
  نامه ثبت انتقاالت و معامالت كشتيها آيين
 با اصالحات بعدي 13/6/1344مصوب  

 

قانون دريايي  24بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و اقتصاد با توجه به ماده  13/6/1344هيات وزيران در جلسه مورخ 
 .ذيل تصويب نمودندنامه مربوط به ثبت انتقاالت و معامالت كشتيها را در نه ماده به شرح  ايران آيين

ثبت كليه انتقاالت و معامالت و اقاله راجع به كشتيها اعم از عين يا منفعت اجباري است و منحصرا به وسيله  - 1ماده 
اداره كل ثبت اسناد و امالك اجازه مخصوص خواهند داشت  نامه از طرف دفاتر اسناد رسمي كه طبق مقررات اين آيين

  .انجام ميشود
هايي را كه در كليه نقاط كشور براي ثبت معامالت كشتيها الزم  تعداد دفترخانه *دريانوردين بنادر و سازما -2 هماد

اداره مزبور مكلف است اجازه مخصوص ثبت معامالت كشتي را  رساند و  بداند به اطالع اداره كل ثبت اسناد و امالك مي
سردفتري درجه اول داشته و براي تنظيم و ثبت اين گونه  درجه اول كه الاقل سه سال سابقه هاي  به سر دفتر دفترخانه

 .معامالت صالحيت الزم را واجد باشند تفويض نمايد
 .ثبت اسناد مربوط به معامالت كشتي عينا تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي است -3ماده 

مربوط به معامالت كشتي و  ثبت اسناد مكلفند عالوه بر رعايت مقررات مربوط به  2دفاتر اسناد رسمي مذكور در ماده 
 - تاريخ و ساعت ثبت اسناد معامله كشتي -قانون دريايي ايران در مورد نشر آگهي فروش 25همچنين رعايت مفاد ماده 

نام : مشخصات مزبور عبارت است از. شماره تابعيت كشتي و مشخصات اصلي كشتي را در دفاتر و اسناد درج نمايند
ها و  تعداد پلها و دكل -ها ابعاد و ظرفيت -تاريخ و محل ساختمان -جنس بدنه كشتي -ركهتوان قوه مح -كشتي

عاليم مشخصه نام و مليت و محل اقامت مالك يا مالكين و سهم ) بخار، ديزل، اتم و غيره(نوع قوه محركه  -دودكشها
 .نام محل ثبت كشتي و بندر وابسته -هر يك از آنها

مخصوص ثبت معامالت كشتيها مكلفند قبل از اقدام به ثبت هر گونه معامله وضع كشتي را  دفاتر اسناد رسمي -4ماده 
 2.استعالم نمايند دريانوردياز سازمان بنادر و 

. باشد 3مذكور در ماده  مندرجات پاسخ استعالميه مزبور بايد حاوي كليه اطالعات و مشخصات اصلي كشتي به شرح 
معامله برگ خالصه مربوط به كشتي را به سازمان بنادر  روز از تاريخ 5ظف است ظرف پس از انجام معامله دفترخانه مو

 .ايران ارسال دارد دريانورديو 
مكلف است پس از وصول برگ خالصه معامله مربوط به كشتي ارسال از دفاتر اسناد  دريانورديسازمان بنادر و  - 5ماده 

مقررات قانون دريايي در دفتر رسمي ثبت كشتيها قيد  ر طبقرسمي مخصوص ثبت معامالت كشتيها مندرجات آن را ب
 .كند

هر يك از طرفين معامله  مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني به درخواست دريانورديسازمان بنادر و  - 6ماده 
 .كشتي قيد نمايد خالصه معامله مربوط به كشتي را در ظهر اسناد ثبت و تابعيت 

امالت مربوط به كشتي در خارج از كشور صورت گيرد معامالت مزبور بايد در دفتر كنسولگري در صورتي كه مع -7ماده 
يران منعكس گردد و براي اين منظور متعاملين بايد مراتب را  ترين كنسولگري  ايران در محل وقوع معامله و يا نزديك

 ارسال دارند و كنسولگري  دريانورديو  برسانند كه خالصه معامله را به سازمان بنادر به اطالع كنسولگري ايران 



معامله را ظرف پنج روز به  ايران موظف است مراتب را در ظهر اسناد تابعيت و ثبت كشتي قيد نموده و برگ خالصه
 .ارسال دارد دريانورديسازمان بنادر و 

معامالت كشتي و طبق  فك كليه معامالت رهني مربوط به كشتي بايد در دفاتر اسناد رسمي مخصوص ثبت  -8ماده 
مكلف است فك معامالت رهني را در ظهر اسناد ثبت  دريانوردي سازمان بنادر و. گيرد نامه انجام مي تشريفات اين آيين
 چنانچه فك . و تابعيت قيد نمايد

و  اسناد ثبت و تابعيت قيد معامله رهني در خارج از كشور صورت گيرد بايد موضوع به وسيله كنسولگري ايران ظهر
 .اقدام شود دريانوردي ظرف پنج روز نسبت به اعالم مراتب به سازمان بنادر و

قانون دريايي يك نفر نماينده صالحيتدار از بين  24اداره كل ثبت اسناد مكلف است در اجراي دستور ماده  -9ماده 
 كارمندان رسمي خود كه سوابق كافي در امور ثبت داشته باشد 

  .معرفي نمايد تا ثبت انتقاالت و معامالت مربوط به كشتي را در دفاتر منعكس نمايد رديدريانوبه سازمان بنادر 
 ---------------------------------------------------------------- 
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