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Abstract
The growth of airlines and competition, has raised new challenges for the
exploitation of airport land infrastructure, out of which, the slot allocation in hub or
dense airports is the most important one. The history of airports in the world has
seen many rules in this regard, so that while in the beginning, “first-come, first-serve
rule” used to be applied in many airports, the growth in demands made the
regulators to devise new rules for slot allocation. Sometimes, committees comprised
of the airlines were in charge of such delicate issue, but the rising anti-competitive
practices and deadlock in agreements led the governments to step in and regulate the
slot allocation based on various rules including “grandfather right rule”, “use it or
lose it rule”, “buy-sell rule”, “lottery”, etc. Such rules which are followed by slot
mobility and the possibility of taking it as collateral are dealt with in this article with
emphasis on the economic and legal points of view and with a comparative study of
EU, USA and Iranian law.
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چکیده
افزایش رقابت و رشد شرکتهای هواپیمایی چالشهای جدیدی را برای چگونگی بهرهبررداری ا
تأسیسات مینی فرودگاهی درپی داشته است .یکی ا این دشواریها نحروۀ تصیریس سرهمی
فرود و پروا به شرکتهای هواپیمایی در فرودگاههای پرمتقاضی و شرلو اسرت .فرودگراههرای
کشورهای مصتلف تحوالت گوناگونی را در این باره تجربه کردهاند ،برهگونرهای کره ابتردا تقرد
مانیِ بهررهبررداری ( )first come-first serveمبنرای اسرتفاده ا تأسیسرات فرودگراه برهشرمار
می رفته است ،اما با افزایش تقاضا ،دیگر این روش پاسرصگوی نیرا شررکتهرای هواپیمرایی در
برخی ا فرودگاهها نیست و تنها چارۀ آن سهمیهبندی حق فرود و پروا است .گاه این مهر بره
کمیتههایی متشکل ا خود شرکتهای هواپیمایی بهرهبردار سپرده شده تا برا توافرق خودشران
سهمی هر عضو تعیین گردد ،اما مشکالت ناشی ا رویههرای انحیرار و ضردرقرابتی در چنرین
شیوهای و یا بنبست در توافق ،دولتها را ناگزیر ا دخالت در این امر نموده است تا برر اسرا
قواعدی ا قبیل قاعدۀ حق مکتسب ( ،)grandfather rightقاعدۀ بقای حرق بره شررس اسرتفاده
( ،)use it or lose it ruleقاعدۀ بصر -بفروش ( ،)buy-sell ruleو قرعهکشی ،سرهمیههرا را میران
شرکتهای متقاضی تو یع کنند .قواعد حاک بر تصییس سهمی فرود و پرروا هواپیمرا کره برا
آثاری ا حیث قابلیت انتقال ،توثیق و یا توقیف قضایی ایرن سرهمیههرا همرراه اسرت ،در مررۀ
مسائل مه صنعت هوانوردی بهشمار می رود کره در ایرن نوشرتار برا مطالعر تطبیقری حقروق
اتحادی اروپا ،ایاالت متحدۀ امریکا و ایران بررسی شده است.

واژگان کلیدی
اسالت ،باند فرودگاه ،حق دسترسی به فرودگاه ،سهمیه فرودگاهی ،فرود و پروا هواپیما.
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مقدمه
حق دسترسی به یک فرودگاه و امکان نشست و برخاست هواپیما در آن در مرۀ مسرائلی اسرت
که با رشد رو افزون حمل و نقل هوایی ا یک سو ،و محدود ماندن منابع و تجهیزات فرودگاهی
ا سوی دیگر ،به یکی ا چالشهای کنونی شرکتهای هواپیمایی بدل شده اسرت .ایرن چرالش
مقامات هوانوردی کشورها را بهویژه در مورد فرودگاههای اصلی وادار کرده است تا حرق فررود و
پروا هواپیماها در یک دورۀ مانی معین را سهمیهبندی کنند که بره ایرن حرق ،اسرالت ()slot
اطالق میشود .این حق به حدی اهمیت دارد که بدون آن ،حقوق ترافیکی ناشی ا قراردادهرای
دوجانب خدمات هوایی و یا حتی اجارۀ اماکن و تجهیزات فرودگاهی ،شررکت هواپیمرایی را بره
بهره برداری ا فرودگاه نایل نمی سا د؛ چراکه نشست هواپیما در یرک فرودگراه مقدمر هرگونره
بهرهبرداری بهشمار میرود.
به طور کلی ،دو رویکرد در سراسر دنیا در خیوص تصییس اسالت وجرود دارد -1 :رویکررد
یاتا ( /IATAانجمن حمل و نقل هوایی بین المللی) که مقررات کشورهای اروپرایی و بسریاری ا
کشورهای دیگر بر مبنای آن شکل گرفته است؛  -2رویکرد ایراالت متحردۀ امریکرا .در رویکررد
ام ریکایی اصل بر آن است که هرکس ودتر به فرودگاه برسد در بهررهبررداری ا آن هر مقرد
است .1این به آن معناست که هیچ حقِ ر روی برای یک شررکت هواپیمرایی جهرت اسرتفاده ا
باند فرودگاه در یک مان مشصس وجود ندارد و شرکت های هواپیمرایی بایرد ترأخیر و معطلری
برای فرود یا برخاست در فرودگاه را به جان بصرند .2اما در رویکرد یاتا ،بنابر ایجادِ حقی ثابرت و
قابل احترا برای دسترسی بره فرودگراه اسرت کره برر اسرا آن ،اسرالت میران شررکتهرای
هواپیمایی بر مبنای دسترسیِ غیرتبعیضآمیز و استفادۀ کارآمد تو یع میشود.
در وهل نصست باید دید که تصییس اولی اسالت به شرکتهرای هواپیمرایی متقاضری برر
اسا چه قواعدی انجا می شرود و سربق تیررر در یرک فرودگراه چره حقری بررای شررکت
هواپیمایی ایجاد می کند .آیا پس ا تصییس اولیه ،صاحب یک اسالت حق فروش آن را به غیرر
دارد تا تصییس ثانویه بر اسا قواعد برا ار شرکل بگیررد و برهدنبرال آن ایرن پرسرش مطرر
میشود که آیا میتوان اسالت را بهعنوان یک مال و در مرۀ دارایریِ دارنردۀ آن برهشرمار آورد
ممکن است اسالت ا دارندۀ آن به دلیل عد استفادۀ مناسرب برا پس گرفتره شرود و موضرو
تو یعِ مجدد بر اسا سا وکاری ا قبیل «قرعه» میران متقاضریانِ آن قررار گیررد کره چنرین
قاعدهای به تردید دادگاه های ورشکستگی در قلمداد کردن اسالت بهعنوان دارایی شررکتهرای
1. ‘First-come, First-serve’ rule

 .2تنها پنج فرودگاه امریکا بهموجب «قاعدۀ ا دحا باال» ( )HDRا این اصل مستثنی شده و بر اسا قواعد
مشصس ا سال  1968تابع رژی اسالت قرار گرفتهاند که آنه با فرا و فرودهای فراوان همراه بوده است.
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هواپیمایی منجر شده است .بنابراین ،قواعد متعددی بر تصییس اسالت حاک است که اه آنها
عبارتا ند ا  :قاعدۀ حق مکتسب ،قاعدۀ بقای حق به شرس استفاده ،قاعدۀ بصر -بفروش و قاعردۀ
قرعه که در این نوشتار با تکیه بر آثار اقتیادیِ آنها مطالعه میشوند.
بهطور کلی ،قواعد یاد شده اهدار متنوعی ا قبیل عدالت در تو یع حق ،کارایی در اسرتفاده
ا حق ،حمایت ا شرکتهای هواپیمایی تا هتأسیس ،تأمین رقابت منیرفانه ،شرفافیت و نیرایر
آن را دنبال می کنند و در این میان ،دولت ایاالت متحدۀ امریکا و اتحادی اروپا مقرررات درخرور
توجهی را وضع کردهاند که در این نوشرتار برا نگراه تطبیقری بررسری مریشروند .در کشرور مرا
تصییس اسالت نه در قالب قوانین به رشته نی درآمده است و نه در سطح میوبات دولتی ،امرا
دیر یا ود و با رفع تحری های صنعت هوانروردی بره آنجرا خرواهی رسرید کره همگرون دیگرر
کشورها ناگزیر ا پیادهسا ی این سیست در فرودگاههای خرود باشری و در ایرن راسرتا بایرد ا
دستاوردهای کشورهای اروپایی و امریکایی بهره جست.

