
 کشور هواپیمایی قانون

 با اصالحات و الحاقات بعدی1328,04,28مصوب  

  
 العمل عکس نتیجه در بتواند که ایست نقلیه وسیله میشود ذکر قانون منظور از هواپیما که در این -1ماده  

 .نگاهدارد فضا در را خود هوا
 

 .نمیباشد نظامی هواپیماهای شامل و است ریکشو بهواپیماهای مربوط قانون این -2ماده  
 

دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضاء باالی خاک کشور و باالی آبهای ساحلی آنرا دارا  -3ماده  
 .میباشد

 
 :است مکلف دولت کشوری هواپیمایی برای ایجاد و توسعه -4ماده  
سافر و بار و و نقل داخلی و خارجی م حمل نیازمندیهای تأمین بمنظور را کشوری هواپیمایی مؤسسات –الف

 .توسعه دهدستی تشویق نموده محموالت پ
 و تنظیم گردد مند بهره آن فوائد از بتواند کشور مختلفه نقاط بنحویکه را داخلی هوائی خطوط –ب 

 .سازد فراهم را هواپیماها پرواز خطری بی بتأمین مربوط وسائل و تأسیس را الزم فرودگاههای
 بطریق را کشور نیاز مورد هوائی های سرویس تا نماید اعدت سم ایرانی هواپیمایی سات بمؤس –ج

 .کنند دائر و تأسیس غیرانحصاری
 اساس بر را هوائی ارتباط جهان کشورهای سایر با ایران اقتصادی و اجتماعی روابط تقویت و بسط بمنظور –د

 .دهد توسعه و نموده برقرار متقابله معامله
 

مان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و ازمان مستقلی بنام سازرای اجرای این قانون سب -5ماده 
است که در عین حال معاون وزیر راه و شهرسازی نیز میباشد شهرسازی تأسیس میشود. سازمان دارای رئیسی  

سمت منصوب ن سال به ای 3و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت دولت برای مدت حداکثر 
سمت به روال فوق بالمانع میباشد. سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نتصاب مجدد وی به این میشود، ا



نماید و سازمان آن   نظر مالی و استخدامی و دارای، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقال اقدام می
الب مدهای قانونی خود در قان میتواند از محل درآموجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین میشود. سازم به

از محل درآمدهای عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید.  بودجه های مصوب و در صورت وجود کسری
 :وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر میباشد

 
براتی، رادیوئی و مخا و ناوبری دستگاههای و فرودگاهها نگهداری و برداری بهره توسعه، ایجاد، –الف
خطری پرواز آنها میباشد و بطور کلی  هواپیماها و تأمین بی تنظیم رفت و آمدافی و تلفنی که مخصوص تلگر 

 .پرواز الزم باشد خطری هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری و تأمین بی
از وقوع مخاطرات و بوط به منظور جلوگیری مر مقررات  طبق کشوری هواپیمایی فعالیت در نظارت  –ب 
 .هوائی و حفظ مصالح عمومی بتهای مضره بین متصدیان حمل و نقلرقا
 .ذیربط دستگاههای هماهنگی با کشوری هواپیمایی فنی متخصصین تربیت –ج
 .مربوطه صنایع تشویق و کشوری هواپیمایی توسعه و پیشرفت در اهتمام –د

 تشویق و تسهیالت  ایجاد و کشوری هواپیمایی بوط بهلمی و فنی در مسائل مرمطالعات در تحقیقات ع –هـ
 .آن موجبات  تهیه و امور این انجام به صالحیتدار مؤسسات  و افراد

 تقدیم دولت بوسیله مقررات  طبق که خارجی دول با هواپیمایی قراردادهای و موافقتنامه طرح تهیه –و
 .میشود اسالمی شورای مجلس

 
 یا و راسا   فرودگاهها اداره و نگهداری و ایجاد های زمینه در است مجاز یکشور  هواپیمایی سازمان –1تبصره 

