
)1(قانون هواپیمایی کشوري

با اصالحات بعدي28/4/1328مصوب 
العمل هـوا  اي است که بتواند در نتیجه عکسوسیله نقلیهشودمیمنظور از هواپیما که در این قانون ذکر -1ماده 

خود را در فضا نگاهدارد.
باشد.این قانون مربوط به هواپیماهاي کشوري است و شامل هواپیماهاي نظامی نمی-2ماده 
باشد.هاي ساحلی آن را دارا میدولت حق حاکمیت مطلق و انحصاري در فضاي باالي آب-3ماده 
براي ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوري دولت مکلف است:-4ماده 
ونقل داخلـی و خـارجی مسـافر و بـار و     هاي حملر تأمین نیازمنديمؤسسات هواپیمایی کشوري را به منظو-الف

محموالت پستی تشویق نموده توسعه دهد.
هـاي  مند گردد تنظیم و فرودگاهخطوط هوایی داخلی را به نحوي که نقاط مختلفه کشور بتواند از فواید آن بهره-ب

ها را فراهم سازد.خطري پرواز هواپیماالزم را تأسیس و وسایل مربوط به تأمین بی
هوایی مورد نیاز کشور را به طریق غیرانحصـاري  هايسرویسبه مؤسسات هواپیمایی ایرانی مساعدت نماید تا -ج

ر کند.یتأسیس و دا
به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادي ایران با سایر کشورهاي جهان ارتباط هـوایی را بـر اسـاس    -د

نموده و توسعه دهد.معامله متقابله برقرار 
براي اجراي این قانون سازمان مستقلی به نام سازمان هواپیمایی کشوري وابسته به -)25/1/1367اصالحی (5ماده 

)3(شهرسـازي یسی است که در عین حال معاون وزیر راه و ی. سازمان داراي رشودمیتأسیس )2(شهرسازيوزارت راه و

سـال بـه ایـن سـمت     3حـداکثر و تصویب هیأت دولت براي مدت)4(شهرسازيباشد و به پیشنهاد وزیر راه و نیز می
باشد. سازمان مزبور در انجام وظایف خود از ، انتصاب مجدد وي به این سمت به روال فوق بالمانع میشودمیمنصوب 

نماید و سازمان آن به موجـب  اقدام میوزیر راه مستقالًر تحت نظهنظر مالی و استخدامی و اداري، طبق مقررات مربوط
.شودمیوزیران تعیین هیأتنامهتصویب

هاي مصوب و در صورت وجـود کسـري از محـل    از محل درآمدهاي قانونی خود در قالب بودجهتواندمیسازمان 
باشد:قرار زیر میدرآمدهاي عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید. وظایف عمده سازمان مزبور به

هاي ناوبري و مخـابراتی، رادیـویی و تلگرافـی و    ها و دستگاهبرداري و نگهداري فرودگاهرهتوسعه، به،ایجاد–الف
و به طور کلی هـر نـوع نظـارت و    باشدمیآنها خطري پرواز وآمد هواپیماها و تأمین بیتلفنی که مخصوص تنظیم رفت

.خطري پرواز الزم باشدپیمایی کشوري و تأمین بیمساعدتی که به منظور پیشرفت هوا

:1328تیر ماه 28مصوب هاي راه و قوانین دادگستريقانون اجازه اجراي الیحه هواپیمایی کشوري پس از تصویب کمیسیون-1
دادگستري هاي راه و قوانینکشوري را پس از تصویب کمیسیونهواپیمایی دولت راجع به 14441دولت مجاز است الیحه قانونی شماره -ماده واحده 

مجلـس  به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل چنانچه نواقصی در آن مشهود گردد رفع و قانون مزبور را تکمیل نموده مجـدداً بـراي تصـویب   
شوراي ملی پیشنهاد نماید.

