگرهای  رفتار دولتهای  هآيد و يکی از پاي می شمار به
مفاد اين  رو ازاينی هوانوردی تجلی يابد. الملل بینة جامعة نمايند عنوان بهبايد در اعمال سازمان ايکائو 

نقل هوايی بر اساس تساوی  و ی حملالملل بینبرقراری خدمات » صورت بهکنوانسیون  مقدمةاصل در 
 ذکر شده است و نیز در قالب يکی از اهداف ايکائو يعنی «و فعالیت سراسری و اقتصادیها  فرصت

صراحت بیان شده است. کنوانسیون به 44ماده ( g) در بند «عضوهای  رفع تبعیض بین دولت»
عضو و برخورداری های  تضمین رعايت کامل حقوق دولت»( آن نیز از f) در بندگونه که  همان

هوانوردی سخن ة در عرص «فعالیتة برابر و عادالنهای  ی هواپیمايی از فرصتالملل های بین شرکت
هوانوردی در جهت اهداف مغاير با های  گفته شده است. نقض اين اصل در خالل تحمیل تحريم

مسافرتی و های  ايجاد محدوديت رو ازايند. شو می از هوانوردی محسوب تفادهسوءاس ،مقاصد ايکائو
و نیز بدون مجوز شورای امنیت که آمیز   تبعیض صورت بهمنع پرواز به قلمروهای هوايی کشورها 

و  است شده باشد، نقض اصل عدم تبعیض طبق منشور ملل متحد صادر 95 هدرستی مطابق مادبه

 دارد. میرا از فعالیت برابر و منصفانه بازهواپیمايی های  شرکت

به منظور تدوين  1244کننده در کنفرانس شیکاگو در  امريکايی شرکت هیئتکه  گونههمان
های  ها بر فضای باالی سرزمین و آب م حاکمیت دولتشیکاگو اظهار داشت که حق مسلّ معاهدة

و ها  بین ملت همراودات دوستانبه ها  حتم بايد از طريق پیوستن دولت طور بهسرزمینی 

برای برقراری روابط و انجام تجارت با يکديگر ها  شناختن جهانی حقوق طبیعی دولترسمیتبه

  46آمیز مخدوش کرد. توان با رفتارهای تبعیض نمی انجام شود، اين حق را
تأمین و تسهیل امور هوانوردی به دلیل وابستگی متقابل  ،هوانوردیهای  تحمیل تحريم با

د و به دلیل پیوستگی شو می مندی از اين خدمات و تسهیالت مختل کشورها به يکديگر در بهره
ند. در بی می لطمه ی در هوانوردیالملل بینامر ايمنی هوانوردی در سطح جهانی، ايمنی 

کمک  ،ناوبری ،هواشناسی ،مخابراتی ،اطیخدمات ارتب ،آفرينی قطعی تبادل اطالعات نقش
های  هاطالعات را ،ها خلبانان به نقشه ،ها ها، فرودگاه ضرورت دستیابی شرکت ،ناوبری هوايی

 
46. Proccedings of the International Civil Aviation Conference, 8th Edition, Year 2000, Doc.7300/8, vol. 

1, p. 55. 
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مراقبت از پرواز  و در امر هدايت هواپیماهاها  ب آنتقرّهای  طرح ،ها اطالعات فرودگاه ،هوايی
هوانوردیِ کشورها، اين های  که با تحريم  در حالی ،بر فراز کشورها ترديدی نیستها  ايمن آن

هواپیمايی دريغ شده است و به سوانح و حوادث هوايی انجامیده های  و شرکتها  موارد از دولت
های  هدر رفته و موجبات ايجاد مسئولیت دولتها  جان انسانها  است که در پی وقوع آن

دستیابی به ايمنی و امنیت ه است. يکی از موانع جدی بر سر راه کردکننده را فراهم  تحريم
هوانوردی خود و  فناوریبرای ارتقا يا حتی ها  ، اين واقعیت است که تالش برخی دولتهمگانی

سیاسی مشابه در امور تجاری عادی های  يا دخالت کوتيبا، امبارگوهوانوردی با های  زيرساخت
ة وضعیت هوانوردی خويش را در هم یلی و تمايل به ارتقاتسهیالت ماها  حتی زمانی که آن

رسمی اين موضوع را در اجالس  طور به کم دو دولت دست 42شود. می دارند، خنثیها  جنبه

، شددر مونترال برگزار  9224دسامبر  1سپتامبر تا  91وپنجم مجمع عمومی ايکائو که از سی

به هواپیمايی ها  سیاسی از دستیابی برخی دولتة آنان ابراز داشتند که اين مداخل 41مطرح کردند.
ای  هدر صورتی که چنین هواپیمايی قطع ،که در اياالت متحده يا هر جای ديگری ساخته شده

 ـ وری هوانوردیافنهای  هکند. اين مداخله که در تمامی جنب می امريکايی داشته باشد، جلوگیری
و  42ناوبری جهانیای  هماهوارة ربوط به ساماناويونیک، تجهیزات ارتباطات ناوبری، تجهیزات م
گیرد،  می رسان صورت ملیتی سوخت چندهای  حتی در فروش سوخت هواپیما توسط شرکت

 معاهدةآيد زيرا طبق مقدمه، هدف  می از هوانوردی به شمار سوءاستفادهترديد از مصاديق  بی
 است و «و کشورهای جهانها  بین ملتها  وجودآوردن دوستی و تفاهم و حفظ آنبه»شیکاگو 

