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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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۵ قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصالحات بعدی

قانون دریایی ایران 
مصوب 1343/6/29 

با اصالحات بعدی

فصل اول: تابعیت و ثبت کشتی 
قسمت اول: تابعیت  

ماده 1- شرایط تابعیت کشتی.
1- هر کشتی دریاپیما ) اعم از این که ساختمان آن پایان یافته 
و یا در دست ساختمان باشد( که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن 
حداقل 25 تن و  واجد شرایط ذیل باشد می تواند بر طبق مقررات 
این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم 

جمهوری اسالمی ایران1 را داشته باشد.
و حقوقی(  از طبیعی  ) اعم  ایران  تابع  اشخاص  به   الف- کشتی 
ایرانی  شرکت  به  متعلق  کشتی  درصورتی که  و  باشد  داشته  تعلق 
باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمایه واقعی آن 

متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ب- کشتی باید بر طبق مقررات این فصل به ثبت برسد.

یا  طبیعی  از  ) اعم  اشخاص  به  متعلق  نفت کش  کشتی های   -2
حقوقی( که به امر تولید و یا تصفیه و یا حمل ونقل نفت خام و یا گاز 
و یا محصوالت  نفتی اشتغال دارند می توانند بدون رعایت حد نصاب 

۱- اصالحی ۱۳۹۱/8/۱۶
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مقرر در این ماده بنا به درخواست ذی نفع و موافقت سازمان بنادر و 
کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند.
 ماده 2- تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی.

 فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکن است در صورت لزوم 
از اتباع غیرایرانی باشند.

در  کار  برای  را  ایرانی  اتباع  خود  هزینه  به  باید  کشتی   مالک 
کشتی تربیت کند و به تدریج آنان را به جای کارکنان خارجی در 

کشتی به کار گمارد.
 برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب 
سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور به مورد اجرا گذاشته 
می شود ولی در هر حال می بایست در عرض چهار سال از تاریخ قبول 

تابعیت ایران الاقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند.
که  مدتی  در  ایرانی کشتیرانی  کارکنان  و  افسران  و   مهندسین 
از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای  باشند  جزو کارکنان کشتی 

دریافتی معاف خواهند بود.
 ماده 3- آموزشگاه دریایی.

 وزارت اقتصاد مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب 
این قانون آموزشگاه تربیت کارکنان دریانوردی بازرگانی را در یکی 

از بنادر جنوب  تأسیس نماید.
 ماده 4- مرجع صدور گواهی تابعیت.

 مرجع صدور گواهی تابعیت کشتی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد.
 ماده 5- کشتی هایی که در ایران ساخته شده اند.

 هر کشتی که در ایران ساخته می شود و ظرفیت آن حداقل 25 
تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی 
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ایرانی تلقی می شود.
 ماده 6- کشتیرانی ساحلی.

) کاپوتاژ(  ایران  جزایر  و  بنادر  بین  تجارت  قصد  به   کشتیرانی 
منحصراً متعلق به کشتی های ایرانی است مگر آن که در موارد لزوم 
از طرف  اجازه مخصوص  و کشتیرانی  بنادر  پیشنهاد سازمان  به  بنا 

هیئت وزیران صادر گردد.
 ماده 7- تغییر تابعیت.

 مالکی که کشتی او در ایران به ثبت رسیده است می تواند تابعیت 
تابعیت در  از  به خروج  تغییر دهد.  مقررات مربوط  را  کشتی خود 

آیین نامه این قانون تعیین خواهد گردید.

قسمت دوم: ثبت کشتی  
ماده 8- تأسیس اداره مرکزی ثبت کشتی ها.

 اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس 
می گردد.

 ماده 9- درخواست ثبت.
 برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت 
را به ضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و 

به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید.
 مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری 
کشتی را به اطالع سازمان مذکور برساند و در صورت تأیید آن را در 
دو سینه و پاشنه کشتی به طور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه 

کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید.
 اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با 
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رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند.
 ماده 10- اظهارنامه.

