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 قاونن دریایی

 ۲۹/۶/۱۳۴۳مصوب 
 ۱۶/۸/۱۳۹۱با اصالحات و الحاقات 

 تابعیت و بثت کشیت –فصل اول 

 تابعیت –قسمت اول 
 شرایط تابعیت کشتی (۱۳۹۱اصالحی ) (۱ماده 

آن  اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد( که ظرفیت غیر خالص ثبت شدههر کشتی دریاپیما ) – ۱
واجد شرایط ذیل باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون بثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پـرچم تن و ۲۵حداقل 

 .جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد
رانی باشد باید اعم از طبیعی و حقوقی( تعلق داشته باشد و در صورتیکه کشتی متعلق بشرکت ایکشتی باشخاص تابع ایران ) –الف 

کشتی باید بر طبق مقررات این فصل بثبت  –درصد سرمایه واقعی آن متعلق باتباع ایرانی باشد. ب  ۵۱نام بوده و حداقل سهام آن با
 .برسد

ا اعم از طبیعی یا حقوقی( که بامر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یکشتیهای نفتکش متعلق باشخاص ) – ۲
نفتی اشتغال دارند میتوانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا بدرخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و محصوالت

 .تابعیت ایران را تحصیل کنندکشتیرانی بثبت رسیده و

 تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی (۲ماده 
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مالک کشتی باید بهزینه خود اتباع ایرانی ورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکنست در ص
برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی را برای کار در کشتی تربیت کند و بتدریج آنانرا بجای کارکنان خارجی در کشتی بکار گمارد. 

حال میبایست در بمورد اجرا گذاشته میشود ولی در هر تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور
مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی عرض چهار سال از تاریخ قبول تابعیت ایران الاقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند. 

  .عاف خواهند بودکشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی م

 آموزشگاه دریائی (۳ماده 

وزارت اقتصاد مکلفست ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون آموزشگاه تربیت کارکنان دریانوردی بازرگانی را در یکی از 
  .تأسیس نمایدبنادر جنوب

 مرجع صدور گواهی تابعیت (۴ماده 

 .باشدکشتیرانی میمرجع صدور گواهی تابعیت کشتی سازمان بنادر و 

  اندکشتیهائی که در ایران ساخته شده (۵ماده 

تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی  ۲۵شود و ظرفیت آن حداقل هر کشتی که در ایران ساخته می
  .شودایرانی تلقی می

 کشتیرانی ساحلی (۶ماده 

کاپوتاژ( منحصرًا متعلق بکشتیهای ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم بنا به ایران ) کشتیرانی بقصد تجارت بین بنادر و جزایر
  .کشتیرانی اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر گرددپیشنهاد سازمان بنادر و

  تغییر تابعیت (۷ماده 

نامه مقررات مربوط بخروج از تابعیت در آئینهد. مالکی که کشتی او در ایران بثبت رسیده است میتواند تابعیت کشتی خود را تغییر د
 .این قانون تعیین خواهد گردید

  بثت کشیت –قسمت دوم 
 تأسیس اداره مرکزی ثبت کشتیها (۸ماده 

 .اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس میگردد
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 درخواست ثبت (۹ماده 

های فنی در دو نسخه تنظیم و اینده او تقاضای ثبت را بضمیمه اظهارنامه و گواهینامهبرای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نم
مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را باطالع سازمان کشتیرانی تسلیم نماید. بسازمان بنادر و

ی بطور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات کشتمذکور برساند و در صورت تأیید آنرا در دو سینه و پاشنه
اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات بثبت کشتی اقدام مربوطه نقش و یا نصب نماید. 

  .میکند

  اظهارنامه (۱۰ماده 

 :ای حاوی نکات زیر تسلیم نمایدت کشتی مستندات مالکیت با اظهارنامهمالک کشتی یا نماینده او باید بضمیمه تقاضانامه ثب
نوع  –تعداد پلها و دکلها و دودکشها  –ابعاد و ظرفیتها  –تاریخ و محل ساختمان  –جنس بدنه کشتی  –توان قوه محرکه  –نام کشتی 

حل اقامت مالک یا مالکین و سهم هر یک از مالکین دیزل انرژی اتمی و غیره( عالئم مشخصه نام و تابعیت و م-بخار قوه محرکه )
 .کشتی

 سند ثبت کشتی (۱۱ماده 

سند ثبت کشتی گواهینامه ایست که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه بنام کشتی تنظیم و 
 :ثبت کشتی نکات زیر قید میگرددصادر میشود. در سند

ظرفیت و نوع  –طول و عرض و آبخور کشتی  –تعداد پلها و دکلها  –بندی طبقه –و تاریخ ساخت کشتی  محل –نام بندر ثبت کشتی 
 .نام مالک و شماره کشتی –مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی -کشتی 

  ترتیب ثبت و نگهداری آن –امضاء سند ثبت کشتی  (۱۲ماده 

 .او و همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی برسد سند ثبت کشتی باید بامضاء مالک و یا نماینده

 حق الثبت (۱۳۹۱اصالحی ( )۱۳ماده 

 :حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود به شرح زیر است

 الف ـ حق الثبت

 .ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل بیست میلیون ) ۵۰۰برای کشتیهای کمتر از 
 .ریال( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سی میلیون ) ۱۰۰۰تا  ۵۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۴۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل چهل میلیون ) ۱۵۰۰تا  ۱۰۰۱برای کشتیهای 
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 .ریال( ۶۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل شصت میلیون ) ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۸۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل هشتاد میلیون ) ۲۵۰۰تا  ۲۰۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد میلیون ) ۳۰۰۰تا  ۲۵۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و بیست  ۴۰۰۰تا  ۳۰۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و چهل میلیون ) ۵۰۰۰تا  ۴۰۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و شصت میلیون ) ۶۰۰۰تا  ۵۰۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰الص ثبت شده معادل یکصد و هشتاد میلیون )تن ظرفیت غیرخ ۷۰۰۰تا  ۶۰۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست میلیون ) ۸۰۰۰تا  ۷۰۰۱برای کشتیهای 
 .ریال( ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و بیست میلیون ) ۹۰۰۰تا  ۸۰۰۱برای کشتیهای 

 .ریال( ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و چهل میلیون ) ۱۰۰۰۰تا  ۹۰۰۱ی برای کشتیها
 .ریال( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تن به باال ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سیصد میلیون ) ۱۰۰۰۱برای کشتیهای از 

 .استحق الثبت مندرج در بند )الف( ( %۵۰ب ـ حق تجدید ثبت کشتیها به مأخذ پنجاه درصد )

 ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات( ۴.۰۰۰.۰۰۰پ ـ هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه ها مبلغ چهار میلیون )
 .کشتی یا اجزای آن می باشد

 .حق الثبت همان کشتی است( %۳۰ت ـ هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ سی درصد )

 هاتغییرات در ظرفیت کشتی (۱۴ماده 

هر گونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید کتبًا باطالع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد اینگونه تغییرات نیز باید 
 .کشتیها و در سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید گردددر دفتر رسمی ثبت

 های فنی کشتیگواهینامه (۱۵ماده 

های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از مراجع ه ثبت برسد که گواهینامهکشتی در صورتی ممکن است در ایران ب
 .که صالحیت آن مورد قبول سازمان بنادر و کشتیرانی است صادر شده باشدالمللیصالحیتدار بین

 گواهینامه ثبت موقت (۱۶ماده 

های فنی صادره از طرف یکی از ر و کشتیرانی باستناد گواهینامهنمایندگان کنسولی ایران میتوانند با کسب اجازه از سازمان بناد
المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه ثبت موقت جهت کشتیهائیکه در ایران به ثبت خواهند رسید صادر بینموسسات صالحیتدار

در ایران جهت انجام تشریفات ثبت های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت کشتی بیکی از بنااعتبار این گونه گواهینامهنماید. 
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رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید یاداره]به اداره[ ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود و نباید از ششماه تجاوز کند. 
 .کشتیرانی تسلیم شودارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید بسازمان بنادر و

 م ثبت کشتیآثار عد (۱۳۹۱اصالحی ) (۱۷ماده 

در مورد ماده فوق چنانچه کشتی بموقع بثبت نرسد و یا اسناد قبلی بموقع تسلیم نگردد کشتی حق بر افراشتن پـرچم جمهوری 
این قانون بپرداخت جریمه محکوم و موظف به تسلیم  ۱۹۰مالک کشتی بر طبق مقررات ماده اسالمی ایران را نخواهد داشت و

 .الرعایه نخواهد بودالزماین ماده در مورد اسناد مفقود باشد .مفادباسناد کشتی می

 کشتیهای در دست ساختمان (۱۸ماده 

این قانون( باید موقتًا بثبت برسد و گواهینامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد.  ۵موضوع ماده کشتیهای در دست ساختمان )
ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به  ای مشتمل بر شمارهکارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه

پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک گردید گواهینامه ثبت موقت کشتیرانی تسلیم نماید. سازمان بنادر و
 .باطل و مسترد خواهد شد

 تغییر در ساختمان کشتی (۱۹ماده 

هارنامه جدیدی باید بسازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران تسلیم و در صورت تغییر اساسی در ساختمان کشتی اظ
راجع به ضرورت تغییرات مذکور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسیدگی بمدارک اظهارنامه اقدام توضیحات کافی فنی

ن کنسولی ایران تسلیم شود مقامات مزبور مکلفند در صورتیکه اظهارنامه مزبور بنمایندگاباصالح اسناد مربوطه خواهد نمود. 
المللی هرگاه متقاضی اسنادی بتصدیق مقامات صالحیتدار بینارسال دارند. اظهارنامه را در اسرع وقت بسازمان بنادر و کشتیرانی

دام باصالح اسناد مربوطه خواهد اسناد مزبور اقکه مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ارائه نماید اداره ثبت کشتی باستناد
 .نمود

  احکام و قرارهای قضائی (۲۰ماده 

باستثنای حقوق ممتاز( باید در دفتر ثبت االجرا صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد )هر گونه قرار یا آراء الزم
فوق اگر در انجام وظیفه در اینمورد تسامح نمایند بکیفر  مأمورین مکلف بثبت و انعکاس دادن مراتبقید گردد. کشتی و اسناد آن

هر گاه ثابت شود که مأموری تعمدًا از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده شد. این قانون محکوم خواهند ۱۹۰مقرر در ماده 
  .دخسارت ناشیه از این عمل خواهد بواست مجازات او از ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و پرداخت

 ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتیهای ایرانی (۱۳۹۱اصالحی ) (۲۱ماده 

 :در موارد ذیل ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب میگردد
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 .در صورتیکه شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پـرچم جمهوری اسالمی ایران از بین رفته باشد (۱
 .ا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشددر صورتیکه کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریائی و ی (۲
 .در صورتیکه کشتی متالشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد (۳
 .در صورتیکه مالک کشتی را رها کرده باشد (۴

ت و تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی باید توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از دادگاه دریائی بعمل آید در موارد فوق سند ثب
 .منتها ظرف سی روز به اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد گرددتابعیت کشتی باید

 صدور المثنی –فقدان اسناد  (۲۲ماده 

ای حاکی از ارنامهدر صورتیکه سند ثبت کشتی مفقود شده باشد مالک باید فورًا مراتب را بسازمان بنادر و کشتیرانی اعالم و اظه
 .سازمان بنادر و کشتیرانی پس از رسیدگی المثنی سند ثبت کشتی را صادر خواهد نموددارد. این موضوع تسلیم

 تغییر نام کشتی (۲۳ماده 

ت نام کشتی ممکن است بنا بتقاضای مالک تغییر یابد و در اینمورد سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند با تعویض نام کشتی موافق
های کثیراالنتشار مرکز متقاضیان تغییر نام را در سه نوبت بفواصل یکماه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامهکند و بهزینه
گهی نماید.  چنانچه کشتی در رهن باشد موافقت مرتهن در تغییر نام ضروری است و تغییر نام اثری در حقوق او و سایر اشخاص آ

 .ذینفع نخواهد داشت

  انتقاالت و معامالت کشتی (۲۴ده ما

ثبت کلیه انتقاالت و معامالت و اقاله راجع بعین کشتیهای مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتیکه مدت آن زائد  –الف 
اسناد و  داخل کشور اجباری است و منحصرًا وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبتبر دو سال باشد در

میشود و در صورتیکه معامالت مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق امالک کشور اجازه مخصوص دارند انجام
کنسولی ایران بمحل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده 

 ازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعالم شودروز به س ۱۵منعکس و ظرف 

ای در سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقاالت و معامالت مزبور را در اداره کل ثبت اسناد و امالک نماینده –ب 
 .منعکس خواهد نموددفاتر خود

ست اعم از اینکه انتقال اداری ]ارادی[ یا قهری باشد فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده ا –ج 
 .نمیدهد بشرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده یک این قانون و شرائط دیگر رعایت شودتغییری در تابعیت کشتی

 .کلیه معامالت مربوط بفروش انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد-د 
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الک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از کشور برهن گذاشته است نمیتواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه م –ه 
 .در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بودبدون تأمین حق مرتهن کشتی خود را بفروش رساند. مرتهن یا

مورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند عالوه بر مجازاتهای مقرره] در ماده دفاتر اسناد رسمی و یا مأ –و 
نامه اجرائی مربوط به این ماده بوسیله سازمان بنادر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهند بود. آئیناین قانون[ ۲۰

  .ت وزیران خواهد رسیدو بتصویب هیأکشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم

 آگهی فروش کشتی (۱۳۹۱اصالحی ) (۲۵ماده 

در مورد فروش کشتیهای تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه 
گهی نماید. هزین گهی ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله های کثیراالنتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آ ه آ

 .را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد

 حق بازرسی اسناد کشتی (۲۶ماده 

مأمورین مجاز دولت میتوانند در هر موقع به اسناد کشتی رسیدگی نمایند. در صورتیکه فرمانده کشتی از ارائه اسناد خودداری نماید 
 .این قانون محکوم بپرداخت جریمه نقدی خواهد شد ۱۹۰ماده طبق مقررات بر

 اظهارات خالف واقع (۲۷ماده 

این قانون با او  ۱۹۰هر گاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اظهارات غلط و خالف واقع بنماید دادگاه بر طبق مقررات ماده 
  .رفتار خواهد کرد

 اورهاثبت کشتیها و شن (۲۸ماده 

ها و شناورهائیکه مشمول مقررات این قانون نیستند طبق مقرراتی که از طرف هیئت وزیران تصویب و بمورد اجراء ثبت کشتی
 .خواهد گرفتگذاشته میشود انجام

 کنید کلیک اینجا ایی ایرانقانون دری( ۲۸نامه اجرایی ماده )برای مشاهده آیین

  حقوق ممتاز –فصل دوم 
 حقوق ممتاز (۲۹ماده 

حقوق مشروحه ذیل نسبت بکشتی و نسبت بکرایه حمل در سفریکه این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت بملحقات کشتی و 
 :که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی میشود( ۳۵موضوع ماده حمل )ملحقات کرایه

http://www.ekhtebar.com/?p=31134&preview=true
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های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران بمنظور حفاظت کشتی یا فروش آن و تقسیم حاصل هزینه (۱
آمده و همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتیرانی قانونًا باید پرداخت گردد و سایر فروش بعمل

 .حفاظت کشتی پس از ورود بآخرین بندرهمچنین هزینه حقوق و عوارض عمومی مشابه و

 .ملوانان و سایر کارکنان کشتی –مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده  (۲

 .اجرت و هر گونه پرداخت مربوط بنجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریائی که بعهده کشتی است (۳

نی همچنین خسارات وارده بتأسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راههای خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرا ( ۴
کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده بمسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کاالی آبی قابل

 .کشتی و اثاث مسافرین

خارج از بندر پاپگاه]پایگاه[ بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین  مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در (۵
حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام میدهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار احتیاجات واقعی از نظر

 .یمانکار دیگری باشدتعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پکننده مایحتاج کشتی یافرمانده و یا تدارک

نمایند هرگاه اطالع داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطالع اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می
 .مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شدحاصل کنند که فرمانده

  زرجحان حقوق ممتا (۳۰ماده 

حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت بحقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان 
 .دارد

 کیفیت مطالبه حقوق ممتاز (۳۱ماده 

ن توجه صاحبان حقوق ممتاز میتوانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدو
ولی در هر مسئولیت مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند. بمقررات تحدید

 .حال سهمی که از حاصل فروش بآنها میرسد از آنچه در مقررات فصل مذکور مصرح است بیشتر نخواهد بود

 آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز (۳۲ماده 

عدم پرداخت حقوق ممتاز ذینفع میتواند بوسیله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا در صورت 
 .بآن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نمایدکشتی که نسبت
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روز از تاریخ ابالغ  ۱۵دادگاه درخواست و مدارک آن را بخوانده ابالغ و بعالوه بمنظور اطالع اشخاص ذینفع خالصه آنرا در ظرف 
گهی مینماید.  ۵)هر  گهی  ۱۵پس از انقضای روز یکبار( در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیراالنتشار مرکز آ روز از تاریخ آخرین آ

صحت دعوی هرگاه استیفای نماید و در صورت احرازدادگاه بدادخواست و اعتراضات واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می
دارد خواهد البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه دستور بفروش اموالیکه نسبت بآن حقوق ممتاز وجودسایر اموال سهلطلب از 

در صورتیکه دادگاه دستور بفروش کشتی صادر نماید این دستور سه نوبت متوالی داد. رأی دادگاه بجز فروش کشتی قطعی است. 
شد محکوم علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یکماه نتشار مرکز منتشر خواهددر روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیراال 

گهی در صورتیکه معادل محکوم به وجه نقد در صندوق تواند به رأی دادگستری یا تضمین بانکی بسپارد میاز تاریخ انتشار آخرین آ
شد و رائیکه پس از رسیدگی باعتراض ی باعتراض متوقف خواهدمزبور اعتراض نماید در اینصورت اجرای حکم دادگاه تا پایان رسیدگ

 .العاده و خارج از نوبت انجام میشودرسیدگی در هر دو مرحله بطور فوقصادر میشود قطعی است. 

 کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن (۳۳ماده 

دخواست بدارندگان حقوق مزبور نیز در صورتیکه نسبت بکشتی عالوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ابالغ دا
نسبت بفروش و تقسیم  ۳۲اند ظرف یکماه مقرر در ماده از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شدهالزمست. هرگاه پس

 دربدوًا حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا حقوق سایرین تأدیه خواهد شد.  ۳۷و  ۳۶رعایت مواد وجوه حاصل از آن توافق نشود با
  .صورت عدم دسترسی بهر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه بنام آنها در صندوق ثبت اسناد و امالک تودیع خواهد شد

  مطالبات ممتاز مؤسسات دولتی (۳۴ماده 

مطالبات ممتاز مربوط بمؤسسات دولتی آنچه مربوط باعمال تصدی دولت است طبق مقررات این قانون و آنچه مربوط باعمال 
 .است طبق مقررات مربوط بوصول مالیاتها وصول خواهد شدت دولتحاکمی

  ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل (۳۵ماده 

 :عبارتست از ۲۹ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل مندرج در ماده 
ن کرایه حمل که غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده بکشتی که جبران نشده باشد و یا خسارات از دست داد )۱

 .میگرفته استبکشتی تعلق
سهم مالک کشتی بابت خسارات مشترک دریائی ناشی از زیانهای مادی وارده بکشتی که جبران نشده و یا خسارات از دست  (۲

 .حمل که بکشتی تعلق میگرفته استدادن کرایه
کسر وجوهی که باید در اینمورد بفرمانده و سایر الزحمه مالک کشتی بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر پس از حق (۳

وجوه پرداختی بابت حمل و احیانًا وجوهی که بر طبق مقررات مذکور در فصل خدمت کشتی هستند پرداخت شود. اشخاصی که در
و جوائز و  متعلقه بمالک کشتی بابت قراردادهای بیمهپنجم این قانون قابل پرداخت باشد نیز در حکم کرایه حمل است: وجوه
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بینی شده بنفع اشخاصی که در حقوق ممتاز پیششود. کمکهای ملی جزء ملحقات کشتی یا ملحقات کرایه حمل محسوب نمی
سفرهائی است که کشتی در مدت شامل تمام کرایه حمل ناشی از کلیه ۲۹از ماده  ۲خدمت کشتی هستند بدون رعایت مفاد بند 

  .ام داده استاعتبار همان قرارداد استخدام انج

  حق تقدم مطالبات (۳۶ماده 

مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی شود. مطالبات مختلف مربوط بیک واقعه همزمان فرض می
از حیث باشد با مطالبات مربوط بآخرین سفر است ولی مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده

که در یک ردیف هستند دارای حقوق ممتاز متساوی میباشند و در  ۲۹مطالبات مذکور در بندهای ماده امتیاز مساوی خواهد بود. 
مطالبات مربوط بیک سفر بترتیب به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم خواهد شد. صورت عدم کفایت برای تأدیه وجوه مطالبات

بترتیب عکس تاریخ ایجاد  ۲۹ماده  ۵و  ۳مطالبات مندرج در هر یک از بندهای حق ممتاز خواهد بود. مشمول  ۲۹مندرج در ماده 
 .پرداخت خواهد شد

 حق ممتاز در مورد هزینه انتقال بقایای کشتی (۳۷ماده 

انتقال آنها و رفع  در مواردیکه کشتی یا شناورهای مغروق یا مصدوم و یا بقایای آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از
سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند آنها را بهزینه خود] به[ محل مناسبی انتقال داده و در صورت عدم پرداخت موانع خودداری نماید

دم این قانون و مق ۳۶و  ۲۹توقیف و بفروش رسانیده و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد های مربوطه از طرف مالک آنها راهزینه
 .بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین نماید

 آثار انتقال مالکیت (۳۸ماده 

  .انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت

  مدت مرور زمان (۳۹ماده 

ست خواهد داد. دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یکسال در مقام استیفاء حقوق ممتاز بر نیاید حق امتیاز خود را از د –الف 
 .مدت مزبور شش ماه است ۲۹ماده  ۵مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند در مورد

 :شروع مدت مذکور بترتیب ذیل است –ب 
 .الزحمه مربوط به کمک و نجات در دریا از روزیست که عملیات مربوط به آن خاتمه مییابددر مورد حق (۱
 .تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزیستکه خسارت وارد شده است در مورد خسارات ناشی از (۲
در مورد فقدان یا خسارات محموالت و اثاث از روزی استکه محموالت یا اثاث تحویل داده شده و یا بایستی تحویل داده شده  (۳

 .باشد



  قاونن دریایی  

11 
 

 .از روزیست که طلب ایجاد شده است ۲۹ماده  ۵بینی شده در بند در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش (۴
 .در سایر موارد از روزی استکه دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل مطالبه باشد ( ۵

تابع حکم این ماده نیست و قابل مطالبه  ۲۹ماده  ۲الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند ج( تقاضای مساعده یا وجوه علی
 .تلقی نمیشود

های فوق اه توقیف کشتی در دریای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعیست مقدور نباشد دادگاه میتواند مهلتهر گ(د
 .ایجاد طلب حداکثر برای مدت سه سال تمدید نمایدرا از روز

یا نمایندگان مالک  حق رجحان نسبت بکرایه حمل کشتی تا زمانی ممکن استکه کرایه وصول نشده یا وجوه آن در ید فرمانده(ه
 .نسبت بملحقات کرایه حمل نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شدکشتی باشد.

 تعمیم مقررات (۴۰ماده 

برداری شده و یا وسیله مستأجر اصلی مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهائیکه توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره
جرا است باستثنای مواردیکه از مالک بطور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت اال گیرد نیز الزمبرداری قرارمورد بهره

 .نداشته باشد

 حق رجوع بفروشنده (۴۱ماده 

گهی فروش کشتی موضوع ماده   .حق رجوع بفروشنده را خواهند داشت ۲۵دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آ

 رهن کشت –فصل سوم 
 هن کشتیر  (۴۲ماده 

برداری نیز وسیله کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. سند رسمی باید

 .شودکه برای تحرک و دریانوردی بکار برده میموتورها و کلیه وسائلی خواهد بود –سکانها  –نگرها ل -دوارها –دکلها  –کشتی بدنه 

 سند رهن (۴۳ماده 

 .در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سر رسید آن صراحتًا قید گردد

 حق رهن (۴۴ماده 

 .حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود
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  ماهیت حق رهن (۴۵ماده 

 .بینی شده استحق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمیرود مگر در مواردیکه بموجب این قانون پیش

 حق رجحان بستانکاران مقدم (۴۶ماده 

هند داشت، در موقع تنظیم چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خوا
خصوصیات معامالت قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی سند باید کلیه

آن اطالع دارد کتبًا بمرتهنین اعالم دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده مربوط بکشتی مورد رهن را که از
محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بالفاصله حال و بدرخواست مرتهن از  ۱۹۰لف ورزد بر طبق مقررات ماده تخ

  .اموال راهن استیفاء میشود

 مرهونه متعدد (۴۷ماده 

از  در صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی
 .مشخص مربوط بآن دین بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شوددین کشتی مرهونه

 ثبت معامالت رهن کشتی (۴۸ماده 

 .این قانون صورت خواهد گرفت ۲۴ثبت معامالت رهن کشتی و فک آن بموجب ماده 

  (۱۳۹۱اصالحی ) (۴۹ماده 

 :مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شودحق الثبت معامالت 

 ریال( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون ) ۵۰۰تا 
 ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون ) ۱۰۰۰تن تا  ۵۰۱از 
 ریال( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون ) ۵۰۰۰تن تا  ۱۰۰۱از 
 ریال( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰الص/ سی میلیون )تن ظرفیت خ ۱۰۰۰۰تن تا  ۵۰۰۱از 
 ریال( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰تن به باال ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون ) ۱۰۰۰۱از 

مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با پیشنهاد وزیر راه و  ـ۱تبصره
 .بار قابل تعدیل است شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک
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از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و ( %۳۰سی درصد ) ـ۲تبصره
زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط 

 .یدپیش بینی نما

 تقاضای فروش کشتی بعلت عدم پرداخت دین (۵۰ماده 

تواند از دادگاه چنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگرانست سررسید و دین مربوطه بآن پرداخت نگردد ذینفع می
روز از تاریخ ابالغ  ۱۵ف کشتی را بنماید. دادگاه دادخواست را بطرف و سایر بستانکاران ابالغ و خالصه آنرا ظر تقاضای فروش

