قانون هواپيمائي كشوري
در سال 1367
ماده  5قانون هواپيمايي كشوري به شرح ذيل اصالح ميگردد:
ماده  - 5براي اجراي اين قانون سازمان مستقلي به نام سازمان هواپيمائي كشوري وابسته به وزارت راه و ترابري
تاسيس مي شود .سازمان داراي رئيسي است كه در عين حال معاون وزير راه و ترابري نيز مي باشد و به پيشنهاد وزير راه
و ترابري و تصويب هيات دولت براي مدت حداكثر  3سال به اين سمت منصوب مي شود  ،انتصاب مجدد وي به اين
سمت به روال فوق بالمانع مي باشد.
سازمان مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري  ،طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزير راه مستقال

اقدام مي نمايد و سازمان آن به موجب تصويبنامه هيات وزيران تعيين مي شود .سازمان مي تواند از محل درآمدهاي
قانوني خود در قالب بودجه هاي مصوب و در صورت وجود كسري از محل درآمدهاي عمومي كشور طبق مقررات
استفاده نمايد .وظايف عمده سازمان مزبور به قرار زير مي باشد.
الف  -ايجاد  ،توسعه بهره برداري و نگهداري فرودگاه ها و دستگاه هاي ناوبري و مخابراتي  ،راديويي و تلگرافي و
تلفني كه مخصوص تنظيم رفت و آمد هواپيماها و تامين بي خطري پرواز آنها مي باشد و به طور كلي هر نوع نظارت و
مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمائي كشوري و تامين بي خطري پرواز الزم باشد.
ب  -نظارت در فعاليت هواپيمائي كشوري طبق مقررات مربوط به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابت هاي
مضره بين متصديان حمل و نقل هوائي و حفظ مصالح عمومي .
ج  -تربيت متخصصين فني هواپيمائي كشوري با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
د  -اهتمام در پيشرفت و توسعه هواپيمائي كشوري و تشويق صنايع مربوطه .
هـ  -مطالعات در تحقيقات علمي و فني در مسايل مربوط به هواپيمائي كشوري و ايجاد تسهيالت و تشويق افراد و
موسسات صالحيت دار به انجام اين امور و تهيه موجبات آن .
و  -تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي ه واپيمائي با دول خارجي كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي
اسالمي مي شود.
تبصره  - 1سازمان هواپيمائي كشوري مجاز است در زمينه هاي ايجاد و نگهداري و اداره فرودگاه ها راسا و يا با
مشاركت بخش هاي دولتي  ،تعاوني و خصوصي با رعايت اصل  44قانون اساسي مبادرت به تاسيس شركت بنمايد.
تبصره  - 2اساسنامه ها و آئين نامه هاي اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپيمائي كشوري
تهيه و از طريق وزارت راه و ترابري جهت تصويب به هيات وزيران تسليم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه بيست و پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد
و شصت و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1367/2/21به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسالمي  -اكبر هاشمي

قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1328/5/1
( ) 1ماده  - 1منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي شود وسيله نقليه اي است كه بتواند در نتيجه عكس العمل هوا
خود را در فضا نگهدارد.
ماده  - 2اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نمي باشد.
ماده  - 3دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي باالي خاك كشور و باالي آبهاي ساحلي آن را دارا مي باشد.
ماده  - 4براي ايجاد و توسعه هواپيمائي كشوري دولت مكلف است :
الف  -موسسات هواپيمائي كشوري را به منظور تامين نيازمندي هاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر و بار و
محموالت پستي تشويق نموده توسعه دهد.
ب  -خطوط هوائي داخلي را به نحوي كه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوائد آن بهره مند گردد تنظيم و فرودگاههاي
الزم را تاسيس و وسايل مربوط به تامين بي خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد.
ج  -به موسسات هواپيمائي ايراني مساعدت نمايد تا سرويس هاي هوائي مورد نياز كشور را به طريق غير انحصاري
تاسيس و داير كنند.
د  -به منظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوائي را بر اساس معامله
متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.
ماده  - 5براي اجراي اين قانون اداره مستقلي به نام اداره كل هواپيمائي كشوري در وزارت راه تاسيس مي شود و اداره
ام ور آن به عهده رئيس كلي خواهد بود كه داراي سمت معاونت وزارت راه مي باشد و با تصويب هيات وزيران به فرمان
همايوني براي مدت سه سال منصوب مي گردد و پس از انقضا مدت مزبور انتصاب او به نحو فوق قابل تجديد مي باشد
اداره مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزير راه مستقال اقدام
مي نمايد و سازمان آن به موجب تصويبنامه هيات وزيران تعيين مي شود وظايف عمده اداره مزبور به قرار زير مي باشد:
الف  -ايجاد فرودگاهها و تاسيس و به كار انداختن دستگاههاي هواشناسي و دستگاههاي مخابراتي راديويي و تلگرافي و
تلفني كه مخصوص تنظيم رفت و آمد هواپيماها و تامين بي خطري پرواز آنها مي باشد و به طور كلي هر نوع مساعدتي
كه به منظور پيشرفت هواپيماهايي كشوري و تعميم بي خطري پرواز الزم باشد.
ب  -نظارت در فعاليت هواپيمائي كشوري طبق مقررات هواپيمائي به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابت هاي
مضره بين متصديان حمل و نقل هوائي و حفظ مصالح عمومي .
ج  -تربيت متخصصين فني هواپيمائي كشوري به وسائل مقتضي .
د  -تشويق صنايع مربوط به هواپيمائي كشوري .

1

 -اصالحات قانون مرقوم بشرح زيراست.

 -1قانون اصالح ماده  6قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1347/1/21
 -2قانون اصالح ماده  5قانون هواپيمائي كشور مصوب 1367/1/27
 -3تبصره  3قانون راجع به اجازه تاسيس شركت واحد هواپيمائي ايران و شركت هواپيمائي پارس مصوب  1328/1/24كه
برابر اين تبصره بند ج ماده  11قانون هواپيمائي كشوري اصالح شده است.

ه  -مطالعات و تفحصات علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري .
و  -تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمائي با دول خارجه كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي
ملي مي شود و شركت در كنفرانسها و سازمانهاي هواپيمائي بين المللي با تصويب هيات وزيران .
ماده  - 6در وزارت راه شورايي به نام شوراي عالي هواپيمائي كشوري مركب از هفت نفر عضو كه به ترتيب زير براي
مدت سه سال انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد:
د و نفر كارمند عالي رتبه هواپيمائي كشوري به انتخاب وزير راه  -يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب وزير دادگستري
 يك نفر افسر ارشد نيروي هوائي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنگ  -يك نفر كارمند عالي رتبه وزارت بازرگاني وپيشه و هنر به انتخاب وزير بازرگاني و پيشه و هنر  -يك نفر كارمند عاليرتبه وزارت كشور به انتخاب وزير كشور  -يك
نفر نماينده اطاق بازرگاني به انتخاب اطاق وزير بازرگاني .
وظايف شوراي عالي هواپيمائي كشوري به قرار زير است :
الف  -مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري كه از طرف وزير راه يا يكي از اعضاي شورا به آن
ارجاع مي گردد.
ب  -اظهار نظر راجع به صدور پروانه هاي بهره برداري هوائي يا الغا يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرجه
در آنها كه طبق مواد  17و  18اين قانون به شورا ارجاع مي شود.
ج  -تصويب نرخ حمل و نقل هوائي مسافر و بار كه بايد به ميزان عادله تعيين گردد.
تبصره  -آئين نامه شوراي عالي هواپيمائي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور به شورا در رسيدگي
و صدور راي و ساير مسائل مربوط به طرز عمل شورا به وسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
ماده  - 7هواپيماي ايراني با رعايت قوانين و مقررات كشور در پرواز بر فراز ايران آزاد مي باشد.
ماده  - 8هواپيماي خارجي مي تواند با رعايت قوانين و مقررات كشور بر فراز ايران پرواز نمايد يا در ايران فرود آيد و
مسافر و بار محموالت پستي يا يكي از آنها را پياده و يا قبول نمايد مشروط بر اينكه قبال اجازه دولت ايران تحصيل شده
باشد يا به موجب قراردادي اين اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپيما همين حقوق را براي هواپيماهاي ايراني
شناخته باشد.
ماده  - 9حمل و نقل بازرگاني مسافر و بار و محموالت پستي يا يكي از آنها از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن
منحصر به هواپيماي ايراني مي باشد.
ماده  - 10اداره كل هواپيمائي كشوري مي تواند در مواردي كه امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب مي نمايد با تصويب
هيات وزي ران پرواز هواپيماي ايراني و خارجي را بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط
خاصي بنمايد.
ماده  - 11براي اين كه هواپيمائي به تابعيت ايراني شناخته شود بايد در دفتر ثبت هواپيماها كه در اداره كل هواپيمائي
كشوري نگهداري مي شود به ثبت برسد.
شرايط ثبت هواپيما به قرار زير است :

الف  -هواپيما در كشور ديگري به ثبت نرسيده باشد و در صورتي كه قبال در ثبت كشور ديگر بوده از ثبت آن كشور
خارج شده باشد.
ب  -هواپيما به اتباع ايران اعم از شخص يا شركت متعلق باشد.
ج  -اگر مالك هواپيما شركتي است تمام سرمايه شرك ت بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد
و در شركتهايي كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از
ثبت هواپيما گواهينامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و عالئم ثبت و تابعيت تعيين مي شود.
ماده  - 12هواپيمائي كه به تابعيت ايراني شناخته شده در صورتي كه در كشور ديگري به ثبت برسد و يا مالك آن تغيير
يا فوت كند يا تغيير تابعيت دهد و همچنين در صورتي كه يكي از شرايط ثبت مندرج در ماده  11را فاقد شود ثبت
هواپيما و همچنين گواهينامه ثبت و تابعيت آن از تاريخ وقوع يكي از علل فوق باطل مي شود.
ماده  - 13هواپيمائي كه در دفتر ثبت هواپيماها به ثبت رسيده باشد در صورتي مي تواند پرواز كند كه گواهينامه قابليت
پروازي كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد.
ماده  - 14هيچكس نمي تواند هواپيمائي را براند يا به سمت عضو هيات رانندگي در هواپيما بهر نوع عمل مربوط به
راندن هواپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد مگر اين كه گواهينامه فني كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا
باشد.
ماده  - 15مرجع صدور هر گونه اجازه نامه مربوط به امور هواپيمائي كشوري و گواهينامه مربوط به متخصصين فني
هواپيمائي كشوري و پروانه مربوط به بهره برداري هوائي اداره كل هواپيمائي كشوري مي باشد.
ماده  - 16اداره كل هواپيمائي كشوري مي تواند در موارد تخلف از مقررات اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن
صرف نظر از تعقيبات جزايي هر گونه اجازه نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقتا توقيف نموده يا اختيارات مندرجه
در آن را محدود سازد و همچنين پرواز هواپيماي متخلف را در صورتي كه محتمل خطر براي سرنشينان هواپيما يا
اشخاص يا حيوانات روي زمين يا حدوث خسارتي براي اموال اعم از منقول يا غير منقول باشد ممنوع سازد.
ماده  - 17براي اين كه شخص طبيعي يا حقوقي بتواند در ايران به تصدي حمل و نقل بازرگاني هوائي اشخاص يا اشيا
مبادرت نمايد بايد تبعه ايران بوده و قبال پروانه بهره برداري هوائي از اداره كل هواپيمائي كشوري تحصيل كرده باشد
اين پروانه در صورتي داده مي شود كه شوراي عالي هواپيمائي كشوري بهره برداري هوائي تقاضا شده را منطبق با
مصالح كشور و احتياجات جامعه تشخيص دهد و اطمينان حاصل نمايد كه تقاضاكننده قادر به انجام نوع بهره برداري
هوائي مورد تقاضاي خود به طرز اطمينان بخش مي باشد.
در مورد شركتهاي هواپيمائي براي صدور پروانه بهره برداري هوائي عالوه بر وجود شرايط فوق دارا بودن شرايط ثبت
هواپيما مندرج در ماده  11الزامي است .
ب راي هر نوع پرواز بازرگاني ديگر و همچنين تاسيس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني
هواپيمائي شرايط مندرجه در اين ماده ضروري است ولي به جاي پروانه بهره برداري هوائي اجازه نامه اداره كل
هواپيمائي كشوري بايد قبال تحصيل شده باشد.
ماده  - 18در صورتي كه دارنده پروانه بهره برداري هوائي يا ساير پروانه هاي مربوط به امور هواپيمائي كشوري شرايطي
را كه براي تحصيل پروانه الزم بوده فاقد شود يا از انجام تعهداتي كه به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف

نمايد اداره كل هواپيمائي كشوري مي تواند طبق نظر شوراي عالي هواپيمائي كشوري بر حسب درجه اهميت تخلف و
تكرار آن پروانه او را لغو يا موقتا توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آن را محدود سازد.
ماده  - 19هر وقت اداره كل هواپيمائي كشوري براي ايجاد فرودگاهها يا تاسيسات مربوط به هواپيمائي كشوري احتياج
به خريداري زمين يا ساختمان متعلق به ديگري پيدا كند مي تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها
مصوب  23آبان ماه  1312شمسي اقدام نمايد.
ماده  - 20اداره كل هواپيمائي كش وري مي تواند از امالك عمومي يا خصوصي اعم از اراضي و ساختمانها براي بر قرار
كردن وسائل مربوط به تامين بي خطري پرواز هواپيماها مجانا استفاده كند و حق عبور از آن امالك را براي به كار
انداختن و نگاهداري وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اين كه مانع استفاده عادي از آن امالك نشود.
چ نانچه در نتيجه بر قرار كردن با به كار انداختن با نگاهداري وسايل مذكور خساراتي وارد شود بايد از طرف اداره كل
هواپيمائي كشوري جبران گردد.
ماده  - 21دولت مي تواند به پيشنهاد اداره كل هواپيمائي كشوري با صدور تصويبنامه ايجاد هر گونه ساختمان يا مانع
ديگري را در فاصله معيني از حدود يك فرودگاه يا تاسيسات مربوط به تامين بي خطري پرواز هواپيماها ممنوع يا
محدود سازد مگر در صورتي كه ساختمان يا مانع مزبور موجد خطري به پرواز هواپيماها نگرديده و مورد موافقت اداره
كل هواپيمائي كشوري قرار گرفته باشد چنانچ ه خسارتي مستقيما و منحصرا در نتيجه اين ممنوعيت يا محدوديت به
كسي وارد گردد بايد از طرف اداره كل هواپيمائي كشوري جبران شود .در صورتي كه ساختمان يا مانع ديگري كه
مطابق اين ماده ممنوع يا محدود شده باشد در اطراف يك فرودگاه كشوري يا تاسيسات مربوط به تامين بي خطري پرواز
هواپيماها قبل از اجراي اين قانون موجود بوده دولت مي تواند مطابق ماده  19براي برداشتن يا محدود ساختن آن اقدام
نمايد.
ماده  - 22آئين نامه هاي اجرائي اين قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپيماهاي كشوري ايراني و خارجي  -تامين
بي خطري پرواز هواپيماها  -فرودگاهها  -ثبت و تابعيت هواپيماها  -قابليت پرواز هواپيما  -گواهينامه هاي متخصصين
فني هواپيمائي  -موسسات مربوط به تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمائي  -كارخانه ها و تعميرگاههاي مربوط به
هواپيمائي  -حمل و نقل هوائي  -سوانح هواپيمائي  -مخابرات هواپيمائي و موارد توقيف موقت يا لغو هر گونه اجازه
نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف به وسيله اداره كل هواپيمائي كشوري تنظيم و پس از
تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده  - 23هر كس به قصد ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن عالمت هواپيمائي تقلبي به كار برد به نحوي كه بتوان
آن را عالمت حقيقي مخصوص هواپيمائي تلقي نمود يا عالمت هواپيمائي موجود را غير قابل استفاده سازد يا مانعي در
مقابل هواپيما ايجاد يا اطالع غلط دهد يا هر گونه عملي به منظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن انجام بدهد به
حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از عمل او قتل يا جرح واقع شود مرتكب به
مجازاتي كه براي نفس جرم مزبور مقرر است نيز محكوم خواهد گرديد و مجازات اشد قابل اجرا است .
ماده  - 24هر كس عالما هواپيمائي را كه داراي عالئم ثبت و تابعيت مجعول باشد براند و همچنين هر كس عالما
هواپيمائي را كه بدون حق عالمت تابعيت ايران به آن نصب شده در خارج از ايران براند به حبس تاديبي از شش ماه تا
سه سال محكوم خواهد شد.

