د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره چهاردهم ۰۳میزان ۳۰۳۰

نمبر مسلسل ۶۳۸

 -۳میثاق جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه مصئونیت هوا نوردی ملکی.
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فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
۳۰۳۰/۴/۸
در باره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به میثاق جوگیری از اعمال غیر قانونی علیه مصونیت هوا نوردی ملکی
هیات رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم مااد ههاو و ههاار ا اوو اساسای جمهاوری
دموکراتیک افغانستان ت ویب میدارد:
 -۱الحاق جمهوری د موکراتیک افغانساتان باه میقااق ج اوگیری از اعمااو ییار لاانونی ع یاه م اونیت هاوا ناوردی م کای،
منظور است.
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 -۲وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک افغانستان اسناد م دله الحاق جمهوری دموکراتیاک افغانساتان را باه میقااق
ج وگ یری از اعماو ییر لانونی ع یه م اونیت هاوا ناوردی م کای ترتیاب نماود و باه اتحااد جمااهیر شاوروی سوسیالیساتی
(کشور امانت دار) ارساو نماید.

ببرک کارمل

صدر هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

میثاق جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه مصونیت هوا نوردی ملکی
دوو متعاهد در این میقاق.
نظر به اینکه اعماو ییر لانونی ع یاه م اونیت هاوا ناوردی م کای .م اونیت اشاخاو و اماواو را بار هام میزناد -اجارای
خدمات هوایی را جدا مختو ساخته و اعتماد مردم جهان را در مورد م ونیت هوا نوردی م کی س ب می نماید.
نظر به اینکه ولوع همهو اعماو باعث تشویش جدی آنهاست.
نظر به اینکه بمم اد ج اوگیری از همهاو اعمااو وارورت فاوری جهات تنظایم و اتخاار تادابیر زم بارای مجاازات فااع ین
اعماو مرکور احساس میگردد.
بر حسب آتی موافمت نمود اند:
ماده اول:
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 -۳شخ ی مرتکب جرم جزایی شناخته میشود که ب ورت ییر لانونی و ل دا:

الف -عمو تشدد را در ممابو شخ ی بداخو طیار در حاو پرواز انجام دهد که از اقر این عمو م ونیت طیار مارکور باه
خطر مواجه گردد.

ب -طیار ای در حاو خدمت را تخریب نماید یا به طیار مرکور هنان خسار وارد کند که لاب یت پرواز آنرا س ب نمود یاا
م ونیت آنرا در پرواز به خطر اندازد:

ج -در طیار ای در حاو خدمت یک آله یا موادی را به مم د تخریب طیار مرکور به ررایا مخت اف تعبیاه نمایاد یاا باعاث
تعبیه آن شود یا خساراتی به طیار وارد کند که لاب یت پرواز آنرا س ب نمود یا م ونیت آنرا در پرواز به خطر اندازد.
د -تاسیسات هوا نوردی را تخریب یا متورر نماید یا فعالیت آنها را مختو سازد در حالیکاه هار یکای از ایان اعمااو ممکان
است م ونیت طیار را در پرواز به خطر اندازد.
هـ -اطالعاتی را مخابر نماید که خود به ی ط بودن آن مستعشر بود و در اقار آن م اونیت طیاار را در پارواز باه خطار
اندازد.
 -۲همهنان شخ ی مرتکب جرم جزایی شناخته میشود که:
الف به ارتکاب یکی از جرایم مندرج فمر اوو این ماد سعی نماید.
ب -با شخ یکه یکی از این جرایم را مرتکب میشود یا سعی به ارتکاب آن مینماید معاونت کند.
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ماده دوهم:
از لحاظ این میقاق:
الف -یک طیار از لحظه ایکه تمام درواز های خارجی آن بعد از ختم بارگیری و ساوار شادن مسادود شاد باشاد تاا لحظاه
ایکه یکی از این درواز ها بمم د تخ یه و پائین شدن باز میشود در حاو پرواز ت می میگردد .در حالت فرود آمدن اجباری
طیار پرواز تا ولتی ادامه یافته ت می میگردد که ممامات

الحیتدار ادار طیار  -مسافرین و امواو آنرا بعهد بگیرد.

