
 

 

 

 

 

دستورالعمل اجرايي پروازهاي چارتر دستورالعمل اجرايي پروازهاي چارتر 
  ))دربستيدربستي((

  



 
  به نام خدا

 )دربستي(دستورالعمل اجرايي پروازهاي چارتر 

 :مقدمه 

به منظورساماندهي ونظارت برچگونگي انجام پروازهاي چارترتعيين حقوق وتكاليف شركت هاي هواپيمايي ودفاترخدمات مسافرت 
 5هوايي وگردشگري درخصوص برقراري پروازهاي چارتر همچنين رعايت حقوق مردم ومصالح عمومي و به استناد بند ب ماده 

حيه هاي بعدي وبادرنظر گرفتن كنوانسيون بين المللي مربوط و مدارك و منابع واصال 1328قانون هواپيمايي كشوري مصوب سال 
) دربستي(در زمينه پروازهاي چارتر ) ياتا)وانجمن بين المللي حمل ونقل هوايي ) ايكائو(سازماني بين المللي هوانوردي كشوري 

 .دستورالعمل اجرايي ذيل جهت اجرا ابالغ ميگردد

 :تعاريف -1ماده 

  .وعبارات ذيل به عنوان مفاهيم كليدي دراين دستورالعمل به كارمي روند واژه ها

 .سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد  منظورازسازمان،: سازمان 

 .منظورازدفتر نظارت، دفتر نظارت برشركت هاي حمل ونقل هوايي و امور فرودگاهها مي باشد : دفتر نظارت 

 .دفتر حقوقي و اموربين الملل هوانوردي مي باشدمنظوراز دفتر حقوقي، : دفتر حقوقي 

پروازي است كه تمام ظرفيت يا قسمتي ازيك هواپيمايي به صورت دربستي دراختيار چارتركننده ) : دربستي(پروازهاي چارتر
 .جام مي گيرد ان) فصل پرواز(قرارمي گيرد و در يك مسير پروازي داخلي و يا خارجي اما در يك دوره زماني خاص ) اجاره كننده(

 .در پرواز برنامه اي اگر كسي به پيش خريد صندلي اقدام كرد مشمول اين دستورالعمل نمي باشد: 1تبصره

اين دستورالعمل بوده و با انعقاد قرارداد ) 2(شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي يكي از شريط مندرج در ماده : چارتر كننده 
 .دربستي هواپيما تحت عنوان پرواز چارتر اقدام كند   به اجاره) اجاره دهنده بدون واسطه(دهنده با چارتر ) اجاره توريستي (چارتر 

 .اشخاص عادي در مواقع ضروري مي توانند به صورت موردي پرواز براي بستگان ويا ميهمانان خود اجاره نمايند -2تبصره 

يي مي باشند كه با انعقاد قرارداد چارترمي توانند تمام يا شركت هاي هواپيمايي ويا متصديان حمل و نقل هوا: چارتر دهنده 
يا به صورت موردي، در يك مسير پروازي داخلي ) فصل پروازي (قسمتي از ظرفيت يك هواپيما را در يك دوره زماني خاص 

 .ار نمايند اين دستورالعمل باشد، واگذ 2وخارجي به هر شخص حقيقي ويا حقوقي كه داراي يكي از شرايط مندرج درماه 



قراردادي است بين چارتر كننده وچارتر دهنده كه در خصوص اجاره قسمتي ويا تمامي ظرفيت يك هواپيما در يك : قرارداد چارتر
در يك مسير پروازي داخلي و يا خارجي منعقد مي شود ونمي تواند خارج ازشرايط اين ) فصل پروازي (دوره زماني خاص 
 .دستورالعمل باشد 

هواپيما براي پروازهاي چارتر چاپ وتوزيع ) اجاره دهنده (فرم مخصوصي است كه شركتهاي هواپيمايي چارتر دهنده : رسند چارت
 (مطابق نمونه پيوست.(مي نمايد دراين حواله بايد عبارت سند چارتر قيد شده باشد 

عات مربوط به پرواز اعم از مسير، زمان ، فهرست اسامي مسافرين در پروازچارتر است كه شامل اطال): اعالميه مسافرت(مانيفست 
 تاريخ ، مبدآ و مقصد وشماره سند چارتري هر فرد مي باشد

