
ییایقانون در

1391با اصالحات و الحاقات 1343مصوب

یو ثبت کشتتتابعی-اولفصل

تتابعی-اولقسمت

یکشتتیتابعطیشرا) 1391یاصالح(-1ماده

ریغتیدر دست ساختمان باشد) که ظرفایو افتهیانیساختمان آن پانکهیاعم از ا(مایاپیدریکشتهر-1
ثبت ه قانون بنیبر طبق مقررات اتواندیباشد ملیذطیواجد شراتن و25خالص ثبت شده آن حداقل 

.باشدهرا داشترانیایاسالميرچم جمهورو حق بر افراشتن پیرانیاتیو تابعدهیرس

ه متعلق بیکشتصورتی که) تعلق داشته باشد و در یو حقوقیعیاعم از طب(رانیاشخاص تابع اه بکشتی-الف
.باشدیرانیاتباع اه آن متعلق بیواقعهیدرصد سرما51نام بوده و حداقل سهام آن بادیباشد بایرانیشرکت ا

.ثبت برسده فصل بنیبر طبق مقررات ادیباکشتی-ب

حمل و ایو هیتصفایو دیامر توله ) که بیحقوقاییعیاعم از طباشخاص (ه نفتکش متعلق بيهایکشت-2
نیحد نصاب مقرر در اتیبدون رعاتوانندیاشتغال دارند مینفتمحصوالتایگاز و اینقل نفت خام و 

لیرا تحصرانیاتیبعتاودهیثبت رسه بیرانیو موافقت سازمان بنادر و کشتنفعیدرخواست ذه ماده بنا ب
.کنند

در صورت ست اممکنیو افسران و کارکنان کشتفرمانده، یفرمانده و افسران و کارکنان کشتتیتابع-2ماده
ه کند و بتیتربیکار در کشتيرا برای رانیخود اتباع انهیهزه بدیبایمالک کشتباشند. یرانیاریلزوم از اتباع غ

و میتنظیکشتنیتوسط مالکيبرنامه کارآموز.گماردکاره بیدر کشتیکارکنان خارجيجاه را بآنانجیتدر
یحال مدر هریولشودیمورد اجرا گذاشته مه مذکور بنیتوسط مالکیرانیسازمان بنادر و کشتبیپس از تصو

نیمهندس.باشندرانیاز اتباع ایالاقل نصف کارکنان کشترانیاتیقبول تابعخیدر عرض چهار سال از تارستیبا
يایبر حقوق و مزااتیباشند از پرداخت مالیکه جزو کارکنان کشتیدر مدتیرانیکشتیرانیو افسران و کارکنان ا

.معاف خواهند بودیافتیدر



دریاییآموزشگاه -3ماده

يانوردیکارکنان درتیقانون آموزشگاه تربنیابیتصوخیاز تارسالکیست ظرف مدت ااقتصاد مکلفوزارت
.دینماسیتأساز بنادر جنوبیکیرا در یبازرگان

تیتابعیمرجع صدور گواه-4ماده

.باشدیمیرانیسازمان بنادر و کشتیکشتتیتابعیصدور گواهمرجع

اندشده ساخته رانیکه در ایکشتی های-5ماده

لیآن را تحویکشتکه سازندهیتن باشد تا وقت25آن حداقل تیو ظرفشودیساخته مرانیکه در ایکشتهر
.شودیمیتلقیرانیاینداده است کشت

یساحلیرانیکشت-6ماده

است مگر آنکه یرانیاکشتی هايه کاپوتاژ) منحصراً متعلق ب(رانیاریبنادر و جزانیقصد تجارت به بیرانیکشت
د.صادر گردرانیوزئتیاجازه مخصوص از طرف هیرانیکشتسازمان بنادر وشنهادیدر موارد لزوم بنا به پ

تیتابعرییتغ-7ماده

ه مقررات مربوط ب.دهدرییخود را تغیکشتتیتابعتواندیاست مدهیثبت رسه برانیاو در ایکه کشتیمالک
.دیخواهد گردنییقانون تعنیانامهآئین در تیخروج از تابع

کشتیثبت-دومقسمت

کشتی ها ثبت ياداره مرکزسیتأس-8ماده

.می گرددسیتأسیرانیها در سازمان بنادر و کشتیثبت کشتيمرکزاداره

درخواست ثبت-9ماده

در یفنهايگواهینامهاظهارنامه و به ضمیمهثبت را ياو تقاضاندهینماایو یمالک کشتدیبایثبت کشتيبرا
تقاضا میقبل از تسلدیاو باندهینمااییمالک کشت.دینمامیتسلیرانیکشتبنادر وبه سازمانو میدو نسخه تنظ

به طوریکشتو پاشنهنهیرا در دو سآندییتأورتسازمان مذکور برساند و در صبه اطالعرا یکشتيارینام اخت



يهایاداره ثبت کشت.دینصب نماایبر طبق مقررات مربوطه نقش و یدر پاشنه کشتزیثابت و نام بندر ثبت را ن
.کندیاقدام میکشتبه ثبتمقررات تیمراتب مزبور با رعايسازمان بنادر پس از اجرا

اظهارنامه-10ماده

رینکات زيحاويابا اظهارنامهتیمستندات مالکیتقاضانامه ثبت کشتبه ضمیمهدیاو باندهینمااییکشتمالک
:دینمامیتسل

وپلهاتعداد-تهاظرفیوابعاد-و محل ساختمان ختاری-کشتیبدنهجنس-محرکهقوهتوان-یکشتنام
و محل اقامت تی) عالئم مشخصه نام و تابعرهیو غیاتميانرژزلدی-بخار(محرکهقوهنوع-دودکشهاودکلها
.یکشتنیاز مالککیو سهم هر نیمالکایمالک 

یسند ثبت کشت-11ماده

بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه یرانیکه از طرف سازمان بنادر و کشتستايانامهیگواهیثبت کشتسند
ومحل-یبندر ثبت کشتنامردد:می گدیقرینکات زیثبت کشتدر سند.می شودو صادر میتنظیکشتبه نام

یو نوع کشتتظرفی-کشتیآبخوروعرضوطول-دکلهاوپلهاتعداد-بنديطبقه-یساخت کشتختاری
.کشتیشمارهومالکنام-یمشخصات کشتریمشخصات قوه محرکه و سا-

آنيثبت و نگهداربترتی-یامضاء سند ثبت کشت-12ماده

.برسدیرانیسازمان بنادر و کشتنیاو و همچنندهینماایمالک و به امضاءدیبایثبت کشتسند

حق الثبت) 1391ی(اصالح-13ماده

:استریپرداخت شود به شرح زدیبایثبت اسناد و مدارك کشتيکه برایحقوقریالثبت و ساحق

حق الثبت-الف

.الیر) 20,000,000(ونیلیمستیثبت شده معادل برخالصیغتیتن ظرف500کمتر ازکشتی هاييبرا

.الیر) 30,000,000(ونیلیمیثبت شده معادل سرخالصیغتیتن ظرف1000تا501کشتی هاييبرا

.الیر) 40,000,000(ونیلیثبت شده معادل چهل مرخالصیغتیتن ظرف1500تا1001کشتی هاييبرا

.الیر) 60,000,000(ونیلیمثبت شده معادل شصترخالصیغتیتن ظرف2000تا1501کشتی هاييبرا



.الیر) 80,000,000(ونیلیثبت شده معادل هشتاد مرخالصیغتیتن ظرف2500تا 2001کشتی هاييبرا

.الیر) 100,000,000(ونیلیمکصدیثبت شده معادل رخالصیغتیتن ظرف3000تا 2501کشتی هاييبرا

ونیلیمستیو بکصدیثبت شده معادل رخالصیغتیتن ظرف4000تا 3001کشتی هاييبرا
.الیر) 120,000,000(

ونیلیو چهل مکصدیثبت شده معادل رخالصیغتیتن ظرف5000تا 4001کشتی هاييبرا
.الیر) 140,000,000(

ونیلیو شصت مکصدیثبت شده معادل رخالصیغتیتن ظرف6000تا 5001کشتی هاييبرا
.الیر) 160,000,000(

ونیلیو هشتاد مکصدیثبت شده معادل رخالصیغتیتن ظرف7000تا 6001کشتی هاييبرا
.الیر) 180,000,000(

) 200,000,000(ونیلیمستیثبت شده معادل دورخالصیغتیتن ظرف8000تا 7001هايکشتیيبرا
.الیر

ونیلیمستیو بستیثبت شده معادل دورخالصیغتیتن ظرف9000تا 8001کشتی هاييبرا
.الیر) 220,000,000(

ونیلیو چهل مستیثبت شده معادل دورخالصیغتیتن ظرف10000تا 9001کشتی هاييبرا
.الیر) 240,000,000(

.الیر) 300,000,000(ونیلیمصدیثبت شده معادل سرخالصیغتیتن به باال ظرف10001از کشتی هاييبرا

.حق الثبت مندرج در بند (الف) است) 50%به مأخذ پنجاه درصد (هایثبت کشتدیحق تجد-ب

ایدر مشخصات رییهر تغيبراالیر) 4,000,000(ونیلیها مبلغ چهار منامهیدر گواهراتییثبت تغنهیهز-پ
.باشدیآن مياجزااییکشتاتیخصوص

.استیکشتحق الثبت همان) 30%درصد (یبه مأخذ سیثبت کشتنامهیگواهيصدور المثنانهیهز-ت



کشتی ها تیدر ظرفراتییتغ-14ماده

نگونهیبرسد ایرانیکشتسازمان بنادر وبه اطالعکتباً دیبایکشتيباربرایو يمسافربرتیدر ظرفيرییگونه تغهر
.گردددیو نسخه دوم آن قیو در سند ثبت کشتکشتی هاثبتیدر دفتر رسمدیبازینراتییتغ

یکشتیفنهايگواهینامه -15ماده

یرانیآن توسط سازمان بنادر و کشتیفنهايگواهینامه به ثبت برسد که رانیممکن است در ایدر صورتیکشت
است صادر شده یرانیآن مورد قبول سازمان بنادر و کشتتیصالحکهیالمللنیبتداریاز مراجع صالحیکیایو 

.باشد

ثبت موقتنامهیگواه-16ماده

یفنهايگواهینامه به استنادیرانیبا کسب اجازه از سازمان بنادر و کشتتوانندیمرانیایکنسولندگانینما
کشتی ثبت موقت جهت نامهیمذکور در ماده فوق گواهالمللیبینتداریاز موسسات صالحیکیصادره از طرف 

ثبت موقت متناسب با مدت هايگواهینامه گونه نیاعتبار ا.دیصادر نمادیبه ثبت خواهند رسرانیدر اکهیهای
رونوشت .ماه تجاوز کنداز ششدیثبت خواهد بود و نبافاتیجهت انجام تشررانیاز بنادر ایکیه بیمسافرت کشت

ثبت یارسال شود و اصل گواهیرانیسازمان بنادر و کشتکشتی هاياداره ثبت بهدیثبت موقت بانامهیگواه
.شودمیتسلیرانیکشتبنادر وبه سازماندیموقت با

یآثار عدم ثبت کشت) 1391یاصالح(-17ماده

حق بر ینگردد کشتمیتسلبه موقعیاسناد قبلاینرسد و به ثبتموقع ه بیمورد ماده فوق چنانچه کشتدر
ه قانون بنیا190مقررات ماده بر طبقیمالک کشترا نخواهد داشت ورانیایاسالميرچم جمهورافراشتن پ

الزممورد اسناد مفقوددرماده نیمفاد ا.باشدیمیاسناد کشته بمیمحکوم و موظف به تسلمهیپرداخت جر
بود.نخواهدهیالرعا

در دست ساختمانکشتی هاي-18ماده

ثبت موقت جهت نامهیبرسد و گواهبه ثبتموقتاً دیقانون) بانیا5موضوع ماده در دست ساختمان (کشتی هاي
یلیو مشخصات تفصفیمشتمل بر شماره ردياموظف است اظهارنامهیکارخانه سازنده کشت.آنها صادر گردد

در دست ساختمان یکشتنکهیاز اپس.دینمامیتسلیرانیکشتو به سازمان بنادر وهیجهت ساختمان تهیکشت
.ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شدنامهیگواهدیمالک گردلیو تحوشیآزما



یدر ساختمان کشترییتغ-19ماده

ندگانینمااییرانیبنادر و کشتبه سازماندیبايدیاظهارنامه جدیدر ساختمان کشتیاساسرییصورت تغدر
مذکور در آن داده شود سازمان مزبور پس راتییبه ضرورت تغراجعیفنیکافحاتیو توضمیتسلرانیایکنسول
ه اظهارنامه مزبور بکهصورتیدر .اصالح اسناد مربوطه خواهد نموده مدارك اظهارنامه اقدام به بیدگیاز رس

یرانیبنادر و کشتبه سازمانشود مقامات مزبور مکلفند اظهارنامه را در اسرع وقت میتسلرانیایکنسولندگانینما
سازمان بنادر و دییکه مورد تأیالمللنیبتداریمقامات صالحقیتصده بياسنادیهرگاه متقاض.دارندارسال
.اصالح اسناد مربوطه خواهد نموده اسناد مزبور اقدام ببه استنادیاداره ثبت کشتد یباشد ارائه نمایرانیکشت

یقضائياحکام و قرارها-20ماده

حقوق ياستثناه بدهد (يرییتغیکشتینیاالجرا صادره از دادگاهها که در حقوق عآراء الزمایگونه قرار هر
انعکاس دادن مراتب فوق اگر در وبه ثبتمکلف نیمأمور.گردددیقو اسناد آنیدر دفتر ثبت کشتدیممتاز) با
هرگاه ثابت .شدقانون محکوم خواهندنیا190مقرر در ماده فریکه بندیتسامح نماموردنیدر افهیانجام وظ

حبس ماه تا سه سالنموده است مجازات او از ششيخوددارمزبورفهیتعمداً از انجام دادن وظيشود که مأمور
.عمل خواهد بودنیاز اهیخسارت ناشو پرداختیبیتأد

یرانیاکشتی هايتیابطال ثبت و سلب تابع) 1391یاصالح(-21ماده

:می گرددآن سلب تیباطل و تابعیثبت کشتلیموارد ذدر

.رفته باشدنیاز برانیایاسالميو حق برافراشتن پرچم جمهوریثبت کشتطیشراکهی در صورت-1
.شده باشدخصمانه تصرفاتیعملجهیدر نتایتوسط دزدان دریایی و ایمفقود و یکشتکهی در صورت-2
.انتفاع افتاده باشدزیشده و از حیمتالشیکشتکهیدر صورت-3
.را رها کرده باشدیمالک کشتکهیدر صورت-4

در دیعمل آه بدریاییاز دادگاه یرانیتوسط سازمان بنادر و کشتدیبایکشتتیابطال ثبت و سلب تابعيتقاضا
یرانیسازمان بنادر و کشتهايکشتیروز به اداره ثبتیظرف سمنتهادیبایکشتتیموارد فوق سند ثبت و تابع

.مسترد گرددرانیایکنسولندگانینماای



المثنیصدور-فقدان اسناد -22ماده

اعالم و یرانیبنادر و کشتبه سازمانفوراً مراتب را دیمفقود شده باشد مالک بایسند ثبت کشتکهیصورتدر
یسند ثبت کشتیالمثنیدگیپس از رسیرانیسازمان بنادر و کشت.داردمیموضوع تسلنیاز ایحاکيااظهارنامه

.را صادر خواهد نمود

ینام کشترییتغ-23ماده

ضیبا تعوتواندیمیرانیسازمان بنادر و کشتموردنیو در اابدیرییمالک تغيتقاضاه ممکن است بنا بیکشتنام
کشور یدر روزنامه رسمماهکیفواصل ه نام را در سه نوبت برییتغانیمتقاضنهیهزه موافقت کند و بینام کشت

نام رییدر رهن باشد موافقت مرتهن در تغیکشتچنانچه .دینمایمرکز آگهراالنتشاریکثيهااز روزنامهیکیو 
ت.واهد داشنخنفعیاشخاص ذریدر حقوق او و ساينام اثررییاست و تغيضرور

یانتقاالت و معامالت کشت-24ماده

منافع آنها در نیقانون همچننیمشمول اکشتی هاينیعه انتقاالت و معامالت و اقاله راجع بهکلیثبت-الف
که یدفاتر اسناد رسملهیاست و منحصراً وسيداخل کشور اجبارمدت آن زائد بر دو سال باشد درصورتی که

صورتی کهو در می شودانجامارندمخصوص دان ثبت اسناد و امالك کشور اجازهکار از طرف سازمنیايبرا
نیکتریتوسط نزددیانجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باردیمعامالت مزبور در خارج از کشور صورت گ

روز به سازمان 15منعکس و ظرف زینيو مراتب در دفتر کنسولگریمحل معامله گواهه برانیایکنسولندهینما
.شودماعالرانیایرانیبنادر و کشت

خواهد داشت که ثبت انتقاالت و یرانیدر سازمان بنادر و کشتياندهنمایامالكواسنادثبتکلاداره-ب
.منعکس خواهد نمودمعامالت مزبور را در دفاتر خود

ایيانتقال ارادنکهیاست اعم از ادهیبه ثبت رسرانیکه در ایاز کشتیقسمتایانتقال تمام و ایوفروش-ج
قانون و نیاکیشرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده ه بدهدینمیکشتتیدر تابعيرییباشد تغيقهر

.شودتیرعاگریشرائط د

.گردددیهر دو قیکشتتیدر اسناد ثبت و تابعدیبایفروش انتقال و رهن کشته معامالت مربوط بهیکل-د

قبل از فک تواندیرهن گذاشته است نمه خارج از کشور بایو رانیخود را در ایکه کشتیرانیاکشتیمالک-ه
در صورت تخلف از حکم .فروش رسانده خود را بیحق مرتهن کشتنیتأمبدونایبدون اجازه مرتهن ایرهن و 

.مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود



يماده تخلف ورزند عالوه بر مجازاتهانیدر خارج که از مقررات ارانیایکنسولنیمأمورایو رسمیاسناددفاتر-و
نیمربوط به ایاجرائنامهآئین .خواهند بودزیخسارات وارده نهیمسئول پرداخت کلقانوننیا20مقرره در ماده 

