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 با اصالحات بعدي) كميسيون مشترك مجلسين 1343/ 6/ 29مصوب ( 1قانون دريايي ايران

  تابعيت و ثبت كشتي - فصل اول

 تابعيت –قسمت اول 

  
كـه ظرفيـت   ) اعم از اينكه ساختمان آن پايان يافته و يا در دست سـاختمان باشـد  (هر كشتي درياپيما  -1 ) :شرايط تابعيت كشتي( -1ماده 

تن و واجد شرايط ذيل باشد ميتواند بر طبق مقررات اين قانون به ثبـت رسـيده و تابعيـت ايرانـي و حـق       25غيرخالص ثبت شده آن حداقل 
  .ن را داشته باشدبرافراشتن پرچم ملي ايرا

  
تعلق داشته باشد و در صورتيكه كشتي متعلق به شركت ايراني باشد بايد سـهام  ) اعم از طبيعي و حقوقي(كشتي به اشخاص تابع ايران  -الف

  .درصد سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ايراني باشد 51آن با نام بوده و حداقل 

  
    .بت برسدكشتي بايد بر طبق مقررات اين فصل به ث -ب

     
و يا محصـوالت  كه به امر توليد و يا تصفيه و يا حمل و نقل نفت خام و يا گاز ) اعم از طبيعي يا حقوقي(متعلق به اشخاص  2كشتيهاي نفتي -2

توانند بدون رعايت حد نصاب مقرر در اين ماده بنا به درخواست ذينفع و موافقت سازمان بنـادر و كشـتيراني بـه ثبـت      نفتي اشتغال دارند مي
  .رسيده و تابعيت ايران را تحصيل كنند

  
ممكن است در صورت لزوم از اتباع غير ايرانـي   فرمانده و افسران و كاركنان كشتي: )تابعيت فرمانده و افسران و كاركنان كشتي( -2ماده 
 .باشند

  
 .مالك كشتي بايد به هزينه خود اتباع ايراني را براي كار در كشتي تربيت كند و بتدريج آنان را بجاي كاركنان خارجي در كشتي بكار گمارد

  
توسط مالكين مذكور به مورد اجرا گذاشته ميشود ولي برنامه كارآموزي توسط مالكين كشتي تنظيم و پس از تصويب سازمان بنادر و كشتيراني 

 .بايست در عرض چهار سال از تاريخ قبول تابعيت ايران الاقل نصف كاركنان كشتي از اتباع ايران باشند در هر حال مي

  
ق و مزايـاي دريـافتي معـاف    مهندسين و افسران و كاركنان ايراني كشتيراني در مدتي كه جزو كاركنان كشتي باشند از پرداخت ماليات بر حقو

  .خواهند بود
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وزارت اقتصاد مكلف است ظرف مدت يكسـال از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون آموزشـگاه تربيـت كاركنـان          ):آموزشگاه دريايي( -3ماده 
 .دريانوردي بازرگاني را در يكي از بنادر جنوب تاسيس نمايند

  
ــاده  ــت ( -4م ــواهي تابعي ــدور گ ــع ص ــواهي   ):مرج ــدور گ ــع ص ــي  مرج ــتيراني م ــادر و كش ــازمان بن ــتي س ــت كش ــد تابعي   .باش

تـن باشـد تـا وقتـي كـه       25هر كشتي كه در ايران ساخته ميشود و ظرفيت آن حداقل  ):اند هايي كه در ايران ساخته شده كشتي( -5ماده 
  .شود سازنده كشتي آنرا تحويل نداده است كشتي ايراني تلقي مي

  
هاي ايرانـي اسـت مگـر     منحصرا متعلق به كشتي) كابوتاژ(به قصد تجارت بين بنادر و جزاير ايران  كشتيراني ):كشتيراني ساحلي( -6ماده 

 .آنكه در موارد لزوم بنابه پيشنهاد سازمان بنادر و كشتيراني اجازه مخصوص از طرف هيات وزيران صادر گردد

  
 .تواند تابعيت كشتي خود را تغيير دهد يمالكي كه كشتي او در ايران به ثبت رسيده است م ):تغيير تابعيت( -7ماده 

  
  .نامه اين قانون تعيين خواهد گرديد مقررات مربوط به خروج از تابعيت در آيين

  
 ثبت كشتي -قسمت دوم

  
 .گردد ها در سازمان بنادر و كشتيراني تاسيس مي اداره مركزي ثبت كشتي ):تاسيس اداره مركزي ثبت كشتيها( -8ماده 

  
هاي فني در دو  نامه براي ثبت كشتي بايد مالك كشتي و يا نماينده او تقاضاي ثبت را به ضميمه اظهارنامه و گواهي ):ثبت درخواست( -9ماده 

  .نسخه تنظيم و به سازمان بنادر و كشتيراني تسليم نمايد

  
برساند و در صورت تاييد آنـرا در دو سـينه و   مالك كشتي يا نماينده او بايد قبل از تسليم تقاضا نام اختياري كشتي را به اطالع سازمان مذكور 

 .پاشنه كشتي بطور ثابت و نام بندر ثبت را نيز در پاشنه كشتي بر طبق مقررات مربوطه نقش و يا نصب نمايد

  
  .كند هاي سازمان بنادر پس از اجراي مراتب مزبور با رعايت مقررات به ثبت كشتي اقدام مي اداره ثبت كشتي
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اي حـاوي نكـات زيـر     مالك كشتي يا نماينده او بايد به ضميمه تقاضانامه ثبت كشتي مستندات مالكيت با اظهارنامه ) :مهاظهارنا( -10ماده 

 :تسليم نمايد

  
نـوع قـوه    -هـا و دودكشـها   ها و دكل تعداد پل -ها ابعاد و ظرفيت –تاريخ و محل ساختمان  -جنس بدنه كشتي -توان قوه محركه -نام كشتي

 .عاليم مشخصه، نام و تابعيت و محل اقامت مالك يا مالكين و سهم هر يك از مالكين كشتي) ديزل، انرژي اتمي و غيرهبخار، (محركه 

  
اي است كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه  نامه سند ثبت كشتي گواهي ):سند ثبت كشتي( -11ماده 

  .دبه نام كشتي تنظيم و صادر ميشو

  
 :گردد در سند ثبت كشتي نكات زير قيد مي

  
 -ظرفيـت و نـوع كشـتي    -طول و عرض و آبخـور كشـتي   -ها بندي تعداد پلها و دكل طبقه -محل و تاريخ ساخت كشتي -نام بندر ثبت كشتي

  .نام مالك و شماره كشتي -مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي

  
سند ثبت كشتي بايد به امضا مالك و يا نماينده او و همچنين سازمان بنـادر و  ): ت و نگهداري آنامضا سند ثبت كشتي، ترتيب ثب( -12ماده 

 .كشتيراني برسد

  
 .اسناد ثبت كشتي بايد به ترتيب رديف در دفتر رسمي ثبت كشتيها قيد گردد و يك نسخه آن در كشتي نگهداري شود

  
 :الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك كشتي بايد پرداخت شود بشرح زير است حق: 3)حق الثبت( -13ماده 

  
 الثبت حق -الف

  
  ريــــــال 30000تــــــن ظرفيــــــت غيرخــــــالص ثبــــــت شــــــده  500هــــــاي كمتــــــر از  بــــــراي كشــــــتي -
ــتي  - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  501هـــ ــده     1000تـــ ــت شـــ ــالص ثبـــ ــر خـــ ــت غيـــ ــن ظرفيـــ ــال 40000تـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  1001هـــ ــده    1500تـــ ــت شـــ ــالص ثبـــ ــر خـــ ــت غيـــ ــن ظرفيـــ ــال 50000تـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  1501هـــ ــده    2000تـــ ــت شـــ ــالص ثبـــ ــر خـــ ــت غيـــ ــن ظرفيـــ ــال 70000تـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  2001هـــ ــده   2500تـــ ــت شـــ ــالص ثبـــ ــر خـــ ــت غيـــ ــن ظرفيـــ ــال 90000 تـــ   ريـــ



4 
 

ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  2501هـــ ــده   3000تـــ ــالص ثبـــــت شـــ ــر خـــ ــال 110000تـــــن ظرفيـــــت غيـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  3001هـــ ــده   4000تـــ ــالص ثبـــــت شـــ ــر خـــ ــال 130000تـــــن ظرفيـــــت غيـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  4001هـــ ــده   5000تـــ ــالص ثبـــــت شـــ ــر خـــ ــال 150000تـــــن ظرفيـــــت غيـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  5001هـــ ــ  6000تـــ ــر خـــ ــده تـــــن ظرفيـــــت غيـــ ــال 170000الص ثبـــــت شـــ   ريـــ
ــا  6001هـــــاي  بـــــراي كشـــــتي  -   ريـــــال 190000تـــــن ظرفيـــــت غيـــــر خـــــالص ثبـــــت شـــــده   7000تـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  7001هـــ ــده   8000تـــ ــالص ثبـــــت شـــ ــر خـــ ــال 210000تـــــن ظرفيـــــت غيـــ   ريـــ
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــا  8001هـــ ــده   9000تـــ ــالص ثبـــــت شـــ ــر خـــ ــال 230000تـــــن ظرفيـــــت غيـــ   ريـــ
  ريـــــال 250000تـــــن ظرفيـــــت غيـــــر خـــــالص ثبـــــت شـــــده   10000تـــــا  9001هـــــاي  بـــــراي كشـــــتي -
ــتي - ــراي كشـــ ــاي  بـــ ــده     10001هـــ ــت شـــ ــالص ثبـــ ــت غيرخـــ ــاال ظرفيـــ ــه بـــ ــن بـــ ــال 300000تـــ   ريـــ
ــق      -ب ــد حـ ــاه درصـ ــذ پنجـ ــتيها بماخـ ــت كشـ ــد ثبـ ــق تجديـ ــود     حـ ــد بـ ــوق خواهـ ــف فـ ــد الـ ــدرج در بنـ ــت منـ   .الثبـ
  .باشد شخصات يا خصوصيات كشتي يا اجزا آن ميريال براي هر تغيير در م 5000ها مبلغ  هزينه ثبت تغييرات در گواهينامه -ج

  
  .الثبت همان كشتي است نامه ثبت كشتي به ماخذ سي درصد حق هزينه صدور المثناي گواهي -د

  
هرگونه تغييري در ظرفيت مسافربري و يا باربري كشتي بايـد كتبـا بـه اطـالع سـازمان بنـادر و       ): ها تغييرات در ظرفيت كشتي( -14ماده 

 .رسد، اينگونه تغييرات نيز بايد در دفتر رسمي ثبت كشتيها و در سند ثبت كشتي و نسخه دوم آن قيد گرددكشتيراني ب

  
هاي فني آن توسط سازمان بنادر  نامه كشتي در صورتي ممكن است در ايران به ثبت برسد كه گواهي ):هاي فني كشتي گواهينامه( -15ماده 

 .المللي كه صالحيت آن مورد قبول سازمان بنادر و كشتيراني است صادر شده باشد ر بينو كشتيراني و يا يكي از مراجع صالحيتدا

  
هاي فني  نامه نمايندگان كنسولي ايران ميتوانند با كسب اجازه از سازمان بنادر و كشتيراني به استناد گواهي): گواهينامه ثبت موقت( -16ماده 

هايي كه در ايران به ثبت خواهند  للي مذكور در ماده فوق گواهي نامه ثبت موقت جهت كشتيالم صادره از طرف يكي از موسسات صالحيتدار بين
هاي ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت كشتي به يكي از بنادر ايران جهت انجام تشريفات ثبت  نامه اعتبار اينگونه گواهي. رسيد صادر نمايند

 .خواهد بود و نبايد از شش ماه تجاوز كند

  
هاي سازمان بنادر و كشتيراني ارسال شود و اصل گواهي ثبت موقت بايد بـه سـازمان    نامه ثبت موقت بايد به اداره ثبت كشتي گواهيرونوشت 

 .بنادر و كشتيراني تسليم شود

  
گردد كشتي حـق  در مورد ماده فوق چنانچه كشتي به موقع به ثبت نرسد و يا اسناد قبلي به موقع تسليم ن ):آثار عدم ثبت كشتي( -17ماده 

اين قانون به پرداخت جريمه محكوم و موظـف بـه تسـليم     190برافراشتن پرچم ايران را نخواهد داشت و مالك كشتي بر طبق مقررات ماده 
  .باشد اسناد كشتي مي
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 .الرعايه نخواهد بود مفاد اين ماده در مورد اسناد مفقود الزم

  
نامه ثبت  بايد موقتا به ثبت برسد و گواهي) اين قانون 5موضوع ماده (در دست ساختمان كشتيهاي  ):كشتيهاي در دست ساختمان( -18ماده 

 .موقت جهت آنها صادر گردد

  
اي مشتمل بر شماره رديف و مشخصات تفصيلي كشتي جهت ساختمان تهيه و به سازمان بنادر و  كارخانه سازنده كشتي موظف است اظهارنامه

 .نامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد نكه كشتي در دست ساختمان آزمايش و تحويل مالك گرديد گواهيپس از اي. كشتيراني تسليم نمايد

  
در صورت تغيير اساسي در ساختمان كشتي اظهارنامه جديد بايد به سـازمان بنـادر و كشـتيراني يـا     ): تغيير در ساختمان كشتي( -19ماده 

سازمان مزبور پس از رسـيدگي بـه   . ي فني راجع به ضرورت تغييرات مذكور در آن داده شودنمايندگان كنسولي ايران تسليم و توضيحات كاف
  .مدارك اظهارنامه اقدام به اصالح اسناد مربوطه خواهد نمود

  
ـ      ادر و در صورتيكه اظهارنامه مزبور به نمايندگان كنسولي ايران تسليم شود مقامات مزبور مكلفند اظهارنامه را در اسـرع وقـت بـه سـازمان بن

 .كشتيراني ارسال دارند

  
المللي كه مورد تاييد سازمان بنادر و كشتيراني باشد ارايه نمايد اداره ثبت كشتي بـه   هرگاه متقاضي اسنادي به تصديق مقامات صالحيتدار بين

  .استناد اسناد مربوط اقدام به اصالح اسناد مربوطه خواهد نمود

  
بـه اسـتثناي   (االجرا صادره از دادگاهها كه در حقوق عيني كشتي تغييري دهـد  ونه قرار يا آرا الزمهرگ): احكام و قرارهاي قضايي( -20ماده 

  .بايد در دفتر ثبت كشتي و اسناد آن قيد گردد) حقوق ممتاز

  
ايـن قـانون    190مامورين مكلف به ثبت و انعكاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظيفه در اين مورد تسامح نمايند به كيفـر مقـرر در مـاده    

 .محكوم خواهند شد

  
هرگاه ثابت شود كه ماموري تعمدا از انجام دادن وظيفه مزبور خودداري نموده است مجازات او از شش مـاه تـا سـه سـال حـبس تـاديبي و       

  .پرداخت خسارت ناشيه از اين عمل خواهد بود

  
 .گردد كشتي باطل و تابعيت آن سلب مي در موارد ذيل ثبت ):ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتيهاي ايراني( -21ماده 
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  .در صورتيكه شرايط ثبت كشتي و حق برافراشتن پرچم ايران از بين رفته باشد -1

  
  .در صورتيكه كشتي مفقود و يا توسط دزدان دريايي و يا در نتيجه عمليات خصمانه تصرف شده باشد -2

  
 .باشددر صورتيكه كشتي متالشي شده و از حيز انتفاع افتاده  -3

  
 .در صورتيكه مالك كشتي را رها كرده باشد -4

  
در موارد فوق سند ثبت و تابعيت . تقاضاي ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتي بايد توسط سازمان بنادر و كشتيراني از دادگاه دريايي به عمل آيد

 .يندگان كنسولي ايران مسترد گرددروز به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني يا نما كشتي بايد منتها ظرف سي

  
در صورت كه سند ثبت كشتي مفقود شده باشد مالك بايد فـورا مراتـب را بـه سـازمان بنـادر و       ):صدور المثني -فقدان اسناد( -22ماده 