 .1مفهوم سهمیۀ فرود و پرواز (اسالت)
سهمی فرودگاهی ( )airport slotیا سهمی فرود ( )landing slotکه در ایرن نوشرتار بره جهرت
رعایت ایجا « ،اسالت» نامیده میشود ،به معنای «حق فرود یا پروا در فرودگاه در یرک مقطرع
مانی مشصس» است ( .)Hardaway, 1986: 25مجو فرود ،یک سهمیه و مجو برخاسرت هر
سهمی جداگانهای بهشمار میرود و ا این رو ،پروا رفت و برگشت دربرگیرندۀ دو سهمیه است
( .)Dempsey, 2001: 24برای دستیابی به مفهو صحیح اسرالت بایرد بره دو مسرپله پرداختره
شود؛ نصست اینکه موضو اسالت کدا یک ا اجزای فرودگاه را دربر میگیرد دو  ،آیا اسرالت
در هم فرودگاهها اجرا میشود یا اینکه به فرودگاه مشصیی اختیاص دارد
در خیوص مسپل نصست ،ا آنجا که عمل فرود و پرروا هواپیمرا در بانرد فرودگراه صرورت
میگیرد ،اسالت بهطور مشصس به «حق بهره برداری ا باند فرودگاه در مان مشصیری ا یرک
رو » تعبیر شده است ( .)Kociubinski, 2014: 31بر اسا این تعریف ،باند فرودگاه که موضو
این حق است یکی ا منابع اقتیادی محدود شمرده میشود کره سراخت آن مسرتلز هزینره و
مان بسیار و به کارگیری فناوری پیشرفته و مواد اولی باکیفیت است و برای همین فرودگاهها با
محدودیت یرساخت باند مواجه هستند .لذا باید استفاده ا باند در هرر مقطرع مرانی بره یرک
هواپیما اختیاص یابد .ا تعریف سهمی فرودگاهی در مادۀ  41714کد ایراالت متحردۀ امریکرا
نیز میتوان اختیاص آن به باند فرودگاه را دریافت که بر اسا آن« ،اسالتْ ر رو فرود یا پرروا
هواپیما ا سوی یک متیدی حمل هوایی است» (.)Gillen, 2008: 23
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با این حال ،در برخی ا آرای دادگاههای امریکا 1تعریف دقیقتر اسالت« ،حق بهرهبرداری ا
فضای هوایی قابل خلبانی برای فرود یا پروا هواپیما در یک فرودگاه در طول یک ساعت خراص
ا یک رو » اعال شده است ( .)Hardaway, 1986: 25در حقیقت ،نمیتوان موضو این حرق را
به استفاده ا باند ف رودگاه محدود نمود؛ چراکه برقراری پروا به یک فرودگاه با استفادۀ شررکت
هواپیمایی ا تما تجهیزات و تسهیالت فرودگاهی مربوطه ا قبیرل خردمات ترافیرک هروایی و
حتی سالن ترمینال فرودگاه برای پذیرش بلیط و جامه دان یا بار مال مه دارد .بره همرین دلیرل
میوب شمارۀ  93/95شورای اروپا راجع به قواعد مشرتر تصیریس اسرالت در فرودگراههرای
اتحادی اروپا( 2که در سالهای  2004و  2009اصال شده است) اسالت را به «اسرتحقاق یرک
متیدی حمل هوایی برای استفاده ا قلمرو کامرل تجهیرزات فرودگراهی کره در یرک سراعت و
تاریخ خاص برای اجرای یک خدمت هوانوردی در یک فرودگاه هماهنر شرده و بررای فررود و
پروا ضرورت دارد» تعریف کرده است.
اما تعریف پیش گفته با این ایراد همراه است که تجهیزات فرودگاهی به جز باند ،موضو یک
حق دیگر به نا «دروا ه» ( )gateاست که نحوۀ بهرهبرداری ا آنها ا قواعد متمرایزی ا اسرالت
تبعیت مریکنرد .در حقیقرت ،فرودگراه بره دو «بصرش هروایی» ( )airsideو «بصرش مینری»
( )landsideتقسی میشود .3در بصش هوایی ،تسهیالت توقفگاه هواپیما ( )apronبهمنیور سوار
و پیاده کردن مسافر و بار و در بصش مینی تسهیالت پذیرش مسافر ( )check-inو پاسرصگویی
به شکایات جامهدان ( )baggage claimدر مرۀ تجهیرزات فرودگراهی اسرت کره یرک شررکت
هواپیمایی برای برقراری مقدمات و لوا پروا به آنها نیا دارد .بهرهبرداری ا ایرن تسرهیالت و
تجهیزات فرودگاه که ذیل عنوان «دروا ه» ا آنها یاد میشود مستلز انعقاد قرارداد اجراره و یرا
امتیا بهرهبرداری با مالک یا بهره برردار فرودگراه اسرت؛ درحرالی کره اسرتفاده ا بانرد مسرتلز
به دست آوردن سهمی فرود و برخاست بر اسا قواعد مصیوص است که در این نوشتار مرورد
مطالعه قرار می گیرد .به بیان دیگر ،دروا ه و اسالت دو روی یک سکه هستند که تحییل یکری
بدون دیگری برای برقراری پروا به یک فرودگاه کافی نیست؛ اسالت با سا وکار تو یرع جمعری
اع ا توافق یا تصییس ا سوی دولت برهدسرت مریآیرد و دروا ه صررفاا ا طریرق قررارداد برا
1. Eastern Air Lines, Inc. v. F.A.A., 772 F.2d 1508, 1510 (1 1th Cir. 1985).
2. Council Regulation (EEC) 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at
]Community airports [1993

 .3بر اسا جزء  22ا مادۀ یک آییننام احداث ،توسعه ،مدیریت و بهرهبرداری فرودگاههای غیرنیامی 1392
هیپت و یران« ،بصش هوایی (ایرساید) عبارت است ا محدودهای در فرودگاه شامل محوط حرکت و
تجهیزات و ساختمانهای آن ،مسیر راه های دسترسی و سالن ترانزیت فرودگاه که دسترسی به آنها نیا به
مجو دارد» .بهموجب جزء  23همان ماده ،بصش مینی (لندساید) شامل محوطهها و اماکن متیل در تیرر
فرودگاه بهجز بصش هوایی است.
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فرودگاه حاصل میشود که گاه به دلیل قراردادهای اجارۀ طوالنیمدت با بهرهبرداران سابق و یرا
حتی تعلق مالکیت ترمینال به آنها ،متقاضیانِ تا هوارد بر فرض تحییل اسالت ،امکان انتفرا ا
تجهیزات فرودگاهی را پیدا نمیکنند.1
در خیوص مسپل دو  ،با مطالع حقوقهای مصتلف به این نتیجه میرسی که اسرالت نره
در هر فرودگاه ،بلکه تنها در برخی فرودگاههای تعریفشده در قانونِ مربوس پیاده شده است .در
کشور ایاالت متحده ،در آوریل سال  1969بهموجب قاعدۀ تراک باال ( 2)high density ruleتنها
در  5فرودگا ِه این کشور که دارای تراک پرروا ی بسریار براال بودنرد اسرالت اجررا گردیرد .ایرن
فرودگاهها عبارتاند ا  :فرودگاه اوهر در شیکاگو ( ،)Chicago O'Hareجان ار کندی ( John F.
 ،)Kennedyالگاردیا ( )LaGuariaو نیوآر ( 3)Newarkدر نیویرور و فرودگراه ملری ریگران
( )Reagan Nationalدر واشنگتن .در اتحادی اروپا ه مطرابق میروب شرمارۀ  95/93شرورای
اروپا ،اسالت تنها به برخی فرودگاههرا کره «فرودگراه هماهنر شرده» نرا دارد ( coordinated
 )airportsاختیاص دارد ( .)Gillen, 2008: 43بهموجب مادۀ  3میوب یادشده ،هر کشور عضرو
میتواند فرودگاه هایی را که دارای معیارهای یر باشند بهعنوان فرودگاه هماهنر شرده تعیرین
نماید :نصست ،خطوس هوایی که بیش ا نیف خدمات هروایی آن فرودگراه را انجرا مریدهنرد
ظرفیت فرودگاه را برای نشست و برخاست ناکافی اعال کنند؛ دو  ،ایرالینهایی کره برهترا گی
قید پروا در آن فرودگاه را دارند برای تأمین اسالت با مشکل مواجه باشند؛ و در نهایت ،دولرت
مربوطه پس ا مشورت با شرکتهای هواپیمایی ،سرا مانهرای حمرل و نقرل هروایی ،مردیریت
فرودگاه و مدیریت ترافیک هوایی به این نتیجه برسد که چنین مسائلی در کوتاهمدت قابل حرل
 . 1در اجارۀ استاندارد اماکن فرودگاهی شرطی به نا نفع حداکثری ( )majority in interestوجود دارد که بر اسا
آنْ مالک فرودگاه نباید به توسع فرودگاه مبادرت ور د که به افزایش اجارهبها یا هزینههای شرکتهای
هواپیما ییِ مستأجر منجر شود ،مگر آنکه تأیید قبلی آن مستاجران را أخذ کرده باشد .لذا اگر فضا یا امکانات
یک فرودگاه محدود باشد و به دلیل مصالفت ایرالینهای متیرر با پرداخت هزینهها ،امکان توسع فرودگاه
وجود نداشته باشد ،متقاضیان جدید ناگزیر ا انعقاد قرارداد اجارۀ فرعی با متیرفان فعلی خواهند بود که
ممکن است هزین بیشتری برای آنها بههمراه داشته باشد ( .)Hardaway, 1986: 20در ایران نیز به دلیل
حکومت الیح قانونی واگذاری و تصلی اماکن و محلها در فرودگاههای کشور در سال  1358و آییننام
اجرایی آن ،نهتنها قرارداد اجارۀ اماکن فرودگاهی برای مدتی طوالنی و حتی تا  25سال بسته میشود ،بلکه
همان مستأجر ا حق تقد در تمدید قرارداد اجارۀ خود با فرودگاه برخوردار است .بهموجب مادۀ  14آییننام
اجرایی پیشگفته «در انقضاء مدت اجاره یا استفاده ،سا مان هواپیمایی کشوری میتواند اجاره را تجدید کند
لیکن میزان اجارهبهاء و حق استفاده به نرخ رو بر طبق مادۀ  8این آییننامه تعیین خواهد شد و مستأجر یا
استفادهکننده در تجدید اجاره با شرایط مزبور نسبت به دیگران حق تقد خواهد داشت .»...
2. Subpart K of 14 CFR Ch. 1, Section 93.123.