وزارت راه و ترابـري شـده   «جایگزین » وزارت راه و شهرسازي«4/4/1390قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازي مصوب 4به موجب ماده -2
»است
راه و ترابـري شـده   وزیـر «جـایگزین  » وزیـر راه و شهرسـازي  «4/4/1390قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازي مصوب 4به موجب ماده -3

»است
راه و ترابـري شـده   وزیـر «جـایگزین  » وزیـر راه و شهرسـازي  «4/4/1390قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازي مصوب 4ب ماده به موج-4

»است



هاي وط به منظور جلوگیري از وقوع مخاطرات و رقابتنظارت در فعالیت هواپیمایی کشوري طبق مقررات مرب–ب
ونقل هوایی و حفظ مصالح عمومی.مضره بین متصدیان حمل

ربط.هاي ذيتربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوري با هماهنگی دستگاه–ج
اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوري و تشویق صنایع مربوط.–د

ل مربوط به هواپیمایی کشوري و ایجاد تسهیالت و تشویق افـراد و  ئمطالعات و تحقیقات علمی و فنی در مسا–هـ 
این امور و تهیه موجبات آن.دار به انجاممؤسسات صالحیت

تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپیمایی با دول خارجی که طبق مقررات به وسـیله دولـت تقـدیم مجلـس     –و
.شودمیشوراي اسالمی 

سـاً و یـا بـا    أها رهاي ایجاد و نگهداري و اداره فرودگاهسازمان هواپیمایی کشوري مجاز است در زمینه-1تبصره 
قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت بنماید.44هاي دولتی، تعاونی و خصوصی با رعایت اصل ت بخشمشارک

مـاه توسـط سـازمان هواپیمـایی     هاي اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شـش نامهها و آییناساسنامه-2تبصره 
تسلیم خواهد شد.وزیران به هیأتجهت تصویب)5(شهرسازيکشوري تهیه و از طریق وزارت راه و 

وزیـري تشـکیل و   عالی هواپیمـایی کشـوري در نخسـت   شورایی به نام شوراي-)22/12/1346(اصالحی 6ماده 
شـوند و انتخـاب مجـدد آنهـا بالمـانع      نفر عضو به ترتیب زیر خواهد بود که براي مدت سه سال انتخاب می11داراي 

.)6(است
.)7(رییس کل هواپیمایی کشوري-1
.)8(مقام هواپیمایی کشوري به انتخاب وزیر راهاز اعضاي عالینفریک-2
انتخاب وزیر دادگستري.ه مقام بنفر از قضات عالییک-3
.)9(به انتخاب وزیر جنگ...نفر از امراي نیروي هوایی یک-4
)10(مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصادنفر نماینده عالییک-5

مقام از وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور.نماینده عالینفر یک-6
مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر امورخارجه.نفر نماینده عالییک-7
)11(مقام از سازمان برنامه به انتخاب مدیرعامل سازمان برنامهنفرنماینده عالییک-8

ب رییس اطاق.نفر از اعضاي اطاق بازرگانی تهران به انتخایک-9
به انتخاب رییس اطاق.اطاق صنایع و معادن ایراننفر از اعضاي یک-10
نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه.یک-11

سسات هواپیمایی خصوصی داخلی در جلسات شورا ؤنفر نماینده از ممدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک

وزارت راه و ترابـري شـده   «جایگزین » وزارت راه و شهرسازي«4/4/1390قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازي مصوب 4به موجب ماده -5
. »است
مندرج در همین مجموعه مراجعه نمایید.27/12/1359عالی هواپیمایی کشوري مصوب تفویض اختیارات و وظایف شورايقانونبه -6
.در حال حاضر رییس سازمان هواپیمایی کشوري-7
.شهرسازيوزیر راه ودر حال حاضر-8
رت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح.در حال حاضر وزا-9
اضر وزارت امور اقتصادي و دارایی.در حال ح-10
جمهور.ریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامهدر حال حاضر -11



.)12(شرکت نموده ولی حق رأي ندارند
ست:اعالی هواپیمایی کشور به قرار زیروظایف شوراي-1تبصره 

وزیر به شورا ارجاع و یا یکـی  ل مربوط به هواپیمایی کشوري که از طرف نخستمطالعه و اظهارنظر در مسای–الف 
از اعضاي شورا پیشنهاد نماید.