گهی مینمایدروز یکبار( در روزنامه۵هر)   .رسمی و یکی از جراید کثیراالنتشار مرکز آ

گهی بدهکار حاضر بپرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین  ۱۵چنانچه ظرف  روز از تاریخ آخرین آ
العاده بدادخواست رسیدگی نموده پس از احراز صحت مدارک خواهان حکم در وقت فوق رهونه]مرهونه[ موافقت ننمایند دادگاه

 .فروش صادر مینماید

  کیفیت فروش کشتی( ۵۱ماده 

هرگاه حکم فروش کشتی بتوسط دادگاه صادر گردد کیفیت فروش کشتی بدینقرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی باضافه 
و حق مرتهنین که بموقع مطالبه شده است شروع میگردد. چنانچه کشتی بفروش نرسد  ۲۹ممتاز مندرج در ماده کلیه مطالبات

تقاضای انتقال عین مرهونه  ۳۶ممتاز و حقوقی که بموقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده مرتهن میتواند با پرداخت مطالبات
 .حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را بخود بنمایند مطالبات ممتاز ورا بخود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت

در صورتیکه عین مرهونه بمبلغ بیشتری بفروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت 
 .دیع خواهد شدبستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأدیه یا بنام آنها به حساب صندوق ثبت در بانکملی تومیشود و حقوق

  باربری دریائی –فصل چهارم 
 تعاریف (۵۲ماده 

 :اصطالحاتی که در این فصل بکار رفته دارای معانی زیر است
کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است متصدی باربری بطور کلی بمالک یا اجاره –متصدی باربری  (۱

 .شوداطالق می
قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کاال  –ری قرارداد بارب (۲

است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که باستناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی از طریق دریا
 .مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی میگرددباربری و دارنده بارنامه یا سمند
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بار شامل هر گونه محموله اعم از اموال و اشیاء و هر کاالی دیگری میباشد باستثناء حیوانات زنده و بارهائیکه بر طبق مفاد  –بار  (۳
 .ده باشدباربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عماًل هم بدینترتیب حمل شقرارداد 

 .ای اطالق میشود که برای حمل بار در دریا بکار رودکشتی بهر وسیله –کشتی  (۴
فرستنده بار شخصی است که با متصدی باربری قرارداد باربری تنظیم مینماید و بار را برای حمل بکشتی تحویل  –فرستنده بار  (۵

 .میدهد
 .ارنامه حق دریافت بار را داردتحویل گیرنده شخصی است که بموجب ب –تحویل گیرنده  (۶
بارنامه دریائی سندیست که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای  –بارنامه دریائی  (۷

 .تعیین شده امضاء گردد و بموجب آن تعهد شود بار توسط کشتی بمقصد حمل و بتحویل گیرنده داده شوداین منظور
 .رسید دریافت بار استریائی یا اسناد مشابه آن بمنزله بارنامه د

 .از زمانیکه بار در کشتی بارگیری شده تا زمانی که از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب میشود –مدت حمل  (۸
ارگیری کرده است بارگیری بطور معمول از زمانی شروع میشود. که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده ب –بارگیری و تخلیه  (۹

بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسائل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه بمنظور
فته فرود یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله و یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گر میزمانی خاتمه

  .آورد

 مسئولیت و وظائف متصدی باربری( ۵۳ماده 

در هر قرارداد باربری مسئولیت تعهدات حقوق و معافیت از مسئولیت های متصدی باربری در مورد بارگیری  ۵۷با توجه بمفاد ماده 
 .ین فصل خواهد بودمواظبت و تخلیه بار بشرح مواد مندرج در ا –محافظت  –باربری  –کردن انبار –جابجا کردن  –

 وظایف متصدی باربری (۵۴ماده 

 .متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت های الزم را بشرح ذیل بعمل آورد (۱
 .کشتی را برای دربانوردی ]دریانوردی[ آماده کند –الف 

 .ردکارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را بطور شایسته تهیه و فراهم آو  –ب 
 .گیرد مرتب و آماده کندها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که برای حمل کاال مورد استفاده قرار میانبارها و سردخانه –ج 

 –حمل  –جابجا  –متصدی باربری موظف است با کمال دقت و بنحو مطلوب محموالت را بارگیری  ۵۵با توجه بمفاد ماده  (۲
 .مواظبت و تخلیه نماید-محافظت 

بار پس از وصول و قبول مسئولیت کاال متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستنده (۳
ایکه جهت شناسائی بار عالئم مشخصه –الف موظف است بارنامه دریائیکه در آن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید. 
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است مشروط بر اینکه در مورد بار نده بار قبل از شروع بارگیری کتبًا تسلیم شدهضروری است همان عالئمی استکه توسط فرست
گرفته و یا دارای بدون روپوش عالئم مذکور بر روی بار نقش شده و یا بطور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار

 .پوشش باشد عالئم باید بطوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند
 .ها یا قطعات یا مقدار یا وزن بر حسب مورد بنحویکه کتبًا از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده استتعداد بسته –ب 
مقدار یا وزنی را قید نماید  –تعداد  –متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریائی عالئم  –ج 

 .شکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی بصحت آنها را در اختیار نداشته باشدکه صحت آنها بجهات موجه م

ج اینماده  –ب  –الف  ۳بارنامه دریائی صادر شده بشرح فوق مدرک دریافت کاال بوسیله متصدی باربری بشرح مندرج در بند  (۴
 .بودخواهد

بنحویکه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باربری مقدار و وزن بار  –تعداد  –فرستنده بار نسبت بصحت عالئم  (۵
های ناشی از عدم خسارت و هزینه –شود و موظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هر گونه فقدان شناخته میمسئول

  .صحت اظهارات مذکور بپردازد

که ناشی از قرارداد باربری است نسبت بهیچ کس غیر  حق متصدی باربری بدریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را
 .محدود نخواهد کرداز فرستنده بار

ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با در صورتیکه همزمان یا قبل از نقل مکان بار و تسلیم آن بتحویل گیرنده اخطاریه (۶
تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان بار و دادن آن بکسی که بر طبق قرارداد آن کتبًا بمتصدی باربری یا نماینده او در بندر شرح و کیفت

حمل باید بار باو تسلیم شود بمنزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریائی از طرف متصدی باربری خواهد بود مگر آنکه خالف آن ثابت 
 .سه روز پس از تحویل بار تسلیم شودچنانچه فقدان یا خسارت وارده ببار آشکار نباشد اخطار مذکور باید ظرف شود. 

در صورتیکه در موقع دریافت وضع و حالت کاال مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد 
از ادعای فقدان یا خسارت نسبت بمتصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یکسال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل بود. 

متصدی باربری و تحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیالت تحویل داده شده باشد مسموع نخواهد بود. تاریخی که بار بایستی
 .ببار وارد آمده فراهم کندمعقول جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور میرود

ایکه برای او توسط متصدی باربری فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باید روی بارنامه بعد از بارگیری بتقاضای فرستنده محموله (۷
بارگیری شده قید گردد مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبال سند یا مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داشته صادر شود جمله باربری

سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتیهای حامل بار و  ولی به اختیار متصدی بار ممکن است دراست آنرا مسترد دارد 
باربری و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی این تاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی

 .ه محسوب میگرددبارنامه دریائی بار بارگیری شداین ماده در آن رعایت شده است  ۳مشخصات است و مفاد بند 
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قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری بمنظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور  (۸
بار یا خسارات وارد بآن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظائف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و در مورد فقدان 

مزایای مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود. واهد بود. بالاثر خ
 .بیمه یا شروط مشابه آن که بنفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود

 عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی (۵۵ماده 

هیچکدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها  کشتی و متصدی باربری ( ۱
کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و در آماده نمودن

سعی و  ۵۴آن حمل میشود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده کشتی که کاال در ها و کلیه قسمتهای دیگرسردخانه
هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص اهتمام کافی مبذول نشده باشد 

 .مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند مسئولیت مینمایند ملزم اند که اعمال سعی ودیگریکه باستناد این ماده ادعای معافیت از

 کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود( ۲
غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور  –الف 

 کشتی
 و یا خطای متصدی باربری نباشدسوزی که بسبب فعل آتش –ب 
 خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی –ج 
 بلیات طبیعی –د 
 جنگ و نتایج آن –ه 
 عملیات دشمنان جامعه –و 
 بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا بسبب امر یا عمل حکام یا مردم یا مقامات قضائی –ز 
 های قرنطینهمحدودیت – ح

 .عامل یا نماینده او –فعل و یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار  –ط 
 اعتصاب و یا بستن کارگاهها و یا خودداری و یا جلوگیری از کار بطور کلی و جزئی به هر علتی که باشد –ی 
 شورش و یا اغتشاش –ک 
 ل در دریانجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموا –ل 
 ماهیت و نقائص ذاتی کاال ناشی گردد –کسر و کمبود وزن و حجم کاال و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی  –م 
 بندی کاالنقائص بسته –ن 

 نقائص و یا کامل نبودن عالئم و مشخصات –س 
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 عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد –ع 
تقصیر متصدی باربری و یا فعل و یا تقصیر عامل یا مأمور مجاز او ناشی شده باشد ولی در این هر علت دیگریکه از فعل و یا  –ف 

باربری و عامل و یا مأمور مجاز او باید ثابت کند که تقصیر و فعل آنان تأثیری در فقدان و خسارات و زیان وارده مورد متصدی
 .نداشته است

رده بمتصدی باربری و یا کشتی بهر سبب و علتی که ناشی از عمل یا تقصیر و یا غفلت فرستنده بار در مورد فقدان یا خسارات وا ( ۳
 .بار و یا عامل و یا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بودفرستنده

هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض  ( ۴
 .مقررات این فصل و قرارداد باربری نیست و متصدی باربری مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بودو تخلف از

متصدی باربری و یا کشتی هیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده بکاال مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر  (۵
د داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه واحد آن نخواهبسته کاال و یا

چنانچه اظهار مذکور در بارنامه دریائی قید شده باشد حمل بر صحت موضوع میگردد مگر آنکه خالف دریائی نیز قید شده باشد. 
 .ارالیه میتواند نسبت بآن اعتراض نمایدنمیکند و مشآن ثابت شود ولی متصدی باربری را مقید

متصدی باربری یا عامل او و یا فرمانده میتوانند با فرستنده بار نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آنچه در باال تعیین شده 
مًا و عامدًا بر خالف واقع در چنانچه فرستنده بار نوع یا ارزش جنس را عالبر اینکه از مبلغ فوق کمتر نباشد.  توافق نمایند مشروط

 .وارد ببار مسئول نخواهند بودبارنامه دریائی قید کند متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات

هر گاه متصدی باربری فرمانده و یا عامل متصدی باربری اجناس قابل اشتعال و انفجار و یا خطرناک را بدون علم و اطالع از  (۶
گاه شوند میتوانند در هر موقع و قبل از تخلیه در مقصد در هر کیفیت و نوع آن بارگیری نمایند و بعدًا از نوع و کیفیت آنها بعللی آ

ایکه ممکن است بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین هیچگونه غرامت و یا هزینهمحلی که صالح بدانند بدون پرداخت
 .بود و یا بالاثر کنندموادی ایجاد شود آنها را تخلیه و یا نا

چنانچه حمل اینگونه بار با علم و اطالع صورت گیرد و بعدًا وجود آن برای کشتی و یا بار آن ایجاد خطر کند متصدی باربری میتواند 
تصدی باربری مذکور در باال در هر محلی که صالح بداند تخلیه و یا نابود و یا بالاثر نماید در اینصورت مسئولیتی متوجه مآنرا بطریق

 .نخواهد بود مگر نسبت بخسارات مشترک دریائی که ممکن است بوجود آید

 اعراض از حقوق و افزایش مسئولیت و تعهدات (۵۶ماده 

متصدی باربری مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و عدم مسئولیتهای خود صرفنظر کند و یا مسئولیتی زائد بر آنچه در این 
  .است قبول کند. قید اینگونه انصراف یا افزایش مسئولیت در بارنامه دریائی الزامی استبینی شدهفصل پیش
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ایکه در اجاره است صادر شود آن های دریائی برای کشتیشود ولی اگر بارنامهمقررات این فصل شامل قرارداد اجاره کشتی نمی
ن نیست که در بارنامه درباره خسارات مشترک دریائی شرائطی مجاز فصل خواهد بود. این مقررات مانع از آبارنامه تابع مقررات این

  .قید کنند

 تنظیم قرارداد با شرائط خاص (۵۷ماده 

توانند قراردادی با هر فرمانده و یا عامل متصدی باربری و یا فرستنده بار می –با وجود مقررات مذکور در مواد فوق متصدی باربری 
تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی باربری و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و  بار مشخص ونوع شرط برای حمل

باربری نسبت بقابلیت دریانوردی کشتی شرائط خاصی که مخالف نظم عمومی نباشد حتی ممکن است درباره مسئولیت متصدی
جابجا  –ربری و یا مأمور مجاز او در مورد بارگیری عاملین متصدی بامنظور دارند و هم چنین نسبت بمراقبت و مواظبت کارکنان یا

منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور مواظبت و تخلیه کاال شرایط خاص –محافظت  –حمل  –انبار کردن  –کردن 
غیر قابل انتقال د ذکر و جمله خواهد بوبارنامه دریائی تنظیم نشود و همچنین شرایط قرارداد در قبض رسیدی که غیر قابل انتقال

بحمل کاالهای در روی رسید مذکور قید شود. هر قراردادی که بطریق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد این ماده ناظر
بازرگانی معمولی که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل میشود نیست و فقط شامل باری است که کیفیات خاص حمل 

  .نعقاد قراردادی خاص را ایجاب میکندعرفا اآنها

 قرارداد خاص راجع بخسارات وارده بکاال قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی (۵۸ماده 

بینی کنند که بر هیچیک از مقررات این فصل مانع از آن نیست که متصدی باربری و فرستنده بار شرائط خاصی را در قرارداد پیش
متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط بمحافظت و مواظبت و جابجا کردن بار  تعهداتطبق آن مسئولیت و

 .تعیین گرددقبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی بار

 عدم تعمیم مقررات فصل حاضر (۵۹ماده 

« سئولیت مالکین کشتیبتحدید م»مقررات این فصل در حقوق و تعهدات متصدی بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط 
  :تغییری نمیدهد

 مشخصات بارنامه دریائی (۶۰ماده 

 :خصوصیات و مشخصات بارنامه دریائی بشرح زیر است که باید در بارنامه قید گردد –الف 
 .نام کشتی (۱
 .نام بندر مبدأ و تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد(۲
 .آن عالمت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع (۳
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 .وزن خالص و غیر خالص و اندازه بار (۴
 .تحویل گیرنده –متصدی باربری  –نام و نشانی فرستنده بار  (۵
 .شرائط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ (۶
 .تعداد نسخ بارنامه (۷

 کیفیت حقوقی بارنامه دریائی (۶۱ماده 

در صورتیکه صادرکننده بارنامه هنگام واله کرد صادر گردد. بارنامه دریائی ممکن است مانند چک بنام شخص معین یا حامل یا ح
تنظیم بارنامه تاریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کاال مسئول کلیه خسارات وارده بعلت این تغییر تاریخ 

 .خواهد بود

 نسخ بارنامه دریائی (۶۲ماده 

  :بشرح زیر صادر شود بارنامه دریائی الاقل باید در چهار نسخه
  .نسخه اول که اصلی است برای فرستنده بار

 .نسخه دوم برای شخصی که بارنامه بنام او صادر شده است
  .نسخه سوم برای فرمانده کشتی

  .نسخه چهارم برای مالک کشتی و یا نماینده قانونی او

رای این منظور تعیین شده امضاء میگردد. اگر نسخ متعددی برای کلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتی و یا کسی که از طرف او ب
 .نسخ مزبور نمره گذاری شده و در هر یک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شدبارنامه صادر گردد 

 مدت الزم برای صدور بارنامه (۶۳ماده 

  .ساعت پس از بارگیری تنظیم شده و به امضاء برسد ۲۴بارنامه دریائی باید ظرف 

نچه فرمانده کشتی بعلت بطول انجامیدن بارگیری در مقابل دریافت هر قسمت از بار قبض رسید و یا رسید موقت صادر نماید چنا
با رعایت مفاد این ماده از حیث مدت( قبض رسید و یا رسید فرستنده بار موظف است پس از دریافت بارنامه دریائی )صاحب کاال یا

 .داردموقت بار را بفرمانده مسترد 

 تحویل گیرنده –حقوق دارنده بارنامه  (۶۴ماده 

دارنده نسخه اصلی بارنامه دریائی حق دارد تحویل بار را از فرمانده کشتی خواستار گردد. تحویل بار با احراز هویت کامل و نشانی و 
ص ذکر گردد اثبات ارقام ادعائی گیرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس کاال غیر قابل تشخیسمت تحویل

  .بعهده فرستنده بار خواهد بود



  قاونن دریایی  

20 
 

 تحویل بار قبل از رسیدن بمقصد (۶۵ماده 

پس از صدور بارنامه دریائی نمیتوان تحویل بار را قبل از رسیدن بمقصد مطالبه نمود مگر آنکه نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه 
صورتیکه این امر ممکن نباشد تحویل بار در قبال وثیقه کافی جهت جبران خسارت  باربری تسلیم گردد دربفرمانده و یا متصدی

 .احتمالی صورت خواهد گرفت

 فساد بار (۱۳۹۱اصالحی ) (۶۶ماده 

اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطالع 
ر داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسالمی ایران و یا مراجع رسمی و صالحیتدار محل در خارج دادستان محل د

 .از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطالع دهد

  تعیین وزن توسط شخص ثالث –بندی بار بدون بسته (۶۷ماده 

بندی از طرف کسی غیر از متصدی باربری یا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه بار بدون بسته هرگاه بر حسب عرف تجاری وزن 
علیرغم آنچه در این فصل گفته شده است بارنامه دریائی مذکور مدرک وصول بار بوزن تعیین شده از طرف دریائی قید گردد

  .نخواهد شد اظهارکننده علیه متصدی باربری تلقی

 حمل بار بدون اجازه مالک (۶۸ماده 

فرمانده و کارکنان کشتی بهیچوجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و بحساب خود باری را حمل کنند. افرادیکه بدون اجازه 
 .اند مکلفند عالوه بر جبران خسارات دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازندکردهباری را حمل 

 مسئولیت و تعهدات آهنا حدود –مالکنی کشیت  –فصل پنجم 

  مقررات کلی –قسمت اول 
 مسئولیت مالک کشتی (۶۹ماده 

مالک کشتی شخصًا مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهائی استکه وی 
ی و مأموران مجازیکه از طرف او مالک کشتی همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتخود منعقد میکند. ضمن انجام وظائف

  .اند خواهد بودبخدمت در کشتی گمارده شده

 تجهیزکننده –مدیر عامل  (۷۰ماده 
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که کشتی بچند شریک تعلق داشته باشد شرکاء میتوانند یکنفر را برای اداره امور کشتی بعنوان مدیر عامل تعیین  در موردی –الف 
 نمایند

سوخت و  –از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خواربار نند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی )مالک یا شرکاء کشتی میتوا –ب 
 .کشتی و غیره( بعنوان تجهیزکننده تعیین نمایندکلیه مایحتاج

 .مدیر عامل و تجهیزکننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد –ج 
و یا از طرف آنها سمت نمایندگی دارد میتواند راجع بمسائل مربوط به ایکه خود نیز از جمله مالکین کشتی است تجهیزکننده –د 

  .حرکت کشتی بعنوان نماینده قانونی آنها در مراجع صالحیتدار رسمی و دادگاهها حضور بهمرساندتجهیزات و

 اخذ تصمیمات شرکاء کشتی (۷۱ماده 

سائلی که مربوط بمنافع مشترک مالکین است و در صورتیکه کشتی بچند نفر شریک تعلق داشته باشد تصمیمات نسبت بم
 .انتخاب مدیر عامل و تجهیزکننده با رأی حداقل نصف بعالوه یک مجموع سهام اتخاذ میگرددهمچنین نسبت به

 استرداد سهم مالکی که فرمانده کشتی میباشد (۷۲ماده 

ود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار کند و چنانچه فرمانده کشتی در مالکیت کشتی شریک باشد و بخدمت او خاتمه داده ش
مالکین دریافت دارد. در صورت اختالف بها سهام وی از طرف کارشناسانیکه توسط طرفین و یا توسط دادگاه بهای آن را از سایر

  .اند معین خواهد گردیدانتخاب شده

 عزل فرمانده (۷۳ماده 

  .در هر موقع بخدمت فرمانده خاتمه دهد در صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتی میتواند

 تعهدات مستأجر کشتی (۷۴ماده 

های در صورتیکه مستأجر کشتی هزینه کارکنان خواربار و اداره امور کشتی و دریا نوردی را شخصًا بعهده گرفته باشد از نظر مسئولیت
 .مربوط بمالک کشتی در حکم مالک کشتی است

  نی کشیتتحدید مسئولیت مالک  –قسمت دوم 
 حدود مسئولیت (۷۵ماده 

مالک کشتی دریاپیما میتواند در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در ذیل، مسئولیت خود را بمیزان مقرر در مادۀ  (۱
 .دقانون محدود کندمگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین خساراتی شده بر اثر تقصیر مالک کشتی بوجود آمده باشاین ۷۷
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تلفات جانی یا صدمات بدنی بهر شخصیکه برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفتن و خسارات وارده به اموالیکه  –الف 
 .حمل میشوددر کشتی

خواه در خشکی خواه در آب( و همچنین فقدان یا خسارات وارده بهر تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده بهر شخص دیگر ) –ب 
دیگر یا تضییع هر گونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصیکه در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی لگونه ما

چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات مسئول عمل یا خطا یا غفلت
 .بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشداناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی ی

خسارت مالی عبارت است از هر خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و  (۲
 .این ماده ذکر شده است( ۱خسارات دیگری که در بند )یک از

این ماده حق تحدید مسئولیت برای مالک کشتی محفوظ است ولو آنکه مسئولیت وی ناشی از مالکیت  ۱صرح در بند در موارد م (۳
دار است الزم تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد بدون اینکه اثبات خطای او یا اشخاصیکه مسئولیت آنان را عهدهکشتی یا

 .باشد

 :مقررات این ماده شامل موارد ذیل نیست (۴

 .مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریائی –الف 

مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان مالک کشتی که در کشتی باشند و یا مأموران مجاز مالک کشتی  –ب 
فل آنها هستند مشروط به این مربوط بکشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان یا اشخاصیکه تحت تککه وظائف آنها

داد استخدامی آنها با مالک کشتی است مالک کشتی مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این که بموجب قانونیکه ناظر بقرار
 این فصل مقرر ۷۷فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده قبیل دعاوی محدود نماید و یا بموجب قانون مذکور

 .شده است محدود سازد

هر گاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت بهمان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین بطور تهاتر حل و  (۵
 .شد و مقررات این فصل فقط نسبت بمازاد احتمالی قابل اجراء خواهد بودفصل خواهد

باید ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل یا تقصیر مالک  قانون دادگاه مرجع رسیدگی معین خواهد کرد چه کسی (۶
 .استکشتی بوده یا نبوده

  .استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول اصل مسئولیت نیست( ۷

 حساب مخصوص (۷۶ماده 
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از یک حادثه بدون این فصل شامل مجموع مطالبات مربوط بخسارات بدنی و مالی ناشی  ۷۷تحدید مسئولیت مقرر در ماده  – ۱
 .توجه بمطالبات ناشی از حادثه دیگر خواهد بود. اعم از این که مطالبات اخیر قبال بوجود آمده و یا بعدًا ایجاد گردد

تجاوز نماید تمام وجوهی که بعلت  ۷۷چنانچه مجموع خسارات ناشی از یک حادثه معین از حدود مسئولیت مقرر در ماده  – ۲
 .رداخت گردد حساب مخصوصی را تشکیل خواهد دادمسئولیت باید پتحدید

شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در برابر آن مطالبات میتوان وجوهی که بدین ترتیب در حساب مخصوص منظور می – ۳
 .مسئولیت استناد کردبتحدید

مود هیچیک از طلبکارانیکه از این بعد از تشکیل حساب مخصوص در صورتیکه عمال بتوان از وجوه این حساب استفاده ن – ۴
 .استفاده دارد نمیتواند نسبت بسایر دارائی های مالک کشتی برای وصول همان طلب اقامه دعوی نمایدحساب حق

 میزان مسئولیت (۷۷ماده 

سانحه فقط  در صورتیکه –بمبالغ زیر محدود نماید:  ۷۵تواند میزان مسئولیت خود را بشرح مذکور در ماده مالک کشتی می – ۱
 ریال ۸۱۰۰۰گردد جمعًا بر حسب هر تن ظرفیت کشتیمنجر به خسارات مالی 

 ریال ۱۵۰۰۰۰گردد جمعًا بر حسب هر تن ظرفیت کشتیدر صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی  -
 ریال ۲۵۰۰۰۰گردد جمعًا بر حسب هر تن ظرفیت کشتیدر صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی و مالی  -

ریال بقیه بر  ۸۱۰۰۰ریال بر حسب هر تن ظرفیت کشتی منحصرًا برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ  ۱۶۹.۰۰۰که از این مبلغ 
یابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه تکافوی پرداخت کشتی برای پرداخت خسارات مالی تخصیص میحسب هر تن ظرفیت

 .سری آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص با مطالبات مالی پرداخت خواهد گردیدککلیه خسارات بدنی را ننماید
 .در هر قسمت از حساب مخصوص تقسیم وجوه بین طلبکاران باید بنسبت طلب مسلم آنها صورت گیرد – ۲
ا پرداخت نموده ر  ۷۵اگر مالک کشتی قبل از تقسیم وجوه حساب مخصوص تمام یا قسمتی از بدهیهای مذکور در بند یک ماده  – ۳

 .بحساب مذکور قائم مقام قانونی طلبکار خواهد بودباشد نسبت
کشوریکه حساب مخصوص در آن ایجاد شده ولی حقوق مالک در اینمورد محدود بمیزانیست که طلبکار میتوانسته بر طبق قوانین

