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سه شنبه۲۸٬ آذر ۱۳۹۱
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامه: ۵۲۸

سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۸
قانون اصالح قانون دریایی ایران 

شماره۵۳۹۴۳/۸۶                                                                         ۱۸/۹/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اساسی  قانون   (۱۲۳) سوم  و  بيست  و  یکصد  اصل  اجرای  در   ۲۱/۸/۱۳۹۰ مورخ   ۱۶۵۵۵۹/۴۳۸۰۸ شماره  نامه  به  عطف 
اسالمی ایران قانون اصالح قانون دریایی ایران که با عنوان الیحه اصالح «قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳» به مجلس شورای اسالمی
تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و تأیيد شورای محترم نگهبان٬ به پيوست ابالغ می گردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

شماره۱۸۱۵۲۹                                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۱
وزارت راه و شهرسازی

و یک مجلس نود  و  و سـيصد  یکهزار  ماه  آبان  مورخ شانزدهم  روز سه شنبه  علنی  در جلسه  که  ایران»  دریایی  قانون  اصالح  «قانون 
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۵۳۹۴۳/۸۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ مجلس

شورای اسالمی واصل گردیده است٬ به پيوست جهت اجراء ابالغ می گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
 

قانون اصالح قانون دریایی ایران
عـبارت   به  ایـران»  «پرچـم  و  ایـران»  ملی  ۲۹/۶/۱۳۴۳ عبارات «پرچـم  مصوب  ایران  دریایی  قانون   (۲۱) و   (۱۷) مواد(۱)٬  در  ماده۱ـ 

«پـرچم جمهوری اسالمی ایران» اصالح می شود.
ماده۲ـ ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصالح می شود:

ماده۱۳ـ حق 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 کشتيهای کمتر از ۵۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.
برای کشتيهای ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل سی ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

برای کشتيهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل شصت ميليون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل هشتاد ميليون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل یکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

برای کشتيهای ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل یکصد و بيست ميليون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۴۰۰۱ تا ۵۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل یکصد و چهل ميليون (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

برای کشتيهای ۵۰۰۱ تا ۶۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل یکصد و شصت ميليون (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۶۰۰۱ تا ۷۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل یکصد و هشتاد ميليون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

برای کشتيهای ۷۰۰۱ تا ۸۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل دویست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۸۰۰۱ تا ۹۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل دویست و بيست ميليون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتيهای ۹۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل دویست و چهل ميليون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

برای کشتيهای از ۱۰۰۰۱ تن به باال ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ حق تجدید ثبت کشتيها به مأخذ پنجاه درصد (۵۰%) حق الثبت مندرج در بند (الف) است.

پ ـ هزینه ثبت تغييرات در گواهينامه ها مبلغ چهار ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر تغيير در مشخصات یا خصوصيات کشتی یا اجزای
آن می باشد.

ت ـ هزینه صدور المثنای گواهينامه ثبت کشتی به مأخذ سی درصد (۳۰%) حق الثبت همان کشتی است.
ماده۳ـ ماده (۲۵) قانون به شرح زیر اصالح می شود:

ماده۲۵ـ آگهی فروش کشتی
از یکی  و  کشور  رسمی  روزنامه  در  را  معامله  انجام  است  مکلف  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  ایران  تابع  کشتيهای  فروش  مورد  در 
وقوع که  قانونی  توسط مرجع  آگهی ها  نماید. هزینه  آگهی  روز  ده  فاصله  به  نوبت  و هر  نوبت  در سه  مرکز  کثيراالنتشار  روزنامه های 

معامله را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد.
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ماده۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۹) قانون می شود:
ماده۴۹ـ حق الثبت معامالت مربوط به کشتی به شرح زیر تعيين می شود:

تا ۵۰۰ تن ظرفيت خالص/پانزده ميليون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفيت خالص/بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفيت خالص/بيست و پنج ميليون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفيت خالص/سی ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به باال ظرفيت خالص/سی و پنج ميليون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

و راه  وزیر  پيشنهاد  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  ساالنه  تورم  نرخ  مبنای  بر  ماده  این  در  مندرج  مبالغ  تبصره۱ـ 
شهرسازی و تصویب هيأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.

تبصره۲ـ سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهيز حمل و نقل دریایی٬ هوایی و زمينی
اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانين بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پيش بينی نماید.

ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصالح می شود:
ماده۶۶ ـ فساد بار

اگر بار در معرض تضييع و فساد سریع باشد فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غيراینصورت با اطالع دادستان
محل در داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسالمی ایران و یا مراجع رسمی و صالحيتدار محل در خارج از کشور آن را

بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گيرنده بار اطالع دهد.
ماده۶ ـ عنوان فصل ششم به وظایف٬ مسؤوليت ها و اختيارات فرمانده و کارکنان کشتی اصالح می شود.

ماده۷ـ ماده زیر به ابتدای فصل ششم قانون الحاق می شود:
ماده۸۰ مکرر۱ـ در این فصل اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ فرمانده: فردی که به عنوان عالی ترین مقام کشتی محسوب می شود و بر طبق مقررات این فصل مسؤوليت 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 حقيقی یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتيها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است٬
مگر در مواردی که خالف این امر به اثبات برسد.

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

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

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

می شوند.
ماده۸ ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۰ مکرر۲ـ فرماندهی 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 بيماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی گردد و در مواردی که فرمانده٬
کشتی را به هر علتی ترک کند یا از اجرای وظایف خویش امتناع ورزد٬ افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعيين و حضور فرمانده جدید
شرایط٬ این  در  و  می رساند  مالک  اطالع  به  بالفاصله  را  مراتب  اول  افسر  شرایطی  چنين  در  می باشد.  کشتی  فرماندهی  مسؤول 

وظایف٬ مسؤوليت ها و اختيارات افسر اول عينًا همان وظایف٬ مسؤوليت ها و اختيارات فرمانده است.
ماده۹ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۸۰ مکرر۳ـ ناوبری و مدیریت کشتی
فرمانده٬ مسؤول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت الزم و طبق فنون کشتيرانی و با رعایت قوانين و مقررات
سطح در  قبول  مورد  کشتيرانی  عرف  همچنين  و  دارد  عضویت  آنها  در  ایران  جمهوری اسالمی  که  بين المللی  معاهدات  و  داخلی 
بين الملل هدایت نماید. فرمانده باید قبل از ورود به آبها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت٬ با نظامات و مقررات الزم االجرای

این کشورها در زمينه کشتيرانی آشنا شود.
ماده۱۰ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۰ مکرر۴ـ کسب اطمينان از قابليت دریانوردی کشتی
فرمانده قبل از شروع سفر باید از قابليت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهيزات فنی٬ کارکنان و خدمه
واجد صالحيت٬ معتبر بودن گواهينامه های قانونی٬ وجود اقالم موردنياز در کشتی و شرایط مناسب جهت تحویل٬ حمل و نگهداری کاال
در کشتی اطمينان حاصل نماید. فرمانده همچنين باید از چيده شدن مناسب کاالهای تحویلی٬ مهاربار٬ عدم بارگيری اضافی و حصول
تعادل و ثبات الزم در کشتی٬ سوخت کافی و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی عرشه اطمينان یابد. در صورت
را به اطالع مالک برساند. از حرکت کشتی جلوگيری نماید و موضوع  یاد شده فرمانده موظف است  از موارد  از هریک  عدم اطمينان 

فرمانده باید در طول مدت سفر٬ اقدامات الزم را جهت استمرار قابليت دریانوردی کشتی به عمل آورد.
ماده۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۱) قانون می شود:

ماده۸۱ ـ وظيفه و مسؤوليت فرمانده در تحویل گرفتن و حمل بار
کاالهای از  مراقبت  به  مالک موظف  از طرف  فرمانده  بارنامه است.  به صدور  ملزم  تحویل می گردد  به وی  که  باری  مقابل  در  فرمانده 

تحویلی٬ حمل و تحویل آنها طبق قرارداد٬ در بندر مقصد می باشد.
ماده۱۲ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۱ مکرر ـ تخليه و بارگيری
فرمانده باید از تحقق و صحت عمليات تخليه و بارگيری٬ مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمينان حاصل نماید.
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ماده۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۳) قانون می شود:
ماده۸۳ ـ نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی

فرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطالعات مربوط به کشتی و نمودار فعاليت و
حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتيرانی مؤثر بوده است٬ وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و مالحظات خاص از
قبيل وضعيت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقيق ثبت کند. این دفتر باید قبالً توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن
درج نام کشتی٬ شماره گذاری٬ پلمب و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یادشده٬ حاوی امور و اطالعاتی که باید در آن ذکر شود٬ توسط
سازمان بنادر و دریانوردی تهيه می شود و استفاده از این نمونه برای کشتيها 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 تعيين و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیيد می گردد.
ماده۱۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۴) قانون می شود:

ماده۸۴ ـ نگهداری مدارک و اسناد کشتی
فرمانده موظف است هميشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند:

۱ـ سند مالکيت کشتی یا رونوشت مصدق آن
۲ـ سند ثبت و تابعيت کشتی

۳ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی
۴ـ فهرست مسافران کشتی

۵ ـ فهرست بار
۶ ـ اسناد حمل

۷ـ اجازه نامه حرکت کشتی
۸ ـ گواهينامه های مربوط به قرنطينه

۹ـ گواهينامه های فنی و قانونی
۱۰ـ دفاتر موضوع ماده (۸۳) این قانون

۱۱ـ گواهی ظرفيت
۱۲ـ فهرست حقوق عينی کشتی

۱۳ـ اسناد و گواهينامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسالمـی ایران به آنها ملحق شده است.
تبصره ـ در مواردی که سند الکترونيک مطمئن وجود داشته باشد٬ نگهداری نسخه الکترونيک کافی است.

ماده۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می شود:
ماده۸۵ ـ حرکت و مانور کشتی

فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر٬ لنگرگاهها٬ رودخانه ها٬ گذرگاههای دریایی٬ تنگه ها و کانال ها و نيز حرکت و مانور
کشتی و خروج آن از این مناطق٬ عمليات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی٬ هدایت نماید.

ماده۱۶ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۸۵ مکرر۱ـ وظيفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی٬ امنيت و سالمت

فرمانده موظف است تمامی توان٬ تجربه و دانش خود را برای تأمين ایمنی٬ امنيت٬ سالمت کشتی٬ سرنشينان و بار قبل و همزمان با
شروع و طی سفر دریایی به کار گيرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنيت و سالمتی کشتی و سرنشينان آن در تمامی مراحل
از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفًا بار را به مخاطره می اندازد  انجام هر کاری که کشتی٬ سرنشينان و  از  انجام دهد و  مذکور 

احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود٬ اجتناب نماید.
ماده۱۷ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۲ـ وظيفه فرمانده در حفاظت از محيط زیست
آنها ملحق ایران به  بين المللی مربوط که جمهوری اسالمی  و معاهدات  و مقررات داخلی  قوانين  فرمانده کشتی موظف است طبق 
موارد در  و جز  آورد  به عمل  تصدی خود  تحت  از کشتی  ناشی  آلودگی  رفع  و  پيشگيری٬ کاهش  برای  را  الزم  اقدامات  است٬  شده 
اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانين و مقررات مربوط٬ اقدامی ننماید که باعث آلودگی محيط 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
مقامات صالحيتدار مورد  یا حسب  و  بندر  نزدیکترین  مقامات صالحيتدار  به  را  مراتب  تأخيری  بدون هيچ گونه  دریایی٬  مناطق  و  آبراهها 

نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.
ماده۱۸ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۳ـ وظایف فرمانده در مقابله با دزدی و راهزنی دریایی
فرمانده موظف است به منظور مراقبت از سالمت سرنشينان و حفاظت از آنان٬ کشتی و محموله آن٬ هنگام تردد کشتی از مناطقی
که توسط مالک و یا مراجع صالحيتدار داخلی یا بين المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعالم شده است با رعایت
از گزند آن  تا کشتی و سرنشينان  آورد  را به عمل  اقدامات احتياطی الزم  قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل های مالک کشتی٬ 
اقدامات و  به رغم تمهيدات  راهزنان جلوگيری شود. چنانچه  از تصرف کشتی توسط  و  راهزنان دریایی مصون مانده  حمالت احتمالی 
انجام شده٬ کشتی به تصرف راهزنان دریایی درآید٬ فرمانده باید برای تأمين سالمت و حفاظت از جان سرنشينان کشتی با همه توان

و تا حد امکان تالش و مجاهدت نماید.
ماده۱۹ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۴ـ وظيفه فرمانده در همکاری با بازرسان
فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است٬ برای انجام بازرسی با مأموران صالحيتدار همکاری کند.