.دیخواهد رسرانیوزأتیهبیتصوه بومیتنظيو وزارت دادگستریرانیسازمان بنادر و کشتلهیوسه ماده ب

یفروش کشتیآگه) 1391یاصالح(-25ماده

یمکلف است انجام معامله را در روزنامه رسميانوردیسازمان بنادر و دررانیتابع اکشتی هايمورد فروش در
یآگهنهیهز.دینمایمرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آگهراالنتشاریکثياز روزنامه هایکیکشور و 

.گرددیمافتیانجام معامله از فروشنده درقعکند در مویکه وقوع معامله را ثبت میها توسط مرجع قانون

یاسناد کشتیحق بازرس-26ماده

از ارائه یفرمانده کشتصورتی کهدر .ندینمایدگیرسیدر هر موقع به اسناد کشتتوانندیمجاز دولت منیمأمور
.خواهد شدينقدمهیپرداخت جره قانون محکوم بنیا190ماده بر طبق مقرراتدینماياسناد خوددار

اظهارات خالف واقع-27ماده

190دادگاه بر طبق مقررات ماده دیاظهارات غلط و خالف واقع بنمایاو در مورد ثبت کشتندهینماایگاه مالک هر
.قانون با او رفتار خواهد کردنیا

و شناورهاکشتی هاثبت -28ماده

رانیوزئتیهکه از طرفیطبق مقرراتستندیقانون ننیمشمول مقررات اکهییرهاو شناوهایکشتثبت
.خواهد گرفتانجاممی شودمورد اجراء گذاشته ه و ببیتصو

ممتازحقوق-دوم فصل

حقوق ممتاز-29ماده

شده و نسبت جادیآن ایحقوق طنیاکهيحمل در سفرهیکراه و نسبت بیکشته نسبت بلیمشروحه ذحقوق
می یشده است ممتاز تلقجادیکه از شروع سفر ا) 35موضوع ماده (حملهیو ملحقات کرایملحقات کشته ب

:شود



فروش اییمنظور حفاظت کشته حفظ منافع مشترك طلبکاران بيکه برایو مخارجیدادرسيهانهیهز-1
که بر طبق فهرست سازمان يحقوق و عوارض بندرنیآمده و همچنعمله حاصل فروش بمیآن و تقس

نه یهزنیهمچنمشابه ویحقوق و عوارض عمومریپرداخت گردد و سادیقانوناً بایرانیبنادر و کشت
.بندرنیآخره پس از ورود بیحفاظت کشت

.یکارکنان کشترسایوملوانان-از قرارداد استخدام فرمانده یمطالبات ناش-2
که دریاییو آن قسمت از خسارات مشترك اینجات و کمک در دره پرداخت مربوط باجرت و هر گونه -3

.استیعهده کشته ب
يکارگاههاويبندرساتیتأسه خسارات وارده بنیهمچنیرانیسوانح کشتریاز تصادم و سایخسارات ناش-4

و نیمسافره وارد شده بیاز صدمات بدنیو خسارات ناشیرانیکشتقابلیآبيو راههایکشتریتعم
.نیو اثاث مسافریکشتيکاالدنیدبیآسایو خسارات فقدان یکارکنان کشت

خود یقانوناراتیگاه بر طبق اختیکه فرمانده در خارج از بندر پایاتیاز قراردادها و عملیمطالبات ناش-5
خواه فرمانده مالک دهدیامکان ادامه سفر انجام ماییحفظ کشتاز نظریواقعاجاتیاحتنیتأميبرا

اییکشترکنندهیتعماییکشتحتاجیکننده ماتداركاینباشد و خواه طلبکار فرمانده و ایباشد یکشت
.باشديگریدمانکاریپایوام دهنده و 

بتوانند با توجه و ایهرگاه اطالع داشته باشند و ندینمایبند را فراهم منیمذکور در ااجاتیکه احتیاشخاص
مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب اطالع حاصل کنند که فرماندهیدقت معمول
.نخواهد شد

رجحان حقوق ممتاز-30ماده

حقوق ممتاز مندرج در ریبر سانیو همچنیاز رهن کشتیحقوق ناشه ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت بحقوق
.رجحان داردگریدنیقوان

مطالبه حقوق ممتازتیفیک-31ماده

موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود اءیحاصل فروش اموال و اشمیدر تقستوانندیحقوق ممتاز مصاحبان
گونهچیقانون و بدون کسر هنیمذکور در فصل پنجم ایکشتنیمالکتیمسئولدیمقررات تحده را بدون توجه ب

از آنچه در مقررات فصل مذکور رسدیآنها مه فروش بکه از حاصلیدر هر حال سهمیول.ندیمطالبه نمایمبلغ
.نخواهد بودشتریمصرح است ب



آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز-32ماده

حقوق خود يفایدادگاه حقوق خود را مطالبه و استلهیوسه بتواندیمنفعیصورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذدر
درخواست و مدارك دادگاه.دیآن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماه بکه نسبتیکشتایرا از فروش اموال 

ابالغ (هر خیروز از تار15را در ظرف خالصه آننفعیمنظور اطالع اشخاص ذه عالوه به خوانده ابالغ و به آن را ب
خیروز از تار15يپس از انقضا.دینمایمیمرکز آگهراالنتشاریکثدیاز جرایکیو ی) در روزنامه رسمکباریروز 5

و در صورت احرازدینمایصادر میو حکم مقتضیدگیاعتراضات واصله رسودادخواست ه دادگاه بیآگهنیآخر
فروش ه نباشد دادگاه دستور بسریمهیمحکوم علعیالباموال سهلریطلب از سايفایهرگاه استيصحت دعو

صورتی در .استیقطعیجز فروش کشته دادگاه بيرأ.دارد خواهد دادآن حقوق ممتاز وجوده نسبت بکهیاموال
دیاز جرایکیو یدر روزنامه رسمیدستور سه نوبت متوالنیادیصادر نمایکشتبه فروشدستور ادگاهدکه
انتشار خیاز تارماهکیدستور ظرف نیاز ايگریو هر متضرر دهیشد محکوم علمرکز منتشر خواهدراالنتشاریکث

تواندیبسپارد میبانکنیتضمایيدادگسترمعادل محکوم به وجه نقد در صندوقصورتی کهدر یآگهنیآخر
شد و اعتراض متوقف خواهده بیدگیرسانیحکم دادگاه تا پاياجراصورتنیدر ادیمزبور اعتراض نمايبه رأ

العاده و فوقبه طوردر هر دو مرحله یدگیرس.استیقطعمی شوداعتراض صادر ه بیدگیپس از رسکهییرا
.می شودخارج از نوبت انجام 

پرداخت در صورت وجود رهنتیفیک-33ماده

دارندگان ه دادخواست بهم موجود باشد ابالغینیعالوه از حقوق ممتاز حقوق عیکشته نسبت بصورتی کهدر
مقرر ماهکیاند ظرف شناخته شدهحقیکه ذیاشخاصنیاز صدور حکم بهرگاه پس.ستاالزمزیحقوق مزبور ن

بدواً حق دارندگان 37و 36مواد تیرعاوجوه حاصل از آن توافق نشود بامیو تقسبه فروشنسبت 32در ماده 
از دارندگان حق وجوه کیهر ه بیدر صورت عدم دسترس.خواهد شدهیتأدنیریحقوق ممتاز و بعدا حقوق سا

.خواهد شدعیآنها در صندوق ثبت اسناد و امالك تودبه ناممربوطه 

یمطالبات ممتاز مؤسسات دولت-34ماده

قانون و آنچه نیدولت است طبق مقررات اياعمال تصده آنچه مربوط بیمؤسسات دولته ممتاز مربوط بمطالبات
.وصول خواهد شداتهایوصول ماله است طبق مقررات مربوط بدولتتیاعمال حاکمه مربوط ب

حملهیو ملحقات کرایملحقات کشت-35ماده

:عبارتست از29حمل مندرج در ماده هیو ملحقات کرایکشتملحقات



خسارات از دست ایکه جبران نشده باشد و یکشته وارده بيمطالبه مالک بابت خسارات مادغرامت قابل-1
.استگرفتهیمتعلقیکشته حمل که بهیدادن کرا

که جبران نشده و یکشته وارده بيماديانهایاز زیناشییایبابت خسارات مشترك دریسهم مالک کشت-2
.استگرفتهیتعلق میکشته که بحملهیخسارات از دست دادن کراای

موردنیدر ادیکه بایسفر پس از کسر وجوهانیتا پااینجات در درایبابت کمک یالزحمه مالک کشتحق-3
اناً یبابت حمل و احیوجوه پرداخت.هستند پرداخت شودیخدمت کشتکه دریاشخاصریفرمانده و ساه ب

حمل هیز در حکم کرایقانون قابل پرداخت باشد ننیکه بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم ایوجوه
اییجزء ملحقات کشتیمليکمکهاو و جوائزمهیبيبابت قراردادهایمالک کشته متعلقه باست: وجوه
یکه در خدمت کشتینفع اشخاصه شده بینیبشیپحقوق ممتاز.می شودحمل محسوب نهیملحقات کرا

یاست که کشتییسفرهاهیاز کلیحمل ناشهیشامل تمام کرا29ماده از2مفاد بند تیهستند بدون رعا
.در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است

حق تقدم مطالبات-36ماده

سفر مقدم بر مطالبات نیاز آخریمطالبات ممتاز ناش.می شودواقعه همزمان فرض کیه مختلف مربوط بمطالبات
باشد با مطالبات سفر منعقد شدهنیچنديکه برایقرارداد استخدامکیاز یمطالبات ناشیاست ولیقبليسفرها

فیردکیکه در 29ماده يدر بندهاذکورمطالبات م.خواهد بوديمساوازیامتثیسفر از حنیآخره مربوط ب
به نسبت طلب وجوه مطالباتهیتأديبراتیو در صورت عدم کفاباشندیميحقوق ممتاز متساويهستند دارا

مشمول حق ممتاز 29مندرج در ماده بیترته سفر بکیه مطالبات مربوط ب.خواهد شدمیبستانکاران تقسنیب
.پرداخت خواهد شدجادیاخیعکس تاربیترته ب29ماده 5و 3ياز بندهاکیمطالبات مندرج در هر .خواهد بود

یکشتيایانتقال بقانهیحق ممتاز در مورد هز-37ماده

گردند و مالک از یرانیآنها موجب مزاحمت کشتيایبقاایمصدوم و ایمغروق يشناورهااییکشتکهيموارددر
یمحل مناسبخود بهنهیزهآنها را بهتواندیمیرانیبنادر و کشتسازماندینمايانتقال آنها و رفع موانع خوددار

و دهیرسانبه فروشو فیتوقمربوطه از طرف مالک آنها رايهانهیانتقال داده و در صورت عدم پرداخت هز
.دینمانیطلبکاران از حاصل فروش تأمریقانون و مقدم بر سانیا36و 29مفاد مواد تیمطالبات خود را با رعا

تیآثار انتقال مالک-38ماده

.در حقوق ممتاز نخواهد داشتيریتأثیکشتتیمالکانتقال

مدت مرور زمان-39ماده



خود را ازیحق امتدیایحقوق ممتاز بر نفاءیدر مقام استسالکیمدتظرفچنانچهممتازحقوقدارنده-الف
مدت مزبور شش 29ماده 5مندرج در بند یکشتحتاجیماهیاز تهیمطالبات ناشدر مورد.از دست خواهد داد

.ماه است

:استلیذبترتیه بمذکورمدتشروع-ب

یمربوط به آن خاتمه ماتیکه عملستاياز روزایالزحمه مربوط به کمک و نجات در دردر مورد حق-1
.ابدی

.وارد شده استخسارتکهستاياز روزیجسمانبیسوانح و آسریاز تصادم و سایدر مورد خسارات ناش-2
ایشده و دادهلیاثاث تحوایکه محموالت استيخسارات محموالت و اثاث از روزایدر مورد فقدان -3

.داده شده باشدلیتحویستیبا
که ستاياز روز29ماده 5شده در بند ینیبشیموارد پریو سایکشتحتاجیماهیو تهریدر مورد تعم-4

.شده استجادیطلب ا
.قابل مطالبه باشدگریاز لحاظ مدت و جهات دنیکه داستيموارد از روزریدر سا-5

ماده نیتابع حکم ا29ماده 2مندرج در بند یاز طرف کارکنان کشتالحسابیوجوه علایمساعده يتقاضا-ج
.می شودنیو قابل مطالبه تلقستین

مقدور نباشد دادگاه ستایمدعاتیمرکز عملایاقامتگاه کهيکشوریساحليایدر دریکشتفتوقیگاههر-د
.دینمادیمدت سه سال تمديطلب حداکثر براجادیافوق را از روزيهامهلتتواندیم

فرمانده دیوجوه آن در ایوصول نشده هیکه کراممکن استیتا زمانیحمل کشتهکرایه بنسبترجحانحق-ه
.عمل خواهد شدبیترتنیمهبهزیحمل نهیملحقات کراه نسبت ب.باشدیمالک کشتندگانینماای

مقرراتمیتعم-40ماده

ایشده و يبرداراز مالک اداره و بهرهریغیتوسط شخصکهیکشتی هایفصل در مورد نیمذکور در امقررات
ریغبه طوراز مالک کهيمواردياستثناه االجرا است بالزمزینردیگقراريبردارمورد بهرهیمستأجر اصللهیوس

.نداشته باشدتیطلبکار حسن نایشده و دیخلع یقانون

ندهبه فروشحق رجوع -41ماده

نده به فروشحق رجوع 25موضوع ماده یفروش کشتیآگهنیآخرخیحقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاردارندگان
.را خواهند داشت



کشتیرهن-سوم فصل

یرهن کشت-42ماده

بهرهيآماده برایکشتایدر حال ساختمان و یقانون است رهن کشتنیمال منقول و رهن آن تابع احکام ایکشت
در اسناد یکشتصورتی کهدر .ستیو قبض شرط صحت رهن نردیگصورتدیبایسند رسملهیوسزینيبردار

خواهد یوسائلهکلیوموتورها-سکانها-لنگرها-دوارها-دکلها-بدنهینشده باشد منظور از کشتفیرهن توص
.می شودبکار برده يانوردیتحرك و دريکه برابود

سند رهن-43ماده

.گردددیآن صراحتاً قدیو مبلغ رهن و سر رسینام راهن و مرتهن و مشخصات کشتدیسند رهن بادر

حق رهن-44ماده

.رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بودحق

حق رهنتیماه-45ماده

قانون نیموجب اه بکهيمگر در مواردرودینمنیاز بیاست و با فروش و انتقال کشتینیرهن از حقوق عحق
.شده استینیبشیپ

حق رجحان بستانکاران مقدم-46ماده

مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، کیاز شیبیکشتچنانچه
گونه وجود هردیگردد و راهن باحیدر متن سند تصریمعامالت قبلاتیخصوصهیکلدیسند بامیدر موقع تنظ

اعالم نیمرتهنه دارد کتباً بطالعآن امورد رهن را که ازیکشته مربوط بیتعهد و بدهنیو همچنیرهن قبل
ه محکوم ب190ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده نیمقررات اتیقصد تقلب از رعاه چنانچه راهن ب.دارد

.می شودفاءیدرخواست مرتهن از اموال راهن استه راهن بالفاصله حال و بیخواهد شد و بدهمهیپرداخت جر



مرهونه متعدد-47ماده

شده باشد که در مقابل پرداخت حیو در سند رهن هم تصریکشتکیاز شیموضوع رهن شامل بصورتی کهدر
جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهبه طورنیآن ده مشخص مربوط بمرهونهیکشتنیاز دینیقسمت مع

.شوددیقیدر سند آن کشتدیبایر کشته

یثبت معامالت رهن کشت-48ماده

.قانون صورت خواهد گرفتنیا24ماده به موجبو فک آن یمعامالت رهن کشتثبت

:شودیمنییتعریبه شرح زیحق الثبت معامالت مربوط به کشت) 1391یاصالح(-49ماده

الیر) 15,000,000(ونیلیخالص/ پانزده متیتن ظرف500تا

الیر) 20,000,000(ونیلیمستیخالص/ بتیتن ظرف1000تن تا 501از

الیر) 25,000,000(ونیلیو پنج مستیخالص/ بتیتن ظرف5000تن تا 1001از

الیر) 30,000,000(ونیلیمیخالص/ ستیتن ظرف10000تن تا 5001از

الیر) 35,000,000(ونیلیو پنج میخالص/ ستیتن به باال ظرف10001از

با رانیایاسالميجمهوريبانک مرکزینرخ تورم ساالنه اعالميماده بر مبنانیمبالغ مندرج در ا-1ره تبص
.استلیبار قابل تعدکیدر هر سال رانیوزأتیهبیو تصويراه و شهرسازریوزشنهادیپ

حمل و نقل زیبه توسعه و تجهياز منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساو) 30%درصد (یس-2تبصره
فیدر ردیبودجه سنواتنیقوانولت مکلف است هر ساله آنها را درد.ابدییاختصاص مینیو زمییهوا،ییایدر

.دینماینیبشیربط پیذياعتبارات وزارتخانه ها

نیعلت عدم پرداخت ده بیفروش کشتيتقاضا-50ماده

پرداخت نگردد آن ه مربوطه بنیو ددیسررسستاگرانیثبت مقدم بر دخیکه از نظر تاریمدت رهنچنانچه
بستانکاران ابالغ و ریطرف و ساه دادگاه دادخواست را ب.دیرا بنمایکشتفروشياز دادگاه تقاضاتواندیمنفعیذ

مرکز راالنتشاریکثدیاز جرایکیو یرسمه) در روزنامکباریروز 5هرابالغ (خیروز از تار15را ظرف خالصه آن
ریخود نشود و سانیپرداخت ده بدهکار حاضر بیآگهنیآخرخیروز از تار15ظرف چنانچه.دینمایمیآگه



نموده پس یدگیدادخواست رسه العاده بدر وقت فوقدادگاهندیموافقت ننماهرهونمنیبا فروش عزیطلبکاران ن
.دینمایاز احراز صحت مدارك خواهان حکم فروش صادر م

یفروش کشتتیفیک-51ماده

دهیمزازانیخواهد بود که مقرارنیبدیفروش کشتتیفیتوسط دادگاه صادر گردد که بیحکم فروش کشتهرگاه
مطالبه شده است به موقعکه نیو حق مرتهن29ممتاز مندرج در ماده مطالباتهیاضافه کله بیاز مبلغ بده