 .3البته در اکتبر  1970اجرای اسالت در فرودگاه نیوآر به حالت تعلیق درآمد تا اینکه در سال  2008بهموجب
کنترل موقتی اسالت ا سوی ادارۀ هوانوردی فدرال ،احیا گردید.
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نیست و تعیین فرودگاه به این عنوان (هماهن شرده) ضرروری اسرت .در مقیرا جهرانی نیرز
فرودگاهها به سه سرطح تقسری مریشروند و تنهرا در فرودگراههرای سرطح سره و در مرواردی
فرودگاههای سطح دو ا رژی اسالت برای استفاده ا تجهیزات مینی فرودگاه بهره میبرند.1

 .1 .1مبنای اقتصادی اسالت
با توجه به توضیحات باال بهخوبی قابل در است که مبنای شکلگیری اسرالت در صرنعت حمرل و
نقل هوایی ،کاهش تأخیر پروا ها و معطلی هواپیماها در صفهای انتیار فرود یا برخاسرت و درنهایرت
کاهش ا دحا ترافیک هوایی بوده است و به همین دلیل ،این حق به صورت خودکار در فرودگاههرای
شلو و پرترافیک شکل گرفتره اسرت .در حقیقرت ،ترا مرانی کره سررعت رشرد ترافیرک ا توسرع
یرساختهای فرودگاهی بیشتر است ،اسالت ه مورد نیا است و همانطور که برخی ا نویسندگان
بیان داشتهاند« ،حقوق ترافیکی ناشی ا قراردادهای دوجانبر خردمات هروایی میران کشرورها بردون
دسترسی به اسالتِ فرودگاههای اصلی آن کشورها حاصلی ندارد» (.)Lerner, 1996: 212
افزون بر این ،اسالت نهفقط برای رفع مشکل ا دحا فرودگاهها و کاهش معطلری هواپیماهرا
مفید است ،بلکه دولتها ا آن ابزاری ساختهاند برای کنترل رقابت در برا ار و حتری حمایرت ا
شرکتهای هواپیمایی تا هتأسیس ( .)Leon, 2013: 560همانطور که در بصشهای بعدی ایرن
نوشتار مالحیه خواهد شد ،تأمین یک برا ار رقرابتی سرال میران شررکتهرای هواپیمرایی ،در
کشورهایی مانند ایاالت متحدۀ امریکا و کشورهای اروپایی باعث شده است تا اسالت بره طریرق
قرعه میان متقاضیان تو یع شده ،حداقل بصشی ا آن به شرکتهای تا هتأسیس تصییس یابد.
بر مبنای همین فلسفه است که در مواردی اسرالت ا صراحبان آن مسرترد شرده ،میران دیگرر
شرکتهای هواپیمایی تو یع میگردد (. )Sorensen, 2016: 45
در حقیقت ،مبنای اقتیادی اسالت ا صرف اقتیادی و مدیریتیِ آن بررای خطروس هروایی
فراتر رفته و جنبههای کالن به خرود گرفتره اسرت ( .)Dempsey, 2001: 22حرذر اسرالت برا
مصالفت فعاالن محیط یست مواجه شد ،چون معطلی هواپیماها در آسمان و افزایش پروا ها به
 .1در حقیقت ،فرودگاه های سطح یک شامل آن دسته ا فرودگاهها میشوند که ظرفیت فرودگاه پاسصگوی
تقاضای آن بوده ،نیا ی به اسالت وجود ندارد .فرودگاه سطح دو به یک مداخل رسمی نیا دارد تا ا فراتر
شدن تقاضا ا ظرفیت جلوگیری کند که این مداخله به شکل برنام مانبندیشده است که ا سوی یک
برنامهریز بر مبنای همکاری میان ایرالینهای بهرهبردار تنیی میشود .بنابراین در این سطح بر فرودگاه نوعی
اسالت حاک است که نه با قواعد تحمیلی ،بلکه با همکاری داوطلبان خطوس هوایی پایهریزی میشود .در
نهایت ،فرودگاه سطح سه فرودگاهی است که در آن تقاضا ا ظرفیت فرودگاه تجاو نموده ،کسریِ منابع به
صرر همکاری میان ایرالینها قابل حلوفیل نیست و به یک نیا سا مانیافت تصییس اسالت نیا مند
است (.)IATA, Worldwide Scheduling Guidelines, 12th Edition: December, 2005
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آلودگی بیشتر (هوا و صوتی) منجر میشد؛ بانکها و مؤسسات مالی که اسالت را بهعنوان وثایق
مطالبات خود ا شرکتهای هواپیمایی پذیرفته بودند ،مصالفت خود را برای حذر اسالت اعرال
کردند که به نفی ار ش وثیق آنها میانجامید .در نهایت ،شرکتهرای هواپیمرایی ترا هوارد کره
میلیونها دال ر صرر خرید اسالت کرده بودند ،در مرۀ گروه دیگری بودند کره در برابرر حرذر
اسالت مقاومت میکردند (.)Maffeo, 2001: 1584
نتیجه آن برود کره برهرغر پیرادهسرا ی برخری سیسرت هرای غیرر مبتنری برر اسرالت در
فرودگاههایی که حتی در مرۀ فرودگاههای شلو بهشمار میآمدنرد ،نهراد اسرالت همگنران در
صنعت حمل و نقل هوایی باقی ماند و مقررات دایی و آ ادسا ی بره آسرمان محردود مانرد و در
مورد تجهیزات مینی فرودگاه که مه ترین رکن آن همین اسرالت اسرت ،اجررا نشرد .در ایرن
راستا ،با آنکه سیاست کلی دولت ایاالت متحدۀ امریکرا بره عبرور ا نهراد اسرالت تمییرر مسریر
میدهد ،بهطوری که در سال  ،1994قانون اعطای معافیت ا قاعدۀ تراک براال ( High Density
 1)Ruleدر خدمات هوایی ضروری ،2خدمات هوایی بینالمللی و خدمات شرکتهای هواپیمراییِ
تا هتأسیس به تیویب رسید و حتی در سال  ،2000قانون المای رژی اسالت 3صرفاا بررای اجررا
در سه فرودگاه عمدۀ این کشور میوب شد ،اما به دلیل تأخیرهای یاد در آن فرودگاهها احیای
موقتی اسالت دوباره در دستور کار این دولت قرار گرفت ( .)Seretis, 2015: 904به همین دلیل
برخی ا حقوق دانان پیدایش اسالت را یک اشتباه تاریصی حقوق هوایی اعرال کررده و آن را ا
فرهن حمل و نقل هوایی جداییناپذیر دانستهاند (.)Dempsey, 2001: 22

 .2 .1ماهیت حقوقی اسالت
نویسندگان بر این باورند که اسالت ا نیر اقتیادی ،کاال (بره بیرانِ دقیرقترر ،مرال) محسروب
نمی شود؛ یرا در با ار اسالت ،شرکت هواپیماییِ فروشنده نمیتواند تولیدکنندۀ آن باشرد ،بلکره
این حق ا سوی شصس ثالث یعنی دولت (سا مان هواپیمایی کشوری بهعنوان نمایندۀ دولرت)
ایجاد میشود که نه فروشنده اسالت بهشمار میرود و نه خریدار ( .)Maffeo, 2001: 1580البته
اینکه اسالت کاال بهشمار نمیرود نافی ار ش آن در صنعت هوانوردی نیسرت .در واقرع ،اسرالت
1. Federal Aviation Administration Authorization Act 1994.
( ،)Essential air servicesبرقراری خط پروا به مناطق کوچک امریکا است که

 .2منیور ا خدمات هوایی ضروری
احتمال دارد با استقبال بسیاری ا شرکتهای هواپیمایی روبرو نشود ( .)Maffeo, 2001: 1577مقررات اسالت
ایاالت متحده در مورد این نو خدمات همواره با استثناهای یادی همراه بوده است؛ مثال اسالت
اختیاصیافته به خدمات هوایی ضروری قابل استرداد یا حذر نیست ،مگر با احرا ضرورت ا سوی و ارت
حمل و نقل امریکا (.)Ibid

3. Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21st Century, Pub L No 106-181 114
Stat 61 at 106 (2000).
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حق یا امتیا ی مالی است که یک شرکت هواپیمایی بهدست میآورد و میتواند با استفاده ا آن
و یا واگذاری حق استفاده ا آن به دیگری ،منافعی را بهدست آورد .اختالر اصرلی برر سرر ایرن
است که آیا حق دارندۀ اسالت ا نو حق مالکیت است یا او صررفاا یرک مجرو بررای فررود یرا
برخاست در فرودگاه بهدست آورده است .به بیان دیگر ،آیا این خرود فرودگراه اسرت کره مالرک
اسالت بهشمار میرود یا شرکت هواپیمایی ( )Czerny et al, 2008: 43دیدگاه اتحادی اروپا در
تما ادواری که به تنیی و اصال مقررات اسالت پرداخته است مبتنری برر نفری ماهیرت حرق
مالکیت متیدی حمل هوایی نسبت به اسالت بوده است ،بهطوری که صررفاا یرک مجرو بررای
استفاده ا آن و در چارچوب شرایط مقرر ا سوی اعطاکنندۀ مجرو و برابرر مقرررات حراک بره
متیدی حمل اعطا شده است ( .)Boyfield, 2003: 22بنیان این ادعا آن اسرت کره اسرالت در
مالکیت عمومی قرار دارد و ایرالین ه خدمات عمومی ارائه میکند .برر اسرا ایرن اسرتدالل،
اسالت قابل فروش به غیر نیست ،هرچند قابلیت معاوضه میان متیدیان حمرل هروایی را دارد؛
یرا مبادله نوعی تو یع بهشمار میرود ( .)Boyfield, 2003: 25همانطور که ا تعریرف اسرالت
در قانون ایاالت متحده ه برداشت می شرود ،متیردی حمرل تنهرا ا حرق اسرتفاده ا اسرالت
برخوردار است ،اما او مالک اسالت نیست ،بلکه این سا مان هوانوردی فردرال امریکرا اسرت کره
مالک اسالت بهحساب میآید (.)Gillen, 2008: 54
1
در پروندههای قدیمی مانند دعوای « ، »In re Braniff Airways, Incدادگراه حتری ا ایرن
ه فراتر رفته ،چنین استدالل کرد که اسالت بهخودی خود مال محسوب نمیشود و حتی اگرر
نفع مالکان محدودی ا تصییس اسالت حاصل شود ،انتقال یا تیرر در این حق مستلز تأیید
سا مان هوانوردی فردرال ( )FAAاسرت ( .)Gleimer, 1996: 880در ایرن پرونرده کره سرا مان
هوانوردی ف درال دعوای استرداد اسرالت را بره جهرت ورشکسرتگی ایررالین و در نتیجر عرد
استفاده ا آن طر کرده بود ،دادگاه چنین رأی داد که اسالت «محدودیت بر استفاده ا امروال
است نه آنکه خودِ مال باشد» و به همین دلیل رأی بر عد صالحیت دادگاه ورشکستگی صرادر
شررد ( .)Hardaway, 1986: 29همررینطررور در دعرروای « Northwest Airlines, Inc. v.
 2»Goldschmidtاستدالل دادگاه این صورت بود که اسالت فقط ا یک نو اثر اقتیادی تبعری
برخوردار است ،نه آنکه خودِ مال باشد .این آرا در راستای تأیید تفسیر سا مان هوانوردی فدرال
( )FAAصادر شد که بر اسا آن ،اسالت موضو حق مالکیت نیست ،بلکه یک امتیا عملیراتی
است که تابع کنترل مطلق این سا مان قرار دارد .در حقیقت در این دیدگاه ،اگرچه اسرالت بره
دلیل تسهیل حمل و نقل هوایی در برخی فرودگاهها ار شمند است ،اما فاقد ار ش ذاتری اسرت
که در سایر اموال دیده میشود (.)Maffeo, 2001: 1583
)1. Braniff Airways, Inc., 700 F.2d 935, 942 (5th Cir. 1983
)2. Northwest Airlines, Inc. v. Goldschmidt 645 F.2d 1309, 1321 (8th Cir. 1981
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این موضع منفی دادگاههای امریکایی در دعاوی بعد اصال شرد ،برهطروری کره در پرونردۀ
« 1»McClain Airlinesدادگاه چنرین اعرال کررد کره اسرالت موضرو حرق مالکیرت شررکت
هواپیمایی است و مالیت دارد؛ یرا واقعیت آن است که برای اسالت با ار خرید و فرروش وجرود
دارد؛ هرچند شروس و قیود آن ا سوی سا مان هوانوردی فدرال وضع و تحمیل میشود .امرا در
نهایت ،دادگاه به این نتیجه رسید که ماهیت اسالت ،حق مالکیت به معنای اخس نیست ،بلکره
نوعی حق انتفا ا مال غیرمنقول (باند فرودگاه) است .همین رأی در دعوای « In re Gull Air,
) »Inc., 890 F.2d 1255 (1st Cir. 1989مورد استناد قرار گرفت و بر حق مالکان ایرالین ا نو
حق انتفا که ا اقسا حق مالکیت است تاکید شد ،2یرا اگرر اسرالت صررفاا یرک مجرو برود،
قابلیت خرید و فروش در با ار را نداشت؛ درحالی کره خرودِ سرا مان هوانروردی فردرال چنرین
امکانی را برای شرکتهای هواپیمایی بهرسمیت شناخته است (.)Gleimer, 1996: 883
بهنیر میرسد همین استدالل در حقوق ایران قابل پذیرش است ،یرا اسالت یرک حرق مرالی
است که بیتردید ا نو حق مالکیت نیست؛ چراکه موضو این حق مالی ،باند فرودگاه اسرت کره
در ملکیت فرودگاه قرار دارد و نه صاحب اسالت .لذا برگرفته ا مادۀ  40قانون مدنی ،3باید ماهیرت
این حق مالی را حق انتفا شمرد که شرکتهای هواپیمایی بهرهبردار ا یک فرودگاه برای فررود و
یا برخاست هواپیمای خود در مقطع مانی مشصیی بهدست آوردهاند و این حق بدون رضایت آنها
قابل سلب و اسقاس نیست .این حق مانع ا آن نیست که نماینردۀ حاکمیرت (سرا مان هواپیمرایی
کشوری یا شرکت فرودگاههای کشور) مقرراتی را برای کنترل استفادۀ بهینه ا اسرالتهرا وضرع و
دارندگان آنها را به رعایت اینگونه مقررات ملز کند .در حال حاضر فقدان مقرراتی که بره اسرتناد
آنها دولت ایران بتواند تحت شرایطی حق اسالت را ا یک ایرالین سلب و به سایر ایرالینها واگذار
نماید ،مهر تأییدی بر توصیف اسالت بهعنوان حق انتفا و نه بهعنوان مجو است.

 .2قواعد تخصیص اسالت
با توجه به توضیحات کلی پیش گفته ،باید دید که حقوق کشورهای خارجی چه قواعدی را برای
تصییس و تو یع اسالت میان شرکتهای هواپیمرایی وضرع کرردهانرد .ا یرک سرو ،در برخری
فرودگاهها رویکرد امریکایی حاک است که بر اسا «قاعدۀ تقد در مان -تقرد در خردمت»
)1. In re McClain Airlines, Inc., 80 B.R. 175 (Bankr. D. Ariz. 1987

 . 2برخالر حقوق خارجی که حق انتفا یکی ا اقسا حق مالکیت است ،در حقوق ایران ،حق انتفا قسی حق
مالکیت است .بهموجب مادۀ  29قانون مدنی« ،ممکن است اشصاص نسبت به اموال ،عالقههای ذیل را دارا
باشند -1 :مالکیت (اع ا عین یا منفعت)  -2حق انتفا  -3حق ارتفاق به ملک غیر».
 .3بهموجب مادۀ  40قانون مدنی« ،حق انتفا عبارت ا حقی است که بموجب آن شصس میتواند ا مالی که عین
آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند».

