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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 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. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 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 آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 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 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
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بارگيري�در� آیين�نامه�صدور�مجوز�و�نحوه�فعاليت�شركت�های�تخليه�و�
331������������������������������������������������������������������������������������������ بنادر�كشور
آیين�نامه�نحوه�اعطاي�پروانه�فعاليت�در�زمينه�خدمات�بندري�-�دریایي�
338��������������������������� و�كشتيراني�به�شعبه�یا�نمایندگي�شركت�خارجي�
آیين�نامه�صدور�مجوز�و�نحوه�فعاليت�شركت�های�نمایندگي�كشتي�راني����342
آیين�رسيدگي�به�شكایت�در�كشتي�مصوبه���شماره��80043وزیر�تعاون،�
كار�و�رفاه�اجتماعي�مورخ�1394���������������������������������������������������������351
پایانه�های�� راهبري� شركت�های� فعاليت� نحوه� و� مجوز� صدور� آیين�نامه�
353����������������������������������������������������������������������������������������� بندري�كاال�

بخش�سوم:�تصویب�نامه�ها�������������������������������������376
بنادر�و�دریانوردي� امكانات�الزم�سازمان� تأمين� تصویب�نامه�درخصوص�
377������������ در�بنادر�كشور�جهت�حضور��24ساعته�گروه�پاس�كشتي�ها
كاركنان� مزایاي� و� حقوق� پرداخت� ضوابط� تعيين� راجع��به� تصویب�نامه�
378��� سازمان�بنادر�و�كشتي�راني�جمهوري�اسالمي�ایران�مصوب�1372
تأسيسات� احداث� براي� دریا� از�حریم� استفاده� در�خصوص� �تصویب�نامه�
ساحلي�مصوب��1380��������������������������������������������������������������������������380
تصویب�نامه�راجع�به�اصالح�تعيين�حدود�آب�هاي�ساحلي�و�منطقه�نظارت�
ایران�مصوب�1352������������������������������������������������������������������������������381
تصویب�نامه�درخصوص�معافيت�سامانه�)سيستم(�جهاني�اضطرار�و�ایمني�
دریایي�از�پرداخت�حق�استفاده�از�فركانس�مصوب�1394����������������384
�تصویب�مواردي�به�منظور�حمایت�از�صنعتي�كشتي�سازي�مصوب�1367����386
مصوبه�شوراي�عالي�شهرسازي�و�معماري�ایران�در�مورد�آیين�نامه�اجرایي�
مربوط�به�چگونگي�استفاده�عموم�از�امكانات�اقامتي�موجود�در�خارج�از�
387������������������������������������� حریم�شصت�متر�ساحل�دریا�مصوب��1387
390������������������������������������������������ اساسنامه�شيالت�ایران�مصوب�1384
و� آب�ها� در� خارجي� جنگي� كشتي�هاي� توقف� و� عبور� شرایط� نظامنامه�
392���������������������������������������������� بنادر�ایران�مصوب��7شهریورماه�1313



بخش اول

قوانین
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 قانون دريايي
 مصوب 1343/6/29 با آخرين اصالحات و الحاقات

فصل اول: تابعیت و ثبت کشتی
قسمت�اول:�تابعيت

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

ایرانی و حق برافراشتن پرچم جمهوری اسالمی ایران  را داشته باشد.
 الف- کشتی به اشخاص تابع ایران ) اعم از طبیعی و حقوقی( تعلق داشته باشد 
و در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی 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.

2- کشتی های نفت کش متعلق به اشخاص ) اعم از طبیعی یا 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 مقرر در این ماده بنا به درخواست ذی نفع و 
موافقت سازمان بنادر و کشتی رانی به ثبت رسیده و  تابعیت ایران را تحصیل کنند.

 ماده 2- تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی
اتباع  از  لزوم  صورت  در  است  ممکن  کشتی  کارکنان  و  افسران  و   فرمانده 

غیرایرانی باشند.
 مالک کشتی باید به هزینه خود اتباع ایرانی را برای کار در 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 کشتی رانی 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.
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 مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتی رانی در مدتی که جزو کارکنان 
کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای 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 کشتی رانی 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 ایرانی تلقی می شود.

 ماده 6- کشتی رانی ساحلی
 کشتی رانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران ) کاپوتاژ( منحصراً متعلق به 
کشتی های ایرانی است مگر آن که در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و  

کشتی رانی اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر گردد.
 ماده 7- تغییر تابعیت

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

خواهد گردید.