به موقعکه یو حقوقمتازممطالباتپرداخت باتواندینرسد مرتهن مبه فروشیچنانچه کشت.می گرددشروع 
طلبکاران با ریمگر آنکه سادیخود بنماه مرهونه را بنیانتقال عيتقاضا36مفاد ماده تیمطالبه شده است با رعا

.ندیخود بنماه را بیانتقال کشتيمطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضاپرداخت

رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق به فروشيشتریمبلغ به مرهونه بنیعصورتی کهدر
آنها به حساب به نامایهیبا در نظر گرفتن تقدم رهن تأدگریبستانکاران دو حقوقمی شودمرتهن مقدم پرداخت 
.خواهد شدعیتودیملصندوق ثبت در بانک

دریاییباربري-چهارمفصل

فیتعار-52ماده

:استریزیمعانيکار رفته داراه فصل بنیکه در ایاصطالحات

که با فرستنده بار قرارداد یکننده کشتاجارهایمالک ه بیکلبه طوريباربرمتصدي-يباربريمتصد-1
.می شودمنعقد کرده است اطالق يباربر

يگریاسناد مشابه دایییایاست که بر اساس بارنامه دريفقط قراردادباربريقرارداد-يقرارداد باربر-2
يگریاسناد مشابه دایییایهر بارنامه درزیمنعقد شود و ناستایدرقیحمل و نقل کاال از طريکه برا

مذکور را از زمان ندسایو دارنده بارنامه يباربريمتصدنیرابطه بیقرارداد اجاره کشتبه استنادکه 
.می گرددیتلقيقرارداد باربردینمانییصدور تع

واناتیاستثناء حه بباشدیميگریديو هر کاالاءاشیواموالازاعممحمولهگونههرشاملبار-بار-3
بیترتنیحمل شود و عمالً هم بدیعرشه کشتيرودیبايباربربر طبق مفاد قرارداد کهییزنده و بارها

.حمل شده باشد
.بکار رودایحمل بار در دريکه برامی شوداطالق يالهیهر وسه بکشتی-یکشت-4



و بار را دینمایممیتنظيقرارداد باربريباربرياست که با متصدشخصیبارفرستنده-فرستنده بار-5
.دهدیملیتحویکشته حمل بيبرا

.بار را داردافتیبارنامه حق دربه موجباست که یشخصرندهیگلتحوی-رندهیگلیتحو-6
یو توسط فرمانده کشتدیکه مشخصات کامل بار در آن قستايسنددریاییبارنامه-دریاییبارنامه -7

یآن تعهد شود بار توسط کشتبه موجبشده امضاء گردد و نییتعمنظورنیايکه از طرف او برایکسای
بار افتیدردیرسمنزله ه اسناد مشابه آن بایییایدربارنامه.داده شودرندهیگلیتحوه مقصد حمل و به ب

.است
حمل گردد مدت هیتخلیکه از کشتیشده تا زمانيریبارگیبار در کشتکهزمانیاز-مدت حمل-8

.می شودمحسوب 
را که يبارلیکه چنگال جرثق.می شودشروع یمعمول از زمانبه طوريربارگی-هیو تخليریبارگ-9

که يوسائل باربرایبارانداز ایاز اسکله یدر کشتيریبارگمنظوره کرده است بيریفرستنده آماده بارگ
لیکه چنگال جرثقابدییمخاتمهیزمانهیو تخلدیگرفته و بلند نماردیمنظور مورد استفاده قرار گنیبد

.منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آوردنیکه بديباربرلیوساایبارانداز ایبار را در اسکله و 

يباربريف متصدیو وظاتیمسئول-53ماده

يباربريمتصديهاتیاز مسئولتیتعهدات حقوق و معافتیمسئوليدر هر قرارداد باربر57مفاد ماده ه توجه ببا
شرح مواد مندرج ه بار بهتخلیومواظبت-محافظت-باربري-کردنانبار-کردنجابجا-يریدر مورد بارگ

.فصل خواهد بودنیدر ا

يباربريمتصدفیوظا-54ماده

.عمل آورده بلیشرح ذه الزم را بيمکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت هايباربريمتصد-1

.آماده کندينوردیادريرا براکشتی-الف

.و فراهم آوردهیتهستهیشابه طوررا یو تدارکات کشتزاتتجهیوکارکنان-ب

مرتب ردیگیحمل کاال مورد استفاده قرار ميرا که برایکشتگریديقسمتهاهکلیوهاسردخانهوانبارها-ج
.و آماده کند

يرینحو مطلوب محموالت را بارگه موظف است با کمال دقت و بيباربريمتصد55مفاد ماده ه با توجه ب-2
.دینماهتخلیومواظبت-محافظت-حمل-جابجا-



بر حسب يباربريعامل متصدایو یفرمانده کشتایيباربريکاال متصدتیپس از وصول و قبول مسئول-3
.دیدرج شده است صادر نمالیدرآن مشخصات ذکهییایبار موظف است بارنامه درفرستندهيتقاضا

بار قبل از ندهکه توسط فرستاستیاست همان عالئميبار ضروریجهت شناسائکهايمشخصهعالئم-الف
بار نقش يدر مورد بار بدون روپوش عالئم مذکور بر رونکهیاست مشروط بر اشدهمیکتباً تسليریشروع بارگ

به دیپوشش باشد عالئم بايداراایگرفته و وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قراربه طورایشده و 
.سفر خوانا بماندانینقش شود که تا پايطور

و نییکتباً از طرف فرستنده بار تعکهينحوه وزن بر حسب مورد بایمقدار ایقطعات ایهابستهتعداد-ب
.شده استمیتسل

مقدار-تعداد-عالئم دریاییکه در بارنامه ستیملزم نيباربريعامل متصدایفرمانده ایيباربرمتصدي-ج
صحت آنها ه بیدگیرسيمناسب برالهیوسایجهات موجه مشکوك باشد و ه که صحت آنها بدینمادیرا قیوزنای

.نداشته باشداریرا در اخت

شرح مندرج در بند ه بيباربريمتصدلهیوسه کاال بافتیشرح فوق مدرك دره صادر شده بییایبارنامه در-4
.بودخواهدمادهنایج-ب-الف 3

هنگام حمل اظهار داشته است کهنحويه بباروزنومقدار-تعداد-صحت عالئم ه فرستنده بار نسبت ب-5
را در مقابل هر يباربريو موظف است غرامت متصدمی شودشناخته مسئوليباربريدر مقابل متصد

ه بيباربريمتصدحق.از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازدیناشيهانههزیوخسارت-گونه فقدان 
کس چیهه است نسبت بياز قرارداد باربریو تعهدات نامبرده را که ناشتیمسئولیغرامتنیچنافتیدر
.محدود نخواهد کرداز فرستنده بارریغ

ایاز فقدان یحاکياهیاخطاررندهیگلیتحوه آن بمیقبل از نقل مکان بار و تسلایهمزمان صورتی کهدر -6
نگردد میتسلهیاو در بندر تخلندهینماایيباربريمتصده کتباً بآنتیفیخسارت وارده به بار با شرح و ک

بار لیمنزله تحوه شود بمیتسلاو ه بار بدیکه بر طبق قرارداد حمل بایکسه نقل مکان بار و دادن آن ب
چنانچه فقدان .خواهد بود مگر آنکه خالف آن ثابت شوديباربرياز طرف متصدییایمندرج در بارنامه در

در.شودمیبار تسللیظرف سه روز پس از تحودیبار آشکار نباشد اخطار مذکور باه خسارت وارده بای
اخطار میقرار گرفته باشد تسلنیطرفدیو بازدیدگیوضع و حالت کاال مورد رسافتیدر موقع درصورتی که

کیپس از گذشتن یو کشتيباربريمتصده خسارت نسبت بایفقدان يادعا.نخواهد بوديضروریکتب
داده شده باشد مسموع لیتحویستیکه بار بایخیاز تارلیو در صورت عدم تحولیتحوخیاز تارسال



صیو تشخیدگیمعقول جهت رسالتیهمه گونه تسهدیبار بارندهیگلیو تحويباربريمتصد.نخواهد بود
.وارد آمده فراهم کندباره برودیکه تصور میخساراتایو یفقدان و خسارات واقع

فرمانده يباربرياو توسط متصديبراکهيابارنامهيرودیفرستنده محموله بايتقاضاه بيریبعد از بارگ-7
اگر فرستنده نکهیگردد مشروط بر ادیشده قيریبارگشود جمله صادريباربريعامل متصدایو یکشت

بار يمتصداریبه اختیولداردداشته است آنرا مسترد افتیبار درلیدال بر تحویمدرکایبار قبال سند 
حمل خیتوارایخیحامل بار و تارکشتی هاياییو نام کشتيریممکن است در سند مذکور نام بندر بارگ

نیايصورت سند مزبور که حاونیذکر شود در ایفرمانده کشتایو عامل او و يباربريبار توسط متصد
شده محسوب يریبار بارگییایبارنامه درشده است تیماده در آن رعانیا3مشخصات است و مفاد بند 

.می گردد
محدود اییکشتایيباربريمتصدتیمنظور سلب مسئوله بيتوافق در قرارداد باربرایهر گونه شرط دیق-8

تسامح در انجام ایو ریاز غفلت و تقصیناشآن ه خسارات وارد بایبار مزبور در مورد فقدان تیکردن مسئول
شروط مشابه آن که به نفع ایمهیبيایمزا.فصل باطل و بالاثر خواهد بودنیوظائف و تعهدات مصرحه در ا

نفع ه شروط مشابه آن که بایمهیبيایمزا.تابع حکم فوق خواهد بودزیمنظور گردد نيباربريمتصد
.تابع حکم فوق خواهد بودزیمنظور گردد نيباربريمتصد

یو کشتيباربريمتصدتیعدم مسئول-55ماده

نخواهد بود يانوردیدرتیاز عدم قابلیخسارت ناشایمسئول فقدان کدامچیهيباربريو متصدیکشت-1
آن از نظر کارکنان و اجاتیاحتنیو تأميانوردیدريبرایکشتمگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن

که کاال در یکشتگریديقسمتهاهیها و کلو مناسب کردن انبارها و سردخانهیو تدارکات کافزاتیتجه
مبذول نشده باشد یو اهتمام کافیسع54ماده کیمواظبت حمل طبق بند نیو همچنمی شودآن حمل 

يگریاشخاص دایو يباربريباشد متصديانوردیدرتیعدم قابلجهیخسارت وارده در نتایهرگاه فقدان و 
هیو مراقبت را از ناحیاند که اعمال سعملزمندینمایمتیمسئولازتیمعافيماده ادعانیابه استنادکه

.خود ثابت کنند
نخواهند بودریاز علل مشروحه زیخسارت ناشایبار مسئول فقدان يو متصدیکشت-2

و يانوردیهنگام دريباربريمأمور مجاز متصدایو انیعمل فرمانده و کارکنان و راهنماایوقصوروغفلت-الف
یاداره امور کشت

نباشديباربريمتصديخطاایسبب فعل و ه که بسوزيآتش-ب



یرانیقابل کشتيو آبهاایسوانح درایوخطرناكحوادثوخطرات-ج

یعیطباتبلی-د

آنجنتایوجنگ-ه

دشمنان جامعهاتعملی-و

یمقامات قضائایمردم ایعمل حکام ایسبب امر ه بایهیاقدامات قهرجهیدر نتیمتوقف شدن کشتایبازداشت-ز

نهیقرنطيهاتمحدودی-ح

.اوندهینماایعامل-صاحب بار ایترك فعل فرستنده بار ایوفعل-ط

.که باشدیبه هر علتیو جزئیکلبه طوراز کار يریجلوگایو يخوددارایبستن کارگاهها و ایواعتصاب-ي

اغتشاشایوشورش-ك

ایاموال در دراینجات جان افراد و برايمجاهدتونجات-ل

کاال یو نقائص ذاتتماهی-یمخفبیکه از معايگردیخسارتنوعهروکاالحجمووزنکمبودوکسر-م
.گرددیناش

کاالبنديبستهنقائص-ن

کامل نبودن عالئم و مشخصاتایونقائص-س

قابل کشف نباشدیکه با دقت کافیمخفوبعی-ع

شده یمأمور مجاز او ناشایعامل ریتقصایفعل و ایو يباربريمتصدریتقصایاز فعل و کهيگردیعلتهر-ف
در يریو فعل آنان تأثریثابت کند که تقصدیمأمور مجاز او باایو عامل و يباربريمورد متصدنیدر ایباشد ول

.وارده نداشته استانیفقدان و خسارات و ز

از یکه ناشیهر سبب و علته بیکشتایو يباربريمتصده خسارات وارده بایفرستنده بار در مورد فقدان -3
.مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بودایعامل و ایبار و غفلت فرستندهایو ریتقصایعمل 



هر گونه انحراف ایو اموال و ینجات و مجاهدت در حفظ جان آدميبراایدر دریکشتریمسرییهر گونه تغ-4
مسئول فقدان و يباربريو متصدستینيفصل و قرارداد باربرنیمقررات انقض و تخلف ازیمعقول کشت

.از آن نخواهد بودیخسارت وارده ناشای
رهیزائد بر صد لیتیکاال مسئوله خسارات وارده بایدر مورد فقدان و کدامچیهیکشتایو يباربريمتصد-5

بار قبل از حمل نگونهینوع و ارزش انکهیآن نخواهد داشت مگر اواحدایهر بسته کاال و يبرانگیاسترل
چنانچه اظهار مذکور در بارنامه .باشدشده دیقزینییایو در بارنامه دردهیتوسط فرستنده بار اظهار گرد

يباربريمتصدیمگر آنکه خالف آن ثابت شود ولمی گرددشده باشد حمل بر صحت موضوع دیقییایدر
.دیآن اعتراض نماه نسبت بتواندیمهیو مشارالکندینمدیرا مق

از آنچه ریغيگریحداکثر مبلغ دنییبا فرستنده بار نسبت به تعتوانندیفرمانده مایعامل او و ایيباربريمتصد
ارزش جنس ایچنانچه فرستنده بار نوع .از مبلغ فوق کمتر نباشدنکهیبر امشروطندیشده توافق نمانییدر باال تع

وارد خساراتایدر مورد فقدان یو کشتيباربريکند متصددیقییایدررا عالماً و عامداً بر خالف واقع در بارنامه 
.بار مسئول نخواهند بوده ب

خطرناك را ایاجناس قابل اشتعال و انفجار و يباربريعامل متصدایفرمانده و يباربريهر گاه متصد-6
یآگاه شوند میعلله آنها بتیفیو بعداً از نوع و کندینمايریبارگو نوع آنتیفیبدون علم و اطالع از ک

غرامت گونهچیهبدون پرداختندکه صالح بدانیدر مقصد در هر محلهیدر هر موقع و قبل از تخلتوانند
شود آنها را جادیايموادنیاز حمل چنمیمستقریغایو میمستقبه طورممکن است کهيانهیهزایو 

.بالاثر کننداینابود و ایو هیتخل

خطر کند جادیبار آن اایو یکشتيو بعداً وجود آن براردیبار با علم و اطالع صورت گنگونهیحمل اچنانچه
دیبالاثر نمااینابود و ایو هیکه صالح بداند تخلیدر باال در هر محلمذکورقیطره آنرا بتواندیميباربريمتصد

که ممکن است دریاییخسارات مشترك ه نسبت بمگرنخواهد بود يباربريمتوجه متصدیتیمسئولنصورتیدر ا
.دیوجود آه ب

و تعهداتتیمسئولشیاعراض از حقوق و افزا-56ماده

زائد یتیمسئولایخود صرفنظر کند و يتهایاز حقوق و عدم مسئولیقسمتایمختار است از تمام يباربريمتصد
دریاییدر بارنامه تیمسئولشیافزاایانصراف نگونهیادیق.است قبول کندشدهینیبشیفصل پنیبر آنچه در ا

يایکشتيبرادریاییهايبارنامه اگر یولمی شودنیفصل شامل قرارداد اجاره کشتنیامقررات.استیالزام
که در ستیمقررات مانع از آن ننیا.خواهد بودفصلاین در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات که

.کننددیمجاز قیشرائطدریاییبارنامه درباره خسارات مشترك 



قرارداد با شرائط خاصمیتنظ-57ماده

یفرستنده بار مایو يباربريعامل متصدایوفرمانده-يباربريوجود مقررات مذکور در مواد فوق متصدبا
يباربريو تعهد از طرف متصدتیگونه مسئولتقبل هربار مشخص و حمليبا هر نوع شرط برايقراردادتوانند

يانوردیدرتیقابله نسبت بيباربريت متصدیممکن است درباره مسئولیمنعقد کنند و حتيويایو حقوق و مزا
مراقبت و مواظبت کارکنان ه نسبت بنینباشد منظور دارند و هم چنیکه مخالف نظم عمومیشرائط خاصیکشت

محافظت-حمل-کردنانبار-کردنجابجا-يریمأمور مجاز او در مورد بارگایو يباربريمتصدنیعاملای
دریاییمذکور بارنامه يبا انعقاد قراردادهانکهیمنظور دارند مشروط بر اط خاصیکاال شراهتخلیومواظبت-

قابل ریغخواهد بود ذکر و جمله قابل انتقالریکه غيدیقرارداد در قبض رسطیشرانینشود و همچنمیتنظ
ماده نیمفاد ا.فوق منعقد شده باشد معتبر استقیطره که بيهر قرارداد.شوددیمذکور قدیرسيانتقال در رو

و فقط ستینمی شودحمل و نقل يتجاريعاداتیعملانیکه در جریمعمولیبازرگانيحمل کاالهاه بناظر
.کندیمجابیخاص را ايعرفا انعقاد قراردادخاص حمل آنهااتیفیاست که کيشامل بار

از مقررات هیچ یکیکشتهیو بعد از تخليریقبل از بارگبه کاالخسارات وارده ه قرارداد خاص راجع ب-58ماده
کنند که بر ینیبشیرا در قرارداد پیو فرستنده بار شرائط خاصيباربريکه متصدستیفصل مانع از آن ننیا