32

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1401

( )first come- first serveبه شرکتهای هواپیمرایی اجرا ۀ بهررهبررداری ا بانرد فرودگراه داده
میشود .1بر اسا این قاعده هر هواپیمایی که ودتر به فرودگاه برسد قبل ا دیگران حق فرود
دارد که نتیج آن معطلی هواپیماها در آسمان و یا خزش راه و انتیار بررای فررود یرا برخاسرت
است .این قاعده با نفی ار ش اقتیادی و حقوقیِ اسالت مرادر است؛ چراکه حق استفاده ا باند
به ایرالینی داده میشود که مایل باشد در صف طوالنی منتیر بمانرد و سروخت و مران بسریار
میرر کند تا نوبت به او برسد .به این ترتیب ،ا قاعدۀ یادشده نمیتروان برهعنروان یرک شریوۀ
تصییس اسالت ( )slot allocationیاد کرد ،چون نه برنامه و برنامهریز برای اجرای آن نیا است
و نه حق ثابتی برای شرکتهای هواپیمایی برای استفاده ا باند فرودگاه متیور اسرت .درحرالی
که تصییس اسالت بهموجب قواعدی صورت می گیرد که با کارایی اقتیادی همراه بوده و یرک
برنامهریز ( )coordinatorبا رعایت اصول بی طرفی ،عد تبعیض و شفافیت سهمی هر شرکت را
برای استفاده ا باند در مانی م عین تعیین نموده ،اجرای صحیح آن قواعد ه ا سروی کمیتر
متشکل ا ذینفعانِ این امر نیارت می شود .این همان رویکرد یاتا است که قواعد آن در ادامه با
مطالع تطبیقی اتحادی اروپا و ایاالت متحدۀ امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1 .2قاعدۀ حق مکتسب
قاعدۀ نصستین برای تصییس اسالت به شرکتهای هواپیمایی ،قاعدۀ حق مکتسرب برر اسرا
سبق تیرر بوده که به شرس پدربزرگ ( )grandfather clauseمعرور اسرت ( Maffeo, 2001:
 .)1589قاعدۀ حق مکتسب به متیدی حملی که قبالا در یک فرودگاه دارای اسالت بروده اسرت
حق میدهد تا در دوره یا فیل بعد ه ا همان حق فرود و برخاسرت برا همران شررایط سرابق
برخوردار باشد ( )Menaz and Matthews, 2009این قاعده ا دورانی به ارث رسریده اسرت کره
محدودیت ظرفیت فرودگاه اند بود ،ولی تاکنون با اینکه این محدودیتهرا برهشردت افرزایش
یافته ،پابرجا مانده است؛ بهطوری که  95درصد اسالتهرا در فرودگراههرای ایراالت متحرده بره
بهرهبرداران کنونی آنها اختیاص مییابد (.)Lerner, 1996: 220
بدیهی است که این روشِ تصییسِ اسالت به تضرمین ثبرات و ترداو ارائر خردمات پرروا
برنامهای ولو در درا مردت مریانجامرد ( .)Pagliari, 2001: 32در مقابرل ،ایرن قاعرده بره یران
شرکتهای هواپیمایی تا ه تأسیس است ،یرا مانع ا ورود آنها به با ار هوانوردی شده ،رقابت برا
شرکتهای قدیمی را که دارای اسالت هستند برای آنها دشروار سراخته اسرت ( Kociubinski,
 .1در حال حاضر ،بیشتر فرودگاههای ایاالت متحده بر اسا همین قاعده به ایرالینها حق دسترسی به باند
فرودگاه را می دهند و قواعد پیگیدۀ تصییس اسالت بر آنها حاک نیست که علت آن را ه باید در
سرمایهگذاری قابل توجه دولت این کشور در توسع تجهیزات باند فرودگاه جستجو کرد (.)Leon, 2013: 559
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 .)2013: 32به همین جهت ،ماهیتی تبعیضآمیز در این قاعده مستتر است که بره براور برخری
نویسندگان ،چنین سا وکار تصییس اسالت برخالر مادۀ  15کنوانسیون شیکاگو  1944اسرت
که تفسیر موسع آن بر نفی هرگونه رفتار تبعیضآمیز در خیوص استفاده ا فرودگاههرای برین
المللی داللت دارد (.)Seretis, 2015: 905
با این حال ،استدالل شرکتهای هواپیمایی دارندۀ اسالت آن است که آنها مانی ایرن حرق
را بهدست آورده اند که پروا به آن فرودگاه به دلیل آنکه در ابتدای فعالیت خود بوده با استقبال
دیگران مواجه نشده است ،ولی با وجود کاستیها و کمبود مسافر ،ایرن شررکتهرا پرروا را بره
مقید آن فرودگاه حفظ کرده اند و اکنون که به دالیل اقتیادی چنین فرودگراهی مرورد توجره
قرار گرفته و میزان تقاضا بیش ا ظرفیت آن است ،انیار اقتضا میکنرد کره همگنران چنرین
حقی ویژۀ آنها باشد .به همین دلیل ،مانی که شرکتهای هواپیمایی کوچکتر به انتقاد ا ایرن
روش تصییس اسالت پرداختند ،و ارت حمل و نقل ایاالت متحرده چنرین اسرتدالل کررد کره
«شرس پدربزرگ در واقع بهرسمیت شناختن و پاداش سرمایهگذاری و پایبندی است که چنرین
متیدیان حملی در قبال خدم خویش ،تجهیزات ،شبکههای ارتباطی و برنامهریزی در گذشرته
داشتهاند» (.)Maffeo, 2001: 1589
بهرغ تما انتقاداتی که به دلیل ماهیت ضدرقابتی ایرن روش تصیریس بره آن وارد اسرت،
اغلب کشورها این قاعده را به عنوان اصل در تصییس اسالت اعرال کرردهانرد؛ ا جملره میروب
شمارۀ  93/95اتحادی اروپا و یا میوب  16دسامبر  1985سا مان هوانوردی فدرال امریکرا .امرا
سوءاستفادۀ شرکت های هواپیمایی ا چنین حقی که به صورت عد استفاده ا اسالت به دلیرل
اطمینان ا مالکیت آن جلوهگر و به پیدایش «اسالت جیبی» ( )pocket slotsمنجر شد ،کشورها
را به تعدیل این روش تصییس با قاعدۀ دیگری به نا «بقای حق به شرس استفاده» هدایت کرد.

 .2 .2قاعدۀ بقای حق به شرط استفاده (استفاده کن -یا ازدست بده)
بهدنبال سوءاستفادۀ شرکت های هواپیمایی دارندۀ اسالت ا حق مکتسب خویش ،کشورها بقای
این حق را منوس به استفادۀ حداکثری ا آن نمودند ،درغیر اینصورت ،این حق ا آنهرا سرلب و
به کسانی منتقل میشود که قید واقعی بررای اسرتفاده ا آن را دارنرد ( Kociubinski, 2013:
 .)32بهموجب این قاعده که به قاعدۀ «بقای حق به شرس استفاده» یا «استفاده کن -یا ا دسرت
بده» معرور است ،اگر یک اسالت کمتر ا درصد معینری ا ظرفیرت مرانی آن (در کشرورهای
عضو اتحادی اروپا  80درصد و در ایاالت متحده که ابتدا  65درصد بوده ،سرپس بره همران 80
درصد افزایش یافته است) در یک فیل یا دوره (در اروپا هر  6ماه و در ایاالت متحده هر  2ماه)
که بهاصطال به آن دورۀ مرجع ( )reference periodگفته میشود استفاده شرود ،در دورۀ بعرد
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ا دارندۀ آن سلب شده ،در یک صندوق ( )poolقرار داده مری شرود ترا بره طریرق مقتضری بره
متقاضیان دیگر اعطا شود.)Moessner, 2005: 18( 1
در ایاالت متحده ،بهموجب مادۀ  93.227فیل  14کد مقررات فدرال میوب  ،1985پریش
ا آنکه اسالت ا دارندۀ آن سلب گردد ،سا مان هوانوردی فدرال ایرن تیرمی را بره دارنردۀ آن
ابال میکند و با دریافت این نامه ،دارنده مکلف به عد استفاده ا اسالت است.2
چنین قاعدهای می تواند در برخی شرایط خاص که به دالیل خارجی امکران برقرراری پرروا
نباشد به یان دارندۀ اسالت تما شود .ا این رو ،قانونگذار امریکایی در این موارد عد استفاده
ا اسالت را موجب سلب آن ا شرکت هواپیمرایی ندانسرته اسرت -1 :درصرورتی کره ناشری ا
اعتیاب کارکنان ایرالین یا فرودگاه باشد -2 .درصورتی که بهرهبردار اسالت ،اعال ورشکسرتگی
کرده و مطابق مقررات ورشکستگی فدرال درخواست حمایت کرده باشد.3
این درحالی است که موارد استثنای یادشده تما حراالتی را کره اسرالت بره دلیرل عوامرل
خارجی و غیرقابل کنترل ا سوی ایرالین مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد پوشرش نمریدهرد و
ال بود قانون امریکا به حوادث غیرمترقبه ه اشاره می کرد .برای مثال ،پس ا پاندمی ویرو
کوید  19در سال  ، 2020بسیاری ا پروا ها لمو شد و این وضعیت میداق بار استثنا بر قاعردۀ
«استفاده کن یا ا دست بده» است .به همین دلیل این قاعده در کشورهای عضو اتحادیر اروپرا
در مقاطعی ا قبیل حادث  11سپتامبر  2001و نیز به هنگا حملر امریکرا بره عرراق و شریو
ویرو سار در سال  2003و همین طور در مان رکود اقتیادی سال  2009ه اعمال نشد.
در حقیقت ،دایرۀ استثناهای این قاعده در اتحادی اروپا بهمراتب بیشتر ا ایاالت متحده اسرت و
بهموجب مادۀ  10میوب شمارۀ  95/93شورای اروپا شامل کلی موارد یر میشود:
-1حوادث غیرقابل کنترل و پیشبینیناپذیر که به مینگیر شدن نو هواپیما ،بسته شردن
فرودگاه یا اختالل جدی در عملیات فرودگاه منجر شود.
 .1اسالتهای بین المللی ا این قاعده مستثنی هستند ،یرا اهمیت آنها بهقدری است که حتی اگر  2هفته مورد
استفاده قرار نگیرند به سا مان هوانوردی فدرال مسترد میشوند (مادۀ  93.217کد مقررات فدرال).
 .2شاید این پرسش به میان آید که سا مان هوانوردی فدرال چگونه ا عد استفاده ا یک اسالت ا سوی دارندۀ
آن مطلع می شود شایان ذکر است که بر اسا مادۀ یادشده ،هر متیدی حمل و یا دیگر دارندگان اسالت
ملز هستند در پایان هر دو ماه لیستی به سا مان تسلی کنند که کلی اطالعات مربوس به دارندۀ اسالت یا
بهره بردار آن (درصورتی که به شصس دیگر اجاره داده شده باشد) و همین طور توضیحاتی راجع به اینکه چه
رو هایی ا هر ماه ا اسالت و با چه شمارۀ پروا ی با تیریح به نو ورودی یا خروجی پروا در آن لیست درج
شده باشد ()Moessner, 2005: 45؛ به این ترتیب ،سا مان هوانوردی فدرال بهآسانی با بررسی لیست میتواند
ا استفاده یا عد استفاده ا اسالت مطلع شود.
 .3گفتنی است بهموجب مقررات پیش گفته ،در موارد استثنایی یادشده ،شرکت هواپیمایی میتواند اسالت را به
بهرهبردار دیگر اجاره دهد.
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 -2اختالل در خدمات هوایی به دلیل اقداماتی که با قید ایجاد همین تأثیر صورت گرفتره،
درعمل بهرهبرداری را غیرممکن سا د.
 -3خسارت مالی جدی به یک ایرالین که بر فعالیت عادی او تأثیرگذار باشد.
 -4دعاوی قضایی مربوس به تحمیل یک خدمت عمومی بر ایررالین کره بره تعلیرق مروقتی
بهرهبرداری در این مسیرها منجر شود.
ا سوی دیگر ،برای اینکه شرکت هواپیمایی دارندۀ اسالت آن را مطابق این قاعرده ا دسرت
ندهد ،ناگزیر است حتی در مواردی که پروا به دلیل کمبود مسافر صرف اقتیادی ندارد ،پرروا
را انجا دهد که به پروا شبح ( )ghost flightمشهور است .به این ترتیرب ،اگرچره در بردو امرر
چنین بهنیر میرسد که قاعدۀ «استفاده کن -یا ا دست بده» منجرر بره اسرتفادۀ حرداکثری ا
اسالت و افزایش عرض خدمات حمل هوایی مسافر و کاال میشود ،اما تجربه نشان میدهرد کره
دارندگان اسالت حاضرند ولو با پروا شبح ا اسالت استفاده کنند تا آن را به رقبای خود واگذار
نکنند که این امر با کارایی اقتیادی و لزو ِ اختیاصِ اسالت به کسی که بتواند با هزینر کمترر
ا آن بهره برداری نماید ممایرت دارد .بنابراین ،این قاعده هیچ مینهای برای انتقرال اسرالت بره
رقبای کارآمدتر فراه نمیکند و شرکتهای هواپیمایی تا هتأسریس نمریتواننرد بره اطمینران
خاطر برسند که اسالت در چه مانی به آنها خواهد رسید (.)Kociubinski, 2013: 45