ماده۲۰ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۸۵ مکرر۵ ـ وظيفه و اختيارات فرمانده در حفظ نظم و امنيت کشتی

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

قوانين و آیين نامه انضباطی مربوط به اعمال تنبيهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع نماید.
ماده۲۱ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۶ ـ وظيفه فرمانده در پيشگيری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در کشتی
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چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد٬ فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صالحيتدار ميسر شود٬ در مقام ضابط
دادگستری و با رعایت قانون آیين دادرسی کيفری و سایر قوانين و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخير اقدامات الزم را در جهت حفظ و
به مقامات صالحيتدار قضائی و را  ارتباطی سریع٬ مراتب  از وسایل  با استفاده  و بی درنگ  انجام دهد  و مدارک جرم  جمع آوری دالیل 
بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتيک ایران در خارج از کشور اعالم و کسب تکليف کند. فرمانده در صورت
لزوم عالوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشيائی که ممکن است دليل جرم باشند٬ مکلف است متهمان و
مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسليم آنان به مراجع و مقامات صالحيتدار٬ با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولين فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهيه و به همراه

دالیل و مدارک به مراجع و مقامات صالحيتدار تسليم نماید.
ماده۲۲ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۷ـ وظيفه فرمانده در مورد مصدومان یا بيماران
هرگاه یکی از سرنشينان کشتی دچار بيماری یا مصدوميتی شود٬ فرمانده موظف به صدور دستورات الزم برای ارائه کمکهای اوليه
است. چنانچه بيمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد٬ فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که
از را  وی  موجبات خروج  یا مصدوم٬  بيمار  معالجه  برای  الزم  و هماهنگی  او  نماینده  یا  مالک  به  اطالع  دارد٬ ضمن  وجود  درمان  امکان 

کشتی جهت مداوا فراهم کند.
ماده۲۳ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۸ ـ وظایف فرمانده درخصوص وقایع مربوط به سرنشينان
فرمانده موظف است وقایع ازدواج٬ تولد٬ وفات و مفقود شدن افراد در کشتی٬ پناهندگی و ورود مسافر غيرقانونی را گواهی نماید و آن
اولين یا در  ایران  کنسولی  مقامات  و  مالک  به  مورد  را حسب  یادشده  وقایع  باید  فرمانده  کند.  درج  نيز  وقایع  ثبت  دفتر رسمی  در  را 
نزدیکترین بندری که در آن توقف می کند و همچنين پس از مراجعت کشتی به ایران٬ حسب مورد به مقامات صالحيتدار در ایران نيز

اطالع دهد.
ماده۲۴ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر ۹ـ وظيفه فرمانده در مورد فوت سرنشينان
در صورتی که یکی از سرنشينان کشتی فوت کند٬ فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد٬ ضمن
تنظيم صورتمجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعيت جسد (در صورت امکان)٬ از اموال متوفی صورت برداری نماید
یا از صورتمجلس تنظيمی حسـب مورد به اشخاص  با نسخه ای  را همراه  اموالش  و  و متوفی  کند  اموال وی مواظبت  و  از متوفی  و 
ایران فوت کند٬ فرمانده باید مراتب را به اولين یا از آبهای  ایرانی باشد و خارج  در صورتی که متوفی  تحویل دهد.  مقامات صالحيتدار 

نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران اطالع دهد.
تبصره ـ در صورتی که کشتی دارای پزشک مسؤول باشد٬ صورتمجلس تنظيمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسيله

پزشک کشتی گواهی شود.
ماده۲۵ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۵ مکرر۱۰ـ ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غيرعادی
هرگاه در طی سفر دریایی٬ سانحه یا حادثه ای غيرعادی و فوق العاده برای کشتی٬ سرنشينان یا بار آن رخ دهد٬ نظير به گل نشستن
کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن٬ چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد٬ ظرف بيست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و
چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد٬ ظرف بيست و چهار ساعت پس از ورود به بندر٬ فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد
حادثه تهيه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسليم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات
مقتضی حسب مورد به مقامات قضائی یا سایر مراجع صالحيتدار مربوط تسليم می شود. فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد

زیر را درج می نماید:
الف ـ تابعيت کشتی (پرچم)

ب ـ نام کشتی٬ عالمت خطاب و نام فرمانده
پ ـ بندر مبدأ حرکت کشتی

ت ـ زمان و مسير حرکت
ث ـ بندر مقصد

ج ـ خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و ميزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقيق حادثه و مشخصات فرد یا
افراد سانحه دیده