د ثبـت كشـتي را صـادر    اي حاكي از اين موضوع تسليم دارد سازمان بنادر و كشتيراني پس از رسيدگي المثني سن كشتيراني اعالم و اظهارنامه
   .خواهد نمود

  
نام كشتي ممكن است بنا به تقاضاي مالك تغيير يابد و در اين مورد سـازمان بنـادر و كشـتيراني ميتوانـد بـا      ): تغيير نام كشتي( -23ماده 

هـاي   ي كشور و يكي از روزنامهتعويض نام كشتي موافقت كند و به هزينه متقاضيان تغيير نام را در سه نوبت به فواصل يكماه در روزنامه رسم
  .كثيراالنتشار مركز آگهي نمايد

  
  .حقوق او و ساير اشخاص ذينفع نخواهد داشت  چنانچه كشتي در رهن باشد موافقت مرتهن در تغيير نام ضروري است و تغيير نام اثري در

  
ع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون همچنين منافع آنهـا  ثبت انتقاالت و معامالت و اقاله راج -الف): انتقاالت و معامالت كشتي( -24ماده 

در صورتيكه مدت آن زايد بر دو سال باشد در داخل كشور اجباري است و منحصرا وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان 
خارج از كشور صورت گيرد انجام معامله طبـق   ثبت اسناد و امالك كشور اجازه مخصوص دارند انجام ميشود در صورتي كه معامالت مزبور در

مقررات كشور محل وقوع آن بايد توسط نزديكترين نماينده كنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب به دفتر كنسولگري نيـز مـنعكس و   
  4.روز به سازمان بنادر و كشتيراني ايران اعالم شود 15ظرف 
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اي در سازمان بنادر و كشتيراني خواهد داشت كه ثبت انتقاالت و معـامالت مزبـور را در دفـاتر خـود      اداره كل ثبت اسناد و امالك نماينده -ب

  .منعكس خواهد نمود

  
تمام و يا قسمتي از كشتي كه در ايران به ثبت رسيده است اعم از اينكه انتقال ارادي يا قهري باشد تغييري در تابعيـت  فروش و يا انتقال  -ج

  .دهد بشرط آنكه حد نصاب مندرج در بند الف ماده يك اين قانون و شرايط ديگر رعايت شود كشتي نمي

  
ــد در        -د ــتي باي ــن كش ــال و ره ــروش، انتق ــه ف ــوط ب ــامالت مرب ــه مع ــردد      كلي ــد گ ــر دو قي ــتي ه ــت كش ــت و تابعي ــناد ثب   .اس

تواند قبل از فك رهن و يا بدون اجازه مرتهن  مالك كشتي ايراني كه كشتي خود را در ايران و يا خارج از كشور به رهن گذاشته است نمي -هـ 
  .يا بدون تامين حق مرتهن كشتي خود را به فروش رساند

  
  .ام شده نافذ نخواهد بوددر صورت تخلف از حكم مزبور معامله انج

  
دفاتر اسناد رسمي و يا مامورين كنسولي ايران در خارج كه از مقررات اين ماده تخلف ورزند عالوه بر مجازاتهاي مقرره مسـوول پرداخـت    -و

رت دادگسـتري تنظـيم و بـه    نامه اجرايي مربوط به اين ماده به وسيله سازمان بنادر و كشتيراني و وزا كليه خسارات وارده نيز خواهند بود آيين
  5.تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  
شتيراني مكلف است انجـام معاملـه را در روزنامـه    در مورد فروش كشتيهاي تابع ايران سازمان بنادر و ك ):آگهي فروش كشتي( -25ماده 

ها توسط مرجع قانوني  روز آگهي نمايد هزينه آگهي 10هاي كثيراالنتشار مركز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله  رسمي كشور و يكي از روزنامه
  . گردد كه وقوع معامله را ثبت ميكند در موقع انجام معامله از فروشنده دريافت مي

  
مامورين مجاز دولت ميتوانند در هر موقع به اسناد كشتي رسيدگي نمايند در صورتيكه فرمانده كشتي  ):حق بازرسي اسناد كشتي( -26ماده 

  .اين قانون محكوم به پرداخت جريمه نقدي خواهد شد 190از ارايه اسناد خودداري نمايد بر طبق مقررات ماده 

  
ك يا نماينده او در مورد ثبت كشتي اظهارات غلط و خالف واقع بنمايد دادگاه بر طبـق مقـررات   هرگاه مال ):اظهارات خالف واقع( -27ماده 
  .اين قانون با او رفتار خواهد كرد 190ماده 

  
ها و شناورهايي كه مشمول مقررات اين قانون نيستند طبق مقرراتـي كـه از طـرف هيـات      ثبت كشتي): ها و شناورها ثبت كشتي( -28ماده 

  .يب و به مورد اجرا گذاشته ميشود انجام خواهد گرفتوزيران تصو
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  حقوق ممتاز - فصل دوم

حقوق مشروحه ذيل نسبت به كشتي و نسبت به كرايه حمل در سفري كه اين حقوق طي آن ايجاد شده و نسبت به  ):حقوق ممتاز( -29ماده 
  .ده است ممتاز تلقي ميشودكه از شروع سفر ايجاد ش) 35موضوع ماده (ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل 

  
هاي دادرسي و مخارجي كه براي حفظ منافع مشترك طلبكاران به منظور حفاظت كشتي يا فروش آن و تقسيم حاصل فروش به عمل  هزينه -1

وارض عمومي آمده و همچنين حقوق و عوارض بندري كه بر طبق فهرست سازمان بنادر و كشتيراني قانونا بايد پرداخت گردد و ساير حقوق و ع
  .مشابه و همچنين هزينه حفاظت كشتي پس از ورود به آخرين بندر

  
  .ملوانان و ساير كاركنان كشتي -مطالبات ناشي از قرارداد استخدام فرمانده -2

  
  .اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و كمك در دريا و آن قسمت از خسارات مشترك دريايي كه به عهده كشتي است -3

  
سارات ناشي از تصادم و ساير سوانح كشتيراني همچنين خسارات وارده به تاسيسات بندري و كارگاههاي تعمير كشتي و راههـاي آبـي   خ -4

قابل كشتيراني و خسارات ناشي از صدمات بدني وارد شده به مسافرين و كاركنان كشتي و خسارات فقدان يا آسيب ديـدن كـاالي كشـتي و    
  .اثاث مسافرين

  
ات ناشي از قراردادها و عملياتي كه فرمانده در خارج از بندر پايگاه بر طبق اختيارات قانوني خود براي تامين احتياجات واقعي از نظـر  مطالب -5

دهد خواه فرمانده مالك كشتي باشد يا نباشد و خواه طلبكار فرمانده و يا تدارك كننـده مايحتـاج يـا     حفظ كشتي يا امكان ادامه سفر انجام مي
  .يركننده كشتي يا وام دهنده و يا پيمانكار ديگري باشدتعم

  
نمايند هرگاه اطالع داشته باشند و يا بتوانند با توجه و دقت معمولي اطالع حاصل كنند كه  اشخاصي كه احتياجات مذكور در اين بند را فراهم مي

  .واهد شدفرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخ

  
حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشي از رهن كشتي و همچنين بـر سـاير حقـوق ممتـاز      ):رجحان حقوق ممتاز( -30ماده 

  .مندرج در قوانين ديگر رجحان دارد

  
موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ توانند در تقسيم حاصل فروش اموال و اشيا  صاحبان حقوق ممتاز مي ):كيفيت مطالبه حقوق ممتاز( -31ماده 

طلب خود را بدون توجه به مقررات تجديد مسووليت مالكين كشتي مذكور در فصل پنجم اين قانون و بدون كسر هيچگونه مبلغي مطالبه نمايند 
  .رسد از آنچه در مقررات فصل مذكور مطرح است بيشتر نخواهد بود ولي در هر حال سهمي كه از حاصل فروش به آنها مي
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تواند به وسيله دادگاه حقـوق خـود را مطالبـه و     در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذينفع مي ):آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز( -32ماده 

  .استيفاي حقوق خود را از فروش اموال يا كشتي كه نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نمايد

  
روز  5هـر  (روز از تاريخ ابـالغ   15غ و بعالوه به منظور اطالع اشخاص ذينفع خالصه آنرا در طرف دادگاه درخواست و مدارك آنرا به خوانده ابال

  .نمايد در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز آگهي مي) يكبار

  
نمايد و در صورت احراز  صادر ميروز از تاريخ آخرين آگهي، دادگاه به دادخواست و اعتراضات واصله رسيدگي و حكم مقتضي  15پس از انقضا 

البيع محكوم عليه ميسر نباشد دادگاه دستور به فروش اموالي كه نسـبت بـه آن حقـوق     صحت دعوي هرگاه استيفاي طلب از ساير اموال سهل
  . ممتاز وجود دارد خواهد داد راي دادگاه به جز فروش كشتي قطعي است

  
نمايد اين دستور سه نوبت متوالي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز منتشر  در صورتيكه دادگاه دستور به فروش كشتي صادر

  .خواهد شد

  
محكوم عليه و هر متضرر ديگري از اين دستور ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي در صورتيكه معادل محكوم به وجه نقـد در صـندوق   

اند به راي مزبور اعتراض نمايد در اين صورت اجراي حكم دادگاه تـا پايـان رسـيدگي بـه اعتـراض      تو دادگستري يا تضمين بانكي بسپارد مي
  .متوقف خواهد شد و رايي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر ميشود قطعي است

  
  .العاده و خارج از نوبت انجام ميشود رسيدگي در هر دو مرحله بطور فوق

  
در صورتيكه نسبت به كشتي عالوه بر حقوق ممتاز حقوق عيني هم موجود باشـد ابـالغ    ):د رهنكيفيت پرداخت در صورت وجو( -33ماده 

  .دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نيز الزم است

  
نسبت به فروش و تقسيم وجوه حاصـل از آن   32اند ظرف يكماه مقرر در ماده  هرگاه پس از صدور حكم بين اشخاصي كه ذيحق شناخته شده

  .بدوا حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا سايرين تاديه خواهد شد 37و  36د با رعايت مواد توافق نشو

  
  .در صورت عم دسترسي به هر يك از دارندگان حق، وجوه مربوطه به نام آنها در صندوق ثبت اسناد و امالك توديع خواهد شد
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موسسات دولتي آنچه مربوط به اعمـال تصـدي دولـت اسـت طبـق      مطالبات ممتاز مربوط به ): مطالبات ممتاز موسسات دولتي( -43ماده 

  .مقررات اين قانون و آنچه مربوط به اعمال حاكميت دولت است طبق مقررات مربوط به وصول مالياتها وصول خواهد شد

  
  :از عبارت است 29ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل مندرج در ماده  ):ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل( -35ماده 

  
غرامت قابل مطالبه مالك بابت خسارات مادي وارده به كشتي كه جبران نشده باشد و يا خسارات از دست دادن كرايه حمل كه بـه كشـتي    -1

  .گرفته است تعلق مي

  
ادن كرايـه  سهم مالك كشتي بابت خسارات مشترك دريايي ناشي از زيانهاي مادي وارده به كشتي كه جبران نشده يا خسارات از دست د -2

  . گرفته است حمل كه به كشتي تعلق مي

  
الزحمه مالك كشتي بابت كمك يا نجات در دريا تا پايان سفر پس از كسر وجوهي كه بايد در اين مورد به فرمانده و ساير اشخاصي كه  حق -3

  .در خدمت كشتي هستند پرداخت شود

  
مذكور در فصل پنجم اين قانون قابل پرداخت باشد نيز در حكم كرايه حمل است  وجوه پرداختي بابت حمل و احيانا وجوهي كه بر طبق مقررات

وجوه متعلقه به مالك كشتي بابت قراردادهاي بيمه و جوايز و كمكهاي دولتي و ساير كمكهاي ملي جز ملحقات كشتي يا ملحقات كرايـه حمـل   
  .محسوب نميشود

  
شامل تمام كرايه حمـل ناشـي از    29از ماده  2كشتي هستند بدون رعايت مفاد بند  بيني شده به نفع اشخاصي كه در خدمت حقوق ممتاز پيش

  .كليه سفرهايي است كه كشتي در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است

  
  .مطالبات مختلف مربوط به يك واقعه همزمان فرض ميشود): حق تقدم مطالبات( -36ماده 

  
سفر مقدم بر مطالبات سفرهاي قبلي است ولي مطالبات ناشي از يك قرارداد استخدامي كه براي چندين سـفر   مطالبات ممتاز ناشي از آخرين

  .منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرين سفر از حيث امتياز مساوي خواهد بود

  
و در صورت عدم كفايت بـراي تاديـه وجـوه     باشند كه در يك رديف هستند داراي حقوق ممتاز متساوي مي 29مطالبات مذكور در بندهاي ماده 

  .مطالبات به نسبت طلب بين بستانكاران تقسيم خواهد شد
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  .مشمول حق ممتاز خواهد بود 29مطالبات مربوط به يك سفر به ترتيب مندرج در ماده 

  
  .به ترتيب عكس تاريخ ايجاد پرداخت خواهد شد 299ماده  5و  2مندرج در هر يك از بندهاي  6مطالبات

  
در مواردي كه كشتي يا شناورهاي مغروق يا مصدوم و يا بقايـاي آنهـا موجـب     ):حق ممتاز در مورد هزينه انتقال بقاياي كشتي( -37ماده 

تواند آنها را به هزينه خـود بـه محـل     كشتيراني گردند و مالك از انتقال آنها و رفع موانع خودداري نمايد سازمان بنادر و كشتيراني ميمزاحمت 
هاي مربوطه از طرف مالك آنها را توقيف و به فروش رسانيده و مطالبات خود را با رعايـت   مناسبي انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزينه

  .اين قانون و مقدم بر ساير طلبكاران از حاصل فروش تامين نمايد 36و  29مواد مفاد 

  
  .انتقال مالكيت كشتي تاثيري در حقوق ممتاز نخواهد داشت): آثار انتقال مالكيت( -38ماده 

  
يايد حق امتياز خود را از دست دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف يكسال در مقام استيفاي حقوق ممتاز بر ن -الف ):مدت مرور زمان( -39ماده 

  .مدت مزبور شش ماه است 29ماده  5خواهد داد در مورد مطالبات ناشي از تهيه مايحتاج كشتي مندرج در بند 

  
  :شروع مدت مذكور به ترتيب ذيل است -ب

  
  .يابد الزحمه مربوط به كمك و نجات در دريا از روزي است كه عمليات مربوط به آن خاتمه مي در مورد حق -1

  
  .در مورد خسارات ناشي از تصادم و ساير سوانح و آسيب جسماني از روزي است كه خسارت وارده شده است -2

  
  .در مورد فقدان يا خسارات محموالت و اثاث از روزي است كه محموالت يا اثاث تحويل داده شده و يا بايستي تحويل داده شده باشد -3

  
  .از روزي است كه طلب ايجاد شده است 29ماده  5بيني شده در بند  كشتي و ساير موارد پيش در مورد تعمير و تهيه مايحتاج -4

  
  .در ساير موارد از روزي است كه دين از لحاظ مدت و جهات ديگر قابل مطالبه باشد -5
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اده نيسـت و قابـل مطالبـه تلقـي     تابع حكم اين م 29ماده  2الحساب از طرف كاركنان كشتي مندرج در بند  تقاضاي مساعده يا وجوه علي -ج

  .نميشود

  
هاي فوق را از روز  هرگاه توقيف كشتي در درياي ساحلي كشوري كه اقامتگاه يا مركز عمليات مدعي است مقدور نباشد دادگاه ميتواند مهلت -د

  .ايجاد طلب حداكثر براي مدت سه سال تمديد نمايد

  
ممكن است كه كرايه وصول نشده يا وجوه آن در يد فرمانده يا نمايندگان مالك كشـتي   حق رجحان نسبت به كرايه حمل كشتي تا زماني -هـ 

  .باشد نسبت به ملحقات كرايه حمل نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد

  
يـا   بـرداري شـده و   مقررات مذكور در اين فصل در مورد كشتيهايي كه توسط شخصي غير از مالك اداره و بهـره  ):تعميم مقررات( -40ماده 

االجرا است به استثناي مواردي كه از مالك بطور غير قانوني خلع يد شده و يا طلبكار  برداري قرار گيرد نيز الزم وسيله مستاجر اصلي مورد بهره
  .حسن نيت نداشته باشد

  
حق رجوع بـه   25ماده  دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاريخ آخرين آگهي فروش كشتي موضوع ):حق رجوع به فروشنده( -41ماده 

  .فروشنده را خواهند داشت

  رهن كشتي -فصل سوم

رهن كشتي در حال ساختمان و يـا كشـتي آمـاده بـراي     . كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است ):رهن كشتي( -42ماده 
  .برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض شرط صحت رهن نيست بهره

  
ي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه، دكلها، دوارها، لنگرها، سكانها، موتورها و كليه وسايلي خواهد بود در صورت

  .كه براي تحرك و دريانوردي بكار برده ميشود

  
  .راحتا قيد گردددر سند رهن بايد نام راهن و مرتهن و مشخصات كشتي و مبلغ رهن و سررسيد آن ص): سند رهن( -43ماده 

  
  .حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود ):حق رهن( -44ماده 
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رود مگر در مواردي كـه بـه موجـب ايـن      حق رهن از حقوق عيني است و با فروش و انتقال كشتي از بين نمي): ماهيت حق رهن( -45ماده 

  .بني شده است قانون پيش

  
چنانچه كشتي بيش از يك مورد در رهن باشد بستانكاران مقـدم بـر بسـتانكاران مـوخر حـق       ):حق رجحان بستانكاران مقدم( -46ماده 

رجحان خواهند داشت، در موقع تنظيم سند بايد كليه خصوصيات معامالت قبلي در متن سند تصريح گردد و راهن بايد وجود هر گونه رهن قبلي 
چنانچه راهن به قصد تقلـب از رعايـت   . ن اطالع دارد كتبا به مرتهنين اعالم داردو همچنين تعهد و بدهي مربوط به كشتي مورد رهن را كه از آ

محكوم به پرداخت جريمه خواهد شد و بدهي راهن بالفاصـله حـال و بـه درخواسـت      190مقررات اين ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده 
  .مرتهن از اموال راهن استيفا ميشود

  
ورتيكه موضوع رهن شامل بيش از يك كشتي و در سند رهن هم تصريح شده باشد كه در مقابل پرداخـت  در ص): مرهونه متعدد( -47ماده 

قسمت معيني از دين كشتي مرهونه مشخص مربوط به آن دين بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوطه به هر كشتي بايد در سند آن كشتي 
  .قيد شود

  
  .اين قانون صورت خواهد گرفت 24عامالت رهن كشتي و فك آن به موجب ماده ثبت م): ثبت معامالت رهن كشتي( -48ماده 

  
  :حق الثبت كليه معامالت اعم از رهن و ساير معامالت مربوط به كشتي بشرح زير است): حق الثبت معامالت كشتي( -48ماده 

  
ــا  ــال 30000                                      تــــــــــــن ظرفيــــــــــــت خــــــــــــالص 500تــــــــــ   ريــــــــــ

ــ 501از  ــن 1000ا تـــــــــــــــــ ــال 50000                                              تـــــــــــــــــ   ريـــــــــــــــــ
ــا  1001از  ــال 100000                                           تـــــــــــــــــــن 5000تـــــــــــــــــ   ريـــــــــــــــــ
ــا  5001از  ــن 10000تـــــــــــــــــ ــال 150000                                         تـــــــــــــــــ   ريـــــــــــــــــ
  ريــــــــــــــال 250000                                           تــــــــــــــن بــــــــــــــه بــــــــــــــاال   10001از 

چنانچه مدت رهني كه از نظر تاريخ ثبت مقدم بر ديگران است سـر رسـيد و    ):تقاضاي فروش كشتي به علت عدم پرداخت دين( -50ماده 
ـ  . دين مربوطه به آن پرداخت نگردد ذينفع ميتواند از دادگاه تقاضاي فروش كشتي را بنمايد اير بسـتانكاران  دادگاه دادخواست را به طـرف و س

  .نمايد در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز آگهي مي) روز يكبار 5هر (روز از تاريخ ابالغ  15ابالغ و خالصه آن را ظرف 

  
. افقت ننمايندروز از تاريخ آخرين روز بدهكار حاضر به پرداخت دين خود نشود و ساير طلبكاران نيز با فروش عين مرهونه مو 15چنانچه ظرف 

  .نمايد العاده به دادخواست رسيدگي نموده، پس از احراز صحت مدارك خواهان حكم فروش صادر مي دادگاه در وقت فوق
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هرگاه حكم فروش كشتي به توسط دادگاه صادر گردد كيفيت فروش بدين قـرار خواهـد بـود كـه ميـزان       ):كيفيت فروش كشتي( -51ماده 

  .گردد و حق مرتهنين كه به موقع مطالبه شده است شروع مي 29ضافه كليه مطالبات ممتاز مندرج در ماده مزايده از مبلغ بدهي به ا

  
تقاضاي  36چنانچه كشتي به فروش نرسد مرتهن ميتواند با پرداخت مطالبات ممتاز و حقوقي كه به موقع مطالبه شده است با رعايت مفاد ماده 

  .ر آنكه ساير طلبكاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضاي انتقال كشتي را به خود بنمايندانتقال عين مرهونه را بخود بنمايد مگ

  
در صورتيكه عين مرهونه به مبلغ بيشتري به فروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخـت ميشـود و   

  .ن تاديه يا بنام آنها به حساب صندوق ثبت در بانك ملي توديع خواهد شدحقوق بستانكاران ديگر با در نظر گرفتن تقدم ره

  باربري دريايي -فصل چهارم

  :صطالحاتي كه در اين فصل بكار رفته داراي معاني زير استا): تعاريف( -52ماده 

  
داد بـاربري منعقـد كـرده اسـت اطـالق       متصدي باربري بطور كلي به مالك يا اجاره كننده كشتي كه با فرستنده بار قرار -متصدي باربري -1

  .ميشود

  
قرارداد باربري فقط قراردادي است كه براساس بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه براي حمل و نقل كاال از طريـق   -قرارداد باربري -2

اره كشتي رابطه بـين متصـدي بـاربري و دارنـده     دريا است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اج
  .بارنامه يا سند مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي ميگردد

  
بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشيا هر كاالي ديگر ميباشد باستثنا حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد بـاربري   –بار  -3
  .د روي عرشه كشتي حمل شود و عمال هم بدين ترتيب حمل شده باشدباي

  
  .اي اطالق ميشود كه براي حمل بار در دريا بكار رود كشتي به هر وسيله -كشتي -4

  
  .دهد نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي -فرستنده بار -5

  
  .تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد -تحويل گيرنده -6
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بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كـه از طـرف او بـراي ايـن      -بارنامه دريايي -7

  .د بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شودمنظور تعيين شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شو

  
  .بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله رسيد دريافت بار است

  
  .از زماني كه باري در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب ميشود -مدت حمل -8

  
معمول از زماني شروع ميشود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظـور  بارگيري بطور  -بارگيري و تخليه -9

يابد  تمه ميبارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خا
  .اسكله و يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آوردكه چنگال جرثقيل بار را در 

  
در هر قرارداد بـاربري مسـووليت تعهـدات حقـوق و معافيـت از       57با توجه به مفاد ماده  ):مسووليت و وظايف متصدي باربري( -53ماده 

مواظبت و تخليه بار بشرح مواد مندرج در اين  -محافظت -باربري -انبار كردن -جابجا كردن –مسووليتهاي متصدي باربري در مورد بارگيري 
  .فصل خواهد بود

  
هاي الزم را بشرح ذيل به عمـل   متصدي باربري مكلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت -1 ):وظايف متصدي باربري( -54ماده 
  :آورد

  
  .كشتي را براي دريانوردي آماده كند -الف

  
  .كاركنان و تجهيزات و تداركات كشتي را بطور شايسته تهيه و فراهم آورد -ب

  
  .گيرد مرتب و آماده كند قرار مي ها و كليه قسمتهاي ديگر كشتي را كه براي حمل كاال مورد استفاده انبارها و سردخانه -ج

  
وب محموالت را بارگيري، جابجا، حمل، محافظت، مواظبت ، متصدي باربري موظف است با كمال دقت و به نحو مطل55با توجه به مفاد ماده  -2

  .و تخليه نمايد
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پس از وصول و قبول مسووليت كاال متصدي باربري يا فرمانده كشتي و يا عامل متصدي باربري بر حسب تقاضاي فرستنده بار موظف است  -3

  .بارنامه دريايي كه در آن مشخصات ذيل درج شده است صادر نمايد

  
اي كه جهت شناسايي بار ضروري است همان عاليمي است كه توسط فرستنده بار قبل از شروع بـارگيري كتبـا تسـليم     م مشخصهعالي -الف

شده است مشروط بر اينكه در مورد بار بدون روپوش عاليم مذكور بر روي بار نقش شده و يا بطور وضوح نشان داده شده باشـد اگـر بـار در    
  .پوشش باشد عاليم بايد بطوري نقش شود كه تا پايان سفر خوانا بماند صندوق قرار گرفته و يا داراي

  
  .ها يا قطعات يا مقدار يا وزن بر حسب مورد بنحوي كه كتبا از طرف فرستنده بار تعيين و تسليم شده است تعداد بسته -ب

  
عاليم، تعداد، مقدار يا وزني را قيد نمايد كـه صـحت   متصدي باربري يا فرمانده يا عامل متصدي باربري ملزم نيست كه در بارنامه دريايي  -ج

  .آنها به جهات موجه مشكوك باشد و يا وسيله مناسب براي رسيدگي به صحت آنها را در اختيار نداشته باشد

  
  .ده خواهد بودج اين ما -ب -الف 3بارنامه دريايي صادر شده بشرح فوق مدرك دريافت كاال به وسيله متصدي باربري بشرح مندرج در بند  -4

  
فرستنده بار نسبت به صحت عاليم، تعداد، مقدار و وزن بار بنحوي كه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصـدي بـاربري مسـوول     -5

هاي ناشي از عدم صـحت اظهـارات مـذكور     شناخته ميشود و موظف است غرامت متصدي باربري را در مقابل هرگونه فقدان، خسارت و هزينه
  .ازدبپرد

  
حق متصدي باربري به دريافت چنين غرامتي مسووليت و تعهدات نامبرده را كه ناشي از قرارداد باربري است نسـبت بـه هـيچ كـس غيـر از      

  .فرستنده بار محدود نخواهد كرد

  
سارت وارده به بار بـا شـرح و   اي حاكي از فقدان يا خ در صورتي كه همزمان يا قبل از نقل مكان بار و تسليم آن به تحويل گيرنده اخطاريه -6

بار بـه   كيفيت آن كتبا به متصدي باربري يا نماينده او در بندر تخليه تسليم نگرد نقل مكان بار و دادن آن به كسي كه بر طبق قرارداد حمل بايد
  .الف آن ثابت شوداو تسليم شود به منزله تحويل بار مندرج در بارنامه دريايي از طرف متصدي باربري خواهد بود مگر آنكه خ

  
ــار تســليم شــود     ــل ب ــد ظــرف ســه روز پــس از تحوي ــذكور باي ــار آشــكار نباشــد اخطــار م ــه ب ــا خســارات وارده ب ــدان ي   .چنانچــه فق

  .در صورتي كه در موقع دريافت، وضع و حالت كاال مورد رسيدگي و بازديد طرفين قرار گرفته باشد تسليم اخطار كتبي ضروري نخواهد بود
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يا خسارت نسبت به متصدي باربري و كشتي پس از گذشتن يكسال از تاريخ تحويل و در صورت عدم تحويل از تاريخي كه بـار  ادعاي فقدان 

  .بايستي تحويل داده شده باشد مسموع نخواهد بود

  
ا خسـاراتي را كـه   متصدي باربري و تحويل گيرنده بار بايد همه گونه تسهيالت معقول جهت رسيدگي و تشخيص فقدان و خسارات واقعي و ي

  .رود به بار وارد آمده فراهم كند تصور مي

  
اي كه براي او توسط متصدي باربري، فرمانـده كشـتي و يـا عامـل متصـدي       بعد از بارگيري به تقاضاي فرستنده محموله بايد روي بارنامه -7

ال سند يا مدركي دال بر تحويل بار دريافت داشته است قيد گردد مشروط بر اينكه اگر فرستنده بار قب» بارگيري شده«باربري صادر شود جمله 
يخ آنرا مسترد دارد ولي به اختيار متصدي بار ممكن است در سند مذكور نام بندر بارگيري و نام كشتي يا كشتيهاي حامل بار و تـاريخ يـا تـوار   

 3مزبور كه حاوي اين مشخصات است و مفـاد بنـد   حمل بار توسط متصدي باربري و عامل او و يا فرمانده كشتي ذكر شود در اين صورت سند 
  .محسوب ميگردد» بارنامه دريايي بار بارگيري شده»  اين ماده در آن رعايت شده است

  
قيد هر گونه شرط يا توافق در قرارداد باربري به منظور سلب مسووليت متصدي باربري يا كشتي يا محدود كردن مسووليت مزبور در مـورد   -8

خسارات وارده به آن ناشي از غفلت و تقصير و يا تسامح در انجام وظايف و تعهدات مصرحه در اين فصل باطل و بال اثـر خواهـد    فقدان بار يا
  .بود

  
  .مزاياي بيمه يا شروط مشابه آن كه به نفع متصدي باربري منظور گردد نيز تابع حكم فوق خواهد بود

  
كشتي و متصدي باربري هيچكدام مسوول فقدان يا خسارت ناشـي از عـدم قابليـت     -1): عدم مسووليت متصدي باربري و كشتي( -55ماده 

دريانوردي نخواهد بود مگر آنكه از طرف آنها در آماده نبودن كشتي براي دريـانوردي و تـامين احتياجـات آن از نظـر كاركنـان و تجهيـزات و       
ديگر كشتي كه كاال در آن حمل ميشود و همچنين مواظبت حمل طبق بنـد   ها و كليه قسمتهاي تداركات كافي و مناسب كردن انبارها و سردخانه

سعي و اهتمام كافي مبذول نشده باشد هرگاه فقدان و يا خسارت وارده در نتيجه عدم قابليت دريانوردي باشد متصدي بـاربري و   54يك ماده 
  .اند كه اعمال سعي و مراقبت را از ناحيه خود ثابت كنند د ملزومنماين يا اشخاص ديگري كه به استناد اين ماده ادعاي معافيت از مسووليت مي

  
  .كشتي و متصدي بار مسوول فقدان يا خسارت ناشي از علل مشروحه زير نخواهد بود -2

  
  .يغفلت و قصور و يا عمل فرمانده و كاركنان و راهنمايان و يا مامور مجاز متصدي باربري هنگام دريانوردي و اداره امور كشت -الف

  
  .آتش سوزي كه به سبب فعل و يا خطاي متصدي باربري نباشد -ب
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  .خطرات و حوادث خطرناك و يا سوانح دريا و آبهاي قابل كشتيراني -ج

  
  .بليات طبيعي -د

  
  .جنگ و نتايج آن -هـ 

  
  .عمليات دشمنان جامعه -و

  
  .ا عمل حكام يا مردم يا مقامات قضاييبازداشت يا متوقف شدن كشتي در نتيجه اقدامات قهريه يا به سبب امر ي -ز

  
  .محدوديتهاي قرنطينه -ح

  
  .فعل و يا ترك فعل فرستنده بار يا صاحب بار، عامل يا نماينده او -ط

  
  . هر علتي كه باشد  اعتصاب و يا بستن كارگاهها و يا خودداري و يا جلوگيري از كار بطور كلي و جزيي به -ي