 .3 .2قاعدۀ خرید و فروش ()Buy-and-Sell rule
این قاعده که برای اولین بار در همان قانون  1985ایاالت متحده اتصاذ شد ،یک با ار ثانویره بررای
اسالت فرودگاهی فراه نمود .در حقیقت ،قاعدۀ خرید و فروش یک قاعدۀ ثانوی تصییس اسرالت
است و به نحوۀ تو یع یا تصییس اولی آن کاری ندارد .برهموجرب مرادۀ  93.221قرانون مقرررات
فدرال« ،اسالت میتواند در مقابل هر عوضی مورد خرید و فروش یا اجاره (بررای هرر مردتی) قررار
گیرد و یا اینکه با دیگر اسالتها در همان فرودگاه یا فرودگاه دیگر مورد معاوضه قررار گیررد» .برر
اسا این قانون ،قاعدۀ خرید و فروش منحیر به اسالتهای داخلی بوده ،اسالتهای برینالمللری
نمی توانند مورد خرید و فروش قرار گیرند ،بلکره تنهرا قابرل معاوضره برا اسرالتی دیگرر در همران
فرودگا ه هستند .البته در ایاالت متحده قراردادهرای مربروس بره اسرالت اعر ا فرروش ،اجراره یرا
معاوضه معتبر شناخته نمیشود ،مگر آنکه تأیید سا مان هوانوردی فدرال أخذ شده باشد ،بهطوری
که تا قبل ا چنین تأییدی گیرندۀ اسالت (خریردار یرا مسرتأجر) حرق اسرتفاده ا آن را نردارد .ا
سوی دیگر درصورتی که اسالت به طریق قرعه تحییل شده باشرد ،دارنردۀ آن حرق فرروش آن را
ندارد مگر آنکه برای مدت  2ماه و بیش ا  65درصد ظرفیت آن مرورد بهررهبررداری قررار گرفتره
باشد .هدر ا این محدودیت معامالتی آن بوده است که تحییل چنین مالی بره قیرد اسرتفاده و
بهرهبرداری ا آن و نه به منیور تجارت و کسب سود صورتگرفته باشد (.)Moessner, 2005: 25
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به این ترتیب ،اگر دارندۀ اسالت نتواند ا آن استفاده کند یرا درآمرد کرافی بررای او فرراه
نکند ،می تواند برای جلوگیری ا تیاحب آن ا سوی دولت آن را بفروشد .ا دیردگاه اقتیرادی
ه اگر کسی پیدا شود که برای چنین اسالتی حاضر به پرداخت پول در قالب یک معامله باشد،
پس این اسالت به کسی رسیده است که برای او ار ش بیشرتری دارد و ایرن یرک روش بهینر
تصییس اسالت محسوب میشود .با این حال ،منتقدانِ این قاعده بهعنوان یک ایراد برزرگ بره
عد تقارن اطالعاتی طرفین چنین معاملهای ( )asymmetric informationاشاره میکنند ،یررا
گیرنده در مقایسه با انتقال دهنده ا اطالعرات کمترری در خیروص ار ش اقتیرادی اسرالت و
کیفیت آن برخوردار است و این امر کارایی چنین معامالتی را یر سؤال میبرد.
به هر ترتیب ،اتصاذ این قاعده و قابلیت انتقال اسالت در کشورهایی مانند ایراالت متحرده ایرن
امکان را برای شرکتهای هواپیمایی فراه میسا د ترا اسرالت را وثیقر أخرذ تسرهیالت خرود ا
مؤسسات مالی قرار دهند و این کمک بزرگی به صنعت هواپیمایی بهشمار میرود کره همیشره برا
کمبود منابع مالی دست و پنجره نرر مریکنرد .در حقیقرت ،پرس ا اعرال ایرن قاعرده برود کره
شرکتهای هواپیمایی در ترا نام خود ،اسالت را بهعنوان دارایی ( )assetشناسایی کردند ( Leon,
 ،)2013: 562اما مشکل آنست که قابلیت توثیقِ اسالت بهصراحت در مقررات تجویز نشرده اسرت؛
برخالر دفتر ثبت هواپیماها که در سا مان هوانوردی فدرال یک سرا وکار مطمرپن را بررای ثبرت
حقوق تضمینی در هواپیما و موتورهای آن فراه میکند ،هیچ دفتر یا مرجعی برای ثبرت حقروق
تضمینی نسبت به اسالت در این سا مان وجود ندارد .لذا تنها راهکار برای ترأمینکننردگان مرالی
این بود که ا شرکتهای هواپیمایی انتقال اسالت به خود را مطالبه کنند و سرپس آن را در قالرب
اجاره در اختیار همان شرکت هواپیمرایی قررار دهنرد ( .)Gleimer, 1996: 890در ایرن مکانیسر ،
تأمینکنندۀ مالی ،دارندۀ اسالت و شرکت هواپیمایی ،بهرهبردار اسالت بهشمار میروند.1
شایان ذکر است اتحادی اروپا رویکرد متفاوتی برای معامالت و خرید و فروش اسالت اتصراذ
کرده است .با این حال ،میوب  95/93شورای اروپا (بند  8مادۀ  )10بررای اینکره یرک شررکت
هواپیمایی مجبور به با پس دادن اسالت در اثر عد استفاده نشود این امکان را فراه کررده ترا
آن شرکت اسالت را برا شررکتی دیگرر بره اشرترا بگرذارد ،مشرروس برر آنکره کرد مشصیر
 .1طبیعی است که این روش می تواند برای شرکت هواپیمایی با خطر انکار واقعیت قضیه و تیاحب اسالت ا سوی
تأمینکنندۀ مالی همراه باشد؛ بنابراین ،باید با توافقات قراردادی فیمابین تضمینهای کافی برای استرداد
اسالت به شرکت هواپیمایی پیشبینی شود و انعقاد قرارداد فروش با حق استرداد ،یک روش برای حیول این
تضمین است .ا سوی دیگر ،پذیرش اسالت بهعنوان وثیقه این خطر را برای تأمینکنندۀ مالی بهدنبال دارد
که ممکن است در اثر عد رعایت قاعدۀ «استفاده کن -یا ا دست بده» ا سوی شرکت هواپیمایی ،این
تضمین ا ملکیت دارنده سلب گردد  .لذا باید با درج تعهداتی در قرارداد ،شرکت هواپیمایی را به استفادۀ
حداکثری ا اسالت متعهد نمود و ضمانتهای اجرایی برای نقض قابل پیشبینی این تعهد درنیر گرفت.
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( )designator codeایرالینی که دارندۀ اسالت است در پروا ها مرورد اسرتفاده قررار گیررد (ترا
امکان نیارت و کنترل ا سوی کمیت برنامهریز فراه شود) .به این ترتیب ،آنگره مسرل اسرت
اینکه در اتحادی اروپا امکان معامل اسالت در قالب قراردادهای اشترا در کد ()code sharing
وجود دارد ،اما امکان خرید و فروش اسالت بهعنوان یرک قاعردۀ کلری تجرویز نشرده اسرت .در
حقیقت ،میادیق قابل انتقال اسالت در مادۀ « 8الف» میوب  95/93اتحادی اروپرا ،بره انتقرال
اسالت میان شرکت مادر و شرکتهای یرمجموعه یا وابسرته و یرا بره شررکت تیراحبکننرده
محدود شده است؛ هرچند شرکت های هواپیمایی ،مجا بره معاوضر اسرالت برا اسرالتی دیگرر
هستند .به این ترتیب ،شرکتهای هواپیمایی اروپایی نمیتوانند به فرروش اسرالت بره یکردیگر
دست بزنند و تنها معاوض اسالت برای آنها مقدور است .البته در عمل ،اسالت میان شرکتهای
هواپیمایی اروپایی مورد خرید و فروش ه قررار مریگیررد ()Kociubinski, 2013: 39؛ برا ایرن
حال ،معامالت خرید و فروش و اجارۀ اسالت در اروپا نه در با ار رسمی بلکه در با ار غیررسرمی
و در لوای معاوضه (بهطور صوری) صورت میگیرد و در این میان ،بیشترین معامالت اسرالت در
فرودگاه لندن ( )Heathrowانجا شده است.1