چ ـ هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقيم یا غيرمستقيم
ح ـ اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه

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

سرنشينان آن گردد.
ماده۲۶ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۶) قانون می شود:

ماده۸۶ ـ تخلف در انجام وظایف
آیين نامه انضباطی تخلفات فرمانده٬ کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانين مربوطه بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری
وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئيس جمهور تهيه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هيأت

وزیران می رسد.
ماده۲۷ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۸۶ مکررـ اعمال مقررات در مورد جانشين مالک
بر مورد  یاد شده حسب  احکام  است٬  پيش بينی شده  وی  برای  احکامی  و  برده  نام  کشتی  مالک  از  قانون  این  در  که  مواردی  در 
اشخاصی که وفق عرف کشتيرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهيز نشده نيز قابل

اعمال می باشد.
ماده۲۸ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۹) قانون می شود:

ماده۸۹ ـ وثيقه گذاشتن کشتی٬ کرایه بار و بار جهت اخذ وام
اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعميرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسيسات یا تجهيزات
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ضروری کشتی و یا مخارج فوری و الزم دیگر٬ وجوه مورد احتياج 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 وثيقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثيقه

گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل٬ وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه الزم را تحصيل نماید:
الف ـ برای اخذ وام٬ فرمانده باید صورتمجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظيم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و
اختيار فرمانده از طرف مالک کشتی وجوه الزم در  نماید. در صورتی که  تکليف  را فوری به مالک کشتی اطالع دهد و کسب  مراتب 
گذارده نشود و یا به دليل فوریت٬ امکان کسب تکليف 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 تحصيل وام کند.
ب ـ مبلغ وام درخواستی نباید از ميزان واقعی نيازمندی های مذکور تجاوز نماید.

ماده۲۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۰) قانون می شود:
ماده۹۰ـ امکان انتقال بار به کشتی دیگر

اگر کشتی قادر به حرکت نباشد٬ فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده (۸۹) این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و
سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تأمين و پرداخت نماید.
ماده۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۱) قانون می شود:

ماده۹۱ـ تخليه بار به تقاضای فرستندگان
مستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقًا مخالف وثيقه گذاشتن بار خود می باشند٬ می توانند بار خود را تخليه 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.
ماده۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۲) قانون می شود:

ماده۹۲ـ پرداخت خسارات
در صورتی که بارکشتی بر طبق مفاد ماده (۹۱) این قانون تخليه گردد و خسارتی وارد شود٬ خسارات وارد شده باید به نسبت سهم

متقاضيان تخليه٬ جبران گردد.
ماده۳۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۳) قانون می شود:

ماده۹۳ـ فروش بار در موارد فوق العاده
در مواردی که ضرورت حياتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد٬ فرمانده کشتی می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده (۸۹) این
قانون به فروش بار کشتی جهت تأمين مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسيدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده باید در

صورت امکان سعی نماید در چنين مواردی قبالً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصيل کند.
ماده۳۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۴) قانون می شود:

ماده ۹۴ـ وثيقه و فروش غيرموجه
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 وثيقه

بگذارد یا بفروشد٬ شخصًا مسؤول خسارات وارده می باشد.
ماده۳۴ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۹۴مکرر ـ مسؤوليت فرمانده در صورت تقصير
چنانچه فرمانده به سبـب تقصير در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید٬ مسؤول است. فرمانده در قبال هرگونه
تلف یا خسارت وارده به کاالهای حمل شده بر روی عرشه نيز مسؤوليت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل

اعالم کرده باشد یا عرف کشتيرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید.
ماده۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۶) قانون می شود:

ماده۹۶ـ وظيفه 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
جبران مورد مسؤول  فرمانده حسب  این صورت  غير  در  نيست.  مجاز  نيز  مالک کشتی  و  وی  بين  اختالف  بروز  دليل  به  حتی  محوله 

خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.
ماده۳۶ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۹۶ مکرر ۱ـ نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی
فرمانده در غياب مالک٬ نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختيارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی
و عرف کشتيرانی٬ اقدامات الزم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص
ثالثی که با حسن نيت اقدام نموده اند٬ قابل استناد نيست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات الزم را در جهت صرفه و صالح

مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی٬ مسافر و بار انجام دهد.
ماده۳۷ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۹۶ مکرر۲ـ اختيارات فرمانده درخصوص صدور اعالميه و گواهی
فرمانده می تواند نسبت به صدور اعالميه ها و گواهی های الزم در ارتباط با کشتی و امور و فعاليت های مربوط به آن مانند اعالميه ورود

کشتی اقدام کند.
ماده۳۸ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۹۶مکرر۳ـ تبعيت فرمانده از مالک در امور تجاری
فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پيروی کند و در حدود عرف معمول کشتيرانی وی را در جریان امور

مربوط به کشتی٬ بار و مسافر قرار دهد.
ماده۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۸) قانون می شود:

ماده۹۸ـ حمل بار به حساب فرمانده
فرمانده و کارکنان کشتی به هيچ 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 هيچ 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 کاالی غيرمجاز بدون اطالع و اذن مالک کليه مسؤوليت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی و

یا شخص متخلف است.
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ماده۴۰ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۹) قانون می شود:
ماده۹۹ـ ترک اجباری کشتی در طی سفر

با مشورت باید  این عمل  نماید٬  ترک  برای کشتی  یا سانحه ای  پيش آمد  وقوع  به علت  را  ناچار شود کشتی  فرمانده  که  در صورتی 
افسران ارشد کشتی صورت گيرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی عالوه بر حصول اطمينان از خروج تمامی افراد
از کشتی٬ وجوه نقد و قيمتی ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یادشده

خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده٬ فرمانده مسؤول شناخته می شود.
ماده۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰۱) قانون می شود:

ماده۱۰۱ـ گزارش از بين رفتن کشتی
اکثر گواهی  به  که  را  واقعه  کتبی  گزارش  باید  باشد  یافته  نجات  گردیده  دچار حوادث مشابه  یا  از کشتی غرق شده  که  فرمانده ای 
نجات یافتگان همراه وی نيز رسيده باشد به نزدیکترین مقام صالحيتدار ساحلی تسليم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود
یا نجات یافتگان دیگر اطالعی از وی نداشته باشند این وظيفه را افسر اول و در غـياب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه

نجات یافته کشتی انجام می دهند.
ماده۴۲ـ ماده زیر به قانون الحاق می شود:

ماده۱۰۱مکررـ قلمرو اعمال
احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهيگيری٬ حسب مورد بر کشتی ها و شناورهایی
انواع کشتی های تجاری و از قبيل  باید فعاليت نماید٬  یا قانونًا  آنها فعاليت می کند  که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در 

خدماتی قابل اعمال می باشد.
ماده۴۳ـ بند (۱) ماده (۱۱۵) قانون به شرح زیر اصالح می شود:

ماده۱۱۵ـ حدود مسؤوليت متصدی حمل
مجازات قانون  در  مقرر  ميزان  به  داخلی  ونقل  حمل  در  مسافر  به  وارد  بدنی  صدمات  یا  و  فوت  مورد  در  حمل  متصدی  مسؤوليت  ۱ـ 

اسالمی است.
ماده۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۸۲) قانون می شود:

ماده۱۸۲ـ وظيفه امدادرسانی
فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشينان 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.
ماده۴۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۹۰) قانون می شود:

ماده۱۹۰ـ جرائم
در صورت تخلف از مواد (۲)٬ (۷)٬ (۱۴)٬ (۱۷)٬ (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)٬ (۲۱)٬ (۲۴)٬ (۲۵)٬ (۲۶)٬ (۲۷)٬ (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه
محکوم ریال   (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پانصدميليون  تا  ریال   (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليون  پنجاه  از  نقدی  جزای  پرداخت  به  را  متخلف  مورد  حسب 

می نماید و  اگر عمل متخلف مشمول قانون جزائی دیگر باشد تعقيب او طبق قانون مزبور صورت می گيرد.
ماده۴۶ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۹۳) قانون الحاق می شود:

وسيله به  قانون  این  الزم االجراءشدن  تاریخ  از  ماه  سه  ظرف  اصالحی  و  الحاقی  مواد  موضوع  اجرائی  آیين نامه های  ـ  تبصره 
وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهيه می شود و به تصویب هيأت وزیران می رسد.

آبان ماه یکهزار و سيصد و نود و یک مجلس قانون فوق مشتمل بر چهل وشش ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم 
شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