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

 اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتی رانی تأسیس می گردد.
 ماده 9- درخواست ثبت

 برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به ضمیمه 
و  بنادر  سازمان  به  و  تنظیم  نسخه  دو  در  فنی  گواهی نامه های  و  اظهارنامه 

کشتی رانی تسلیم نماید.
 مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را به 
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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.
رعایت  با  مزبور  مراتب  اجرای  از  پس  بنادر  سازمان  کشتی های  ثبت   اداره 

مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند.
 ماده 10- اظهارنامه

مستندات  ثبت کشتی  تقاضانامه  به ضمیمه  باید  او  نماینده  یا   مالک کشتی 
مالکیت با اظهارنامه ای حاوی نکات زیر تسلیم نماید:

  نام کشتی- توان قوه محرکه- جنس بدنه کشتی- تاریخ و محل 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
 سند ثبت کشتی گواهی نامه ای است که از طرف سازمان بنادر و کشتی رانی 
بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می شود. در 

سند  ثبت کشتی نکات زیر قید می گردد:
  نام بندر ثبت کشتی- محل و تاریخ ساخت کشتی- طبقه بندی- 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 همچنین سازمان بنادر 
و کشتی رانی برسد.

ماده 13- حق الثبت
حق الثبت و سایر حقوقي که براي ثبت اسناد و مدارك کشتي باید پرداخت 

شود به شرح زیر است:
الف- حق الثبت

براي کشتي هاي کمتر از 500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل بیست 



13بخشاول:قوانین

میلیون )20/000/000( ریال.
براي کشتي هاي 501 تا 1000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سي 

میلیون )30/000/000( ریال.
براي کشتي هاي 1001 تا 1500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل چهل 

میلیون )40/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   2000 تا   1501 کشتي هاي  براي 

شصت میلیون )60/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   2500 تا   2001 کشتي هاي  براي 

هشتاد میلیون )80/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   3000 تا   2501 کشتي هاي  براي 

یکصد میلیون )100/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   4000 تا   3001 کشتي هاي  براي 

یکصد و بیست میلیون )120/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   5000 تا   4001 کشتي هاي  براي 

یکصد و چهل میلیون )140/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   6000 تا   5001 کشتي هاي  براي 

یکصد و شصت میلیون )160/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   7000 تا   6001 کشتي هاي  براي 

یکصد و هشتاد میلیون )180/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   8000 تا   7001 کشتي هاي  براي 

دویست میلیون )200/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  ظرفیت  تن   9000 تا   8001 کشتي هاي  براي 

دویست و بیست میلیون )220/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  تن ظرفیت  تا 10000  براي کشتي هاي 9001 

دویست و چهل میلیون )240/000/000( ریال.
معادل  ثبت شده  غیرخالص  باال ظرفیت  به  تن  از 10001  براي کشتي هاي 

سیصد میلیون )300/000/000( ریال.
ب- حق تجدید ثبت کشتي ها به مأخذ پنجاه درصد )50%( حق الثبت مندرج 
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در بند )الف( است.
پ- هزینه ثبت تغییرات در گواهي نامه ها مبلغ چهار میلیون )4/000/000( 

ریال براي هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتي یا اجزاي آن مي باشد.
ت- هزینه صدور المثناي گواهي نامه ثبت کشتي به مأخذ سي درصد )%30( 

حق الثبت همان کشتي است.
 ماده 14- تغییرات در ظرفیت کشتی ها.

 هرگونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید کتباً به اطالع 
رسمی  دفتر  در  باید  نیز  تغییرات  این گونه  برسد  کشتی رانی  و  بنادر  سازمان 

ثبت کشتی ها و درس سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید گردد.
 ماده 15- گواهی نامه های فنی کشتی

 کشتی در صورتی ممکن است در ایران به ثبت برسد که گواهی نامه های فنی 
آن توسط سازمان بنادر و کشتی رانی و یا یکی از مراجع صالحیت دار بین المللی که 

صالحیت آن مورد قبول سازمان بنادر و کشتی رانی است صادر شده باشد.
 ماده 16- گواهی نامه ثبت موقت

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

ایران به ثبت خواهند رسید صادر نمایند.
 اعتبار این گونه گواهی نامه 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.
 رونوشت گواهی نامه ثبت موقت باید به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر 
و   بنادر  سازمان  به  باید  موقت  ثبت  گواهی  اصل  و  شود  ارسال  کشتی رانی  و 

کشتی رانی تسلیم شود.
 ماده 17- آثار عدم ثبت کشتی

قبلی  اسناد  یا  و  نرسد  ثبت  به  به موقع  فوق چنانچه کشتی  ماده  مورد    در 
به موقع تسلیم نگردد کشتی حق بر افراشتن پرچم جمهوری اسالمی ایران  را 
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نخواهد داشت و  مالک کشتی بر طبق مقررات ماده 190 این قانون به پرداخت 
جریمه محکوم و موظف به تسلیم اسناد کشتی می باشد 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 گواهی نامه ثبت موقت جهت آن ها صادر گردد.

 کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه ای مشتمل بر شماره ردیف و 
مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و کشتی رانی 

تسلیم نماید.
گردید  مالک  تحویل  و  آزمایش  ساختمان  دست  در  کشتی  این که  از   پس 

گواهی نامه 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 
ایران تسلیم و توضیحات کافی فنی  یا نمایندگان کنسولی  بنادر و کشتی رانی 
 راجع به ضرورت تغییرات مذکور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسیدگی 

به مدارك اظهارنامه اقدام به اصالح اسناد مربوطه خواهد نمود.
 در صورتی که اظهارنامه مزبور به نمایندگان کنسولی ایران تسلیم شود مقامات 
مزبور مکلف اند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان بنادر و کشتی رانی  ارسال 

دارند.
 هرگاه متقاضی اسنادی به تصدیق مقامات صالحیت دار بین المللی که مورد 
استناد  به  اداره ثبت کشتی  نماید  ارائه  باشد  بنادر و کشتی رانی  تأیید سازمان 

 اسناد مزبور اقدام به اصالح اسناد مربوطه خواهد نمود.
 ماده 20- احکام و قرارهای قضایی

 هرگونه 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 
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مورد تسامح نمایند به کیفر مقرر در ماده 190 این قانون محکوم خواهند  شد.
انجام دادن وظیفه مزبور خودداری  از  تعمداً  ثابت شود که مأموری   هر گاه 
نموده است مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس 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:
جمهوری  پرچم  برافراشتن  حق  و  کشتی  ثبت  شرایط  صورتی  که  در   -1

اسالمی ایران  از بین رفته باشد.
نتیجه  در  یا  و  دریایی  دزدان  توسط  یا  و  مفقود  کشتی  که  در صورتی    -2

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

4- در صورتی  که مالک کشتی را رها کرده باشد.
و  بنادر  سازمان  توسط  باید  کشتی  تابعیت  سلب  و  ثبت  ابطال   تقاضای 
کشتی رانی از دادگاه دریایی به عمل آید در موارد فوق سند ثبت و تابعیت کشتی 
باید  منتها ظرف سی روز به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتی رانی 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 کشتی رانی اعالم و اظهارنامه ای حاکی از این موضوع تسلیم  دارد.

 سازمان بنادر و کشتی رانی پس از رسیدگی المثنای سند ثبت کشتی را صادر 
خواهد نمود.

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

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز آگهی نماید.
نام ضروری است و  تغییر  باشد موافقت مرتهن در   چنانچه کشتی در رهن 
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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 کشتي هاي مشمول 
این قانون و همچنین منافع آن ها در صورتي که مدت آن زائد بر دو سال باشد در  
داخل کشور اجباري است و منحصراً  وسیله دفاتر اسناد رسمي که براي این کار 
از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه مخصوص دارند انجام  می شود و 
در صورتي که معامالت مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق 
مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده  کنسولي ایران به 
محل معامله گواهي و مراتب در دفتر کنسولگري نیز منعکس و ظرف 15 روز به 

سازمان بنادر و کشتي راني اعالم شود .
بنادر و کشتی رانی  اداره کل ثبت اسناد و امالك نماینده ای در سازمان  ب- 
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 شرایط دیگر 

رعایت شود.
 د- کلیه معامالت مربوط به فروش- انتقال و رهن کشتی باید در 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 20 این قانون  مسئول 
این  به  اجرایی مربوط  آیین نامه  بود.  نیز خواهند  وارده  پرداخت کلیه خسارات 
ماده به وسیله سازمان بنادر و کشتی رانی و وزارت دادگستری تنظیم  و به تصویب 
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هیئت وزیران خواهد رسید.
  ماده 25- آگهي فروش کشتي

در مورد فروش کشتي هاي تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردي مکلف است 
انجام معامله را در روزنامه رسمي کشور و یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار مرکز 
توسط  آگهي ها  هزینه  نماید.  آگهي  روز  ده  فاصله  به  نوبت  هر  و  نوبت  در سه 
مرجع قانوني که وقوع معامله را ثبت مي کند در موقع انجام معامله از فروشنده 

دریافت مي گردد.
 ماده 26- حق بازرسی اسناد کشتی

 مأمورین مجاز دولت می توانند در هر موقع به اسناد کشتی رسیدگی نمایند. 
در  صورتی  که فرمانده کشتی از ارائه اسناد خودداری نماید بر طبق مقررات  ماده 

190 این قانون محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.
 ماده 27- اظهارات خالف واقع

 هر گاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اظهارات غلط و خالف واقع 
بنماید دادگاه بر طبق مقررات ماده 190 این قانون با او رفتار خواهد کرد.