 شرکت تأسیس به مبادرت  اساسی قانون 44 اصل رعایت با خصوصی و تعاونی دولتی، بخشهای مشارکت با
 .بنماید

 
شش ماه توسط  مدت  ظرف حداکثر ماده این اجرائی های آئیننامه و ها اساسنامه –2تبصره 
 خواهد  تسلیم  وزیران  هیأت   به  تصویب  جهت  شهرسازی  و  راه  وزارت  طریق  از  و  تهیه کشوری اپیماییو ه سازمان

 .شد
 



در وزارت راه شورائی بنام شورایعالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت  -( 1347ˏ 01ˏ 21)اصالحی    6ماده  
 :تشکیل میگرددمیشوند بترتیب زیر برای مدت سه سال انتخاب  نفر عضو که

 
یکنفر از قضات عالیرتبه به انتخاب وزیر  –بانتخاب وزیر راه کشوری هواپیمایی د عالی رتبهکارمن دو نفر

یکنفر کارمند عالی  –هوائی شاهنشاهی به انتخاب وزیر جنک]جنگ[یک نفر افسر ارشد نیروئی –دادگستری
زارت کشور کارمند عالیرتبه و فریکن –نی و پیشه و هنررتبه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به انتخاب وزیر بازرگا

وظائف شورای  یکنفر نماینده اتاق بازرگانی بانتخاب اطاق وزیر بازرگانی –بانتخاب وزیر کشور
 :است زیر بقرار کشوری هواپیمایی عالی

 
 :است زیر بقرار کشوری هواپیمایی شورایعالی وظائف –( 1347ˏ 01ˏ 21)الحاقی    1تبصره  

 
 یا و ارجاع بشورا وزیر نخست طرف از که کشوری هواپیمایی ائل مربوط بهعه و اظهارنظر در مسمطال –الف
 .نماید پیشنهاد شورا اعضای از یکی

 
برداری هوائی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات  اظهارنظر راجع بصدور پروانه بهره –ب 

 .شود ا ارجاع میبشور  قانونی مندرج در پروانه که طبق مقررات
 
 .عیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بارت –ج
 
 المللی بین قراردادهای و ها موافقتنامه طرح و کشوری هواپیمایی به مربوط قانونی اظهارنظر راجع بلوایح –د
 .شود می مجلسین تقدیم دولت بوسیله که خارجه دول با
 
 .کشوری هواپیمایی تعیین خط مشی کلی –ه

 



 وابسته  های  شرکت  و سازمانها  و  دولتی  ادارات   و  ها وزارتخانه  مواردیکه  در –( 1347ˏ 01ˏ 21)الحاقی    2تبصره  
 مربوط مسائل با انحاء از بنحوی است ممکن که مینمایند تنظیم و تهیه مقرراتی بدولت

 .کنند جلب را کشوری هواپیمایی شورایعالی نظر قبال   موظفند کند پیدا ارتباط کشوری هواپیمایی به
 

 انجام لحاظ از و است افتخاری کشوری هواپیمایی شورایعالی عضویت –( 1347ˏ 01ˏ 21)الحاقی    3ره  تبص 
 .نمیشود پرداخت باعضاء حقی وظیفه این

 
 و جلسات  تشکیل طرز شامل کشوری هواپیمایی شورایعالی نامه آئین  –( 1347ˏ 01ˏ 21)الحاقی  4تبصره 
 و تنظیم شورا  بوسیله شورا  عمل  بطرز  مربوط  مسائل  سایر  و  یمتصم  اتخاذ  و  رسیدگی و بشورا  امور  ارجاع  طریقه

  .شد خواهد گذاشته اجرا بموقع وزیران هیئت تصویب از پس
 

 بآن شورا اعضاء از یکی یا راه وزیر طرف از که کشوری و اظهارنظر در مسائل مربوط بهواپیماییالف( مطالعه 
 .میگردد ارجاع

