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 1328 رماهيت مصوب

 فضا در را خود هوا العمل  عكس  جهينت در بتواند كه است يا  هينقل لهيوس شود يم ذكر قانون نيا در كه مايهواپ از منظور ـ 1 ماده

 . دارد نگاه

 .باشد ينم ينظام يماهايهواپ شامل و است يكشور يماهايهواپ به مربوط قانون نيا ـ 2 ماده

 مايهواپ راندن به مربوط عمل نوع هر به مايهواپ در يرانندگ اتيه عضو سمت به اي براند را ييمايهواپ تواند ينم كس چيه ـ 14 ماده

 . باشد دارا نشده يمنقض آن اعتبار مدت كه يفن  نامهيگواه كه نيا مگر دهد يخلبان ميتعل اي دينما كمك اي اقدام

 ييمايهواپ يفن نيمتخصص  به مربوط نامهيگواه و يكشور ييمايهواپ امور به مربوط نامه اجازه هرگونه صدور مرجع ـ 15 ماده

 . باشد يم يكشور  ييمايهواپ كل اداره ييهوا يبردار  بهره به مربوط پروانه و يكشور

 از نظر صرف آن يياجرا يها  نامه  نييآ و قانون نيا مقررات از تخلف موارد در تواند يم يكشور ييمايهواپ كل اداره ـ 16 ماده

 و سازد محدود را آن در مندرجه اراتياخت اي نموده فيتوق موقتا اي لغو را متخلف نامهيگواه اي نامه اجازه هرگونه ييجزا باتيتعق

 اي نيزم يرو واناتيح اي اشخاص اي مايهواپ نانيسرنش يبرا خطر محتمل كه يدرصورت را متخلف يماهايهواپ پرواز نيهمچن

 . سازد ممنوع باشد منقول ريغ اي منقول از اعم اموال يبرا يخسارت  حدوث

 كه را يطيشرا يكشور ييمايهواپ امور به مربوط يها  پروانه ريسا اي ييهوا يبردار  بهره پروانه دارنده كه يصورت در ـ 18 ماده

 كل اداره دينما تخلف گرفته عهده به پروانه مندرجات موجب  به كه يتعهدات انجام از اي شود فاقد بوده الزم پروانه ليتحص يبرا

 اي لغو را او پروانه آن تكرار و تخلف تياهم درجه برحسب يكشور ييمايهواپ يعال يشورا نظر طبق تواند يم يكشور ييمايهواپ

 . سازد محدود را آن در مندرجه اراتياخت اي نموده فيموقتاتوق

 را يگريد مانع اي ساختمان هرگونه جاديا نامه  بيتصو صدور با يكشور ييمايهواپ كل اداره شنهاديپ به تواند يم دولت ـ 21 ماده

 در مگر سازد محدود اي ممنوع ماهايهواپ پرواز يخطر  يب نيتام  به مربوط ساتيتاس اي فرودگاه كي حدود از ينيمع فاصله در

 قرار يكشور ييمايهواپ كل اداره موافقت مورد و دهينگرد ماهايهواپ پرواز به يخطر موجد مزبور مانع اي ساختمان كه يصورت

 كل اداره طرف از ديبا گردد وارد يكس به تيمحدود اي تيممنوع نيا جهينت در منحصرا و مايمستق يخسارت چنانچه. باشد  گرفته

 . شود جبران يكشور ييمايهواپ



 اي يكشور فرودگاه  كي اطراف در باشد شده محدود اي ممنوع ماده نيا مطابق كه يگريد مانع اي ساختمان كه يصورت در

 يبرا 19 ماده مطابق تواند يم دولت بوده موجود  قانون نيا ياجرا از قبل ماهايهواپ پرواز يخطر يب نيتام به مربوط ساتيتاس

 . دينما اقدام آن ساختن محدود اي برداشتن

 عالمت را آن بتوان كه ينحو به برد كار به يتقلب ييهوا عالمت آن نانيسرنش اي مايهواپ يبرا خطر جاديا قصد به هركس ـ 23 ماده