 .از او مطالبه نماید
اینقانون شود دادگاه میتواند  ۷۵های مندرج در بند یک ماده بدهیهنگامی که مالک کشتی ملزم بپرداخت تمام یا قسمتی از  – ۴

وجوه کافی بطور موقت کنار گذارده شود تا مالک کشتی بتواند بعداحقوق خود را از محل حساب مخصوص بنحو مذکور دستور دهد
 .در بند باال استیفاء نماید

تن باشد در حکم  ۳۰۰ه هر کشتی که ظرفیت آن کمتر از بمنظور تعیین حدود مسئولیت مالک کشتی طبق مقررات این ماد -۵
 .بودتن خواهد ۳۰۰

 :بمنظور اجرای مقررات این فصل ظرفیت کشتی بشرح ذیل محاسبه میشود – ۶
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در مورد کشتیهای بخاری یا موتوری ظرفیت خالص باضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص برای تعیین ظرفیت خالص 
  .خانه کسر میشودموتور بابت ماشین یا

  .ها ظرفیت خالصدر مورد سایر کشتی

 تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص (۷۸ماده 

این قانون تنظیم  ۱۹۳ای خواهد بود که بر طبق ماده نامهحساب مخصوص( بموجب آیینمقررات مربوط بتشکیل و تقسیم وجوه )
 .شدو تصویب خواهد د

 اخذ تضمین یا تأمین (۷۹ماده 

ر کلیه مواردیکه مالک مجاز است بموجب این قانون مسئولیت خود را محدود کند و هنگامیکه کشتی یا هر کشتی و یا هر د – ۱
متعلق بمالک در قلمرو ایران توقیف شده است و یا برای احتراز از توقیف، تضمین یا تأمین دیگر داده شده است دادگاه یا مال دیگر

بر رفع توقیف از کشتی یا از مال دیگر و یا بفک تأمین دستور الزم را صادر نماید مشروط بر اینکه  میتواندهر مرجع صالحیتدار دیگر
میزان کامل مسئولیت خود بنحویکه این قانون مقرر میدارد داده باشد و در اینمورد تضمین مالک تضمین یا تأمین دیگری معادل با

 .تکافوی حقوق مدعی را بنمایده وو تأمین باید طوری باشد که عمال قابل استفاده بود

در صورتیکه مطابق شرائط مذکور در بند یک این ماده تضمین یا تأمینی کافی در محلهای ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام  – ۲
 .توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تأمین رأی میدهد صالح دیگر بفک

 .است در بندریکه حادثه موجد طلب بوقوع پیوسته –الف 
 .در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است –ب 
 .در بندر مقصد یا تخلیه بر حسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط بکاال باشد –ج 

خواهد در صورتیکه میزان تضمین یا تأمین بحد میزان مسئولیت مقرر در این قانون نباشد، احکام بند یک و دو در صورتی جاری  – ۳
 .تضمین یا تأمین کافی برای بقیه آن داده شودشد که

هنگامیکه مالک مطابق مقررات این قانون بمیزان مبلغی که معادل مسئولیت کامل او است تضمین یا تأمینی دیگر داده است  – ۴
تضمین یا تأمین تأدیه  ناشی از یک حادثه که مالک مسئولیت خود را نسبت بآن محدود نموده است از محل اینکلیه مطالبات

  .خواهد شد

 تجهیزکننده –مدیر عامل  –مسئولیت کشتی  (۸۰ماده 

 .مسئولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسئولیت کشتی نیز میباشد – ۱
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مدیر عامل و  –این ماده مقررات این فصل بهمان کیفیت که شامل مالک کشتی میگردد شامل مستأجر  ۳با رعایت مفاد بند  – ۲
فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین مأموران مجاز آنها در طی خدمت میگردد مشروط بر اینکه حدود مسئولیت -جهیزکننده ت

در باال در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریائی از مبلغی که بر طبق مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور
 .تعیین شده است تجاوز ننماید ۷۷ماده 

چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص میتوانند بمحدودیت مسئولیت خود استناد نمایند ولو  – ۳
موجد ادعای خسارت ناشی از فعل یا قصور شخصی آنها باشد. با اینوصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام اینکه حادثه

یا مدیر عامل و یا تجهیزکننده نیز باشد استناد بمقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که یا قسمتی از کشتی یا مستأجر
  .مسبب فعل یا قصور موجد مسئولیت بوده باشدچنین شخصی بعنوان فرمانده یا یکی از کارکنان،

 وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانهد و اکرکنان کشیت –فصل ششم 
 (۱۳۹۱الحاقی ) (۱مکرر  ۸۰ماده 

 :در این فصل اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند 

الف ـ فرمانده: فردی که به عنوان عالی ترین مقام کشتی محسوب می شود و بر طبق مقررات این فصل مسؤولیت اداره امور و 
 .فر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده داردهدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه بار و مسا

ب ـ کارکنان و خدمه کشتی: هر فردی که برای انجام وظایفی در کشتی در ارتباط با کار یا خدمات کشتی برای سفر دریایی 
 .استخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکر شده است

مالک در دفتر ثبت کشتیها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده پ ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام او به عنوان 
 .است، مگر در مواردی که خالف این امر به اثبات برسد

ت ـ افسر اول و دوم: افراد واجد شرایطی که از طرف مالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان افسر اول یا دوم به این 
 .سمت گمارده می شوند

ارشد: فرد واجد شرایطی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی تعیین ث ـ افسر 
 .می شود

ج ـ ارشد افسران یا کارکنان: فرد واجد شرایطی در بین افسران و کارکنان و خدمه کشتی که براساس دستورالعمل مالک و در 
یانوردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال باالترین مقام کشتی بعد از فرمانده محسوب صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف در 

 .می شوند
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 فرماندهی کشتی (۱۳۹۱الحاقی ) (۲مکرر  ۸۰ماده 

 .الف ـ فرمانـدهی کشـتی برعهده فردی است که از طـرف مالک به این سمت گمارده می شود

و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال ب ـ فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد 
 .توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است

پ ـ در صورت فوت یا بیماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی گردد و در مواردی که 
ند یا از اجرای وظایف خویش امتناع ورزد، افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعیین و حضور فرمانده، کشتی را به هر علتی ترک ک

فرمانده جدید مسؤول فرماندهی کشتی می باشد. در چنین شرایطی افسر اول مراتب را بالفاصله به اطالع مالک می رساند و در 
 .ظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانده استاین شرایط، وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات افسر اول عینًا همان و

 ناوبری و مدیریت کشتی (۱۳۹۱الحاقی ) (۳مکرر  ۸۰ماده 

فرمانده، مسؤول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت الزم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات 
ن در آنها عضویت دارد و همچنین عرف کشتیرانی مورد قبول در سطح بین داخلی و معاهدات بین المللی که جمهوری اسالمی ایرا

الملل هدایت نماید. فرمانده باید قبل از ورود به آبها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات الزم االجرای 
 .این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا شود

 کسب اطمینان از قابلیت دریانوردی کشتی (۱۳۹۱الحاقی ) (۴مکرر  ۸۰ماده 

فرمانده قبل از شروع سفر باید از قابلیت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهیزات فنی، کارکنان و 
و  خدمه واجد صالحیت، معتبر بودن گواهینامه های قانونی، وجود اقالم موردنیاز در کشتی و شرایط مناسب جهت تحویل، حمل

نگهداری کاال در کشتی اطمینان حاصل نماید. فرمانده همچنین باید از چیده شدن مناسب کاالهای تحویلی، مهاربار، عدم 
بارگیری اضافی و حصول تعادل و ثبات الزم در کشتی، سوخت کافی و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی 

ان از هریک از موارد یاد شده فرمانده موظف است از حرکت کشتی جلوگیری نماید و عرشه اطمینان یابد. در صورت عدم اطمین
موضوع را به اطالع مالک برساند. فرمانده باید در طول مدت سفر، اقدامات الزم را جهت استمرار قابلیت دریانوردی کشتی به عمل 

 .آورد

 تن و حمل باروظیفه و مسؤولیت فرمانده در تحویل گرف (۱۳۹۱اصالحی ) (۸۱ماده 

فرمانده در مقابل باری که به وی تحویل می گردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کاالهای 
 .تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد می باشد

 تخلیه و بارگیری (۱۳۹۱الحاقی ) (مکرر ۸۱ماده 
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 .صحت عملیات تخلیه و بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل نماید فرمانده باید از تحقق و

 استخدام افراد (۸۲ماده 

استخدام افراد و افسران با رعایت مقررات مربوطه توسط فرمانده و بنمایندگی از طرف مالک انجام میگیرد. فرمانده موظف است 
افراد و افسران دقت الزم بعمل آورد و نظریات مالک کشتی یا نماینده او را در صورتیکه در محل نسبت بصالحیت در موقع انتخاب

 .حاضر باشد جلب کند

 نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی (۱۳۹۱اصالحی ) (۸۳ماده 

نمودار فعالیت فرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطالعات مربوط به کشتی و 
و حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و مالحظات 
خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. این دفتر باید قباًل توسط سازمان بنادر و 

درج نام کشتی، شماره گذاری، پلمب و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یادشده، حاوی امور و اطالعاتی که باید در دریانوردی ضمن 
آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و استفاده از این نمونه برای کشتیها الزامی است. فرمانده باید سایر 

ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. مدتی که  دفاتر ثبت و گزارشهای کشتی مانند دفتر
 .دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شوند توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید می گردد

 نگهداری مدارک و اسناد کشتی (۱۳۹۱اصالحی ) (۸۴ماده 

 :و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند فرمانده موظف است همیشه اسناد
 ـ سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن۱
 ـ سند ثبت و تابعیت کشتی۲
 ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی۳
 ـ فهرست مسافران کشتی۴
 ـ فهرست بار ۵
 ـ اسناد حمل ۶
 ـ اجازه نامه حرکت کشتی۷
 ـ گواهینامه های مربوط به قرنطینه ۸
 گواهینامه های فنی و قانونی ـ۹

 این قانون( ۸۳ـ دفاتر موضوع ماده )۱۰
 ـ گواهی ظرفیت۱۱
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 ـ فهرست حقوق عینی کشتی۱۲
 .ـ اسناد و گواهینامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسالمـی ایران به آنها ملحق شده است۱۳

 .، نگهداری نسخه الکترونیک کافی استدر مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد تبصره ـ

 حرکت و مانور کشتی (۱۳۹۱اصالحی ) (۸۵ماده 

فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههای دریایی، تنگه ها و کانال ها و نیز حرکت 
 .ت وجود راهنما بر روی کشتی، هدایت نمایدو مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صور 

 وظیفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی، امنیت و سالمت (۱۳۹۱الحاقی ) (۱مکرر  ۸۵ماده 

فرمانده موظف است تمامی توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سالمت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان 
ریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سالمتی کشتی و سرنشینان آن در تمامی مراحل با شروع و طی سفر د

مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می اندازد از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفًا 
 .شود، اجتناب نمایداحتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه 

 وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست (۱۳۹۱الحاقی ) (۲مکرر  ۸۵ماده 

فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی مربوط که جمهوری اسالمی ایران به آنها ملحق 
ی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد شده است، اقدامات الزم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناش

اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط 
ه آلودگی و یا زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگون

آلوده کردن آبراهها و مناطق دریایی، بدون هیچ گونه تأخیری مراتب را به مقامات صالحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد 
 .مقامات صالحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید

 قابله با دزدی و راهزنی دریاییوظایف فرمانده در م (۱۳۹۱الحاقی ) (۳مکرر  ۸۵ماده 

فرمانده موظف است به منظور مراقبت از سالمت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن، هنگام تردد کشتی از مناطقی 
ت که توسط مالک و یا مراجع صالحیتدار داخلی یا بین المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعالم شده است با رعای

قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های مالک کشتی، اقدامات احتیاطی الزم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند 
حمالت احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات 

اهزنان دریایی درآید، فرمانده باید برای تأمین سالمت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه انجام شده، کشتی به تصرف ر 
 .توان و تا حد امکان تالش و مجاهدت نماید
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 وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان (۱۳۹۱الحاقی ) (۴مکرر  ۸۵ماده 

برای انجام بازرسی با مأموران صالحیتدار همکاری  فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است،
 .کند

 وظیفه و اختیارات فرمانده در حفظ نظم و امنیت کشتی (۱۳۹۱الحاقی ) (۵مکرر  ۸۵ماده 

فرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف 
مغایر اخالق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده می تواند در مواقع ضروری با دریایی که 

رعایت قوانین و آیین نامه انضباطی مربوط به اعمال تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع 
 .نماید

وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در  (۱۳۹۱الحاقی ) (۶مکرر  ۸۵ماده 
 کشتی

چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صالحیتدار میسر شود، در مقام ضابط 
بدون هرگونه تأخیر اقدامات الزم را در جهت حفظ  دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط

و جمع آوری دالیل و مدارک جرم انجام دهد و بی درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صالحیتدار قضایی 
کلیف کند. فرمانده در و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعالم و کسب ت

صورت لزوم عالوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است 
قانون ( ۳۲متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صالحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم )

سالمی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج اساسی جمهوری ا
 .آن تهیه و به همراه دالیل و مدارک به مراجع و مقامات صالحیتدار تسلیم نماید

 وظیفه فرمانده در مورد مصدومان یا بیماران (۱۳۹۱الحاقی ) (۷مکرر  ۸۵ماده 

سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده موظف به صدور دستورات الزم برای ارائه کمکهای اولیه هرگاه یکی از 
است. چنانچه بیمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد، فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی 

لک یا نماینده او و هماهنگی الزم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطالع به ما
 .وی را از کشتی جهت مداوا فراهم کند

 وظایف فرمانده درخصوص وقایع مربوط به سرنشینان (۱۳۹۱الحاقی ) (۸مکرر  ۸۵ماده 
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دگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی نماید و فرمانده موظف است وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهن
آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند. فرمانده باید وقایع یاد شده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین 

مات صالحیتدار در یا نزدیکترین بندری که در آن توقف می کند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران، حسب مورد به مقا
 .ایران نیز اطالع دهد

 وظیفه فرمانده در مورد فوت سرنشینان (۱۳۹۱الحاقی ) (۹مکرر  ۸۵ماده 

در صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد، ضمن 
و زمان فوت و وضعیت جسد )در صورت امکان(، از اموال متوفی صورت تنظیم صورتمجلسی متضمن مواردی از جمله علت 

برداری نماید و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی حسـب مورد به 
ی ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب اشخاص یا مقامات صالحیتدار تحویل دهد. در صورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آبها

 .را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران اطالع دهد

در صورتی که کشتی دارای پزشک مسؤول باشد، صورتمجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به  تبصره ـ
 .وسیله پزشک کشتی گواهی شود

 ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غیرعادی (۱۳۹۱الحاقی ) (۱۰مکرر  ۸۵ماده 

هرگاه در طی سفر دریایی، سانحه یا حادثه ای غیرعادی و فوق العاده برای کشتی، سرنشینان یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل 
رف بیست و چهار ساعت بعد از وقوع نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظ

حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی 
جهت  کتبی در مورد حادثه تهیه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده

انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضایی یا سایر مراجع صالحیتدار مربوط تسلیم می شود. فرمانده در گزارش کتبی 
 :خود از جمله موارد زیر را درج می نماید

 الف ـ تابعیت کشتی )پرچم(
 ب ـ نام کشتی، عالمت خطاب و نام فرمانده

 پ ـ بندر مبدأ حرکت کشتی
 یر حرکتت ـ زمان و مس
 ث ـ بندر مقصد

ج ـ خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد 
 یا افراد سانحه دیده
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 چ ـ هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیرمستقیم
 انحهح ـ اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و س

در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک  تبصره ـ
کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کاال در کشتی موجب بروز خطر فوری 

 .ن گرددبرای کشتی یا سرنشینان آ

 تخلف در انجام وظایف (۱۳۹۱اصالحی ) (۸۶ماده 

آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با 
جراء شدن این قانون به همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ الزم اال 

 .تصویب هیأت وزیران می رسد

 اعمال مقررات در مورد جانشین مالک (۱۳۹۱الحاقی ) (مکرر ۸۶ماده 

در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر 
کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز  اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک

 .قابل اعمال می باشد

 تدارکات ضروری (۸۷ماده 

  .فرمانده کشتی مکلفست برای خرید اشیاء ضروری از مالک یا نماینده او در صورتی که در بندر حاضر باشد کسب اجازه کند

 عدم پرداخت مخارج کشتی (۸۸ماده 

رتیکه کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آنها از پرداخت سهم خود نسبت بمخارج و لوازم کشتی در صو
ساعت پس از ابالغ رأسًا برای تأمین مخارج کشتی بهر نحویکه مقتضی بداند اقدام کند و حتی  ۲۴فرمانده میتواند خودداری نمایند 

  .حیتدار محلی و یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق بآنها را بوثیقه گذاردصالمیتواند با اطالع بمقامات

 وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام (۱۳۹۱اصالحی ) (۸۹ماده 

اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسیسات یا 
ضروری کشتی و یا مخارج فوری و الزم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می تواند حسب مورد با  تجهیزات

کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله 
 :رعایت شرایط ذیل، وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه الزم را تحصیل نماید دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با
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الف ـ برای اخذ وام، فرمانده باید صورتمجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و 
د. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه الزم در اختیار فرمانده مراتب را فوری به مالک کشتی اطالع دهد و کسب تکلیف نمای

گذارده نشود و یا به دلیل فوریت، امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده می تواند در صورتی که کشتی در بنادر 
تی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صور 

 .دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند

 .ب ـ مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی های مذکور تجاوز نماید

 امکان انتقال بار به کشتی دیگر (۱۳۹۱اصالحی ) (۹۰ماده 

این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و ( ۸۹فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده ) اگر کشتی قادر به حرکت نباشد،
 .سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید

 تخلیه بار به تقاضای فرستندگان (۱۳۹۱اصالحی ) (۹۱ماده 

شتن بار خود می باشند، می توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر مستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقًا مخالف وثیقه گذا
اینکه کرایه حمل مسافت طی شده را بپردازند. در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به 

 .پرداخت تمام کرایه بار خود می باشند

 پرداخت خسارات (۱۳۹۱اصالحی ) (۹۲ماده 

این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید به نسبت سهم ( ۹۱که بارکشتی بر طبق مفاد ماده ) در صورتی
 .متقاضیان تخلیه، جبران گردد

 فروش بار در موارد فوق العاده (۱۳۹۱اصالحی ) (۹۳ماده 

( ۸۹می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده ) در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی
این قانون به فروش بار کشتی جهت تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده 

 .تحصیل کند باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قباًل با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را

 وثیقه و فروش غیرموجه (۹۴ماده 

اگر فرمانده کشتی، اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه 
 .بگذارد یا بفروشد، شخصًا مسؤول خسارات وارده می باشد

 ه در صورت تقصیرمسؤولیت فرماند (۱۳۹۱الحاقی ) (مکرر۹۴ماده 



  قاونن دریایی  

33 
 

چنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید، مسؤول است. فرمانده در قبال 
هرگونه تلف یا خسارت وارده به کاالهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسؤولیت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را 

 .م کرده باشد یا عرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نمایدبا این عمل اعال

 فروش کشتی توسط فرمانده (۹۵ماده 

جز در موردیکه عدم قابلیت دریانوردی کشتی از طریق مراجع قانونی ثابت شود فرمانده کشتی نمیتواند بدون اجازه مخصوص 
  .ت معامله باطل استکشتی، آنرا بفروش رسانده و در غیر اینصور مالک یا مالکین

 وظیفه فرمانده در به پایان رساندن سفر (۱۳۹۱اصالحی ) (۹۶ماده 

فرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف 
جاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران محوله حتی به دلیل بروز اختالف بین وی و مالک کشتی نیز م

 .خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است

 نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی (۱۳۹۱الحاقی ) (۱مکرر  ۹۶ماده 

ی وی و الزامات فرمانده در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سو 
قانونی و عرف کشتیرانی، اقدامات الزم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در 
برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام نموده اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات الزم را در جهت 

 .صالح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی، مسافر و بار انجام دهدصرفه و 

 اختیارات فرمانده درخصوص صدور اعالمیه و گواهی (۱۳۹۱الحاقی ) (۲مکرر  ۹۶ماده 

ه آن مانند اعالمیه فرمانده می تواند نسبت به صدور اعالمیه ها و گواهی های الزم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط ب
 .ورود کشتی اقدام کند

 تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری (۱۳۹۱الحاقی ) (۳مکرر ۹۶ماده 

فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان 
 .دهد امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار

  بندر پایگاهه وظیفه فرمانده هنگام مراجعت ب (۹۷ماده 

هنگامیکه فرمانده از آخرین بندر خارجی بطرف بندر پایگاه رهسپار گردد باید تلگرافی وضعیت کشتی و مقدار و نوع و قیمت بار و 
الع مالک و در صورتکه کشتی در که بین راه ایجاد شده است و اسامی و محل اقامت اشخاص وام دهنده را باطقروض کشتی را
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و پس از رسیدن کشتی ببندر پایگاه، فرمانده موظف است کلیه حسابهای مربوط بمسافرت انجام اجاره باشد باطالع مستأجر برساند
  .شده را در اسرع وقت تصفیه نماید

 حمل بار به حساب فرمانده (۹۸ماده 

دون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند. فرمانده ای که فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند ب
کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند، نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار 

 .اجازه کتبی داشته یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد

در صورت حمل بار و کاالی غیرمجاز بدون اطالع و اذن مالک کلیه مسؤولیت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده  تبصره ـ
 .کشتی و یا شخص متخلف است

 ترک اجباری کشتی در طی سفر (۱۳۹۱اصالحای ) (۹۹ماده 

ترک نماید، این عمل باید با مشورت در صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی 
افسران ارشد کشتی صورت گیرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی عالوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی 

یاد  افراد از کشتی، وجوه نقد و قیمتی ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد
 .شده خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده، فرمانده مسؤول شناخته می شود

 وظیفه فرمانده در نجات کشتی (۱۰۰ماده 

ایکه امید باقیست در نجات کشتی و محموله و کارکنان در موارد وقوع پیشامدهای غیر مترقب فرمانده موظف است تا آخرین لحظه
  .را مبذول دارد. در این نوع حوادث فرمانده باید آخرین نفری باشد که کشتی را ترک میکند اهتمام آ ]آن[ نهایت

 گزارش از بین رفتن کشتی (۱۳۹۱اصالحی ) (۱۰۱ماده 

فرمانده ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر 
نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به نزدیکترین مقام صالحیتدار ساحلی تسلیم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق 
شود یا نجات یافتگان دیگر اطالعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غـیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان 

 .ی انجام می دهندو خدمه نجات یافته کشت

 قلمرو اعمال (۱۳۹۱الحاقی ) (مکرر۱۰۱ماده 
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احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی ها و 
از قبیل انواع کشتی  شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانونًا باید فعالیت نماید،

 .های تجاری و خدماتی قابل اعمال می باشد

 وثیقه دادن بار و اخذ وام –فصل هفمت 
 اخذ وام (۱۰۲ماده 

اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها بوسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر 
یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا برای  کشتیالعاده مخارج فوق

های باری که بکشتی تحویل نشده نمیتواند برای تأمین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینهتعقیب سفر کشتی ببندر مقصد باشد. 
 .انجام میگیرد ۸۹تشریفات تحصیل وام بموجب مقررات مذکور در ماده بود. نخواهدالعاده کشتی جاری کشتی جز و مخارج فوق

 ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی (۱۰۳ماده 

تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کاال ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود 
  .خواهد داشت

 حق تقدم (۱۰۴ماده 

اگر دو یا چند وام باعتبار وثیقه دادن یک کاال تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری 
 .شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفتوامهائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ میدارد. 

 حق ممتاز وام دهنده (۱۰۵ماده 

  .بکاال و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است وام دهنده نسبت

 واگذاری سند وام (۱۰۶ماده 

ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات سند وام اگر بحواله کرد صادر شده باشد بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. 
  .هاستو سفته

 کاالاز بین رفتن  (۱۰۷ماده 
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اگر کاالی مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کال تلف 
وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات الزم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا استیفای طلب نخواهد داشت. شود وام دهنده حق

  .مول داردتعدیل آثار آن مع

 نجات قسمتی از کاالی مورد وثیقه (۱۰۸ماده 

اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کاالی نجات یافته 
  .مخارج نجات پرداخت خواهد گردیدبدست آید پس از وضع

 بدریا ریختن کاال (۱۰۹ماده 

نگام طوفانی بودن دریا بمنظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه بدریا ریخته شوند وام دهنده چنانچه ه
  .قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بودفقط نسبت بآن

 شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریائی (۱۱۰ماده 

خت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریائی که پس از دادن وام بوجود آید وام دهنده در پردا
 .به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشدسهیم است مشروط 

 محل مسافر –فصل هشمت 

 حدود مسئولیت متصدی محل –قسمت اول 
 تعاریف (۱۱۱ماده 

  :ه دارای معانی ذیل استاصطالحاتیکه در این فصل بکار رفت
 .متصدی حمل عبارتست از مالک یا مستأجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود –متصدی حمل  –الف 

باستثناء قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا بحساب او برای حمل  –قرارداد حمل  –ب 
 .رددمنعقد گمسافر

 .مسافر فقط بکسی اطالق میشود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید –مسافر  –ج 
 .منظور از کشتی فقط کشتی های دریاپیماست –کشتی  –د 
مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت  –مدت حمل  –ه 

مسافر در ایستگاه دریائی و یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. بعالوه مدت حمل که شامل زمانی
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طریق آب یا از خشکی بکشتی و یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل در بهای شامل زمانی است که مسافر از
 .برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشدبلیط منظور شده باشد و یا وسیله بکار برده شده

المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که بموجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک حمل و نقل بین –المللی حمل و نقل بین –و 
و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته  و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف میکند در کشور دیگر و یا مبداءکشور تعیین