ا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات برداری هوائی یا الغاء یای بهره ه ب( اظهارنظر راجع بصدور پروانه
 .اع میشودارج بشورا قانون این 18و 17مندرجه در آنها که طبق مواد 

 .ج( تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار که باید بمیزان عادله تعیین گردد
 و بشورا امور ارجاع طریقه و جلسات  تشکیل طرز شامل کشوری هواپیمایی نامه شورایعالیتبصره( آئین 

ویب هیئت تص از پس و تنظیم شورا بوسیله شورا عمل بطرز مربوط مسائل سایر و رای صدور و رسیدگی
 .وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد

 
 .هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد میباشد -7ماده  

 
هواپیمای خارجی میتواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید یا در ایران فرود آید  -8ماده  

یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبال اجازه دولت ایران محموالت پستی یا و مسافر و بار 
زه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیما همین حقوق را تحصیل شده باشد یا بموجب قراردادی این اجا

 .برای هواپیمای ایرانی شناخته باشد



 
ر و محموالت پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور بیک نقطه حمل و نقل بازرگانی مسافر و با -9ماده  

 .میباشد دیگر آن منحصر بهواپیماهای ایرانی
 

 با مینماید ایجاب  نظامی علل یا عمومی امنیت مواردیکه در میتواند یور کش هواپیمایی اداره کل -10ماده  
قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا  فراز بر را خارجی یا ایرانی هواپیمای پرواز وزیران هیئت تصویب

 .مقید بشرایط خاصی بنماید
 

ــاده  ــه -11مــ ــرای اینکــ ــایی بــ ــت هواپیمــ ــی بتابعیــ ــناخته ایرانــ ــود شــ ــد شــ ــ  در بایــ ــت ردفـتـ  ثبــ
ــا ــد ثبـــــت بـــــه میشـــــود نگاهـــــداری کشـــــوری هواپیمـــــایی کـــــل اداره در کـــــه هواپیماهـــ  .برســـ

 
 :شرائط ثبت هواپیما بقرار زیر است

ر دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتیکه قبال در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشو در هواپیما –الف
 کشور خارج شده باشد

 .یا شرکت متعلق باشد ب( هواپیما باتباع ایران اعم از شخص
 اتباع به متعلق باید آن سهام اکثریت باشد داشته بشرکتی تعلق هواپیما اگر –(1338ˏ01ˏ24ج )اصالحی 

 قطعات یا سهام بصورت  ها آن سرمایه که شرکتهائی در و باشد ایران در شرکت آن قانونی اهاقامتگ و ایران
 صادر ایرانی تابعیت و ثبت نامه گواهی هواپیما ثبت از سپ باشد اسم با شرکت سهام درآمده القیمت متساوی

 .شود می تعیین تابعیت و ثبت عالئم و
 

اخته شده در صورتیکه در کشور دیگری بثبت برسد و یا مالک آن هواپیماییکه بتابعیت ایرانی شن -12ماده  
را فاقد  11ثبت مندرج در ماده  دهد و همچنین در صورتیکه یکی از شرایطتغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت 

 .یکی از علل فوق باطل میشود شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع
 

هواپیماییکه در دفتر ثبت هواپیماها بثبت رسیده باشد در صورتی میتواند پرواز کند که گواهینامه  -13ماده  
 .نقضی نشده دارا باشدم قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن



 عمل نوع بهر هواپیما در رانندگی هیئت عضو بسمت یا براند را هواپیمایی هیچکس نمیتواند -14ماده  
نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر اینکه گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن ما اقدام یا کمک هواپی براندن مربوط

 منقضی نشده دارا باشد
 مربوط گواهینامه و کشوری [هواپیمایی] نامه مربوط بامور هواتیمائیگونه اجازه مرجع صدور هر  -15ماده  

اری هوائی اداره برد ببهره مربوط پروانه و کشوری هواپیمایی فنی بمتخصصین
 میباشد کشوری هواپیمایی کل