 . است «یعموم تیامن یبرا یديتهد ،یالملل نیب یاز هوانورد سوءاستفاده»
 اجماع کامل خود را به نیاز به انطباق استانداردهای ايمنی و امنیت ابرازها  در حالی که دولت

 استانداردهای الزمدر مورد دستیابی به ها  دارند، در مورد تبعیض آشکار نسبت به برخی دولت می
شیکاگو باشد که  معاهدة مقدمةبايد ها  بخش برای تمامی دولت کنند. اصل الهام می مسامحه
جدی به ايجاد و  طور بهتواند  می یالملل بینپیشرفت آتی هوانوردی کشوری »ه است کرداذعان 

از اين مطلوب است که »و  «و مردم جهان کمک کندها  حفظ دوستی و تفاهم میان دولت
و مردم ارتقا يابد که صلح ها  جلوگیری شود و اين همکاری میان دولتها  درگیری بین دولت

 52.«جهانی به آن بستگی دارد

 
47. Milde, M., “Aviation Safety and Security-legal Management, Background Notes for the Presentation 

to the First International Conference on Air Transport Industries Management”, Iran (24-27 November 
2004), p. 5. 

48. See A35-WP/300, at 50 dated 4/10/04, presented by Cuba and A35-WP/297, EC/46 dated 2/10/04 

presented by the I.R. of Iran. 
49. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 

50. Ibid., pp. 5-6. 
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با ها  يابد که آن می گونه واقعیت ی اينالملل بیناز هوانوردی  کنندگان تحريم سوءاستفاده
های  وریااقالم و فنة معامالت، تبادالت و عرضة خود در عرص 51از موقعیت مسلط سوءاستفاده

اطالعات و تسهیالت و اسناد فنی هوانوردی که در ايمنی و امنیت هوانوردی ة ارائهوانوردی از 
ند و به اين ترتیب به ايمنی و امنیت هوانوردی کنمی نقشی اساسی و بنیادين دارند، دريغ

کنند. در  می وارد جدیهای  آسیب ،ی و ايمنی و امنیت هوانوردی کشورهای تحت تحريمالملل بین
در نظر گرفته شده است و ها  که برای ايجاد نزديکی و دوستی ملترا هوانوردی ايکائو بايد واقع 

تحمیل ة واسطاز آن به سوءاستفادهبا  کندجويانه تشويق  برای اهداف صلحرا کارگیری آن به
امنی  و ناها  ی میان ملتزدن دشمن اولیه و ثانويه، خود به عاملی برای دامنة جانب يکهای  تحريم

 ه است.شدل مبدّ (تیامن عدم و یمنيا)عدم  به دو معنا
 

 نتیجه
های  يکی از اصول حاکم بر فعالیت عنوان بهمعاهده  4 هاين نکته را بیان کند که ماد کوشید تامقاله 

کنندگان  های تدوين ترين دغدغه يکی از مهم هاز هوانوردی کشوری را به مثاب سوءاستفادههوانوردی، 
محتوايی جامع را  ،کنندگان معاهده معاهده مورد توجه قرار داده و آن را منع کرده است. تدوين 4ماده 

شود ديده میبرای اين ماده در نظر گرفته بودند ولی در طول زمان تنها تفسیری مضیق از اين ماده 
ز هوانوردی کشوری است. به برداری ا امنیتی، جنايی و نظامی بهرههای  هکه بیشتر متضمن نفی جنب

، در حالی ناديده گرفتنیز را از هوانوردی کشوری  سوءاستفادهاقتصادی های  هنظر نگارندگان نبايد جنب
هوانوردی مصداق يافته است های  که تصريحات متعددی از اهمیت اين جنبه که با اِعمال تحريم

ماده با بازنمايی جايگاه  رو ازاينرفته است. در معاهده مورد غفلت قرار نگاين موضوع کند که  می بازگو
که با اتکا به مشی تفسیر مترقیانه از آن که در طول زمان اهمیت  اين بودتالش مقاله  ،در معاهده 4

در چارچوب  ويژه بههوانوردی را که های  تحمیل تحريم ،آن آشکار و معنای جديدی يافته است
شوند يکی از مصاديق اين زمانی و  می معاهده به کار گرفتهجانبه در مغايرت با اهداف  يکهای  تحريم

 معاهدةامری که از نظر  ؛از هوانوردی کشوری با ابزار هوانوردی کشوری تبیین نمايد سوءاستفادهبارز 
  ايکائو مذموم و مردود است.  ارانذانگیبنشیکاگو و نیت 

 
فناوری و اقالم و تسهیالت عرضة موقعیت مسلط در هوانوردی کشوری که گاه به موقعیت انحصاری در تولید و . 51

با انواع ابزارهای سیاسی و تجاری به اتباع و  ،محتاج تحلیل میدانی مجزايی است. اين قسم سوءاستفاده ،هوانوردی بدل شده
يا کنند آورد تا از معامله و مراوده با اهداف تحريم خودداری  طور مستقیم و غیرمستقیم فشار میهای متبوع و خارجی به شرکت

ز آنجا که با ، ااستالملل قابل بحث  نظر از آنکه در حقوق تجارت بین صرف ،رو شوند. اين مفهومههای آن روب با مجازات
الملل اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. نظر به اينکه در اين  ابزارهای تقنینی و قضايی همراه شده، از منظر حقوق بین

شود، معنای جديدتری را به ها و ابزارهای معمول در هوانوردی کشوری عملی می سوءاستفاده با توسل به شیوه ،مفهوم
 های مطروح در اين مقاله به آن هم توجه شده است.  کشوری بخشیده است که در ضمن بحث سوءاستفاده از هوانوردی
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