داﻧﻠﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان

ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺼﻮب ۱۳۴۳

ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ۱۳۹۱

ﻓﺼﻞ اول – ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻗﺴﻤﺖ اول – ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻣﺎده ) ( ۱اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
 – ۱ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ درﯾﺎﭘﯿﻤﺎ )اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آن ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۵ﺗﻦ
وواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺜﺒﺖ
رﺳﯿﺪه و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻖ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘـﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ – ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺨﺎص ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان )اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎم آن
ﺑﺎﻧﺎم ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۱درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﻗﻌﯽ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ب – ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
 – ۲ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺨﺎص )اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﯾﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﯾﺎ ﮔﺎز و ﯾﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻتﻧﻔﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر در
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﺎ ﺑﺪرﺧﻮاﺳﺖ ذﯾﻨﻔﻊ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﺑﺜﺒﺖ رﺳﯿﺪه وﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده  ( ۲ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و اﻓﺴﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و اﻓﺴﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از اﺗﺒﺎع
ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺑﺮای ﮐﺎر در ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﺠﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎرد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻤﻮرد
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ از اﺗﺒﺎع اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و اﻓﺴﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺰو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺎده ( ۳آﻣﻮزﺷﮕﺎه درﯾﺎﺋﯽ
وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﮑﻠﻔﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدر
ﺟﻨﻮبﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۴ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۵ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۵ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  ( ۶ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﺮان )ﮐﺎﭘﻮﺗﺎژ( ﻣﻨﺤﺼﺮاً
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮑﺸﺘﯿﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان

ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  ( ۷ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ او در اﯾﺮان ﺑﺜﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺮوج از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم – ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺎده  ( ۸ﺗﺄﺳﯿﺲ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ
اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺑﻨﺎدر

و

ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﻣﺎده  ( ۹درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ را
ﺑﻀﻤﯿﻤﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺴﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎدر وﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ
از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﯿﺎری ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺎﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻧﺮا در دو ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺎﺷﻨﻪﮐﺸﺘﯽ ﺑﻄﻮر 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 رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺜﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎده  ( ۱۰اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻀﻤﯿﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ – ﺗﻮان ﻗﻮه ﻣﺤﺮﮐﻪ – ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ – ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ – ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻬﺎ و دﮐﻠﻬﺎ و دودﮐﺸﻬﺎ – ﻧﻮع
ﻗﻮه ﻣﺤﺮﮐﻪ )ﺑﺨﺎر -دﯾﺰل اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﻏﯿﺮه( ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺎم و
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ.
ﻣﺎده  ( ۱۱ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .در
ﺳﻨﺪﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻗﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد:
ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ – ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ – ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی – ﺗﻌﺪاد
ﭘﻠﻬﺎ و دﮐﻠﻬﺎ – ﻃﻮل و ﻋﺮض و آﺑﺨﻮر ﮐﺸﺘﯽ – ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻧﻮع ﮐﺸﺘﯽ -
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻮه ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺸﺘﯽ – ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﻤﺎره ﮐﺸﺘﯽ.

ﻣﺎده  (۱۲اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ – ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آن
ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻣﻀﺎء ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۱۳ـ )اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ
ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۵۰۱ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۳۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۱۰۰۱ﺗﺎ  ۱۵۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﻞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۱۵۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۶۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۲۰۰۱ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۸۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۲۵۰۱ﺗﺎ  ۳۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۳۰۰۱ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ
و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۴۰۰۱ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ
و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۵۰۰۱ﺗﺎ  ۶۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ
و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۶۰۰۱ﺗﺎ  ۷۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺼﺪ
و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۷۰۰۱ﺗﺎ  ۸۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل دوﯾﺴﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۸۰۰۱ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل دوﯾﺴﺖ
و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۹۰۰۱ﺗﺎ  ۱۰۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل
دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی از  ۱۰۰۰۱ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل
ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ب ـ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%۵۰ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ

ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﺳﺖ.
پ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن
) (۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ
اﺟﺰای آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ت ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺳﯽ درﺻﺪ
) (%۳۰ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۴ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺒﺎً
ﺑﺎﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و در ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﻧﺴﺨﻪ دوم آن ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  (۱۵ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ
ﮐﺸﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﻨﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۶ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺻﻼﺣﯿﺘﺪارﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﮑﯽ از
ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﺸﻤﺎه
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎداره]ﺑﻪ اداره[ ﺛﺒﺖ
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد و اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ) (۱۷اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱آﺛﺎر ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺜﺒﺖ ﻧﺮﺳﺪ و ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮕﺮدد ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘـﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۹۰اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﺎد
اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد اﺳﻨﺎد ﻣﻔﻘﻮدﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۸ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً

ﺑﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدد .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۹ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ
در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﻢ و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻨﯽراﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺬﮐﻮر در آن داده ﺷﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻤﺪارک اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﺎﺻﻼح اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ را در
اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽارﺳﺎل دارﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
اﺳﻨﺎدی ﺑﺘﺼﺪﯾﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اداره ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎداﺳﻨﺎد
ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﺑﺎﺻﻼح اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  (۲۰اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﯾﺎ آراء ﻻزماﻻﺟﺮا ﺻﺎدره از دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق
ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی دﻫﺪ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز( ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ
ﮐﺸﺘﯽ و اﺳﻨﺎد آنﻗﯿﺪ ﮔﺮدد .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺜﺒﺖ و اﻧﻌﮑﺎس دادن ﻣﺮاﺗﺐ
ﻓﻮق اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در اﯾﻨﻤﻮرد ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﮑﯿﻔﺮ ﻣﻘﺮر در
ﻣﺎده  ۱۹۰اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮری
ﺗﻌﻤﺪاً از اﻧﺠﺎم دادن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات او
از ﺷﺸﻤﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ و ﭘﺮداﺧﺖﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯿﻪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ) (۲۱اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱اﺑﻄﺎل ﺛﺒﺖ و ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن ﺳﻠﺐ ﻣﯿﮕﺮدد:
 ( ۱در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﺣﻖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘـﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ( ۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻔﻘﻮد و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دزدان درﯾﺎﺋﯽ و ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ( ۳در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و از ﺣﯿﺰ اﻧﺘﻔﺎع اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

 ( ۴در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل ﺛﺒﺖ و ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از دادﮔﺎه درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ و
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪﻣﻨﺘﻬﺎ ﻇﺮف ﺳﯽ روز ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  (۲۲ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد – ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﻣﺮاﺗﺐ
را ﺑﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﻋﻼم و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻠﯿﻢدارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻟﻤﺜﻨﯽ
ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  (۲۳ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ
ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺘﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻨﻤﻮرد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻬﺰﯾﻨﻪﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم را در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻔﻮاﺻﻞ ﯾﮑﻤﺎه در روزﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر 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 ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده  (۲۴اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺸﺘﯽ
اﻟﻒ – ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻗﺎﻟﻪ راﺟﻊ ﺑﻌﯿﻦ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺪت آن زاﺋﺪ ﺑﺮ دو
ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ درداﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮاً وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه
ﻣﺨﺼﻮص دارﻧﺪ اﻧﺠﺎمﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻤﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﻮاﻫﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ
در دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﻇﺮف  ۱۵روز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﺷﻮد
ب – اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺰﺑﻮر را در دﻓﺎﺗﺮ
ﺧﻮدﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ج – ﻓﺮوش و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اداری ]ارادی[ ﯾﺎ ﻗﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﺑﺸﺮط آﻧﮑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ
ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮاﺋﻂ دﯾﮕﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
د -ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻔﺮوش 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
ﺑﺮﻫﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﮏ رﻫﻦ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺮﺗﻬﻦ
ﯾﺎﺑﺪون ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش 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 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮره] در ﻣﺎده ۲۰
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن[ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢو ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده ) (۲۵اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ
در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر 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.
ﻣﺎده  (۲۶ﺣﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺠﺎز دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﮐﺸﺘﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ از اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮراتﻣﺎده  ۱۹۰اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۲۷اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ اﻇﻬﺎرات ﻏﻠﻂ و ﺧﻼف
واﻗﻊ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۹۰اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ او
رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  (۲۸ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻤﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد

اﻧﺠﺎمﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم – ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز
ﻣﺎده  (۲۹ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز
ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺸﺘﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ در ﺳﻔﺮﯾﮑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﻃﯽ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻠﺤﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺮاﯾﻪﺣﻤﻞ
)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  (۳۵ﮐﻪ از ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد:
 (۱ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دادرﺳﯽ و ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوش آن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﺑﻌﻤﻞآﻣﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﺑﻨﺪری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﺂﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر.
 (۲ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه – ﻣﻠﻮاﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ.
 (۳اﺟﺮت و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﺠﺎت و ﮐﻤﮏ در درﯾﺎ و آن ﻗﺴﻤﺖ
از ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
 ( ۴ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدم و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرات
وارده ﺑﺘﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪری و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ و راﻫﻬﺎی آﺑﯽ
ﻗﺎﺑﻞﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﺧﺴﺎرات ﻓﻘﺪان ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮐﺎﻻی ﮐﺸﺘﯽ و اﺛﺎث
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ.
 (۵ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺧﺎرج از
ﺑﻨﺪر ﭘﺎﭘﮕﺎه]ﭘﺎﯾﮕﺎه[ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻗﻌﯽ از ﻧﻈﺮﺣﻔﻆ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و
ﯾﺎ ﺗﺪارکﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎﺗﻌﻤﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ وام دﻫﻨﺪه و ﯾﺎ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻣﺠﺎز در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺒﻮده ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ از
ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۳۰رﺟﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز

ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺤﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از رﻫﻦ ﮐﺸﺘﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ رﺟﺤﺎن دارد.
ﻣﺎده  (۳۱ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻠﻎ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﻘﺮرات
ﺗﺤﺪﯾﺪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪون
ﮐﺴﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮوش ﺑﺂﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ از آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﺮح اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۳۲آﺛﺎر ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖﺑﺂن ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز وﺟﻮد دارد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺪارک آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪه اﺑﻼغ و ﺑﻌﻼوه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻃﻼع
اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺮا در ﻇﺮف  ۱۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ )ﻫﺮ  ۵روز
ﯾﮑﺒﺎر( در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﮔﻬﯽ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾـﺪ .ﭘـﺲ از اﻧﻘﻀـﺎی  ۱۵روز از ﺗـﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾـﻦ آﮔﻬـﯽ دادﮔـﺎه
ﺑﺪادﺧﻮاﺳﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت واﺻﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
در ﺻﻮرت اﺣﺮازﺻﺤﺖ دﻋﻮی ﻫﺮﮔﺎه اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻃﻠﺐ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﺳﻬﻞاﻟﺒﯿﻊ
ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه دﺳﺘﻮر ﺑﻔﺮوش اﻣﻮاﻟﯿﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن
ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز وﺟﻮددارد ﺧﻮاﻫﺪ داد .رأی دادﮔﺎه ﺑﺠﺰ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دادﮔﺎه دﺳﺘﻮر ﺑﻔﺮوش ﮐﺸﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﻫﺮ ﻣﺘﻀﺮر دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻇﺮف
ﯾﮑﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ وﺟﻪ
ﻧﻘﺪ در ﺻﻨﺪوقدادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺴﭙﺎرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رأی
ﻣﺰﺑﻮر اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و راﺋﯿﮑﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎده  (۳۳ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد رﻫﻦ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺸﺘﯽ ﻋﻼوه از ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﺣﻘﻮق ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻼغ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﻻزﻣﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲاز
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ذﯾﺤﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻇﺮف ﯾﮑﻤﺎه ﻣﻘﺮر در
ﻣﺎده  ۳۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻔﺮوش و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﻮد ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ

ﻣﻮاد  ۳۶و  ۳۷ﺑﺪواً ﺣﻖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﻌﺪا ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺮ ﯾﮏ از دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ وﺟﻮه
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎم آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺗﻮدﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۳۴ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻋﻤﺎل ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ
اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖاﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۳۵ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ
ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۲۹ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
 )۱ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی وارده ﺑﮑﺸﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات از دﺳﺖ دادن ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﺘﯽ
ﺗﻌﻠﻖﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۲ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎدی
وارده ﺑﮑﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات از دﺳﺖ دادن ﮐﺮاﯾﻪﺣﻤﻞ ﮐﻪ
ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 (۳ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﻧﺠﺎت در درﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﭘﺲ
از ﮐﺴﺮ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﻤﻮرد ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
درﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻞ و اﺣﯿﺎﻧﺎً
وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻢ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ :وﺟﻮهﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺟﻮاﺋﺰ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺰء ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎت
ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻨﻔﻊ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  ۲از ﻣﺎده  ۲۹ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﯿﻪﺳﻔﺮﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺎن
ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ( ۳۶ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯿﮏ واﻗﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎز
ﻧﺎﺷﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺂﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺣﯿﺚ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺎوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎده  ۲۹ﮐﻪ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﺣﻘﻮق
ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻮه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯿﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۲۹ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۳و  ۵ﻣﺎده  ۲۹ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻋﮑﺲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۳۷ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺸﺘﯽ
در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﻐﺮوق ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم و ﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮏ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺰﯾﻨﻪ
ﺧﻮد] ﺑﻪ[ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ آﻧﻬﺎ راﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  ۲۹و  ۳۶اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻃﻠﺒﮑﺎران از ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۳۸آﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده  (۳۹ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن
اﻟﻒ – دارﻧﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﯿﻔﺎء
ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در
ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ۵ﻣﺎده ۲۹
ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ.
ب – ﺷﺮوع ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 (۱در ﻣﻮرد ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت در درﯾﺎ از روزﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
 (۲در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدم و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮاﻧﺢ و آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از
روزﯾﺴﺘﮑﻪ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۳در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺤﻤﻮﻻت و اﺛﺎث از روزی اﺳﺘﮑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻻت
ﯾﺎ اﺛﺎث ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
در ﺑﻨﺪ  ۵ﻣﺎده  ۲۹از روزﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ( ۵در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد از روزی اﺳﺘﮑﻪ دﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت و ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج ( ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪه ﯾﺎ وﺟﻮه ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب از ﻃﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺪرج
در ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ۲۹ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻤﯿﺸﻮد.
د – ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺸﺘﯽ در درﯾﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﯾﮑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﻋﯿﺴﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖﻫﺎی ﻓﻮق را از

روزاﯾﺠﺎد ﻃﻠﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ه – ﺣﻖ رﺟﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﮑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ
وﺻﻮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ وﺟﻮه آن در ﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻠﺤﻘﺎت ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۴۰ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از
ﻣﺎﻟﮏ اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪه و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردﯾﮑﻪ از ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۴۱ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪه
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪه را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – رﻫﻦ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺎده  (۴۲رﻫﻦ ﮐﺸﺘﯽ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل و رﻫﻦ آن ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ رﻫﻦ ﮐﺸﺘﯽ در
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
ﺑﺎﯾﺪﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﺒﺾ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ رﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در اﺳﻨﺎد
رﻫﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ – دﮐﻠﻬﺎ – دوارﻫﺎ-
ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ – ﺳﮑﺎﻧﻬﺎ – ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮک
و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  (۴۳ﺳﻨﺪ رﻫﻦ
در ﺳﻨﺪ رﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم راﻫﻦ و ﻣﺮﺗﻬﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺒﻠﻎ رﻫﻦ و ﺳﺮ
رﺳﯿﺪ آن ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  ( ۴۴ﺣﻖ رﻫﻦ.
ﺣﻖ رﻫﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ و ﺑﻬﺮه آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۴۵ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻖ رﻫﻦ
ﺣﻖ رﻫﻦ از ﺣﻘﻮق ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود
ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۴۶ﺣﻖ رﺟﺤﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻣﻘﺪم
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮرد در رﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻣﻮﺧﺮ ﺣﻖ رﺟﺤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﮐﻠﯿﻪﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدد و راﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻫﻦ ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺸﺘﯽ ﻣﻮرد رﻫﻦ را
ﮐﻪ ازآن اﻃﻼع دارد ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻤﺮﺗﻬﻨﯿﻦ اﻋﻼم دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﻫﻦ ﺑﻘﺼﺪ
ﺗﻘﻠﺐ از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﻠﻒ ورزد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۹۰
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻫﯽ راﻫﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎل و
ﺑﺪرﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺗﻬﻦ از اﻣﻮال راﻫﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎده  (۴۷ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪد
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻫﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ و در ﺳﻨﺪ رﻫﻦ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از دﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺂن دﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻬﺮ ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺸﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  (۴۸ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﻫﻦ ﮐﺸﺘﯽ
ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﻫﻦ ﮐﺸﺘﯽ و ﻓﮏ آن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲۴اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده ) (۴۹اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺎ  ۵۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ /ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
از  ۵۰۱ﺗﻦ ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ /ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ـﻮن
ـﺞ ﻣﯿﻠﯿـ
ـﺖ و ﭘﻨـ
ـﺎﻟﺺ /ﺑﯿﺴـ
ـﺖ ﺧـ
ـﻦ ﻇﺮﻓﯿـ
ـﺎ  ۵۰۰۰ﺗـ
ـﻦ ﺗـ
از  ۱۰۰۱ﺗـ
) (۲۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
از  ۵۰۰۱ﺗﻦ ﺗﺎ  ۱۰۰۰۰ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ /ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۳۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
از  ۱۰۰۰۱ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ /ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۳۵.۰۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻼﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺳﯽ درﺻﺪ ) (%۳۰از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ
در ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎرات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۵۰ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت رﻫﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دﯾﮕﺮاﻧﺴﺖ ﺳﺮرﺳﯿﺪ و
دﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺂن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدد ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻓﺮوشﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .دادﮔﺎه دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻄﺮف و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران

اﺑﻼغ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺮا ﻇﺮف  ۱۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ )ﻫﺮ۵روز ﯾﮑﺒﺎر( در
روزﻧﺎﻣﻪرﺳﻤﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﮔﻬﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف  ۱۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﭙﺮداﺧﺖ دﯾﻦ
ﺧﻮد ﻧﺸﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻋﯿﻦ رﻫﻮﻧﻪ]ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ[ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ دادﮔﺎه در وﻗﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺪادﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از
اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﮑﻢ ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۵۱ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺘﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﮔﺮدد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺪﯾﻨﻘﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺰاﯾﺪه از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﻣﻤﺘﺎز ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۲۹و ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﯿﮕﺮدد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻔﺮوش ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﻣﻤﺘﺎز و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۳۶ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ را ﺑﺨﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺨﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻔﺮوش رﺳﺪ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ
اول ﺣﻘــﻮق ﻣﻤﺘــﺎز و ﺳــﭙﺲ ﺣــﻖ ﻣﺮﺗﻬــﻦ ﻣﻘــﺪم ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﯿﺸــﻮد و
ﺣﻘﻮقﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺪم رﻫﻦ ﺗﺄدﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎم
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﮑﻤﻠﯽ ﺗﻮدﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺑﺎرﺑﺮی درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﺎده  (۵۲ﺗﻌﺎرﯾﻒ
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 (۱ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی – ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻤﺎﻟﮏ ﯾﺎ اﺟﺎرهﮐﻨﻨﺪه
ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد.
 ( ۲ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی – ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﻓﻘﻂ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ
از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎاﺳﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪی
ﺑﺎرﺑﺮی و دارﻧﺪه ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻤﻨﺪﻣﺬﮐﻮر را از زﻣﺎن ﺻﺪور ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
 ( ۳ﺑﺎر – ﺑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﻋﻢ از اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء و ﻫﺮ
ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪه و ﺑﺎرﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ

ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ روی ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼ ً ﻫﻢ
ﺑﺪﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﮐﺸﺘﯽ – ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮ وﺳﯿﻠﻪای اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در درﯾﺎ
ﺑﮑﺎر رود.
 ( ۵ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر – ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی
ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎر را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯿﺪﻫﺪ.
 (۶ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه – ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎر را دارد.
 (۷ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ – ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺳﻨﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎر
در آن ﻗﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﻀﺎء ﮔﺮدد و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ و ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه داده ﺷﻮد.
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎر اﺳﺖ.
 (۸ﻣﺪت ﺣﻤﻞ – از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎر در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد ﻣﺪت ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
 (۹ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ – ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺎری را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آﻣﺎده ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻤﻨﻈﻮرﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﮐﺸﺘﯽ از اﺳﮑﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎراﻧﺪاز ﯾﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ
زﻣـﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨﮕـﺎل ﺟﺮﺛﻘﯿـﻞ ﺑـﺎر را در اﺳـﮑﻠﻪ و ﯾـﺎ
ﺑﺎراﻧﺪاز ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﺮود آورد.
ﻣﺎده  (۵۳ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﻔﺎد ﻣﺎده  ۵۷در ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﻘﻮق
و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺎرﮔﯿﺮی – ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮدن – اﻧﺒﺎرﮐﺮدن – ﺑﺎرﺑﺮی – ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ – ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﺮح
ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۵۴وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی
 (۱ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺳﻔﺮ و در ﺷﺮوع آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی
ﻻزم را ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورد.

اﻟﻒ – ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮای درﺑﺎﻧﻮردی ]درﯾﺎﻧﻮردی[ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
ب – ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ و
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ج – اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺮﺗﺐ و آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
 (۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﻔﺎد ﻣﺎده  ۵۵ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ و
ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻤﻮﻻت را ﺑﺎرﮔﯿﺮی – ﺟﺎﺑﺠﺎ – ﺣﻤﻞ – ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ -ﻣﻮاﻇﺒﺖ و
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۳ﭘﺲ از وﺻﻮل و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ
و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﺑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯿﮑﻪ در آن ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﻒ
– ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪاﯾﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺘﮑﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺘﺒﺎً ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎر ﺑﺪون روﭘﻮش ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ روی ﺑﺎر ﻧﻘﺶ ﺷﺪه
و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺎر در ﺻﻨﺪوق ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﯾﺎ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﻧﻘﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ
ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ب – ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ
ﮐﺘﺒﺎً از ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج – ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻋﻼﺋﻢ – ﺗﻌﺪاد – ﻣﻘﺪار ﯾﺎ وزﻧﯽ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﻬﺎت ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﺼﺤﺖ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﻣﺪرک درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ۳اﻟﻒ – ب – ج اﯾﻨﻤﺎده ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
 ( ۵ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺼﺤﺖ ﻋﻼﺋﻢ – ﺗﻌﺪاد – ﻣﻘﺪار و وزن ﺑﺎر
ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی
ﻣﺴﺌﻮلﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﺪان – ﺧﺴﺎرت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﻖ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺪرﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﻣﺒﺮده
را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ﺑﺎرﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 (۶در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﺎر و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ
ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺧﻄﺎرﯾﻪای ﺣﺎﮐﯽ از ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺮح و
ﮐﯿﻔﺖآن ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻤﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او در ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﮕﺮدد ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﺎر و دادن آن ﺑﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎر ﺑﺎو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ از
ﻃﺮف ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺒﺎر آﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺧﻄﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ
روز ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﺿﺮوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ادﻋﺎی
ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﮑﺴﺎل از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽﺗﺤﻮﯾﻞ
داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻌﻘﻮل ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻘﺪان و
ﺧﺴﺎرات واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺮودﺑﺒﺎر وارد آﻣﺪه ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ.
 – ۷ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺘﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪاﯾﮑﻪ
ﺑﺮای او ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﺪی
ﺑﺎرﺑﺮیﺻﺎدر ﺷﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻗﺒﻼ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آﻧﺮا ﻣﺴﺘﺮد دارد وﻟﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ
ﺗﻮارﯾﺦ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪیﺑﺎرﺑﺮی و ﻋﺎﻣﻞ او و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ
ذﮐﺮ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد
ﺑﻨﺪ  ۳اﯾﻦ ﻣﺎده در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎر ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد.
 – ۸ﻗﯿﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮط ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻠﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر در
ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﺑﺎر ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات وارد ﺑﺂن ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﯾﺎ
ﺗﺴﺎﻣﺢ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﺮوط ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻢ ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﺮوط
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺑﻨﻔﻊ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻢ ﻓﻮق
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  ( ۵۵ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﺸﺘﯽ

 – ۱ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ در آﻣﺎده
ﻧﻤﻮدنﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻧﻮردی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آن از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ در آن ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺣﻤﻞ
ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده  ۵۴ﺳﻌﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﺬول ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺎه
ﻓﻘﺪان و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت وارده در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮﯾﮑﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ادﻋﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻠﺰم اﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﻌﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۲ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺮوﺣﻪ
زﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
اﻟﻒ – ﻏﻔﻠﺖ و ﻗﺼﻮر و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن و ﯾﺎ
ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻧﻮردی و اداره اﻣﻮر ﮐﺸﺘﯽ
ب – آﺗﺶﺳﻮزی ﮐﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ و ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ
ج – ﺧﻄﺮات و ﺣﻮادث ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﯾﺎ ﺳﻮاﻧﺢ درﯾﺎ و آﺑﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
د – ﺑﻠﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ه – ﺟﻨﮓ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
و – ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ز – ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﮐﺸﺘﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻬﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﻣﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﮑﺎم ﯾﺎ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ
ح – ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ط – ﻓﻌﻞ و ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر – ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
او.
ی – اﻋﺘﺼﺎب و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮدداری و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎر
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ک – ﺷﻮرش و ﯾﺎ اﻏﺘﺸﺎش
ل – ﻧﺠﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد و ﯾﺎ اﻣﻮال در درﯾﺎ
م – ﮐﺴﺮ و ﮐﻤﺒﻮد وزن و ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﻣﺨﻔﯽ – ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻘﺎﺋﺺ ذاﺗﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮدد
ن – ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ
س – ﻧﻘﺎﺋﺺ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ع – ﻋﯿﻮب ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ف – ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮﯾﮑﻪ از ﻓﻌﻞ و ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﻓﻌﻞ و
ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز او ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺘﺼﺪیﺑﺎرﺑﺮی و ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز او ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ و

ﻓﻌﻞ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻓﻘﺪان و ﺧﺴﺎرات و زﯾﺎن وارده ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 – ۳ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻤﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و
ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﺑﺎر و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
 – ۴ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ در درﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و ﻣﺠﺎﻫﺪت در ﺣﻔﻆ
ﺟﺎن آدﻣﯽ و اﻣﻮال و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻘﻮل ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻘﺾ و ﺗﺨﻠﻒ
ازﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﻗﺮارداد ﺑﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﻘﺪان و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 – ۵ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﯿﭽﮑﺪام در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات
وارده ﺑﮑﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻻ
و ﯾﺎواﺣﺪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع و ارزش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ
از ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر اﻇﻬﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ
ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی را ﻣﻘﯿﺪﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ او و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻧﻮع ﯾﺎ ارزش ﺟﻨﺲ را ﻋﺎﻟﻤﺎً و ﻋﺎﻣﺪاً ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ در
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﯾﺎ
ﺧﺴﺎراتوارد ﺑﺒﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 (۶ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی اﺟﻨﺎس
ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر و ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع از ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻧﻮع آنﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً از ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻠﻠﯽ آﮔﺎه
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﻣﻘﺼﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮاﻣﺖ و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاﯾﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺣﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد آﻧﻬﺎ
را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﻼاﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪاً وﺟﻮد آن
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎر آن اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا
ﺑﻄﺮﯾﻖﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد و
ﯾﺎ ﺑﻼاﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۵۶اﻋﺮاض از ﺣﻘﻮق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات
ﻣﺘﺼـﺪی ﺑـﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘـﺎر اﺳـﺖ از ﺗﻤـﺎم ﯾـﺎ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺣﻘـﻮق و ﻋـﺪم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ زاﺋﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺼﺮاف ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽاﯾﮑﻪ در اﺟﺎره اﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد آن
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻧﻊ از آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﻣﺠﺎز ﻗﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۵۷ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎص
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ﻓﻮق ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺷﺮط ﺑﺮای ﺣﻤﻞﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ از ﻃﺮف
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی وی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪیﺑﺎرﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺮاﺋﻂ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز
او در ﻣﻮرد ﺑﺎرﮔﯿﺮی – ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن – اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن – ﺣﻤﻞ – ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ –
ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎصﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد در ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎلﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ذﮐﺮ و
ﺟﻤﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در روی رﺳﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ
ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻇﺮﺑﺤﻤﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺎدی ﺗﺠﺎری ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﯿﺸﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﺧﺎص ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎﻋﺮﻓﺎ
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادی ﺧﺎص را اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۵۸ﻗﺮارداد ﺧﺎص راﺟﻊ ﺑﺨﺴﺎرات وارده ﺑﮑﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی و
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﻌﺪ
از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎرﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده  (۵۹ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎر ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺑﻮط »ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ:
ﻣﺎده  (۶۰ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ
اﻟﻒ – ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد:
 (۱ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ.
(۲ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ.
 (۳ﻋﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﻮع ﺑﺎر و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻤﻊ آن.
 (۴وزن ﺧﺎﻟﺺ و ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺪازه ﺑﺎر.
 (۵ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر – ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی – ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه.
 (۶ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و واﺣﺪ ﻧﺮخ.
 (۷ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ.
ﻣﺎده  ( ۶۱ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﺑﻨﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد ﺻﺎدر ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺮا ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺑﮕﺬارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۶۲ﻧﺴﺦ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻻاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺻﺎدر ﺷﻮد:
ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر.
ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎم او ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او.
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﻀﺎء ﻣﯿﮕﺮدد .اﮔﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺎدر ﮔﺮدد ﻧﺴﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﺻﺎدره
ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۶۳ﻣﺪت ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ
اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎر ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ

ﯾﺎﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺣﯿﺚ ﻣﺪت( ﻗﺒﺾ رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎر را
ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺘﺮد دارد.
ﻣﺎده  (۶۴ﺣﻘﻮق دارﻧﺪه ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ – ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه
دارﻧﺪه ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺣﻖ دارد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر را از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮدد .ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و
ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ وزن و
ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻻ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ذﮐﺮ ﮔﺮدد اﺛﺒﺎت ارﻗﺎم ادﻋﺎﺋﯽ
ﺑﻌﻬﺪه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۶۵ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻤﻘﺼﺪ
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن
ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪیﺑﺎرﺑﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر در ﻗﺒﺎل وﺛﯿﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده ) (۶۶اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﻓﺴﺎد ﺑﺎر
اﮔﺮ ﺑﺎر در ﻣﻌﺮض ﺗﻀﯿﯿﻊ و ﻓﺴﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮏ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻃﻼع دادﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻞ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺤﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و
ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮری ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎر اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﻣﺎده  (۶۷ﺑﺎر ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی – ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف ﺗﺠﺎری وزن ﺑﺎر ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ
از ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر اﻇﻬﺎر و ﻣﺮاﺗﺐ در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ
ﻗﯿﺪ ﮔﺮددﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪرک وﺻﻮل ﺑﺎر ﺑﻮزن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف اﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎرﺑﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۶۸ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ
و ﺑﺤﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺎری را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﺎری را ﺣﻤﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎر
را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ – ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ

ﻗﺴﻤﺖ اول – ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ
ﻣﺎده  ( ۶۹ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل و ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﺼﻮر و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ اﺳﺘﮑﻪ وی ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒﺧﻮد
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ و
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎزﯾﮑﻪ از ﻃﺮف او ﺑﺨﺪﻣﺖ در ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۷۰ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ – ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه
اﻟﻒ – در ﻣﻮردﯾﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﭽﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﯾﮑﻨﻔﺮ را ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ب – ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺪارک ﺧﻮارﺑﺎر – ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎجﮐﺸﺘﯽ و ﻏﯿﺮه( ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ج – ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
د – ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪهاﯾﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ از ﻃﺮف
آﻧﻬﺎ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
وﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺳﻤﯽ و
دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده  (۷۱اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺮﮐﺎء ﮐﺸﺘﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﭽﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻤﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ رأی ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﺎم اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺎده  (۷۲اﺳﺘﺮداد ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺪﻣﺖ او ﺧﺎﺗﻤﻪ
داده ﺷﻮد ﺣﻖ دارد ﺳﻬﺎم و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺎی آن را از
ﺳﺎﯾﺮﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ درﯾـﺎﻓﺖ دارد .در ﺻـﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﻬـﺎ ﺳـﻬﺎم وی از ﻃـﺮف
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۷۳ﻋﺰل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻗﺮارداد ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﺪﻣﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.
ﻣﺎده  (۷۴ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺸﺘﯽ

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و اداره اﻣﻮر ﮐﺸﺘﯽ
و درﯾﺎ ﻧﻮردی را ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم – ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺎده  (۷۵ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
 (۱ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ درﯾﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺣﻮادث ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻤﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدۀ ۷۷
اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎراﺗﯽ
ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ – ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻬﺮ ﺷﺨﺼﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯿﮑﻪ در
ﮐﺸﺘﯽﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ب – ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ وارده ﺑﻬﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ )ﺧﻮاه در ﺧﺸﮑﯽ
ﺧﻮاه در آب( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻬﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎلدﯾﮕﺮ ﯾﺎ
ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ در
ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرج آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖﭼﻨﯿﻦ
اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ اﺷﺨﺎص
اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻧﻮردی و ﯾﺎ اداره اﻣﻮر ﮐﺸﺘﯽ
ﯾﺎﺑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺣﻤﻞ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر و ﺳﻮار ﮐﺮدن و ﺣﻤﻞ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﺻﺪﻣﺎت
ﺑﺪﻧﯽ وارده ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﯾﮏ ازﺧﺴﺎرات
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ) (۱اﯾﻦ ﻣﺎده ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۳در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﺑﻨﺪ  ۱اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎﺗﺼﺮف
ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺎی او ﯾﺎ
اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ:
اﻟﻒ – ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ.
ب – ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ
وﻇﺎﺋﻒ آﻧﻬﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وراث ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﮑﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻘﺮارداد اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺠﺎز
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دﻋﺎوی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮرﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از
آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده  ۷۷اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد.
 (۵ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪ اﻗﺎﻣﻪ
دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ دﻋﺎوی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎزاد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (۶ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎه ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺪ ادﻋﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده
ﯾﺎ ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ.
(۷اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده  (۷۶ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص
 – ۱ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۷۷اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺧﯿﺮ ﻗﺒﻼ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
 – ۲ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻌﯿﻦ از ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۷۷ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 – ۳وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺑﺮاﺑــﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻣﯿﺘــﻮان
ﺑﺘﺤﺪﯾﺪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد.
 – ۴ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺘﻮان از وﺟﻮه اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﯿﮑﻪ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﻖاﺳﺘﻔﺎده
دارد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﯾﺮ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻫﻤﺎن
ﻃﻠﺐ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۷۷ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
 – ۱ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده
 ۷۵ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ – :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدد ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ۸۱۰۰۰رﯾﺎل

– در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮدد ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻫﺮ ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ۱۵۰۰۰۰رﯾﺎل
– در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدد ﺟﻤﻌﺎً
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ۲۵۰۰۰۰رﯾﺎل
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۶۹.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺒﻠﻎ  ۸۱۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﺗﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاردی
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اوﻟﯿﻪ ﺗﮑﺎﻓﻮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ را
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪﮐﺴﺮی آن از ﻣﺤﻞ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 – ۲در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﺴﺒﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 – ۳اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده  ۷۵را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺴﺒﺖﺑﺤﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻤﻮده

ﺑﺎﺷﺪ

وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮏ در اﯾﻨﻤﻮرد ﻣﺤﺪود ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦﮐﺸﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص در آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 – ۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده  ۷۵اﯾﻨﻘﺎﻧﻮن ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮر
دﻫﺪوﺟﻮه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻌﺪاﺣﻘﻮق ﺧﻮد
اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.

را

از

ﻣﺤﻞ

ﺣﺴﺎب

ﻣﺨﺼﻮص

ﺑﻨﺤﻮ

ﻣﺬﮐﻮر

در

ﺑﻨﺪ

ﺑﺎﻻ

 (۵ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺮ
ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰۰ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ  ۳۰۰ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
 – ۶ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺸﻮد:
در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺨﺎری ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮری ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻤﯽ
ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﯾﺎﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ.
ﻣﺎده  (۷۸ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺘﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه )ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮص( ﺑﻤﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۹۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
دﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۷۹اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
 – ۱در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎل دﯾﮕﺮﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺎﻟﮏ در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺮان ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺗﻮﻗﯿﻒ،
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار
دﯾﮕﺮﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ از ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ از ﻣﺎل دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻔﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ
دﺳﺘﻮر ﻻزم را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻣﯿﺰان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر
ﻣﯿﺪارد داده ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻨﻤﻮرد ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده وﺗﮑﺎﻓﻮی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻋﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
 – ۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻠﻬﺎی ذﯾﻞ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﻟﺢ
دﯾﮕﺮ ﺑﻔﮏ ﺗﻮﻗﯿﻒ از ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ رﻓﻊ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ رأی ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﻟﻒ – در ﺑﻨﺪرﯾﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ب – در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺑﻨﺪر روی
ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ج – در ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﮑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۳در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺤﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮر در
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺣﮑﺎم ﺑﻨﺪ ﯾﮏ و دو در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ آن داده ﺷﻮد.
 – ۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻤﯿﺰان ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ او اﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۸۰ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ – ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ – ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه
 – ۱ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 – ۲ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  ۳اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ – ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه -
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص

ﻣﺬﮐﻮردر ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺨﺺ
درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۷۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
 – ۳ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺷﻮد اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻤﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺎدﺛﻪﻣﻮﺟﺪ ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻗﺼﻮر ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻮﺻﻒ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻤﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن،ﻣﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻗﺼﻮر ﻣﻮﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – وﻇﺎﯾﻒ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺎده  ۸۰ﻣﮑﺮر ) (۱اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اداره اﻣﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ را
از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﯽ ،درﯾﺎﻧﻮردی ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ و
اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ب ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ :ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﮐﺸﺘﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و
ﻧﺎم او در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
پ ـ ﻣﺎﻟﮏ :ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ در
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.
ت ـ اﻓﺴﺮ اول و دوم :اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮ اول ﯾﺎ دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﮔﻤﺎرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ث ـ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ :ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻟﮏ و در
ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺮف درﯾﺎﻧﻮردی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج ـ ارﺷﺪ اﻓﺴﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن :ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺴﺮان و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻟﮏ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺮف درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  ۸۰ﻣﮑﺮر ) (۲اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ
اﻟﻒ ـ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃـﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻤﺖ ﮔﻤﺎرده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺑﭙﺮدازد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری و ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ در
ﺑﻨﺪر ﯾﺎ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه اﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
پ ـ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از
اراده وی ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اداﻣـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﮔـﺮدد و در ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ
اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،اﻓﺴﺮ اول ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻓﺴﺮ
اول ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،
وﻇﺎﯾﻒ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات اﻓﺴﺮ اول ﻋﯿﻨﺎً ﻫﻤﺎن وﻇﺎﯾﻒ،
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ۸۰ﻣﮑﺮر ) (۳اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﻧﺎوﺑﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺴﺆول ﻧﺎوﺑﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﻻزم و ﻃﺒﻖ ﻓﻨﻮن ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ
و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آﺑﻬﺎ و ﺑﻨﺎدر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ و ﺿﺮورت ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  ۸۰ﻣﮑﺮر ) (۴اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی
ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
از ﺟﻬﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ واﺟﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،وﺟﻮد اﻗﻼم ﻣﻮردﻧﯿﺎز در
ﮐﺸﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﺘﯽ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ،ﻣﻬﺎرﺑﺎر ،ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﺿﺎﻓﯽ و ﺣﺼﻮل ﺗﻌﺎدل و ﺛﺒﺎت
ﻻزم در ﮐﺸﺘﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درﻫﺎی اﻧﺒﺎر و ﻫﻤﻪ
ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی روی ﻋﺮﺷﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﺮﯾﮏ از
ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﻔﺮ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻣﺎده ) (۸۱اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺻﺪور

ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ،در ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  ۸۱ﻣﮑﺮر( )اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺤﻘﻖ و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﻬﺎر ﺑﺎر و
اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۸۲اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد
اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد و اﻓﺴﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ
اﻧﺘﺨﺎبﻧﺴﺒﺖ ﺑﺼﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد و اﻓﺴﺮان دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آورد و ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او را در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ) (۸۳اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ روی ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﻧﻤﻮدار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺸﺘﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻗﺎﯾﻊ و اﻋﻤﺎل
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص از ﻗﺒﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا و درﯾﺎ را ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ً
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺿﻤﻦ درج ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ،ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری،
ﭘﻠﻤﺐ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺣﺎوی اﻣﻮر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﻋﺮﺷﻪ را در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ و از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده ) (۸۴اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک زﯾـﺮ را در دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫـﯽ
ﮐﺸﺘـﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ:
۱ـ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق آن
۲ـ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
۳ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ
۴ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺸﺘﯽ
 ۵ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎر
 ۶ـ اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ

۷ـ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ
 ۸ـ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
۹ـ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
۱۰ـ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۸۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
۱۱ـ ﮔﻮاﻫﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ
۱۲ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ
۱۳ـ اﺳﻨﺎد و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣـﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ) (۸۵اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ،ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ،
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ و
ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺸﺘﯽ و ﺧﺮوج آن از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت
وﺟﻮد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺸﺘﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۱اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
اﯾﻤﻨﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﯾﻤﻨﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﺎر ﻗﺒﻞ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع و
ﻃﯽ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﺎر را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ
اﻧﺪازد از ﺟﻤﻠﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﺸﺘﯽ
در آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۲اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺸﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن
اﻓﺮاد آن ﻫﻢ در ﺣﺪ ﺿﺮورت و ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ،اﻗﺪاﻣﯽ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ
ﯾﺎ رﯾﺰش ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪی ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﯾﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن آﺑﺮاﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ

ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﯾﺎ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ
و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۳اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دزدی
و راﻫﺰﻧﯽ درﯾﺎﯾﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از
آﻧﺎن ،ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ آن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ
و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻄﺮ دزدی و راﻫﺰﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ راﻫﺰﻧﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮن
ﻣﺎﻧﺪه و از ﺗﺼﺮف ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﺰﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف راﻫﺰﻧﺎن درﯾﺎﯾﯽ
درآﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۸۵
ﺑﺎزرﺳﺎن

ﻣﮑﺮر

(۴

)اﻟﺤﺎﻗﯽ

(۱۳۹۱

وﻇﯿﻔﻪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

در

ﻫﻤﮑﺎری

ﺑﺎ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۵اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ
ﻧﻈﺎرت دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮف درﯾﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد
ﻣﺘﺨﻠﻒ اﻗﺪام و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۶اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع
ﺟﺮم و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﮐﺸﺘﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺮﻣﯽ رخ دﻫﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺟﻤﻊ آوری دﻻﯾﻞ و
ﻣﺪارک ﺟﺮم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﺳﺮﯾﻊ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﻋﻼم و ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﺿﺒﻂ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ
ﺟﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺳﯽ و دوم
) (۳۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۷اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎران
ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﯽ ﺷﻮد،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪاوا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ او ﻓﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن
وﺟﻮد دارد ،ﺿﻤﻦ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮوج وی را از ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪاوا
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۸اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه درﺧﺼﻮص وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﻗﺎﯾﻊ ازدواج ،ﺗﻮﻟﺪ ،وﻓﺎت و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن اﻓﺮاد در
ﮐﺸﺘﯽ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ورود ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را
در دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ درج ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه
را ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﻣـﺎﻟﮏ و ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﮐﻨﺴـﻮﻟﯽ اﯾـﺮان در اوﻟﯿـﻦ ﯾـﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪری ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻃﻼع
دﻫﺪ.
ﻣـﺎده  ۸۵ﻣﮑـﺮر ) (۹اﻟﺤـﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه در ﻣـﻮرد ﻓـﻮت
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻀﻮر
دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺴﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ و زﻣﺎن ﻓﻮت و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﺪ )در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن( ،از اﻣﻮال ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺻﻮرت ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﺘﻮﻓﯽ و
اﻣﻮال وی ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای از

ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎرج از آﺑﻬﺎی اﯾﺮان ﻓﻮت
ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ دارای ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺆول ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  ۸۵ﻣﮑﺮر ) (۱۰اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ
و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻋﺎدی
ﻫﺮﮔﺎه در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻧﺤﻪ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﺑﺎر آن رخ دﻫﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ و
ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ آن ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺑﻨﺪر رخ داده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ورود
ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻬﯿﻪ و آن را
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺰارش
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در
ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را درج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ )ﭘﺮﭼﻢ(
ب ـ ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺎب و ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
پ ـ ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ت ـ زﻣﺎن و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ث ـ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ
ج ـ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﺧﺴﺎرات ﺑﺎ ذﮐﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻧﺤﻪ دﯾﺪه
چ ـ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ح ـ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﺸﺘﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ
ﺑﻘﺎی ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﻓﻮری ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ
ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﮔﺮدد.
ﻣﺎده ) (۸۶اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺗﺨﻠﻒ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
رﺳﺪ.

و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺮف ﺳﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ

ﻣﺎده  ۸۶ﻣﮑﺮر( )اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮای
وی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﮑﺎم ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﻓﻖ
ﻋﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۸۷ﺗﺪارﮐﺎت ﺿﺮوری
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﮑﻠﻔﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺷﯿﺎء ﺿﺮوری از ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
او در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۸۸ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﮐﺸﺘﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﻬﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺨﺎرج و ﻟﻮازم ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮدداری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺑﻼغ رأﺳﺎً ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺎرج ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﻃﻼع ﺑﻤﻘﺎﻣﺎتﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺎء ﮐﺸﺘﯽ ،ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺂﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬارد.
ﻣﺎده ) (۸۹اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ،ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر و ﺑﺎر ﺟﻬﺖ
اﺧﺬ وام
اﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺿﺮوری و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺮوری ﮐﺸﺘﯽ
و ﯾﺎ ﻣﺨﺎرج ﻓﻮری و ﻻزم دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮه ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر ،وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر را در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ و
ﯾﺎ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎرﺑﺮی و در وﻫﻠﻪ دوم ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ،وام و ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ وﺟﻮه
ﻻزم را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺑﺮای اﺧﺬ وام ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺧﺬ
وام ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ
را ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ و ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ وﺟﻮه ﻻزم در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺬارده ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮرﯾﺖ ،اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﻣﺎﻟﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺑﻨﺎدر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ اﯾﺮان و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وام ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﻣﺒﻠﻎ وام درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ) (۹۰اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد
ﻣﺎده ) (۸۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎر را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر
و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ) (۹۱اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ،
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺑﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم
ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده ) (۹۲اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) (۹۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد
و ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﺷﻮد ،ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺗﺨﻠﯿﻪ ،ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.
ﻣﺎده ) (۹۳اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﻓﺮوش ﺑﺎر در ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) (۸۹اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ
ﺳﻔﺮ ﮐﺸﺘﯽ و رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﺎن را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۹۴ـ وﺛﯿﻘﻪ و ﻓﺮوش ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ
اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ،اﻣﻮال ﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯽ ،ﮐﺮاﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎر آن را ﺑﺪون
ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ و ﯾﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪ
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﺆول ﺧﺴﺎرات وارده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۹۴ﻣﮑﺮر( )اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺒـﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺴﺆول اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻗﺒﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻒ
ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻋﺮﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دارد
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ را ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۹۵ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺟﺰ در ﻣﻮردﯾﮑﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦﮐﺸﺘﯽ ،آﻧﺮا ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ.
ﻣﺎده ) (۹۶اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻔﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از
اداﻣﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدداری از اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ وی و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆول ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ۹۶ﻣﮑﺮر ) (۱اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻏﯿﺎب ﻣﺎﻟﮏ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و
در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه از ﺳﻮی وی و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮف
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل
ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﻣﺎﻟﮏ و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺎده  ۹۶ﻣﮑﺮر ) (۲اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه درﺧﺼﻮص ﺻﺪور
اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ و اﻣﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻼﻣﯿﻪ
ورود ﮐﺸﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۹۶ﻣﮑﺮر ) (۳اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺎﻟﮏ در اﻣﻮر
ﺗﺠﺎری