 .4 .2قاعدۀ قرعه
درصورتی که بهدنبال افزایش ظرفیت کنترل ترافیک هوایی اسالت جدیدی ایجاد شرده باشرد و
یا به موجب عللی که قبالا گفته شد ا قبیل اجرای قاعدۀ «اسرتفاده کرن -یرا ا دسرت برده» ،ا
دارندۀ آن مسترد شده باشد ،یک روش منیفانه بررای تصیریس چنرین اسرالتی قاعردۀ قرعره
( )lotteryاست ( .)Gleimer, 1996: 895بهطور کلی در حقوق امریکا ،هر مران کره اسرالت بره
اندا ۀ کافی برای تصییس یا تصییس مجدد موجود باشد و ا طرفی ،نیا پروا های بینالمللری
و اضطراری ه برآورده شده باشد ،سا مان هوانروردی فردرال امریکرا در فواصرل شرشماهره ا
مکانیس قرعه برای تصییس اسالت استفاده میکند .به این قاعده در مرادۀ  93.225مجموعر
مقررات فدرال امریکرا (بصرش  )14میروب  1985تیرریح شرده اسرت .برهموجرب ایرن مراده،
قرعهکشی مبتنی برر دو مرحلره اسرت :نصسرت ،قرعرهکشری رنردو ( )random lotteryو دو ،
قرعهکشی تصییس ( .)allocation lotteryدر مرحل نصست ،ایرالینهای دارای اولویت انتصراب
می شوند و در مرحل دو  ،به طور جداگانه در هر فرودگاه ،اسرالت مربروس بره ایررالین منتصرب
تعیین میگردد .بر این اسا  ،ابتدا  15درصد (که در سال  1986به  25درصد افرزایش یافرت)
ا اسالتهای موجود برای ایرالینهای تا هوارد ذخیره میشود که میتوانند تا  4اسالت انتصاب
کنند .همگنین ،ایرالینهایی که در قرعهکشی رندو برهعنروان نفرر اول برگزیرده شروند ،بررای
1. Performance of the Current Airport Slot Allocation Process and Stakeholder Analysis Report, working
paper by ACCESS Consortium, Jan. 2014.

38

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1401

انتصاب اولیه ا میان اسالتهای موجود (حداکثر  2اسالت) دعوت میشوند .اگر پس ا انتصراب
ایرالینهای یادشده ،اسالتی باقی ماند ،نوبت به ایرالینهای بعدی میرسرد کره در قرعرهکشری
رندو انتصاب شده بودند.
ایرادی که به قاعدۀ قرعه کشی وارد شده ،تصییس اسالت به ایرالینری اسرت کره نره تروان
بهره برداری ا آن اسالت را داراست و نه قیرد اسرتفاده ا آن را دارد ،بلکره در برا ی اقتیرادیِ
قمارگونه ای وارد شده است .لرذا قرانون ایراالت متحرده کره قاعردۀ قرعرهکشری را مقررر کررده
محدودیتهایی را برای شرکتکنندگان در قرعهکشی وضع نموده است؛ ا قبیل اینکه متقاضری
که باید تابعیت امریکا را داشته باشد با ارائ مدار مثبته ،توانایی مالی و عملیاتی خود را اثبات
کند و یا اگر شرکتی مالک بیش ا  50درصد سها ایرالین دیگرر باشرد ،هرردو برهمنزلر یرک
شرکت درنیر گرفته میشوند تا شرکتی نتواند در قرعهکشی ،ا طریق شرکت وابست خرود هر
اسالت را کسب کند (.1)Gillen, 2016: 45