 اي جاديا مايهواپ مقابل در يمانع اي سازد استفاده رقابليغ را موجود ييمايهواپ عالمت اي نمود يتلق ييمايهواپ مخصوص يقيحق

 سه تا ماه شش از يا جنحه حبس به بدهد انجام آن نانيسرنش اي مايهواپ يبرا خطر جاديا منظور  به يعمل گونه هر اي دهد غلط اطالع

 زين است مقرر جرم نفس به كه يمجازات به مرتكب شود واقع جرح اي قتل او عمل از كه يصورت در و شد خواهد محكوم سال

 .  اجراست قابل اشد مجازات و ديگرد خواهد محكوم

 كه را ييمايهواپ عالما كس هر  نيهمچن و براند باشد مجعول تيتابع و ثبت عالئم يدارا كه را ييمايهواپ عالما هركس ـ 24 ماده

 خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از يا  جنحه حبس به براند  رانيا از خارج در شده نصب آن به رانيا تيتابع عالمت ،  حق بدون

 . شد

 خواهد محكوم سال كي تا ماه  سه از يبيتاد حبس به براند بوده تيتابع و ثبت عالئم فاقد كه را ييمايهواپ عالما هركس ـ 25 ماده

 . شد

 اجازه داشتن بدون عمدا هركس . است دولت از يقبل اجازه ليتحص به مشروط رانيا فراز بر مايهواپ پرواز كه يموارد در ـ 26 ماده

 كشور خاك از يقسمت فراز بر مايهواپ پرواز قانون نيا مقررات  مطابق كه يموارد در نيهمچن و براند رانيا فراز بر را ييمايهواپ

 طيشرا اي ها تيمحدود تيرعا بدون اي براند ممنوعه مناطق فراز بر مايهواپ عمدا باشد يخاص  طيشرا به ديمق اي محدود اي ممنوع

 مجازات دو هر ابهي سال كي تا ماه دو از يا جنحه حبس به اي الير هزار ستيب تا هزار دو از ينقد يجزا به كند پرواز  مقرره

 .  اجراست قابل اشد مجازات باشد شده مقرر عمل  نيا يبرا يدتريشد مجازات يگريد نيقوان موجب به اگر و شد خواهد محكوم

 و بار و مسافر ، آن گريد  نقطه كي به كشور نقطه كي از يبازرگان نقل و حمل قصد به يخارج يمايهواپ با هركس ـ 27 ماده

 سال كي تا ماه دو از يا جنحه حبس به اي الير هزار ستيتاب هزار دو از ينقد يجزا به كند حمل را آنها از يكي اي يپست محموالت

 . شد خواهد محكوم مجازات دو هر به اي

 مجازات دو هر به اي ماه شش تا ماه دو از يا  جنحه حبس به اي الير هزار ده تا كهزاري از ينقد يجزا به ريز اشخاص ـ 28 ماده

 : شد خواهند محكوم

 . ورزد مبادرت اياش اي  اشخاص ييهوا يبازرگان نقل و حمل يتصد به ييهوا يبردار  بهره پروانه داشتن بدون هركس ـ الف

 نمودن ريدا و سيتاس اي گريد يبازرگان پرواز نوع هر به يكشور ييمايهواپ كل اداره از نامه  اجازه داشتن بدون هركس ـ ب

 . دينما عمل ييمايهواپ يفن نيمتخصص تيترب و ميتعل منظور به آموزشگاه

 به مربوط عمل نوع هر به مايهواپ در يرانندگ اتيه عضو سمت با اي براند را ييمايهواپ يفن نامهيگواه داشتن بدون هركس ـ ج

 . دهد يخلبان ميتعل اي دينما كمك اي اقدام مايهواپ راندن

 . باشد شده يمنقض مزبور نامهيگواه اعتبار مدت اي بوده پرواز تيقابل نامهيگواه فاقد كه براند را ييمايهواپ هركس ـ د



 شود يم اجرا يوقت شود ارتكاب  رانيا از خارج در يرانيا يمايهواپ كي داخل كه يميجرا به نسبت رانيا ييجزا مقررات ـ 30 ماده