اجازه ناظر بر حق بهره برداري از مسير پروازي است كه دفتر نظارت براي شركت هواپيمايي طبق مقررات مربوطه از : مجوز پرواز
 .جمله اين دستورالعمل صادر مينمايد

 :واگذاريشرايط  -2ماده 

رادراختيار چارتركنندگان قراردهند كه داراي مجوز بند الف ) استاك(متصديان حمل ونقل درصورتي مي توانند اوراق بهادار خود 
 .باشند

تمانمي چارتر كنندگان فقط مي توانند از فرم ضميمه اين دستورالعمل براي واگذاري صندلي در پروازهاي داخلي به مسافرين خود 
توريا هر شكل توافق شده آنها با متصديان حمل ونقل است استفاده نمايند كه اين برگه جهت ارائه به كانتردر فرودگاه كه درقالب 

 .براي دريافت كارت پروازمي باشد

مانيفست تنظيمي توسط چارتر كننده بايد مطابق با برگه هاي صادره باشد وقبل از پرواز در اختيارمتصدي حمل ونقل با توجه به 
 .قرارگيرد ) شركت چارتر دهنده وچارتر كننده(توافق آنها 

در كنوانسيون ورشو كماكان  مسئوليت كنترل وواگذاري صندلي بيش از ظرفيت پرواز وتبعات ناشي ازآن وكليه مسئوليتهاي مندرج
 .به عهده متصديان حمل ونقل مي باشد 

 .در زمان عقد قرارداد چارتر دهنده ملزم به رعايت نرخ مصوب درپروازهاي داخلي مي باشد 

متصديان حمل ونقل و چارتركنندگان در صورت ابطال پرواز رفت ويا برگشت الزامأ مي بايست نسبت به جابجايي مسافرين براساس 
 .تعهدات قبلي خود عمل نمايند 

 .ابطال پروازهاي برنامه اي واختصاص آن به تمام يا صندلي چارتريا هرنام ديگري مجازنمي باشد

متصديان حمل ونقل براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي ازعلكرد چارتركنندگان نمي توانند بدون پيش بيني نحوه اجراي تعهدات 
 .ابطال پروازها اقدام نمايند خود در قبال مسافرين نسبت به



هرشخص حقيقي ويا حقوقي كه داراي هريك ازمجوزهاي بند الف يا ب يا پ باشد ميتواند طبق مقررات اين دستورالعمل مشروطه  
به عقد قرارداد چارتربا يك شركت هواپيمايي داراي مجوز پرواز دريك مسيرپروازي داخلي يا خارجي به اجاره تمام يا قسمتي از 

 .رفيت هواپيما اقدام نمايد ظ

وزارتخانه ها ،سازمانها،مؤسسات، نهادهاو شركتهاي دولتي،غيردولتي وخصوصي مي توانند براي جابجايي كاركنان خود اقدام به  
 .هواپيما ازشركتهاي هواپيمايي نمايند) اجاره دربستي(چارتر 

پروازهاي خارجي مستقيماً به عهده متصديان حمل ونقل مي مسئوليت صدورسندچارتردر پروازهاي داخلي و صدوربليط در :تبصره
 .باشد

 ):اجاره كننده(وظايف ومسئوليتهاي چارتركننده -3ماده 

و مسافران به ) اجاره دهنده(مجازبه سلب مسئوليت از خود درقبال شركت هواپيمايي چارتردهنده ) اجاره كننده(چارتركننده 
اپيما به شخص حقيقي يا حقوقي نمي باشد و رافع مسئوليت وي دربرابرسازمان هنگام واگذاري مجدد ظرفيت چارترشده هو

 .وشخص ثالث نيست 

 
صرفأ درصورتي مي تواند بخشي ازظرفيت هواپيما را به ديگران واگذار كند كه موافقت كتبي ) اجاره كننده (چارتركننده

 .رااخذ كرده باشد) اجاره دهنده (چارتردهنده 

ي از ظرفيت رافع مسئوليت چارتركننده درقبال شركت هواپيمايي، سازمان و مسافران نمي باشد و مسئوليت واگذاري بخش: 1تبصره
 .نهايي با چارتركننده است 

خدمات مسافرت   تمامي مسئوليت هاي صدور بليط براي سفرهاي خارجي و كنترل ويزا به عهده شركت هواپيمايي و يا دفتر 
 .باشد مي) داراي مجوز بند الف(هوايي 