 مالک کشتی یا نماینده او باید به ضمیمه تقاضانامه ثبت کشتی 
نماید:  تسلیم  زیر  نکات  حاوی  اظهارنامه ای  با  مالکیت  مستندات 
محل  و  تاریخ  کشتی-  بدنه  محرکه- جنس  قوه  توان  کشتی-   نام 
ساختمان- ابعاد و ظرفیت ها- تعداد پل ها و دکل ها و دودکش ها- 
نوع قوه محرکه ) بخار- دیزل انرژی اتمی و غیره( عالئم مشخصه نام 
و تابعیت و محل اقامت مالک یا مالکین و سهم هر یک از مالکین 

کشتی.
 ماده 11- سند ثبت کشتی.

بنادر  از طرف سازمان   سند ثبت کشتی گواهینامه ای است که 
کشتی  نام  به  نسخه  دو  در  مخصوص  نمونه  طبق  بر  کشتیرانی  و 
تنظیم و صادر می شود. در سند  ثبت کشتی نکات زیر قید می گردد: 
تاریخ ساخت کشتی- طبقه بندی-  و  ثبت کشتی- محل  بندر   نام 
تعداد پل ها و دکل ها- طول و عرض و آبخور کشتی- ظرفیت و نوع 
کشتی-  مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی- نام مالک 

و شماره کشتی.
 ماده 12- امضای سند ثبت کشتی- ترتیب ثبت و نگهداری آن.
 سند ثبت کشتی باید به امضای مالک و یا نماینده او و هم چنین 

سازمان بنادر و کشتیرانی برسد.
 ماده 13- حق الثبت

حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی 
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باید پرداخت شود به شرح زیر است:1
الف- حق الثبت

برای کشتی های کمتر از 5۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده 
معادل بیست میلیون )2۰,۰۰۰,۰۰۰(ریال.

برای کشتی های 5۰1 تا 1۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده 
معادل سی میلیون )۳۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   15۰۰ تا   1۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل چهل میلیون )۴۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   2۰۰۰ تا   15۰1 کشتی های  برای 
شده معادل شصت  میلیون )۶۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   25۰۰ تا   2۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل هشتاد  میلیون )۸۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   ۳۰۰۰ تا   25۰1 کشتی های  برای 
شده معادل یکصد میلیون )1۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   ۴۰۰۰ تا   ۳۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل یکصد و بیست میلیون )12۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   5۰۰۰ تا   ۴۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل یکصد و چهل  میلیون )1۴۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   ۶۰۰۰ تا   5۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل یکصد و شصت میلیون )1۶۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   ۷۰۰۰ تا   ۶۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل یکصد و هشتاد میلیون )1۸۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

۱- اصالحی ۱۳۹۱/8/۱۶
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ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   ۸۰۰۰ تا   ۷۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل دویست میلیون )2۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

ثبت  غیرخالص  ظرفیت  تن   ۹۰۰۰ تا   ۸۰۰1 کشتی های  برای 
شده معادل دویست و بیست میلیون )22۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

برای کشتی های ۹۰۰1 تا 1۰۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت 
شده معادل دویست و چهل میلیون )2۴۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

غیرخالص  ظرفیت  باال  به  تن   1۰۰۰1 از  کشتی های  برای 
ثبت شده معادل سیصد میلیون )۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال.

 )%5۰( درصد  پنجاه  مأخذ  به  کشتی ها  ثبت  تجدید  حق  ب- 
حق الثبت مندرج در بند )الف( است.

میلیون  چهار  مبلغ  گواهینامه ها  در  تغییرات  ثبت  هزینه  پ- 
خصوصیات  یا  مشخصات  در  تغییر  هر  برای  ریال   )۴,۰۰۰,۰۰۰(

کشتی یا اجزای آن می باشد.
ت- هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ سی 

درصد )۳۰%( حق الثبت  همان کشتی است.
 ماده 14- تغییرات در ظرفیت کشتی ها.

 هر گونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید 
کتباً به اطالع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد این گونه تغییرات نیز 
باید در دفتر رسمی ثبت کشتی ها و درس سند ثبت کشتی و نسخه 

دوم آن قید گردد.
 ماده 15- گواهینامه های فنی کشتی.