یف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج برداري هوایی یا الغا یا توقاظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره–ب 
.شودمیدر پروانه که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع 

ونقل هوایی مسافر و بار.تعیین و تصویب نرخ حمل–ج 
المللـی بـا   ها و قراردادهاي بـین اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوري و طرح موافقتنامه-د

.شودمیینکه به وسیله دولت تقدیم مجلسدول خارجه
مشی کلی هواپیمایی کشوري.طتعیین خ–هـ 

هاي وابسته به دولت مقرراتی تهیـه و  ها و شرکتها و ادارات دولتی و سازماندر مواردي که وزارتخانه-2تبصره 
وري ارتباط پیدا کند موظفند قبالً نظر ل مربوط به هواپیمایی کشیکه ممکن است به نحوي از انحا با مسانمایندمیتسلیم 
عالی هواپیمایی کشوري را جلب کنند.شوراي

عالی هواپیمایی کشوري افتخاري است و از لحاظ انجام ایـن وظیفـه حقـی بـه اعضـا      عضویت شوراي-3تبصره 
.شودمیپرداخت ن

رجاع امور به شـورا و رسـیدگی و   عالی هواپیمایی شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه انامه شورايآیین-4تبصره 
وزیران به موقع اجرا ل مربوط به طرز عمل شورا به وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأتیاتخاذ تصمیم و سایر مسا

)13(گذاشته خواهد شد.

باشد.ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد می)14(هواپیمایی-7ماده 
ـ ن پرواز نماید با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایراتواندمیهواپیماي خارجی -8ماده  ا در ایـران فـرود   ی

که قبالً اجازه دولـت ایـران   آید و مسافر و بار و محموالت پستی یا یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر این
داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیمـا همـین حقـوق را بـراي     ا به موجب قراردادي این اجازهیتحصیل شده باشد 

هواپیماي ایرانی شناخته باشد.
پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن موالت بازرگانی مسافر و بار و محونقلحمل-9ماده 

باشد.منحصر به هواپیماهاي ایرانی می
نماید بـا  در مواردي که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب میتواندمی)15(رياداره کل هواپیمایی کشو-10ماده 

وزیران پرواز هواپیماي ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاك کشور ممنوع یا محدود یـا مقیـد بـه    تصویب هیأت
شرایط خاصی بنماید.

که هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود بایـد در دفتـر ثبـت هواپیماهـا کـه در اداره کـل       براي این-11ماده 

مدیرعامل شرکت 1373اصالحی قانون تأسیس شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مصوب 5ماده 2به موجب قسمت اخیر تبصره -12
عالی هواپیمایی کشوري با حق رأي تعیین گردیده است.عضو شورايهواپیمایی جمهوري اسالمی ایران به عنوان 

مندرج در همین مجموعه مراجعه فرمایید.19/7/1360عالی هواپیمایی کشوري مصوب نامه شورايبه آیین-13
رسد هواپیماي صحیح باشد.در متن روزنامه رسمی هواپیمایی درج شده که به نظر می-14
.سازمان هواپیمایی کشوريدر حال حاضر -15



به ثبت برسد.شودمینگاهداري )16(هواپیمایی کشوري
هواپیما در کشور دیگري به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبالً در ثبت کشـور دیگـر بـوده از ثبـت آن     -الف

کشور خارج شده باشد.
یما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.هواپ-ب
سهام آن باید متعلق بـه اتبـاع ایـران و    اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت-)24/1/1348(اصالحی ج

القیمـه درآمـده  هایی که سرمایه آنها به صورت سهام یـا متسـاوي  اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکت
ـ سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صـادر و عال  م ثبـت و تابعیـت تعیـین    ی

.)17(شودمی
مالـک آن  که به تابعیت ایرانی شناخته شده در صورتی که در کشور دیگري به ثبت برسد و یاهواپیمایی-12ماده 

را فاقـد شـود   11که یکی از شرایط ثبت مندرج در مـاده  همچنین در صورتیتغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و 
.شودمین از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل آثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت 

پرواز کنـد کـه گواهینامـه   تواندمیکه در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد در صورتی هواپیمایی-13ماده 
قابلیت پروازي که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.

را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط تواند هواپیماییمیهیچکس ن-14مـاده  
قضـی نشـده   که گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منراندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر اینه ب

دارا باشد.
ـ نامه مربوط به امور هواپیماییجازهمرجع صدور هرگونه ا-15ماده  ی کشوري و گواهینامه مربوط به متخصصین فن
باشد.می)18(کشوريبرداري هوایی اداره کل هواپیماییپروانه مربوط به بهرهکشوري و هواپیمایی
هاي اجرایی آن نامهدر موارد تخلف از مقررات این قانون و آیینتواندمی)19(کشورياداره کل هواپیمایی-16ماده 

ـ صرفنظر از تعقیبات جزایی هرگونه اجازه در هنامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرج
ـ   حاپیماهاي متخلف را در صورتی که مآن را محدود سازد و همچنین پرواز هو ینان هواپیمـا یـا   تمل خطـر بـراي سرنش

اشخاص یا حیوانات روي زمین یا حدوث خسارتی براي اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ممنوع سازد.
ونقل بازرگانی هوایی اشـخاص یـا   شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران به تصدي حملهکبراي این-17ماده 

کشور تحصیل کـرده  )20(برداري هوایی از اداره کل هواپیماییروانه بهرهپاشیاء مبادرت نماید باید تبعه ایران بوده و قبالً
باشد.