 ) شود كه مسبب آن قصور يا كوتاهي چارتر كننده) اجاره دهنده (هرگونه هزينه اضافي كه متوجه شركت هواپيمايي چارتر دهنده 
 .خواهد بود) اجاره كننده (يا نماينده او باشد بر عهده چارتركننده ) اجاره كننده 

داخلي بايد عينأ قيمت مصوب واعالم شده ازطرف شورايعالي هواپيمايي باشد و رعايت  بهاي هرساعت صندلي پرواز در پروازهاي 
 .آن الزامي است 

مي گردد به عهده چارتركنندگان   OVERمسئوليت جبران خسارات مسافرين در پروازهايي كه توسط چارتركننده    -2تبصره
 .مي باشد 

جب بروز تأخير و يا ابطال درانجام پرواز چارتر شود مسئوليت هاي مربوطه و در صورتي كه چارتر كننده يا نماينده وي مو -3تبصره
 .انجام خدمات ضروري و جبران خسارت وارده به عهده چارتركننده خواهد بود 

 :(اجاره دهنده)وظايف ومسئوليت هاي چارتردهنده  -4ماده 



داير بر انجام پرواز چارتر درمسيرهاي داخلي و  موظف است درخواست خود را) اجاره دهنده (شركت هواپيمايي چارتردهنده 
 .ساعت قبل از پرواز به دفتر نظارت ارائه نمايد  72خارجي حداقل 

موظف است پس از دريافت مجوز پرواز چارتر هماهنگي الزم را با مديريت فرودگاه هاي مربوطه انجام ) اجاره دهنده (چارتردهنده 
 .دهد

ول انجام پرواز چارتر مطابق زمان اعالم شده بوده و در صورت تأخير بايد براساس آيين نامه مسئ) اجاره دهنده (چارتردهنده 
 .تأخيرات اقدام نمايد و خدمات مربوطه را به مسافران و مشتريان ارائه كند 

ل پرواز از طرف متصدي حمل ونقل بايد تضمين هاي الزم را از چارتركننده دريافت نمايد تا درموقع تأخيرو يا ابطا -1تبصره   
 .چارتركننده از آن به نفع مسافرين استفاده نمايد 

 .مسئوليت ارائه خدمات فرودگاهي به مسافران در پروازهاي چارتر را عهده دار مي باشد ) اجاره دهنده ( چارتردهنده 

) اجاره دهنده ( چارتردهنده شرايط حمل مسافرو مسئوليتهاي مربوط به آن درچارچوب قوانين موضوعه ومقررات مربوطه برعهده 
 .مي شود، مي باشد  كه متصدي حمل ونقل تلقي

 .مسئوليت شركت هواپيمايي در قبال بار و محموله همراه مسافر برابر قوانين ومقررات حاكم وجاري كشور كماكان باقي است

 :مقررات فروش بليط چارتر -5ماده

 .قيمت فروش بليط بزرگساالن مي باشد % 100ل سا12تا 2قيمت فروش بليط چارتر براي خردساالن بين 

 .قيمت فروش بليط بزرگسال مي باشد % 10سال تمام 2قيمت فروش بليط چارتر براي نوزادان تا 

 .مقررات ابطال سندهاي چارتر فروخته شده در پروازهاي داخلي  -6ماده

 .بهاي حمل كسر و مابقي مسترد گردد% 5روز قبل از سفر  10تا 

 .بهاي حمل كسر و مابقي مسترد گردد %50پنج روز قبل از پرواز  12تا ساعت 

 .بهاي حمل كسر مي گردد  %100پنج روز قبل از پرواز به بعد  12پس ازساعت 

 :پيامدهاي ناشي ازعدم رعايت مفاد اين دستورالعمل  -7ماده

ازمان هواپيمايي كشوري مي تواند با استناد به در صورت تخلف چارتر دهنده وچارتر كننده هواپيما از مقررات اين دستورالعمل س
 .مقررات و آئين نامه هاي موجود نسبت به صدور اخطاريه، تعديل پروازها و يا هر تصميم مقتضي ديگر اقدام نمايد 

 :الزم االجراء شدن  -8ماده 



 .اشد تبصره به تصويب رسيد واز تاريخ ابالغ الزم االجراء مي ب 7ماده و 8اين دستورالعمل در 

  