  
  .شورش و يا اغتشاش -ك

  
  .ت و مجاهدات براي نجات جان افراد و يا اموال در دريانجا -ل

  
  .كسر و كمبود وزن و حجم كاال و هر نوع خسارت ديگري كه از معايب مخفي، ماهيت و نقايص ذاتي كاال ناشي گردد -م

  
  .بندي كاال نقايص بسته -ن

  
  .نقايص و يا كامل نبودن عاليم و مشخصات -س
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  .بل كشف نباشدعيوب مخفي كه با دقت كافي قا -ع

  
هر علت ديگري كه از فعل و يا تقصير متصدي باربري و يا فعل و يا تقصير عامل يا مامور مجاز او ناشـي شـده باشـد ولـي در ايـن مـورد        -ف

  .تمتصدي باربري و عامل و يا مامور مجاز او بايد ثابت كند كه تقصير و فعل آنان تاثيري در فقدان و خسارت و زيان وارده نداشته اس

  
فرستنده بار در مورد فقدان يا خسارت وارده به متصدي باربري و يا كشتي به هر سبب و علتي كه ناشي از عمل يا تقصير فرستنده بار و يـا   -3

  .عامل و يا مامور مجاز او نباشد مسوول نخواهد بود

  
ال و يا هر گونه انحراف معقول كشتي نقص و تخلـف از  هرگونه تغيير مسير كشتي در دريا براي نجات و مجاهدات در حفظ جان آدمي و امو -4

  .مقررات اين فصل و قرارداد باربري نيست و متصدي باربري مسوول فقدان و يا خسارت وارده ناشي از آن نخواهد بود

  
نگ براي هر بسته كاال و يا متصدي باربري و يا كشتي هيچكدام در مورد فقدان و يا خسارت وارده به كاال مسووليتي زايد بر صدليره استرلي -5

  .باشد واحد آن نخواهد داشت مگر اينكه نوع و ارزش اينگونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گرديده و در بارنامه دريايي نيز قيد شده

  
ود ولي متصدي باربري را مقيد چنانچه اظهار مذكور در بارنامه دريايي قيد شده باشد حمل بر صحت موضوع ميگردد مگر آنكه خالف آن ثابت ش

  .نميكند و مشاراليه ميتواند نسبت به آن اعتراض نمايد

  
فق نمايند متصدي باربري يا عامل او و يا فرمانده ميتوانند با فرستنده بار نسبت به تعيين حداكثرمبلغ ديگري غير از آنچه در باال تعيين شده توا

  .مشروط بر اينكه از مبلغ فوق كمتر نباشد

  
يـا   نانچه فرستنده بار نوع يا ارزش جنس را عالما و عامدا بر خالف واقع در بارنامه دريايي قيد كند متصدي باربري و كشتي در مورد فقدان وچ

  .خسارات وارد بر بار مسوول نخواهند بود

  
ناك را بدون علم و اطالع از كيفيت و نوع آن هرگاه متصدي باربري فرمانده و يا عامل متصدي باربري اجناس قابل اشتعال و انفجار و يا خطر -6

نند بـدون  بارگيري نمايند و بعدا از نوع و كيفيت آنها به عللي آگاه شوند ميتوانند در هر موقع و قبل از تخليه در مقصد در هر محلي كه صالح بدا
مل چنين موادي ايجاد شود آنها را تخليه و يا نابود مستقيم و يا غير مستقيم از ح  اي كه ممكن است بطور پرداخت هيچگونه غرامت و يا هزينه

  .و يا بالاثر كنند

  
بـه  چنانچه حمل اينگونه بار با علم و اطالع صورت گيرد و بعدا وجود آن براي كشتي و يا بار آن ايجاد خطر كند متصدي بـاربري ميتوانـد آنـرا    
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و يا بال اثر نمايد در اين صورت مسووليتي متوجه متصدي باربري نخواهد بـود   طريق مذكور در باال در هر محلي كه صالح بداند تخليه و يا نابود
  .مگر نسبت به خسارات مشترك دريايي كه ممكن است بوجود آيد

  
متصدي باربري مختار است از تمام يا قسمتي از حقوق و عـدم مسـووليتهاي    ):اعراض از حقوق و افزايش مسووليت و تعهدات( -56ماده 

  . بني شده است قبول كند ند و يا مسووليتي زايد بر آنچه در اين فصل پيشخود صرفنظر ك

  .قيد اينگونه انصراف يا افزايش مسووليت در بارنامه دريايي الزامي است

  
ه تـابع  اي كه در اجاره است صادر شود آن بارنام هاي دريايي براي كشتي مقررات اين فصل شامل قرارداد اجاره كشتي نميشود ولي اگر بارنامه

  .اين مقررات مانع از آن نيست كه در بارنامه درباره خسارات مشترك دريايي شرايطي مجاز قيد كنند. مقررات اين فصل خواهد بود

  
با وجود مقررات مذكور در مواد فوق متصدي باربري، فرمانده و يا عامل متصـدي بـاربري و يـا     ):تنظيم قرارداد با شرايط خاص( -57ماده 

ر ميتوانند قراردادي با هر نوع شرط براي حمل بار مشخص و تقبل هرگونه مسووليت و تعهد از طـرف متصـدي بـاربري و حقـوق و     فرستنده با
مزاياي وي منعقد كنند و حتي ممكن است درباره مسووليت متصدي باربري نسبت به قابليت دريانوردي كشتي شرايط خاصي كه مخالف نظـم  

 -چنين نسبت به مراقبت و مواظبت كاركنان يا عاملين متصدي باربري و يا مـامور مجـاز او در مـورد بـارگيري    عمومي نباشد منظور دارند و هم
مواظبت و تخليه كاال شرايط خاص منظور دارند مشروط براينكـه بـا انعقـاد قراردادهـاي مـذكور       -محافظت -حمل -انبار كردن -جابجا كردن

در روي » غيـر قابـل انتقـال   «قرارداد در قبض رسيدي كه غيرقابل انتقال خواهد بود ذكر و جمله  بارنامه دريايي تنظيم نشود و همچنين شرايط
  .رسيد مذكور قيد شود

  
 هر قراردادي كه به طريق فوق منعقد شده باشد معتبر است مفاد اين ماده ناظر به حمل كاالهاي بازرگاني معمولي كه در جريان عمليات عـادي 

  .يست و فقط شامل باري است كه كيفيات خاص حمل آنها عرفا انعقاد قراردادي خاص را ايجاب ميكندتجاري حمل و نقل ميشود ن

  
هيچ يك از مقررات اين فصل مانع از آن ): قرارداد خاص راجع به خسارات وارده به كاال قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي( -58ماده 

بيني كنند كه بر طبق آن مسـووليت و تعهـدات متصـدي بـاربري و      صي را در قرارداد پيشنيست كه متصدي باربري و فرستنده بار شرايط خا
  .كشتي در مورد فقدان يا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جابجا كردن بار قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي حامل بار تعيين گردد

  
به «در حقوق و تعهدات متصدي بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط  مقررات اين فصل ):عدم تعميم مقررات فصل حاضر( -59ماده 

  .دهد تغييري نمي» تحديد مسووليت مالكين كشتي

  
  :خصوصيات و مشخصات بارنامه دريايي به شرح زير است كه بايد در بارنامه قيد گردد -الف ):مشخصات بارنامه دريايي( – 60ماده 
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  .نام كشتي -1

  
  .و تاريخ بارگيري و نام بندر مقصد نام بندر مبدا -2

  
  .عالمت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن -3

  
  .وزن خالص و غير خالص و اندازه بار -4

  
  .تحويل گيرنده -متصدي باربري -نام و نشاني فرستنده بار -5

  
  .شرايط بارگيري و حمل بار و واحد نرخ -6

  
  .تعداد نسخ بارنامه -7

  
  .بارنامه دريايي ممكن است مانند چك به نام شخص معين يا حامل يا حواله كرد صادر گردد): يفيت حقوقي بارنامه درياييك( -61ماده 

  
 در صورتي كه صادركننده بارنامه هنگام تنظيم بارنامه تاريخ آن را مقدم بر تاريخ صدور بگذارد در مقابل تحويـل گيرنـده كـاال مسـوول كليـه     

  .اين تغيير تاريخ خواهد بودخسارات وارده به علت 

  
  .بارنامه دريايي الاقل بايد در چهار نسخه به شرح زير صادر شود): نسخ بارنامه دريايي( -62ماده 

  
  .نسخه اول كه اصلي است براي فرستنده بار

  
  .نسخه دوم براي شخصي كه بارنامه به نام او صادر شده است

  
  .نسخه سوم براي فرمانده كشتي
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  .راي مالك كشتي و يا نماينده قانوني اونسخه چهارم ب

  
  .كليه نسخ بارنامه توسط فرمانده كشتي و يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضا ميگردد

  
  .گذاري شده و در هر يك تعداد نسخ صادره ذكر خواهد شد اگر نسخ متعددي براي بارنامه صادر گردد نسخ مزبور نمره

  
  .ساعت پس از بارگيري تنظيم شده و به امضا برسد 24بارنامه دريايي بايد ظرف  ) :زم براي صدور بارنامهمدت ال( -63ماده 

  
چنانچه فرمانده كشتي به علت به طول انجاميدن بارگيري در مقابل دريافت هر قسمت از بار قبض رسيد و يا رسيد موقت صادر نمايد صـاحب  

قبض رسيد و يا رسيد موقت بـار را بـه   ) با رعايت مفاد اين ماده از حيث مدت (يافت بارنامه دريايي كاال يا فرستنده بار موظف است پس از در
  .فرمانده مسترد دارد

  
. دارنده نسخه اصلي بارنامه دريايي حق دارد تحويل بار را از فرمانده كشتي خواستار گـردد ): حقوق دارنده بارنامه تحويل گيرنده( 64ماده 

  . ز هويت كامل و نشاني و سمت تحويل گيرنده صورت خواهد گرفتتحويل بار با احرا

  .اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس كاال غير قابل تشخص ذكر گردد اثبات ارقام ادعايي به عهده فرستنده بار خواهد بود

  
را قبل از رسيدن به مقصد مطالبه نمود مگر س از صدور بارنامه دريايي نميتوان تحويل بار پ): تحويل بار قبل از رسيدن به مقصد( -65ماده 

ثيقـه  آنكه نسخه اصلي قابل انتقال بارنامه به فرمانده و يا متصدي باربري تسليم گردد در صورتي كه اين امر ممكن نباشد تحويل بار در قبال و
  .كافي جهت جبران خسارات احتمالي صورت خواهد گرفت

  
تواند بار مزبور را با اطالع دادستان محل در داخل كشور و يـا   ضييع و فساد سريع باشد فرمانده مياگر بار در معرض ت ):فساد بار( -66ماده 

 كنسولگريهاي دولت و يا مراجع رسمي و صالحيتدار محل در خارج از كشور به فروش برساند و مراتب را فورا به فرستنده و تحويل گيرنده بار
  .اطالع دهد

  
بندي از طرف كسي غير  هرگاه بر حسب عرف تجاري وزن بار بدون بسته ):تعيين وزن توسط شخص ثالث -يبند بار بدون بسته( -67ماده 

كور از متصدي باربري يا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دريايي قيد گردد عليرغم آنچه در اين فصل گفته شده است بارنامه دريايي مـذ 
  .اظهاركننده عليه متصدي باربري تلقي نخواهد شد مدرك وصول بار به وزن تعيين شده از طرف
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فرمانده و كاركنان كشتي به هيچوجه حق ندارند بدون اجازه مالك كشتي و به حساب خود باري را حمل ): حمل بار بدون اجازه مالك( -68ماده 
  .بر كرايه معمولي بار را بپردازنداند مكلفند عالوه بر جبران خسارات دو برا افرادي كه بدون اجازه باري را حمل كرده. كنند

  مالكين كشتي -فصل پنجم
  حدود مسووليت و تعهدات آنها

  مقررات كلي -قسمت اول

  
مالك كشتي شخصا مسوول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهاي خود و نيز مسوول عمليـات فرمانـده و   ): مسووليت مالك كشتي( -69ماده 

مالك كشتي همچنين مسوول عمليات كاركنان كشتي و ماموران مجازي كه از . كند خود منعقد مي قراردادهايي است كه وي ضمن انجام وظايف
  اند خواهد بود طرف او به خدمت در كشتي گمارده شده

  
ر توانند يك نفر را براي اداره امو در موردي كه كشتي به چند شريك تعلق داشته باشد شركا مي -الف ):تجهيزكننده -مدير عامل( -70ماده 

  .كشتي به عنوان مدير عامل تعيين نمايند

  
از قبيل تهيه كاركنان و تدارك خـوار و بـار، سـوخت و كليـه     (توانند يك يا چند نفر را براي تجهيز كردن كشتي  مالك يا شركا كشتي مي –ب 

  .به عنوان تجهيز كننده تعيين نمايند) مايحتاج كشتي و غيره

  
  .مالك كشتي نيز باشد مدير عامل و تجهيزكننده ممكن است -ج

  
تواند راجع به مسايل مربوط به تجهيزات  اي كه خود نيز از جمله مالكين كشتي است و يا از طرف آنها سمت نمايندگي دارد مي تجهيز كننده -د

  .و حركت كشتي به عنوان نماينده قانوني آنها در مراجع صالحيتدار رسمي و دادگاهها حضور به هم رساند

  
در صورتي كه كشتي به چند نفر شريك تعلق داشته باشد تصميمات نسبت به مسايلي كه مربوط بـه  ): ذ تصميمات شركا كشتياخ( -71ماه 

منافع مشترك مالكين است و همچنين نسبت به انتخاب مدير عامل و تجهيز كننده با راي حداقل نصـف بعـالوه يـك مجمـوع سـهام اتخـاذ       
  .گردد مي

  
چنانچه فرمانده كشتي در مالكيت كشتي شريك باشد و به خـدمت او خاتمـه    ):باشد كي كه فرمانده كشتي مياسترداد سهم مال( -72ماده 
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در صـورت اخـتالف بهـا سـهام وي از طـرف      . داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار كند و بهاي آن را از ساير مالكين دريافت دارد
  .اند معين خواهد گرديد انتخاب شده كارشناساني كه توسط طرفين و يا توسط دادگاه

  
  .تواند در هر موقع به خدمت فرمانده خاتمه دهد در صورت نبودن قرارداد خاص مالك كشتي مي ):عزل فرمانده( -73ماده 

  
ا به عهده در صورتي كه مستاجر كشتي هزينه كاركنان خواربار و اداره امور كشتي و دريانوردي را شخص ):تعهدات مستاجر كشتي( -74ماده 

  .گرفته باشد از نظر مسووليتهاي مربوط به كشتي در حكم مالك كشتي است

  
  تحديد مسووليت مالكين كشتي -قسمت دوم

  
تواند در مورد مطالبات ناشي از هر يك از حوادث مذكور در ذيل مسووليت خود را  مالك كشتي درياپيما مي -1 ):حدود مسووليت( -75ماده 

اين قانون محدود كند مگر آنكه حوادثي كه موجب ايجاد چنين خساراتي شده بر اثر تقصير مالك كشتي بوجود آمده  77ه به ميزان مقرر در ماد
  .باشد

  
تلفات جاني يا صدمات بدني به هر شخصي كه براي سفر در كشتي سوار شده است و نيز از بين رفته و خسارات وارده به امـوالي كـه در    -الف

  .كشتي حمل ميشود

  
و همچنين فقدان يا خسارات وارده به هر گونـه مـال   ) خواه در خشكي خواه در آب(تلفات جاني يا صدمات بدني وارده به هر شخص ديگر  -ب

ديگر يا تضييع هرگونه حقي كه در نتيجه عمل يا خطا يا غفلت اشخاصي كه در كشتي يا خارج آن هستند و مالك كشتي مسوول عمل يا خطا يا 
ي است بوجود آيد مشروط بر آنكه عمل يا خطا يا غفلت اشخاص اخير مربوط به عمليات ناشي از دريانوردي و يا اداره امور غفلت چنين اشخاص