 .5 .2تخصیص اسالت در حقوق ایران
در حقوق ایران ،قانون ،آییننامه و یا بصشنامهای که مستقیماا قواعد حاک بر تصییس اسالت را
مقرر کرده باشد یافت نشده است .قوانین موضوع ایرران بیشرتر بره دریافرت عروارض و حقروق
دولتی نسبت به فرود هواپیما در فرودگاههای کشور نیر داشتهاند ،بهطوری که بر اسا «قانون
راجع به عوارض فرود و توقف هواپیماها» میوب  27خرداد  ،1337هواپیمایی کره ا خرارج بره
ایران وارد می شود برای هر دفعه فرود آمدن در فرودگاه ایران باید عوارض و حق فرود به میرزان
مشصسشده در قانون را پرداخت نماید (بند «س» مرادۀ  1و تبیررۀ  1آن) .در اصرالحات سرال
 ،1345تعرف فرود هواپیماها مشابه تعرف فرودگاههای بینالمللی مقررر گردیرد .2اگرچره وضرع
تعرفه میتواند بر حق دسترسی برخی ا شرکتهای هواپیمایی که قادر و یا مایرل بره پرداخرت
عوارض فرود نیستند تأثیرگذار باشد ،اما سهمیهبندی دسترسی به باند فرودگاه مقولهای جردا ا
عوارض و حق فرود در فرودگاه است.
ا سوی دیگر ،قوانین الحاق دولت ایران به خدمات دوجانب حمل و نقل هوایی نیز متضرمن
احکامی است که ممکن است بهمنزل سهمی فرود و برخاست شرکتهرای هواپیمرایی خرارجی
 .1شایان ذکر است تا قبل ا سال  ،1999روش قرعهکشی تنها برای اسالتهای داخلی بهکار میرفت و فقط
متیدیان حمل امریکایی مجا به شرکت در قرعهکشی بودند .اما با اصالحات سال  1999و در پی آن ،قرارداد
آسمانهای با میان کانادا و ایاالت متحده ،شرکتهای هواپیمایی کانادایی ه مجا به شرکت در قرعهکشی
اسالت فرودگاههای امریکا شدند.
 . 2البته در حال حاضر ،تعرفه فرود و برخاست هواپیماها بر اسا «آییننام اجرایی مادۀ  63قانون وصول برخی
درآمدهای دولت و میرر آن در موارد معین» میوب  3آبان  1399تعیین میشود.
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تلقی گردد .برای مثال ،قانون موافقتنام خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهروری اسرالمی
ایران و دولت کویت میوب  16اردیبهشت  1399مجلس شورای اسالمی ،ضمن اعطای حقروق
ترافیکی به شرکت های هواپیمایی دو کشور ،اجا ۀ تأمین ظرفیت برای رفع نیا های حمل و نقل
بار و مسافر پیشبینی شده و معقول به شرکتهای هواپیمایی دو کشور متعاهد داده است (مواد
 2و  .)9در بند  6مادۀ  9ایرن قرانون ،موافقرتنامرهای چنرین مقررر شرده اسرت کره «شررکت
هواپیمایی تعیین شدۀ هر کشور متعاهد ،حداکثر سی رو پیش ا شرو خردمات در مسریرهای
مشصس شده ،برنامه های پروا را برای تیویب مقامات هواپیمایی طررر مقابرل تسرلی خواهرد
نمود .در مورد تمییرات بعدی نیز به همین ترتیب ،عمل خواهد شد .»... .بردون تردیرد ،مرراد ا
برنام پروا  ،همان حق فرود در باند فرودگاه کشور مقابل در مان و ساعت مشصس است و اگرر
فرودگاه کشور مقابل تراک پروا نداشته باشد ،مقا فرودگاهی نسبت به تیویب یا اصال برنام
پروا ی شرکت متقاضی اقدا خواهد نمود .اما مانی مشکل ایجاد میشرود کره فرودگراه مرورد
تقاضای شرکت هواپیمایی خارجی با تراک پروا ی قابلتوجه مواجره باشرد کره در ایرن حالرت،
شرکت یادشده باید خود را با قواعد حاک بر تصییس اسرالت فرودگراه تطبیرق دهرد .بره ایرن
صورت ،امضای موافقت نام دوجانب خدمات حمل و نقل هوایی و اعطای حق پروا و استفاده ا
فرودگاه دو کشور متعاهد ،به ایجاد حق فرود و برخاست در باند فرودگاه منجر نمریشرود ،بلکره
میتواند صرفاا مقدمه ای برای تحییل این حق به شمار آید؛ همگنان کره در بسریاری ا مروارد،
چنین موافقتنامههایی نتوانسته است حق فرود در فرودگاههای شلو را برای شرکت هواپیمایی
طرر مقابل تأمین کند .1ا سوی دیگر ،حتی اگر بتوان اعطای سهمی پروا در موافقتنامههای
دوجانبه را به منزل اسالت فرودگاهی تلقی نمود که بره تیرویب مقامرات فرودگراهی دو کشرور
میرسد ،شرکتهای هواپیمایی ایرانی برای تحیریل اسرالت در فرودگراه ایرانری مشرمول ایرن
موافقتنامهها نبوده ،در یک خأل قانونی بهسر میبرند.
در عمل ،تعداد محدودی ا فرودگاههای ایران با تراک باالی پروا تقاضای بریش ا ظرفیرت
فرودگاه آن ه در برخی فیول و یا در دامن تعطیالت رسمی مواجه هستند ،ا قبیرل فرودگراه
بینالمللی اما خمینی ،فرودگاه مهرآباد ،فرودگاه بینالمللی مشرهد و فرودگراه شریرا  .برهطرور
سنتی در این قبیل فرودگاهها ،شرکت هرای هواپیمرایی کره ا قبرل ا حرق فررود یرا برخاسرت
برخوردار بوده اند نسبت به فرود یا پروا در همران مران حرق تقرد دارنرد .ایرن همران قاعردۀ
پدربزرگ است که در خیلی ا کشورها جاری است .اما برخالر دیگرر کشرورها ،شررایط بقرا یرا
 . 1در کنفرانس ناوبری هوایی و اقتیاد فرودگاه  ،2008کشورهایی افریقایی ا این وضعیت ابرا نگرانی کردند که
علیرغ انعقاد قراردادهای دوجانب هوایی با دیگر کشورها ،شرکت های هواپیمایی متبو آنها نتوانستند اسالت
فرود در بسیاری ا فرودگاه های خارج ا افریقا را تحییل کنند ( International Civil Aviation Organization
.)Working Paper ATConf/6-WP/11 10/12/12
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ادام این حقِ شرکت هواپیمایی در روی فرودگاهی ایران مشرصس نیسرت و ممکرن اسرت بره
صرر عد استفاده در مقطع مانی خاص ،چنین حقی به شرکت هواپیمایی دیگرر داده شرود و
دیگر امکان با گشت شرکت قبلی به آن فرودگاه وجود نداشته باشد .نهتنها معلو نیست کره در
صورت عد استفاده ا اسالت برای یک با ۀ مانی ،آیا به صورت قطعی اسرالت ا دارنردۀ قبلری
سلب می شود ،بلکه مشصس ه نیست بر چه اساسی باید چنین اسالتی میان دیگرر متقاضریان
با تو یع شود .افزون بر این ،هیچ میوبه یا مقررهای برای امکان و شرایط فروش و انتقال اسالت
میان شرکت های هواپیمایی وجود ندارد و به همین دلیل ،در حال حاضر ایرن انتقرال برا توافرق
داخلی شرکت ها و بدون اطال مقامرات هوانروردی ا شررایط و کیفیرت چنرین تروافقی انجرا
میشود .لذا بهنیر می رسد که با استفاده ا دستاوردهای مطالع تطبیقی صورتگرفتره در ایرن
نوشتار باید قانونی وضع شود که شرایط اعطای اسالت به شرکتهای هواپیمایی ،اسباب سرقوس
این حق و نحوۀ با تو یع آن مقرر گردد تا اطمینان حقوقی و شفافیت در برخرورداری ا چنرین
حقی برای شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی فراه گردد.

نتیجه
باند فرودگاه بهعنوان یک کاالی اقتیادی محدود شناخته شده و به دلیل فزونری تقاضرا و رشرد
حمل و نقل هوایی مورد سهمیهبندی در بسیاری ا فرودگاهها بهویژه فرودگاههای اصلی و شلو
قرار گرفته است .سهمی نشست و برخاست در فرودگاه کره بره اسرالت شرهرت دارد ،تحروالت
یادی را در بسیاری ا کشورها پشت سرر گذاشرته کره نتیجر آنهرا عبرور ا ماهیرت مجرو و
بهرسمیت شناختن اسالت بهعنوان یک مال و دارایی متعلق به دارندۀ آن اسرت کره در دیردگاه
غالب نوعی حق انتفا ا باند فرودگاه بهشمار مریرود .اگرچره کرارکرد اولیر اسرالت ،مردیریت
ا دحا فرودگاهی و نی بصشی به اسرتفاده ا بانرد فرودگراه بروده ،امرا برهتردریج و برا افرزایش
محبوبیت آن برای شرکت های هواپیمایی ،به ابزاری برای تأمین فضای رقابتی سرال در صرنعت
هوانوردی ،تأمین نیا های حفاظت ا محیط یست و تسهیل تأمین مالی شرکتهای هواپیمایی
تبدیل شده است که با وجود توسع صورتگرفته در تجهیزات فرودگاهیِ برخی کشرورها ماننرد
ایاالت متحده به جزء جداییناپذیر حمل و نقل هوایی تبدیل شده است.
نزا بر سر نحوۀ تصییس اسالت به شرکتهای هواپیمایی که ا بیشترین کارایی اقتیرادی
برخوردار باشد به دغدغ اصلی کشورها برای حل این مشکل تبدیل شده است .سا مان حمرل و
نقل هوایی بین المللی (یاتا) نقش مهمی در این راستا ایفا نموده و برا تردوین دسرتورالعملهرای
تصییس اسالت برای اغلب کشورها مبنای قانونیِ قابل اتکرایی ا جملره میروب شرمارۀ 95/93
شورای اروپا راجع به قواعد مشتر تصییس اسرالت در فرودگاههرای اتحادیر اروپرا را فرراه
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آورده است .با وجود این ،با مالحی مقررات یادشده این نتیجه بهدست مریآیرد کره دولرتهرا
چاره ای جز احترا گذاشتن بره وضرعیت موجرود و شناسرایی حرق بررای بهررهبررداران سرابق
فرودگاه ها نداشته ،تنها با وضع قواعد فرعی به جبران نواقس وضعیت موجود مبادرت کرردهانرد.
به این ترتیب ،قاعدۀ سبق تیرر (حق مکتسرب) برهعنروان قاعردۀ اولیره در تصیریس اسرالت
به رسمیت شناخته شده است ،اما بهمنیور جلوگیری ا سوءاستفادۀ دارنده و تصییس این حرق
به کسی که کاراترین استفاده ا آن را بهعمل آورده ،بقای این حق به اسرتفادۀ حرداکثری ا آن
(حداقل  80درصد در یک فیل معین) مشروس میشود .ا سوی دیگرر ،اجرا ۀ معاملر اسرالت
میان شرکتهای هواپیمایی تو یع می شود تا به این طریق ،اسالت به ایرالینی منتقل شرود کره
حاضر به پرداخت ار ش آن بوده ،عز جدی برای بهرهبرداری ا آن خط هوایی دارد .در نهایرت،
اسالتهای باقیمانده و یا برا پس گرفترهشرده ا دارنردگان آنهرا بره طریرق قرعرهکشری میران
متقاضیان با تو یع میشود.
اصول اتصاذشده ا سوی قانونگذاران ا جمله میوب اتحادی اروپا که بر رعایت بیطرفی ،منرع
تبعیض و شفافیت در تصیریس اسرالت تکیره دارد ،ایررادات مطروحره بره مشرروعیت ایرن نهراد
اقتیادی را به دلیل نقض قواعد حقوق بینالملل (ا جمله مادۀ  15کنوانسیون شیکاگو  1944کره
ا نفی تبعیض در استفاده ا فرودگاههای کشورهای عضو ایکائو حکایت دارد) برطررر مریسرا د و
میتواند الگوی خوبی برای پیادهسا ی این رژی ِ بهرهبرداری ا فرودگاه در کشور ما باشد.
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