و مواظبت و به محافظتخسارات مربوط ایدر مورد فقدان یو کشتيباربريتعهدات متصدوتیطبق آن مسئول
د.گردنییتعباریتکشهیو بعد از تخليریجابجا کردن بار قبل از بارگ

مقررات فصل حاضرمیعدم تعم-59ماده

تیمسئولدیتحده ب«بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط يفصل در حقوق و تعهدات متصدنیامقررات
:دهدینميرییتغ»یکشتنیمالک

دریاییمشخصات بارنامه -60ماده

:گردددیدر بارنامه قدیاست که باریشرح زه بدریاییو مشخصات بارنامه اتخصوصی-الف

.ینام کشت-1
.و نام بندر مقصديریبارگخینام بندر مبدأ و تار-2
.عالمت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن-3
.خالص و اندازه بارریوزن خالص و غ-4
.رندهیگلتحوی-يباربرمتصدي-فرستنده بار ینام و نشان-5



.و حمل بار و واحد نرخيریط بارگیشرا-6
.تعداد نسخ بارنامه-7

دریاییبارنامه یحقوقتیفیک-61ماده

صورتی کهدر .حواله کرد صادر گرددایحامل اینیشخص معبه نامممکن است مانند چک دریاییبارنامه
کاال رندهیگلیصدور بگذارد در مقابل تحوخیرا مقدم بر تارآنخیبارنامه تارمیصادرکننده بارنامه هنگام تنظ

.خواهد بودخیتاررییتغنیعلت اه خسارات وارده بهیمسئول کل

دریایینسخ بارنامه -62ماده

:صادر شودریشرح زه در چهار نسخه بدیالاقل بادریاییبارنامه
.فرستنده بارياست برایاول که اصلنسخه
.او صادر شده استبه نامکه بارنامه یشخصيدوم برانسخه
.یفرمانده کشتيسوم برانسخه
.اویقانونندهینماایو یمالک کشتيچهارم برانسخه

اگر .می گرددشده امضاء نییمنظور تعنیايکه از طرف او برایکسایو ینسخ بارنامه توسط فرمانده کشتهیکل
تعداد نسخ صادره ذکر خواهد کیشده و در هر ينسخ مزبور نمره گذاربارنامه صادر گردد يبراينسخ متعدد

.شد

صدور بارنامهيمدت الزم برا-63ماده

علت ه بیفرمانده کشتچنانچه.شده و به امضاء برسدمیتنظيریساعت پس از بارگ24ظرف دیبادریاییبارنامه
صاحب کاال دیموقت صادر نمادیرسایو دیهر قسمت از بار قبض رسافتیدر مقابل دريریبارگدنیطول انجامه ب
ایو دیمدت) قبض رسثیماده از حنیمفاد اتیبا رعا(دریاییبارنامه افتیبار موظف است پس از درفرستندهای

.دارددفرمانده مستره موقت بار را بدیرس

رندهیگلتحوی-حقوق دارنده بارنامه -64ماده

تیبار با احراز هولیتحو.خواستار گرددیبار را از فرمانده کشتلیحق دارد تحودریاییبارنامه ینسخه اصلدارنده
قابل ریصورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس کاال غرندهیگلیو سمت تحویکامل و نشان

.بودواهدعهده فرستنده بار خه بییذکر گردد اثبات ارقام ادعاصیتشخ

مقصده بدنیبار قبل از رسلیتحو-65ماده



یمگر آنکه نسخه اصلمقصد مطالبه نمود ه بدنیبار را قبل از رسلیتحوتوانینمدریاییاز صدور بارنامه پس
بار در لیامر ممکن نباشد تحونیاصورتی کهگردد در میتسليباربريمتصدایفرمانده و ه قابل انتقال بارنامه ب

.صورت خواهد گرفتیجهت جبران خسارت احتمالیکافقهیقبال وث

فساد بار) 1391یاصالح(-66ماده

نیاریتواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیباشد فرمانده معیو فساد سرعییبار در معرض تضاگر
مراجع ایو رانیایاسالميدولت جمهوريهايکنسولگرایصورت با اطالع دادستان محل در داخل کشور و 

بار رندهیگلیبه فرستنده و تحويد و مراتب را فوربه فروشمحل در خارج از کشور آن را تداریو صالحیرسم
.اطالع دهد

وزن توسط شخص ثالثنتعیی-يبندبار بدون بسته-67ماده

فرستنده بار اظهار ایيباربرياز متصدریغیاز طرف کسيبندوزن بار بدون بسته يبر حسب عرف تجارهرگاه
مذکور مدرك وصول دریاییفصل گفته شده است بارنامه نیآنچه در ارغمیعلگردددیقدریاییو مراتب در بارنامه 

.نخواهد شدیتلقيباربريمتصدهیشده از طرف اظهارکننده علنییوزن تعه بار ب

حمل بار بدون اجازه مالک-68ماده

.را حمل کننديحساب خود باره و بیحق ندارند بدون اجازه مالک کشتوجهچیهبهیو کارکنان کشتفرمانده
.بار را بپردازندیمعمولهیکرااند مکلفند عالوه بر جبران خسارات دو برابرکردهرا حمل يبدون اجازه بارکهيافراد

و تعهدات آنهاتمسئولیحدود-یکشتنمالکی-پنجمفصل

کلیمقررات-اولقسمت

یمالک کشتتیمسئول-69ماده

ییفرمانده و قراردادهااتیمسئول عملزیخود و نيشخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهایکشتمالک
و یکارکنان کشتاتیمسئول عملنیهمچنیمالک کشت.کندیخود منعقد مفیضمن انجام وظايکه واست

.خواهد بوداندشده گمارده یخدمت در کشته از طرف او بکهيمأموران مجاز

زکنندهتجهی-عاملریمد-70ماده



یاداره امور کشتيرا برانفرکیتوانندیتعلق داشته باشد شرکاء مکیچند شره بیکشتکهمورديدر-الف
.ندینمانییعامل تعریعنوان مده ب

کارکنان و تدارك هیتهلیاز قب(یکردن کشتزیتجهيچند نفر را براایکیتوانندیمیشرکاء کشتایمالک-ب
.ندینمانییتعزکنندهیعنوان تجهه ) برهیو غیکشتحتاجیماهکلیوسوخت-خواربار 

.باشدزینیممکن است مالک کشتزکنندهیعامل و تجهرمدی-ج

تواندیدارد میندگیاز طرف آنها سمت نماایاست و یکشتنیاز جمله مالکزیخود نکهيازکنندهتجهی-د
و یرسمتداریآنها در مراجع صالحیقانونندهیعنوان نماه بیحرکت کشتوزاتیمسائل مربوط به تجهه راجع ب

.رساندمهدادگاهها حضور به

یشرکاء کشتماتیاخذ تصم-71ماده

مشترك به منافعکه مربوط به مسائلینسبت ماتیتعلق داشته باشد تصمکیچند نفر شره بیکشتصورتی کهدر
مجموع کیعالوه ه حداقل نصف بيبا رأزکنندهیعامل و تجهریانتخاب مدنسبت بهنیاست و همچننیمالک

.می گرددسهام اتخاذ 

باشدیمیکه فرمانده کشتیاسترداد سهم مالک-72ماده

خدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق ه باشد و بکیشریکشتتیدر مالکیفرمانده کشتچنانچه
یاز طرف کارشناسانيدر صورت اختالف بها سهام و.داردافتیدرنیمالکریآن را از سايخود را واگذار کند و بها

.دیخواهد گردنیمعاندشده توسط دادگاه انتخاب ایو نیتوسط طرفکه

عزل فرمانده-73ماده 

.فرمانده خاتمه دهدبه خدمتدر هر موقع تواندیمیدر صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشت

یتعهدات مستأجر کشت-74ماده

عهده گرفته ه را شخصاً بينوردایو دریکارکنان خواربار و اداره امور کشتنهیهزیمستأجر کشتکهصورتی در
.استیدر حکم مالک کشتیمالک کشته مربوط بيهاتیباشد از نظر مسئول

یکشتنیمالکتیمسئولدتحدی-دوم قسمت



تیحدود مسئول-75ماده

تیمسئولل،یاز حوادث مذکور در ذکیاز هر یدر مورد مطالبات ناشتواندیممایاپیدریمالک کشت-1
نیچنجادیکه موجب ایمگر آنکه حوادثمحدود کندقانوننیا77ةمقرر در مادزانیمه خود را ب

.وجود آمده باشده بیمالک کشتریشده بر اثر تقصیخسارات

رفتن و نیاز بزیسوار شده است و نیسفر در کشتيبراکهیر شخصهبهیصدمات بدنایجانیتلفات-الف
.می شودحملیدر کشتکهیخسارات وارده به اموال

ایفقدان نیخواه در آب) و همچنیخواه در خشک(گریر شخص دهوارده بهیصدمات بدنایجانیتلفات-ب
در کهیغفلت اشخاصایخطا ایعمل جهیکه در نتیگونه حقهرعییتضایگریدر گونه مالهخسارات وارده به

مشروط دیوجود آه است بیصاشخانیچنغفلتایخطا ایمسئول عمل یخارج آن هستند و مالک کشتاییکشت
يریبارگاییاداره امور کشتایو يانوردیاز دریناشاتیمربوط به عملریغفلت اشخاص اخایخطا ایبر آنکه عمل 

.باشدنیکردن مسافرادهیبار و سوار کردن و حمل و پهیتخلایحمل و ای

یخسارت مالوارده به اشخاص و یو صدمات بدنیاز تلفات جانیعبارت است از خسارت ناشیخسارت بدن-2
.ماده ذکر شده استنی) ا1که در بند (يگریخسارات دازکیعبارت است از هر 

تیمحفوظ است ولو آنکه مسئولیمالک کشتيبراتیمسئولدیماده حق تحدنیا1در موارد مصرح در بند -3
یاشخاصایاو ياثبات خطانکهینظارت بر آن باشد بدون اایحفاظت ایتصرفاییکشتتیاز مالکیناشيو

.دار است الزم باشدآنان را عهدهتیمسئولکه
:ستینلیماده شامل موارد ذنیمقررات ا-4

.دریاییو خسارات مشترك کشتینجاتبهمربوطمطالبات-الف

مأموران ایباشند و یکه در کشتیمالک کشتندگانیاز نماکیهر ایو یکارکنان کشتایفرماندهمطالبات-ب
کهیاشخاصایندگانینماایمطالبات وراث نیاست و همچنیکشته مربوط بکه وظائف آنهایمجاز مالک کشت

است یآنها با مالک کشتیاستخدامدداقراره ناظر بکهیقانونبه موجبکه نیتحت تکفل آنها هستند مشروط به ا
قانون مذکوربه موجبایو دیمحدود نمايدعاولیقبنیخود را نسبت به اتیمجاز نباشد مسئولیمالک کشت

.فصل مقرر شده است محدود سازدنیا77از آنچه در ماده شیبیزانیخود را تا متیفقط بتواند مسئول

نیاز طرفکیهر يدعاودینمايهمان حادثه اقامه دعوه نسبت بیمدعهیمحق باشد علیگاه مالک کشتهر-5
قابل اجراء خواهد یمازاد احتماله فصل فقط نسبت بنیشد و مقررات اتهاتر حل و فصل خواهدبه طور

.بود



ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر دیبایخواهد کرد چه کسنیمعیدگیقانون دادگاه مرجع رس-6
.استنبودهایبوده یمالک کشتریتقصایفعل 

.ستینتیقبول اصل مسئوللیدلتیمسئولدیاستناد به تحد-7

حساب مخصوص-76ماده

یناشیو مالیخسارات بدنه فصل شامل مجموع مطالبات مربوط بنیا77مقرر در ماده تیمسئولدیتحد-1
ه قبال بریکه مطالبات اخنیاعم از ا.خواهد بودگریاز حادثه دیمطالبات ناشه حادثه بدون توجه بکیاز 

.گرددجادیبعداً اایوجود آمده و 
تمام دیتجاوز نما77مقرر در ماده تیاز حدود مسئولنیحادثه معکیاز یچنانچه مجموع خسارات ناش-2

.خواهد دادلیرا تشکیپرداخت گردد حساب مخصوصدیباتیمسئولدیعلت تحده که بیوجوه
است که در برابر یپرداخت مطالباتيفقط برامی شوددر حساب مخصوص منظور بیترتنیکه بدیوجوه-3

.استناد کردتیمسئولدیتحده بتوانیآن مطالبات م
از هیچ یکحساب استفاده نمود نیعمال بتوان از وجوه اصورتی کهحساب مخصوص در لیبعد از تشک-4

وصول يبرایمالک کشتيهایدارائریساه نسبت بتواندیاستفاده دارد نمحساب حقنیاز اکهیطلبکاران
.دینمايهمان طلب اقامه دعو

تیمسئولزانیم-77ماده

در-: دیمحدود نماریمبالغ زه ب75شرح مذکور در ماده ه خود را بتیمسئولزانیمتواندیمیمالک کشت-1
الیر81000یکشتتیگردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیسانحه فقط منجر به خسارات مالصورتی که

الیر150000یکشتتیگردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیسانحه فقط منجر به خسارات بدنصورتی کهدر -

250000یکشتتیگردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیو مالیسانحه فقط منجر به خسارات بدنصورتی کهدر -
الیر

و مبلغ یپرداخت خسارات بدنيمنحصراً برایکشتتیبر حسب هر تن ظرفالیر169,000مبلغ نیاز اکه
يچنانچه موارد.ابدییمصیتخصیپرداخت خسارات ماليبرایکشتتیبر حسب هر تن ظرفهیبقالیر81000

محل قسمت دوم حساب زآن ايکسردیرا ننمایخسارات بدنهیپرداخت کليتکافوهیکه سهم اولدیآشیپ
.دیپرداخت خواهد گردیمخصوص با مطالبات مال

.ردینسبت طلب مسلم آنها صورت گه بدیطلبکاران بانیوجوه بمیدر هر قسمت از حساب مخصوص تقس-2



ماده کیمذکور در بند يهایاز بدهیقسمتایوجوه حساب مخصوص تمام میقبل از تقسیاگر مالک کشت-3
حقوق مالک یول. طلبکار خواهد بودیحساب مذکور قائم مقام قانونه برا پرداخت نموده باشد نسبت75
حساب مخصوص کهيکشورنیقوانقبر طبتوانستهیکه طلبکار مستایزانیمه محدود بموردنیدر ا

.دیشده از او مطالبه نماجادیدر آن ا
نیا75ماده کیمندرج در بند يهایاز بدهیقسمتایپرداخت تمام ه ملزم بیکه مالک کشتیهنگام-4

بتواند یموقت کنار گذارده شود تا مالک کشتبه طوریوجوه کافدستور دهدتواندیشود دادگاه مقانون
.دینمافاءینحو مذکور در بند باال استه حقوق خود را از محل حساب مخصوص ببعدا

آن کمتر از تیکه ظرفیماده هر کشتنیطبق مقررات ایمالک کشتتیحدود مسئولنییمنظور تعه ب-5
.بودتن خواهد300تن باشد در حکم 300

:می شودمحاسبه لیشرح ذه بیکشتتیفصل ظرفنیمقررات ايمنظور اجراه ب-6

نییتعيخالص براریغتیکه از ظرفیاضافه مقدار حجمه خالص بتیظرفيموتورایيبخارکشتی هايمورد در
.خالصتیظرفکشتی هاریمورد سادر.می شودکسر موتورخانهاینیخالص بابت ماشتیظرف

وجوه حساب مخصوصمیو تقسلیتشک-78ماده

خواهد بود که بر طبق ماده يانامهنییآبه موجبحساب مخصوص) وجوه (میو تقسلیتشکه مربوط بمقررات
.شدخواهد بیو تصومیقانون تنظنیا193

نیتأماینیاخذ تضم-79ماده

یکشتهنگامی کهخود را محدود کند و تیقانون مسئولنیابه موجبمالک مجاز است مواردي کههیدر کل-1
ف،یاحتراز از توقيبراایشده است و فیتوقرانیدر قلمرو ابه مالکمتعلقگریهر مال دایو یهر کشتای

یاز کشتفیبر رفع توقتواندیمگریدتداریهر مرجع صالحایداده شده است دادگاه گریدنیتأماینیتضم
يگریدنیتأماینیمالک تضمنکهیمشروط بر ادیدستور الزم را صادر نمانیفک تأمه بایو گریاز مال دای

نیتضمموردنیداده باشد و در اداردیقانون مقرر منیاکهينحوه خود بتیکامل مسئولزانیممعادل با
.دیرا بنمایحقوق مدعيتکافوبوده وهباشد که عمال قابل استفاديطوردیبانیو تأم

داده شده لیذيدر محلهایکافینیتأماینیماده تضمنیاکیط مذکور در بند یمطابق شراصورتی کهدر -2
.دهدیميرأنیتأمایو نیرفع تضماییاز کشتفیتوقفکه بگریمقام صالح دایباشد دادگاه 



.استوستهیحادثه موجد طلب بوقوع پکهبندريدر-الف

.نداده استيبندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روننخستیدر-ب

.باشدبه کاالمربوط اییبر حسب آنکه خسارت بدنهیتخلایمقصدبندردر-ج

و کیقانون نباشد، احکام بند نیمقرر در اتیمسئولزانیحد مه بنیتأماینیتضمزانیمصورتی کهدر -3
.آن داده شودهیبقيبرایکافنیتأماینیتضمخواهد شد کهيجاریدو در صورت

اینیکامل او است تضمتیکه معادل مسئولیمبلغزانیمه قانون بنیمالک مطابق مقررات اهنگامی که-4
آن محدود ه خود را نسبت بتیحادثه که مالک مسئولکیاز یناشمطالباتهیداده است کلگریدینیتأم

.خواهد شدهیتأدنیتأماینیتضمنینموده است از محل ا

زکنندهتجهی-عامل رمدی-یکشتتیمسئول-80ماده

.باشدیمزینیکشتتیفصل شامل مسئولنیدر ایمالک کشتتیمسئول-1
شامل می گرددیکه شامل مالک کشتتیفیهمان که فصل بنیماده مقررات انیا3مفاد بند تیبا رعا-2

یمأموران مجاز آنها در طنیو همچنیفرمانده و کارکنان کشت-زکنندهیعامل و تجهرمدی-مستأجر 
در باال در مورد اشخاص مذکورهیو کلیمالک کشتتیحدود مسئولنکهیمشروط بر امی گرددخدمت 