که  برسد  ثبت  به  ایران  در  است  ممکن  صورتی  در   کشتی 
گواهینامه های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از 
مراجع صالحیت دار بین المللی که صالحیت آن مورد قبول سازمان 
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بنادر و کشتیرانی است صادر شده باشد.
 ماده 16- گواهینامه ثبت موقت.

سازمان  از  اجازه  کسب  با  می توانند  ایران  کنسولی   نمایندگان 
بنادر و کشتیرانی به استناد گواهینامه های فنی صادره از طرف یکی 
از مؤسسات صالحیت دار  بین المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه 
به ثبت خواهند رسید  ایران  ثبت موقت جهت کشتی هایی که در 

صادر نمایند.
 اعتبار این گونه گواهینامه های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت 
کشتی به یکی از بنادر ایران جهت انجام تشریفات ثبت خواهد بود و 

نباید از شش ماه تجاوز کند.
کشتی های  ثبت  اداره  به  باید  موقت  ثبت  گواهینامه   رونوشت 
سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید 

به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم شود.
چنانچه  فوق  ماده  مورد  کشتی  در  ثبت  عدم  آثار   -17  ماده 
کشتی به موقع به ثبت نرسد و یا اسناد قبلی به موقع تسلیم نگردد 
نخواهد  را  ایران1  اسالمی  پرچم جمهوری  افراشتن  بر  کشتی حق 
به  قانون  این   1۹۰ ماده  مقررات  طبق  بر  کشتی  و  مالک  داشت 
به تسلیم اسناد کشتی می باشد  پرداخت جریمه محکوم و موظف 

مفاد این ماده در مورد اسناد مفقود  الزم الرعایه نخواهد بود.
 ماده 18- کشتی های در دست ساختمان.

 کشتی های در دست ساختمان ) موضوع ماده 5 این قانون( باید 
موقتاً به ثبت برسد و گواهینامه ثبت موقت جهت آن ها صادر گردد.

۱- اصالحی ۱۳۹۱/8/۱۶
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بر  مشتمل  اظهارنامه ای  است  موظف  کشتی  سازنده   کارخانه 
شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به 

سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید.
 پس از این که کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک 

گردید گواهینامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد.
 ماده 19- تغییر در ساختمان کشتی.

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

اصالح اسناد مربوطه خواهد نمود.
 درصورتی که اظهارنامه مزبور به نمایندگان کنسولی ایران تسلیم 
شود مقامات مزبور مکلف اند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان 

بنادر و کشتیرانی  ارسال دارند.
 هرگاه متقاضی اسنادی به تصدیق مقامات صالحیت دار بین المللی 
که مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ارائه نماید اداره ثبت 
کشتی به استناد  اسناد مزبور اقدام به اصالح اسناد مربوطه خواهد نمود.

 ماده 20- احکام و قرارهای قضایی.
 هر گونه قرار یا آرای الزم االجرای صادره از دادگاه ها که در حقوق 
عینی کشتی تغییری دهد ) به استثنای حقوق ممتاز( باید در دفتر 

ثبت کشتی و اسناد آن  قید گردد.
 مأمورین مکلف به ثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام 
وظیفه در این مورد تسامح نمایند به کیفر مقرر در ماده 1۹۰ این 

قانون محکوم خواهند  شد.
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 هر گاه ثابت شود که مأموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور 
حبس  سال  سه  تا  ماه  از شش  او  مجازات  است  نموده  خودداری 

تأدیبی و پرداخت  خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود.
 ماده 21- ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی های ایرانی.

 در موارد ذیل ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب می گردد:
پرچم  برافراشتن  حق  و  کشتی  ثبت  شرایط  درصورتی که   -1

جمهوری اسالمی ایران1 از بین رفته باشد.
2- درصورتی که کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریایی و یا در 

نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشد.
۳- درصورتی که کشتی متالشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد.