ب -یک طیار از لحظاه ایکاه کاار کناان خادمات زمینای یاا کارکناان پارواز بارای آمااد سااختن آن جهات یاک پارواز معاین
شااروع بکااار میکننااد تااا ماادت بیساات و ههااار ساااعت بعااداز هاار فاارود در حاااو خاادمت ت ماای ماای شااود .ماادت خاادمت در هاار
ورت تمام مدتی را که طیار طبك مفهوم جزء الف این فمر در حاو پرواز می باشد احتوا میکند.
ماده سوم:

ماده چهارم:
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هر دولت متعاهد مک ف است که جرایم مندرج ماد اوو را به مجازات شدید محکوم نماید.

 -۱این میقاق در مورد طیاراتیکه به خدمات نظامی ،گمرکی یا پولیس بکار میروند لابو تطبیك نیست.

 -۲در حالیکه طی جزء الف -ب -ج -و هـ ـ فمر اوو ماد اوو پیش بینی شد ولو طیار در پرواز بین الم ی باشد یا
در پرواز داخ ی این میقاق فمط در

ورتی تطبیك میشود که:

الف -اگر محو حمیمی یا پیش بینی شد برای برخاست یا فرود طیار خارج از ل مرو دولت قبت طیار مرکور وال باشد.
ب -اگر جرم در ل مرو یک دولت دیگری ییر از دولت قبت طیار ارتکاب یافته باشد.

 -۳عالو بر احکاام م ارحه در فمار ( )۲ایان مااد در حا تیکاه طای جازء (الاف)( -ب)( -ج) و (هاـ) فمار اوو مااد اوو
ترکار یافته اگر فاعو جارم یاا ماتهم باه جارم در ل مارو یاک دولات دیگاری ییار از دولات قبات طیاار یافات شاود ایان میقااق
همهنان لابو تطبیك است.
 -۴راج به دولت هاییکه در ماد ( )۹مرکور است و در حا تیکه طی جزء (الف )( -ب)( -ج) و (هـ) فمار اوو مااد اوو
پیش بینی شد اگر محو های مترکر در جزء (الف) فمر ( )۲این ماد تنها در ل مرو یکی از دولت هاای منادرج مااد ()۹
وال باشند این میقاق لابو تطبیك نیسات مگار اینکاه جارم در ل مارو یاک دولات دیگاری ییار از دولات مارکور در مااد ()۹
ارتکاب یافته یا فاعو جرم یا متهم به جرم در ل مرو دولت دیگری ییر از آن دولت یافت شود.
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 -۵در حا تیکه طی جزء (د) فمر اوو ماد اوو پیش بینی شد این میقاق فمط در

ورتی تطبیاك میشاود کاه تاسیساات هاوا

نوردی در خدمت هوا نوردی بین الم ی بکار رفته باشند.
 -۶احکام فمرات ( )۴( -)۳( -)۲و ( )۵این ماد در حا ت مندرج فمر ( )۲ماد اوو نیز تطبیك میشود.
ماده پنجم:
 -۳هردولت متعاهد الدامات زم را برای تطبیك

الحیت خود در مورد جرایم در حا ت ریو اتخار میکند:

الف -اگر جرم در ل مرو این دولت ارتکاب یافته باشد.
ب -اگر جرم ع یه طیار یا بداخو طیار که در دولت مرکور به قبت رسید ارتکاب یافته باشد.
ج -اگ ر طیار ایکه بداخو آن جرم ارتکاب یافته در ل مرو آن فرود آید در حالیکه متهم به جرم هنوز بداخو طیار باشد.
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د -اگر جرم ع یه طیار یا بداخو طیار ای ارتکاب یابد که این طیار بادون کارکناان پارواز باه شخ ای اجااز داد شاد
باشد که مرکز عمد فعالیت تجارتی او در دولت مرکور وال بود یا در ییر آن محو الامت دایمی او در آن دولت باشد.
 -۲همهنان هر دولت متعاهد الدامات زم را اتخار میکنند تا در مورد جرایم متارکر در بنادهای (الاف )( -ب) و (ج) فمار
اوو ماد اوو و فمر ( )۲ماد اوو تا جائیکه فمر اخیرالرکر به جرایم مرکور ارتباط میگیرد در حالیکه فاعو ماتهم باه یکای
از جرایم مترکر در ل مرو آن حاور باشد و در
مندرج فمر اوو این ماد اعاد نکند
 -۳این میقاق هیهیک از
ماده ششم:

ورتیکه دولت مرکور متهم را طبك ماد ( )۸بجانب یکی از دولت های

الحیت لوایی خود را تطبیك نماید.