 .باشند

 وظایف متصدی حمل (۱۱۲ماده 

در صورتیکه متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مسئولیت اعمال مأموران  – ۱
تهیه کارکنان و -تی برای دریانوردیحین انجام وظیفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشمجاز خود را

 .جانی مسافرین را از هر حیث بعهده بگیردتدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین
در صورتیکه متصدی حمل مالک کشتی نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالک کشتی یا تجهیزکننده و مأموران مجاز آنها  – ۲

  .این ماده سعی و اهتمام کافی معمول دارند ۱در انجام وظائف محوله مذکور در بند وظیفه خواهد بود تا نامبردگان حین انجام 

 فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدی حمل (۱۱۳ماده 

ایکه منجر به ایجاد خسارت متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر آنکه حادثه -۱
 ت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشدجریان مسافر گردیده در

در صورتیکه فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا بگل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض اینستکه  – ۲
 .اتفاق افتاده است مگر آنکه خالف آن اثبات گردداثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او حادثه بر

  .این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او بعهده مدعی است ۲باستثناء بند  – ۳

 فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای مسافر (۱۱۴ماده 

یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن در صورتیکه متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و 
  .بر حسب مورد متصدی حمل را کال و یا جزئًا از مسئولیت بری خواهد کردتأثیر داشته دادگاه 

 حدود مسئولیت متصدی حمل (۱۳۹۱اصالحی ) (۱۱۵ماده 

نقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات ـ مسؤولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل و ۱
 .اسالمی است

در صورتیکه بر طبق قوانین مربوطه پرداخت خسارات بصورت در آمد مرتب و مستمر و یا بصورت اقساط صورت گیرد مبلغ  – ۲
 .پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز نمایدکل
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 ارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری را تعیین نمایندمتصدی حمل و مسافر میتوانند بر طبق قر  – ۳
 .های دادرسی که در دعوی خسارات بوسیله دادگاه معین میشود جزء مبالغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شدهزینه – ۴

و یا اشخاصی که و یا از طرف وراث خواسته کلیه دعاوی در یک حادثه مشخص که از طرف مسافر و یا از طرف نماینده قانونی او )
  .هستند( ممکن است اقامه شود نمیتواند زائد بر حداکثر مسئولیت مقرر در این ماده باشدتحت تکفل وی

 محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت (۱۱۶ماده 

انجام داده در هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامدًا یا با علم بر احتمال وقوع خسارت 
  .نمیتواند استفاده نماید ۱۱۵مسئولیت مقرر در ماده اینصورت از تحدید 

 آثار ناشی از اجرای این فصل (۱۱۷ماده 

  .مقررات این فصل بهیچوجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تأثیری نخواهد داشت

 اصآثار ناشی از شرایط خ (۱۱۸ماده 

نماینده او در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر )
اشخاصی که تحت تکفل او هستند( شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر و وارث و یا

اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختالفات دی کهگردیده تعیین شود و یا در موار 
  .باطل است ولی مبطل خود قرار داد که تابع این فصل است نخواهد بودبداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور

 طرح دعوی (۱۱۹ماده 

ناشی از حمل و نقل بهر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود  اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط بخسارات – ۱
 .بینی شده در این فصل خواهد بودپیشهایمسئولیت

 .دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی بمسافر بوسیله شخص مسافر و یا بنمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید – ۲
یله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوداند اقامه گردد. در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط بوس – ۳

  .کننده حق مطالبه داشته باشندمشروط بر اینکه اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی

 مرور زمان (۱۲۰ماده 

اخطار کتبی بمتصدی حمل دائر بوقوع  روز از تاریخ پیاده شدن ۱۵در موردیکه بمسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف  – ۱
 .بدنی تسلیم نماید. در غیر اینصورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر اینکه خالف آن ثابت شودصدمات

 .دعاوی جبران خسارات ناشیه از فوت و صدمات بدنی بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان میگردد – ۲
 .شودمربوط بصدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می مرور زمان در دعاوی – ۳
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 .شودشد شروع میآید مرور زمان از زمانی که مسافر بایستی از کشتی پیاده میدر مورد فوتیکه ضمن سفر پیش می – ۴
مرور زمان از تاریخ فوت وی  در صورتیکه صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر بفوت او گردد – ۵

 .شود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشدمیمحاسبه

 تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل (۱۲۱ماده 

در این فصل باشد و مشارالیه  چنانچه علیه مأمور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط بخسارات مذکور – ۱
ها و محدودیت تواند از معافیتکه عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در اینصورت نامبرده میثابت نماید

 .در این فصل استفاده نمایدهای مربوط بمسئولیت مندرج
فت دارند از حدود معافیتهای متصدی حمل و نقل مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و مأموران مجاز او دریا – ۲

 تجاوز نخواهد کردمذکور در این قانون
در صورتیکه مأمور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم باحتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی  – ۳

  .نمیتواند ببند یک و دو استناد کندشود

  ائی توسط دولتحمل و نقل دری (۱۲۲ماده 

گردد نیز که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می ۱۱۱مقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده 
 .خواهد بود

  حقوق مسافرین –قسمت دوم 
 غیر قابل انتقال بودن بلیط کشتی (۱۲۳ماده 

از فروشنده بلیط حقوق اختصاصی مربوط ببلیط خود را به دیگری مسافر نمیتواند بدون موافقت فرمانده کشتی و یا عاملین مج
 .واگذار نماید

 کرایه –هزینه غذا  (۱۲۴ماده 

کرایه مسافر شامل هزینه غذا نیز هست و چنانچه قرار دیگری در بین باشد فرمانده موظف است غذای مورد نیاز را بقیمت عادله 
 .بگذارددر اختیار مسافر

 توشه (۱۲۵ماده 
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ایکه مسافر نزد خود نگاهداری میکند چنانچه بتوشهای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی میشود. ر نسبت بتوشهمساف
 .فرمانده یا کارکنان کشتی باشدخسارتی وارد شود مسئولیتی متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل

 رعایت مقررات (۱۲۶ماده 

 .دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید مسافر باید

 وثیقه توشه در قبال بدهی (۱۲۷ماده 

 .های او استتوشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه

 مواظبت از توشه متوفی (۱۲۸ماده 

  .بمقصد حفظ نمایدفرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشه ]گذشته[ است تا ورود 

 الزام به تعقیب مسیر (۱۲۹ماده 

فرمانده موظف است مستقیمًا مسیر خود را تعقیب و بسوی مقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرار داد خاصی موجود و یا انحراف 
ت خود را مطالبه نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارامسیر برای

 .نماید

 تأخیر حرکت کشتی (۱۳۰ماده 

هرگاه کشتی در روز معین بعلت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را 
 .دارد

 عدم حرکت کشتی (۱۳۱ماده 

اقتصادی بندر مقصد و یا بعلت قوه قهریه حرکت کند  هرگاه کشتی نتواند بعلت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره
  .یکن تلقی میگردد و هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشتلمکانقرارداد مسافرت

 ادامه ندادن سفر( ۱۳۲ماده 

ردازد اگر مسافر فوت و یا بعلت بیماری در صورتیکه در بین راه مسافری بمیل خود از کشتی پیاده شود باید تمام کرایه سفر را بپ
 .کشتی شود کرایه سفر فقط بنسبت راه پیموده شده پرداخت خواهد گردیدمجبور به ترک

 نرسیدن بمقصد (۱۳۳ماده 



  قاونن دریایی  

41 
 

هرگاه کشتی بعلت ضبط یا غرق شدن و یا اعالم عدم قابلیت دریانوردی بمقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزینه غذای مسافر 
  .هد داشترا خوا

 حقوق مسافرهنگام تعمیر کشتی (۱۳۴ماده 

هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتی را تعمیر نماید مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود واال حق دارد از 
یر حق مسکن و غذای در تمام مدت تعمموجبات ادامه سفر وی را در یک کشتی هم پایه دیگری فراهم نماید. فرمانده بخواهد که

وجهی از بابت بلیط خود مسافر مجانی و متناسب با درجه بلیط او خواهد بود. مسافریکه در مدت متعارف صبر ننماید حق دریافت
 .ندارد

  اجاره کشیت –فصل مهن 
 قرارداد اجاره (۱۳۵ماده 

( و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را یا نماینده مجاز اوقرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی )
  .برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین میکندبرای مدت معین و یا

 کیفیت اجاره (۱۳۶ماده 

  .تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر میتوان اجاره کرد

 اجاره کامل کشتی (۱۳۷ماده 

کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمیتواند بدون در صورتیکه 
  .محلهای مذکور برای حمل بار استفاده کندموافقت مستأجر از

 شروع اجاره (۱۳۸ماده 

ت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خالف آن اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرک
 .باشددر قرارداد قید شده

 تحویل کشتی مورد اجاره (۱۳۹ماده 

اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را بهمان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار 
 .مستأجر قرار دهد

 عدم کفایت بار (۱۴۰ماده 
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ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر  اگر تمام
  .حمل کندکاالی دیگری را

 اظهار خالف واقع در مورد ظرفیت کشتی (۱۴۱ماده 

ی بمستأجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقع
 .خسارت خواهد بود

 اشتباه در اعالم ظرفیت کشتی (۱۴۲ماده 

های فنی کشتی اعالم شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهارم ظرفیت کشتی رخ دهد اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه
  .برای فرمانده ایجاد نخواهد کرداشتباه مزبور مسئولیتی

 تعهدات مستأجر (۱۴۳ماده 

 :مستأجر کشتی موظف است
 .کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید – ۱
  .االجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازدمال – ۲

 میزان بارگیری (۱۴۴ماده 

االجاره را طبق قرارداد بپردازد مستأجر موظف است در صورتیکه کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال
  .کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است بهمان نسبت کرایه را افزایش دهدو در صورتیکه

 عدم انجام قرارداد اجاره (۱۴۵ماده 

د اجاره خودداری نماید نصف مستأجر موظف است در صورتیکه قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قراردا
 .قرارداد اجاره را بمالک کشتی بپردازداالجاره مندرج درمال

 حق ممتاز (۱۴۶ماده 

روز از تاریخ تحویل کاال برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت ببار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز  ۲۵فرمانده تا 
  .ه شخص ثالث تحویل نشده باشداست مشروط بر اینکه کاالی مذکور ب

 حق تقدم (۱۴۷ماده 
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روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرماند]ه[ موضوع ماده قبل مقدم بر سایر  ۲۵اگر قبل از انقضای 
 .شدطلبکاران پرداخت خواهد

 تأخیر (۱۴۸ماده 

لیه کاال بعللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود در صورتیکه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخ
اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت مزبور بعهده اجاره دهنده است. مخارج مدت

 .االجاره را بپردازدمالبتمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام

 قصور فرمانده (۱۴۹ماده 

چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کاال بعلتیکه ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند 
 .است خسارات وارده را بر حسب مورد بمالک و یا به مستأجر بپردازدفرمانده موظف

 فورس ماژور(آثار قوه قهریه ) (۱۵۰ماده 

ورتیکه کشتی نتواند بعلت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف بقوت خود باقی میماند و در ص –الف 
 .ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بودخسارات

بعلت قوه قهریه  در صورتیکه کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی بمبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت –ب 
در زمان توقف غذا و االجاره اضافی نسبت بمدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت شود هیچگونه مالمتوقف

  .مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب میگردد

 تخلیه کاال در مدت توقف کشتی (۱۵۱ماده 

بارگیری شده را بخرج خود تخلیه نماید مشروط بر اینکه یا آنها را مجددًا برای  فرستنده بار میتواند در مدت توقف کشتی کاالهای
  .عودت دهد و یا خسارات وارده را بفرمانده بپردازدبارگیری بکشتی

 تخلیه بار غیر مجاز (۱۵۲ماده 

و یا با اخذ کرایه بمأخذ باالترین  فرمانده میتواند باری را که بدون اطالع و اجازه او بکشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه
  .مشابه وجود دارد حمل نمایدنرخی که برای کاالی

 تخلیه کاال قبل از ورود بمقصد (۱۵۳ماده 

اگر فرستنده بار تقاضا کند کاالی او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را باضافه هزینه جابجا شدن سایر کاالها بپردازد 
 .بعلت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بودکاال و در صورتیکه
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 منع تجارت (۱۵۴ماده 

اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوریکه کاال بمقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت  –الف 
 .تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کاال خواهد بود میگردد ولی فرستنده محموله مسئولخسارات فسخ

چنانچه تجارت با کشوری که کاال بسوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط  –ب 
شده کرایه مسیر طی شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره حق مطالبه

  .باشد

 محاصره دریائی (۱۵۵ماده 

هرگاه بعلت محاصره بندر یا هر قوۀ قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور 
و یا به بندر مبدأ دستور غیر قابل اجرا کاال را با توجه بحفظ منافع فرستنده بنحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید یا دریافت

  .عودت دهد

 فروش بار در مواقع ضروری (۱۵۶ماده 

بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی بفروش رساند بکاالهای فروخته  ۸۹در صورتیکه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده 
در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و شده کرایه تعلق

عمل فرمانده در مورد فروش کاال فقط هنگامیکه ضرورت مشابه در بندر مقصد احتساب میشود. بقیمت روز همان اجناس یا اجناس
  .حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود

 تأخیر بعلت تعمیر کشتی (۱۵۷ماده 

را تعمیر کند مستأجر موظف است بحد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتی 
  .االجاره تخلیه نمایدمالپرداخت تمام

فرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند واال مسئول 
 .خواهد بودپرداخت خسارات

 االجارهدم پرداخت مالع (۱۵۸ماده 

های الزم قابلیت دریانوردی نداشته است در صورتیکه مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه
 .االجاره کشتی بفرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بودمال

 بدریا ریختن بار کشتی (۱۵۹ماده 
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صورتیکه فرمانده ناگزیر گردد برای سالمت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را  در
 .مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط بخسارات مشترک دریائی قابل پرداخت استبدریا بریزد کرایه بار

 کرایه بار از بین رفته (۱۶۰ماده 

ق شدن و یا بگل نشستن کشتی و غارت دزدان دریائی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق به باری که در نتیجه غر 
این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبال دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد بین نخواهد گرفت در

رنامه دریائی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. باای بوده و یا درطرفین قرارداد جداگانه
عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق بکاال و اشیائی که به مقصد نرسیده یا بعلت غرق شدن یا

  .نخواهد گرفت

شده یا ازکارافتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا ازکارافتاده  چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کاالی کشتی غرق
قیمت بفرمانده کشتی غرق شده یا ازکارافتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط باشد تفاوت دو

 .مستأجر پرداخت شود

 ئیقرارداد اجاره و شرایط استثنا (۱۶۱ماده 

 .بینی ننموده باشدفقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خالف آنرا پیش ۱۶۰تا  ۱۴۱مقررات مواد 

  صتادم در دریا –فصل دمه 
 موارد تصادم (۱۶۲ماده 

یرانی در آبهای در صورت تصادم بین کشتیرهای ]کشتیهای[ دریا پیما یا بین کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشت –الف 
داخلی جبران خسارات وارد بکشتیها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها بودن توجه بمحل تصادم طبق مقررات این فصل بعمل خواهد 

 .آمد
نامه جداگانه مقررات مربوط بتصادم بین کشتیهای مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی و یا دریای ساحلی بموجب آئین –ب 

 .شدتعیین خواهد

 تصادم (۱۶۳ده ما

اگر تصادم ناشی از حوادث غیر مترقب و یا ناشی از قوه قهریه باشد و یا علل تصادم مورد تردید باشد خسارت دیده حق مطالبه زیان 
  .آنکه کشتی ها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشندوارده را ندارد ولو

 جبران خسارت (۱۶۴ماده 
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  .از کشتیها باشد جبران خسارات بعهده طرفی است که مرتکب خطا شده است اگر تصادم در نتیجه خطای یکی

 تناسب خسارات (۱۶۵ماده 

اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده  –الف 
نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین بنسبت  اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکناست. معذلک

 .متساوی مسئول خواهند بود

اشیاء و اموال متعلق بکارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند  –بار آنها  -خسارات وارد بکشتیها –ب 
ها است و کشتی نسبت بجبران خسارات اشخاص در بند الف این ماده بعهده کشتیهائی است که تقصیر متوجه آنبنسبت مذکور

 .نخواهد بودثالث بیش از نسبت فوق مسئول

کشتیهای مقصر نسبت بخسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفردًا و متضامنًا مسئول هستند و  –ج 
یش از مبلغی باشد که بسهم مسئولیت او تعلق میگیرد وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئوالن بباید خسارات

  .بمسئول یا مسئوالن دیگر را خواهد داشتنسبت بمبلغ اضافه حق مراجعه

 تصادم بعلت خطای راهنما (۱۶۶ماده 

ه از حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاد
  .باشدراهنما قانونًا الزامی

 دعاوی مربوط بخسارات (۱۶۷ماده 

حق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط باعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست نفس تصادم بین دو یا چند کشتی بتنهایی 
  .نیست مگر اینکه تقصیر مسبب تصادم اثبات گرددمثبت تقصیر

 وط بخساراتطرف دعوی مرب (۱۶۸ماده 

دعاوی مربوط بجبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است بطرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد. 
  .فرمانده در صورتی مسئول است که مرتکب غفلت یا خطائی شده باشد

 اقدام فرمانده یا مالک بنمایندگی خسارات دیدگان (۱۶۹ماده 

اند شتی مصدوم میتواند بنفع کارکنان و مسافرین و فرستنده بار و سایر اشخاصی که بر اثر تصادم خسارت دیدهفرمانده یا مالک ک
 .اقدام فرمانده یا مالک کشتی در اینمورد حقوق سایر اشخاص ذینفع را از بین نخواهد برداقدامات قانونی بعمل آورد. 

 مرور زمان (۱۷۰ماده 
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 .بجبران خسارات مذکور در این فصل دو سال از تاریخ و وقوع تصادم میباشد مرور زمان دعاوی مربوط –الف 
بیش از سهم مسئولیت خود خساراتی را پرداخته است تا یکسال از تاریخ پرداخت حق مطالبه  ۱۶۵کسیکه بموجب بند )ج( ماده  –ب 

  .اضافی را از مسئول متضامن داردمبلغ

 وظایف فرمانده (۱۷۱ماده 

اند متقابال موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه ر یک از کشتیها که با یکدیگر تصادم نمودهفرماندهان ه
مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کشتی یا کارکنان و یا

مچنین هر یک از آنها باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر ثبت و نیز نام بندری را هآورند. کارکنان و مسافران آن مجاهدت بعمل
عدم رعایت مقررات این ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد که ترک کرده و بندر بعدی را باطالع یکدیگر برسانند. در صورت

 .بود

 تعمیم مقررات (۱۷۲ماده 

مانور( معین یا عدم رعایت نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات ) مقررات این فصل شامل جبران خساراتی
 .دیگر یا محموالت و اشخاص داخل در هر کشتی وارد میکند ولو اینکه تصادمی بین دو کشتی ایجاد نشده باشدمقررات بکشتی

  کمک و نجات در دریا –فصل یازدمه 
 کمک و نجات (۱۷۳ماده 

کشتیهای دریاپیمائی که در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنین نجات اشیاء موجود در آنها و کرایه بار و مسافر و کمک ب
که کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی نسبت بیکدیگر انجام میدهند بدون نیز خدمات مشابهی

  .رات این فصل میباشدتابع مقر توجه بنوع خدمات و محل و وقوع آن

 اجرت کمک و نجات (۱۷۴ماده 

بهر نوع عمل کمک و نجات که دارای نتیجه مفید باشد اجرت عادالنه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفید 
  .فته نخواهد بوداجرتی بآن تعلق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یانداشته باشد هیچگونه

 عدم استحقاق اجرت (۱۷۵ماده 

در صورتیکه کشتی مصدوم صریحًا و بطور موجه اشخاصی را از شرکت در عملیات نجات منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت 
  .نخواهند داشتهیچگونه اجرت را
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 کشاجرت یدک (۱۷۶ماده 

آنرا که یدک میکشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنائی که  کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و باریدک
 .کشی منظور نشده باشدمربوط بقرارداد یدکجزء تعهدات

 های متعلق بیک مالککمک کشتی (۱۷۷ماده 

  .حق دریافت اجرت کمک و نجات نیز بکشتیهائی که متعلق بیک مالک باشد تعلق خواهد گرفت

 میزان اجرت (۱۷۸ماده 

زان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت میگردد و در صورت نبودن قرارداد بوسیله می
دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر شد این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجاتدادگاه تعیین خواهد

  .میباشند خواهد بود دهندهاشخاصی که در خدمت کشتیهای نجات

 امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات (۱۷۹ماده 

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیر عادالنه باشد ممکن است 
موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد در کلیه از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. بتقاضای هر یک

العاده زیاد و یا نسبت خدمت انجام یافته فوقبر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به
 .عالم نمایدکم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطالن آن را ا

 اساس تعیین اجرت (۱۸۰ماده 

 .دادگاه با توجه باوضاع و احوال هر مورد و مالحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود

اهمیت خطریکه متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان  –کنندگان مساعی و استحقاق کمک –نتیجه موفقیت حاصله  –اواًل 
هزینه و خسارات وارده  –گان و کشتی نجات دهنده گردیده مدتیکه برای عملیات نجات و کمک صرف شده نجات دهند و بار آن و

ارزش وسائل و لوازمیکه برای نجات بکار رفته و باالخره  –دهندگان گردیده مخاطراتیکه متوجه نجاتو عواقب مسئولیت و سایر
 .ورت گرفته استو اموال صتغییراتیکه احیانًا در کشتی برای نجات افراد

 میزان ارزش اشیاء نجات یافته –ثانیًا 

  .نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد ۱۷۸بینی شده در ماده در مورد تقسیم اجرت پیش
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دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد و یا نجاتدر صورتیکه تقصیر یا خطای نجات
کنندگان را از اجرت محروم نماید و یا اجرت را دهندگان یا کمکورانه دیگر گردیده باشند دادگاه میتواند نجاتمزاموال و یا اعمال

 .های آنان نخواهد بودماده رافع سایر مسئولیتتقلیل دهد ولی حکم مربوط باین

 اجرت نجات اشخاص (۱۸۱ماده 

نجات دهندگانیکه در عملیات کمک یا نجات اجرت نخواهند بود. اشخاصیکه جان آنها نجات یافته است ملزم بپرداخت هیچگونه 
دهندگان پرداختی بنجاتاند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرتمربوط بیک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده

  .کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند

 وظیفه امدادرسانی (۱۳۹۱اصالحی ) (۱۸۲ماده 

ف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمکهای ضروری فرمانده موظ
 .به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد

 مرور زمان (۱۸۳ماده 

 .شودع آن از تاریخ پایان عمل کمک و یا نجات محسوب میمدت مرور زمان دعاوی مربوط باین فصل دو سال است و شرو

 خسارات دریائی –فصل دوازدهم 

 انواع خسارات دریائی (۱۸۴ماده 

 .خسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص

 خسارات مشترک دریائی (۱۸۵ماده 

ه بطور ارادی برای حفظ و سالمت کشتی و مسافر و بار آن العاده و خساراتیکخسارات مشترک دریائی عبارت است از مخارج فوق
 .استبوجود آمده

 خسارات خاص (۱۸۶ماده 

این خسارات بحساب کشتی و آن قسمت از کاال یا سایر اموال تصریح نشده خسارات خاص است.  ۱۸۵خسارات دریائیکه در ماده 
  .میگرددکه خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور روی کشتی 

 نحوه تقسیم خسارات مشترک دریائی (۱۸۷ماده 
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موارد خسارات مشترک دریائی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن بموجب قراردادهای خاص و در صورت 
  .المللی تنظیم و تصویب خواهد شدای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بیننامهآئیننبودن قرارداد طبق

 دادگاه دریائی –فصل سیزدمه 
 دادگاه دریائی (۱۸۸ماده 

ماه از تاریخ تصویب این قانون الیحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریائی و حدود  ۳وزارت دادگستری مکلف است ظرف 
م و پس از تصویب کمیسیون طرز رسیدگی به تخلفات و اختالفات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیصالحیت آنها و

  .اجرا بگذاردمشترک دادگستری مجلسین بموقع

 کارشناسان امور دریائی (۱۸۹ماده 

کارشناسان امور دریائی از بین کسانیکه دارای مدرک علمی اختصاصی و تجارب کافی باشند و صالحیت فنی آنها از را طرف 
سازمان اشخاص واجد شرایط را به اداره فنی وزارت دادگستری معرفی  گواهی شود انتخاب میگردند.سازمان بنادر و کشتیرانی

 .آنها کارت کارشناسی رسمی صادر خواهد نمودمیکند و اداره مزبور پس از تشخیص صالحیت

 مقررات متفرقه –فصل چهاردهم 

 جرائم (۱۳۹۱اصالحی ) (۱۹۰ماده 

( ۱۴۶و )( ۴۶، )(۲۷، )(۲۶، )(۲۵، )(۲۴، )(۲۱، )(۲۰ول ماده )و قسمت ا( ۱۹، )(۱۷، )(۱۴، )(۷، )(۲در صورت تخلف از مواد )
( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا پانصد میلیون )( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون )

 .ورت می گیردریال محکوم می نماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور ص

 بیمه دریائی (۱۹۱ماده 

  .دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریائی را تنظیم و بمجلسین تقدیم نماید

 مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط بکشتی (۱۹۲ماده 

سند و گواهی  صدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط بکشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه
 .دیگریکه بمناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صالحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود

 های اجرائینامهآئین (۱۹۳ماده 

  .دشوهای مربوطه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میهای اجرائی این قانون از طرف وزارتخانهنامهکلیه آئین
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آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصالحی ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این  (۱۳۹۱الحاقی ) تبصره ـ
 .قانون به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

 بینی نشدهموارد پیش (۱۹۴ماده 

  .المللی خواهد بودبینی نشده است مالک اصول و عرف بیناین قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش در مواردیکه در

الیحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه 
شهریور  ۲۹ه کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه به مجلس شورای ملی تقدیم و ب۱۳۴۲بیستم آذر ماه 

کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک  با اصالحاتی بتصویب ۱۳۴۳ماه 
 .باشدمجلسین قابل اجرا میای از آن ضمیمه است تا تصویب نهاییمجلسین که نسخه
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