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  :مقدمه  - 1

و ملحوظ داشتن و  ANCTAD2و با نگرش به كنوانسيون ملل متحد راجع به شرايط ثبت كشتيها 1قانون دريايي ايران  194به استناد ماده 
ك 44200ت/26772و مصوبه شماره  زمينه ثبت كشتيها به صورت اجاره كاملعرف بين المللي و همچنين مقررات ملي ساير كشورها در 

صنعتي و ويژه اقتصادي ، دستورالعمل اجرايي زير به منظور ايجاد  –وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري  27/12/1388مورخ 
و در تسهيل براي متقاضيان ، مالكان و اجاره كنندگان كشتيها براي ثبت كشتيهاي خود در زمان اجاره در ايران و يا خارج از ايران تدوين 

  . تصويب گرديدهيات محترم عامل سازمان  8/3/1392مورخ  1733اجالس 

  :استناد – 2

   .در زمينه ثبت كشتيها تهيه شده است  اين دستورالعمل با استناد به قطعنامه سازمان ملل

  :دامنه عملكرد  - 3

و باالتر  GT 500رفيت ناخالص ظالزامات اين دستورالعمل قابل استناد به تمامي كشتيهاي تجاري تحت پرچم جمهوري اسالمي ايران با 
  . مي باشد

  :تعاريف  -4

 . هرنوع كشتي درياپيما و يا هرنوع شناور دريايي مي باشد :كشتي و شناور  - 1

  (ADMINSTRATION)دستگاه اجرايي يا مرجع دريايي كشور  :PMOسازمان بنادر و دريانوردي  -2

   1343قانون دريايي ايران مصوب   :قانون  -3

اهينامه ثبت درج شده شخص يا اشخاصي كه بعنوان مالك كشتي مشخصات آنها در دفتر ثبت كشتيها و گو :مالك كشتي  -4
 .است

 )اجاره لخت ( اجاره كشتي بدون پرسنل و با تمامي تجهيزات  و متعلقات آن    :اجاره كامل  -5

   .اي تابعيت و پرچم را انجام مي دهد سازمان ذيصالح در يك كشور كه وظايف مربوط به ثبت كشتيها و اعط :پرچم  - 6

 كنسولگري و يا سفارت جمهوري اسالمي ايران :نمايندگي جمهوري اسالمي ايران  - 7

  .عبارت است از اجاره كننده كشتي كه گواهينامه ثبت در زمان اجاره كامل به نام وي صادر مي گردد :مالك جايگزين  -8

   BAREBOAT CHARTER REGISTRY INثبت كشتيهاي خارجي در ايران به صورت اجاره كامل  -5

  .اجاره مي گردند) حداقل دوسال ( مي باشند و توسط اشخاص ايراني به مدت طوالني كشتي هايي كه داراي پرچم خارجي 

                                                            
   .المللي خواهد بود بيني نشده است مالك اصول و عرف بين در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيش ):بيني نشده موارد پيش( -194ماده  ١

٢ UNITED NATIONS CONFERENCES ON TRADE AND DEVELOPMENT   



 . كشتي بايد توسط اتباع و اشخاص ايراني اعم از حقيقي و يا حقوقي اجاره شود -1

 .مدت زمان اجاره كمتر از دوسال نباشد  -2

ني آنان مبني بر اجازه ثبت شناور به صورت اجاره قرارداد اجاره كشتي و شناور و رضايت كتبي مالك يا مالكان و يا نماينده قانو -3
كامل در ايران كه به تائيد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور محل قرارداد و يا نزديكترين كشور كه جمهوري اسالمي 

 .ايران در آن نمايندگي دارد رسيده باشد و به انضمام ترجمه رسمي آنها ارائه شود

با صدور گواهي تعليق ( مبني بر تعليق پرچم كشور مذكور در زمان ثبت به صورت اجاره كامل در ايراناعالم كشور پرچم اوليه  -4
 )  ثبت 

سال  10در موارد استثنايي و نياز كشور به شناور خاصي و در صورتيكه سن شناور باالتر از .  سال باشد 10سن شناور كمتر از  -5
 . ص بررسي و تصميم گيري مي شودباشد، درخواست متقاضي در كارگروه شناورهاي خا