برداري هوایی تقاضا شـده را منطبـق بـا    عالی هواپیمایی کشوري بهرهکه شورايشودمیاین پروانه در صورتی داده 
بـرداري  جام وقوع بهرهمصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که تقاضاکننده قادر به ان

باشد.طرز اطمینان بخش میه هوایی مورد تقاضاي خود ب
برداري هوایی عالوه بر وجود شرایط فوق دارا بودن شـرایط  هاي هواپیمایی براي صدور پروانه بهرهدر مورد شرکت

.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-16
اصـالح شـده   )1(*1338قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پـارس مصـوب   3به موجب تبصره -17

است.
شرکت هواپیمایی پارس با شرکت واحد هواپیمایی ایران ادغام و هواپیمایی ملی ایران تأسیس گردیده است. -1*
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-18
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-19
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-20



الزامی است.11در ماده هثبت هواپیما مندرج
تأسیس و دایر نمودن آموزشگاه به منظور تعلیم و تربیـت متخصصـین   براي هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین 

نامـه اداره کـل   برداري هـوایی اجـازه  در این ماده ضروري است ولی به جاي پروانه بهرههفنی هواپیمایی شرایط مندرج
باید قبالً تحصیل شده باشد.)21(هواپیمایی کشوري

هاي مربوط بـه امـور هواپیمـایی کشـوري     هوایی یا سایر پروانهبرداريکه دارنده پروانه بهرهدر صورتی-18ماده 
شرایطی را که براي تحصیل پروانه الزم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتی که به موجب منـدرجات پروانـه بـه عهـده     

رجـه  عالی هواپیمایی کشوري برحسـب د طبق نظر شورايتواندمی)22(گرفته تخلف نماید اداره کل هواپیمایی کشوري
در آن را محدود سازد.هاهمیت تخلف و تکرار آن پروانه او را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرج

ها یا تأسیسات مربوط به هواپیمایی کشوري براي ایجاد فرودگاه)23(وقت اداره کل هواپیمایی کشوريهر-19ماده 
طبق قانون راجع به احداث و توسـعه معـابر و   تواندمیپیدا کند احتیاج به خریداري زمین یا ساختمان متعلق به دیگري 

)24(شمسی اقدام نماید.1312ماه آبان23ها مصوب خیابان

ها براي از امالك عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و ساختمانتواندمی)25(اداره کل هواپیمایی کشوري-20ماده 
خطري پرواز هواپیماها مجاناً استفاده کند و حق عبور از آن امالك را براي به برقرار کردن وسایل مربوط به تأمین بی

نشود چنانچه که مانع استفاده عادي از آن امالكهداري وسایل مزبور خواهد داشت مشروط بر ایناکار انداختن و نگ
از طرف اداره کل در نتیجه برقرار کردن یا به کار انداختن یا نگاهداري وسایل مذکور خسارتی وارد شود باید 

جبران گردد.هواپیمایی کشوري
ایجاد هرگونه سـاختمان  نامهتصویببا صدور )26(به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوريتواندمیدولت -21ماده 

خطـري پـرواز هواپیماهـا یـا     یا مانع دیگري را در فاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط به تأمین بـی 
پرواز هواپیماها نگردیده و مـورد  بهکه ساختمان یا مانع مزبور موجد خطري مگر در صورتی)27(ممنوع یا محدود سازد

ه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه ایـن ممنوعیـت یـا    چکشوري قرار گرفته باشد چنانموافقت اداره کل هواپیمایی
محدودیت به کسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوري جبران شود.