ماده  - 25هر كس عالما هواپيمائي را كه فاقد عالئم ثبت و تابعيت بوده براند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال
محكوم خواهد شد.
ماده  - 26در مواردي كه پرواز هواپيما بر فراز ايران مشروط به تحصيل اجازه قبلي از دولت است هر كس عمدا بدون
داشتن اجازه هواپيمائي را بر فراز ايران براند و همچنين در مواردي كه مطابق مقررات اين قانون پرواز هواپيما بر فراز
قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي باشد عمدا هواپيما را بر فراز مناطق ممنوعه براند يا
بدون رعايت محدوديت ها يا شرايط مقرره پرواز كند به جزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا به حبس تاديبي از
دو ماه تا يك سال يا بهر دو مجازات محك وم خواهد شد و اگر به موجب قوانين ديگري مجازات شديدتري براي اين
عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است .
ماده  - 27هر كس با هواپيماي خارجي به قصد حمل و نقل بازرگاني از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن مسافر و
بار و محموالت پستي يا يكي از آنها را حمل كند به جزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا به حبس تاديبي از دو
ماه تا يك سال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده  - 28اشخاص زير به جزاي نقدي از يك هزار تا ده هزار ريال يا به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه يا به هر دو
مجازات محكوم خواهند شد:
الف  -هر كس بدون داشتن پروانه بهره برداري هوائي به تصدي حمل و نقل بازرگاني هوائي اشخاص يا اشيا مبادرت
ورزد.
ب  -هر كس بدون داشتن اجازه نامه از اداره كل هواپيمائي كشوري بهر نوع پرواز بازرگاني ديگر يا تاسيس و دائر
نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمائي عمل نمايد.
ج  -هر كس بدون داشتن گواهينامه فني هواپيمائي را براند يا به سمت عضو هيات رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل
مربوط به راندن هواپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد.
د  -هر كس هواپيمائي را براند كه فاقد گواهينامه قابليت پرواز بوده يا مدت اعتبار گواهينامه مزبور منقضي شده باشد.
ماده  - 29روابط حقوقي بين اشخاصي كه در داخل يك هواپيمائي كه بر فراز ايران پرواز مي نمايد قرار دارند در اموري
كه از لحاظ حق حاكميت ارضي اصوال مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما مي باشد.
ماده  - 30مقررات جزايي ايران نسبت به جرائمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي
اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا در
موردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران مسترد شده باشد.
ماده  - 31به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرائط
ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد:
الف  -جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
ب  -متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد.
ج  -هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
د ر هر يك از موارد باال رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمد يا دادگاه محلي كه متهم در آن
دستگير شود به عمل خواهد آمد.

ماده  - 32در موردي كه جنحه يا جناياتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك هواپيماي
اي راني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تا زماني كه مداخله مامورين صالحيتدار ميسر باشد
طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دالئل و مدارك جرم را
جمع آوري و تامين نمايد و در صورت لزوم مي تواند موقتا مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند مسافرين و اعضاي
هيات رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد.
د ر مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب مي شود و كليه
وظايفي را كه به موجب فصل د وم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دار مي
باشد.
ماده  - 33در مورد ماده  32پس از فرود آمدن هواپيما فرمانده هواپيما بايد گزارش كتبي راجع به موضوع جرم و
اقداماتي كه به عمل آورده است تنظيم و با اداره كل هواپيمائي كشوري ارسال دارد .بعالوه در صورتي كه هواپيما در
ايران فرود آيد فرمانده هواپيما مكلف است فورا وقوع جرم و نتيجه تفتيشات و تحقيقات و اقداماتي را كه به عمل آورده
به دادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او اطالع داده متهم يا مظنون را با دالئل و مدارك جرم به دادستان يا
بازپ رس تسليم و از مداخله خودداري كند و در موردي كه هواپيماي ايراني بعد از وقوع جرم در خارج از ايران فرود آيد
فرمانده هواپيما بايد مراتب را به اطالع كنسول ايران كه در حوزه او هواپيما فرود آمده رسانيده و از او كسب تكليف
كند.
ماده  - 34تخلف از مقررات آئين نامه ها ي اجرا احكام اين قانون موجب كيفرهايي است كه حداكثر آن نبايد از ده هزار
ريال جزاي نقدي و دو ماه حبس تاديبي تجاوز نمايد .ميزان مجازات هر يك از انواع تخلفات در آئين نامه اي كه به
پيشنهاد وزارتين دادگستري و راه به تصويب هيات وزيران رسيده باشد تعيين خواهد شد.
ماده  - 35رسيدگي به جرائم مذكور در اين قانون در مراحل كيفري و دادگاه هاي صالحيتدار فورا و خارج از نوبت به
عمل خواهد آمد.
چون به موجب قانون مصوب  28تير ماه  1328اجازه اجراي اليحه هواپيمائي كشوري پس از تصويب كميسيونهاي راه و
دادگستري مجلس داده شده است بنا بر اين قانون مزبور كه مشتمل بر سي و پنج ماده و به تصويب كميسيونهاي نامبرده
رسيده قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي ملي  -رضا حكمت
ق انون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمائي كشوري بين المللي مصوب 1328/4/30
ماده واحده  -مجلس شوراي ملي قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي مورخ  16آذر  1323مطابق هفتم دسامبر 1944
مشتمل بر بيست و دو فصل و نود و شش ماده و پروتكل اضافي متضمن ماده  93مكرر مورخ  15ارديبهشت  1326مطابق
ششم مه  1947و قرارداد ترانزيت هواپيمائي بين المللي مورخ  16آذر  1323مطابق هفتم دسامبر  1944به امضا رسيده

است تصويب و به دولت اجازه مي دهد اسناد مصوبه آن را به دبيرخانه سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي تسليم
نمايد) 2( .
ا ين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه سي ام تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت
به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي  -رضا حكمت
قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي
مقدمه :
2

 -در سال  1943كنفرانس بزرگي با شركت بسياري از دولتها در شيكاگو تشكيل شد و هدف اين كنفرانس ايجاد محيط

سالم و مسالمت آميز در زمينه بهره برداري از حمل و نقل هوائي بود و در اين كنفرانس موافقت نامه راجع به تاسيس
(سازمان موقتي هواپيمائي كشوري بين المللي) به تصويب رسيد و بعد از مدتي به سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي
تبديل شد كه امروز (ايكائو) ناميده مي شود و يك سازمان تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد بوده و مقر آن مونترال كانادا
است .
نقش سارمان هواپيمائي كشوري بين المللي (ايكائو) در روابط بين دولتها مي باشد خالف (اتحاديه حمل و نقل هوائي بين
المللي) (ياتا) كه از سازمانهاي بين المللي خصوصي هوائي بوده و اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام ميدهد و
مثل هر اتحاديه صنفي  ،حافظ منافع موسسات هواپيمائي كشورهاي مختلف مي باشد
(مرجع  :مقاله نقش (ياتا) در مبادله حقوق آزادي هاي هوائي تاليف دكتر بهروز اخالقي – مجله دانشكده حقوق و علوم
سياسي شماره  12سال )1351
مقررات زير در رابطه با كنوانسيون شيكاگو مي باشد.
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل مربوط به متن معتبر پنج زباني كنوانسيون هواپيمائي كشوري و بين
الملي مصوب 1375/6/21
قانون تصويب مقاوله نامه هاي اصالحي كنوانسيون هواپيمايي بين المللي كشوري –  )1944(1323و اجازه تسليم اسناد آنها
مصوب 1372/2/22
قانون اجازه تصويب مقرررات فني و قواعدمربوط به كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين المللي (كنوانسيون شيكاگو) مصوب
1356/4/8
قانون پروتكل اصالحي بندالف ماده  50كنوانسيون بين المللي هواپيمائي كشوري شيكاگو مصوب 1354/4/9
قانون پروتكل هاي اصالحي كنوانسيون بين الملي هواپيمائي كشوري شيكاگو مصوب1351/8/22
قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي مصوب  1323/9/16برابر با  7دسامبر  1944در شيكاگو و قبل از تنظيم قوانين داخلي
كشورها منعقد گرديده و قوانين داخلي كشورها از مقررات آن الهام گرفته و استفاده نموده اند و براي دول عضو تعهداتي
ايجاد و در هوانوردي داخلي و بين المللي قابل اجرا مي باشد.
(مرجع  :كتاب حقوق بين المللي هوائي و قضائي تالي فسيد حسن صفوي جلد اول صفحه )30
قبل از تصويب كنوانسيون فوق ،كنوانسيون بين الملللي پاريس مورخ  12اكتبر  1919مربوط به مقررات هواپيمائي وضمائم آن
وضع شده بود كه با تصويب كنوانسيون شيكاگو لغو شد.

ن ظر به اين كه پيشرفت و توسعه هواپيمائي كشوري بين المللي در آينده مي تواند كمك زيادي براي ايجاد و حفظ
مودت و حسن تفاهم بين ملل و مردم دنيا باشد و در عين حال سو استفاده از آن ممكن است موجب اختالل امنيت
عمومي گردد و نظر به اين كه دولتهاي امضاكننده اين قرارداد عالقمند هستند كه از تصادم اجتناب نموده و همكاري بين
ملل و مردم را كه آرامش و امنيت جهان متكي به آن است توسعه بدهند لذا دول امضاكننده ذيل نسبت به پاره اي اصول
و ترتيبات براي اين كه هواپ يمائي كشوري بين المللي در وضع مطمئن و منظم توسعه يابد توافق حاصل كردند همچنين
توافق حاصل نمودند كه سرويسهاي حمل و نقل هوائي بين المللي ممكن است بر اساس تساوي موقعيت استقرار يافته و با
اصول محكم اقتصادي عمل نمايد بنا بر مراتب مزبوره اين قرارداد را به اين منظور منعقد نمودند:
قسمت اول  -هوانوردي
فصل اول  -اصول كلي و اجراي قرارداد
حق حاكميت
ماده  - 1كشورهاي متعاهد قبول دارند كه هر كشوري حق حاكميت تام و مطلق نسبت به فضاي مافوق قلمرو خود دارد.
قلمرو
ماده  - 2از نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آبهاي ساحلي متصل به آن كه تحت
حاكميت يا قيموميت  -حمايت و يا تحت الحمايگي آن كشور قرار دارد.
هواپيماهاي دولتي و كشوري
ماده  - 3الف  -اين قرارداد فقط شامل هواپيماهاي كشوري خواهد بود و درباره هواپيماهاي دولتي قابل اجرا نمي باشد.
ب  -هواپيماهايي كه در خد مت نظامي و گمركي و شهرباني به كار برده مي شوند هواپيماهاي دولتي محسوب خواهند
شد.
ج  -هيچ هواپيماي دولتي يك كشور متعاهد نبايد بدون اجازه يا به وسيله موافقتنامه مخصوص يا طور ديگر طبق شرايط
آن بر فراز و قلمرو كشور ديگر پرواز نمايد و يا در آنجا فرود بيايد.
د  -كشورهاي متعاهد تعهد مي نمايند كه هر موقع مقرراتي براي هواپيماهاي دولتي خود وضع مي كنند تامين سالمتي
هوانوردي كشوري را مراعات نمايند .سو استفاده از هواپيمائي كشوري
ماده  - 4هر كشور متعاهدي موافقت مي نمايد كه هواپيماهاي كشوري را به منظور انجام مقاصدي كه با مقررات اين
قرارداد مغايرت داشته باشد مورد استفاده قرار بدهد.
فصل دوم  -پرواز بر فراز قلمرو كشورهاي متعاهد حق پرواز خارج از برنامه
ماده  - 5هر يك از كشورهاي متعاهد موافقت مي نمايد كه كليه هواپيماهاي ساير كشورهاي متعاهد كه در سرويس
هواپيمائي بين المللي اشتغا ل نداشته باشد حق دارند به شرط رعايت مقررات اين قرارداد بر فراز قلمرو آن پرواز نمايند و
يا به طور ترانزيت بدون توقف از آنجا عبور كنند و همچنين بدون احتياج به كسب اجازه قبلي براي مقصودهاي غير
تجارتي به آنجا فرود بيايند به شرط اين كه كشوري كه بر فراز آن پرواز به عمل مي آيد حق درخواست فرود آمدن را
از هواپيما داشته باشد معهذا هر يك از كشورهاي متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه به جهت تامين
سالمت پرواز از هواپيمائي كه مايل به عزيمت به نواحي غير قابل عبور و يا نواحي كه تسهيالت هواپيمائي به قدر كافي
در آنجا وجود ندارد بخواهد كه راه معيني را طي نمايد و يا اين كه اجازه مخصوصي براي اين قبيل پروازها تحصيل كند