شده است نییتع77که بر طبق ماده یاز مبلغدریاییحادثه مشخص کیاز یناشیو بدنیخسارت مال
.دیتجاوز ننما

تیمسئولتیمحدوده بتوانندیاشخاص منیشود اياقامه دعویکارکنان کشتایفرمانده هیچنانچه عل-3
نیبا ا.آنها باشدیقصور شخصایاز فعل یخسارت ناشيموجد ادعاحادثهنکهیولو اندیخود استناد نما

ایعامل و ریمدایمستأجراییاز کشتیقسمتایاز کارکنان مالک تمام کیهر ایاگر فرمانده وصف
ه بیشخصنیخواهد بود که چنزیجایماده فقط در صورتنیمقررات اه باشد استناد بزینزکنندهیتجه

.بوده باشدتیقصور موجد مسئولایمسبب فعل از کارکنان،یکیایعنوان فرمانده 

یفرمانده و کارکنان کشتاراتیها و اختتیولئسمف،وظای-ششم فصل

:روندیمشروح مربوط به کار میدر معانریفصل اصطالحات زنیدر ا) 1391یالحاق(-1مکرر80ماده



تیولئفصل مسنیشود و بر طبق مقررات ایمحسوب میمقام کشتنیتریکه به عنوان عالي: فردفرمانده-الف
فیوظاریکارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سا،يانوردیدر،یرا از جهات مختلف فنیکشتتیاداره امور و هدا

.بر عهده داردیقانون

یخدمات کشتایدر ارتباط با کار یدر کشتیفیانجام وظايکه براي: هر فردیکارکنان و خدمه کشت-ب
.ذکر شده استیاستخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتییایسفر دريبرا

در سازمان بنادر و کشتی هاکه نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت یحقوقاییقی: هر شخص حقمالک-پ
.امر به اثبات برسدنیکه خالف ايثبت شده است، مگر در موارديانوردیدر

و مقررات مربوط، به عنوان افسر نیقوانتیکه از طرف مالک با رعایطی: افراد واجد شراافسر اول و دوم-ت
.شوندیسمت گمارده منیدوم به اایاول 

که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف یطی: فرد واجد شرافسر ارشدا-ث
.شودیمنییتعيانوردیدر

که براساس یافسران و کارکنان و خدمه کشتنیدر بیطی: فرد واجد شراکارکنانایارشد افسران -ج
و اوضاع و احوال طیبا توجه به شرايانوردیدستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف در

.شوندیبعد از فرمانده محسوب میمقام کشتنیباالتر

یکشتیفرمانده) 1391یالحاق(-2مکرر 80ماده

.شودیسمت گمارده منیرف مالک به ااست که از طيبرعهده فردیتکشیدهفرمان-الف

که یو مواقعيبپردازد مگر در موارد ضروریحاضر باشد و به اعمال فرماندهیهمواره در کشتدیفرمانده با-ب
.استمنیلنگرگاه اایدر حال توقف در بندر یکشت

گردد و یکه مانع از ادامه فرماندهيعوامل خارج از اراده وریبروز ساایفرمانده و يماریبایدر صورت فوت -پ
یامتناع ورزد، افسر اول کشتشیخوفیوظاياز اجراایترك کند یرا به هر علتیکه فرمانده، کشتيدر موارد

افسر اول یطیشرانیدر چن.باشدیمیکشتیاندهول فرمئمسدیو حضور فرمانده جدنییبه طور موقت و تا تع
همان ناًیافسر اول عاراتیها و اختتیولئمسف،یوظاط،یشرانیرساند و در ایمراتب را بالفاصله به اطالع مالک م

.فرمانده استاراتیها و اختتیولئمسف،یوظا

یکشتتیریو مديناوبر) 1391یالحاق(-3مکرر 80ماده



تیو با رعایرانیرا با مهارت الزم و طبق فنون کشتیکشتدیاست و بایکشتتیریو مديول ناوبرئمسرمانده،ف
عرف نیدارد و همچنتیدر آنها عضورانیایاسالميکه جمهوریالمللنیو معاهدات بیو مقررات داخلنیقوان

کشورها تا ریقبل از ورود به آبها و بنادر سادیافرمانده ب.دینماتیالملل هدانیمورد قبول در سطح بیرانیکشت
.آشنا شودیرانیکشتنهیکشورها در زمنیايحد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات الزم االجرا

یکشتيانوردیدرتیاز قابلنانیکسب اطم) 1391یالحاق(-4مکرر 80ماده

زاتیو مناسب بودن تجهیبه خصوص از جهات کافیکشتيانوردیدرتیاز قابلدیقبل از شروع سفر بافرمانده
طیو شرایدر کشتازینوجود اقالم مورد،یقانونيهانامهیمعتبر بودن گواهت،یکارکنان و خدمه واجد صالح،یفن

شدن دهیاز چدیبانیفرمانده همچن.دیماحاصل ننانیاطمیکاال در کشتيحمل و نگهدارل،یمناسب جهت تحو
و یسوخت کاف،یو حصول تعادل و ثبات الزم در کشتیاضافيریمهاربار، عدم بارگ،یلیتحويمناسب کاالها

کیاز هرنانیدر صورت عدم اطم.ابدینانیعرشه اطميرويانبار و همه منفذهايحسب مورد بسته بودن درها
فرمانده .و موضوع را به اطالع مالک برسانددینمايریجلوگیاست از حرکت کشتظفشده فرمانده موادیاز موارد 

.به عمل آوردیکشتيانوردیدرتیدر طول مدت سفر، اقدامات الزم را جهت استمرار قابلدیبا

که يدر مقابل بارفرماندهگرفتن و حمل بارلیفرمانده در تحوتیولئو مسفهیوظ)1391یاصالح(-81ماده
،یلیتحويفرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کاالها.گردد ملزم به صدور بارنامه استیملیتحويبه و

.باشدیآنها طبق قرارداد، در بندر مقصد ملیحمل و تحو

مهار ،يریو بارگهیتخلاتیاز تحقق و صحت عملدیبافرماندهيریو بارگهیتخل)1391ی(الحاق-رمکر81ماده
.دیحاصل نمانانیاطمیبا سرعت مقتضییایبار و انجام سفر در

استخدام افراد-82ماده

.ردیگیاز طرف مالک انجام میندگینماه مقررات مربوطه توسط فرمانده و بتیافراد و افسران با رعااستخدام
مالک اتیعمل آورد و نظره افراد و افسران دقت الزم بتیصالحه نسبت بفرمانده موظف است در موقع انتخاب

.در محل حاضر باشد جلب کندصورتی کهاو را در ندهینمااییکشت

یکشتيدفاتر مخصوص بر روينگهدار) 1391یاصالح(-83ماده

یکه متضمن هرگونه اطالعات مربوط به کشتعیثبت وقایدفتر رسميمکلف است ضمن نگهداریکشتفرمانده
و اعمال عیمؤثر بوده است، وقایرانیدهد و از لحاظ کشتیرخ میاست که در کشتیو حوادثتیو نمودار فعال

قیو محل ثبت به صورت دقخیتارررا با ذکایهوا و درتیوضعلیو مالحظات خاص از قبییایمؤثر بر سفر در



یو گواهپپلم،يشماره گذار،یضمن درج نام کشتيانوردیقبالً توسط سازمان بنادر و دردیدفتر بانیا.ثبت کند
يانوردیدر آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دردیکه بایامور و اطالعاتيحاوشده،ادینمونه دفتر .شده باشد

یکشتيدفاتر ثبت و گزارشهاریسادیفرمانده با.استیالزامکشتی هاينمونه برانیاز ادهشود و استفایمهیته
که دفاتر مذکور یمدت.کندينگهداریمانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشت

.گرددیمدییتأيانوردیسازمان بنادر و دريو از سونییشوند توسط مالک تعينگهداریدر کشتدیبا

یمدارك و اسناد کشتينگهدار) 1391یاصالح(-84ماده

:کندينگهداریکشتیرا در دفتر فرماندهـریاسناد و مدارك زشهیموظف است همفرمانده-1
رونوشت مصدق آناییکشتتیسند مالک-2
یکشتتیسند ثبت و تابع-3
یفهرست کارکنان و خدمه کشت-4
یفهرست مسافران کشت-5
فهرست بار-6
اسناد حمل-7
یجازه نامه حرکت کشتا-8
نهیمربوط به قرنطيهانامهیگواه-9

یو قانونیفنيهانامهیگواه-10
قانوننی) ا83دفاتر موضوع ماده (-11
تیظرفیگواه-12
یکشتینیفهرست حقوق ع-13
.شده استبه آنها ملحق رانیایاسالميکه دولت جمهوریمربوط به معاهداتيهانامهیاسناد و گواه-14

.استیکافکینسخه الکترونيباشد، نگهدارن وجود داشته ئمطمکیکه سند الکترونيدر موارد-تبصره

یحرکت و مانور کشت)1391یاصالح(-85ماده

تنگه ها و کانال ،ییایدريبه بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههایموظف است در هنگام ورود کشتفرمانده
يدر صورت وجود راهنما بر رویمذکور را حتاتیمناطق، عملنیو خروج آن از ایحرکت و مانور کشتزیها و ن
.دینماتیهدا،یکشت

یمنیفرمانده در حفظ و مراقبت از افهیوظ)1391یالحاق(-1مکرر 85ماده



،یسالمت کشتت،یامن،یمنیانیتأميتوان، تجربه و دانش خود را برایموظف است تمامفرماندهو سالمتتیامن
تیو امنیمنیايو اقدامات متعارف را براردیبه کار گییایسفر دریو بار قبل و همزمان با شروع و طنانیسرنش

و نانیسرنش،یکه کشتيهر کاراممراحل مذکور انجام دهد و از انجیآن در تمامنانیو سرنشیکشتیو سالمت
سانحه شود، در آنها دچاریکه عرفاً احتمال دارد کشتییایاندازد از جمله ورود به مناطق دریبار را به مخاطره م

.دیاجتناب نما

ستیزطیفرمانده در حفاظت از محفهیوظ) 1391یالحاق(-2مکرر 85ماده

رانیایاسالميمربوط که جمهوریالمللنیو معاهدات بیو مقررات داخلنیموظف است طبق قوانیکشتفرمانده
خود يتحت تصدیاز کشتیناشیآلودگکاهش و رفع ،يریشگیپيبه آنها ملحق شده است، اقدامات الزم را برا

و مقررات مربوط، نینجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانيبرايبه عمل آورد و جز در موارد اضطرار
مواد آلوده کننده از زشیرایدر صورت نشت دیفرمانده با.شودستیزطیمحیکه باعث آلودگدیننمایاقدام
گونه چیبدون ه،ییایآلوده کردن آبراهها و مناطق درایو یمشاهده هرگونه آلودگایخود و يتحت تصدیکشت
کشور نیکترینزدتداریحسب مورد مقامات صالحایبندر و نیکترینزدتداریصالحماتمراتب را به مقايریتأخ

.دیگزارش نمایو کشور صاحب پرچم و مالک کشتیساحل

ییایدریو راهزنيفرمانده در مقابله با دزدفیوظا)1391یالحاق(-3مکرر 85ماده

و محموله آن، هنگام تردد یو حفاظت از آنان، کشتنانیموظف است به منظور مراقبت از سالمت سرنشفرمانده
يمربوط به عنوان منطقه خطر دزدیالمللنیباییداخلتداریمراجع صالحایکه توسط مالک و یاز مناطقیکشت

یاطیاقدامات احت،یمالک کشتيهارالعملو مقررات مربوط و دستونیقوانتیاعالم شده است با رعایو راهزن
مصون مانده و از تصرف ییایراهزنان دریآن از گزند حمالت احتمالنانیو سرنشیالزم را به عمل آورد تا کشت

به تصرف راهزنان یام شده، کشتو اقدامات انجداتیچنانچه به رغم تمه.شوديریتوسط راهزنان جلوگیکشت
با همه توان و تا حد امکان یکشتنانیسالمت و حفاظت از جان سرنشنیتأميبرادیافرمانده بد،یدرآییایدر

.دیتالش و مجاهدت نما

با بازرسانيفرمانده در همکارفهیوظ)1391یالحاق(-4مکرر 85ماده



با مأموران یانجام بازرسيبر طبق قانون مجاز است، برایکشتیکه بازرسيموظف است در مواردفرمانده
.کنديهمکارتداریصالح

یکشتتیفرمانده در حفظ نظم و امناراتیو اختفهیوظ)1391یالحاق(-5مکرر 85ماده

تواند در چهارچوب ینظارت دارد و میکشتنانیبر تمام سرنشیکشتتیبه منظور حفظ نظم و امنفرمانده
.دیملزم نمایترك عمل خاصایاخالق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل ریکه مغاییایو عرف دریقانوناراتیاخت

در یانضباطهاتیمربوط به اعمال تنبینامه انضباطنییو آنیقوانتیبا رعايتواند در مواقع ضروریفرمانده م
.دیرا از آن مطلع نمایمورد افراد متخلف اقدام و مالک کشت

یاز وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابيریشگیفرمانده در پفهیوظ)1391یالحاق(-6مکرر 85دهما
یدر کشت

شود، سریمتداریکه مداخله مقامات صالحیموظف است تا زمانیرخ دهد، فرمانده کشتیجرمیدر کشتچنانچه
و مقررات مربوط بدون هرگونه نیقوانریو سايفریکیدادرسنییقانون آتیو با رعايدر مقام ضابط دادگستر

لیدرنگ با استفاده از وسایدهد و بانجامو مدارك جرم لیدالياقدامات الزم را در جهت حفظ و جمع آورریتأخ
و یکنسولیندگینمانیکتریو حسب مورد نزديو بندرییقضاتداریمراتب را به مقامات صالحع،یسریارتباط

مسافران و یفرمانده در صورت لزوم عالوه بر بازرس.کندفیدر خارج از کشور اعالم و کسب تکلرانیاکیپلماتید
جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به لیکه ممکن است دلییایو ضبط اشیکارکنان و خدمه کشت

یقانون اساس) 32دوم (ویاصل ستیبا رعاتدار،یآنان به مراجع و مقامات صالحمیارتکاب جرم را تا زمان تسل
انجام شده اماتاز موضوع جرم و اقدیفرصت گزارش جامعنیتحت نظر قرار دهد و در اولرانیایاسالميجمهور

.دینمامیتسلتداریو مدارك به مراجع و مقامات صالحلیو به همراه دالهیآن تهجیو نتا

مارانیبایفرمانده در مورد مصدومان فهیوظ)1391یالحاق(-7مکرر 85ماده

يشود، فرمانده موظف به صدور دستورات الزم برایتیمصدومایيماریدچار بیکشتنانیاز سرنشیکیهرگاه
داشته باشد، فرمانده موظف تیقابل مداوا نباشد و معالجه او فوریدر کشتماریچنانچه ب.استهیاوليارائه کمکها
الزم یاو و هماهنگندهینماایاطالع به مالک نکه امکان درمان وجود دارد، ضمیمحل مناسبنیکتریاست در نزد

.جهت مداوا فراهم کندیرا از کشتيمصدوم، موجبات خروج وایماریمعالجه بيبرا

نانیمربوط به سرنشعیفرمانده درخصوص وقافیوظا)1391یالحاق(-8مکرر 85ماده



یرقانونیو ورود مسافر غیپناهندگ،یازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتعیموظف است وقافرمانده
شده را حسب مورد به مالک ادیعیوقادیفرمانده با.درج کندزینعیثبت وقایو آن را در دفتر رسمدینمایرا گواه

یپس از مراجعت کشتنیکند و همچنیکه در آن توقف ميبندرنیکترینزداینیدر اولرانیایو مقامات کنسول
.اطالع دهدزینرانیدر اتداریحسب مورد به مقامات صالحران،یبه ا

نانیفرمانده در مورد فوت سرنشفهیوظ)1391یالحاق(-9مکرر 85ماده

به یدر حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتدیفوت کند، فرمانده بایکشتنانیاز سرنشیکیکه یصورتدر
جسد (در صورت تیاز جمله علت و زمان فوت و وضعيمتضمن مواردیمجلسصورتمیعنوان شاهد، ضمن تنظ

و اموالش را همراه با یو متوفندمواظبت کيو اموال ویو از متوفدینمايصورت برداریامکان)، از اموال متوف
که یدر صورت.دهدلیتحوتداریحمقامات صالایب مورد به اشخاص سحیمیمجلس تنظاز صورتينسخه ا

یکنسولیندگینمانیکترینزداینیمراتب را به اولدیفوت کند، فرمانده بارانیايباشد و خارج از آبهایرانیایمتوف
.دهدطالعارانیایاسالميدولت جمهور

از جهت دیماده بانیموضوع ایمیمجلس تنظول باشد، صورتئپزشک مسيدارایکه کشتیدر صورت-تبصره
ود.شیگواهیپزشک کشتلهیعلت فوت به وس

يرعادیارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غ)1391یالحاق(-10مکرر 85ماده

بار آن رخ دهد، اینانیسرنش،یکشتيو فوق العاده برايرعادیغيحادثه اایسانحه ،ییایسفر دریدر طهرگاه
ستیتلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف باییو ورود خسارت به کشتیبه گل نشستن کشترینظ

و چهار ساعت ستیاتفاق افتاده باشد، ظرف بيگریديو چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جا
و مالک يانوردیو آن را به سازمان بنادر و درهیدر مورد حادثه تهیکتبیگزارشدیپس از ورود به بندر، فرمانده با

ایییحسب مورد به مقامات قضایشده جهت انجام اقدامات مقتضادیگزارش توسط سازمان .دینمامیتسلیکشت
:دینمایرا درج مریخود از جمله موارد زیفرمانده در گزارش کتب.شودیممیمربوط تسلتداریالحمراجع صریسا

(پرچم)یکشتتیتابع-الف

عالمت خطاب و نام فرمانده،ینام کشت-ب

یبندر مبدأ حرکت کشت-پ

حرکتریزمان و مس-ت



بندر مقصد-ث

حادثه قیخسارات با ذکر زمان و مکان دقیبیتقرزانیکه با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میخطرات-ج
.دهیافراد سانحه دایو مشخصات فرد 