 . كشتي بعد از ثبت در ايران تحت قوانين و مقررات ملي و بين المللي مورد تعهد دولت جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد -6

 . كشتي در زمان ثبت به صورت اجاره كامل در ايران موظف به برافراشتن پرچم جمهوري اسالمي ايران مي باشد -7

 . ايران بايد توسط اجاره كننده ارائه شود  3قانون  دريايي    10و  9براساس مواد كليه مدارك الزم  -8

در صورت تمديد قرار داد اجاره كامل و موافقت كشور پرچم اصلي ، تمديد ثبت كشتي به صورت اجاره كامل امكان  - 1تبصره 
  . پذير خواهد بود

 كامل توسط اجاره كننده و يا هريك از اتباع ايراني و ارائه اسناد در صورت خريداري كشتي ثبت شده به صورت اجاره:  2تبصره 
در اين صورت  .و مدارك الزم ، تبديل وضعيت ثبت كشتي از اجاره كامل به ثبت دائم با رعايت مقررات مربوطه انجام خواهد شد

  . دولت پرچم قبلي بايد نسبت به صدور گواهينامه ابطال ثبت شناور اقدام نمايد

خروج از نامه . (ايران از ثبت ايران خارج خواهد شد 4قانون دريايي  21در زمان خاتمه مدت اجاره،  كشتي  بدون رعايت ماده  -9
 .)ثبت براساس اين دستورالعمل صادر خواهد گرديد

مور اجتماعي شـناور  در مدت ثبت كشتي به صورت اجاره كامل در ايران ، مسئوليت انجام اقدامات اداري ، موارد فني و ايمني و ا -10
و ساير معامالت و نقل و انتقال كشتي بـه عهـده كشـور     نجمهوري اسالمي ايران و امور مربوط به مالكيت ، رهدولت به عهده 

در خصوص امور مـذكور   را صاحب پرچم اصلي خواهد بود و الزم است كشور صاحب پرچم اصلي و اجاره كننده كشتي ، سازمان
 . مطلع نمايند

                                                            

تسليم  دريانورديهاي فني در دو نسخه تنظيم و به سازمان بنادر و  نامه براي ثبت كشتي بايد مالك كشتي و يا نماينده او تقاضاي ثبت را به ضميمه اظهارنامه و گواهي ):درخواست ثبت( -9ماده  ٣
  .نمايد

و در صورت تاييد آنرا در دو سينه و پاشنه كشتي بطور ثابت و نام بندر ثبت را نيز در پاشنه  مالك كشتي يا نماينده او بايد قبل از تسليم تقاضا نام اختياري كشتي را به اطالع سازمان مذكور برساند
  .كشتي بر طبق مقررات مربوطه نقش و يا نصب نمايد

  .كند پس از اجراي مراتب مزبور با رعايت مقررات به ثبت كشتي اقدام ميو دريانوردي هاي سازمان بنادر  اداره ثبت كشتي
  :اي حاوي نكات زير تسليم نمايد مالك كشتي يا نماينده او بايد به ضميمه تقاضانامه ثبت كشتي مستندات مالكيت با اظهارنامه ) :ارنامهاظه( - 10ماده 

عاليم مشخصه، ) ر، ديزل، انرژي اتمي و غيرهبخا(نوع قوه محركه  -ها و دودكشها ها و دكل تعداد پل -ها ابعاد و ظرفيت –تاريخ و محل ساختمان  -جنس بدنه كشتي -توان قوه محركه -نام كشتي
  .نام و تابعيت و محل اقامت مالك يا مالكين و سهم هر يك از مالكين كشتي

  .گردد در موارد ذيل ثبت كشتي باطل و تابعيت آن سلب مي ):ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتيهاي ايراني( -21ماده  ٤
  .پرچم ايران از بين رفته باشد در صورتيكه شرايط ثبت كشتي و حق برافراشتن -1
  .در صورتيكه كشتي مفقود و يا توسط دزدان دريايي و يا در نتيجه عمليات خصمانه تصرف شده باشد -2
  .در صورتيكه كشتي متالشي شده و از حيز انتفاع افتاده باشد -3
  .در صورتيكه مالك كشتي را رها كرده باشد -4