و چنين هواپيما هر گاه مسافر بار يا پست براي كرايه يا اجرت غير از مسافر بار و پستي كه در سرويسهاي منظم بين المللي
هستند داشته باشد به شرط رعايت مقررات ماده  7حق دارد كه مسافر و بار و پست بگيرد و پياده كند مشروط بر اين كه
هر كشوري كه در آنجا اين مسافرين پست و بارها گرفته يا پياده مي شوند حق داشته باشد كه نظامات شرايط و
محدوديتهايي را كه الزم مي داند تحميل نمايد .پرواز بر حسب برنامه
ماده  - 6هيچ سرويس هواپيمائي بين المللي حق ندارد كه در كشور متعاهد ديگر عمل نمايد مگر اين كه اجازه
مخصوص و يا اجازه ديگر از آن كشور داشته و مطابق شرايط چنين اجازه و يا اختياري پرواز نموده باشد.
كابوتاژ
ماده  - 7هر يك از كشورهاي متعاهد حق خواهد داشت كه از صدور اجازه به هواپيماي ساير كشورهاي متعاهد كه
جهت حمل و نقل مسافر يا پست يا كاال در مقابل كرايه يا اجرت از يك نقطه به نقطه ديگر در قلمرو خود مبادرت به
پرواز مي كند امتناع نمايد و نيز متعهد مي گردد كه داخل هيچگونه ترتيباتي نشود كه صريحا چنين حقي انحصاري به
كشور ديگر يا شركت هواپيمائي ك شور ديگر بدهد و نيز چنين حق انحصاري را از كشور ديگر براي خود تحصيل
ننمايد.
هواپيماي بدون خلبان
ماده  - 8هيچ هواپيمائي كه قادر به پرواز بدون خلبان باشد نبايد بدون اجازه مخصوص و طبق مقررات آن اجازه بر فراز
كشورهاي متعاهد ديگر بدون خلبان پرواز نمادي  -هر كشور متعاهد تعهد مي نمايد كه پرواز چنين هواپيماي بدون
خلبان را در نواحي كه براي پرواز هواپيماهاي كشوري آزاد مي باشد تحت كنترل قرار دهد به طوري كه خطري از اين
راه متوجه هواپيماهاي كشوري نشود.
مناطق ممنوعه
ماده  - 9الف  -هر كشور متعاهدي مي تواند از نظر ضرورت نظامي و يا تامين سالمت عمومي به طور متحدالشكلي
پرواز هواپيماهاي ساير كشورها را در پاره اي مناطق قلمرو خود محدود نموده يا ممنوع نمايد به شرط اين كه در اجراي
اين منظور هيچگاه تبعيضي بين هواپيماهاي آن كشور و هواپيماهاي ساير كشورهاي متعاهد كه در سرويس هاي منظم
هو اپيمائي بين المللي اشتغال داشته باشند قائل نگردد چنين مناطق ممنوعه بايستي از نظر موقعيت و مساحت و وسعت
توجيها طوري باشد كه بدون جهت مشكالتي براي هوانوردي ايجاد ننمايد.
م شخصات چنين مناطق ممنوعه در قلمرو يك كشور متعاهد و همچنين هر نوع تغييرات آن بايد به اسرع اوقات به ساير
كشورهاي متعاهد و به سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي ابالغ گردد.
ب  -هر كشور متعاهدي همچنين اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در موارد استثنايي و در موقع خطر و يا از
نظر تامين سالمت عمومي در صورت تاثير فوري موقتا پرواز هواپيماها را در سراسر قلمرو خود و يا در منطقه مخصوص
ممنوع نمايد به شرط اين كه اين گونه محدوديت ها يا ممنوعيت ها بدون رعايت مليت و تبعيض شامل كليه هواپيماهاي
ساير كشورها بشود.
ج  -هر كشور متعاهد مي تواند طبق شرايطي كه تعيين مي نمايد از هر هواپيمائي كه داخل در مناطق مذكوره در بند فوق
مي شود بخواهد كه در فرودگاهي كه در قلمرو خود معين مي نمايد به محض اين كه عمال ممكن باشد فرود بيايد.
فرود آمدن در فرودگاه گمركي

ماده  - 10به استثناي مواردي كه تحت مقررات اين قرارداد يا اجازه مخصوص هواپيما مي تواند از فراز قلمرو يك
كشور متعاهد بدون ف رود آمدن پرواز نمايند هر هواپيمائي كه داخل قلمرو يك كشور متعاهد مي گردد بايد در صورتي
كه نظامات آن كشور مقرر داشته باشد در فرودگاهي كه براي مقاصد گمركي و ساير بازرسي ها تعيين شده فرود بيايد و
در موقع مراجعت از قلمرو يك كشور متعاهد هم بايد از چنين فرودگاهي عزيمت نمايد .مشخصات تمام فرودگاههايي
كه براي اين منظور تعيين شده اند توسط آن كشور به چات رسيده و به سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي كه به
موجب قسمت دوم اين قرارداد مقرر شده براي توزيع بين تمام كشورهاي متعاهد فرستاده مي شود.
قابل اجرا بودن نظامات هوائي
ماده  - 11به شرط رعايت مقررات اين قرارداد قوانين و نظامنامه هاي يك كشور متعاهد راجع به ورود و خروج
هواپيماهايي كه در هواپيمائي بين المللي هستند و يا راجع به هوانوردي و حمل اينگونه هواپيماها بدون تبعيض از نظر
مليت درباره كليه هواپيماهاي كشورهاي متعاهد قابل اج را خواهد بود و هواپيما مكلف است هنگام ورود يا خروج و يا
در مدتي كه قلمرو آن كشور است قوانين و نظامات فوق را مراعات نمايد.
مقررات هوائي
ماده  - 12هر كشور متعاهدي تعهد مي نمايد تدابيري اتخاذ نمايد كه هر هواپيمائي كه بر فراز قلمرو آن به پرواز يا مانور
مبادرت مي كند و هر هواپيمائي كه عالمت تابعيت آن كشور را دارا مي باشد در هر كجا كه هست مقررات و نظامات
مربوط به پرواز و مانور هواپيما را كه در آنجا معمول است مراعات نمايد.
ه ر كشور متعاهدي تعهد مي نمايد كه نظامات هوائي خود را تا هر اندازه كه امكان داشته باشد در اين موضوع با آنهايي
كه به موجب مقررات اين قرارداد گاه گاهي وضع مي گردد تطبيق بدهد.
ه ر كشور متعاهدي تعهد مي كند كليه كساني را كه چنين مقررات جاريه را نقض نمايند مورد تعقيب قرار دهد.
نظامات ورود و ترخيص
ماده  - 13قوانين و نظامات يك كشور متعاهد راجع به اجازه ورود و خروج در قلمرو آن كشور در مورد مسافرين
عملجات هواپيما و بار از قبيل نظامات مربوط به ورود ترخيص  -مهاجرت  -گذرنامه  -گمرك  -قرنطين بايد از طرف
مسافرين عملجات و نسبت به بارها در هنگام ورود و خروج و در تمام مدتي كه هواپيما در قلمرو آن كشور است
مراعات گردد.
جلوگيري از انتشار امراض
ماده  - 14هر كشور متعاهدي موافقت دارد كه براي جلوگيري از انتشار وبا  -تيفوس (مسري)  -آبله  -تب زرد  -طاعون
و ساير بيماريهاي واگيردار به وسيله هواپيما تدابير موثري كه در هر مورد الزم بداند اتخاذ كند و براي اين منظور
كشورهاي متعاه د يا بنگاههاي وابسته به نظارت بين المللي در خصوص تدابير صحي كه نسبت به هواپيما قابل اجرا مي
باشد مرتبا مشاوره خواهند نمود چنين مشاوره اي نسبت به اجراي هر قرارداد بين المللي كه در اين موضوع وجود دارد و
ممكن است كشورهاي متعاهد آن را امضا نموده باشند خللي وارد سازد.
عوارض فرودگاه و نظاير آن
ماده  - 15هر فرودگاهي كه در يك كشور متعاهد براي استفاده عمومي هواپيماهاي ملي آن كشور آزاد باشد به شرط
رعايت مقررات ماده  68با شرايط مساوي براي استفاده هواپيماهاي كليه كشورهاي متعاهد آزاد خواهد بود اين شرايط

مساوي در مورد اس تفاده هواپيماهاي كشور متعاهد از كليه تسهيالت هوانوردي منجمله راديو و سرويسهاي هواشناسي
كه براي استفاده عمومي و به منظور تامين سالمت و سرعت هوانوردي مقرر است نيز اجرا خواهد گرديد.
ه ر عوارضي كه يك كشور متعاهد براي استفاده از چنين فرودگاهها و تسهيالت هوانوردي به وسيله هواپيماهاي
كشورهاي متعاهد ديگر تحميل و يا اجازه تحميل آن را مي دهد نبايد در موارد ذيل بيشتر باشد:
الف  -نسبت به هواپيمائي كه در سرويس هاي منظم بين المللي اشتغال ندارند از ميزان عوارضي كه هواپيماي مشابه ملي
آن كشور كه سرويسهاي مشابه عمل عمل مي كند پرداخت مي نمايند.
ب  -نسبت به هواپيمائي كه در سرويس هاي منظم بين المللي اشتغال دارند از ميزان عوارضي كه هواپيماي مشابه ملي آن
كشور كه در سرويسهاي مشابه عمل مي كند پرداخت مي نمايند.
ت مام اين گونه عوارض بايد چات شده و به سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري فرستاده شود مشروط بر اين كه هر گاه
يك كشور ذينفع نسبت به عوارضي كه براي استفاده از فرودگاه و تسهيالت آن مقرر شده اعتراض نمايد از طرف
شوراي سازمان مورد تجديد نظر واقع شود شوراي سازمان در اين موضوع راپورت داده و سفارشهاي خود را براي اجرا
به كشور يا كشورهاي مربوطه ابالغ خواهد كرد.
ه يچ گونه مخارج و تحميالت و عوارض از طرف هيچ يك از كشورهاي متعاهد منحصرا براي حق ترانزيت از فراز
قلمرو آن يا ورود و خروج هيچ هواپيماي يك كشور متعاهد يا اشخاص و يا اموال موجوده در آن عمل نخواهد شد.
بازرسي هواپيما
ماده  - 16مقامات صالحيتد ار هر يك از كشورهاي متعاهد حق خواهند داشت كه بدون تاخير غير موجه هواپيماهاي
ساير كشورهاي متعاهد را هنگام ورود و يا خروج بازرسي نموده و گواهينامه ها و ساير مدارك مشروحه در اين قرارداد
را بازرسي نمايند.
فصل سوم  -تابعيت هواپيما
تابعيت هواپيما
ماده  - 17هر هواپيما تابعيت كشوري را دارد كه در آنجا به ثبت رسيده است .
ثبت دوگانه
ماده  - 18هيچ هواپيمائي را نمي توان قانونا در بيش از يك كشور به ثبت رسانيد ليكن ثبت آن ممكن است از يك
كشور به كشور ديگر تغيير پيدا كند.
قوانين ملي راجع به ثبت
ماده  - 19ثبت يا انتقال ثبت هواپيما در هر كشور متعاهد طبق قوانين و مقررات آن كشور انجام خواهد يافت .
عالمت گذاري
ماده  - 20هر هواپيمائي كه در سرويس هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايد داراي عالئم تابعيت كشور متبوعه خود
باشد.
گزارش ثبت
ماده  - 21هر يك از كشورهاي متعاهد تعهد مي نمايند كه اطالعات راجع به ثبت و مالكيت هر هواپيماي مخصوصي را
كه در آن كشور به ثبت رسيده است به موجب درخواست آنا به ساير كشورهاي متعاهد و يا به سازمان هواپيمائي

كشوري بين المللي ارسال دارد .به عالوه هر يك از كشورهاي متعاهد گزارشهايي به سازمان هواپيمائي كشوري طبق
مقرراتي كه سازمان وضع خواهد كرد مي دهد.
گ زارشهاي مزبور متضمن اطالعات مربوطه اي كه ممكن است در دسترس قرارداد و راجع به مالكيت و كنترل هواپيمائي
كه در آن كشور به ثبت رسيده و معموال در سرويس هاي هواپيمائي بين المللي اشتغال دارند خواهد بود اطالعاتي كه
بدين ترتي ب به وسيله سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي به دست مي آيد بر حسب تقاضاي ساير كشورهاي متعاهد
در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
فصل چهارم  -تدابير به منظور تسهيل هوانوردي
تسهيل مراسم تشريفات
ماده  - 22هر كشور متعاهدي موافقت مي نمايد كه كليه تدابير عملي را از راه وضع نظامات مخصوص و يا به وسائل
ديگر به منظور تسهيل و تسريع هوانوردي هواپيماها بين قلمرو كشورهاي متعاهد و براي جلوگيري از تاخيرات غير
ضروري هواپيما و عملجات و مسافرين و بار آن مخصوصا ضمن اجراي قوانين مربوط به مهاجرت و قرنطينه و گمرك و
ترخيص اتخاذ نمايد.
مقررات گمركي و مهاجرت
ماده  - 23هر كشور متعاهدي متعهد مي گردد كه تا آنجايي كه عملي مي داند طرز اجراي مقررات گمركي و مهاجرت
را كه در هوانوردي بين المللي تاثير دارد به موجب ترتيباتي كه ممكن است طبق اين قرارداد هر چند وقت به چند وقت
وضع و يا پيشنهاد شود برقرار سازد .هيچ يك از مقررات اين قرارداد مانع ايجاد فرودگاههاي بدون گمرك نخواهد بود.
عوارض گمركي
ماده  - 24الف  -هواپيمائي كه رفت و آمد و يا عبور از قلمرو كشور متعاهد ديگر پرواز مي نمايد با رعايت مقررات
گمركي آن كشور موقتا بدون پرداخت عوارض اجازه ورود به او داده خواهد شد .سوخت  -روغن هاي ماشين -
قطعات يدكي  -لوازم معمولي و انبارهايي كه در هواپيماي يك كشور متعاهد است و در موقع ورود و بعد از خروج با
خود حمل مي نمايد از عوارض گمركي و مخارج تفتيش و ساير حقوق و عوارض محلي معاف خواهد بود.
اين معافيت شامل هر مقدار از اجناسي كه از هواپيما خارج مي شود نمي گردد مگر به موجب مقررات گمركي كشور
متوقف فيها كه ممكن است مقرر بدارد :اجناس
مزبور تحت نظارت گمرك قرار گيردت.
ب  -قطعات يدكي و تجهيزاتي كه به وسيله هواپيماي كشور متعاهد براي الحاق به هواپيما و يا استفاده به وسيله
هواپيما ي آن كشور كه در سرويس هوانوردي بين المللي شركت دارد داخل قلمرو كشور متعاهد ديگر مي شود از
عوارض گمركي معاف مي باشد ولي اين اشيا مشمول مقررات كشور مزبور خواهد بود كه ممكن است مقرر دارد تحت
نظارت و بازرسي گمرك قرار گيرد.
هواپيما در مخاطره
ماده  - 25هر كشور متعاهدي به عهده مي گيرد تا آنجايي كه عملي بداند اقداماتي جهت مساعدت با هواپيمائي كه در
قلمرو آن كشور دچار خطر مي گردند به عمل آورد و همچنين به مالكين هواپيما يا مقامات كشوري كه هواپيما در آنجا
به ثبت رسيده با نظارت مقامات مربوطه خود اجازه دهد كه عنداللزوم تدابيري جهت مساعدت به هواپيما معمول دارند