الحیت های جزایی را که طبك لوانین م ی تعمیو میگردد نفی نمیکند.

 -۱هر دولت متعاهد یکه در ل مرو آن فاعو جرم یا متهم به جرم موجود باشد در

ورتیکه د یو موجبه ایجااب نمایاد او را

تحت نظارت میگیارد یاا الادامات زماه دیگاری را بارای توامین احواار وی اتخاار میکناد ایان نظاارت و الادامات مطاابك
لوانین دولت مرکور محض تا ولتیکه تعمیبات جزایی یا طرزالعمو اعاد مجرم

ورت میگیرد ادامه می یابد.

 -۲دولت مرکور بمنظور تقبیت ولای فورا به تحمیك ابتدایی مبادرت میورزد.
 -۳شخ یکه مطابك فمر اوو این ماد تحت نظارت گرفته شد فاورا میتواناد باا نزدیکتارین نماینادگی مرباوط دولات متباوع
خود تماس بگیرد .به اینمنظور تمام تسهیالت برایش فراهم میگردد.
 -۴هرگا یک دولت شخ ی را مطابك احکام این ماد تحت نظارت لرار داد باشد فورا از این نظارت و د یو موجبه
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آن بااه دوو متاارکر در فماار اوو ماااد ( -)۵بااه دولتیکااه شااخو تحاات نظااارت تابعیاات آناارا دارد و اگ ار زم دانااد بااه ک یااه
دولتهای ریعالله دیگر اطالع میدهد دولتیکه به تحمیك ابتدایی م رحه در فمر ( )۲این ماد مبادرت میورزد هر هه زودتر
نتایج آنرا به دولت های مرکور اطالع داد و اگر

الحیت لوایی خود را به بکار می بندد نیز به آنها ترکر میدهد.

ماده هفتم:
دولت متعاهد یکه در ل مرو فاعو متهم بیکی از جرایم یافت شد باشاد اگار اخیار الارکر را اعااد نمیکناد موواوع را بادون
استقناء ولو جرم در ل مرو آن ارتکاب یافته یا خیر جهت اجراآت جزایی به ممامات

الحیتدار خاود ارجااع مای نمایاد .ایان

ممامات بهمان نحویکاه راجا باه جارایم سانگین مرباوط باه حماوق عاماه طباك لاوانین دولات خاود اجاراآت میکنناد در زمیناه
فی

ه می نمایند.

ماده هشتم:
 -۳جرایم مندرج این میقاق در ک یه معاهدات استرداد مجرمین که بین دوو متعاهد لبال عمد شد به حیث جرایم لابو استرداد
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شناخته میشود .دوو متعاهد مک فناد کاه جارایم را در هار معاهاد ایکاه راجا باه اساترداد مجارمین باین خاود عماد مای نمایناد
بحیث جرایم لابو استرداد شامو نمایند.

 -۲اگر از یک دولتیکه استرداد را تاب موجودیت معاهد می داند توسط یک دولت دیگریکه با وی معاهاد اساترداد نادارد
تماوای استر داد بعمو آید دولت مرکور اختیار دارد که این میقااق را باه حیاث یاک اسااس حماولی جهات اساتر داد در ماورد
جرایم مربوطه بشناسد .استرداد تاب سایر شرایط لانون دولتیکه از آن تماوای استر داد بعمو آمد میباشد.

 -۳دولتیکه استرداد را تااب موجودیات یاک معاهاد نمیدانناد جارایم را باین خاود مطاابك احکاام لاانون دولتیکاه از آن تماواا
بعمو آمد بحیث جرایم لابو استرداد می شناسند.