که ساختمان یا مانع دیگري که مطابق این ماده ممنوع یا محدود شـده باشـد در اطـراف یـک فرودگـاه      در صورتی
توانـد مـی خطري پرواز هواپیماها قبل از اجراي این قانون موجود بوده دولـت  ا تأسیسات مربوط به تأمین بیکشوري ی

براي برداشتن یا محدود ساختن آن اقدام نماید.19مطابق ماده 
-هاي اجرایی این قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپیماهاي کشـوري ایرانـی و خـارجی   نامهآیین-22ماده 

هـاي  گواهینامـه -قابلیـت پـرواز هواپیماهـا   -ثبت و تابعیـت هواپیماهـا  -هافرودگاه-خطري پرواز هواپیماهاأمین بیت
هـاي مربـوط بـه    ها و تعمیرگاهکارخانه-متخصصین فنی هواپیمایی مربوط به تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی

.هواپیمایی کشوريدر حال حاضر سازمان -21
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-22

.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-23
1358هاي عمومی، عمرانی و نظـامی دولـت مصـوب    در حال حاضر الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه-24

ن مذکور نسخ شده است.جایگزین قانون فوق گردیده است و قانو
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-25
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-26
خطري پرواز هواپیماها تا نامه در خصوص تأمین بیو تصویب20/10/1331خطري پرواز هواپیماها مصوب نامه راجع به تأمین بیبه تصویب-27

مندرج در همین مجموعه مراجعه نمایید.2/2/1352متري مصوب 300شعاع 



نامـه  و موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه-مخابرات هواپیمایی-سوانح هواپیمایی-ونقل هواییحمل-هواپیمایی
تنظـیم و پـس از   )28(یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیماي متخلف به وسیله اداره کـل هواپیمـایی کشـوري   

)29(وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.تصویب هیأت

کـه  هواپیما یا سرنشینان آن عالمت هوایی تقلبی به کار برد بـه نحـوي  ایجاد خطر براي کس به قصدهر-23ماده 
بتوان آن را عالمت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا عالمت هواپیمایی موجود را غیرقابـل اسـتفاده سـازد یـا     

ـ   ا یـا سرنشـینان آن   مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطالع غلط دهد یا هرگونه عملی به منظور ایجاد خطر بـراي هواپیم
که از عمل او قتل یا جرح واقع شود سال محکوم خواهد شد و در صورتی3ماه تا انجام بدهد به حبس تأدیبی از شش

رم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجراست.جمرتکب به مجازاتی که به نفس 
ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالمـاً  یمداراي عالکس عالماً هواپیمایی را که هر-24مـاده  

سه ماه تا 6هواپیمایی را که بدون حق عالمت تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از
د.شسال محکوم خواهد

سـال  یکماه تا 3ه براند به حبس تأدیبی از م ثبت و تابعیت بودیکس عالماً هواپیمایی را که فاقد عالهر-25ماده 
محکوم خواهد شد.

اً کـس عمـد  فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هردر مواردي که پرواز هواپیما بر-26ماده 
ز هواپیما بـر فراز ایران براند و همچنین در مواردي که مطابق مقررات این قانون پروابدون داشتن اجازه هواپیمایی را بر

برانـد  هفراز قسمتی از خاك کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوع
ریال یا به حـبس  بییست هزار تا دو هزار ریالها یا شرایط مقرره پرواز کند به جزاي نقدي از یا بدون رعایت محدودیت

یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر به موجب قوانین دیگري مجـازات شـدیدتر   سالیکماه تا دوتأدیبی از 
براي این عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.

ونقل بازرگانی از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن مسـافر  کس با هواپیماي خارجی به قصد حملهر-27ماده 
ریال یا به حبس تأدیبی از بیست هزار تا دو هزارحمل کند به جزاي نقدي از از آنها راو بار و محموالت پستی یا یکی 

)30(سال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.یکماه تا دو

شـش ماه تـا  دوریال یا به حبس تأدیبی از ده هزارتا )31(یک هزار ریالاشخاص زیر به جزاي نقدي از -28ماده 
ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

نقـل بازرگـانی هـوایی اشـخاص یـا اشـیاء       وبرداري هوایی به تصدي حملهر کس بدون داشتن پروانه بهره–الف 
مبادرت ورزد.