هر كشور متعاهد براي جستجوي هواپيماي مفقوداالثر تشريك مساعي خواهد نمود .اين قبيل تشريك مساعي به طور
هماهنگ و به وسيله اتخاذ تدابيري خواهد بود كه گاه گاه به موجب اين قرارداد ممكن است سفارش شود.
رسيدگي به حادثه ها
ماده  - 26چنانچه حادثه اي براي يك هواپيماي كشور متعاهدي در قلمرو كشور متعاهد ديگر رخ دهد و موجب مرگ
يا جراحت شديد شود و يا ظاهر گردد كه نقص فاحش فني در هواپيما يا تسهيالت هوانوردي بوده كشوري كه در آنجا
اين حادثه اتفاق افتاده علل حادثه را طبق مقرراتي كه ممكن است از طرف سازمان
هواپيمائي كشوري سفارش شود در حدود قوانين خود تحقيق خواهد نمود و به كشوري كه هواپيما در آنجا ثبت شده
اجازه داده خواهد شد كه ناظريني براي حضور در بازرسي به آن كشور اعزام نمايد .كشور تحقيق كننده گزارش امر و
نتايج تحقيقات خود را به كشور ذينفع ابالغ خواهد نمود .مصونيت از توقيف به عنوان دعواي ثبت اختراع
ماده  - 27الف  -در مواقعي كه هواپيماي كشور متعاهدي در حمل و نقل هوائي بين المللي اشتغال دارد و با اجازه به
قلمرو كشور ديگر وارد شده يا از آنجا به طور ترانزيت عبور مي كند اعم از اين كه در آن كشور فرود بيايد يا نه به
عنوان اين كه ساختمان و مكانيسم و قطعات اضافي يا عمليات هواپيما يا هر گونه ثبت اختراع (پتانت) و نقشه و مدلي كه
قانونا از طرف كشوري كه هواپيما داخل آن گرديده اعطا شده يا در آنجا به ثبت رسيده است تطبيق نمي كند مورد
هيچگونه ضبط و بازداشت قرار نخواهد گرفت و همچنين هر نوع دعوا از هر قبيل يا هر نوع مداخله از طرف آن كشور يا
هر شخصي كه در آنجا مقيم است به استناد يكي از عناوين فوق الذكر بر عليه مالك يا راننده هواپيما به عمل بيايد
مسموع و پذيرفته نشده و موجب توقيف هواپيما نخواهد گرديد.
و نيز موافقت حاصل است كه هيچ گونه وجه الضماني براي مصونيت از معافيتهاي نامبرده (ضبط و توقيف هواپيما) در
هيچ موردي از طرف كشوري كه هواپيما وارد آنجا شده است مطالبه نگردد.
ب  -مقررات بند (الف) اين ماده شامل ذخيره قطعات يدكي و لوازمات مربوط به هواپيما و حتي استفاده يا نصب آنها
ضمن تعمير هواپيماي يك كشور متعاهد در قلمرو هر كشور متعاهد ديگر خواهد بود مشروط بر اينكه هر گونه لوازمات
و قطعات يدكي كه در هواپيما موجود است در داخل آن كشور فروخته يا توزيع نگردد و يا قطعاتي كه براي اين منظور
به هواپيما برده مي شود از آن كشور به كشور ديگري به منظور تجارت صادر نشود.
ج  -مزاياي اين ماده فقط شامل كشورهايي خواهد بود كه در اين قرارداد شركت دارند و يا:
 - 1كشورهاي عضو قرارداد بين المللي راجع به حمايت اموال صنعتي و مواد اصالح شده آن قرارداد.
 - 2كشورهايي كه قوانين ثبت اختراع وضع نموده اند كه به وسيله آن اختراعات متعلق به اتباع كشورهاي متعاهد كه در
اين قرارداد شركت دارند كامال حمايت
مي شوند.
تسهيالت هوانوردي و سيستمهاي متحدالشكل
ماده  - 28هر كشور متعاهدي متعهد مي گردد كه حتي االمكان :
الف  -در قلمرو خود فرودگاهها و ايستگاههاي بي سيم و ايستگاههاي هواشناسي و ساير تسهيالت هوانوردي جهت
تسهيل حمل و نقل هوائي بين المللي به طور متحدالشكل مطابق دستورالعملي گاه به گاه به موجب اين قرارداد توصيه و
يا وضع مي شود فراهم سازد.

ب  -وسايل ارتباطات متحدالشكل رمزها و عالئم و عالمات مخابراتي و نورافكنها و ساير قواعد را از روي ميزان صحيح
و مشخص مانند كتاب رمز و كتاب عالئم كه گاه به گاه طبق اين قرارداد ممكن است توصيه و يا وضع گردد قبول و به
موقع عمل بگذارد.
ج  -در اقدامات بين المللي به منظور طبع و نشر نقشه ها و عالئم هوانوردي كه طبق موازين مقرره در اين قرارداد گاه به
گاه ممكن است سفارش و يا مقرر گردد و تشريك مساعي نمايد.
فصل پنجم  -شرايطي كه بايد از طرف هواپيما مجري شود
اسنادي كه در هواپيما موجود است
ماده  - 29هر هواپيماي كشور متعاهدي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايستي اسناد و مدارك ذيل را طبق
مقررات اين قرارداد با خود همراه داشته باشد:
الف  -گواهينامه ثبت آن .
ب  -گواهينامه قابليت پرواز آن .
ج  -پروانه هاي الزم جهت هر يك از عملجات هواپيما.
د  -دفتر روزنامه مسافرت هواپيما.
ه  -چنانچه دستگاه بيسيم در آن هواپيما نصب شده باشد پروانه بيسيم آن .
و  -صورت اسامي و محل عزيمت و مقصد مسافرين چنانچه مسافري داشته باشد.
ز  -دفترچه و اظهارنامه حاوي جزئيات و مشخصات بار در صورتي كه حامل بار باشد.
تجهيزات راديويي هواپيما
ماده  30الف  -هواپيماي هر كشور متعاهدي در داخل و يا بر فراز قلمرو كشور متعاهد فقط در صورتي مي تواند دستگاه
بيسيم فرستنده با خود داشته باشد كه پروانه نصب دستگاه مزبور از طرف مقامات صالحيتدار كشور كه هواپيما در آنجا
به ثبت رسيده صادر گرديده باشد.
ا ستفاده از دستگاه فرستنده در قلمرو كشور متعاهدي كه هواپيما در آن جا پرواز

مي نمايد بايد بر حسب مقررات

جاريه آن كشور باشد.
ب  -دستگاه بي سيم فرستنده فقط به وسيله عملجات مامور پرواز هواپيما مورد استفاده واقع خواهد شد عملجات
مذكوره بايد داراي پروانه مخصوص اين كار صادر از مقامات صالحيتدار كشوري كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده
است بوده باشند .گواهينامه هاي قابليت پرواز
ماده  - 31هر هواپيمائي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايد داراي گواهينامه قابليت پرواز باشد اين گواهينامه
ها بايد از طرف مقامات صالحيتدار كشوري كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده صادر و معتبر شناخته شده باشد.
جوازهاي كاركنان هواپيما
ماده  - 32الف  -خلبا ن هر هواپيما و ساير عملجات مامور پرواز كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارند بايد داراي
گواهينامه هاي صالحيت و پروانه هايي كه از طرف كشوري كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده صادر و يا معتبر شناخته
شده باشد.

ب  -هر كشور متعاهدي اين حق را براي خود محفوظ خواهد داشت كه از شناسايي گواهينامه هاي صالحيت كه از
طرف كشور متعاهد ديگر به اتباع وي به منظور پرواز بر قلمرو خود اعطا شده باشد خودداري نمايد.
شناسايي گواهينامه ها و پروانه ها
ماده  - 33گواهينامه هاي قابليت پرواز و گواهينامه هاي صالحيت و اجازه هايي كه از طرف كشور متعاهدي كه هواپيما
در آنجا به ثبت رسيده صادر و يا معتبر شناخته شده از طرف ساير كشورهاي متعاهد به رسميت شناخته خواهد شد
مشروط بر اينكه شرايط و مقرراتي كه طبق آن گواهينامه ها يا پروانه هاي نامبرده صادر و يا معتبر شناخته شده با حداقل
استاندارهايي كه ممكن است گاه گاه طبق اين قرارداد وضع شود برابر يا باالتر باشد.
دفتر روزانه مسافرت هواپيما
ماده  - 34براي هر هواپيمائي كه در هوانوردي بين المللي اشتغال دارد دفتر روزانه مسافرت تنظيم خواهد شد كه در آن
خصوصيات هواپيما و عملجات و هر مسافرت آن به ترتيبي كه گاه به گاه طبق اين قرارداد ممكن است وضع شود ثبت
خواهد گرديد.
محدوديتهاي حمل بار
ماده  - 35الف  -هيچ گونه مهمات و لوازمات جنگي نبايد داخل و يا بر فراز قلمرو كشوري به وسيله هواپيمائي كه در
هوانوردي بين المللي اشتغال دارد حمل گردد مگر با اجازه آن كشور .هر كشوري مقرراتي وضع خواهد كرد كه چه
كاالهايي جزو مهمات و لوازمات جنگي از نظر اين ماده محسوب مي گردد رعايت هاي الزمه خواهد شد كه مقررات
مزبور با توصيه هايي كه گاه به گاه سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي ممكن است در اين موضوع بنمايد متحدالشكل
باشد.
ب  -هر كشور متعاهدي اين ح ق را براي خود محفوظ خواهد داشت كه به منظور تامين نظم عمومي يا سالمت همگاني
حمل اشيا ديگري را غير از آنچه در بند الف ذكر شده به كشور يا بر فراز قلمرو خود منع يا محدود سازد مشروط بر اين
كه در اين مورد هيچ گونه تبعيضي بين هواپيماي ملي خود كه در سرويس هوانوردي بين المللي اشتغال دارد و
هواپيماهاي كشورهاي ديگر كه در اين سرويس مشغول هستند قائل نگردد و نيز مشروط بر اين كه هيچ نوع محدوديتي
كه ممكن است مداخله در حمل و استفاده لوازماتي كه براي كار و يا پرواز هواپيما و يا تامين سالمتي مسافرين و
كاركنان آن الزم است تحصيل ننمايد.
ادوات عكس برداري
ماده  - 36هر كشور متعاهدي مي تواند استعمال ادوات عكس برداري را بر فراز قلمرو خود در هواپيما ممنوع ساخته و يا
تحت قواعدي قرار بدهد.
فصل ششم  -يكنواخت بودن عمليات هوانوردي و سفارشات مربوط به آن قبول ترتيبات متحدالشكل عمليات هوانوردي
ماده  - 37هر كشور متعاهدي به عهده مي گيرد كه براي نيل به اعال درجه ممكنه در اتحاد شكل در امر نظامات و
استاندارد و ترتيبات و سازمان مربوط به هواپيما و كاركنان و خطوط هوائي و سرويسهاي كمكي و در كليه مسائلي كه
چنين هماهنگي را در امر هوانوردي تسهيل و يا اصالح خواهد نمود تشريك مساعي نمايد.
ب راي اين منظور سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي گاه به گاه در مواقع لزوم استانداردهاي بين المللي را قبول و جرح
و تعديل خواهد كرد و عمليات و ترتيبات مربوط به موارد زير را به كشورهاي عضو سفارش خواهد نمود:

الف  -طرق ارتباط و معاضدتهاي هوانوردي از جمله عالمتگذاري روي زمين .
ب  -مشخصات فرودگاه ها و مناطقي كه هواپيما در آنجا پائين مي آيد.
ج  -قانون هوا و نظارت حمل و نقل هوائي و عمليات مربوط به نظارت رانندگي در هوا.
د  -صدور پروانه جهت رانندگان و كارمندان فني هواپيما.
ه  -قابليت پرواز هواپيما.
و  -ثبت و تشخيص نوع هواپيما.
ز  -جمع آوري و مبادله اطالعات هواشناسي .
ح  -دفاتر روزانه هواپيما .
ط  -نقشجات و جدولهاي هواشناسي .
ي  -كمك به هواپيما در حال خطر و رسيدگي به حوادث و از اين قبيل مسائلي كه با سالمتي و نظم و حسن جريان
هوانوردي مربوط بوده و گاه به گاه ممكن است ضروري و مناسب به نظر برسد.
عدول از استانداردها و ترتيبات بين المللي
ماده  - 38چنانچه براي كشوري غير عملي باشد كه از هر حيث يكي از استانداردها و ترتيبات بين المللي فوق الذكر را
رعايت نمايد و نظامات و يا عمليات خود را با يكي از استانداردها با و ترتيبات اصالح شده بين المللي كامال وقف دهد و
يا الزم بداند كه از نظامات يا عملياتي پيروي كند كه در يك مورد بخصوص از آنهايي كه به وسيله استانداردهاي بين
المللي معين شده تفاوت داشته باشد فورا مراتب را به اطالع سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي خواهد رسانيد .هر گاه
اصالحاتي در استانداردهاي بين المللي به عمل آيد كشوري كه اصالحات مناسب را در نظامات يا عمليات خود به عمل
نياورد بايد به شوري در ظرف شصت روز از تصويب اصالح استانداردهاي بين المللي اطالع داده يا اقدامي را كه پيشنهاد
مي نمايد معين سازد .د ر چنين صورتي شوري به فوريت اختالفي را كه بين يك يا چند استانداردهاي بين المللي و
ترتيبات مشابه ملي آن كشور موجود مي باشد به اطالع تمام كشورهاي ديگري خواهد رسانيد.
ظهرنويسي گواهينامه ها و پروانه ها
ماده  - 39الف  -هر هواپيمائي يا قسمتي از آن كه نسبت به آن يك قاعده يا ميزان بين المللي راجع به قابليت پرواز
وجود دارد در هر صورت نتواند كه در موقع اخذ گواهينامه آن را با استانداردهاي بين المللي انطباق دهد جزئيات كامل
عدم انطباق را در پشت گواهينامه صالحيت پرواز قيد نموده و يا روي ورقه جداگانه نوشته و پيوست گواهينامه مزبور
نمايد.
ب  -هر شخصي كه داراي پروانه باشد كه كامال با شرايط مقرره در استانداردهاي بين المللي راجع به طبقه بندي پروانه يا
گواهينامه مزبور وفق ندهد جزئيات كامل عدم انطباق را در پشت پروانه درج نموده و يا روي ورقه جداگانه نوشته و
ضميمه پروانه خواهد شد.
اعتبار گواهينامه يا پروانه هاي ظهرنويس شده
ماده  - 40هيچ هواپيما يا كاركنان آن كه داراي گواهينامه يا پروانه هايي باشد كه به ترتيب فوق ظهرنويسي شده است
نبايد در هوانوردي بين المللي شركت نمايد مگر با اجازه كشور يا كشورهايي كه هواپيما وارد قلمرو آن مي شود ثبت يا