های اجرائی  نامه اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آئین -16ماده  
ه متخلف را لغو یا موقه توقیف نموده یا اختیارات نامه یا گواهینامگونه اجازه آن صرفنظر از تعقیبات جزائی هر

صورتیکه محتمل خطر برای سرنشینان در مندرجه در آنرا محدود سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را 
حدوت ]حدوث[ خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول  هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا

 ممنوع سازد باشد
ــاده  ــل  -17مـ ــل و نقـ ــدی حمـ ــران بتصـ ــد در ایـ ــوقی بتوانـ ــا حقـ ــی یـ ــخص طبیعـ ــه شـ ــرای اینکـ بـ

ــادرت  ــیاء مبـ ــا اشـ ــخاص یـ ــوائی اشـ ــانی هـ ــرهبازرگـ ــه بهـ ــبال پروانـ ــوده و قـ ــران بـ ــو ایـ ــد تبعـ ــد بایـ  نمایـ
 صـــورتی در پروانـــه ایـــن باشـــد کـــرده تحصـــیل کشـــوری اییپیـمــ هوا کـــل بـــرداری هـــوائی از اداره

ــود داده ــه میشــ ــورای کــ ــالی شــ ــایی عــ ــوری هواپیمــ ــره کشــ ــرداری بهــ ــوائی بــ ــا هــ ــده تقاضــ  را شــ
ــق ــا منطبـ ــالح بـ ــور مصـ ــات  و کشـ ــه احتیاجـ ــخیص جامعـ ــد تشـ ــان و دهـ ــه ح اطمینـ ــد کـ ــل نمایـ اصـ

بطــــرز اطمینــــان  بــــرداری هــــوائی مــــورد تقاضــــای خــــود نــــوع بهــــره تقاضــــاکننده قــــادر بانجــــام
 .بخش میباشد

 
 وجــــود بــــر عــــالوه هــــوائی بــــرداری بهــــره پروانــــه صــــدور بــــرای هواپیمــــایی در مــــورد شــــرکتهای

ــرایط ــوق شـــ ــودن دارا فـــ ــرایط بـــ ــت شـــ ــا ثبـــ ــه هواپیمـــ ــاده در مندرجـــ ــی 11 مـــ ــت الزامـــ  .اســـ
ع پـــرواز بازرگـــانی دیگـــر و همچنـــین تأســـیس و دایـــر نمـــودن آموزشـــگاه بمنظـــور بـــرای هـــر نـــو

ــی ــین فنـ ــت متخصصـ ــیم و تربیـ ــایی تعلـ ــرائط هواپیمـ ــه شـ ــاده در مندرجـ ــروری اینمـ ــت ضـ ــی اسـ  ولـ
 قــــبال بایــــد کشــــوری هواپیمــــایی کــــل اداره نامــــه اجــــازه هــــوائی بــــرداری بهــــره پروانــــه بجــــای
 .باشد شده تحصیل



ــاده  هـــای مربـــوط بـــرداری هـــوائی یـــا ســـایر پروانـــه  رنـــده پروانـــه بهـــرهدر صـــورتیکه دا -18مـ
 از یـــا شـــود فاقـــد بـــوده الزم پروانـــه تحصـــیل بـــرای کـــه را شـــرائطی کشـــوری هواپیمـــایی بـــامور

ــام ــه انجــــ ــب تعهداتیکــــ ــدرجات  بموجــــ ــه منــــ ــده پروانــــ ــه بعهــــ ــف گرفتــــ ــد تخلــــ  اداره نمایــــ
 درجـــه برحســـب کشـــوری هواپیمـــایی شـــورایعالی نظـــر طبـــق میتوانـــد کشـــوری هواپیمـــایی کـــل

 در مندرجـــه اختیـــارات  یـــا نمـــوده توقیـــف موقـــه یـــا لغـــو را او پروانـــه آن تکـــرار و تخلـــف اهمیـــت
 .سازد محدود آنرا
 