  .كشتي يا بارگيري يا حمل و يا تخليه بار و سوار كردن و حمل و پياده كردن مسافرين باشد

  
ني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت اسـت از هـر يـك از    خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بد -2

  .اين ماده ذكر شده است) 1(خسارات ديگري كه در بند 

  
اين ماده حق تحديد مسووليت براي مالك كشتي محفوظ است ولو آنكه مسووليت وي ناشي از مالكيت كشتي يـا   1در موارد مصرح در بند  -3

  .دار است الزم باشد تصرف يا حفاظت يا نظارت بر آن باشد بدون اينكه اثبات خطاي او يا اشخاصي كه مسووليت آنان را عهده

  
  :ل موارد ذيل نيستمقررات اين ماده شام -4
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  .مطالبات مربوط به نجات كشتي و خسارات مشترك دريايي -الف

  
مطالبات فرمانده يا كاركنان كشتي و يا هر يك از نمايندگان مالك كشتي كه در كشتي باشند و يا ماموران مجاز مالك كشتي كه وظايف آنها  -ب

اشخاصي كه تحت تكفل آنها هستند مشروط به اينكه به موجب قانوني كه ناظر  مربوط به كشتي است و همچنين مطالب وراث يا نمايندگان يا
  به قرارداد استخدامي آنها با مالك كشتي است مالك كشتي مجاز نباشد

  
در مسووليت خود را نسبت به اين قبيل دعاوي محدود نمايد و يا به موجب قانون مذكور فقط بتواند مسووليت خود را تا ميزانـي بـيش از آنچـه    

  .اين فصل مقرر شده است محدود سازد 77ماده 

  
هرگاه مالك كشتي محق باشد عليه مدعي نسبت به همان حادثه اقامه دعوي نمايد دعاوي هر يك از طرفين بطور تهاتر حل و فصل خواهد  -5

  .شد و مقررات اين فصل فقط نسبت به مازاد احتمالي قابل اجرا خواهد بود

  
سيدگي معين خواهد كرد چه كسي بايد ثابت كند كه علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل يا تقصير مالك كشتي بوده يـا  قانون دادگاه مرجع ر -6

  .نبوده است

  
  .استناد به تحديد مسووليت دليل قبول اصل مسووليت نيست -7

  
بوط به خسارات بدني و مالي ناشي از اين فصل شامل مجموع مطالبات مر 77تحديد مسووليت مقرر در ماده  -1): حساب مخصوص( -76ماده 

  .يك حادثه بدون توجه به مطالبات ناشي از حادثه ديگر خواهد بود اعم از اينكه مطالبات اخير قبال بوجود آمده و يا بعدا ايجاد گردد

  
ي كـه بـه علـت تحديـد     تجاوز نمايد تمـام وجـوه   77چنانچه مجموع خسارات ناشي از يك حادثه معين از حدود مسووليت مقرر در ماده  -2

  .مسووليت بايد پرداخت گردد حساب مخصوصي را تشكيل خواهد داد

  
وجوهي كه بدين ترتيب در حساب مخصوص منظور ميشود فقط براي پرداخت مطالباتي است كه در برابر آن مطالبات ميتـوان بـه تحديـد     -3

  .مسووليت استناد كرد

  
 بتوان از وجوه اين حساب استفاده نمود هيچ يك از طلبكاراني كه از اين حسـاب حـق   بعد از تشكيل حساب مخصوص در صورتي كه عمال -4

  .هاي مالك كشتي براي وصول همان طلب اقامه دعوي نمايد تواند نسبت به ساير دارايي استفاده دارد نمي
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  :به مبالغ زير محدود نمايد 75اده تواند ميزان مسووليت خود را به شرح مذكور در م مالك كشتي مي -1): ميزان مسووليت( 77ماده 

  
  .ريال 81000در صورتي كه سانحه فقط منجر به خسارات مالي گردد جمعا بر حسب هر تن ظرفيت كشتي  -الف

  
  .ريال 150000در صورتي كه سانحه فقط منجر به خسارات بدني شود جمعا بر حسب هر تن ظرفيت كشتي  -ب

  
  ريال كه  250000بدني و مالي گرد جمعا بر حسب هر تن ظرفيت كشتي در صورتي كه سانحه منجر به خسارات  -ج

  ريال  81000ريال بر حسب هر تن ظرفيت كشتي منحصرا براي پرداخت خسارات بدني و مبلغ  169000از اين مبلغ 

اولين تكافوي پرداخـت  چنانچه مواردي پيش آيد كه سهم . يابد بقيه بر حسب هر تن ظرفيت كشتي براي پرداخت خسارات مالي تخصيص مي
  .كليه خسارات بدني را ننمايد كسري آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص يا مطالبات مالي پرداخت خواهد گرديد

  
  .در هر قسمت از حساب مخصوص تقسيم وجوه بين طلبكاران بايد به نسبت طلب مسلم آنها صورت گيرد -2

  
را پرداخـت نمـوده باشـد     75هاي مذكور در بند يك مـاده   تمام يا قسمتي از بدهياگر مالك كشتي قبل از تقسيم وجوه حساب مخصوص  -3

  .نسبت به حساب مذكور قايم مقام قانوني طلبكار خواهد بود

  
توانسته بر طبق قوانين كشوري كه حساب مخصوص در آن ايجاد شده از او  ولي حقوق مالك در اين مورد محدود به ميزاني است كه طلبكار مي

  .نمايدمطالبه 

  
توانـد دسـتور    اين قانون شود دادگاه مـي  75هاي مندرج در بند يك ماده  هنگامي كه مالك كشتي ملزم به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي -4

بدهد وجوه كافي بطور موقت كنار گذارده شود تا مالك كشتي بتواند بعدا حقوق خود را از محل حساب مخصوص به نحـو مـذكور در بنـد بـاال     
  .يفا نمايداست

  
تـن   300تـن باشـد در حكـم     300به منظور تعيين حدود مسووليت مالك كشتي طبق مقررات اين ماده هر كشتي كه ظرفيت آن كمتـر از   -5

  .خواهد بود

  
  :به منظور اجراي مقررات اين فصل ظرفيت كشتي به شرح ذيل محاسبه ميشود -6
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اضافه مقدار حجمي كه از ظرفيت غير خالص براي تعيين ظرفيت خالص بابت ماشـين  هاي بخاري يا موتوري ظرفيت خالص به  در مورد كشتي

  .يا موتورخانه كسر ميشود

  
  .ها ظرفيت خالص در مورد ساير كشتي

  
اي  نامـه  به موجب آيـين ) حساب مخصوص(مقررات مربوطه به تشكيل و تقسيم وجوه  ):تشكيل و تقسيم وجوه حساب مخصوص( – 78ماده 

  .اين قانون تنظيم و تصويب خواهد شد 193بر طبق ماده خواهد بود كه 

  
در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب اين قانون مسووليت خود را محدود كند و هنگـامي كـه    -1 ):اخذ تضمين يا تامين( -79ماده 

ي احتراز از توقيف تضمين يـا تـامين ديگـر داده    كشتي يا هر كشتي و يا هر مال ديگر متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا برا
ـ     د شده است دادگاه يا هر مرجع صالحيتدار ديگر ميتواند بر رفع توقيف از كشتي يا از مال ديگر و يا به فك تـامين دسـتور الزم را صـادر نماي

دارد داده باشـد و در ايـن    ن قانون مقرر ميمشروط بر اينكه مالك تضمين يا تامين ديگري معادل با ميزان كامل مسووليت خود به نحوي كه اي
  .مورد تضمين و تامين بايد طوري باشد كه عمال قابل استفاده بوده و تكافوي حقوق مدعي را بنمايد

  
 هاي ذيل داده شده باشد دادگاه يا مقام صالح ديگر بـه  در صورتي كه مطابق شرايط مذكور در بند يك ماده تضمين يا تاميني كافي در محل -2

  .دهد فك توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تامين راي مي

  
  .در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است -الف

  
  .در نخستين بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است -ب

  
  .در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كاال باشد -ج

  
ورتي كه ميزان تضمين يا تامين به حد ميزان مسووليت مقرر در اين قانون نباشد احكام بند يك و دو در صورتي جاري خواهد شد كـه  در ص -3

  .تضمين يا تامين كافي براي بقيه آن داده شود

  
ـ   -4 اميني ديگـر داده اسـت كليـه    هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسووليت كامل او است تضمين يـا ت

  .مطالبات ناشي از يك حادثه كه مالك مسووليت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا تامين تاديه خواهد شد
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  .باشد مسووليت مالك كشتي در اين فصل شامل مسووليت كشتي نيز مي -1): تجهيزكننده -مدير عامل -مسووليت كشتي( -80ماده 

  
 -مدير عامل و تجهيزكننده -گردد شامل مستاجر اين ماده مقررات اين فصل به همان كيفيت كه شامل مالك كشتي مي 3با رعايت مفاد بند  -2

گردد مشروط بر اينكه حدود مسووليت مالك كشتي و كليه اشـخاص   فرمانده و كاركنان كشتي و همچنين ماموران مجاز آنها در طي خدمت مي
  .تعيين شده است تجاوز ننمايد 77در مورد خسارت مالي و بدني ناشي از يك حادثه مشخص دريايي از مبلغي كه بر طبق ماده  مذكور در باال

  
توانند به محدوديت مسووليت خود استناد نمايند ولو اينكه حادثه  چنانچه عليه فرمانده يا كاركنان كشتي اقامه دعوي شود اين اشخاص مي -3

ناشي از فعل و با قصور شخصي آنها باشد با اين وصف اگر فرمانده يا هر يك از كاركنان مالك تمام يا قسمتي از كشـتي  موجد ادعاي خسارت 
يا مستاجر يا مدير عامل و يا تجهيز كننده نيز باشد استناد به مقررات اين ماده فقط در صورتي جايز خواهد بود كه چنين شخصـي بـه عنـوان    

  .ن مسبب فعل يا قصور موجد مسووليت بوده استفرمانده يا يكي از كاركنا

  وظايف و مسووليت فرمانده و كاركنان كشتي - فصل ششم

. باشـد  گردد ملزم به صدور بارنامه دريايي مي فرمانده كشتي در مقابل باري كه تحويل مي): مسووليت فرمانده در مورد حمل بار( -81ماده 
  .گرفته و بايد آن را تحويل دهد فرمانده نيز مسوول حمل باري است كه به عهده

  
گيـرد   استخدام افراد و افسران با رعايت مقررات مربوطه توسط فرمانده و به نمايندگي از طرف مالك انجام مي ):استخدام افراد( -82ماده 

ـ   تي يـا نماينـده او را در   فرمانده موظف است در موقع انتخاب نسبت به صالحيت افراد و افسران دقت الزم به عمل آورد و نظريات مالـك كش
  .صورتي كه در محل حاضر باشد جلب كند

  
فرمانده كشتي مكلف است دفتر ثبت وقايع را كه راهنماي همه گونه اطالعات مربوط به كشتي و نمودار  ):دفتر ثبت وقايع كشتي( -83ماده 

اين دفتر بايد قبال توسط اداره ثبت . مزبور را ثبت نمايدفعاليت آن و هر نوع حوادثي است كه پيش آيد در كشتي نگاهداري و در آن موضوعات 
  .گذاري و پلمپ شده گواهي گردد بنادر و كشتيراني ضمن تعيين نام كشتي شماره

  
  .فرمانده موظف است در دفتر فرماندهي كشتي مدارك و اسناد ذيل را هميشه نگاهداري كند ):نگهداري مدارك و اسناد كشتي( -84ماده 

  
  .كيت كشتي يا رونوشت مصدق آنسند مال -1

  
  .سند ثبت كشتي -2
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  .سند تابعيت كشتي -3

  
  .فهرست كاركنان كشتي -4

  
  .فهرست مسافران كشتي -5

  
  .كليه اسناد مربوط به حمل -6

  
  .اجازه حركت كشتي -7

  
  .هاي مربوط به قرنطينه نامه گواهي -8

  
  .هاي فني اجازه دريانوردي و گواهي نامه -9

  
  .قوق عيني مربوط به كشتيفهرست ح -10

  
ها و همچنين در موقـع مـانور و    ها يا رودخانه فرمانده موظف است در موقع ورود به بنادر و ترعه ):حركت و مانور كشتي در بنادر( -85ماده 

  .خروج و حركت كشتي شخصا روي پل فرماندهي حاضر باشد و حركت كشتي را نظارت نمايد

  
در مقابل مالك كشتي مسـوول اسـت و    85 – 84 – 83 – 82فرمانده كشتي در صورت تخلف از مواد  ):تيتخلفات فرمانده كش( -86ماده 

  .نامه انضباطي خواهد بود مشمول مقررات آيين

  
فرمانده كشتي مكلف است براي خريد اشيا ضروري از مالك يا نماينده او در صورتي كه در بندر حاضر باشـد   ):تداركات ضروري( -87ماده 

  .اجازه كندكسب 
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در صورتي كه كشتي با رضايت مالكين به اجاره داده شده باشد و بعضي از آنها از پرداخت سهم خود ): عدم پرداخت مخارج كشتي( -88ماده 

    نسبت به مخارج و لوازم كشتي

  
مقتضي بداند اقدام كند و حتي ميتواند  ساعت پس از ابالغ راسا براي تامين مخارج كشتي به هر نحوي كه 24خودداري نمايند فرمانده ميتواند 

  .با اطالع به مقامات صالحيتدار محلي و يا نماينده شركا كشتي سهم متعلق به آنها را به وثيقه گذارد

  
اگر ضمن سفر جهت تعمير و يا تعويض بعضي از تاسيسات ضروري كشتي و يا مخارج فوري  ):وثيقه گذاشتن بار جهت اخذ وام( -89ماده 

ديگر وجوه مورد احتياج در دسترس نباشد فرمانده ميتواند وجوه مذكور را در وهله اول با وثيقه گذاشتن كشتي و يا كرايه باربري و سپس و الزم 
  .با وثيقه گذاشتن بار كشتي و با رعايت شرايط ذيل قرض و يا در موارد ضروري و حياتي با فروش بـار كشـتي وجـوه الزم را تحصـيل نمايـد     

اي منظور فوق فرمانده بايد ابتدا صورتمجلسي با ذكر موجبات قرضه تنظيم و آن را به امضا افسران ارشد كشتي رسانده و مراتب براي اجر -1
در صورتي كه از طرف مالك كشتي وجوه الزم در اختيار فرمانده گذارده نشود فرمانـده  . را فورا به مالك كشتي اطالع داده و كسب تكليف نمايد

رتي كه كشتي در بنادر خارجي باشد با ارايه صورتمجلس مذكور كسب اجازه از نماينده كنسولي ايران و در صـورت عـدم وجـود    ميتواند در صو
ماينده نماينده كنسولي ايران در محل با اجازه مقامات صالحيتدار محلي و در صورتي كه كشتي در بنادر ايران باشد با اجازه دادستان محل و يا ن

  .ت به تحصيل وام كندقانوني او مبادر

  
  .مبلغ وام درخواستي نبايد از ميزان واقعي نيازمنديهاي مذكور تجاوز نمايد -2

  
بـار را بـه كشـتي     89اگر كشتي قادر به حركت نباشد فرمانده ميتواند با رعايت مقررات مـاده   ):امكان انتقال بار به كشتي ديگر( -90ماده 

  .ها را تا بندر مقصد تامين و پرداخت نمايد ن كشتي كرايه بار و ساير هزينهديگري انتقال دهد و از طريق وثيقه داد

  
باشـند   مستاجر منحصر كشتي يا فرستندگان بار كه متفقا مخالف وثيقه گذاشتن بـار خـود مـي    ):تخليه بار به تقاضاي فرستندگان( -91ماده 

  .طي شده را بپردازندميتوانند بار خود را تخليه كنند مشروط بر اينكه كرايه حمل مسافت 

  
ــي           ــه م ــه كراي ــت كلي ــه پرداخ ــزم ب ــتند مل ــود هس ــار خ ــروج ب ــه خ ــل ب ــه ماي ــتندگاني ك ــق فرس ــدم تواف ــورت ع ــند در ص   .باش