میرمستقیغایمیهر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستق-چ

اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه-ح

آن به سازمان بنادر و میگزارش حادثه و تسلهیدر صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از ته-تبصره
از کاال یبخشایتمام يکه بقاياضطرارطیبار کند، مگر در شراهیشروع به تخلدینبا،یو مالک کشتيانوردیدر

.دآن گردنانیسرنشاییکشتيبرايموجب بروز خطر فوریدر کشت

تخلفات فرماندهینامه انضباطنییآفیتخلف در انجام وظا)1391یاصالح(-86ماده

يوزارت دادگستريبا همکاريوزارت راه و شهرسازشنهادیمربوطه بنا به پنیقوانتیبا رعایکارکنان و خدمه کشت
بیقانون به تصونیالزم االجراء شدن اخیشود و ظرف سه ماه از تاریمهیجمهور تهسیرئیو معاونت حقوق

.رسدیمرانیوزأتیه

مالکنیاعمال مقررات در مورد جانش)1391ی(الحاق-مکرر86ماده

شده ادیشده است، احکام ینیبشیپيويبراینام برده و احکامیقانون از مالک کشتنیکه در ايموارددر
شوند مانند اجاره کننده یمحسوب میدر حکم مالک کشتیرانیکه وفق عرف کشتیحسب مورد بر اشخاص

.باشدیقابل اعمال مزینشده نزیبه صورت تجهیکشت

يتدارکات ضرور-87ماده

که در بندر حاضر باشد کسب یاو در صورتندهینماایاز مالک يضروراءیاشدیخريست براامکلفیکشتفرمانده
.اجازه کند

یعدم پرداخت مخارج کشت-88ماده

به خود نسبت از آنها از پرداخت سهم یبه اجاره داده شده باشد و بعضنیمالکتیبا رضایکشتصورتی کهدر
ه بیمخارج کشتنیتأميساعت پس از ابالغ رأساً برا24تواندیفرمانده مندینمايخودداریمخارج و لوازم کشت

شرکاء ندهینماایو یمحلتداریصالحاتمقامه با اطالع بتواندیمیبداند اقدام کند و حتیمقتضکهيهر نحو
.گذاردقهیوثه آنها را به سهم متعلق ب،یکشت



بار و بار جهت اخذ وامهیکرایگذاشتن کشتقهیوث)1391یاصالح(-89ماده

از یبعضضیتعوایو يضرورراتیجهت تعمییایامکان ادامه سفر دراییحفظ کشتيبراییایضمن سفر دراگر
دسترس نباشد، فرمانده دراجیوجوه مورد احتگر،یو الزم ديمخارج فورایو یکشتيضرورزاتیتجهایساتیتأس

قهیصاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثایفرستنده ،یتواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتیم
در ایوام و ل،یذطیشراتیو با رعایگذاشتن بار کشتقهیو در وهله دوم با وثيباربرهیکراایو یگذاشتن کشت

:دینمالیوجوه الزم را تحصیبا فروش بار کشتيموارد ضرور

افسران يکند و آن را به امضامیبا ذکر موجبات اخذ وام تنظیمجلسصورتدیاخذ وام، فرمانده بايبرا-الف
که از طرف یدر صورت.دینمافیاطالع دهد و کسب تکلیبه مالک کشتيبرساند و مراتب را فوریارشد کشت
از مالک وجود فیامکان کسب تکلت،یفورلیبه دلایفرمانده گذارده نشود و اریوجوه الزم در اختیمالک کشت

مجلس مذکور و کسب باشد با ارائه صورتیدر بنادر خارجیکه کشتیتواند در صورتینداشته باشد، فرمانده م
ندهینماایباشد با اجازه دادستان محل و رانیدر بنادر ایکه کشتیو در صورترانیایکنسولندهیاجازه از نما

.وام کندلیتحصبه او مبادرت یقانون

.دیمذکور تجاوز نمايهايازمندینیواقعزانیاز مدینبایمبلغ وام درخواست-ب

گریدیامکان انتقال بار به کشت)1391یاصالح(-90ماده

انتقال گریدیقانون بار را به کشتنیا) 89مفاد ماده (تیتواند با رعایفرمانده مقادر به حرکت نباشدیکشتاگر
.دیو پرداخت نمانیها را تا بندر مقصد تأمنهیهزریبار و ساهیدهد و کرا

فرستندگانيبار به تقاضاهیتخل) 1391یاصالح(-91ماده

هیتوانند بار خود را تخلیباشند، میگذاشتن بار خود مقهیفرستندگان بار که متفقاً مخالف وثاییکشتمستأجر
به لیکه مایدر صورت عدم توافق، فرستندگان.شده را بپردازندیحمل مسافت طهیکرانکهیکنند، مشروط بر ا

.باشندیبار خود مهیخروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرا

پرداخت خسارات) 1391یاصالح(-92ماده

وارد شود، خسارات وارد شده یگردد و خسارتهیقانون تخلنیا) 91بر طبق مفاد ماده (یکه بارکشتیصورتدر
.جبران گردده،یتخلانیبه نسبت سهم متقاضدیبا

فروش بار در موارد فوق العاده) 1391یاصالح(-93ماده



مذکور طیشراتیتواند با رعایمینباشد، فرمانده کشتيگریکند و راه حل دجابیایاتیکه ضرورت حيموارددر
آن دنیو رسیبه منظور ادامه سفر کشتيمخارج ضرورنیجهت تأمیقانون به فروش بار کشتنیا) 89در ماده (

یقبالً با فرستنده بار و مالک کشتيمواردنیچندر دینمایدر صورت امکان سعدیفرمانده با.به مقصد اقدام کند
.کندلیو موافقت آنان را تحصیهماهنگ

رموجهیو فروش غقهیوث-94ماده

مقرر در فاتیتشرتیبدون رعاایبار آن را بدون علت موجه و ایهیکرا،یخود کشتایاموال ،یفرمانده کشتاگر
.باشدیول خسارات وارده مئد، شخصاً مسبه فروشایبگذارد قهیقانون به وثنیا

ریفرمانده در صورت تقصتیمسؤول) 1391ی(الحاق-مکرر94ماده

.ول استئمسد،یبه اشخاص ثالـث وارد نمایخود خساراتفیوظايدر اجراریفرمانده به سبـب تقصچنانچه
دارد مگر آن که تیولئمسزیعرشه نيحمل شده بر رويخسارت وارده به کاالهاایفرمانده در قبال هرگونه تلف 

یگونه حمل را مجاز تلقنیایرانیکشترفعایعمل اعالم کرده باشد نیخود را با ایفرستنده بار موافقت کتب
.دینما

توسط فرماندهیفروش کشت-95ماده

بدون تواندینمیثابت شود فرمانده کشتیمراجع قانونقیاز طریکشتيانوردیدرتیعدم قابلکهيدر موردجز
.معامله باطل استنصورتیاریرسانده و در غبه فروشآنرا ،یکشتنیمالکایاجازه مخصوص مالک 

رساندن سفرانیفرمانده در به پافهیوظ) 1391یاصالح(-96ماده

ایاز ادامه سفر يخوددار.کنديتواند بدون عذر موجه از ادامه آن خوددارینمییایبعد از شروع سفر درفرمانده
صورت نیاریدر غ.ستیمجاز نزینیو مالک کشتيونیبروز اختالف بلیبه دلیمحوله حتفیوظاریانجام سا

.استیکشتتأجرانول جبران خسارت وارده به مالکان و مسئفرمانده حسب مورد مس

یفرمانده از طرف مالک کشتیندگینما) 1391یالحاق(-1مکرر 96ماده

يشده از سوضیتفواراتیشود و در حدود اختیمحسوب میمالک کشتیقانونندهیمالک، نماابیدر غفرمانده
جادیا.دهدیانجام مییایو سفر دریحفظ کشتياقدامات الزم را برا،یرانیو عرف کشتیو الزامات قانونيو

فرمانده .ستینموده اند، قابل استناد نداماقتیکه با حسن نیدر برابر اشخاص ثالثیندگینمانیدر اتیمحدود



قانون در ارتباط با نیمالک و اشخاص ثالث در ااقدامات الزم را در جهت صرفه و صالحییایدر طول سفر دردیبا
.مسافر و بار انجام دهد،یکشت

یو گواههیفرمانده درخصوص صدور اعالماراتیاخت) 1391یالحاق(-2مکرر 96ماده

مربوط يهاتیو امور و فعالیالزم در ارتباط با کشتيهایها و گواههیتواند نسبت به صدور اعالمیمفرمانده
.اقدام کندیورود کشتهیبه آن مانند اعالم

يفرمانده از مالک در امور تجارتیتبع) 1391یالحاق(-3مکرر 96ماده

یرانیکند و در حدود عرف معمول کشتيرویاز دستور مالک پدیمحوله بايتجارفیدر امورمربوط به وظافرمانده
.بار و مسافر قرار دهد،یامور مربوط به کشتانیرا در جريو

گاهیبندر پاه فرمانده هنگام مراجعت بفهیوظ-97ماده

و مقدار یکشتتیوضعیتلگرافدیرهسپار گردد باگاهیطرف بندر پاه بیبندر خارجنیفرمانده از آخرهنگامی که
به و محل اقامت اشخاص وام دهنده را یشده است و اسامجادیراه انیکه برایبار و قروض کشتمتیو نوع و ق

گاه،یبندر پاه بیکشتدنیپس از رسودمستأجر برسانبه اطالعدر اجاره باشد یکه کشتی مالک و در صورتاطالع
.دینماهیمسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفه مربوط بيحسابهاهیفرمانده موظف است کل



فرماندهحمل بار به حساب -98ماده

.را حمل کننديو به حساب خود باریوجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتچیبه هیو کارکنان کشتفرمانده
را به سود خود حمل کند يوجه بارچیتواند به هیکند، نمیاداره مگرانیمنافع ديرا برایکه کشتيفرمانده ا

.منعقد کرده باشديمورد با ونیدر ايقراردادایداشته یکار اجازه کتبنیايمگر آنکه از مالک برا

حسب مورد یقانونيهاتیولئمسهیبدون اطالع و اذن مالک کلرمجازیغيدر صورت حمل بار و کاال-تبصره
.شخص متخلف استایو یمتوجه فرمانده کشت

سفریدر طیکشتيترك اجبار) 1391یاصالح(-99ماده

عمل نیاد،یترك نمایکشتيبرايسانحه اایآمد شیرا به علت وقوع پیکه فرمانده ناچار شود کشتیصورتدر
عالوه بر یحالت فرمانده مکلف است هنگام ترك کشتنیدر ا.ردیصورت گیبا مشورت افسران ارشد کشتدیبا

را با خود نجات یو اسناد مهم کشتن اموال یتریمتیوجوه نقد و ق،یافراد از کشتیاز خروج تمامنانیحصول اطم
نیدر صورت تخلف از مقررات ا.باشديشده خارج از قدرت وادینجات وجوه و اموال و اسناد نکهیدهد؛ مگر ا

.شودیول شناخته مئماده، فرمانده مس

یفرمانده در نجات کشتفهیوظ-100ماده

یدر نجات کشتستیباقدیامکهيالحظهنیمترقب فرمانده موظف است تا آخرریغيشامدهایموارد وقوع پدر
باشد که ينفرنیآخردینوع حوادث فرمانده بانیدر ا.را مبذول دارداهتمامتینها] آن[و محموله و کارکنان

.کندیرا ترك میکشت

یرفتن کشتنیگزارش از ب) 1391یاصالح(-101ماده

واقعه را که یگزارش کتبدیباشد باافتهینجات دهیدچار حوادث مشابه گردایغرق شده یکه از کشتيافرمانده
در .دینمامیتسلیساحلتداریمقام صالحنیکتریباشد به نزددهیرسزینيهمراه وافتگانیاکثر نجات یبه گواه

را افسر اول و فهیوظنینداشته باشند اياز ویعاطالگریدافتگانینجات ایغرق شود یکه فرمانده کشتیصورت
.دهندیانجام میکشتافتهیکارکنان و خدمه نجات ایارشد افسران ایافسر دوم يوابیدر غ



قلمرو اعمال) 1391ی(الحاق-مکرر101ماده

حسب مورد بر ،يریگیماهيهایو کشتیو انتظامینظاميهایفصل جز در مورد کشتنیمذکور در ااحکام
تیفعالدیقانوناً باایکند یمتیتحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیکه شخصییها و شناورهایکشت
.باشدیقابل اعمال میو خدماتيتجاريهایانواع کشتلیاز قبد،ینما

دادن بار و اخذ وامقهوثی-هفتم فصل

اخذ وام-102ماده

وام نکهیمجاز است مشروط بر ایفرمانده کشتلهیوسه از بار تنها بیقسمتایدادن تمام قهیوام در مقابل وثاخذ
دریاییحادثه کیباشد که بر اثر یائیاشضیتعويبراایبار آن و اییکشتالعاده مخارج فوقریساایریتعميبرا
ینشده نملیتحویکشته که بيبار.دبندر مقصد باشه بیسفر کشتبیتعقيمنحصرا برازیرفته است و ننیاز ب

نخواهدیالعاده کشتجز و مخارج فوقیکشتيجاريهانهیهز.ردیقرار گقهیمخارج مزبور در وثنیتأميبراتواند
.ردیگیانجام م89مقررات مذکور در ماده به موجبوام لیتحصفاتیتشر.بود

یاحتمالاعتبار منافع ه وام بلیتحصتیممنوع-103ماده

اصل وام را بدون افتیست و وام دهنده فقط حق درااز فروش کاال ممنوعیاعتبار منافع احتماله وام بلیتحص
.حق مطالبه سود خواهد داشت

حق تقدم-104ماده

خشیشده بر آنکه تارافتیموخر درخیکه در تاریشود واملیکاال تحصکیدادن قهیاعتبار وثه چند وام بایدو اگر
هم قرار خواهند فیدر ردشوندیاخذ ميبندر ضمن توقف واحدکیکه در یهائوام.دارديمقدم است برتر

.گرفت

حق ممتاز وام دهنده-105ماده

.حقوق ممتاز استياصل مبلغ و بهره وام دارازانیتا مقهیمورد وثاءیو اشبه کاالدهنده نسبت وام



سند واميواگذار-106ماده

مذکور مشمول یسیظهرنو.قابل انتقال استیسیظهرنولهیوسه حواله کرد صادر شده باشد به وام اگر بسند
.استهبروات و سفتهیسیمقررات ظهرنو

رفتن کاالنیاز ب-107ماده

کارکنان ایفرمانده ریتقصایفعل ایمترقبه و ریدر زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غقهیمورد وثيکاالاگر
اقدامات الزم را هیمکلف است کلرندهیوام گ.طلب نخواهد داشتيفایاستکال تلف شود وام دهنده حقیکشت

.داردآثار آن معمول لیتعدایاز وقوع خسارت يریجهت جلوگ

قهیمورد وثياز کاالینجات قسمت-108ماده

يکه از فروش کاالیاسترداد وام تا حدود مبلغابدیاز آن نجات یغرق شوند و قسمتایدر درقهیمورد وثاءیاشاگر
.دیمخارج نجات پرداخت خواهد گردپس از وضعدیبدست آافتهینجات 

کاالختنیرایدره ب-109ماده

ایدره بقهیمورد وثاءیو مسافران اشیو کارکنان کشتیمنظور نجات کشته بایبودن دریهنگام طوفانچنانچه
حقوق ممتاز خواهد يباشد داراماندهیکه باققهیمورد وثاءیقسمت از اشآنه شوند وام دهنده فقط نسبت بختهیر

.بود

دریاییشرکت در پرداخت خسارات مشترك -110ماده

که پس از دادن دریاییدر پرداخت خسارات مشترك ینخواهد بود ولمیدهنده در پرداخت خسارات خاص سهوام
.ذکر نشده باشديگریدر سند وام شرط دنکهیبه ااست مشروط میسهدیوجود آه وام ب

مسافرحمل-هشتم فصل

حمليمتصدتمسئولیحدود-اول قسمت

فیتعار-111ماده

:استلیذیمعانيکار رفته داراه فصل بنیدر اکهیاصطالحات



که طرف قرارداد یکشتزکنندهیتجهایمستأجر و ایست از مالک احمل عبارتمتصدي-حملمتصدي-الف
.حمل واقع شود

حمل و ياست که از طرف متصديقرارداد حمل قراردادکشتیاجارهقرارداداستثناءه ب-حملقرارداد-ب
.منعقد گرددحمل مسافريحساب او براه بای

.دیسفر نمایکه بر طبق قرارداد حمل با کشتمی شوداطالق کسیه بفقطمسافر-مسافر-ج

ت.ماسیاپیدريهایفقط کشتکشتیازمنظور-کشتی-د

شدن از ادهیپایدر حال سوار شدن و ایاست و یاست که مسافر در کشتمدتیحملمدت-حملمدت-ه
توقف يبندرگریدساتیتأسایاسکله و يروایو دریاییستگاهیمسافر در اکهیمدت شامل زماننیایآن باشد ول

بالعکس ایو یکشته بیاز خشکایق آب یطراست که مسافر ازیعالوه مدت حمل شامل زمانه ب.نخواهد بوددینما
حمل يبراکار برده شدهه بلهیوسایمنظور شده باشد و طیبليحمل در بهانیامتیحمل شود مشروط بر آنکه ق

.مسافر قرار گرفته باشداریحمل در اختياز طرف متصدیاضاف

قرارداد حمل به موجباست که یعبارت از هر حمل و نقلیالمللنبینقلوحمل-یالمللنبینقلوحمل-و
مبداء و ایو گریدر کشور دکندیدر آن توقف میکه کشتیبندر عرض راهونییکشور تعکیمبداء و مقصد در 

.مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند

حمليمتصدفیوظا-112ماده

معمول دارد و یو اهتمام کافیباشد موظف است سعیحمل خود مالک کشتيمتصدصورتی کهدر -1
از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده فهیانجام وظنیحاعمال مأموران مجاز خود راتیمسئول

را نیمسافریجاننیو تأمیکشتزیکارکنان و تدارك خواربار و تجههیته-يانوردیدريبرایکردن کشت
.ردیعهده بگه بثیاز هر ح

زکنندهیتجهایینباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالک کشتیحمل مالک کشتيمتصدصورتی کهدر -2
نیا1خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذکور در بند فهیوظانجام نیو مأموران مجاز آنها ح