 تأسیســـات  یـــا فرودگاههـــا ایجـــاد بـــرای کشـــوری هواپیمـــایی هـــر وقـــت اداره کـــل -19مـــاده 
ی پیــــدا ر بــــدیگ متعلــــق ســــاختمان یــــا زمــــین بخریــــداری احتیــــاج کشــــوری بهواپیمــــایی مربــــوط

ــق ــد طبــ ــد میتوانــ ــانون کنــ ــع قــ ــداث  راجــ ــعه و باحــ ــابر توســ ــا و معــ ــوب  خیابانهــ ــاه 23 مصــ  آبانمــ
 .نماید اقدام شمسی 1312

 
 ساختمانها و اراضی از اعم خصوصی یا عمومی امالک از میتواند کشوری هواپیمایی اداره کل -20ماده  
مجانا استفاده کند و حق عبور از آن امالکرا  اهواپیماه پرواز بیخطری بتأمین مربوط وسائل کردن برقرار برای

مانع استفاده عادی از ان ]آن[ برای بکار انداختن و نگاهداری وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اینکه 
 .امالک نشود

چنانچه در نتیجه برقرار ]قرار[ کردن یا بکار انداختن یا نگاهداری وسائل مذکور خساراتی وارد شود باید از 
 .گردد جبران کشوری هواپیمایی اداره کلف طر 
 

ــنهاد اداره کــــل -21مــــاده  ــد بایشــ ــایی دولــــت میتوانــ ــا کشــــوری هواپیمــ ــویبنامه صــــدور بــ  تصــ
ــاد ــه ایجــ ــاختمان هرگونــ ــا ســ ــانع یــ ــرا مــ ــله در دیگریــ ــی فاصــ ــدود از معینــ ــک حــ ــاه یــ ــا فرودگــ  یــ

ــات  ــوط تأسیســ ــامین مربــ ــری بتــ ــرواز بیخطــ ــا پــ ــوع هواپیماهــ ــا ممنــ ــدود یــ ــازد محــ ــر ســ  در مگــ
ــد  ــور موجـ ــانع مزبـ ــا مـ ــاختمان یـ ــورتیکه سـ ــت صـ ــورد موافقـ ــده و مـ ــا نگردیـ ــرواز هواپیماهـ ــری باـ خطـ

ــایی اداره کــــل ــه قــــرار کشــــوری هواپیمــ ــد گرفتــ ــارتی چنانچــــه باشــ ــتقیما   خســ ــرا   و مســ  در منحصــ
 اداره طـــــــرف از بایـــــــد گـــــــردد وارد بکســـــــی محـــــــدودیت یـــــــا ممنوعیـــــــت ایـــــــن نتیجـــــــه

 .شود جبران کشوری هواپیمایی کل



 
ــود ــد در ر صـ ــده باشـ ــدود شـ ــا محـ ــوع یـ ــاده ممنـ ــابق اینمـ ــه مطـ ــری کـ ــانع دیگـ ــا مـ ــاختمان یـ رتیکه سـ

ــاه ــک فرودگـ ــراف یـ ــوری اطـ ــا کشـ ــات  یـ ــوط تأسیسـ ــأمین مربـ ــری بتـ ــرواز بیخطـ ــا پـ ــل هواپیماهـ  قبـ
ــرای از ــن اجـ ــانون ایـ ــود قـ ــوده موجـ ــد دولـــت بـ ــابق میتوانـ ــاده مطـ ــرای 19 مـ ــا برداشـــتن بـ ــدود یـ  محـ

 .نماید اقدام آن ساختن
 

های اجرائی این قانون شامل مقررات مربوط بارواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی نامه آئین  -22ه ماد 
های  گواهینامه –قابلیت پرواز هواپیما –ثبت و تابعیت هواپیماها –فرودگاهها -تأمین بیخطری پرواز هواپیماها 