 -۴بین دوو متعاهد جرایم بمم د استر داد طوری ت می می شود که گویا هم در محو والعه و هم در ل مرو دولتیکه مطابك
بند های (ب)( -ج) و (د) فمر اوو ماد پنج برای تطبیك

الحیت خود الدام می نمایند ارتکاب یافته است.

ماده نهم:
دوو متعاهد یکه برای حمو و نمو هوایی سازمان های عم یاتی مشترک یا موسساات باین الم ای عم یاات ترانساپورت هاوایی
را تشااکیو داد و طیاراتیکااه را کااه بااه قباات مشااترک یااا قباات بااین الم اای رسااید اسااتعماو میکننااد باارای هاار طیااار مطااابك
طرزالعمو مناسب از بین خود دولتی را تعیین میکند تا برای مما د این میقاق

الحیت لوایی خود را مورد تعمیاو لارار

داد و دارای وظایف دولت قبت طیار باشد و از این تعیین به سازمان هوا ناوردی م کای باین الم ای اطاالع میدهناد تاا ایان
سازمان موووع را به ک یه دوو متعاهد در این میقاق ابالغ نماید.
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ماده دهم:
 -۱دوو متعاهد مک ف هستند که برای ج اوگیری از جارایم متارکر در مااد اوو مطاابك لاوانین باین الم ای و م ای الادامات
مناسبی را اتخار کنند.
 -۲هرگا ا پاارواز یااک طیااار بااه ع اات ولااوع یکاای از جاارایم مناادرج ماااد اوو بااه تاااخیر افتیااد یااا لطا گردیااد باشااد دولاات
متعاهدیکه طیار مساافرین یاا هیئات کارکناان طیاار در ل مارو آن وجاود دارناد راجا باه اداماه مساافرت مساافرین و هیئات
کارکنااان طیااار باازودی ممکنااه تسااهیالت فااراهم نمااود و باادون تاااخیر طیااار و امااواو محمولااه آناارا باارای اشخا اایکه حااك
ت رف آنرا دارند اعاد می نماید.
ماده یازدهم:
 -۱دوو متعاهد در ا وو محاکمات جزایی مربوط به جرایم از نظر لوایی به پیمانه وسی ممکنه باا همادیگر معاونات مای
نمایند .در تمام مورد برای اجرای معاونت لانون دولتیکه از وی تماوای معاونت بعمو آمد لابو تطبیك است.
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 -۲معهرا احکام فمر اوو این ماد مک فیت های ناشی از احکام سایر معاهدات دو جانبه یا هندین جانبه را که برای معاونت
متماب ه لوایی در موووعات جزایی کامال یا لسما تطبیك میشود یا تطبیك خواهد شد اخالو نمیکند.
ماده دوازدهم:

هر دولات متعاهد یکاه بناابر دلی ای معتماد باشاد کاه یکای ا زجارایم متارکر در مااد اوو ارتکااب خواهاد یافات تماام مع وماات
مط وبه را که در اختیار دارد طبك احکام لوانین م ی خود به ک یه دولتهاییکه بعمید او بحیث دولتای بشامار میروناد کاه طای
فمر اوو ماد ( )۵ترکار یافته اطالع میدهد.
ماده سیزدهم:

هر دولت متعاهد ک یه مع ومات مط وبه را کاه باه ارتبااط ماوارد آتای در اختیاار دارد طباك احکاام لاوانین م ای خاود بازودی
ممکنه به اطالع شورای سازمان هوا نوردی م کی بین الم ی میرساند:
الف -در مورد کیفیت جرم.
ب -در مورد الداماتیکه مطابك فمر ( )۲ماد ( )۱۰اتخار شد .
ج -در مورد الداماتیکه در برابر فاعو جرم یا متهم به جرم اتخار شد و مخ و اا در باار نتیجاه طارز العماو اساترداد یاا
هر نوع اجراآت لوایی دیگر.
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ماده چهاردهم:
 -۱هرگونه اختالف راج به تفسیر یا تطبیك این میقاق که از طریك مراکر بین دوو متعاهاد حاو شاد نتواناد طباك تماواای
یکی از آنها به هیئت حکمیت محوو می شود اگر جوانب ریعاللاه در ظارف شاش ماا از تااریض تماواای حکمیات راجا باه
تشکیو هیئات حکمیات باه توافاك نرساند هار یکای از جواناب مارکور میتواناد اخاتالف را باه دیاوان باین الم ای عادو باا تمادیم
درخواست مطابك اساسنامه دیوان ارجاع نماید.
 -۲هر دولت هنگام اموا یا ت ویب این میقاق یا ولتیکه به آن الحاق می یابد میتواند اعالم نماید که خود را به احکاام فمار
فوق الرکر پابند نمیداند.
سایر دولت ها در برابر دولتیکه هنین حمی را برای خود محفوظ کرد بر اساس آن احکام مرکور متعهد نمیباشد.
 -۳هار دولتیکااه مطاابك احکااام فمار فااوق الارکر حماای را بارای خااود محفاوظ نمااود اسات نمیتوانااد در هار زمااانی باا ارساااو
اطالعیه به حکومات امانت دار از حك مرکور
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ماده پانزدهم:

رف نظر نماید.

 -۱ایاان میقاااق باارای اموااای دوو اشااتراک کنناادگان کنفاارانس بااین الم اای حمااوق هااوایی کااه از  ۸تااا  ۲۳سااپتمبر  ۱۹۹۱در
مانتلایر دایر شد (و منبعد بنام ((کنفرانس مانتلایر)) یاد میشود ) بتاریض  ۲۳سپتمبر  ۱۹۹۱در مانتلایر مفتوح میباشاد .بعاد
از ( )۱۰اکتوبر  ۱۹۹۱برای اموای تمام دولت ها در واشانگتن ـ لنادن و مساکو مفتاوح خواهاد باود هار دولتیکاه میقااق را
لبو از آنکه مطابك فمر ( )۳این ماد نافر گردد اموا نکرد باشد در هر زمانی میتواند به آن الحاق نماید.

 -۲این میقاق توسط دوو اموا کنند به ت ویب میرسد .اسناد م دله ت اویب و اساناد م ادله الحااق باه حکوماات ایاا ت
متحد امریکا ـ برتانیه عظمی و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی کاه بموجاب ایان میقااق بحیاث حکوماات
امانت دار تعین شد اند سپرد میشود.

 -۳این میقاق سی روز بعد از تاریض تس یمی اسناد م دله ت ویب د دولات امواا کنناد کاه در کنفارانس ماانتلایر اشاتراک
نمود اند نافر میگردد.
 -۴این میقاق برای سایر دولت ها از تاریض انفار آن مطابك فمر ( )۳این ماد مرعی ا جرا بود یا سای روز بعاد از تااریض
تس یمی اسناد م دله ت ویب یا الحاق آنها در

ورتیکه این تاریض دومی بعد تر از تاریض اوو الرکر باشد نافر میگردد.

 -۵حکومات امانت دار به دولت هائیکه این میقااق را امواا میکنناد یاا باه آن الحااق مای نمایناد از تااریض هار امواا ،تااریض
تس یمی هر سند م دله ت ویب یا الحاق ،تاریض انفار میقاق و هرگونه اطالعات دیگر فورا اطالع میدهند.
 -۶این میقااق بمجارد انفاار توساط حکوماات امانات دار مطاابك احکاام مااد ( )۱۰۲منشاور م او متحاد و مطاابك احکاام مااد
( )۸۳میقاق هوا نوردی م کی بین الم ی (شیکاگو  )۱۹۴۴به قبت میرسد.
6

ماده شانزدهم:
 -۱هر دولت متعاهد میتواند این میقاق را با ارساو اطالعیه کتبی به حکومات امانت دار فسض نماید.
 -۲فسض میقاق شش ما بعد از تاریض و وو اطالعیه به حکومات امانت دار مرعی ا جرا می گردد.
بشهادت مراتب فوق نمایندگان تام ا ختیار اموا کنندگان ریو که اجاز

زمه داشتند این میقاق را اموا نمود اند.

بروز بیست و سوم ما سپتمبر ساو یکهزار و نه د و هفتااد و یاک باه ساه نساخه ا ا ی هار یاک شاامو ههاار ماتن معتبار
بزبان های فرانسوی ـ انگ یسی ـ اسپانوی ـ و روسی در مانتلایر ترتیب شد.
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