بكار بردن چنين هواپيما يا قطعه گواهي شده آن در هر كشور ديگري غير از كشوري كه هواپيما هواپيما در آن گواهي
شده است بسته به نظر و اختيار كشوري خواهد بود كه هواپيما يا قطعه مربوطه بدان جا وارد شده است .
شناسايي استانداردهاي صالحيت پرواز كنوني
ماده  - 41مقرر ات اين فصل شامل هواپيما يا تجهيزاتي نخواهد بود كه نمونه يا نقشه آن براي گواهي در تاريخي قبل از
انقضاي سه سال از تاريخ وضع استاندارد بين المللي صالحيت پرواز جهت چنين تجهيزات تسليم مقامات صالحيتدار ملي
شده باشد.
شناسايي استانداردهاي كنوني راجع به صالحيت كاركنان
ماده  - 42مقررات اين فصل شامل كاركناني كه اصوال پروانه هاي آنها قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تصويب بدوي
استانداردهاي بين المللي راجع به صالحيت هوانوردي اين قبيل كاركنان صادر شده باشد نخواهد بود ولي در هر حال
درباره كليه كاركناني كه مدت اعتبار پروانه ه اي آنها پنج سال بعد از تاريخ تصويب استانداردهاي فوق باشد قابل اجرا
خواهد بود.
قسمت دوم سازمان هواپيمائي بين المللي
فصل هفتم  -سازمان
نام و تركيب سازمان
ماده  - 43به موجب اين قرارداد سازماني موسوم به سازماني هوائي كشوري بين المللي تشكيل مي گردد اين سازمان
مركب از يك مجمع عمومي و شوري و تشكيالت ديگري ممكن است لزوم پيدا كند.
مقاصد
ماده  - 44هدفها و مقاصد سازمان عبارت است از توسعه اصول و امور فني هوانوردي بين المللي و تحكيم برنامه و
پيشرفت حمل و نقل هوائي بين المللي به طوري كه :
الف  -سالمتي و توسعه منظم هواپيمائي كشوري بين المللي را در سرتاسر جهان تامين سازد.
ب  -فنون مربوط به طرح هواپيما و به كار انداختن هواپيما را به منظورهاي صلح جويانه تشويق نمايد.
ج  -توسعه خطوط هوائي و فرودگاهها و تسهيالت هوانوردي را براي هواپيمائي كشوري بين المللي تشويق نمايد
د  -احتياجات مردم جهان را از لحاظ حمل و نقل هوائي سالم و منظم و موثر و مقرون به صرفه رفع نمايد.
ه  -از اتالف اقتصادي ناشي از رقابت غير معقول جلوگيري به عمل آورد.
و  -حقوق كشورهاي متعاهد كامال رعايت شده و هر كشور متعاهدي فرصت مناسبي براي به كار انداختن شركتهاي
هواپيمائي بين المللي داشته باشد.
ز  -از تبعيض بين كشورهاي متعاهد خودداري شود.
ح  -سالمتي پرواز را در هوانوردي بين المللي توسعه دهد.
ط  -به طور كلي شئون مربوط به هوانوردي كشوري بين المللي را توسعه دهد.
مركز دائمي

ماده  - 45مركز دائمي سازمان در محلي خواهد بود كه به وسيله جلسه نهايي مجمع موقتي سازمان موقت هواپيمائي
كشوري بين المللي پيش بيني شده در موافقتنامه موقتي هواپيمائي كشوري بين المللي كه در  7سپتامبر  1944در شيكاگو
به امضا رسيده تعيين مي گردد .اين مركز ممكن است بنا به تصميم شوري موقتا به جاي ديگر انتقال يابد.
اولين جلسه مجمع عمومي
ماده  - 46به مجرد اين كه قرارداد به موقع اجرا در آيد شوراي موقتي سازمان موقت فوق الذكر اولين جلسه مجمع
عمومي را در زمان و محلي كه شوراي مزبور تصميم بگيرد دعوت به تشكيل خواهد نمود.
اختيار قانوني
ماده  - 47سازمان در قلمرو هر كشور متعاهد از اختيار قانوني كه ممكن است براي انجام وظائف آن ضرورت داشته
باشد بهره مند خواهد شد در هر موردي كه با قانون اساسي و ساير قوانين كشور مربوطه مطابقت داشته باشد شخصيت
حقوقي كامل به سازمان اعطا خواهد گرديد.
فصل هشتم  -مجمع عمومي
جلسات مجمع عمومي و اخذ راي
ماده  - 48الف  -مجمع عمومي هر سال يك بار تشكيل جلسه خواهد داد و شوري جلسه مذكور را در زمان و محل
مناسب تشكيل خواهد داد.
ج لسات فوق العاده مجمع عمومي ممكن است در هر موقع بنا به دعوت شوري و يا بر حسب تقاضاي ده كشور متعاهد از
دبير كل تشكيل يابد.
ب  -كليه كشورهاي مت عاهد به طور تساوي حق دارند كه به جلسات مجمع نماينده اعزام دارند و هر كشور متعاهد حق
دادن يك راي خواهد داشت  .نمايندگان كشورهاي متعاهد ممكن است مشاورين فني به عنوان كمك همراه خود داشته
باشند
اين مشاورين در جلسات مجمع شركت جسته ولي حق دادن راي را ندارند.
ج  -اكثريت كشورهاي متعاهد الزم خواهد بود تا حد نصاب براي تشكيل جلسات مجمع فراهم باشد بجز در موردي كه
اين قرارداد طوري ديگر مقرر مي دارد تصميمات مجمع بايد با اكثريت آرا اتخاذ گردد.
اختيارات و وظايف مجمع عمومي
ماده  - 49اختيارات و وظايف مجمع عمومي عبارت خواهد بود از:
الف  -انتخاب رئيس و صاحب منصبان ديگر در هر دوره اجالسيه .
ب  -انتخاب كشورهاي متعاهدي كه بايد در شوري نمايندگي داشته باشند طبق
مقررات فصل نهم .
ج  -بررسي گزارشهاي شوري و به عمل آوردن اقدام مقتضي در آن باب و اتخاذ
تصميم نسبت به هر مسئله اي كه از طرف شوري بدان ارجاع شده است .
د  -تعيين نظامنامه داخلي خود و تاسيس كميسيونهاي فرعي كه ضروري يا مقتضي
بداند.
ه  -تصويب بودجه ساالنه و تعيين ترتيبات مالي سازمان به موجب مقررات فصل

دوازدهم .
و  -بررسي مخارج و تصويب حسابهاي سازمان .
ز  -احاله هر مسئله اي كه در دايره عمل او باشد بنا به صوابديد خود به شوري يا كميسيونهاي فرعي و يا هر هيات ديگر.
ح  -اعطاي اختيارات و قدرت به شوري كه براي انجام وظائف سازمان ضروري يا مقتضي باشد و لغو يا اصالح قدرت
اعطايي در هر موقع .
ط  -اجراي مقررات مربوطه به فصل سيزدهم .
ي  -مطالعه پيشنهادات براي ترميم يا اصالح مقررات اين قرارداد و در صورت تصويب پيشنهادها توصيه آنها به
كشورهاي متعاهد به موجب مقررات فصل بيست و
يكم .
ك  -رسيدگي به هر مسئله اي كه در دايره عمل سازمان بوده و صريحا به شوري
احاله نشده باشد.
فصل نهم  -شوري
تركيب و انتخاب شوري
ماده  50الف  -شوري يك هيات دائمي بوده و مسئول مجمع عمومي خواهد بود و از بيست و يك كشور متعاهد كه از
طرف مجمع انتخاب شده باشد مركب خواهد گرديد .انتخاب اعضا شوري بدوا در اولين جلسه مجمع انجام يافته و سپس
هر سه سال به سه سال تجديد خواهد شد و اعضايي كه بدين ترتيب انتخاب مي گردند اين مقام را تا انتخابات بعدي دارا
خواهند بود.
ب  -در انتخاب اعضا شوري مجمع عمومي به مسائل ذيل اهميت خواهد داد:
 - 1كشورهايي كه در حمل و نقل هوائي در درجه اول اهميت قرار دارند.
 - 2كشورهايي كه در زمره كشورهاي فوق نيستند اما در تدارك تسهيالت هوانوردي كشوري بين المللي سهم بزرگي
دارند.
 - 3كشورهايي كه در زمره كشورهاي فوق نبستند اما تعيين آنها انتخاب كليه نواحي بزرگ جغرافيايي جهان را در
شوري تامين خواهد نمود.
ج  -هيچ نماينده كشور متعاهدي در شوري نبايد در عمليات يك سرويس حمل و نقل هوائي بين المللي جدا شركت
داشته و يا از لحاظ مالي در چنين سرويسي ذينفع باشد.
رئيس شوري
ماده  - 51شوري رئيس خود را براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد نمود رئيس شوري ممكن است مجددا انتخاب
گردد مشاراليه حق راي نخواهد داشت و نيز شوري بين اعضا خود يك يا چند نايب رئيس انتخاب خواهد نمود و اينها
هنگامي كه
ب ه كفالت رئيس شوري انجام وظيفه مي كنند حق رايشان محفوظ خواهد ماند .الزم نيست كه رئيس شوري حتما از بين
نمايندگان اعضاي شوري انتخاب گردد ليكن اگر نماينده كشور عضوي بدين سمت انتخاب گردد محل او در شورا
خالي تلقي گرديده و كشور متبوع وي بايد نماينده ديگري به جاي او به شوري اعزام دارد.

وظايف رئيس شوري عبارت خواهد بود از:
الف  -انعقاد جلسات شوري و كميته حمل و نقل هوائي و كميسيون هوانوردي .
ب  -انجام وظيفه به عنوان نماينده شوري .
ج  -اجراي وظايفي كه شوري براي او تعيين مي كند به نمايندگي از طرف آن .
اخذ راي در شوري
ماده  - 52تصميمات شوري مستلزم اين است كه به تصويب اكثريت اعضا آن برسد.
ش وري مي تواند نسبت به هر موضوع بخصوصي اختيار (قدرت) به كميته اي مركب از اعضا خود بدهد .تصميمات كميته
شوري را ممكن است كشور متعاهد ذينفعي براي پژوهش به شوري احاله نمايد.
شركت بدون حق راي
ماده  - 53هر كشور متعاهدي مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات شوري و كميته ها و كميسيونهاي مربوطه
هنگامي كه مسئله اي در آن جا مطرح مي باشد كه مخصوصا در منافع آن كشور تاثير دارد شركت جويد هيچ يك از
اعضا شوري هنگام
ر سيدگي به اختالف نظري كه وي يك طرف آن مي باشد حق راي نخواهد داشت  .وظايف قيوميت (اجباري) شوري
ماده  - 54شوري :
الف  -گزارشهاي ساليانه تقديم مجمع عمومي خواهد نمود.
ب  -دستورالعملهاي مجمع را اجرا و وظايف و تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده وي محول شده است انجام
خواهد نمود.
ج  -سازمان و نظامنامه داخلي خود را تعيين خواهد نمود.
د  -وظايف كميته حمل و نقل هوائي را كه از بين اعضا شوري انتخاب گرديده در مقابل آن مسئول خواهد بود تعيين و
مشخص خواهد نمود.
ه  -كميسيون هوانوردي را طبق مقررات فصل دهم تشكيل خواهد داد.
و  -امور مالي سازمان را طبق مقررات فصل دوازدهم و پانزدهم اداره خواهد نمود.
ز  -حقوق و مزاياي رئيس شوري را تعيين خواهد نمود.
ح  -يك رئيس اجرا كه به نام دبير كل ناميده خواهد شد منصوب نموده و اقدام
براي انتصاب كارمندان ديگري كه به موجب مقررات فصل يازده ممكن است الزم باشند به عمل خواهد آورد.
ط  -اطالعات مربوطه به پيشرفت هوانوردي و به راه انداختن سرويسهاي هوائي بين المللي منجمله اطالعات راجع به
هزينه هاي بهره برداري و جزئيات مساعدتهاي مالي كه از وجوه عمومي (بودجه دولتي) به شركتهاي هواپيمائي پرداخت
مي گردد درخواست و جمع آوري و طبع نمايد.
ي  -هر مورد نقض اين قرارداد و همچنين هر قصور در اجراي توصيه ها يا تصميمات شوري را به كشورهاي متعاهد
گزارش خواهد داد.

ك  -هر مورد نقص اين قرارداد را به مجمع گزارش خواهد داد هنگامي كه يك كشور متعاهدي بعد از استحضار از
يك چنين نقضي از به عمل آوردن اقدام مقتضي در ظرف مدت مناسب قصور نموده باشد.
ل  -استانداردهاي بين المللي و عمليات توصيه شده را به موجب مقررات فصل ششم اين قرارداد تصويب و براي سهولت
امر آنها را به عنوان ضمائم اين قرارداد تعيين و كليه كشورهاي متعاهد را از اقدامي كه به عمل آورده است مستحضر
خواهد ساخت .
م  -توصيه هاي كميسيون هوانوردي را به منظور اصالح ضمائم (قسمتهاي ضميمه)
تحت مطالعه قرار داده و نسبت به آن طبق مقررات فصل بيستم اقدام خواهد نمود.
ن  -هر مسئله مربوط به اين قرارداد را كه كشور متعاهدي به آن احاله مي نمايد تحت مطالعه قرار خواهد داد.
وظايف اختياري شوري
ماده  - 55شوري مي تواند:
الف  -در هر مورد مناسب باشد و تجربه آن را مقتضي نشان دهد كميسيونهاي فرعي حمل و نقل هوائي را بر اساس
تشكيالت محلي و غيره ايجاد و يك عده از كشورها با شركتهاي هواپيمائي را تعيين نمايد كه به وسيله آن اجراي مقاصد
اين قرارداد را تسهيل نمايد.
ب  -وظايف و اختياراتي عالوه بر آنچه كه در اين قرارداد ذكر شده براي كميسيون هوانوردي تعيين و هر موقع كه
بخواهد اختيارات مزبور را لغو يا اصالح نمايد.
ج  -تحقيقاتي در كليه مراحل حمل و نقل هوائي و هوانوردي كه اهميت بين المللي دارند به عمل آورده و نتايج
تحقيقات خود را به كشورهاي متعاهد ابالغ نمايد و همچنين مي تواند مبادله اطالعات را بين كشورهاي متعاهد راجع به
مسائل حمل و نقل هوائي و هوانوردي تسهيل نمايد.
د  -مسائلي كه در سازمان و به كار انداختن حمل و نقل هوائي بين المللي دخالت دارد منجمله مالكيت بين المللي و به
كار انداختن سرويسهاي هوائي بين المللي در خطوط ترانك (سرويسهايي كه از نقاط فرعي شروع و به مراكز اصلي واقع
در راه هاي اصلي هوائي متصل مي شوند) را مطالعه نموده و طرحهايي در آن باب به مجمع تقديم دارد.
ه  -بر حسب تقاضاي هر كشور متعاهدي بهر وضعيتي كه ممكن است موانع قابل اجتناب در راه پيشرفت هوانوردي بين
المللي ايجاد نمايد رسيدگي نموده و پس از رسيدگي گزارشهايي را كه مقتضي بداند صادر و منتشر سازد.
فصل دهم  -كميسيون هوانوردي
معرفي و تعيين كميسيون
ماده  - 56كميسيون هوانوردي مركب خواهد بود از دوازده عضو كه شوري آنها را از ميان اشخاصي كه از طرف
كشورهاي متعاهد نامزد شده اند انتخاب خواهد نمود اين اشخاص بايد داراي صالحيت و تجربه شايسته در علم و فن
هوانوردي باشند شوري از كليه كشورهاي متعاهد درخواست خواهد نمود كه نامزدهايي تعيين و فهرست آنها را تقديم
شوري نمايند رئيس كميسيون هوانوردي از طرف شوري تعيين خواهد شد.
وظايف شوري
ماده  - 57كميسيون هوانوردي
الف  -اصالحات مربوط به قسمتهاي ضميمه اين قرارداد را مطالعه و آنها را براي تصويب شوري پيشنهاد خواهد نمود.