 و ها کارخانه –هواپیمایی یفن ینمتخصص تربیت و بتعلیم مربوط مؤسسات  هواپیمایی متخصصین فنی
 توقیف موارد و هواپیمایی مخابرات هواپیمایی سوانح هوایی نقل و حمل –هواپیمایی به مربوط تعمیرگاههای

 اداره بوسیله متخلف هواپیمای توقیف یا صادره پروانه یا گواهینامه یا نامه اجازه هرگونه لغو یا موقت
 .صویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شدت از پس و تنظیم کشوری هواپیمایی کل

 
 بنحویکه  برد  بکار  تقلبی هواپیمایی هر کس بقصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن عالمت -23ماده  
 استفاده غیرقابل را موجود هواپیمایی عالمت یا نمود تلقی هواپیمایی مخصوص حقیقی عالمت آنرا بتوان
عملی بمنظور ایجاد خطر برای هواپیما یا  بل هواپیما ایجاد یا اطالع غلط دهد یا هرگونهمقا در مانعی یا سازد

او سرنشینان آن انجام بدهد بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه از عمل 
ید و مجازات اشد هد گردقتل یا جرح واقع شود مرتکب بمجازاتیکه بنفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خوا

 .قابل اجرا است
 

 کس هر همچنین و براند باشد مجعول تابعیت و ثبت عالئم دارای که را هواپیمایی هر کس عالما   -24ماده  
 از تأدیبی بحبس براند ایران از خارج در شده نصب بان ایران تابعیت عالمت حق بدون که را هواپیمایی عالما  

 .شد واهدخ محکوم سال 3 تا ماه 6
 

 یکسال  تا  ماه  3  از  تأدیبی  حبس  به  براند  بوده  تابعیت  و  ثبت  عالئم  فاقد  که  را هواپیمایی هر کس عالما   -25ماده  
 .شد خواهد محکوم



 
در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط بتحصیل اجازه قبلی از دولت است هر کس عمدا   -26ماده 

راز ایران براند و همچنین در مواردیکه مطابق مقررات این قانون پرواز فرا بر  بدون داشتن اجازه هواپیمایی
باشد عمدا  هواپیما را بر فراز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید بشرایط خاصی 

میلیون  از چهاردهها یا شرایط مقرره پرواز کند بجزای نقدی  مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت
بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال یا بهر دو  ( یا70.000.000( تا هفتاد میلیون ریال )14.000.000ریال )

شده باشد مجازات محکوم خواهد شد و اگر بموجب قوانین دیگری مجازات شدیدتر برای این عمل مقرر
 .مجازات اشد قابل اجرا است

 
صد حمل و نقل بازرگانی از یک نقطه کشور بیک نقطه دیگر آن خارجی به قهر کس با هواپیمای  -27ماده 

( 14.000.000از آنها را حمل کند بجزای نقدی ازچهارده میلیون ریال )  مسافر و بار و محموالت پستی یا یکی
واهد ( یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال یا بهر دو مجازات محکوم خ70.000.000تا هفتاد میلیون ریال )

 .شد
 

( تا شصت میلیون ریال 7.000.000اشخاص زیر بجزای نقدی از هفت میلیون ریال) -28ماده  
 :( یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد60.000.000)

 
 اشیاء یا اشخاص هوائی بازرگانی نقل و حمل بتصدی هوائی برداری بهره پروانه داشتن بدون کس هر –الف

 .ادرت ورزدمب
 

 و تأسیس یا دیگر بازرگانی پرواز نوع بهر کشوری هواپیمایی کل اداره از نامه اجازه داشتن بدون کس هر –ب 
 .نماید عمل هواپیمایی فنی متخصصین تربیت و تعلیم بمنظور آموزشگاه نمودن دائر

 
انندگی در هواپیما بهر نوع ر  هیئت عضو متبس یا براند را هواپیمایی فنی گواهینامه داشتن بدون کس هر –ج

 .اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد عمل مربوط براندن هواپیما
 