.معمول دارندیو اهتمام کافیماده سع



حمليمتصديبر اثر خطایصدمات بدنایفوت -113ماده

کهيامسافر است مشروط بر آنکه حادثهیصدمات بدنایاز فوت یحمل مسئول خسارات ناشيمتصد-1
مأموران مجاز ایحمل يمتصدریمسافرت و بر اثر غفلت و تقصانیجردردهیخسارت گردجادیمنجر به ا

.آمده باشدشیپفهیانجام وظنیحيو
غرق شدن ایو قیحرایانفجار ایگل نشستن ه بایاز تصادم یناشیصدمات بدنایفوت صورتی کهدر -2

مأموران مجاز او اتفاق ایحمل و يغفلت متصدایو ریاثر تقصحادثه برکهستانیباشد فرض ایکشت
.افتاده است مگر آنکه خالف آن اثبات گردد

.استیعهده مدعه مأموران مجاز او بایحمل يغفلت متصدایو ریماده اثبات تقصنیا2استثناء بند ه ب-3

مسافريبر اثر خطایصدمات بدنایفوت -114ماده

عمل ایغفلت خود مسافر بوده و ایو ریبر اثر تقصیصدمات بدنایفوت و دیحمل ثابت نمايمتصدصورتی کهدر
.خواهد کرديبرتیجزئاً از مسئولایحمل را کال و يبر حسب مورد متصدداشته دادگاه ریمسافر در وقوع آن تأث

حمليمتصدتیمسئولحدود ) 1391یاصالح(-115ماده

زانیبه میوارد به مسافر در حمل و نقل داخلیصدمات بدنایحمل در مورد فوت و يمتصدتیولئمس-1
.استیمقرر در قانون مجازات اسالم

صورت ه بایصورت در آمد مرتب و مستمر و ه مربوطه پرداخت خسارات بنیبر طبق قوانصورتی کهدر -2
.دیشده در فوق تجاوز نمانییتعزانیاز مدینبایپرداختمبلغ کلردیاقساط صورت گ

.ندینمانییرا تعيشتریبيهاتیمسئولیبر طبق قرارداد خصوصتوانندیحمل و مسافر ميمتصد-3
ماده نیجزء مبالغ مذکور در امی شودنیدادگاه معلهیوسه خسارات بيکه در دعویدادرسيهانهیهز-4

ندهیاز طرف نماایحادثه مشخص که از طرف مسافر و کیدر يدعاوهیکلخواسته. منظور نخواهد شد
تواندی) ممکن است اقامه شود نمهستنديکه تحت تکفل ویاشخاصایاز طرف وراث و ایو او (یقانون

.ماده باشدنیمقرر در اتیزائد بر حداکثر مسئول

تیمسئولدیاز حق استفاده از تحدتیمحروم-116ماده

با علم بر احتمال وقوع خسارت ایحمل عامداً يباشد که متصدیترك فعلایثابت شود علت خسارت فعل هرگاه
.دیاستفاده نماتواندینم115مقرر در ماده تیمسئولدیاز تحدصورتنیانجام داده در ا



فصلنیاياز اجرایآثار ناش-117ماده

يریحمل مذکور در فصل پنجم تأثيمتصدتیمسئولدیدر حقوق و تعهدات و تحدوجهچیهه فصل بنیامقررات
.نخواهد داشت

خاصطیاز شرایآثار ناش-118ماده

حمل در يساختن متصديمنظور بره بیقبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطصورتی کهدر
تیمسئولدیدر مورد تحدایکه تحت تکفل او هستند) شده باشد و یاشخاصایاو و وارث و ندهینمامقابل مسافر (

حمل يعهده متصده امر باثباتکهيدر مواردایشود و نییتعدهیفصل ذکر گردنیکمتر از آنچه در ایمبلغ
دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکورایيداوره آنکه شرط شود که اختالفات بایداده شود و يرییباشد تغ

.فصل است نخواهد بودنیمبطل خود قرار داد که تابع ایباطل است ول

يطرح دعو-119ماده

شده باشد تابع جادیکه ايهر نحوه از حمل و نقل بیخسارات ناشه مربوط بياقامه و طرح هر گونه دعاو-1
.فصل خواهد بودنیشده در اینیبشیپيهاتیو حدود مسئولطیشرا

از طرف او اقامه یندگینماه بایشخص مسافر و لهیوسه مسافر به بیاز صدمات بدنیخسارات ناشيدعاو-2
.دیخواهد گرد

که تحت تکفل یاشخاصایوراث ایاو یقانونندگانینمالهیوسه فقط بدیدر مورد فوت مسافر خسارات با-3
حق مطالبه کنندهیدگیاشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسنکهیمشروط بر ا.اند اقامه گردده او بود

.داشته باشند

مرور زمان-120ماده

ه بیشدن اخطار کتبادهیپخیروز از تار15ظرف دیوارد شود بایمسافر صدمات بدنه بکهيدر مورد-1
است که مسافر سالم نیفرض اصورتنیاریدر غ.دینمامیتسلیبدنوقوع صدماته حمل دائر بيمتصد

.خالف آن ثابت شودنکهیشده است مگر اادهیپ
.می گرددمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان ه بیاز فوت و صدمات بدنهیجبران خسارات ناشيدعاو-2
.می شودشروع یشدن مسافر از کشتادهیاز روز پیصدمات بدنه مربوط بيمرور زمان در دعاو-3
شدیمادهیپیاز کشتیستیکه مسافر بایمرور زمان از زماندیآیمشیضمن سفر پکهیدر مورد فوت-4

.می شودشروع



فوت او گردد مرور ه شدن مسافر منجر بادهیشده و پس از پجادیسفر ایدر طیصدمات بدنصورتی کهدر -5
از سه شیشدن تا فوت مسافر بادهیپخیاز تارنکهیمشروط بر امی شودمحاسبهيفوت وخیزمان از تار

.سال نگذشته باشد

حمليمجاز از طرف متصدندگانینماتیمسئولدیتحد-121ماده

نیخسارات مذکور در اه مربوط بيشود و دعويحمل اقامه دعويمأمور مجاز از طرف متصدهیچنانچه عل-1
نصورتیوظائف محوله صورت گرفته است در اياجراجهیدر نتيعمل وکهدیثابت نماهیفصل باشد و مشارال

.دیفصل استفاده نمانیدر امندرجتیمسئوله مربوط بيهاتیو محدودهاتیاز معافتواندینامبرده م
يهاتیدارند از حدود معافافتیحمل و مأموران مجاز او دريکه ممکن است از متصدیمجموع مبلغ-2

تجاوز نخواهد کردقانوننیحمل و نقل مذکور در ايمتصد
احتمال وقوع خسارت ه با علم بایخسارت عامد باشد و جادیحمل در ايمأمور مجاز متصدصورتی کهدر -3

.و دو استناد کندکیبند ه بتواندینمشودیترك فعلایمرتکب فعل 

توسط دولتدریاییحمل و نقل -122ماده

انجام یموسسات عمومایدولت و لهیکه بوس111مذکور در ماده يتجاريفصل شامل حمل و نقلهانیامقررات
.خواهد بودزینمی گردد

نمسافریحقوق-دوم قسمت

یکشتطیقابل انتقال بودن بلریغ-123ماده

طیبله مربوط بیحقوق اختصاصطیمجاز فروشنده بلنیعاملایو یبدون موافقت فرمانده کشتتواندینممسافر
.دیواگذار نمايگریخود را به د

هکرای-غذا نهیهز-124ماده

ازیمورد نيباشد فرمانده موظف است غذانیدر بيگریهست و چنانچه قرار دزیغذا ننهیمسافر شامل هزهیکرا
.بگذاردمسافراریعادله در اختمتیقه را ب



توشه-125ماده

مسافر کهياتوشهه چنانچه ب.می شودیدارد فرستنده بار تلقیکه همراه خود در کشتياتوشهه نسبت بمسافر
جهیخسارت در نتنکهیمتوجه فرمانده نخواهد بود مگر ایتیوارد شود مسئولیخسارتکندیمينزد خود نگاهدار

.باشدیکارکنان کشتایفرمانده عمل

مقرراتتیرعا-126ماده

.دینماتیرعایفرمانده را درباره حفظ نظم در کشتيدستورهادیبامسافر

یتوشه در قبال بدهقهیوث-127ماده

.او استيهانهیهزریو ساهیپرداخت کراقهیوثیمسافر کشتتوشه

یمواظبت از توشه متوف-128ماده

.دیمقصد حفظ نماه راه در گذشه [گذشته] است تا ورود بنیرا که در بيموظف است توشه مسافرفرمانده

ریمسبیالزام به تعق-129ماده

یمقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرار داد خاصيسوه و ببیخود را تعقریمسماً یموظف است مستقفرمانده
در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد .و حفظ اموال و جان اشخاص باشدنجاتيبراریانحراف مسایموجود و 

.دیرا فسخ و خسارات خود را مطالبه نما

یحرکت کشتریتأخ-130ماده

حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده یفرمانده کشتریتقصایعلت مسامحه ه بنیدر روز معیکشتهرگاه
.و فسخ قرارداد را دارد

یعدم حرکت کشت-131ماده

علت قوه ه بایبندر مقصد و يمحاصره اقتصادایعلت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و ه نتواند بیکشتهرگاه
حق مطالبه خسارت از طرف نیاز طرفهیچ یکو می گرددیتلقکنیلمکانحرکت کند قرارداد مسافرتهیقهر

.را نخواهد داشتگرید



ادامه ندادن سفر-132ماده

سفر را بپردازد اگر مسافر فوت هیتمام کرادیشود باادهیپیخود از کشتلیمه بيراه مسافرنیدر بصورتی کهدر
.دیشده پرداخت خواهد گردمودهینسبت راه په سفر فقط بهیشود کرایکشتمجبور به تركيماریعلت به بایو 

مقصده بدنینرس-133ماده

مقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه ه بيانوردیدرتیاعالم عدم قابلایغرق شدن و ایعلت ضبط ه بیکشتهرگاه
.مسافر را خواهد داشتيغذانهیهز

یکشتریهنگام تعمحقوق مسافر-134ماده

مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود دینماریرا تعمیفرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتهرگاه
در تمام .دیفراهم نمايگریدهیهم پایکشتکیرا در يموجبات ادامه سفر وواال حق دارد از فرمانده بخواهد که

در مدت متعارف کهيمسافر.او خواهد بودطیبلو متناسب با درجه یمسافر مجانيحق مسکن و غذاریمدت تعم
.خود نداردطیاز بابت بلیوجهافتیحق دردیصبر ننما

کشتیاجاره-نهم فصل

قرارداد اجاره-135ماده

و می گرددمجاز او) و مستأجر منعقد ندهینماای(یمالک کشتنیکه بیاست کتبيسندیاجاره کشتقرارداد
.کندیمنییبنادر مشخص تعنیچند سفر بایکیيبراایو نیمدت معيرا برایاجاره کشتطیشرا

اجارهتیفیک-136ماده

.اجاره کردتوانیچند سفر مایکیيبراایو نیمدت معيرا برایاز کشتیقسمتایتمام

یاجاره کامل کشت-137ماده

فرمانده .مسکن کارکنان نخواهد بودایتماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یکشتصورتی کهدر
.حمل بار استفاده کنديمذکور برايمحلهابدون موافقت مستأجر ازتواندینم



شروع اجاره-138ماده

از بندر خواهد بود یاجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتینیدر مقابل مبلغ و مدت معیکشتاگر
.باشدشدهدیمگر آنکه خالف آن در قرارداد ق

مورد اجارهیکشتلیتحو-139ماده

دیقیکه در سند اجاره کشتیطیهمان نحو و بر طبق همان شراه را بیموظف است کشتیدهنده کشتاجاره
.مستأجر قرار دهداریشده است در اخت

بارتیعدم کفا-140ماده

تواندینداشته باشد فرمانده نمیتمام کشتيبرایاجاره شده باشد و مستأجر بار کافیکشتتیتمام ظرفاگر
.حمل کندرايگریديبدون موافقت مستأجر کاال

یکشتتیاظهار خالف واقع در مورد ظرف-141ماده

مستأجر اظهار کند هبیواقعزانیاز مشیرا بیکشتتیفرمانده ظرفایمجاز او و ندهینمااییمالک کشتاگر
.مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود

یکشتتیاشتباه در اعالم ظرف-142ماده

تیچهلم ظرفکیحداکثر تا یاعالم شده باشد و اشتباهیکشتیفنهايگواهینامه بر طبق یکشتتیظرفاگر
.نخواهد کردجادیفرمانده ايبرایتیرخ دهد اشتباه مزبور مسئولیکشت

تعهدات مستأجر-143ماده

:موظف استیکشتمستأجر

.دینمايریرا مطابق قرارداد اجاره بارگیکشت-1
.االجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازدمال-2

يریبارگزانیم-144ماده

االجاره را تمام مالدینمايریمندرج در قرارداد بارگزانیرا کمتر از میکشتصورتی کهموظف است در مستأجر
موظف است بهدینمايریمندرج در قرارداد بارگزانیاز مشیرا بیکشتصورتی کهطبق قرارداد بپردازد و در 

.دهدشیرا افزاهیمان نسبت کراه



عدم انجام قرارداد اجاره-145ماده

از انجام قرارداد اجاره لیبدون دليریو عدم بارگیقبل از حرکت کشتصورتی کهموظف است در مستأجر
.بپردازدیکشتبه مالکقرارداد اجاره را االجاره مندرج درنصف مالدینمايخوددار

حق ممتاز-146ماده

طلبکاران ریبار در برابر ساه بار و خسارات وارده نسبت بهیوصول کرايکاال برالیتحوخیروز از تار25تا فرمانده
.نشده باشدلیمذکور به شخص ثالث تحويکاالنکهیحق ممتاز است مشروط بر ايدارا

حق تقدم-147ماده

موضوع ماده قبل ستنده بار ورشکست شود طلب فرماندهفرایمالک لیتحوخیروز از تار25يقبل از انقضااگر
.شدطلبکاران پرداخت خواهدریمقدم بر سا

ریتأخ-148ماده

از عمل اجاره دهنده یکه ناشیعلله کاال بهیدر محل تخلایراه نیدر بایهنگام حرکت یکشتصورتی کهدر
رفت و يبرایاگر قرارداد اجاره کشت.عهده اجاره دهنده استه مزبور بشود مخارج مدتفیباشد توقیکشت

مالموظف است تمامستأجرنشود ميریبارگتیتمام ظرفه هنگام بازگشت بیکشتشده باشد ومیبرگشت تنظ
.االجاره را بپردازد

قصور فرمانده-149ماده

از عمل فرمانده باشد بازداشت یناشکهیعلته کاال بهیدر محل تخلایراه نیدر بایهنگام حرکت یکشتچنانچه
.به مستأجر بپردازدایو به مالکاست خسارات وارده را بر حسب مورد کند فرمانده موظفریتأخایشود و 

)فورس ماژور(هیآثار قوه قهر-150ماده

قوت ه مدت متعارف بياز بندر خارج شود قرارداد اجاره براهیعلت قوه قهره نتواند بیکشتصورتی کهدر-الف
.قابل مطالبه نخواهد بودیدر حرکت کشتریاز تأخیناشو خساراتماندیمیخود باق

مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن ه بینیسفر معيبراایمعلوم و یمدتيبرایکشتصورتی کهدر-ب
متوقف شده است یکه کشتیمدته نسبت بیاالجاره اضافمالگونهچیشود همتوقفهیعلت قوه قهره مسافرت ب

.می گرددبجز و خسارات وارده محسویدر زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتتعلق نخواهد گرفت 



یکاال در مدت توقف کشتهیتخل-151ماده

نکهیمشروط بر ادینماهیخرج خود تخله شده را بيریبارگيکاالهایدر مدت توقف کشتتواندیبار مفرستنده
.فرمانده بپردازده خسارات وارده را بایدهد و عودتیکشته بيریبارگيآنها را مجدداً براای

مجازریبار غهیتخل-152ماده

با اخذ ایو هیتخليریبار شده است در بندر بارگیکشته را که بدون اطالع و اجازه او بيبارتواندیمفرمانده
.دیوجود دارد حمل نمامشابهيکااليکه براینرخنیمأخذ باالتره بهیکرا

مقصده کاال قبل از ورود بهیتخل-153ماده

جابجا شدن نهیاضافه هزه را بهیگردد موظف است تمام کراهیراه تخلنیاو در بيفرستنده بار تقاضا کند کاالاگر
شده باشد فرمانده مسئول مخارج هیفرمانده تخلریتقصایعلت فعل ه بکاالصورتی کهکاالها بپردازد و در ریسا

.مربوطه خواهد بود

منع تجارت-154ماده

يشده ممنوع شود قراردادهايریمقصد آن بارگه کاال بکهيتجارت با کشورکشتیحرکتازقبلاگر-الف
کاال هیو تخليریبارگنهیهزهیفرستنده محموله مسئول تأدیولمی گرددمربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ

.خواهد بود

ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور می شودآن حمل يسوه که کاال بکشوريباتجارتچنانچه-ب
بر طبق یکشتنکهیطرف مقصد را خواهد داشت ولو اه شده بیطریمسهیکرامراجعت شود فقط حق مطالبهه ب

.رفت و برگشت اجاره شده باشديقرارداد برا

دریاییمحاصره -155ماده

ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت گریدهیقهرةهر قوایعلت محاصره بندر ه بهرگاه
نحو احسن در ه حفظ منافع فرستنده به قابل اجرا کاال را با توجه بریغدستورافتیدرایدستور افتیعدم در

.به بندر مبدأ عودت دهدایو دینماهیبندر تخلنیکترینزد

يفروش بار در مواقع ضرور-156ماده

رساند به فروشیکشتریآذوقه و مخارج تعمنیتأميبار را برا89فرمانده مجبور شود بر طبق ماده صورتی کهدر
وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در دیخواهد گرفت و باتعلقهیفروخته شده کرايهابه کاال



می در بندر مقصد احتساب مشابهاساجنایروز همان اجناس متیقه اجناس فروخته شده بمتیموارد قنیچن
.کند مجاز خواهد بودجابیایاتیضرورت حهنگامی کهعمل فرمانده در مورد فروش کاال فقط .شود