ب  -در صورت ت مايل كميسيونهاي فرعي فني را كه هر كشور متعاهد ممكن است در آن نماينده داشته تاسيس خواهد
نمود.
ج  -شوري را نسبت به جمع آوري كليه اطالعات شروري و مفيد براي پيشرفت هوانوردي و ابالغ آنها به كشورهاي
متعاهد مطلع خواهد ساخت .
فصل يازدهم  -كارمندان
انتصاب كارمندان
ماده  - 58با رعايت قواعدي كه از طرف مجمع وضع شده و با در نظر گرفتن مقررات اين قرارداد شوري طرز انتخاب و
انفصال و آموزش و ميزان حقوق و مزايا و شرايط خدمت دبير كل و ساير كارمندان سازمان را تعيين خواهد نمود و نير
شوري مي تواند اتباع هر كشور متعاهدي را استخدام و يا از خدمات آنها استفاده نمايد.
جنبه بين المللي كارمندان
ماده  - 59رئيس شوري و دبير كل و ساير كارمندان شوري دستورالعملهايي راجع به انجام مسئوليت هاي محوله از هيچ
مقامي خارج از سازمان دريافت و يا كسب نخواهند نمود.
هر كشور متعاهدي كامال تعهد مي نمايد كه ر عايت جنبه بين المللي مسئوليتهاي كارمندان را نموده و از اعمال نفوذ در
اتباع خود در انجام مسئوليت هاي محوله خودداري نمايد.
مصونيتها و مزاياي كارمندان
ماده  - 60هر كشور متعاهدي تا آنجايي كه قوانين اساسيش اجازه دهد تعهد مي نمايد كه به رئيس شوري و دبير كل و
به ساير كارمندان سازمان مزبور مصونيتها و مزايايي نظير آنچه كه به كارمندان مشابه سازمانهاي عمومي بين المللي داده
شده اعطا نمايد.
ه ر گاه يك موافقتنامه اي راجع به مصونيتها و مزاياي مستخدمين كشوري بين المللي منعقد گردد و مزايايي كه به رئيس
شوري و دبير كل و ساير ك ارمندان سازمان اعطا مي گردد طبق مصونيتها و مزاياي اعطايي در موافقتنامه بين المللي مزبور
خواهد بود.
فصل دوازدهم  -امور مالي
بودجه و تقسيم هزينه ها
ماده  - 61شوري بودجه ساليانه و صورتحسابهاي ساليانه و برآورد كليه عوايد و مخارج را تقديم مجمع خواهد نمد.
مجمع ب ودجه مزبور را با هر گونه جرح و تعديلهايي كه مقتضي بداند به تصويب خواهد رسانيد و به استثناي كشورهايي
كه طبق فصل پانزدهم هزينه هايي را تقبل نموده اند مخارج سازمان را بين كشورهاي متعاهد به نسبتي كه گاه به گاه
تعيين مي كند تقسيم خواهند نمود.
تعليق حق راي
ماده  - 62مجمع ممكن است حق راي دادن هر كشور متعاهدي را كه از انجام تعهدات مالي خود به سازمان در ظرف
مدت مناسبي قصور ورزد معلق سازد.
مخارج هيئتهاي نمايندگي و ساير نمايندگان

ماده  - 63هر كشور متعاهدي مخارج هيات نمايندگي خود را در مجمع و همچنين مقرري و هزينه سفر و ساير مخارج
هر شخصي را كه به منظور خدمت در شوري
م نصوب مي نمايد و نيز مخارج نامزدها يا نمايندگاني به كميته هاي فرعي يا كميسيونهاي سازمان اعزام مي دارد خواهد
گرديد.
فصل سيزدهم  -ساير ترتيبات بين المللي
ترتيبات تاميني
ماده  - 64سازمان مي تواند نسبت به مسائل هوانوردي كه در حدود صالحيت او بوده و تاثير مستقيم در امنيت جهان
داشته باشد با تصويب مجمع داخل ترتيبات مقتضي با هر سازمان عمومي كه از طرف ملل جهان به منظور حفظ صلح
تاسيس يافته باشد گردد.
دادن ترتيبات با ساير هيئتهاي بين المللي
ماده  - 65شوري به نمايندگي از ط رف سازمان مي تواند موافقتنامه هايي با ساير هيئتهاي بين المللي به منظور نگهداري
سرويسهاي عمومي و دادن ترتيباتي راجع به كارمندان منعقد سازد و همچنين با موافقت مجمع مي تواند داخل هر
ترتيبات ديگري كه ممكن است موجبات تسهيل كار سازمان را فراهم سازد شود.
وظايف راجعه به ساير موافقتنامه ها
ماده  - 66الف  -و نيز سازمان وظائفي را كه در نتيجه موافقتنامه ترانزيتي سرويسهاي هوائي بين المللي و موافقتنامه حمل
و نقل هوائي بين المللي تنظيم شده در شيكاگو به تاريخ  7دسامبر  1944به عهده وي محول گرديده طبق مقررات و
شرايط مندرجه در موافقتنامه ها انجام خواهد داد.
ب  -اعضاي مجمع و شوري كه موافقتنامه ترانزيتي سرويسهاي هوائي بين المللي و موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين
المللي تنظيم شده در شيكاگو به تاريخ  7دسامبر  1944را نپذيرفته باشند حق راي نسبت به مسائلي كه طبق مقررات
موافقتنامه مربوط به مجمع يا شوري ارجاع شده است نخواهند داشت .
قسمت سوم  -حمل و نقل هوائي بين المللي
فصل چهاردهم  -اطالعات و گزارشات
بايگاني گزارشات در شوري
ماده  - 67هر كشور متعاهد تعهد مي نمايد كه شركتهاي هواپيمائي آن طبق مقرراتي كه از طرف شوري وضع گرديده
است گزارشات مر بوط به رانندگي و آمار مربوط به كرايه و صورتحساب هاي مالي را كه ضمن چيزهاي ديگر كليه
وصولي ها و منابع آن را نشان دهد در شوري بايگاني نمايند.
فصل پانزدهم  -فرودگاه و ساير تسهيالت هوانوردي
تعيين راهها و فرودگاه ها
ماده  - 68هر كشور متعاهد با رعايت مقررات اين قرارداد مي تواند مسيري
( خطي) را كه از طرف سرويس هوائي بين المللي در قلمرو آن بايد پيموده شود و همچنين فرودگاههايي را كه ممكن
است مورد استفاده چنين سرويس قرار گيرد تعيين نمايد.
اصالح تسهيالت هوانوردي

ماده  - 69هر گاه شوري عقيده مند باشد كه فرودگاهها يا ساير تسهيالت هوانوردي يك كشور متعاهدي منجمله
سرويسهاي راديو و هواشناسي براي تامين سالمتي و نظم و سرعت عمل و بهره برداري مقرون به صرفه سرويسهاي هوائي
بين المللي موجوده و يا آنهايي كه بعدا تاسيس خواهند شد بحد كافي مناسب نباشد شوري به منظور پيدا كردن وسايل
عالج چ نين وضعي با كشوري كه اين امر مستقيما مربوط به آن مي باشد و ساير كشورهايي كه اين وضع در آنها تاثير
دارد مشاوره نموده و پيشنهاداتي در اين باب خواهد داد .هيچ كشور متعاهدي در صورت خودداري از اجراي اين
پيشنهادات متهم به نقض اين قرارداد نخواهد بود.
تامين مخارج امور مالي تسهيالت هوانوردي
ماده  - 70يك كشور متعاهدي در موارد ناشيه از مقررات ماده  69مي تواند به
م نظور اجراي پيشنهادات فوق الذكر ترتيبي با شوري داده و كليه مخارجي را كه براي انجام چنين ترتيبي الزم باشد به
طور اختياري به عهده بگيرد و در صورتي كه كشور مزبور تحمل مخارج را اختيار ننمايد شوري ممكن است بنا به
درخواست آن كشور تمام يا قسمتي از مخارج را پرداخت نمايد.
تهيه و نگهداري تسهيالت از طرف شوري
ماده  - 71در صورتي كه كشور متعاهدي تقاضا نمايد شوري ممكن است موافقت كند كه كليه يا قسمتي از فرودگاه ها
و ساير تشكيال ت هوانوردي منجمله سرويسهاي راديو و هواشناسي را كه قلمرو آن كشور براي تامين سالمتي و نظم و
سرعت عمل و بهره برداري مقرون به صرفه سرويسهاي هوائي بين المللي ساير كشورهاي متعاهد ضرورت دارد تهيه
نموده و آنها را با كارگران الزم مجهز ساخته و در نگهداري و اداره آنها اقدام نمايد .و در مقابل ممكن است عوارض
مناسب و عادالنه اي براي استفاده اين گونه تسهيالت تعيين نمايد.
تحصيل زمين يا استفاده از آن
ماده  - 72در هر مورد كه بنا به درخواست كشور متعاهدي هزينه تمام يا قسمتي از تسهيالت از طرف شوري تامين مي
گردد و براي اين گونه تسهيالت زميني الزم باشد كشور مزبور يا خود زمين مورد لزوم را تهيه نموده و در صورت تمايل
سند مالكيت آن را به نام خود تنظيم خواهد كرد و يا استفاده از زمين را براي شوري تحت شرايط مناسب و عادالنه و به
موجب قوانين جاريه كشور مربوطه تسهيل خواهد نمود.
هزينه و برآورد وجود (اعتبارات)
ماده  - 73شوري در حدود اعتباراتي كه مجمع عمومي به موجب فصل دوازدهم در دسترس آن قرار مي دهد مي تواند
مخارج را كه براي انجام مقاصد اين فصل الزم مي باشد از وجوه عمومي سازمان پرداخت نمايد شوري اعتبارات عمده
اي را كه براي انجام مقاصد اين فصل ضروري است به نسبت هايي كه قبال موافقت شده و در طي زمان متناسب بين
كشورهاي متعاهدي كه پرداخت مخارج را تقبل نموده و شركتهاي هواپيمائي آنها از آن تسهيالت استفاده مي نمايد
تقسيم خواهد نمود همچنين شوري ممكن است هزينه هاي جاري مورد لزوم را بين كشورهايي كه با آن موافقت دارند
تقسيم نمايد.
كمك فني و استفاده از عوايد
ماده  - 74هنگامي كه كشوري بنا به درخواست كشور متعاهدي وجوهي به عنوان مساعده پرداخت مي نمايد يا مخارج
ساختمان فرودگاه ها يا تسهيالت ديگر را كال يا جزئا فراهم مي سازد ممكن است ترتيباتي مقرر بدارد كه با موافقت آن

كشور كمك فني در نظارت و بهره برداري فرودگاه ها و ساير تسهيالت و پرداخت مخارج بهره برداري از آن فرودگاه
ها و تسهيالت و سود سرمايه و عوارض استهالك از محل درآمدهاي حاصله از بهره برداري فرودگاهها و تسهيالت
نامبرده از طرف شوري به عمل آيد.
تحويل گرفتن تسهيالتي كه از طرف شوري فراهم گرديده
ماده  - 75يك كشور متعاهد در هر موقع مي تواند تعهداتي را كه به موجب ماده  70بر عهده گرفته بر فرودگاهها و ساير
تسهيالتي را كه شوري طبق مواد  71و  72در قلمرو آن تهيه نموده در مقابل تاديه مبلغي كه به عقيده شوري با آن تناسب
دار د تحويل بگيرد .هر گاه كشور مزبور مبلغي را كه از طرف شوري معين گرديده غير عادالنه تشخيص دهد مي تواند
نسبت به تصميم شوراي به مجمع عمومي عرض حال دهد در اين صورت مجمع عمومي ممكن است تصميم شوري را
تاييد و يا اصالح نمايد.
استرداد وجوه
ماده  - 76وجوهي كه به اين ترتيب شوري به عنوان جبران طبق ماده  75پس داده مي شود و همچنين وجوه حاصله از
سود و سرمايه و استهالك (طبق ماده  )74مانند پيش پرداختهايي كه اصوال به موجب ماده  73از طرف كشورها تاديه
شده به كشورهايي مسترد مي گردد كه در وهله اول بنا به تصميم شوري آن وجوه به تناسب بين آنها تقسيم و از آنها
دريافت شده بود.
فصل شانزدهم  -سازمانهاي بهره برداري مشترك و سرويسهاي تقسيم حمل و نقل سازمانهاي بهره برداري مجاز
ماده  - 77هيچ يك از مواد اين قرارداد و يا چند كشور متعاهد را از تشكيل سازمانهاي مشترك بهره برداري حمل و نقل
هوائي با نمايندگيهاي بهره برداري بين المللي و يا از تقسيم سرويسهاي هوائي خود به خطوط و يا مناطق معيني ممنوع
نخواهد داشت ليكن چنين سازمانها يا نمايندگيها و چنين سرويسهاي تقسيم شده اي مشمول كليه مقررات اين قرارداد
منجمله ثبت اين گونه موافقتنامه ها در شوري خواهند بود .شوري تعيين خواهد نمود كه به چه ترتيب مقررات اين
قرارداد مربوط به تابعيت هواپيماها مشمول هواپيمائي كه از طرف نمايندگيهاي بهره برداري بين المللي به كار انداخته
شده اند خواهد بود.
وظيفه شوري
ماده  - 78شوري ممكن است كشورهاي متعاهد ذينفع اشعار بدارد كه سازمانهاي مشتركي به منظور به كار انداختن
سرويسهاي هوائي در هر راه يا در هر منطقه تشكيل بدهند.
شركت در سازمانهاي بهره برداري
ماده  - 79هر كشوري مي تواند در سازمانهاي بهره برداري مشترك يا در ترتيبات تقسيم حمل و نقل خواه به وسيله
دولت خود و يا از طريق شركت و يا شركتهاي هواپيمائي كه از طرف دولت وي تعيين شده اند شركت نمايد.
ا ين شركتها ممكن است صرفا به صوابديد كشور مربوطه از شركتهايي باشد كه تمامي يا قسمتي از آن متعلق به دولت يا
اشخاص باشد.
قسمت چهارم  -مقررات نهايي
فصل هفدهم  -ساير موافقتنامه ها و ترتيبات هوانوردي
قراردادهاي پاريس و هابانا