تخليه گردد و خسارتي وارد شود خسارات وارده بايد بـه نسـبت    91در صورتي كه بار كشتي بر طبق مفاد ماده ): پرداخت خسارات( -92ماده 
  .پرداخت گردد سهم متقاضيان تخليه

  
توانـد بـا    اي ديگر نباشد فرمانده كشـتي مـي   كند و چاره در مواردي كه ضرورت حياتي ايجاب مي ):العاده فروش بار موارد فوق( -93ماده 

نسبت به فروش بار كشتي جهت تامين مخارج ضروري و به منظور ادامه سفر كشتي و رسـيدن آن بـه    89رعايت كليه شرايط مذكور در ماده 
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  .االمكان سعي نمايد در چنين موارد قبال با فرستنده بار و مالك كشتي ارتباط يابد و نظر آنان را جلـب نمايـد   قصد اقدام كند فرمانده بايد حتيم
خصـا  اگر فرمانده كشتي اموال و يا خود كشتي و يا بار آن را بدون علت موجه به وثيقه و يا رهن گـذارد ش ): وثيقه و رهن غير موجه( -94ماده 

  .مسوول خسارت وارده خواهد بود

  
را رعايت ننمايد عالوه بر جبران خسـارات   89اگر فرمانده صورت مخارج كشتي را بر خالف واقع تهيه و تنظيم كند و يا شرايط مذكور در ماده 

  .اين قانون خواهد بود 190وارده محكوم به پرداخت جريمه نقدي بر طبق مقررات ماده 

  
جز در موردي كه عدم قابليت دريانوردي كشتي از طريق مراجع قانوني ثابت شود فرمانده كشـتي   ):تي توسط فرماندهفروش كش( -95ماده 
  .تواند بدون اجازه مخصوص مالك يا مالكين كشتي آن را به فروش رسانده و در غير اين صورت معامله باطل است نمي

  
تواند پس از آغاز مسافرت بدون علت موجه از ادامه آن خودداري نمايد واال مسـوول   فرمانده نمي ):وظيفه به پايان رسانيدن سفر( -96ماده 

  .نامه انضباطي خواهد گرديد پرداخت خسارات وارده به مالكين يا مستاجرين كشتي است و نيز مشمول مقررات آيين

  
ين بندر خارجي به طرف بندر پايگاه رهسپار گردد بايد هنگامي كه فرمانده از آخر ):وظيفه فرمانده هنگام مراجعت به بندر پايگاه( -97ماده 

تلگرافي وضعيت كشتي و مقدار و نوع و قيمت بار و قروض كشتي را كه بين راه ايجاد شده است و اسامي و محل اقامت اشخاص وام دهنده را 
كشتي به بندر پايگاه فرمانده موظف است كليـه  به اطالع مالك و در صورت كه كشتي در اجاره باشد به اطالع مستاجر برساند و پس از رسيدن 

  .حسابهاي مربوط به مسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفيه نمايد

  
تواند به هيچوجه  اي كه كشتي را براي منافع مشترك مالكين يا مستاجرين اداره ميكند نمي فرمانده ):حمل بار به حساب فرمانده( -98ماده 

  .نمايد مگر قراردادي در اين مورد وجود داشته باشد لباري را به سود شخص خود حم

  
اي ترك نمايد اين عمل بايـد   آمد يا سانحه در صورتي كه فرمانده ناچار شود كشتني را به علت وقوع پيش): ترك كشتي در طي سفر( -99ماده 

  .با مشورت كليه افسران كشتي صورت گيرد

  
ترين اموال و همچنين اسناد مهم كشتي را با خود نجات دهد واال شخصا مسوول  و ذيقيمتفرمانده مكلف است هنگام ترك كشتي وجوه نقدي 

  .شناخته ميشود مگر اينكه نجات وجوه و اموال و اسناد مزبور از قدرت وي خارج باشد

  
اي كـه اميـد بـاقي     ن لحظهدر موارد وقوع پيش آمدهاي غير مترقب فرمانده موظف است تا آخري): وظيفه فرمانده در نجات كشتي( -100ماده 

در اين نوع حوادث فرمانده بايد آخرين نفري باشـد كـه كشـتي را    . است در نجات كشتي و محموله و كاركنان آن نهايت اهتمام را مبذول دارد
  .كند ترك مي
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ه بـه گـواهي نجـات يافتگـان     فرماندهي كه از كشتي غرق شده نجات يافته بايد گزارش واقعه را ك): گزارش از بين رفتن كشتي( -101ماده 

ترين مقام صالحيتدار ساحلي تسليم نمايد و در صورتي كه فرمانده كشتي غرق شود يا نجات يافتگـان ديگـر    همراه او رسيده است به نزديك
  .اطالعاتي از فرمانده كشتي نداشته باشند وظيفه مزبور را ارشد كاركنان نجات يافته انجام خواهد داد

  دادن بار و اخذ واموثيقه  -فصل هفتم

اخذ وام در مقابل وثيقه دادن تمام يا قسمتي از بار تنها به وسيله فرمانده كشتي مجاز است مشروط براينكه وام براي  ):اخذ وام( -102ماده 
رفته است و نيـز منحصـرا   آن و يا براي تعويض اشيايي باشد كه بر اثر يك حادثه دريايي از بين   العاده كشتي يا بار تعمير يا ساير مخارج فوق

  .براي تعقيب سفر كشتي به بندر مقصد باشد

  
العـاده كشـتي    هاي جاري كشتي جزو مخارج فـوق  باري كه به كشتي تحويل نشده نميتواند براي تامين مخارج مزبور در وثيقه قرار گيرد هزينه

  .نخواهد بود

  
صيل وام به اعتبار منافع احتمالي از فروش كاال ممنوع اسـت و وام دهنـده   تح ):ممنوعيت تحصيل وام به اعتبار منافع احتمالي( -103ماده 

  فقط حق دريافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت

.  
اگر دو يا چند وام به اعتبار وثيقه دادن يك كاال تحصيل شود وامي كه در تاريخ موخر دريافت شده بر آنكه تاريخش  ):حق تقدم(  -104ماده 
  .است برتري داردمقدم 

  
  .وامهايي كه در يك بندر ضمن توقف واحدي اخذ ميشوند در رديف هم قرار خواهند گرفت

  
  .وام دهنده نسبت به كاال و اشيا مورد وثيقه تا ميزان اصل مبلغ و بهره وام داراي حقوق ممتاز است): حق ممتاز وام دهنده( -105ماده 

  
  .اگر به حواله كرد صادر شده باشد به وسيله ظهرنويسي قابل انتقال است سند وام ):واگذاري سند وام( -106ماده 

  
  .هاست ظهرنويسي مذكور مشمول مقررات ظهرنويسي بروات و سفته

  
اگر كاالي مورد وثيقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غير مترقبه و يا فعل يا تقصير فرمانـده يـا    ):از بين رفتن كاال( -107ماده 

  .كاركنان كشتي كال تلف شود وام دهنده حق استيفاي طلب نخواهد داشت
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  .وام گيرنده مكلف است كليه اقدامات الزم را جهت جلوگيري از وقوع خسارت يا تعديل آثار آن معمول دارد

  
نجات يابد استرداد وام تا حدود مبلغي اگر اشيا مورد وثيقه در دريا غرق شوند و قسمتي از آن ): نجات قسمتي از كاالي مورد وثيقه( -108ماده 

  .كه از فروش كاالي نجات يافته بدست آيد پس از وضع مخارج نجات پرداخت خواهد گرديد

  
چنانچه هنگام طوفاني بودن دريا به منظور نجات كشتي و كاركنان كشتي و مسافران، اشيا مورد وثيقـه بـه    ):به دريا ريختن كاال( -109ماده 

  .وام دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشيا مورد وثيقه كه باقيمانده باشد داراي حقوق ممتاز خواهد بود دريا ريخته شوند

  
وام دهنده در پرداخت خسارات خـاص سـهيم نخواهـد بـود ولـي در پرداخـت        ):شركت در پرداخت خسارات مشترك دريايي( -110ماده 

  .يم است مشروط به اينكه در سند وام شرط ديگري ذكر نشده باشدخسارات مشترك دريايي كه پس از دادن وام بوجود آيد سه

  حمل مسافر - فصل هشتم

  حدود مسووليت متصدي حمل -قسمت اول

  
  :اصطالحاتي كه در اين فصل بكار رفته داراي معاني ذيل است ):تعاريف( -111ماده 

  
  .ه كشتي كه طرف قرارداد حمل واقع شودمتصدي حمل عبارتست از مالك يا مستاجر و يا تجهيز كنند –متصدي حمل  -الف

  
به استثنا قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او بـراي حمـل مسـافر     -قرارداد حمل -ب

  .منعقد گردد

  
  .مسافر فقط به كسي اطالق ميشود كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي سفر نمايد -مسافر -ج

  
  .منظور از كشتي فقط كشتيهاي درياپيماست -شتيك -د

  
مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن و يا پياده شدن از آن باشد ولي ايـن مـدت شـامل     -مدت حمل -هـ 

عالوه مدت حمل شامل زماني اسـت  ب. زماني كه مسافر در ايستگاه دريايي و يا روي اسكله و يا تاسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود
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كه مسافر از طريق آب يا از خشكي به كشتي و يا بالعكس حمل شود مشروط بر آنكه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظـور شـده باشـد و يـا     
  .وسيله بكار برده شده براي اين حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد

  
المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدا و مقصد در دو كشور مختلف قرار  حمل و نقل بين -لملليا حمل و نقل بين -و

  .گرفته باشد

  
در صورتي كه متصدي حمل خود مالك كشتي باشد موظف است سعي و اهتمام كافي معمـول دارد و   -1 ):وظايف متصدي حمل( -112ماده 

تهيه  –ران مجاز خود را حين انجام وظيفه از ابتدا سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده كردن كشتي براي دريانوردي مسووليت اعمال مامو
  .كاركنان و تدارك خواربار و تجهيز كشتي و تامين جاني مسافرين را از هر حيث به عهده بگيرد

  
عمال مالك كشتي يا تجهيز كننده و ماموران مجاز آنها حين انجـام  در صورتي كه متصدي حمل مالك كشتي نباشد بر حسب مورد مسوول ا -2

  .اين ماده سعي و اهتمام كافي معمول دارند 1وظيفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظايف محوله مذكور در بند 

  
   ):فوت يا صدمات بدني در اثر خطاي متصدي حمل( -113ماده 

اي كه منجر به ايجاد خسارت گرديـده در   يا صدمات بدني مسافر است مشروط بر آنكه حادثه متصدي حمل مسوول خسارات ناشي از فوت -1
  .جريان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصير متصدي حمل يا ماموران مجاز وي حين انجام وظيفه پيش آمده باشد

  
و يا غرق شدن كشتي بشد فرض اين اسـت كـه    در صورتي كه فوت يا صدمات بدني ناشي از تصادم يا به گل نشستن يا انفجار يا حريق -2

  .حادثه بر اثر تقصير و يا غفلت متصدي حمل و يا مامورين مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنكه خالف آن اثبات گردد

  
  .اين ماده اثبات تقصير و يا غفلت متصدي حمل يا ماموران مجاز او به عهده مدعي است 2به استثنا بند  -3

  
در صورتي كه متصدي حمل ثابت نمايد فوت يا صدمات بدني بر اثر تقصير و يا غفلت ): يا صدمات بدني بر اثر خطاي مسافر فوت( -114ماده 

  .خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تاثير داشته دادگاه بر حسب مورد متصدي حمل را كال و يا جزئا از مسووليت بري خواهد كرد

  
مسووليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صـدمات بـدني وارد بـه مسـافر در هـيچ مـورد از        -1): يت متصدي حملحدود مسوول( -115ماده 

  .ريال و يا معادل آن به ارز خارجي تجاوز نخواهد نمود 20000000
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يـرد مبلـغ كـل    در صورتي كه بر طبق قوانين مربوطه پرداخت خسارات به صورت درآمد مرتب و مستمر و يا به صـورت اقسـاط صـورت گ    -2

  .پرداختي نبايد از ميزان تعيين شده در فوق تجاوز نمايد

  
  .توانند بر طبق قرارداد خصوصي مسووليتهاي بيشتري را تعيين نمايند متصدي حمل و مسافر مي -3

  
  .د شدهاي دادرسي كه در دعوي خسارات به وسيله دادگاه معين ميشود جز مبلغ مذكور در اين ماده منظور نخواه هزينه -4

  
و يا از طرف وراث و يا اشخاصي كه تحت تكفـل  ( خواسته كليه دعاوي در يك حادثه مشخص كه از طرف مسافر و يا از طرف نماينده قانوني او

  .تواند زايد بر حداكثر مسووليت مقرر در اين ماده باشد ممكن است اقامه شود نمي) وي هستند

  
هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل يا ترك فعلي باشد كه متصدي حمل عامـدا   ):د مسووليتمحروميت از حق استفاده از تجدي( -116ماده 

  .تواند استفاده نمايد نمي 115يا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اين صورت از تحديد مسووليت مقرر در ماده 

  
در حقوق و تعهدات و تحديد مسووليت متصـدي حمـل مـذكور در    مقررات اين فصل به هيچ وجه  ):آثار ناشي از اجراي اين فصل( 117ماده 

  .فصل پنجم تاثيري نخواهد داشت

  
در صورتي كه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطي به منظور بري ساختن متصدي  ):آثار ناشي از شرايط خاص( -118ماده 

شده باشد و يا در مورد تحديد مسووليت مبلغي كمتر از آنچه ) حت تكفل او هستندنماينده او و وراث و يا اشخاصي كه ت(حمل در مقابل مسافر 
 در اين فصل ذكر گرديد تعيين شود يا در مواردي كه اثبات امر به عهده متصدي حمل باشد تغييري داده شود و يا آنكه شرط شود كه اختالفات

  .ولي مبطل خود قرارداد كه تابع اين فصل است نخواهد بودبه داوري يا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرايط مذكور باطل است 

اقامه و طرح هر گونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شـده باشـد تـابع     -1 ):طرح دعوي( -119ماده 
  .بيني شده در اين فصل خواهد بود هاي پيش شرايط و حدود مسووليت

  
  .صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد دعاوي خسارات ناشي از -2

  
در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل او بودند اقامه گردد مشـروط بـر    -3

  .كننده حق مطالبه داشته باشنداينكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي 
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روز از تاريخ پياده شدن اخطار كتبي به متصـدي   15در موردي كه به مسافر صدمات بدني وارد شود بايد ظرف  -1): مرور زمان( -120ماده 

نكه خالف آن ثابـت  در غير اين صورت فرض اين است كه مسافر سالم پياده شده است مگر اي. حمل داير به وقوع صدمات بدني تسليم نمايند
  .شود

  
  .گردد دعاوي جبران خسارات ناشيه از فوت و صدمات بدني به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان مي -2

  
  .مرور زمان در دعاوي مربوط به صدمات بدني از روز پياده شدن مسافر از كشتي شروع ميشود -3

  
  .اني كه مسافر بايستي از كشتي پياده ميشد شروع ميشودآيد مرور زمان از زم در مورد فوتي كه ضمن سفر پيش مي -4

  
در صورتي كه صدمات بدني در طي سفر ايجاد شده و پس از پياده شدن مسافر منجر به فـوت او گـردد مـرور زمـان از تـاريخ فـوت وي        -5

  .محاسبه ميشود مشروط بر اينكه از تاريخ پياده شدن تا فوت مسافر بيش از سه سال نگذشته باشد

  
چنانچه عليه مامور مجاز از طرف متصدي حمل اقامه دعوي شـود   -1): تحديد مسووليت نمايندگان مجاز از طرف متصدي حمل( -121ماده 

و دعوي مربوط به خسارات مذكور در اين فصل باشد و مشاراليه ثابت نمايد كه عمل وي در نتيجه اجراي وظايف محوله صورت گرفته است در 
  .هاي مربوط به مسووليت مندرج در اين فصل استفاده نمايد ها و محدوديت تواند از معافيت مياين صورت نامبرده 