۴- درصورتی که مالک کشتی را رها کرده باشد.
باید توسط سازمان  تابعیت کشتی  ابطال ثبت و سلب   تقاضای 
فوق  موارد  در  آید  عمل  به  دریایی  دادگاه  از  کشتیرانی  و  بنادر 
سند ثبت و تابعیت کشتی باید  منتها ظرف سی روز به اداره ثبت 
کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران 

مسترد گردد.
 ماده 22- فقدان اسناد- صدور المثنی.

 در صورتی که سند ثبت کشتی مفقود شده باشد مالک باید فوراً 
مراتب را به سازمان بنادر و کشتیرانی اعالم و اظهارنامه ای حاکی از 

این موضوع تسلیم  دارد.
ثبت  المثنای سند  از رسیدگی  بنادر و کشتیرانی پس   سازمان 

کشتی را صادر خواهد نمود.

۱- اصالحی ۱۳۹۱/8/۱۶



نشر چتر دانش/ قانون دریایی ایران ۱4

 ماده 23- تغییر نام کشتی.
در  و  یابد  تغییر  مالک  تقاضای  به  بنا  است  ممکن  کشتی   نام 
این مورد سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند با تعویض نام کشتی 
موافقت کند و به هزینه  متقاضیان تغییر نام را در سه نوبت به فواصل 
یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

مرکز آگهی نماید.
 چنانچه کشتی در رهن باشد موافقت مرتهن در تغییر نام ضروری 
است و تغییر نام اثری در حقوق او و سایر اشخاص ذی نفع نخواهد داشت.

 ماده 24- انتقاالت و معامالت کشتی.
 الف- ثبت کلیه انتقاالت و معامالت و اقاله راجع به عین کشتی 
و هم چنین منافع آن در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال نباشد 
منحصراً  کشور  داخل  در  مزبور  معامالت  و  است. انتقاالت  اجباری 
به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف وزارت دادگستری 
اجازه مخصوص دارند و در خارج از کشور توسط نمایندگان کنسولی 
کشور انجام می شود. هر گونه معامالت و انتقاالت باید در اسرع وقت 

به اطالع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد.
بنادر  اداره کل ثبت اسناد و امالک نماینده ای در سازمان  ب- 
و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقاالت و معامالت مزبور را در 

دفاتر خود  منعکس خواهد نمود.
ج- فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به 
ثبت رسیده است اعم از این که انتقال ارادی یا قهری باشد تغییری 
در تابعیت کشتی  نمی دهد به شرط آن که حد نصاب مندرج در بند 

الف ماده یک این قانون و شرائط دیگر رعایت شود.
 د- کلیه معامالت مربوط به فروش- انتقال و رهن کشتی باید در 
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اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد.
ه- مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از 
کشور به رهن گذاشته است نمی تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه 
مرتهن یا بدون تأمین حق مرتهن کشتی خود را به فروش رساند.  در 

صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.
 و- دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین کنسولی ایران در خارج که 
از مقررات این ماده تخلف ورزند عالوه بر مجازات های مقرره در ماده 
خواهند  نیز  وارده  خسارات  کلیه  پرداخت  مسئول  قانون   این   2۰
بود. آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده به وسیله سازمان بنادر و 
وزیران  به تصویب هیئت  و  تنظیم   دادگستری  وزارت  و  کشتیرانی 

خواهد رسید.
 ماده 25- آگهی فروش کشتی.

در مورد فروش کشتی های تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی 
از  یکی  و  کشور  رسمی  روزنامه  در  را  معامله  انجام  است  مکلف 
روزنامه های کثیراالنتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده 
روز آگهی نماید. هزینه آگهی ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله 
را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد.1

 ماده 26- حق بازرسی اسناد کشتی.
کشتی  اسناد  به  موقع  هر  در  می توانند  دولت  مجاز   مأمورین 
رسیدگی نمایند. در صورتی که فرمانده کشتی از ارائه اسناد خودداری 
نماید بر طبق مقررات ماده 1۹۰ این قانون محکوم به پرداخت جریمه 

نقدی خواهد شد.

۱- اصالحی ۱۳۹۱/8/۱۶