ماده  - 80هر كشور متعاهدي متعهد مي گردد كه به محض اجراي اين قرارداد فسخ قرارداد مربوطه به مقررات
هوانوردي مصوبه  13اكتبر  1919يا قرارداد هواپيمائي بازرگاني مصوبه  30فوريه  1928هابانا را چنانچه در هر يك از آن
قراردادها شركت داشته باشد اعالم نمايد .اين قرارداد بين كشورهاي امضاكننده به جاي قراردادهاي پاريس و هابانا
مذكور در فوق مي باشد.
ثبت موافقتنامه هاي موجوده
ماده  - 81كليه موافقتنامه هاي هوانوردي كه در موقع اجراي اين قرارداد وجود دارد و موافقتنامه هايي كه بين يك
كشور متعاهد با كشور دي گري و يا بين شركتهاي هواپيمائي يك كشور متعاهد با كشور ديگري و يا بين شركت
هواپيمائي كشور ديگري وجود داشته باشد بايد از اين به بعد در شوري به ثبت برسد.
نسخ ترتيبات متغاير
ماده  - 82كشورهاي متعاهد اين قرارداد را به منزله ناسخ كليه تعهدات و توافقهاي بين خودشان كه با مفاد آن مغاير باشد
مي دانند و تعهد مي نمايند كه داخل هيچ نوع تعهدات و توافق نظير آنها نشوند يك كشور متعاهد كه قبل از عضويت در
سازمان هر نوع تعهداتي در مقابل كشور متعاهد يا مثال كشور متعاهد يا غير متعاهد نموده باشد كه با مفاد اين قرارداد
مغايرت دارد بايستي به فوريت اقدام الزم جهت خروج خود از آن تعهدات بنمايد .هر گاه يك شركت هواپيمائي كشور
متعاهدي چنين تعهدات مغايري را عهده دار شده باشد كشور متبوعه وي مساعي الزم را به كار خواهد برد كه تعهدات
مزبوره خاتمه يابد و در هر صورت پس از اجرا اين قرارداد به مجرد اين كه يك چنين اقدامي قانونا مسير باشد موجبات
خاتمه دادن آن را فراهم مي سازد.
ثبت ترتيبات جديده
ماده  - 83با در نظر گرفتن مقررات ماده فوق هر كشور متعاهدي ممكن است ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه با مفاد مقررات
اين قرارداد مغايرت نداشته باشد چنين ترتيبات بايد بالفاصله در شوري به ثبت برسد هر چه زودتر آنها را به استحضار
عموم خواهد رسانيد.
فصل هيجدهم  -اختالف و نقائص
حل اختالف
ماده  - 84چنانچه عدم توافقي بين دو يا چند كشور متعاهد راجع به تفسير يا اجراي اين قرارداد و ضمائم آن حاصل
گردد و نتوان آن را با مذاكرات حل ن مود بر حسب درخواست هر كشور ذي مدخل در عدم توافق براي اخذ تصميم به
شوري ارجاع خواهد شد هيچ يك از اعضاي شوري در مورد هر گونه اختالفي كه خود در آن شركت دارند حق راي
نخواهند داشت هر كشور متعاهدي مي تواند با رعايت ماده هشتاد و پنج از تصميم شوري به يك ديوان داوري كه مورد
موافقت طرف ديگر اختالف باشد و يا به ديوان دادگستري بين المللي تقاضاي تجديد نظر بدهد چنين دادخواستي بايد
در ظرف چهل روز از تاريخ وصول اعالم تصميم شوري به شوري اخطار گردد.
طرز اجراي حكميت
ماده  - 85هر گاه يكي از كشورهاي طرف اختالف در موردي كه نسبت به تصميم شوري واخواهي شده است اساسنامه
ديوان دائمي دادگستري بين المللي را قبول نموده باشد يا كشورهاي متعاهد طرف اختالف نسبت به منتخبين ديوان
داوري نتواند موافقت حاصل نمايند هر يك از كشورهاي متعاهد طرف اختالف يك نفر داور معرفي خواهد نمود و

داوران مزبور يك ن فر سرداور معرفي خواهند كرد چنانچه يكي از كشورهاي متعاهد طرف اختالف در ظرف سه ماه از
تاريخ تسليم دادخواست از معرفي داور خودداري نمايد از طرف رئيس شوري از بين اشخاص شايسته اي كه اسامي آنها
در فهرستي كه در شوري ثبت مي باشد يك نفر داور از جانب آن كشور انتخاب و معرفي خواهد گرديد .و چنانچه
داوران نتوانند منتها در ظرف  30روز در انتخاب سرداور موافقت نمايند رئيس شوري از فهرست مذكوره قبل يك نفر
سرداور انتخاب و معرفي خواهد كرد سپس داوران و سرداور مزبور محكمه داوري را تشكيل خواهند داد.
هر ديوان داوري كه به موجب اين ماده يا ماده قبل تشكيل شود نظامنامه خود را تعيين خواهد كرد و به اكثريت آرا
تصميمات خود را ابالغ خواهد نمود مگر آنكه شوري در هر مورد كه به عقيده وي تاخير زياد حاصل شده باشد به
مسائل مربوط به نظامنامه رسيدگي نموده و راي بدهد.
واخواهي ها
ماده  - 86به استثناي موا ردي كه شوري خالف آن تصميم بگيرد هر گونه تصميمي شوري مبتني بر اين كه آيا يك
شركت هواپيمائي مطابق مقررات اين قرارداد عمل نموده است به قوت خود باقي خواهد بود مگر آن كه پس از تقاضاي
تجديد نظر مخالفي اتخاذ گردد.
در هر مورد ديگر به تصميمات شوري اگر نسبت به آن تقاضاي واخواهي شود آن تصميمات موقوف خواهد ماند تا
زماني كه نسبت به تجديد نظر تصميم اتخاذ گردد تصميمات ديوان دادگستري دائمي بين المللي و ديوان داوري قطعي
بوده و الزم االجرا خواهد بود.
عدم رعايت از طرف شركت هواپيمائي و مجازات آن
ماده  - 87هر كشور متعاهدي تعهد مي نمايد كه اجازه بهره برداري به يك شركت هواپيمائي كشور متعاهد در فضاي
فوق قلمرو خود ندهد در صورتي كه شوري راي داده باشد كه شركت هواپيمائي مربوطه تصميم نهايي متخذه را طبق
ماده مندرجه پيش رعايت نمي نمايد.
عدم رعايت مقررات از طرف كشورها و جزاي آن
ماده  - 88م جمع عمومي حق راي هر كشور متعاهدي را كه طبق مقررات مذكور در اين فصل متخلف شناخته شود در
مجمع عمومي و شوراي هواپيمائي معلق خواهد ساخت .
فصل نوزدهم  -جنگ
جنگ و اوضاع خارق العاده
ماده  - 89در صورت بروز جنگ مقررات اين قرارداد مانع آزادي عمل هيچ كشور متعاهدي خواه داخل جنگ بوده و يا
بي طرف باشند نخواهد گرديد و به همين اصل در مورد هر كشور متعاهدي نيز كه وضعيت فوق العاده عمومي را اعالم و
مراتب را به شوري اخطار نمايد صدق خواهد نمود.
فصل بيستم  -ضمائم
قبول و اصالح ضمائم
ماده  - 90قبول ضمائم مشروحه در بند  1ماده  54از طرف شوري اكثريت دو سوم آرا اعضاي شوري را در جلسه اي كه
بدين منظور تشكيل مي گردد الزم مي دارد تصميمات متخذه بعدا از طرف شوري به هر يك از كشورهاي متعاهد ابالغ
خواهد گرديد هر ضميمه يا اصالح ضميمه كه به اين ترتيب به عمل آمده باشد در ظرف سه ماه پس از ابالغ آن از

طرف شوري به كشورهاي متعاهد و يا در خاتمه مدت طويل تري كه شوري ممكن است تجويز نمايد به مورد اجرا
گذارده خواهد شد مگر آن كه در اين مدت اكثريت كشورهاي متعاهد مخالفت خود را در شوري به ثبت برسانند.
شوري بايد به فوريت به كليه كشورهاي متعاهد تاريخ اجرا ضميمه يا اختالفات مزبور را اعالم نمايد.
فصل بيست و يكم  -تصويب قرارداد  -الحاقات  -اصالحات و خروج از قرارداد
تصويب قرارداد
ماده  - 91الف  -اين قرارداد منوط به تصويب كشورهاي امضاكننده مي باشد و نسخ مصوبه آن در بايگاني دولت
كشورهاي متحده امريكا ضبط خواهد گرديد و تاريخ بايگاني آن از طرف دولت نامبرده به كشورهاي امضاكننده و
شركت كننده ابالغ خواهد شد.
ب  -پس از آن كه اين قرارداد از طرف بيست و شش كشور تصويب و يا مورد الحاق واقع گرديد سي و يك روز بعد
از آن كه اسناد مصوبه بيست و شش گانه بايگاني گرديد اين قرارداد بين آن بيست و شش دولت به موقع اجرا گذارده
خواهد شد براي هر كشوري كه بعد از آن موقع امضا نمايد سي و يك روز بعد از تاريخ بايگاني نسخه مصوبه آن به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ج  -وظيفه دولت كشورهاي متحده امريكا خواهد بود كه تاريخ اجراي اين قرارداد را به كليه كشورهاي امضاكننده و
الحاق شده به آن اعالم نمايد .الحاق به قرارداد
ماده  - 92الف  -اين قرارداد پس از انقضاي تاريخ امضا آن براي الحاق اعضا ملل متحد و كشورهاي شريك آنها و
كشورهايي كه در زمان گيرودار كنوني جهان بي طرف باقي بوده اند باز خواهد بود.
ب  -الحاق به اين قرارداد به وسيله صدور اعالميه به عنوان دولت كشورهاي متحده امريكا عملي خواهد گرديد و پس از
سي روز از تاريخ وصول اعالميه از طرف دولت كشورهاي متحده آمريكا اجرا خواهد شد دولت كشورهاي متحد
آمريكا موضوع را به اطالع كليه كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد.
قبول ساير كشورها
ماده  - 93كشورهاي ديگر غير از آنهايي كه مشمول مواد  91و  92و الف اين قرارداد مي گردند به شرط موافقت
سازمان عمومي بين المللي كه به منظور استقرار صلح به وسيله ملل جهان تاسيس يافته باشد با تصويب چهار پنجم آرا
مجمع عمومي و با هر گونه شرايطي كه مجمع تجويز نمايد ممكن است براي مشاركت در اين قرارداد پذيرفته شوند
ليكن هر گاه كشوري در جنگ كنوني مورد حمله و تهاجم از طرف كشور درخواست كننده واقع شده باشد موافقت آن
كشور در هر صورت ضروري خواهد بود.
اصالح قرارداد
ماده  - 94الف  -هر گونه پيشنهاد اصالحي به اين قرارداد با اكثريت دو سوم آرا مجمع عمومي صورت خواهد گرفت و
پس از آن در مورد كشورهايي كه اصالح مزبور را تصويب نموده باشند در موقعي به مورد اجرا گذارده خواهد شد كه
به تصويب يك عده كشورهايي كه از طرف مجمع تعيين شده اند رسيده باشد عده كشورهايي كه بدين ترتيب تعيين مي
شوند از دو ثلث مجموع عده كشورهاي متعاهد نبايستي كمتر باشد.
ب  -هر گاه به عقيده مجمع عموي اصالح مزبور از نوعي باشد كه اتخاذ چنين رويه اي الزم باشد مجمع عمومي ضمن
تصميم نامه خود ممكن است مقرر دارد كه هر كشوري كه ماده اصالحي مزبور را در مدت معيني به مورد اجرا نگذارد

از ت اريخي كه اصالح مزبور به موقع اجرا گذارده مي شود از عضويت سازمان و مشاركت در اين قرارداد محروم خواهد
گرديد .فسخ قرارداد
ماده  - 95الف  -هر كشور متعاهدي مي تواند پس از سه سال از تاريخ اجراي اين قرارداد به وسيله اعالم نامه كه خطاب
به دولت كشورهاي متحده آمريكا صادر نمايد آن را فسخ نمايد دولت آمريكا به فوريت مراتب را به اطالع هر يك از
كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد.
ب  -فسخ قرارداد يك سال بعد از تاريخ وصول اعالميه اجرا خواهد شد و فقط شامل كشوري خواهد شد كه
درخواست فسخ آن را نموده باشد.
فصل بيست و دوم  -تعريفات
ماده  - 96از نظر اين قرارداد عبارات مندرجه در ذيل باين شرح تعريف مي گردد:
الف  -سرويس هوائي عبارت است از هر سرويس منظم هوائي كه به وسيله هواپيما براي حمل و نقل عمومي  -مسافر -
پست و بار تخصيص داده مي شود.
ب  -سرويس هوائي بين المللي عبارت است از هر سرويس هوائي كه از فضاي فوق قلمرو بيش از يك كشور عبور
نمايد.
ج  -شركت هواپيمائي عبارت است از هر بنگاه حمل و نقل هوائي كه يك سرويس هوائي بين المللي را فراهم نموده يا
عمل نمايد.
د  -توقف به منظورهاي غير تجاري عبارت است از فرود آمدن بهر منظوري غير از گرفتن بار پياده نمودن مسافر و بار و
پست .
امضا قرارداد
ب راي تاييد مراتب باال امضاكنندگان مختار ذيل كه مطابق ترتيب داراي اختيارنامه هستند به نمايندگي از طرف دولتهاي
متبوعه خود در تاريخي كه در مقابل امضا آنها قيد شده اين قرارداد را امضا مي نمايند:
اين قرارداد در تاريخ هفتم دسامبر  1944در شيكاگو به زبان انگليسي تنظيم گرديده متن هاي انگليسي و فرانسه و
اسپانيولي آن كه هر يك به طور تساوي داراي اعتبار مي باشند در واشنگتن د.ث  .براي امضا باز خواهد بود.
م تن هاي آنها در بايگاني دولت امريكا ضبط و رونوشتهاي گواهي شده از طرف دولت امريكا به كليه دول كشورهايي
كه قرارداد را امضا و به آن ملحق مي گردند ارسال خواهد شد.
از طرف دولت ....
از طرف دولت ....
پروتكل
راجع به اصالح قرارداد مربوط به هواپيمائي بين المللي
ن ظر به اين كه مجمع عمومي سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي از طرف شوراي موقت سازمان موقتي هواپيمائي
كشوري بين المللي در مونترال انعقاد يافته و در  6مه  1947اولين جلسه خود را تشكيل داده است و:
ن ظر به اين كه مقتضي دانسته اند كه در قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي كه در تاريخ  7دسامبر  1944تنظيم شده
است اصالحي به عمل آورده شود.