 علت به متهم كه يمورد در اي نشده رد يخارج كشور به بيتعق  يبرا يخارج تبعه متهم و باشد شده ريدستگ رانيا در متهم كه

 . باشد شده مسترد رانيا به جرم آن ارتكاب

 ليذ طيشرا از يكي وجود  صورت در شود ارتكاب پرواز نيح يخارج يمايهواپ داخل در كه ياتيجنا و جنحه به ـ 31 ماده

 : كرد خواهند يدگيرس رانيا محاكم

 . باشد رانيا يعموم تيامن اي انتظامات مخل جرم ـ الف

 . باشد رانيا تبعه هيعل يمجن اي متهم ـ ب

 . ديآ فرود رانيا در جرم وقوع از بعد مايهواپ ـ ج

 خواهد عمل به شود ريدستگ  متهم كه يمحل دادگاه اي آمده فرود مايهواپ كه يمحل دادگاه در يدگيرس باال موارد از كي هر در

 . آمد

 خارج در يرانيا يمايهواپ كي  داخل اي كند يم پرواز رانيا فراز بر كه مايهواپ كي داخل يتيجنا اي جنحه كه يموارد در ـ 32 ماده

 اصول قانون مقررات طبق باشد سريم دار تيصالح نيمامور  مداخله كه يزمان تا است مكلف مايهواپ فرمانده شود ارتكاب رانيا از

  صورت در و دينما نيتام و يآور  جمع را جرم مدارك و ليدال آورده عمل به يمقدمات قاتيتحق و شاتيتفت ييجزا محاكمات

 ممكن كه را يياياش و شيتفت را يرانندگ اتيه ياعضا و نيمسافر كند فيتوق را جرم ارتكاب به نيمظنون موقتا تواند يم لزوم

 . دينما فيتوق باشد جرم ليدل است

 را يفيوظا هيكل و شود يم محسوب  يدادگستر نيضابط از يمقدمات قاتيتحق و جرم شيتفت يبرا مايهواپ فرمانده ماده نيا مورد در

 . باشد يم دار  عهده است مقرر يشهربان يسرهايكم  يبرا ييجزا محاكمات اصول قانون دوم فصل موجب به كه

 يمقدمات اقدامات و جرم موضوع  به راجع يكتب گزارش ديبا مايهواپ فرمانده مايهواپ آمدن فرود از پس 32 ماده مورد در ـ 33 ماده

 . دارد ارسال يكشور ييمايهواپ كل اداره به و ميتنظ است آورده عمل به كه

 و قاتيتحق و شاتيتفت جهينت و جرم وقوع فورا است مكلف مايهواپ فرمانده ديآ فرود رانيا در مايهواپ كه يصورت در عالوه به

 مدارك و ليدال با را مظنون اي متهم داده اطالع او مقام قائم اي مايهواپ آمدن فرود محل دادستان به آورده عمل به كه را ياقدامات

 رانيا از خارج در جرم وقوع از بعد يرانيا يمايهواپ كه يمورد در و كند يخوددار ازمداخله و ميتسل بازپرس اي دادستان به جرم

 فيتكل اوكسب از و دهيرسان آمده فرود مايهواپ او حوزه در كه رانيا كنسول اطالع به را مراتب ديبا مايهواپ فرمانده ديآ فرود

 . كند

 الير هزار ده از دينبا آن حداكثر كه است ييفرهايك موجب قانون نيا احكام ياجرا يها  نامه  نييآ مقررات از تخلف ـ 34 ماده

 نيوزارت شنهاديپ به كه يا  نامه نييآ در تخلفات انواع از كي هر مجازات زانيم دينما تجاوز يا  جنحه حبس ماه دو و ينقد يجزا

 . شد خواهد نييتع باشد  دهيرس رانيوز اتيه بيتصو به راه و يدادگستر

 عمل به نوبت از وخارج فورا دار  تيصالح يها دادگاه و يفريك مراحل در قانون نيا در مذكور ميجرا به يدگيرس ـ 35 ماده

 .آمد خواهد