روز به اداره ثبت كشتيهاي  در موارد فوق سند ثبت و تابعيت كشتي بايد منتها ظرف سي. از دادگاه دريايي به عمل آيد دريانورديبايد توسط سازمان بنادر و  تقاضاي ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتي
 .يا نمايندگان كنسولي ايران مسترد گردد دريانورديسازمان بنادر و 

 



 

  
  BAREBOAT CHARTER REGISTRY OUTبه صورت اجاره كامل  در خارج يثبت كشتيهاي ايران   -6

  .كشتيهاي ثبت شده در ايران كه توسط مالكين آنها به صورت اجاره كامل به مدت حداقل دوسال در اختيار اتباع خارجي قرار مي گيرند
مصوبه براي مدت معين در كشور ديگر به صورت اجاره كامل  كشتيها و شناورهاي ثبت شده در ايران مي توانند مطابق مفاد اين -1

 .ثبت شوند

كشور ثبت كننده شناور به صورت اجاره كامل ، مطابق با قوانين ملي خود مجاز به ثبت شناور به صورت اجاره كامل بوده و توافق  -2
 . صورت پذيرد) ايران ( و پرچم اصلي ) مرجع ثبت كشتيها ( الزم بين پرچم 

مدت ثبت به صورت اجاره كامل بايد مفاد كنوانسيونهايي را كه جمهوري اسالمي ايران به انها ملحق گرديده است،  شناور در -3
 . عالوه بر مقررات پرچم دوم رعايت نمايد

نامه تعليق پرچم . (در مدت ثبت شناور به صورت اجاره كامل ، ثبت شناور مورد نظر در ايران به حالت تعليق درخواهد آمد -4
 .)اس اين دستورالعمل صادر خواهد گرديدبراس

كشتي در زمان ثبت به صورت  اجاره كامل موظف به برافراشتن پرچم كشوري خواهد بود كه به صورت اجاره كامل در آن به  -5
 . ثبت رسيده است

در مدت ثبت شناور به صورت اجاره كامل در كشور ثبت دوم ، امور مربوط به مالكيت ، رهن و ساير معامالت و نقل و انتقال  -6
 . خواهد بود) ايران ( شناور به عهده كشور صاحب پرچم اصلي 

فك رهن كشتي و يا ارائه در صورتيكه كشتي در رهن اشخاص ثالث قرار داشته باشد ، قبل از صدور اجازه ثبت در كشور ديگر ،  -7
 . رضايت كتبي مرتهن ، ضروري مي باشد

 . مداك الزم براي تعليق ثبت شناور براي ثبت آن به صورت اجاره كامل در خارج از كشور به شرح زير مي باشد  -8

  مداك شناسائي اجاره كننده  -1-8
در صورتيكه قرارداد در خارج از كشور . باشد اصل و تصوير قرارداد اجاره كامل كه متضمن مدت اجاره حداقل دو سال -2-8

  .تنظيم و امضا شده باشد، بايد به تائيد نزديكترين نمايندگي جمهوري اسالمي ايران رسيده و ترجمه رسمي آن نيز ارائه شود
  اصل گواهينامه ثبت شناور در ايران  -3-8
   تائيد مقام مجاز ثبت كشور دوم مبني بر پذيرش ثبت اجاره كامل -4-8
تقاضاي كتبي مالك يا مالكان و يا نماينده قانوني آنان مبني بر تعليق ثبت اصلي و ثبت به صورت اجاره كامل در كشور  5-8

  ديگر
تمديد گواهينامه ثبت اجاره كامل پس از تائيد پرچم دوم و دريافت تقاضاي مالك و در صورت تائيد سازمان امكان پذير  -6-8

  . خواهد بود
  . ها و اقدامات الزم مطابق با اين مصوبه بايد توسط مالك و يا نماينده قانوني ايراني اجاره كننده انجام شوددرخواست  -7-8

  :بازنگري   -7

  . اين دستور العمل در صورت لزوم و براساس مقررات و قوانين ملي و بين المللي توسط هيات محترم عامل سازمان قابل بازنگري مي باشد 

 