 منقضی مزبور گواهینامه اعتبار مدت  یا بوده پرواز قابلیت نامه گواهی فاقد که براند را هواپیمایی کس هر –د
 .باشد شده

 
نماید قرار دارند در یکه بر فراز ایران پرواز می هواپیمای اخل یکروابط حقوقی بین اشخاصیکه در د -29ماده  

 هواپیما آن متبوع کشور قانون ارضی اصوال مشمول قوانین محلی است تابعمواردیکه از لحاظ حق حاکمیت 
 .میباشد

 
ب شود مقررات جزائی ایران نسبت بجرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکا -30ماده  

دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب بکشور خارجی رد  میشود که متهم در ایرانوقتی اجرا 
 .نشده یا در موردیکه متهم بعلت ارتکاب آن جرم بایران مسترد شده باشد

 
ز بجنحه و جنایاتیکه در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی ا -31ماده  

 .خواهند کردایران رسیدگی  شرایط ذیل محاکم
 

 .باشد ایران عمومی امنیت یا انتظامات  مخل جرم –الف
 باشد ایران تبعه علیه مجنی یا متهم –ب 
 .آید فرود ایران در جرم وقوع از بعد هواپیما –ج
 

حلی که متهم در آن در هر یک از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه م
 .ستگیر شود بعمل خواهد آمدد
 

در موردیکه جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز میکند یا داخل یک هواپیمای  -32ماده 
شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانیکه مداخله مامورین صالحیتدار میسر   ایرانی در خارج از ایران ارتکاب 

مقدماتی را بعمل آورده دالئل و مدارک   حاکمات جزائی تفتیشات و تحقیقات مقررات قانون اصول م  باشد طبق
مسافرین  آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم میتواند موقتا  مظنونین بارتکاب جرم را توقیف کندجرم را جمع 



 .توقیف نماید و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیائی را که ممکنست دلیل جرم باشد
 

د این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب در مور 
 شهربانی کمیسرهای برای جزائی محاکمات  اصول قانون دوم میشود و کلیه وظایفی را که بموجب فصل

 .میباشد دار عهده است مقرر
 

هواپیما باید گزارش کتبی راجع بموضوع جرم و  د آمدن هواپیما فرماندهپس از فرو 32در مورد ماده  -33ماده  
 .دارد ارسال کشوری هواپیمایی تنظیم و باداره کل اقدامات مقدماتی که بعمل آورده است

تفتیشات و  بعالوه در صورتیکه هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فورا  وقوع جرم و نتیجه
آورده بدادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطالع داده متهم یا  و اقداماتی را که بعمل تحقیقات 

جرم بدادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردیکه هواپیمای   مظنون را با دالیل و مدارک
اطالع کنسول ایران که در واپیما باید مراتب را بهایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده 
 .حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند

 
 آن حداکثر که است کیفرهائی موجب قانون های اجراء احکام این نامهتخلف از مقررات آئین  -34ماده  
یک از انواع تخلفات  هر مجازات  میزان. نماید تجاوز تأدیبی حبس ماه دو و نقدی جزای ریال هزار ده از نباید

 .باشد تعیین خواهد شد ایکه بایشنهاد وزارتین دادگستری و راه بتصویب هیئت وزیران رسیده نامهدر آئین 
 

 از خارج و فورا   صالحیتدار دادگاههای و کیفری مراحل در قانون رسیدگی بجرائم مذکور در این -35ماده  
 .آمد خواهد بعمل نوبت

 
 تصویب از پس کشوری هواپیمایی اجازه اجرای الیحه 28میرماه ]تیرماه[  28 مصوب  قانون چون بموجب
 بتصویب و ماده 35 بر مشتمل که مزبور قانون بنابراین است شده داده مجلس دادگستری و راه کمیسیونهای
 .است اجرا قابل رسیده نامبرده کمیسیونهای

 
 رضا حکمت –رئیس مجلس شورای ملی



 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شو ید   ←
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