لذا:
در تاريخ سيزدهم مه  1947به موجب مقررات ماده ( 94الف) قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي كه در تاريخ 7
دسامبر  1944در شيكاگو تنظيم گرديده تصويب نمودند كه ماده اصالحي ذيل به جاي ماده  93آن قرارداد خواهد بود:
ماده  93متمم
الف  -با وجود مقررات مواد مواد  91و  92و  93فوق :
 - 1يك كشوري را كه بنا به توصيه مجمع عمومي ملل متحد از عضويت در هيات نمايندگي بين المللي كه از طرف ملل
متحد تاسيس يافته يا با ملل متحد مربوط شده است طرد گردد خود به خود از عضويت سازمان هواپيمائي كشوري
محروم خواهد بود.
 - 2هر كشوري كه از عضويت سازمان ملل متحد اخراج شده باشد خود به خود از عضويت سازمان هواپيمائي كشوري
بين المللي محروم خواهد گرديد مگر اين كه مجمع عمومي ملل متحد نسبت به انفصال وي نظر مخالفي توصيه نمايد.
ب  -كشوري كه به موجب مقررات بند (الف) فوق الذكر از عضويت سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي محروم
شده باشد پس از تصويب مجمع عمومي ملل متحده مجددا بر حسب تقاضاي آن كشور و تصويب اكثريت شوري به
عضويت سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي پذيرفته مي شود.
ج  -اعضا سازمان كه از استفاده از حقوق و مزاياي عضويت ملل متحده معلق شده باشند به موجب درخواست ملل متحد
از حقوق و مزاياي عضويت در اين سازمان معلق خواهند گرديد.
در تاريخ  16مه  1947طبق مقررات ماده ( 94الف) قرارداد مزبور تصريح شده كه ماده اصالحي فوق از موقعي كه به
تصويب  28كشور متعاهد برسد به مورد اجرا گذارده خواهد شد و نيز در همان تاريخ به دبير كل سازمان هواپيمائي
كشوري بين المللي دستور داده شد پروتكلي را كه حاوي ماده اصالحي و مراتب زير باشد تنظيم نموده و پروتكل مزبور
از طرف رئيس و دبير كل اولين مجمع امضا خواهد گرديد.
بنابراين طبق تصميم فوق الذكر مجمع عمومي :
اين پروتكل براي تصويب به هر كشوري كه قرارداد هوا پيمائي كشوري بين المللي را تصويب نموده يا به آن ملحق شده
باشد تسليم خواهد شد.
ا سناد مصدقه به دبير كل سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي براي ضبط در بايگاني هاي سازمان ارسال خواهد گرديد
و دبير كل سازمان به فوريت تاريخ بايگاني هر يك از اسناد مصدقه را به كليه كشورهاي متعاهد ابالغ خواهد نمود.
د ر مورد كشورهايي كه اين پروتكل را تصويب نموده باشند ماده اصالحي قرارداد فوق از تاريخي به مورد اجرا گذارده
خواهد شد كه بيست و هشت نسخه اسناد مصدقه آن تسليم شده باشد دبير كل سازمان به فوريت به كليه كشورهايي كه
قرارداد مزبور ر ا امضا نموده و يا در آن شركت نموده اند تاريخي را كه ماده اصالحي به مورد اجرا گذارده مي شود
ابالغ خواهد نمود.
ماده اصالحي فوق در مورد هر كشوري كه آن را بعد از تاريخ بايگاني اسناد مصدقه قرارداد در بايگانيهاي سازمان
تصويب نمايد از تاريخي كه اسناد مصدقه خود را به سازمان تسليم نمايد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ب نا به مراتب فوق رئيس و دبير كل اولين مجمع عمومي سازمان هواپيمائي كشوري كه از طرف مجمع عمومي داراي
اختيار مي باشند اين پروتكل را امضا مي نمايند.

اين پروتكل در تاريخ  27مه  1947در مونترال در يك سند واحد به زبان انگليسي و فرانسه و اسپانيولي تنظيم گرديده و
هر يك از متن هاي آن به طور تساوي معتبر مي باشد.
ا ين پروتكل در بايگانيهاي سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي ضبط گرديده و رونوشتهاي مصدق آن از طرف دبير
كل سازمان به كليه كشورهايي ارسال خواهد شد كه قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي را كه در تاريخ  7دسامبر
 1944در شيكاگو تنظيم گرديده است امضا نموده و يا به آن ملحق شده باشند.

ضميمه سوم
موافقتنامه سرويسهاي ترانزيت هوائي بين المللي
ك شورهايي كه اين موافقتنامه سرويسهاي ترانزيت هوائي بين المللي را پذيرفته و امضا مي نمايند و عضو سازمان
هواپيمائي كشوري بين المللي هستند مراتب زير را اعالم مي دارند:
ماده  - 1قسمت اول  -هر كشور متعاهد به ساير كشورهاي متعاهد آزادي هاي هوائي ذيل را درباره سرويسهاي هوائي
بين المللي كه داراي برنامه منظم باشند اعطا مي نمايند:
 )1حق پرواز از فراز قلمرو آن بدون فرود آمدن .
 )2حق فرود آمدن به منظورهاي غير تجارتي .
ح قوق مندرجه در اين قسمت شامل فرودگاه هايي كه جهت مقاصد نظامي به كار برده شده و سرويسهاي منظم هوائي
بين المللي از استفاده از آنها محروم مي باشند نخواهد گرديد.
در نواحي كه عمليات جنگي وجود دارد و يا نواحي اشغال شده نظامي و يا در زمان جنگ در مسير خطوط اختصاصي
كه براي رسانيدن تداركات به يك چنين نواحي قرار گرفته باشند منوط به تصويب مقامات صالحيتدار نظامي خواهد
بود.
قسمت دوم  -اجراي حقوق مندرجه بايستي با مقررات موافقتنامه موقتي هواپيمائي كشوري بين المللي مطابقت داشته و
در موقعي كه قرارداد هواپيمائي كشوري بين المللي به موقع اجرا گذاشته مي شود با آن قرارداد كه هر دوي آنها در
تاريخ هفتم دسامبر  1944در شيكاگو تنظيم شده اند وفق بدهد.
قسمت سوم  -يك كشور متعاهدي كه به شركت هواپيمائي كشور متعاهد ديگر حق توقف به منظورهاي غير تجارتي
اعطا مي نمايد مي تواند از شركت هوائي مزبور بخواهد كه از نقاطي كه چنين توقفها صورت مي گيرد وسائل مناسب
حمل و نقل تجارتي براي آن كشور فراهم سازد.
چ نين تقاضايي نبايد شامل تبعيض بين هواپيماهايي كه در يك خط رفت و آمد مي نمايند گردد و بعالوه بايد ظرفيت
هواپيما در نظر گرفته شده به نحوي عمل شود كه به بهره برداري معمولي سرويسهاي هواپيمائي بين المللي مربوطه و يا به
حقوق و تعهدات يك كشور متعاهد خلل وارد ننمايد:
قسمت چهارم  -هر كشور متعاهدي مي تواند با در نظر گرفتن مقررات اين موافقتنامه به اقدامات زير مبادرت ننمايد.
 )1سير هر گونه سرويس هواپيمائي بين المللي را داخل قلمرو خود تعيين و فرودگاههايي كه هر يك از چنين سرويسها
ممكن است از آن استفاده نمايد معين نمايد.
 )2براي استفاده از فرودگاه ها و ساير تسهيالت مربوطه عوارض عادالنه و مناسبي تحميل و يا اجازه تحصيل آن را بدهد
اين عوارض نبايد باالتر از ميزاني باشد كه براي استفاده از چنين فرودگاه ها و تسهيالت از هواپيماهاي ملي آن كشور كه
در سرويسهاي بين المللي مشابهي اشتغال دارند دريافت مي گردد مشروط بر اين كه هر گاه عوارضي كه براي استفاده از
فرودگاه ها و ساير تسهيالت تحميل گردد مورد اعتراض كشور متعاهد ذينفع قرار گيرد منوط به تجديد نظر شوراي
سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي كه به موجب مقررات قرارداد فوق الذكر تاسيس گرديده خواهد بود شوراي
مزبور گزارش امر را به ضميمه توصيه هاي مربوط به آن براي توجه كشور يا كشورهاي مربوطه ارسال خواهد داشت .

قسمت پنجم  -هر كشور متعاهدي براي خود اين حق را محفوظ خواهد داشت كه از اعطاي گواهينامه يا اجازه نامه اي
را به يك بنگاه حمل و نقل هوائي كشور متعاهد ديگر خودداري نموده و يا آن را لغو نمايد در هر موردي كه آن كشور
قانع نشود كه مالكيت عمده و نظارت موثر به اتباع كشور متعاهد ديگر واگذار گرديده است يا در موردي كه چنين بنگاه
حمل و نقل هوائي از رعايت قوانين جاريه كشوري كه در آنجا به بهره برداري اشتغال دارد خودداري نمايد يا تعهدات
خود را طبق اين موافقتنامه انجام ندهد.
ماده  - 2قسمت اول  -يك كشور متعاهد در مواقعي كه تشخيص دهد كه عمل كشور متعاهد ديگري كه در اين
موافقتنامه شركت دارد موجب زحمت و بي عدالتي براي وي مي شود مي تواند از شوري درخواست بررسي وضعيت را
بنمايد شوري پس از وصول درخواست در اين باب تحقيقات به عمل خواهد آورد و كشورهاي مربوطه را براي مشاوره
دعوت خواهد نمود .چنانچه چنين مشاوره رفع اشكال را ننمايد شوري نظر خود را پيشنهاد نموده و توصيه هاي شايسته
به كشورهاي ذينفع خواهد نمود هر گاه از آن پس كشور متعاهد مربوطه به نظر شوري از اجراي اقدامات صحيح و
مقتضي بدون جهت استنكاف نمايد شوري مي تواند به مجمع عمومي سازمان فوق الذكر توصيه نمايد كه چنين كشور
متعاهد را از حقوق و مزايايي كه به
م وجب اين موافقتنامه از آن برخوردار مي شوند تا زماني كه يك چنين اقدامي را به عمل نياورده محروم سازد و مجمع با
تصويب اكثريت دو سوم آرا كشور مزبور را براي هر م دتي كه جائز بداند و يا زماني كه به نظر شوري اقدام اصالح آميز
از طرف آن كشور به عمل نيامده است بدين ترتيب معلق خواهد ساخت .
قسمت دوم  -اگر هر گونه اختالف نظري بين دو كشور يا عده اي از كشورهاي متعاهد راجع به تفسير و اجراي
موافقتنامه روي دهد به طوري كه نتوان با مذاكرات آن را حل نمود فقرات فصل هيجده قرارداد مذكوره فوق در اين
مورد به همان ترتيبي كه نسبت به هر گونه عدم توافق راجع به تفسير و اجراي قرارداد فوق الذكر مقرر شده است به موقع
اجرا گذارده خواهد شد.
ماده  - 3اين موافقتنامه تا زماني كه قرارداد فوق الذكر به قوت خود باقي است معتبر خواهد بود معذالك كشور متعاهدي
كه در اين موافقتنامه شركت دارد مي تواند آن را فسخ نمايد مشروط بر اين كه يك سال قبل مراتب را به دولت
كشورهاي متحد آمريكا اعالم دارد .دولت كشورهاي متحد امريكا به فوريت اعالم كناره گيري كشور مزبور را به اطالع
ساير كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد.
ماده  - 4تا زماني كه قرارداد فوق الذكر به مورد اجرا گذارده نشده است كليه مراجعات به آن غير از آنچه در قسمت 2
ماده دوم و ماده پنجم ذكر گرديده است به موافقتنامه موقت هواپيمائي كشوري بين المللي كه در شيكاگو در تاريخ
هفت دسامبر  1944منعقد شده است احاله خواهد گرديد و مراجعات به سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي و مجمع
عمومي و شوري از مراجعات به سازمان موقت هواپيمائي كشوري بين المللي و مجمع موقت و شوري تلقي خواهد
گرديد.
ماده  - 5در اين قرارداد كلمه قلمرو همان است كه در ماده  2قرارداد مذكور در ماده فوق تعريف گرديده است .
ماده  - 6امضاها و پذيرشهاي موافقتنامه :
ا مضاكنندگان زير نمايندگان كنفرانس هواپيمائي كشوري بين المللي كه در تاريخ اول نوامبر  1944در شيكاگو منعقد
گرديده است اين موافقتنامه را به امضا خود رسانيده و استحضار دارند كه دولت كشورهاي متحده آمريكا را بايد به

اسرع اوقات ممكنه از طرف هر يك از دولتهايي كه از جانب آنها اين موافقتنامه امضا شده است مطلع گردانند كه
امضايي كه از طرف آن دولت شده است دال بر پذيرش اين موافقتنامه و تعهدات مقرره آن از طرف آن دولت خواهد
بود.
هر كشوري ك ه عضو سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي باشد اين موافقتنامه را به عنوان تعهدي قبول مي نمايد كه
مستلزم اعالم قبولي آن كشور به دولت كشورهاي متحده آمريكا مي باشد پذيرش اين موافقتنامه از تاريخ وصول اعالميه
فوق الذكر به دولت كشورهاي متحده امريكا موثر خواهد بود.
ا ين موافقتنامه موقعي بين كشورهاي متعاهد به موقع اجرا گذارده مي شود كه مورد موافقت هر يك از كشورهاي مربوطه
واقع گرديده و موافقت هر يك از آنها به وسيله دولت متبوع آن به دولت امريكا اعالم گرديده باشد دولت كشورهاي
متحده امريكا به هر يك از امضاكنندگان قرارداد كه موافقت خود را اعالم داشته است تاريخ موافقت ساير كشورها را
ابالغ نموده و موعد اجراي اين قرارداد را جداگانه به هر كشوري اطالع خواهد داد.
ب ه استناد مراتب باال امضاكنندگان زير نمايندگان مجاز به نمايندگي از طرف دولت متبوعه خود در تاريخي كه مقابل هر
امضايي جداگانه مندرج است اين موافقتنامه را امضا مي نمايند.
اين موافقتنامه در تاريخ هفتم دسامبر  1944در شيكاگو به زبان انگليسي تنظيم گرديده است  .متنهاي انگليسي و فرانسه و
اسپانيولي كه به طور تساوي معتبر مي باشند در واشنگتن د.ث  .در دسترس امضاكنندگان قرار خواهد گرفت  .هر دو متن
پس از امضا در بايگاني دولت كشورهاي متحده امريكا ضبط و رونوشت گواهي شده آنها به كليه كشورهايي كه اين
موافقتنامه را ممكن است پذيرفته يا امضا بنمايند ارسال خواهد شد.
متن قرارداد فوق ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمائي كشوري بين المللي بوده و صحيح است .
رئيس مجلس شوراي ملي  -رضا حكمت