  
هاي متصدي حمل و نقـل مـذكور در ايـن     مجموع مبلغي كه ممكن است از متصدي حمل و ماموران تجاوز او دريافت دارند از حدود معافيت -2

  .قانون تجاوز نخواهد كرد

  
متصدي حمل در ايجاد خسارت عامد باشد و يا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتكب فعل يا ترك فعلـي شـود    در صورتي كه مامور مجاز -3

  .تواند به بند يك و دو استناد كند نمي

  
كه به وسيله دولت و يـا   111هاي تجاري مذكور در ماده  مقررات اين فصل شامل حمل و نقل ):حمل و نقل دريايي توسط دولت( -122ماده 
  .گردد نيز خواهد بود سات عمومي انجام ميموس

  حقوق مسافرين -قسمت دوم
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مسافر نميتواند بدون موافقت فرمانده كشتي و يـا عـاملين مجـاز فروشـنده بلـيط حقـوق       ): غير قابل انتقال بودن بليط كشتي( -123ماده 
  .اختصاصي مربوط به بليط خود را به ديگري واگذار نمايد

  

  
كرايه مسافر شامل هزينه غذا نيز هست و چنانچه قرار ديگري در بين باشد فرمانده موظـف اسـت غـذاي    ): كرايه -هزينه غذا( -124ماده 

  .مورد نياز را به قيمت عادله در اختيار مسافر بگذارد

  
  .شود اي كه همراه خود در كشتي دارد فرستنده بار تلقي مي مسافر نسبت به توشه): توشه( -125ماده 

  
كند خساراتي وارد شود مسووليت متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اينكه خسارت در نتيجه  اي كه مسافر نزد خود نگاهداري مي چنانچه به توشه

  .عمل فرمانده يا كاركنان كشتي باشد

  
  .مسافر بايد دستورهاي فرمانده را درباره حفظ نظم در كشتي رعايت نمايد): رعايت مقررات( -126ماده 

  
  .فرمانده موظف است توشه مسافري را كه در بين راه در گذشته است تا ورود به مقصد حفظ نمايد ):بت از توشه متوفيمواظ( -127ماده 

  
فرمانده موظف است مستقيما مسير خود را تعقيب و به سوي مقصد مسافرت حركت كند مگر آنكه قرارداد  ):الزام به تعقيب مسير( -129ماده 

براي نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ خسارات خود  خاصي موجود و يا انحراف مسير
  .را مطالبه نمايد

  
هرگاه كشتي در روز معين به علت مسامحه يا تقصير فرمانده كشتي حركت نكنـد مسـافر حـق مطالبـه     ): تاخير حركتي كشتي( -130ماده 

  .اردخسارت وارده و فسخ قرارداد را د

  
هرگاه كشتي نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و يا محاصره اقتصادي بندر مقصـد و يـا بـه    ): عدم حركت كشتي( -131ماده 

  .گردد و هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارات از طرف ديگر را نخواهد داشت علت قوه قهريه حركت كند قرارداد مسافر كان لم يكن تلقي مي
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در صورتي كه در بين راه مسافري به ميل خود از كشتي پياده شود بايد تمـام كرايـه سـفر را بپـردازد اگـر       ) :ادامه ندادن سفر( -132ماده 

  .مسافر فوت و يا به علت بيماري مجبور به ترك كشتي شود كرايه سفر فقط به نسبت راه پيموده شده پرداخت خواهد گرديد

  
هرگاه كشتي بعلت ضبط يا غرق شدن و يا اعالم عدم قابليت دريانوردي به مقصد نرسد فرمانده فقط حـق  ): نرسيدن به مقصد( -133ماده 

  .مطالبه هزينه غذاي مسافر را خواهد داشت

  
هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر كشتي را تعمير نمايد مدت انتظار مسافر در حـدود   ):حقوق مسافر هنگام تعمير كشتي( -134ماده 
  .پايه ديگري فراهم نمايد رف خواهد بود واال حق دارد از فرمانده بخواهد كه موجبات ادامه سفر وي را در كشتي هممتعا

  
در تمام مدت تعمير حق مسكن و غذاي مسافر مجاني و متناسب با درجه بليط او خواهد بود مسافري كه در مدت متعـارف صـبر ننمايـد حـق     

  .رددريافت وجهي از بابت بليط خود ندا

  اجاره كشتي -فصل نهم

گـردد و   و مستاجر منعقد مـي   )يا نماينده مجاز او(قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي  ):قرارداد اجاره( -135ماده 
  .اجاره كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين ميكند

  
  .ام يا قسمتي از كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر ميتوان اجاره كردتم ):كيفيت اجاره( -136ماده 

  
. در صورتي كه كشتي تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده يا مسكن كاركنان نخواهد بود): اجاره كامل كشتي( -137ماده 

  .براي حمل بار استفاده كند تواند بدون موافقت مستاجر از محلهاي مذكور فرمانده نمي

  
اگر كشتي در مقابل مبلغ و مدت معيني اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حركت كشتي از بندر خواهـد بـود    ):شروع اجاره( -138ماده 

  .مگر آنكه خالف آن در قرارداد قيد شده باشد

  
ي را به همان نحو و بر طبق همان شرايطي كه در سند اجـاره  اجاره دهنده كشتي موظف است كشت): تحويل كشتي مورد اجاره( -139ماده 

  .كشتي قيد شده است در اختيار مستاجر قرار دهد
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توانـد   اگر تمام ظرفيت كشتي اجاره شده باشد و مستاجر بار كافي براي تمام كشتي نداشته باشد فرمانده نمي): عدم كفايت بار( -140ماده 

  .ا حمل كندبدون موافقت مستاجر كاالي ديگري ر

  
اگر مالك كشتي يا نماينده مجاز او و يا فرمانده ظرفيت كشـتي را بـيش از ميـزان    ): اظهار خالف واقع در مورد ظرفيت كشتي( -141ماده 

  .واقعي به مستاجر اظهار كند مسوول جبران هر گونه خسارت خواهد بود

  
هاي فني كشتي اعالم شده باشد و اشتباهي حداكثر تـا يـك    بق گواهينامهاگر ظرفيت كشتي بر ط): اشتباه در اعالم ظرفيت كشتي( -142ماده 

  .چهلم ظرفيت كشتي رخ دهد اشتباه مزبور مسووليتي براي فرمانده ايجاد نخواهد كرد

  
  :مستاجر كشتي موظف است): تعهدات مستاجر( -143ماده 

  
  .كشتي را مطابق قرارداد اجاره بارگيري نمايد -1

  
  .مطابق قرارداد اجاره بپردازدمال االجاره را  -2

  
االجـاره   مستاجر موظف است در صورتي كه كشتي را كمتر از ميزان مندرج در قرارداد بارگيري نمايد تمام مال ):ميزان بارگيري( -144ماده 

همان نسبت كرايه را افـزايش  را طبق قرارداد بپردازد و در صورتي كه كشتي را بيش از ميزان مندرج در قرارداد بارگيري نمايد موظف است به 
  .دهد

  
مستاجر موظف است در صورتي كه قبل از حركت كشتي و عـدم بـارگيري بـدون دليـل از انجـام       ):عدم انجام قرارداد اجاره( -145ماده 

ــال    ــف مـ ــد نصـ ــودداري نمايـ ــاره خـ ــرارداد اجـ ــردازد      قـ ــتي بپـ ــك كشـ ــه مالـ ــاره را بـ ــرارداد اجـ ــدرج در قـ ــاره منـ   .االجـ
روز از تاريخ تحويل كاال براي وصول كرايه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر سـاير طلبكـاران    25فرمانده تا ): ازحق ممت( -146ماده 

  .داراي حق ممتاز است مشروط بر اينكه كاالي مذكور به شخص ثالث تحويل نشده باشد

  
ا فرستنده بار ورشكست شود طلب فرمانـده موضـوع مـاده قبـل     روز از تاريخ تحويل مالك ي 25اگر قبل از انقضاي  ):حق تقدم( -147ماده 

  .مقدم بر ساير طلبكاران پرداخت خواهد شد
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در صورتي كه كشتي هنگام حركت يا در بين راه يا در محل تخليه كاال به عللي كه ناشي از عمل اجاره دهنده كشتي باشـد  ): تاخير( -148ماده 

  .ره دهنده استتوقيف شود مخارج مدت مزبور به عهده اجا

  
اگر قرارداد اجاره كشتي براي رفت و برگشت تنظيم شده باشد و كشتي هنگام بازگشت به تمام ظرفيت بارگيري نشود مستاجر موظـف اسـت   

  .االجاره را بپردازد تمام مال

  
ـ   ):قصور فرمانده( -149ماده  ه ناشـي از عمـل فرمانـده باشـد     چنانچه كشتي هنگام حركت يا در بين راه يا در محل تخليه كاال به علتـي ك

  .بازداشت شود و يا تاخير كند فرمانده موظف است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالك و يا به مستاجر بپردازد

  
 در صورتي كه كشتي نتواند به علت قوه قهريه از بند خارج شود قرارداد اجاره براي مـدت  -الف )):فرس ماژور(آثار قوه قهريه ( -150ماده 

  .ماند و خسارات ناشي از تاخير در حركت كشتي قابل مطالبه نخواهد بود متعارف به قوت خود باقي مي

  
در صورتي كه كشتي براي مدتي معلوم و يا براي سفر معيني به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهريه متوقف  -ب

  .كه كشتي متوقف شده است تعلق نخواهد گرفتاالجاره اضافي نسبت به مدتي  شود هيچگونه مال

  
  .گردد در زمان توقف غذا و مسكن كاركنان كشتي جزو خسارات وارده محسوب مي

   
فرستنده بار ميتواند در مدت توقف كشتي كالهاي بارگيري شده را به خرج خود تخليه نمايـد   ):تخليه كاال در مدت توقف كشتي( -151ماده 

  .را مجددا براي بارگيري به كشتي عودت دهد و يا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد مشروط بر اينكه يا آنها

  
فرمانده ميتواند باري را كه بدون اطالع و اجازه او به كشتي بار شده است، در بندر بارگيري تخليه و يـا بـا   ): تخليه بار غير مجاز( -152ماده 

  .الي مشابه وجود دارد حمل نمايداخذ كرايه به ماخذ باالترين نرخي كه براي كا

  
اگر فرستنده بار تقاضا كند كاالي او در بين راه تخليه گردد موظف است تمام كرايه را به اضـافه  ): تخليه كاال قبل از ورود به مقصد( -153ماده 

ه باشد فرمانده مسوول مخـارج مربوطـه   هزينه جابجا شدن ساير كاالها بپردازد و در صورتي كه كاال به علت فعل يا تقصير فرمانده تخليه شد
  .خواهد بود
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اگر قبل از حركت كشتي تجارت با كشوري كه كاال به مقصد آن بـارگيري شـده ممنـوع شـود قراردادهـاي       -لفا): منع تجارت( -154ماده 

  . خواهد بودگردد ولي فرستنده محموله مسوول تاديه هزينه بارگيري و تخليه كاال مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ مي

  
چنانچه تجارت با كشوري كه كاال به سوي آن حمل ميشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه  -ب

  .كرايه مسير طي شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اينكه كشتي بر طبق قرارداد براي رفت و برگشت اجاره شده باشد

  
هرگاه به علت محاصره بندر يا هر قوه قهريه ديگر ورود به بندر مقصد ممكن نباشد فرمانده مكلف اسـت در   ):ره درياييمحاص( -155ماده 

ترين بنـدر تخليـه    صورت عدم دريافت دستور يا دريافت دستور غير قابل اجرا كاال را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزديك
  .عودت دهد نمايد و يا به بندر مبدا

  
بار را براي تـامين آذوقـه و مخـارج تعميـر      89در صورتي كه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده  ):فروش بار در مواقع ضروري( -156ماده 

كشتي به فروش رساند به كاالهاي فروخته شده كرايه تعلق خواهد گرفت و بايد وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گـردد و در چنـين   
  .ارد قيمت اجناس فروخته شده به قسمت روز همان اجناس يا اجناس مشابه در بندر مقصد احتساب ميشودمو

  
  .عمل فرمانده در مورد فروش كاال فقط هنگامي كه ضرورت حياتي ايجاب كند مجاز خواهد بود

  
تعمير كند مستاجر موظف است به حد متعارف  اگر فرمانده مجبور باشد در ضمن مسافرت كشتي را ):تاخير به علت تعمير كشتي( -157ده ما

  .االجاره تخليه نمايد صبر كند و يا بار را در مقابل پرداخت تمام مال

  
فرمانده نيز مكلف است در صورتي كه ادامه سفر در مدت متعارف ممكن نباشد كشتي ديگري جهت حمل بار كرايه كند واال مسـوول پرداخـت   

  .خسارات خواهد بود

  
هـاي الزم   نامـه  در صورتي كه مستاجر ثابت نمايد كشتي هنگام حركت با وجود دارا بـودن گـواهي  ): عدم پرداخت مال االجاره( -158ماده 

  .االجاره كشتي به فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتي فرمانده مسوول خسارات وارده نيز خواهد بود قابليت دريانوردي نداشته است مال

  
در صورتي كه فرمانده ناگزير گردد براي سالمتي و حفظ جان اشخاص و يا اموالي كه در كشتي است ): بار كشتيبه دريا ريختن ( -159ماده 

  .تمام يا قسمتي از بار كشتي را به دريا بريزد كرايه بار مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترك دريايي قابل پرداخت است
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به باري كه در نتيجه غرق شدن و يا به گل نشستن كشتي و يا غارت دزدان دريايي يا بر اثر ضبط از طـرف   ):كرايه بار از بين رفته( -160ماده 

ه در دشمن از بين برود كرايه تعلق نخواهد گرفت در اين موارد فرمانده موظف است كرايه بار را اگر قبال دريافت نموده مسترد دارد ولي چنانچ
اي بوده و يا در بارنامه دريايي شرط ديگري شده باشد طرفين بايد بر طبق آن قرارداد يا شرط رفتار  د جداگانهاين قبيل موارد بين طرفين قراردا

به كاال و اشيايي كه به مقصد نرسيده يا به علت غرق شدن يا عدم قابليت دريانوردي كشتي در مقصد تحويل نگرديده است كرايه تعلق . نمايند
  .نخواهد گرفت

  
نمايد كمتر از كرايه بار كشتي غرق شده يـا از كـار افتـاده     بار كشتي ثاني كه كاالي كشتي غرق شده يا از كار افتاده را حمل ميچنانچه كرايه 

باشد تفاوت دو قيمت به فرمانده كشتي غرق شده يا از كار افتاده پرداخت نخواهد شد ولي اگر كرايه بـار بيشـتر باشـد تفـاوت بايـد توسـط       
  .مستاجر پرداخت شود

فقط در صورتي قابل اجرا است كه مفاد قرارداد اجاره كشـتي خـالف    160تا  141مقررات مواد ): قرارداد اجاره و شرايط استثنايي( -161ماده 
  .بيني ننموده باشد آن را پيش

  

  تصادم در دريا - فصل دهم

خصوص كشتيراني در آبهاي داخلي جبـران خسـارات   در صورت تصادم بين كشتيهاي درياپيما و كشتيهاي م -الف): موارد تصادم( -162ماده 
  .وارد به كشتيها يا اشيا و اشخاص داخل آنها بدون توجه به محل تصادم طبق مقررات اين فصل به عمل خواهد آمد

  
ين خواهـد  نامه جداگانه تعي مقررات مربوط به تصادم بين كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي و يا درياي ساحلي به موجب آيي -ب
  .شد

  
اگر تصادم ناشي از حوادث غير مترقب و يا ناشي از قوه قهريه باشد و يا علل تصادم مورد ترديد باشد خسارت ديده حق ): تصادم( -163ماده 

  .ها يا يكي از آنها حين تصادم در لنگر باشند مطالبه زيان وارده را ندارد ولو آنكه كشتي