 ماده 28- ثبت کشتی ها و شناورها
طبق  نیستند  قانون  این  مقررات  مشمول  که  شناورهایی  و  کشتی ها   ثبت 
مقرراتی که از طرف هیئت وزیران تصویب و به مورد اجرا گذاشته می شود انجام  

خواهد گرفت.

فصل دوم: حقوق ممتاز
ماده 29- حقوق ممتاز

 حقوق مشروحه ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که 
این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه  حمل 

) موضوع ماده 35( که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی می شود:
1- هزینه های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منابع مشترك طلبکاران 
و  به عمل  آمده  فروش  تقسیم حاصل  و  آن  فروش  یا  به منظور حفاظت کشتی 
همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتی رانی 
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قانوناً باید پرداخت گردد و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه و  همچنین هزینه 
حفاظت کشتی پس از ورود به آخرین بندر.

2- مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده- ملوانان و سایر کارکنان کشتی.
3- اجرت و هرگونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از 

خسارات مشترك دریایی که به عهده کشتی است.
4- خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتی رانی همچنین خسارات وارده 
قابل کشتی رانی  آبی  راه های  و  تعمیر کشتی  کارگاه های  و  بندری  تأسیسات  به 
و  کارکنان کشتی  و  مسافرین  به  وارد شده  بدنی  از صدمات  ناشی  و خسارات 

خسارات فقدان یا آسیب دیدن کاالی کشتی و اثاث مسافرین.
5- مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه 
بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر  حفظ کشتی 
نباشد و  یا  باشد  انجام می دهد خواه فرمانده مالک کشتی  ادامه سفر  امکان  یا 
خواه طلبکار فرمانده و یا تدارك کننده مایحتاج کشتی یا  تعمیرکننده کشتی یا 

وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
 اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می نمایند هرگاه اطالع 
داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطالع حاصل کنند که فرمانده  
مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آن ها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.

 ماده 30- رجحان حقوق ممتاز
و  از رهن کشتی  ناشی  به حقوق  نسبت  قبل  ماده   حقوق ممتاز مندرج در 

همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.
 ماده 31- کیفیت مطالبه حقوق ممتاز

 صاحبان حقوق ممتاز می تواند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیای موضوع 
حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات تجدید  مسئولیت 
مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچ گونه مبلغی 
مطالبه نمایند.  ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش به آن ها می رسد از 

آنچه در مقررات فصل مذکور مصرح است بیشتر نخواهد بود.
 ماده 32- آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز
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 در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذی نفع می تواند به وسیله دادگاه حقوق 
خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت  به 

آن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماید.
 دادگاه درخواست و مدارك آن را به خوانده ابالغ و به عالوه به منظور اطالع 
اشخاص ذی نفع خالصه آن را در ظرف 15 روز از تاریخ ابالغ ) هر 5 روز یک بار( 

در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیراالنتشار مرکز آگهی می نماید.
 پس از انقضای 15 روز از تاریخ آخرین آگهی دادگاه به دادخواست و اعتراضات 
واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید و در صورت احراز  صحت دعوی 
هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه 
دستور به فروش اموالی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود  دارد خواهد داد. رأی 

دادگاه به جز فروش کشتی قطعی است.
 در صورتی که دادگاه دستور به فروش کشتی صادر نماید این دستور سه نوبت 
خواهد  منتشر  مرکز  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  و  رسمی  روزنامه  در  متوالی 
 شد- محکوم علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آخرین آگهی در صورتی که معادل محکوم به وجه نقد در صندوق  دادگستری یا 
تضمین بانکی بسپارد می تواند به رأی مزبور اعتراض نماید در این صورت اجرای 
حکم دادگاه تا پایان رسیدگی به اعتراض متوقف خواهد  شد و رأیی که پس از 
رسیدگی به اعتراض صادر می شود قطعی است.  رسیدگی در هر دو مرحله به طور 

فوق العاده و خارج از نوبت انجام می شود.
 ماده 33- کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن

 در صورتی که نسبت به کشتی عالوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود 
باشد ابالغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نیز الزم است. هرگاه پس از صدور 
حکم بین اشخاصی که ذی حق شناخته شده اند ظرف یک ماه مقرر در ماده 32 
نسبت به فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با  رعایت مواد 36 و 37 

بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعداً حقوق سایرین تأدیه خواهد شد.
 در صورت عدم دسترسی به هر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه به نام آن ها 

در صندوق ثبت اسناد و امالك تودیع خواهد شد.
 ماده 34- مطالبات ممتاز مؤسسات دولتی
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