یکشتریتعمعلت ه بریتأخ-157ماده

ایحد متعارف صبر کند و ه کند مستأجر موظف است بریرا تعمیفرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتاگر
.دینماهیاالجاره تخلمالبار را در مقابل پرداخت تمام

جهت حمل بار يگریدیکه ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتیمکلف است در صورتزینفرمانده
.خواهد بودکند واال مسئول پرداخت خساراتهیکرا

االجارهعدم پرداخت مال-158ماده

يانوردیدرتیالزم قابلهايگواهینامه هنگام حرکت با وجود دارا بودن یکشتدیمستأجر ثابت نماصورتی کهدر
خواهد زیفرمانده مسئول خسارات وارده نیحتفرمانده پرداخت نخواهد شد و ه بیاالجاره کشتنداشته است مال

.بود

یبار کشتختنیرایدره ب-159ماده

ایاست تمام یکه در کشتیاموالایسالمت و حفظ جان اشخاص و يگردد براریفرمانده ناگزصورتی کهدر
قابل دریاییمزبور بر طبق مقررات فصل مربوط بخسارات مشترك بارهیکرازدیبرایرا بدریاز بار کشتیقسمت

.پرداخت است

رفتهنیبار از بهیکرا-160ماده

بر اثر ضبط از طرف دشمن از ایدریاییو غارت دزدان یگل نشستن کشته بایغرق شدن و جهیکه در نتيباربه
نموده مسترد افتیبار را اگر قبال درهیموارد فرمانده موظف است کرانیاتعلق نخواهد گرفت درهیبرود کرانیب

شده يگریشرط ددریاییبارنامه درایبوده و ياگانهقرارداد جدانیطرفنیموارد بلیقبنیچنانچه در ایدارد ول
علت غرق ه بایدهیکه به مقصد نرسیائیو اشبه کاال.ندیشرط رفتار نماایبر طبق آن قرارداد دیبانیباشد طرف

.تعلق نخواهد گرفتهیاست کرادهینگردلیدر مقصد تحویکشتيانوردیدرتیقابلعدمایشدن 

یبار کشتهیکمتر از کرادینمایافتاده را حمل مکارازایغرق شده یکشتيکه کاالیثانیبار کشتهیکراچنانچه
افتاده پرداخت نخواهد شد ازکارایغرق شده یفرمانده کشته بمتیقتفاوت دوافتاده باشد کارازایغرق شده 

.توسط مستأجر پرداخت شوددیباشد تفاوت باشتریبار بهیاگر کرایول



یاستثنائطیقرارداد اجاره و شرا-161ماده

ینیبشیخالف آنرا پیقابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتیفقط در صورت160تا 141مواد مقررات
د.ننموده باش

ادریدرتصادم-دهم فصل

موارد تصادم-162ماده

مخصوص کشتی هايو مایاپیدرکشتی هاينیبایمایپای] درکشتی هاي[يرهایکشتنبیتصادمصورتدر-الف
محل ه و اشخاص داخل آنها بودن توجه باءیاشایکشتی هاه جبران خسارات وارد بیداخليدر آبهایرانیکشت

.عمل خواهد آمده فصل بنیتصادم طبق مقررات ا

به موجبیساحليایدرایو یداخليدر آبهایرانیمخصوص کشتکشتی هاينبیتصادمه بمربوطمقررات-ب
.شدخواهدنییجداگانه تعنامهآئین 

تصادم-163ماده

دهیباشد خسارت ددیعلل تصادم مورد تردایباشد و هیاز قوه قهریناشایمترقب و ریاز حوادث غیتصادم ناشاگر
.تصادم در لنگر باشندنیاز آنها حیکیایها یآنکه کشتوارده را ندارد ولوانیحق مطالبه ز

جبران خسارت-164ماده

است که مرتکب خطا شده یطرفعهده ه باشد جبران خسارات بکشتی هااز یکیيخطاجهیتصادم در نتاگر
.است

تناسب خسارات-165ماده

است يریتقصتیمتناسب با اهمکشتی هااز کیهر تیمرتکب خطا شوند مسئولیچند کشتایدواگر-الف
نیطرفریتقصایشواهد و قرائن ممکن نباشد و ایریتقصتیاهمصیاگر تشخمعذلک.سرزده استیکه از آن کشت

.مسئول خواهند بودينسبت متساوه بنیبرسد طرفکسانیبنظر 



و مسافران و اشخاص یکارکنان کشته و اموال متعلق باءاشی-بار آنها -کشتی ها ه بواردخسارات-ب
متوجه ریاست که تقصیئکشتی هاعهده ه ماده بنیدر بند الف انسبت مذکوره باشند بیکه در کشتيگرید

.نخواهد بوداز نسبت فوق مسئولشیجبران خسارات اشخاص ثالث به نسبت بیآنها است و کشت

در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً یاز فوت و صدمات بدنیخسارات ناشه مقصر نسبت بکشتی هاي-ج
باشد یاز مبلغشیاز مسئوالن بکیهر یاگر مبلغ پرداخت.ندیوارده را جبران نماخساراتدیمسئول هستند و با

را خواهد گریمسئوالن دایئولمسه بمبلغ اضافه حق مراجعهه نسبت بردیگیاو تعلق متیسهم مسئوله که ب
.داشت

راهنمايعلت خطاه تصادم ب-166ماده

راهنما اتفاق افتد ولو يعلت خطاه است که تصادم بيجارزینيدر مواردشیمقرر در مواد پيهاتیمسئولحکم
.باشدیآنکه استفاده از راهنما قانوناً الزام

خساراته مربوط بيدعاو-167ماده

ایدو نینفس تصادم بستینیخاصفاتیانجام تشراییاعتراض قبله از تصادم منوط بیمطالبه خسارت ناشحق
.مسبب تصادم اثبات گرددریتقصنکهیمگر استینریمثبت تقصییتنهاه بیچند کشت

خساراته مربوط بيطرف دعو-168ماده

نیمالکایفرمانده و تیطرفه که موجب تصادم شده است بیآن کشتهیجبران خسارات عله مربوط بيدعاو
.شده باشدیخطائایمسئول است که مرتکب غفلت یفرمانده در صورت.اقامه خواهد شدیکشت

دگانیخسارات دیندگینماه مالک بایاقدام فرمانده -169ماده

که بر اثر یاشخاصریو فرستنده بار و سانینفع کارکنان و مسافره بتواندیمصدوم میمالک کشتایفرمانده
ریحقوق ساموردنیدر ایمالک کشتایاقدام فرمانده .عمل آورده بیاقدامات قانونانددهیتصادم خسارت د

.نخواهد بردنیرا از بنفعیاشخاص ذ

مرور زمان-170ماده

.باشدیو وقوع تصادم مخیفصل دو سال از تارنیجبران خسارات مذکور در اه مربوط بدعاويزمانمرور-الف

از کسالیرا پرداخته است تا یخود خساراتتیاز سهم مسئولشیب165بند (ج) ماده به موجبکهکسی-ب
.را از مسئول متضامن داردیاضافپرداخت حق مطالبه مبلغخیتار



فرماندهفیوظا-171ماده

اند متقابال موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر تصادم نمودهگریکدیکه با کشتی هااز کیهر فرماندهان
و کارکنان و مسافران آن گریدیکشته آن بشود در مورد کمک بمسافرانایکارکنان و اییمتوجه کشتيدیشد

دیاز آنها باکیهر نیهمچن.آورندملعه و کارکنان و مسافران آن مجاهدت بگریدیکشته بشود در مورد کمک ب
.برسانندگریکدیبه اطالعرا يرا که ترك کرده و بندر بعدينام بندرزیو بندر ثبت و نیتا حدود امکان نام کشت

.ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد بودنیات امقررتیعدم رعادر صورت

مقرراتمیتعم-172ماده

مانور) (اتیعدم انجام عملایبر اثر انجام یکشتکیخواهد بود که زینیفصل شامل جبران خساراتنیامقررات
نکهیولو اکندیوارد میمحموالت و اشخاص داخل در هر کشتایگریدیکشته مقررات بتیعدم رعااینیمع

.نشده باشدجادیایدو کشتنیبیتصادم

ادریدرنجاتوکمک-ازدهمیفصل

کمک و نجات-173ماده

موجود در آنها و اءینجات اشنیکه در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنیمائیاپیدرکشتی هايه بکمک
یداخليدر آبهایرانیمخصوص کشتکشتی هايو مایاپیدرکشتی هايکهیخدمات مشابهزیبار و مسافر و نهیکرا

.باشدیفصل منیمقررات ابعتانوع خدمات و محل و وقوع آنه بدون توجه بدهندیانجام مگریکدیه نسبت ب

اجرت کمک و نجات-174ماده

ایاگر عمل کمک .باشد اجرت عادالنه تعلق خواهد گرفتدیمفجهینتينوع عمل کمک و نجات که داراهره ب
از شیبیمورد مبلغ پرداختچیآن تعلق نخواهد گرفت و در هه بیاجرتچگونهینداشته باشد هدیمفجهینجات نت
.نخواهد بودافتهینجات اءیارزش اش

عدم استحقاق اجرت-175ماده

اشخاص دینجات منع نمااتیرا از شرکت در عملیموجه اشخاصبه طورو حاً یمصدوم صریکشتصورتی کهدر
.نخواهند داشتاجرت راچگونهیهافتیمزبور حق در



ك کشدیاجرت -176ماده

ندارد مگر در موارد انجام کشدیمدكیرا که و بار آنینجات کشتایکمک و ياجرت براافتیحق درکشدكی
.منظور نشده باشدیکشدكیقرارداد ه مربوط بکه جزء تعهداتیخدمات استثنائ

مالککیه متعلق بکشتی هايکمک -177ماده

.مالک باشد تعلق خواهد گرفتکیه که متعلق بیئکشتی هاه بزیاجرت کمک و نجات نافتیدرحق

اجرتزانیم-178ماده

و در صورت می گرددمنعقد شده است پرداخت نیطرفنیکه بياجرت کمک و نجات بر طبق قراردادزانیم
دهندگان نجاتنیاجرت مزبور بمیشامل طرز تقسزیحکم ننیشد اخواهدنییدادگاه تعلهیوسه نبودن قرارداد ب

.خواهد بودباشندیمندهدهنجاتکشتی هايکه در خدمت یاشخاصریمالک و فرمانده و سانیبنیو همچن

فسخ قرارداد و کمک و نجاتایرییامکان تغ-179ماده

ریدادگاه غصیتشخه آن منعقد شده و شرائط آن بریخطر و تحت تأثنیقرارداد کمک و نجات که در حهر
موارد هیدر کل.داده شودرییتغایدادگاه باطل و لهیوسه بنیطرفازکیهر يتقاضاه عادالنه باشد ممکن است ب

اجرت مذکور ایاغفال جلب شده است و ایخدعه ایلهیقرارداد بر اثر حنیاز طرفیکیتیچنانچه ثابت شود رضا
از یکیيبه تقاضاتواندیکم است دادگاه مایو ادیالعاده زفوقافتهینسبت خدمت انجام در قرارداد ذکر شده به

.دیبطالن آن را اعالم نماایداده و رییقرارداد را تغنیطرف

اجرتنییاساس تع-180ماده

.خواهد نمودنییاجرت را تعزانیملیاوضاع و احوال هر مورد و مالحظات ذه با توجه بدادگاه

افتهینجات یمتوجه کشتکهيخطرتاهمی-کنندگان و استحقاق کمکمساعی-حاصله تیموفقجهنتی-اوالً
نجات و اتیعمليبراکهیمدتدهینجات دهنده گردینجات دهندگان و کشتو مسافران و کارکنان و بار آن و

دهیدهندگان گردمتوجه نجاتکهیمخاطراتریو ساتیو خسارات وارده و عواقب مسئولنههزی-کمک صرف شده 
و نجات افراديبرایدر کشتاناًیاحکهیراتییکار رفته و باالخره تغه نجات بيبراکهیوسائل و لوازمارزش-

.اموال صورت گرفته است

افتهینجات اءیارزش اشزانمی-اًیثان

.عمل خواهد شدبیترتنیمهبهزین178شده در ماده ینیبشیاجرت پمیمورد تقسدر



دهندگان نجاتایکمک شده باشد و اینجات اتیدهندگان موجد عملنجاتيخطاایریتقصصورتی کهدر
کمکایدهندگان نجاتتواندیباشند دادگاه مدهیگردگریمزورانه داعمالایاخفاء اموال و ایيمرتکب دزد

يهاتیمسئولریرافع سامادهنیاه حکم مربوط بیدهد وللیاجرت را تقلایو دیکنندگان را از اجرت محروم نما
.آنان نخواهد بود

اجرت نجات اشخاص-181ماده

در کهینجات دهندگان.اجرت نخواهند بودچگونهیپرداخت هه است ملزم بافتهیجان آنها نجات کهیاشخاص
سهم افتیاند مستحق درنجات اشخاص انجام دادهيبرایحادثه خدماتکیه نجات مربوط بایکمک اتیعمل

.متعلقات آن هستندریو بار و سایدهندگان کشتنجاته بیپرداختاز اجرتیمتناسب

یامدادرسانفهیوظ) 1391یاصالح(-182ماده

ارائه يآن نشود، برانانیو سرنشیمتوجه کشتيجديکه خطریموظف است در حد امکان و در صورتفرمانده
خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دیدر معرض تهدایدر خطر و ایکه در دریبه هر شخصيضروريکمکها

.دهد

مرور زمان-183ماده

نجات محسوب ایعمل کمک و انیپاخیفصل دو سال است و شروع آن از تارنیاه مربوط بيمرور زمان دعاومدت
.می شود

دریاییخسارات-دوازدهم فصل

دریاییانواع خسارات -184ماده

.بر دو نوع است: خسارات مشترك و خسارات خاصدریاییخسارات

دریاییخسارات مشترك -185ماده

حفظ و سالمت يبرايارادبه طورکهیالعاده و خساراتعبارت است از مخارج فوقدریاییمشترك خسارات
.استوجود آمدهه و مسافر و بار آن بیکشت



خسارات خاص-186ماده

و آن قسمت یحساب کشته خسارات بنیا.نشده خسارات خاص استحیتصر185در ماده کهدریاییخسارات
.می گرددنموده است منظور نهیهزجادیاایو دهیکه خسارت دیکشتياموال روریساایاز کاال 

دریاییخسارات مشترك مینحوه تقس-187ماده

يقراردادهابه موجبخسارات و طرز محاسبه آن ینسبمیو تسهنییتعبیو ترتدریاییخسارات مشترك موارد
و میتنظیالمللنیخواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بيانامهآئین خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق

.خواهد شدبیتصو

دریاییدادگاه-زدهمیسفصل

دریاییدادگاه -188ماده

يدادگاههالیمربوط به تشکیقانونحهیقانون النیابیتصوخیماه از تار3مکلف است ظرف يدادگستروزارت
قانون را نیاياز اجرایناشيدعاوهیبه تخلفات و اختالفات و کلیدگیرسطرز آنها وتیو حدود صالحدریایی

.بگذاردرااجبه موقعنیمجلسيمشترك دادگسترونیسیکمبیو پس از تصومیتنظ

دریاییکارشناسان امور -189ماده

یفنتیباشند و صالحیو تجارب کافیاختصاصیمدرك علميداراکهیکساننیاز بدریاییامور کارشناسان
را به اداره طیسازمان اشخاص واجد شرا.گردندیشود انتخاب میگواهیرانیآنها از را طرف سازمان بنادر و کشت

صادر یرسمیکارت کارشناسآنهاتیصالحصیو اداره مزبور پس از تشخکندیمیمعرفيوزارت دادگستریفن
د.خواهد نمو

متفرقهمقررات-چهاردهم فصل

جرائم) 1391یاصالح(-190ماده

، )27، ()26، ()25، ()24، ()21، ()20و قسمت اول ماده () 19، ()17، ()14، ()7، ()2صورت تخلف از مواد (در
تا الیر) 50,000,000(ونیلیاز پنجاه مينقديدادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزا) 146و () 46(



بیباشد تعقگریدییمشمول قانون جزافو اگر عمل متخلدینمایمحکوم مالیر) 500,000,000(ونیلیپانصد م
.ردیگیاو طبق قانون مزبور صورت م

دریاییمهیب-191ماده

.دینمامیتقدنیمجلسه و بمیرا تنظدریاییمهیمکلف است طرح قانون بدولت

یکشته و اسناد مربوط بنامهیمرجع صدور گواه-192ماده

صدور هر نیو همچنیو فرمانده و افسران و کارکنان کشتیکشته و پروانه مربوط بیهر گونه سند و گواهصدور
سازمان بنادر و تیقانون ضرورت داشته باشد در صالحنیايمناسبت اجراه بکهيگریدیگونه سند و گواه

.خواهد بودیرانیکشت

یاجرائيهانامهآئین -193ماده

به موقعرانیوزئتیهبیو پس از تصوهیمربوطه تهيهاقانون از طرف وزارتخانهنیایاجرائيهانامهآئین هیکل
.می شوداجرا گذارده 

الزم خیظرف سه ماه از تاریو اصالحیموضوع مواد الحاقییاجراينامه هانییآ)1391ی(الحاق-تبصره
أتیهبیشود و به تصویمهیتهيو دادگستريراه و شهرسازيوزارتخانه هالهیقانون به وسنیاالجراءشدن ا

.رسدیمرانیوز

نشدهینیبشیموارد پ-194ماده

خواهد یالمللنینشده است مالك اصول و عرف بینیبشیپیمملکتنیقوانریساایقانون و نیدر امواردي کهدر
.بود

به موجبو نود و چهار ماده که کصدیمشتمل بر چهارده فصل و رانیاییایفوق راجع به قانون دریقانونحهیال
ارجاع شده نیمشترك مجلسونیسیو به کممیتقدیمليبه مجلس شورا1342آذر ماه ستمیماده واحده مصوبه ب

بنا به مدلول ماده دیمزبور رسونیسیکمبیتصوه بیبا اصالحات1343ماه وریشهر29کشنبهیروز خیبود در تار
یینهابیاست تا تصومهیاز آن ضمياکه نسخهنیمشترك مجلسونیسیواحده مذکور در فوق متن مصوب کم

.باشدیقابل اجرا منیمجلس