  
ادم در نتيجه خطاي يكي از كشتيها باشد جبران خسارات به عهده طرفي است كـه مرتكـب خطـا شـده     اگر تص): جبران خسارت( -164ماده 
  .است

اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند مسووليت هر يك از كشتيها متناسب با اهميت تقصيري است كـه   -الف): تناسب خسارات( -165ماده 
  .از آن كشتي سر زده است
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صير با شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يكسان برسد طرفين به نسبت متساوي مسـوول  معذلك اگر تشخيص اهميت تق

  .خواهند بود

  
خسارات وارد به كشتي، بار آنها، اشيا و اموال متعلق به كاركنان كشتي و مسافران و اشخاص ديگري كه در كشتي باشند به نسبت مـذكور   -ب

ده كشتيهايي است كه تقصير متوجه آنها است و كشتي نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بيش از نسبت فوق در بند الف اين ماده به عه
  .مسوول نخواهد بود

  
كشتيهاي مقصر نسبت به خسارات ناشي از فوت و صدمات بدني در مقابل اشخاص ثالث منفردا و متضامنا مسوول هستند و بايد خسارات  -ج

گيرد نسبت به مبلغ اضـافه   اگر مبلغ پرداختي هر يك از مسووالن بيش از مبلغي باشد كه به سهم مسووليت او تعلق مي. وارده را جبران نمايند
  .حق مراجعه به مسوول يا مسووالن ديگر را خواهد داشت

  
به علـت خطـاي راهنمـا     حكم مسووليتهاي مقرر در مواد پيش در مواردي نيز جاري است كه تصادم): تصادم به علت خطي راهنما( -166ماده 

  .اتفاق افتد ولو آنكه استفاده از راهنما قانونا الزامي باشد

  
  .حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست): دعاوي مربوط به خسارات( -167ماده 

  
ــر اينكــ       ــت مگ ــير نيس ــت تقص ــايي مثب ــه تنه ــتي ب ــد كش ــا چن ــين دو ي ــادم ب ــس تص ــردد  نف ــات گ ــادم اثب ــبب تص ــير مس   .ه تقص

دعاوي مربوط به جبران خسارات عليه آن كشتي كه موجب تصادم شده است به طرفيت فرمانده ): طرف دعوي مربوط به خسارات( -168ماده 
  .و يا مالكين كشتي اقامه خواهد شد

  
  .فرمانده در صورتي مسوول است كه مرتكب غفلت يا خطايي شده باشد

  
توانـد بـه نفـع كاركنـان و مسـافرين و       فرمانده يا مالك كشتي مصدوم مي): قدام فرمانده يا مالك به نمايندگي خسارت ديدگانا( -169ماده 

اقدام فرمانده يا مالك كشتي در اين مورد حقوق . اند اقدامات قانوني به عمل آورد فرستنده بار و ساير اشخاصي كه بر اثر تصادم خسارت ديده
  .را از بين نخواهد برد ساير اشخاص ذينفع

  
  .باشد مرور زمان دعاوي مربوط به جبران خسارات مذكور در اين فصل دو سال از تاريخ وقوع تصادم مي -الف): مرور زمان( -170ماده 
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البـه  بيش از سهم مسووليت خود خساراتي را پرداخته است تا يك سال از تاريخ پرداخـت حـق مط   165ماده ) ج(كسي كه به موجب بند  -ب

  .مبلغ اضافي را از مسوول متضامن دارد

  
اند متقابال موظف هستند پس از تصادم بدون آنكه خطر  ها كه با يكديگر تصادم نموده فرماندهان هر يك از كشتي): وظايف فرماند( -171ماده 

  .سافران آن مجاهدات به عمل آورندشديدي متوجه كشتي يا كاركنان و يا مسافران آن بشود در مورد كمك به كشتي ديگر و كاركنان و م

  
  .انندهمچنين هر يك از آنها بايد تا حدود امكان نام كشتي و بندر ثبت و نيز نام بندري را كه ترك كرده و بندر بعدي را به اطالع يكديگر برس

  
  .در صورت عدم رعايت مقررات اين ماده از طرف فرمانده مالك مسوول نخواهد بود

  
) مانور(مقررات اين فصل شامل جبران خساراتي نيز خواهد بود كه يك كشتي بر اثر انجام يا عدم انجام عمليات ): قرراتتعميم م( -172ماده 

معين يا عدم رعايت مقررات به كشتي ديگر يا محموالت و اشخاص داخل در هر كشتي وارد ميكند ولو اينه تصادمي بين دو كشتي ايجاد نشده 
  .باشد

  

  نجات در درياكمك و  -فصل يازدهم

هاي درياپيمايي كه در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنين نجـات اشـيا موجـود در آنهـا و      كمك به كشتي): كمك و نجات( -173ماده 
كرايه بار و مسافر و نيز خدمات مشابهي كه كشتيهاي درياپيما و كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلـي نسـبت بـه يكـديگر انجـام      

  .باشد بدون توجه به نوع خدمات و محل وقوع آن تابع مقررات اين فصل مي ميدهند

  
اگر عمل كمـك  . به هر نوع عمل كمك و نجات كه داراي نتيجه مفيد باشد اجرت عادالنه تعلق خواهد گرفت): اجرت كمك و نجات( -174ماده 

و در هيچ مورد مبلغ پرداختي بيش از ارزش اشـيا نجـات يافتـه     يا نجات نتيجه مفيد نداشته باشد هيچگونه اجرتي به آن تعلق نخواهد گرفت
  .نخواهد بود

  
در صورتي كه مصدوم صريحا و به طور موجه اشخاصي را از شركت در عمليات نجات منع نمايد اشـخاص  ): عدم استحقاق اجرت( -175ماده 

  .مزبور حق دريافت هيچگونه اجرت را نخواهند داشت

  
كشد نـدارد مگـر در مـوارد     يدك كش حق دريافت اجرت براي كمك و يا نجات كشتي و بار آن را كه يدك مي: )اجرت يدك كش( -176ماده 

  .كشي منظور نشده باشد انجام خدمات استثنايي كه جز تعهدات مربوط به قرارداد يدك
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ه متعلق به يك مالك باشد تعلق خواهد هايي ك حق اجرت دريافت كمك و نجات نيز به كشتي): كمك كشتيهاي متعلق به يك مالك( -177ماده 
  .گرفت

  
گردد و در صورت نبـودن   ميزان اجرت كمك و نجات بر طبق قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است پرداخت مي): ميزان اجرت( -178ماده 

همچنين بـين مالـك و فرمانـده و     اين حكم نيز شامل طرز تقسيم اجرت مزبور بين نجات دهندگان و. قرارداد بوسيله دادگاه تعيين خواهد شد
  .باشند خواهد بود ساير اشخاصي كه در خدمت كشتيهاي نجات دهنده مي

  
هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تاثير آن منعقد شده و شرايط آن به ): امكان تغيير يا فسخ قرارداد كمك و نجات( -179ماده 

  .به تقاضاي هر يك از طرفين به وسيله دادگاه باطل و يا تغيير داده شود تشخيص دادگاه غير عادالنه باشد ممكن است

  
ذكـر  در كليه موارد چنانچه ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد بر اثر حيله يا خدعه يا اغفال جلب شده است و يا اجرت مذكور در قرارداد 

ادگاه ميتواند به تقاضاي يكي از طرفين قرارداد را تغيير داده و يا بطـالن آنـرا   العاده زياد و يا كم است د شده به نسبت خدمت انجام يافته فوق
  .اعالم نمايد

  
  .دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و مالحظات ذيل ميزان اجرت را تعيين خواهد نمود): اساس تعيين اجرت( -180ماده 

  
اهميت خطري كه متوجه كشتي نجات يافته و مسافران و كاركنان و بـار آن و   -انمساعي و استحقاق كمك كنندگ -نتيجه موفقيت حاصله -اوال

هزينه و خسارات وارده و عواقب مسووليت و  -مدتي كه براي عمليات نجات و كمك صرف شده -نجات دهندگان و كشتي نجات دهنده گرديده
براي نجات بكار رفته و باالخره تغييراتي كـه احيانـا در كشـتي    ارزش وسايل و لوازمي كه  -ساير مخاطراتي كه متوجه نجات دهندگان گرديده

  .براي نجات افراد و اموال صورت گرفته است

  
  .نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد 178بيني شده در ماده  ميزان ارزش اشيا نجات يافته در مورد تقسيم اجرت پيش -ثانيا

  
يات نجات يا كمك شده باشد و يا نجات دهندگان مرتكب دزدي يا اخفـا امـوال و يـا    در صورتي كه تقصير يا خطاي نجات دهندگان موجد عمل

كـم  اعمال مزورانه ديگر گرديده باشد دادگاه ميتواند نجات دهندگان يا كمك كنندگان را از اجرت محروم نمايد و يا اجرت را تقليل دهد ولي ح
  .مربوط به اين ماده رافع ساير مسووليتهاي آنان نخواهد بود

  
  .اشخاصي كه جان آنها نجات يافته است ملزم به پرداخت هيچگونه اجرت نخواهند بود): اجرت نجات اشخاص( -181ماده 
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اند مستحق دريافت سهم متناسبي  نجات دهندگاني كه در عمليات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه خدماتي براي نجات اشخاص انجام داده

  .ان كشتي و بار و ساير متعلقات آن هستنداز اجرت پرداختي به نجات دهندگ

  
االمكان بدون آنكه خطر شديد متوجه كشتي يا كاركنـان و مسـافران او گـردد بـه هـر       فرمانده موظف است حتي): وظيفه فرمانده( -182ماده 

  .شخصي كه در دريا در معرض هالكت است ولو آنكه دشمن او باشد كمك نمايد

  
  .سووليت مالك كشتي نخواهد بودعدم رعايت مقررات فوق موجب م

  
به اين فصل دو سال است و شروع آن از تاريخ پايان عمل كمك و يا نجات محسوب  مدت مرور زمان دعاوي مربوط ): مرور زمان( -183ماده 

  .ميشود

  خسارات دريايي -فصل دوازدهم

  .ترك و خسارات خاصخسارات مش: خسارات دريايي بر دو نوع است): انواع خسارات دريايي( -184ماده 

  
العاده و خساراتي كه بطـور ارادي بـراي حفـظ و     خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق): خسارات مشترك دريايي( -185ماده 

  .سالمت كشتي و مسافر و بار آن بوجود آمده است

  
  .است تصريح نشده خسارات خاص 185خسارات دريايي كه در ماده ): خسارات خاص( -186ماده 

  
  .گردد اين خسارات به حساب كشتي و آن قسمت از كاال يا ساير اموال روي كشتي كه خسارت ديده و يا ايجاد هزينه نموده است منظور مي

  
موارد خسارات مشترك دريايي و ترتيب تعيين و تسهيم نسبي خسارات و طرز محاسـبه  ): نحوه تقسيم خسارات مشترك دريايي( -187ماده 

المللي تنظيم و تصويب  اي خواهد بود كه براساس مقررات و عرف بين نامه قراردادهاي خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق آيين آن به موجب
  .خواهد شد

  دادگاه دريايي -فصل سيزدهم

به تشكيل دادگاههاي  ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه قانوني مربوطه 3وزارت دادگستري مكلف است ظرف ): دادگاه دريايي( -188ماده 
دريايي و حدود صالحيت آنها و طرز رسيدگي به تخلفات و اختالفات و كليه دعاوي ناشي از اجـراي ايـن قـانون را تنظـيم و پـس از تصـويب       

  .كميسيون مشترك دادگستري مجلسين به موقع اجرا بگذارد
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كساني كه داراي مـدرك علمـي اختصاصـي و تجـارب كـافي باشـند و       كارشناسان امور دريايي از بين ): كارشناسان امور دريايي( -189ماده 

سازمان اشـخاص واجـد شـرايط را بـه اداره فنـي وزارت      . گردند صالحيت فني آنها از طرف سازمان بنادر و كشتيراني گواهي شود انتخاب مي
  .ر خواهد نمودكند و اداره مزبور پس از تشخيص صالحيت آنها كارت كارشناسي رسمي صاد دادگستري معرفي مي

  مقررات متفرقه -فصل چهاردهم

دادگـاه   146 -94 -46 -27 -26 -25 -24 -21 -20و قسمت اول از ماده  19، 17، 14، 7، 2در صورت تخلف از مواد ): جرايم( -190ماده 
اكثر جزاي نقدي مربوط به  حداقل و. ريال محكوم خواهد كرد 25000000ريال تا  10000بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزاي نقدي از 

نماينـد و پـس از تصـويب     اي معين خواهد گرديد كه وزارتين دادگستري و اقتصاد تنظيم مي نامه هر يك از جرايم مذكور در باال به موجب آيين
  .هيات وزيران به موقع اجرا گذارده ميشود

  
  .مزبور صورت خواهد گرفتولي اگر عمل متخلف مشمول قانون جزايي ديگر باشد تعقيب او طبق قانون 

  
  .دولت مكلف است طرح قانون بيمه دريايي را تنظيم و به مجلسين تقديم نمايد): بيمه دريايي( -191ماده 

  
صدور هر گونه سند و گواهي و پروانه مربوط بـه كشـي و فرمانـده و افسـران و     ): مرجع صدور گواهينامه و اسناد مربوط به كشتي( -192ماده 

همچنين صدور هر گونه سند و گواهي ديگري كه به مناسبت اجراي اين قانون ضرورت داشته باشد در صالحيت سازمان بنادر كاركنان كشتي و 
  .و كشتيراني خواهد بود

  
ـ  هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانه نامه كليه آيين): هاي اجرايي نامه آيين( – 193ماده  ران هاي مربوطه تهيه و پس از تصويب هيات وزي

  .به موقع اجرا گذارده ميشود

  
المللي  بيني نشده است مالك اصول و عرف بين در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيش): بيني نشده موارد پيش( -194ماده 

   .خواهد بود

  
--------------------------------------------------------------------  

ــده  - 1 ــر شـ ــماره  منتشـ ــمي شـ ــه رسـ ــورخ  5876در روزنامـ ــفحه  – 6/2/1344مـ ــال   4333صـ ــوانين سـ ــه قـ   .1343مجموعـ
اشتباها به جـاي  » كشتيهاي«بعد از كلمه  1ماده  2وزير وقت، در بند  مجلس سنا به نخست 30/1/1344مورخ  532به موجب نامه شماره  - 2

. تبديل و تاييد گرديـد » نفتي«به » نفتكش«يسيون اقتصاد مجلسين، كلمه ماشين شده بود كه پس از بحث در كم» نفتكش«كلمه » نفتي«كلمه 
بنـدهاي الـف و ج    - 3.) هـا  نامه قسمت تصويب -1344مجموعه قوانين سال  31صفحه  – 23/4/1344مورخ  5940روزنامه رسمي شماره (

مجلس  18/9/65مصوب  1353و بودجه سال  1352 قانون بودجه اصالحي سال 56نامه اجرايي قانون اصالح تبصره  آيين«به موجب  13ماده 
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به صـورت بـاال اصـالح     25/3/1367مصوب » شوراي اسالمي و مبالغ قابل دريافت به ماخذ ريال بابت پرداخت حقوق دولتي مندرج در قوانين
  ).1367مجموعـــه قـــوانين ســـال    449صـــفحه   – 19/5/1367مـــورخ  12656روزنامـــه رســـمي شـــماره   . (انـــد شـــده

. به صورت باال اصـالح گرديـده اسـت    7/8/1352مصوب » قانون درياي ايران 24قانون اصالح بند الف ماده «به موجب  24لف ماده بند ا - 4
  .)1352مجموعـــــه قـــــوانين ســـــال    207صـــــفحه  -20/8/1352مـــــورخ  8395روزنامـــــه رســـــمي شـــــماره   (

  .24نامه اجرايي ماده  آيين  - 5

  
رسـد   درج گرديده است كه به نظر مـي » ماليات«عبارت  1343چاپ شده در مجموعه قوانين سال  الزم به توضيح است كه در متن قانون - 6

  .درج شده است» ماليات«بوده كه به اشتباه » مطالبات«منظور عبارت 

 