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻟﮏ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و در ﺣﺪود ﻋﺮف ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ وی را در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﺎده  (۹۷وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺒﻨﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻄﺮف ﺑﻨﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه رﻫﺴﭙﺎر
ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎر و ﻗﺮوض
ﮐﺸﺘﯽ راﮐﻪ ﺑﯿﻦ راه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺷﺨﺎص وام
دﻫﻨﺪه را ﺑﺎﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ و در ﺻﻮرﺗﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻼع
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪو ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪر ﭘﺎﯾﮕﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﺴﺎﻓﺮت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۹۸ـ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺎری را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ را
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎری را
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ
داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ وی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺪون اﻃﻼع و اذن ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ) (۹۹اﺻﻼﺣﺎی  (۱۳۹۱ﺗﺮک اﺟﺒﺎری ﮐﺸﺘﯽ در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﯾﺎ
ﺳﺎﻧﺤﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﻓﺴﺮان
ارﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک
ﮐﺸﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺮوج ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد از ﮐﺸﺘﯽ ،وﺟﻮه
ﻧﻘﺪ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؛
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺠﺎت وﺟﻮه و اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺎرج از ﻗﺪرت وی
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺎده  (۱۰۰وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ
در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪاﯾﮑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ در ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آ ]آن[
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻫﺘﻤﺎم را ﻣﺒﺬول دارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻮادث ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎده ) (۱۰۱اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﮔﺰارش از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه ﯾﺎ دﭼﺎر ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ واﻗﻌﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﮐﺜﺮ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻫﻤﺮاه وی ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﯽ از وی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻓﺴﺮ اول و
در ﻏـﯿﺎب وی اﻓﺴﺮ دوم ﯾﺎ ارﺷﺪ اﻓﺴﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۱ﻣﮑﺮر( )اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱ﻗﻠﻤﺮو اﻋﻤﺎل
اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺤﺖ
ﻫﺮ ﻋﻨﻮان در ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – وﺛﯿﻘﻪ دادن ﺑﺎر و اﺧﺬ وام
ﻣﺎده  (۱۰۲اﺧﺬ وام
اﺧﺬ وام در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺛﯿﻘﻪ دادن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وام ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺨﺎرج ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎر آن و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ درﯾﺎﺋﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺳﻔﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﻣﺰﺑﻮر در وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺸﺘﯽ
ﺟﺰ و ﻣﺨﺎرج ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ وام ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۸۹اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﺎده  (۱۰۳ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ وام ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ وام ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮﻋﺴﺖ و وام
دﻫﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻞ وام را ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده  (۱۰۴ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وام ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺛﯿﻘﻪ دادن ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد واﻣﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺧﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
واﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪی اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ردﯾﻒ ﻫﻢ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎده  (۱۰۵ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز وام دﻫﻨﺪه
وام دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺎﻻ و اﺷﯿﺎء ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ و
ﺑﻬﺮه وام دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۰۶واﮔﺬاری ﺳﻨﺪ وام
ﺳﻨﺪ وام اﮔﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻪ ﮐﺮد ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮوات و
ﺳﻔﺘﻪﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۰۷از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻ
اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ در زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻼ ﺗﻠﻒ
ﺷﻮد وام دﻫﻨﺪه ﺣﻖاﺳﺘﯿﻔﺎی ﻃﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺛﺎر آن
ﻣﻌﻤﻮل دارد.
ﻣﺎده  (۱۰۸ﻧﺠﺎت ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ
اﮔﺮ اﺷﯿﺎء ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ
اﺳﺘﺮداد وام ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ
ﭘﺲ از وﺿﻊﻣﺨﺎرج ﻧﺠﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۰۹ﺑﺪرﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﮐﺎﻻ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدن درﯾﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ
و ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺷﯿﺎء ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺪرﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ وام دﻫﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺂنﻗﺴﻤﺖ از اﺷﯿﺎء ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ
وام دﻫﻨﺪه در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺧﺎص ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دادن وام ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺪ وام ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻗﺴﻤﺖ اول – ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ
ﻣﺎده  (۱۱۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﻟﻒ – ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ – ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و ﯾﺎ

ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ب – ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ – ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ
ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﯾﺎ ﺑﺤﺴﺎب او ﺑﺮای ﺣﻤﻞ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد.
ج – ﻣﺴﺎﻓﺮ – ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﮑﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
د – ﮐﺸﺘﯽ – ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی درﯾﺎﭘﯿﻤﺎﺳﺖ.
ه – ﻣﺪت ﺣﻤﻞ – ﻣﺪت ﺣﻤﻞ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ در
ﺣﺎل ﺳﻮار ﺷﺪن و ﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از آن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪﻣﺴﺎﻓﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه درﯾﺎﺋﯽ و ﯾﺎ روی اﺳﮑﻠﻪ و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮕﺮ
ﺑﻨﺪری ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﻣﺪت ﺣﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ازﻃﺮﯾﻖ آب ﯾﺎ از ﺧﺸﮑﯽ ﺑﮑﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ
آﻧﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻞ در ﺑﻬﺎی ﺑﻠﯿﻂ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪهﺑﺮای ﺣﻤﻞ اﺿﺎﻓﯽ از ﻃﺮف ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و – ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ – ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦو
ﺑﻨﺪر ﻋﺮض راﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﻣﺒﺪاء
و ﻣﻘﺼﺪ در دو ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۱۱۲وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ
 – ۱در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ و
اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮل دارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز ﺧﻮد راﺣﯿﻦ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ از اﺑﺘﺪاء ﺳﻔﺮ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺣﻤﻞ در ﻣﻮرد آﻣﺎده ﮐﺮدن
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻧﻮردی-ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺪارک ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺸﺘﯽ
و ﺗﺄﻣﯿﻦﺟﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
 – ۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮل
اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ
 ۱اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﻌﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ.
ﻣﺎده  (۱۱۳ﻓﻮت ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻄﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ
 -۱ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻮت ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪاﯾﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪه درﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز وی ﺣﯿﻦ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 – ۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدم ﯾﺎ ﺑﮕﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ

اﻧﻔﺠﺎر ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻖ و ﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮض اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ
ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز او اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻼف آن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد.
 – ۳ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻨﺪ  ۲اﯾﻦ ﻣﺎده اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﯾﺎ
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز او ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۱۴ﻓﻮت ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻄﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﻮت و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در وﻗﻮع آن ﺗﺄﺛﯿﺮ
داﺷﺘﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ را ﮐﻼ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎً از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده ) (۱۱۵اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ
۱ـ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ در ﻣﻮرد ﻓﻮت و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ وارد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ
در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
 – ۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺼﻮرت در آﻣﺪ
ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻓﻮق ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 – ۳ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 – ۴ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دادرﺳﯽ ﮐﻪ در دﻋﻮی ﺧﺴﺎرات ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد
ﺟﺰء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ از ﻃﺮف
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او )و ﯾﺎ از ﻃﺮف وراث و ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ
ویﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۱۶ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻋﻠﺖ ﺧﺴﺎرت ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ
ﻋﺎﻣﺪاً ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت اﻧﺠﺎم داده در اﯾﻨﺼﻮرت از
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ۱۱۵ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۱۷آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ در ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺼﺪی
ﺣﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده  (۱۱۸آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺪ ﺧﺴﺎرات در ﻗﺮارداد ﺷﺮوﻃﯽ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او و وارث و
ﯾﺎاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و
ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪاﺛﺒﺎت اﻣﺮ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی داده ﺷﻮد
و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺪاوری ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﺨﺼﻮص ارﺟﺎع ﮔﺮدد
ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺒﻄﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۱۹ﻃﺮح دﻋﻮی
 – ۱اﻗﺎﻣﻪ و ﻃﺮح ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎیﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 – ۲دﻋﺎوی ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ و
ﯾﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف او اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 – ۳در ﻣﻮرد ﻓﻮت ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
او ﯾﺎ وراث ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ او ﺑﻮداﻧﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد .ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۱۲۰ﻣﺮور زﻣﺎن
 – ۱در ﻣﻮردﯾﮑﻪ ﺑﻤﺴﺎﻓﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ وارد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ۱۵روز از
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻤﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ داﺋﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﺻﺪﻣﺎتﺑﺪﻧﯽ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
 – ۲دﻋﺎوی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯿﻪ از ﻓﻮت و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻤﺴﺎﻓﺮ ﭘﺲ از
دو ﺳﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﯿﮕﺮدد.
 – ۳ﻣﺮور زﻣﺎن در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺼﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ از روز ﭘﯿﺎده ﺷﺪن
ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
 – ۴در ﻣﻮرد ﻓﻮﺗﯿﮑﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮور زﻣﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
 – ۵در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﯿﺎده
ﺷـﺪن ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻔـﻮت او ﮔـﺮدد ﻣـﺮور زﻣـﺎن از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓـﻮت وی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﺗﺎ ﻓﻮت ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﺶ
از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۲۱ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ

 – ۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺷﻮد و
دﻋﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺴﺎرات ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻋﻤﻞ وی در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در
اﯾﻨﺼـﻮرت ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﺪرجدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 – ۲ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺠﺎز او
درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ از ﺣﺪود ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
 – ۳در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺠﺎز ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ در اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮدﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺒﻨﺪ ﯾﮏ و دو اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۱۲۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۱۱۱ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ دوم – ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻣﺎده  (۱۲۳ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮدن ﺑﻠﯿﻂ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ

و

ﯾﺎ

ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ

ﻣﺠﺎز

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻠﯿﻂ ﺣﻘﻮق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺒﻠﯿﻂ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۲۴ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا – ﮐﺮاﯾﻪ
ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار دﯾﮕﺮی در ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻘﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﮕﺬارد.
ﻣﺎده  (۱۲۵ﺗﻮﺷﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد در ﮐﺸﺘﯽ دارد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮﺷﻪاﯾﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ
وارد ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرت در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۲۶رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ در ﮐﺸﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ( ۱۲۷وﺛﯿﻘﻪ ﺗﻮﺷﻪ در ﻗﺒﺎل ﺑﺪﻫﯽ

ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﺘﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی او اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۲۸ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راه در ﮔﺬﺷﻪ ]ﮔﺬﺷﺘﻪ[
اﺳﺖ ﺗﺎ ورود ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۲۹اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺴﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺮار داد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮایﻧﺠﺎت و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و ﺟﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻖ
دارد ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ و ﺧﺴﺎرات ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۳۰ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺸﺘﯽ در روز ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات وارده و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را دارد.
ﻣﺎده  (۱۳۱ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺮارداد
ﻣﺴﺎﻓﺮتﮐﺎنﻟﻢﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده (۱۳۲اداﻣﻪ ﻧﺪادن ﺳﻔﺮ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺑﯿﻦ راه ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻤﯿﻞ ﺧﻮد از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﻔﺮ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻮت و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﺮکﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮد ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺴﺒﺖ راه ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۳۳ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻤﻘﺼﺪ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﯾﺎ اﻋﻼم ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی
ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬای ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻣﺎده  (۱۳۴ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد در ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺪت
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد واﻻ ﺣﻖ دارد از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪﻣﻮﺟﺒﺎت اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ وی را در ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻏﺬای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﻠﯿﻂ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﮑﻪ در ﻣﺪت ﻣﺘﻌﺎرف ﺻﺒﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ

ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖوﺟﻬﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺎده  (۱۳۵ﻗﺮارداد اﺟﺎره
ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ )ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﺎز او( و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۱۳۶ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺎره
ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺎده  (۱۳۷اﺟﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺷﺎﻣﻞ اﻃﺎق
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ازﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪون

ﻣﺎده  (۱۳۸ﺷﺮوع اﺟﺎره
اﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع اﺟﺎره
از زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﻨﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻼف آن در ﻗﺮارداد
ﻗﯿﺪ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۳۹ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮرد اﺟﺎره
اﺟﺎره دﻫﻨﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺤﻮ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻣﺎده  (۱۴۰ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎر
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺎﻻی
دﯾﮕﺮی راﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۱۴۱اﻇﻬﺎر ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎز او و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ را
ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺑﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۴۲اﺷﺘﺒﺎه در اﻋﻼم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و

اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﻠﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رخ

دﻫﺪ

اﺷﺘﺒﺎه

ﻣﺰﺑﻮر

ﻣﺎده  (۱۴۳ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:
 – ۱ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 – ۲ﻣﺎلاﻻﺟﺎره را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎده  (۱۴۴ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در
ﻗﺮارداد ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎلاﻻﺟﺎره را ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﭙﺮدازد و
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪﮐﺸﺘﯽ را ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮاﯾﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺎده  (۱۴۵ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد اﺟﺎره
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺪون
دﻟﯿﻞ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﻣﻨﺪرج
درﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﺑﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎده  (۱۴۶ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ  ۲۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای وﺻﻮل ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر و
ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺒﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎران دارای ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز
اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۴۷ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی  ۲۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر
ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد ﻃﻠﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ]ه[ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۴۸ﺗﺄﺧﯿﺮ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ راه ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ
ﺑﻌﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ اﺟﺎره دﻫﻨﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد ﻣﺨﺎرج
ﻣﺪتﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﻬﺪه اﺟﺎره دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای
رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺘﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﺎمﻣﺎلاﻻﺟﺎره را ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎده  ( ۱۴۹ﻗﺼﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ راه ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ
ﺑﻌﻠﺘﯿﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒاﺳﺖ ﺧﺴﺎرات وارده را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻤﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎده  ( ۱۵۰آﺛﺎر ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ )ﻓﻮرس ﻣﺎژور(
اﻟﻒ – در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ از ﺑﻨﺪر ﺧﺎرج ﺷﻮد
ﻗـﺮارداد اﺟـﺎره ﺑـﺮای ﻣـﺪت ﻣﺘﻌـﺎرف ﺑﻘـﻮت ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧـﺪ و
ﺧﺴﺎراتﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ب – در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮم و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻌﻠﺖ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﻮد
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻏﺬا و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺰ و ﺧﺴﺎرات
وارده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺎده  (۱۵۱ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ در ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه را
ﺑﺨﺮج ﺧﻮد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﮑﺸﺘﯽﻋﻮدت دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات وارده را ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎده  (۱۵۲ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎری را ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و اﺟﺎزه او ﺑﮑﺸﺘﯽ ﺑﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ در ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﻤﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮﺧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻیﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۵۳ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻤﻘﺼﺪ
اﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻻی او در ﺑﯿﻦ راه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮاﯾﻪ را ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻻﺑﻌﻠﺖ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۵۴ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎرت
اﻟﻒ – اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻤﻘﺼﺪ آن
ﺑﺎرﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات
ﻓﺴﺦﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄدﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ب – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﻮی آن ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻤﺮاﺟﻌﺖ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮐﺮاﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻄﺮف ﻣﻘﺼﺪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد
ﺑﺮای رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  (۱۵۵ﻣﺤﺎﺻﺮه درﯾﺎﺋﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻨﺪر ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﻮۀ ﻗﻬﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ
درﯾﺎﻓﺖدﺳﺘﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ ﻋﻮدت
دﻫﺪ.
ﻣﺎده  ( ۱۵۶ﻓﺮوش ﺑﺎر در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۸۹ﺑﺎر را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
آذوﻗﻪ و ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ﺑﮑﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺮاﯾﻪ
ﺗﻌﻠﻖﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮدد و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻘﯿﻤﺖ روز ﻫﻤﺎن
اﺟﻨﺎس ﯾﺎ اﺟﻨﺎسﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در
ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺎده  ( ۱۵۷ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ
اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد در ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺤﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﻤﺎمﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ در ﻣﺪت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی
ﺧﺴﺎراتﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻬﺖ

ﺣﻤﻞ

ﺑﺎر

ﮐﺮاﯾﻪ

ﮐﻨﺪ

واﻻ

ﻣﺴﺌﻮل

ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺎده  (۱۵۸ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد دارا ﺑﻮدن
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۵۹ﺑﺪرﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔﺮدد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺪرﯾﺎ ﺑﺮﯾﺰد
ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎرﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۶۰ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎری ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺑﮕﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ و ﻏﺎرت دزدان

درﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺒﻂ از ﻃﺮف دﺷﻤﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ دراﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر را اﮔﺮ ﻗﺒﻼ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده ﻣﺴﺘﺮد دارد وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻗﺮارداد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﻮده و ﯾﺎ درﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﺋﯽ ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺷﺮط رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﮑﺎﻻ و
اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻏﺮق ﺷﺪن ﯾﺎﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
درﯾﺎﻧﻮردی ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه ﯾﺎ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده
را ﺣﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه ﯾﺎ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت دوﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه ﯾﺎ ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  (۱۶۱ﻗﺮارداد اﺟﺎره و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد  ۱۴۱ﺗﺎ  ۱۶۰ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد
ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻼف آﻧﺮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – ﺗﺼﺎدم در درﯾﺎ
ﻣﺎده  (۱۶۲ﻣﻮارد ﺗﺼﺎدم
اﻟﻒ – در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯿﺮﻫﺎی ]ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی[ درﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی درﯾﺎﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در آﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرات وارد ﺑﮑﺸﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎ اﺷﯿﺎء و اﺷﺨﺎص داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺤﻞ
ﺗﺼﺎدم ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ب – ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺘﺼﺎدم ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ در آﺑﻬﺎی
داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ درﯾﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۶۳ﺗﺼﺎدم
اﮔﺮ ﺗﺼﺎدم ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺐ و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﺗﺼﺎدم ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زﯾﺎن وارده
را ﻧﺪارد وﻟﻮآﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺎدم در ﻟﻨﮕﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  (۱۶۴ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت
اﮔﺮ ﺗﺼﺎدم در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺎی ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﻌﻬﺪه
ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۶۵ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺴﺎرات

اﻟﻒ – اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮزده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺬﻟﮏاﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺖ ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ب – ﺧﺴـﺎرات وارد ﺑﮑﺸﺘﯿﻬـﺎ -ﺑـﺎر آﻧﻬـﺎ – اﺷﯿـﺎء و اﻣـﻮال ﻣﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﮑﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺴﺒﺖ
ﻣﺬﮐﻮردر ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﻬﺪه ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺠﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق
ﻣﺴﺌﻮلﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج – ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻮت و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ در
ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺷﺨـﺎص ﺛـﺎﻟﺚ ﻣﻨﻔـﺮداً و ﻣﺘﻀﺎﻣﻨـﺎً ﻣﺴـﺌﻮل ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ
ﺧﺴﺎراتوارده را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺒﻠﻎ
اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﻤﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده  (۱۶۶ﺗﺼﺎدم ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻄﺎی راﻫﻨﻤﺎ
ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد ﭘﯿﺶ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎدم ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻄﺎی راﻫﻨﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً اﻟﺰاﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۶۷دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺴﺎرات
ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدم

ﻣﻨﻮط

ﺑﺎﻋﺘﺮاض

ﻗﺒﻠﯽ

ﯾﺎ

اﻧﺠﺎم

ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﺼﺎدم اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  (۱۶۸ﻃﺮف دﻋﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺴﺎرات
دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺠﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻋﻠﯿﻪ آن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺎدم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻄﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۶۹اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺴﺎرات دﯾﺪﮔﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺼﺪوم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻔﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎر و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدم ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد .اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ در
اﯾﻨﻤﻮرد ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺎده  (۱۷۰ﻣﺮور زﻣﺎن

اﻟﻒ – ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺠﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دو
ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ و وﻗﻮع ﺗﺼﺎدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ب – ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده  ۱۶۵ﺑﯿﺶ از ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد
ﺧﺴﺎراﺗﯽ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠﻎاﺿﺎﻓﯽ را از ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ دارد.
ﻣﺎده  (۱۷۱وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎدم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ
ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدم ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﯾﺎﻣﺴﺎﻓﺮان آن ﺑﺸﻮد در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﮑﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻣﺴﺎﻓﺮان آن ﺑﺸﻮد در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﮑﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان آن
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﻌﻤﻞآورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود اﻣﮑﺎن ﻧﺎم
ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﻨﺪر ﺛﺒﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﻨﺪری را ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻨﺪر ﺑﻌﺪی را
ﺑﺎﻃﻼع ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺻﻮرتﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮف
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۷۲ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ
اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﻣﺎﻧﻮر( ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﺑﮑﺸﺘﯽدﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻت و اﺷﺨﺎص داﺧﻞ در ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﻮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ – ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت در درﯾﺎ
ﻣﺎده  (۱۷۳ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت
ﮐﻤﮏ ﺑﮑﺸﺘﯿﻬﺎی درﯾﺎﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺠﺎت اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ و ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی درﯾﺎﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در
آﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت و
ﻣﺤﻞ و وﻗﻮع آنﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۷۴اﺟﺮت ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت
ﺑﻬﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ دارای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮت ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪاﺟﺮﺗﯽ ﺑﺂن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از ارزش اﺷﯿﺎء ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  ( ۱۷۵ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺼﺪوم ﺻﺮﯾﺤﺎً و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺟﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را از ﺷﺮﮐﺖ در

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﻣﻨﻊ
راﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﺷﺨﺎص

ﻣﺰﺑﻮر

ﺣﻖ

درﯾﺎﻓﺖ

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ

اﺟﺮت

ﻣﺎده  (۱۷۶اﺟﺮت ﯾﺪکﮐﺶ
ﯾﺪکﮐﺶ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮت ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎر آﻧﺮا ﮐﻪ ﯾﺪک
ﻣﯿﮑﺸـﺪ ﻧـﺪارد ﻣﮕـﺮ در ﻣـﻮارد اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺎت اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺰء
ﺗﻌﻬﺪاتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻘﺮارداد ﯾﺪکﮐﺸﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (۱۷۷ﮐﻤﮏ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﮏ ﻣﺎﻟﮏ
ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮت ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده  (۱۷۸ﻣﯿﺰان اﺟﺮت
ﻣﯿﺰان اﺟﺮت ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮕﺮدد و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻗﺮارداد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮز ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺮت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۷۹اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد و ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت
ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺧﻄﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و
ﺷﺮاﺋﻂ آن ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ
ﯾﮏاز ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد .در ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﯿﻠﻪ
ﯾﺎ ﺧﺪﻋﻪ ﯾﺎ اﻏﻔﺎل ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺟﺮت ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮارداد ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد و ﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ دادﮔﺎه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﯾﺎ ﺑﻄﻼن
آن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  (۱۸۰اﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺮت
دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻫﺮ ﻣﻮرد و ﻣﻼﺣﻈﺎت ذﯾﻞ ﻣﯿﺰان اﺟﺮت
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
اوﻻ ً – ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ – ﻣﺴﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪﮔﺎن – اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﻄﺮﯾﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎر آن
وﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺪﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت
و ﮐﻤـﮏ ﺻـﺮف ﺷـﺪه – ﻫﺰﯾﻨـﻪ و ﺧﺴـﺎرات وارده و ﻋـﻮاﻗﺐ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﺳﺎﯾﺮﻣﺨــﺎﻃﺮاﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘــﻮﺟﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨــﺪﮔﺎن ﮔﺮدﯾــﺪه – ارزش وﺳﺎﺋــﻞ و
ﻟﻮازﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯿﮑﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً در

ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻓﺮادو اﻣﻮال ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً – ﻣﯿﺰان ارزش اﺷﯿﺎء ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺮت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺎده  ۱۷۸ﻧﯿﺰ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﯾﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ دزدی ﯾﺎ اﺧﻔﺎء اﻣﻮال و ﯾﺎ
اﻋﻤﺎلﻣﺰوراﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ
ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از اﺟﺮت ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ اﺟﺮت را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ وﻟﯽ
ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦﻣﺎده راﻓﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۸۱اﺟﺮت ﻧﺠﺎت اﺷﺨﺎص
اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﻪ ﺟﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮت
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯿﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﺷﺨﺎص اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ از اﺟﺮتﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻨﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده ) (۱۸۲اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱وﻇﯿﻔﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﺘﯽ
و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در
درﯾﺎ در ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺎده  (۱۸۳ﻣﺮور زﻣﺎن
ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦ ﻓﺼﻞ دو ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺷﺮوع آن از
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ – ﺧﺴﺎرات درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﺎده  (۱۸۴اﻧﻮاع ﺧﺴﺎرات درﯾﺎﺋﯽ
ﺧﺴﺎرات درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک و ﺧﺴﺎرات ﺧﺎص.
ﻣﺎده  (۱۸۵ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ
ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﺎرج ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺧﺴﺎراﺗﯿﮑﻪ
ﺑﻄـﻮر ارادی ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺳﻼﻣـﺖ ﮐﺸﺘـﯽ و ﻣﺴـﺎﻓﺮ و ﺑـﺎر آن ﺑﻮﺟـﻮد
آﻣﺪهاﺳﺖ.
ﻣﺎده  (۱۸۶ﺧﺴﺎرات ﺧﺎص
ﺧﺴﺎرات درﯾﺎﺋﯿﮑﻪ در ﻣﺎده  ۱۸۵ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ﺧﺴﺎرات ﺧﺎص اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺧﺴﺎرات ﺑﺤﺴﺎب ﮐﺸﺘﯽ و آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال روی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺎده  (۱۸۷ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﺋﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺴﺎرات و
ﻃﺮز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎص و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻗﺮارداد
ﻃﺒﻖآﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ – دادﮔﺎه درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﺎده  (۱۸۸دادﮔﺎه درﯾﺎﺋﯽ
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف  ۳ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎﻫﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ و ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ
وﻃﺮز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ
ﺑﻤﻮﻗﻊاﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺎده  (۱۸۹ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر درﯾﺎﺋﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر درﯾﺎﺋﯽ از ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دارای ﻣﺪرک ﻋﻠﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و
ﺗﺠﺎرب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ از را ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را
ﺑﻪ اداره ﻓﻨﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اداره ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖآﻧﻬﺎ ﮐﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ – ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﻣﺎده ) (۱۹۰اﺻﻼﺣﯽ  (۱۳۹۱ﺟﺮاﺋﻢ
در ﺻـﻮرت ﺗﺨﻠـﻒ از ﻣـﻮاد ) (۱۹) ،(۱۷) ،(۱۴) ،(۷) ،(۲و ﻗﺴـﻤﺖ اول
ـﺎه
ـﺎده ) (۴۶) ،(۲۷) ،(۲۶) ،(۲۵) ،(۲۴) ،(۲۱) ،(۲۰و ) (۱۴۶دادﮔـ
ﻣـ
ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﻣﺘﺨﻠـﻒ را ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺟـﺰای ﻧﻘـﺪی از ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﯿﻠﯿـﻮن
) (۵۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده  (۱۹۱ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﺋﯽ
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﺋﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  (۱۹۲ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺸﺘﯽ
ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﯽ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺸﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و
اﻓﺴﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﯽ
دﯾﮕﺮﯾﮑﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  (۱۹۳آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ
ﮐﻠﯿﻪ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ )اﻟﺤﺎﻗﯽ  (۱۳۹۱آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد اﻟﺤﺎﻗﯽ و
اﺻﻼﺣﯽ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده  (۱۹۴ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه
در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﻣﻼک اﺻﻮل و ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرده ﻓﺼﻞ
و ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ آذر
ﻣﺎه ۱۳۴۲ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ
ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۴۳ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن
ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