نوع پرواز بازرگانی دیگر یا تأسیس و به هر)32(نامه از اداره کل هواپیمایی کشوريکس بدون داشتن اجازههر–ب 

.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-28
خطري پرواز و نصـب چـراغ قرمـز، عبـور و     هاي پرواز هواپیماهاي خارجی در ایران، ثبت هواپیماها، بینامهدر اجراي ماده فوق تاکنون آیین-29

همچنـین  و در همـین مجموعـه درج شـده اسـت.    ونقل هوایی به تصویب رسـیده اسـت  ها، حملفرودگاهمرور وسایط نقلیه و اشخاص در حوزه داخلی 
باشد.وزیران میهاي هوایی در شرف تصویب نهایی در هیأتها و گواهینامههاي مخابرات هوانوردي، سوانح هوایی و فرودگاهنامهآیین
هزار ریال تعیین و سپس به موجب قانون وصول برخی از مجازات جزاي نقدي پنجحداقل 1352قانون مجازات عمومی 14به موجب ماده -30

هزار ریال افزایش یافته است.درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین به هفت
برخـی از  هزار ریال تعیین و سپس به موجب قانون وصول حداقل مجازات جزاي نقدي پنج1352قانون مجازات عمومی 14به موجب ماده -31

هزار ریال افزایش یافته است.درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین به هفت
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-32



دایر نمودن آموزشگاه به منظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی عمل نماید.
کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هـر نـوع   هر–ج 

عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد.
هواپیمایی را براند که فاقد گواهینامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبـور منقضـی شـده    کس هر–د 
باشد.

نماید قـرار دارنـد در   فراز ایران پرواز میکه برروابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی-29ماده 
باشد.محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما میکه از لحاظ حق حاکمیت ارضی اصوالً مشمول قوانین مواردي

می که داخل یک هواپیماي ایرانی در خارج از ایـران ارتکـاب شـود    یمقررات جزایی ایران نسبت به جرا-30ماده 
متهم تبعه خارجی براي تعقیب به کشور خارجی رد نشـده یـا   که متهم در ایران دستگیر شده باشد وشودمیوقتی اجرا 

علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.ه که متهم بمورديدر
در داخل هواپیماي خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکـی  که)33(به جنحه و جنایاتی-31مـاده  

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

در هر یک از موارد باال رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دسـتگیر شـود بـه    
عمل خواهد آمد.

کند یا داخل یک هواپیماي ایرانی فراز ایران پرواز میبرکه جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که در موردي-32ماده 
دار میسر باشد طبـق  در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صالحیت

وري آو مدارك جرم را جمـع یلعمل آورده داله مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی ب
موقتاً مظنونین به ارتکاب جـرم را توقیـف کنـد مسـافرین و اعضـاء هیـأت       تواندمیو تأمین نماید و در صورت لزوم 

رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید.
شـود میمحسوب )34(دادگستريدر مورد این ماده فرمانده هواپیما براي تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین 

دار شهربانی مقرر است عهـده يکمیسرهازایی براي جو کلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات 
باشد.می

پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقـدامات  32در مورد ماده -33ماده 
ارسال دارد.)35(رده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوريعمل آوه مقدماتی که ب

که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشـات و  به عالوه در صورتی
داده متهم یا مظنـون  عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطالعه تحقیقات و اقداماتی را که ب

که هواپیماي ایرانی بعد رس تسلیم و از مداخله خودداري کند و در مورديپو مدارك جرم به دادستان یا بازیلرا با دال
از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطالع کنسول ایران که در حـوزه او هواپیمـا   

ه و از او کسب تکلیف کند.فرود آمده رسانید

بندي جرایم به خالف، جنحه و جنایت از تقسیمات قانون مجازات عمومی بوده است.تقسیم-33
مراجعه شود.1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 15در خصوص شناخت سایر ضابطین دادگستري به ماده -34
.در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوري-35



احکام این قانون موجب کیفرهایی است که حداکثر آن نبایـد از ده  ء هاي اجرانامهتخلف از مقررات آیین-34ماده 
اي که به نامهزاي نقدي و دو ماه حبس تأدیبی تجاوز نماید. میزان مجازات هر یک از انواع تخلفات در آیینجهزار ریال 

وزیران رسیده باشد تعیین خواهد شد.به تصویب هیأت)36(راه و شهرسازيدگستري و پیشنهاد وزارتین دا
دار فـوراً و خـارج از   هاي صـالحیت م مذکور در این قانون در مراحل کیفري و دادگاهیرسیدگی به جرا-35ماده 

نوبت به عمل خواهد آمد.

راه و ترابـري شـده   وزیـر «جـایگزین  » وزیر راه و شهرسازي«4/4/1390قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازي مصوب 4به موجب ماده -36
.»است


