
١٣٩٣ تیر ٢٢یکشنبه،
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
۶٩۶شماره ویژه نامه: 

٢٠٢٠٠شماره سال ھفتاد 

قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

٢٣٢۶۵/٢۵۶٩/۴/١٣٩٣شماره
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
) قانون اساسی جمھوری١٢٣ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (٢٢/١٢/١٣٩١ مورخ ٢۵۶٢٩۴/۴٧١۶٠عطف به نامه شماره 

اسالمی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی که با عنوان الیحه بهاسالمی ایران قانون الحاق دولت جمھوری 
 و تأیید شورای محترم نگھبان، به۵/٣/١٣٩٣مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 

پیوست ابالغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٣٧۵١١١٨/۴/١٣٩٣شماره
 راه و شھرسازیوزارت

الحاق ایران «قانون  اسالمی  جمھوری  اساسی  قانون  سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  بهدر  ایران  اسالمی  جمھوری  دولت 
کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکھزار و سیصد و نود و سه

٩/۴/١٣٩٣ مورخ ٢٣٢۶۵/٢۵۶شماره  به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه ۴/۴/١٣٩٣مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
پیوست جھت اجراء ابالغ میگردد.مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و
) موافقتنامه میباشد.١٧ترتیبات مندرج در ماده (

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی
 به دولت جمھوری اسالمی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدھمماده واحده ـ

ملحق ھجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست و سه ماده٢٨/٨/١٣۵۵میالدی (نوامبر یکھزار و نھصد و ھفتاد و شش 
گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

) آن، توسط دولت جمھوری اسالمی ایران٢) ماده (١) کنوانسیون، جزءھای (ت) و (ث) بند (١٨) ماده (١ به موجب بند (ـ١تبصره
اعمال نمیشود.

) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران برای ھرگونه بازنگری یا اصالح کنوانسیون و بازنگری٧٧رعایت اصل ھفتاد و ھفتم (ـ ٢تبصره
) الزامی است.٢١) و (٢٠مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد (

کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی
 ھجری شمسی)٢٨/٨/١٣۵۵ میالدی برابر با ١٩٧۶ نوامبر ١٩(مصوب 

دولتھای عضو این کنوانسیون؛
با تشخیص مطلوبیت تعیین برخی قواعد یکسان مربوط به تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی از طریق توافق؛

تصمیم گرفتهاند بدین منظور کنوانسیونی را منعقد نمایند و در این باره به صورت زیر توافق نمودهاند:
فصل اول ـ حق تحدید

ـ اشخاص محق به محدودکردن مسؤولیت١ماده
مسؤولیت خود را طبق قواعد این کنوانسیون برایـ مالکین کشتی و نجاتدھندگان به نحوی که در ادامه تعریف شدهاند، میتوانند ١

 محدود نمایند.)٢دعاوی دریایی مذکور در ماده (
ـ اصطالح «مالک کشتی» یعنی مالک، اجارهکننده، مدیر و بھرهبردار یک کشتی دریاپیما٢
نجات دھنده یعنی ھر شخص ارائه دھنده خدمات در ارتباط مستقیم با عملیات نجات. عملیات نجات، عملیات موضوع جزءھای (ت)،ـ٣

) را نیز شامل میشود.٢) ماده (١(ث) و (ج) بند (
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کشتی یا نجاتدھنده برای فعل، مسامحه یا تقصیر آن) علیه ھر شخصی اقامه شود که مالک٢ـ اگر ھر یک از دعاوی مقرر در ماده (۴
شخص، مسؤول است، چنین شخصی محق خواھد بود خود را از تحدید مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون، بھرهمند نماید.

خود کشتی نیز خواھد شد.ـ در این کنوانسیون مسؤولیت مالک کشتی شامل مسؤولیت دعوی اقامه شده علیه۵
کنوانسیون، حق بھرهمندی از منافع این کنوانسیون را به ـ بیمهگر مسؤولیت دعاوی مشـمول تحدید مـسؤولیت، طبق قـواعد این ۶

 خواھد داشت.ھمان میزان خود بیمهگزار
ـ عمل استناد به تحدید مسؤولیت، پذیرش مسؤولیت را ایجاب نمیکند.٧

ـ دعاوی مشمول تحدید٢ماده
)، دعاوی زیر، مبنای مسؤولیت ھرچه باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواھند بود:۴) و (٣ـ با رعایت مواد (١

 اموال (از جمله خسارت به تجھیزات لنگرگاھی،(الف) دعاوی مربوط به از دست دادن جان یا جراحت شخصی یا تلف یا خسارت به
حوضچهھا و آبراھھا و وسایل کمک ناوبری)، که در کشتی یا در رابطه مستقیم با عملیات کشتی یا عملیات نجات روی دھد و ضرر و

زیان تبعی ناشی از این موارد
(ب) دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در حمل کاال، مسافرین یا بار آنھا از طریق دریا

که در ارتباط مستقیم با بھرهبرداری از کشتی(پ) دعاوی مربوط به سایر ضرر و زیانھای ناشی از نقض حقوقی غیر از حقوق قراردادی
یا عملیات نجات روی میدھد.

(ت) دعاوی مربوط به باالآوردن، انتقال، منھدم کردن یا بیخطر کردن کشتیای که غرق شده، تبدیل به الشه شده، به گل نشسته یا
از آن اعراض شده از جمله ھر چیزی که در چنین کشتیای وجود دارد یا وجود داشته است.

(ث) دعاوی مربوط به انتقال، منھدم کردن یا بیخطر کردن کاالی کشتی
یا تقلیل ضرر و زیان برای چیزی که شخص مسؤول(ج) دعاوی شخصی غیر از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع 

 کنوانسیون محدود نماید و ضرر و زیان بعدی ناشی از چنین اقداماتی؛میتواند مسؤولیت خود را طبق این
به موجب قرارداد یا به نحو دیگر اقامه شده باشد،)، حتی اگر از طریق اقامه دعوای ثانوی یا جبران خسارت١ـ دعاوی مذکور در بند (٢

) تا حدی که این دعاوی مربوط به١مشمول تحدید مسؤولیت خواھند بود. با این حال، دعاوی مذکور در جزءھای (ت)، (ث) و (ج) ماده (
اجرت به موجب قراردادی با شخص مسؤول باشند، مشمول تحدید مسؤولیت نخواھند شد.

ـ دعاوی مستثنی از تحدید٣ماده
قواعد این کنوانسیون نسبت به موارد زیر اعمال نخواھد شد:
(الف) دعاوی برای نجات یا حقالسھم در خسارت مشترک

(ب) دعاوی برای خسارت آلودگی نفتی به معنی مذکور در کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
) یا ھر اصالحیه یا تشریفات (پروتکل) آن که الزماالجراء باشد؛٨/٩/١٣۴٨ (١٩۶٩ نوامبر ٢٩مورخ 

(پ) دعاوی مشمول ھر کنوانسیون بینالمللی یا قوانین و مقررات ملی حاکم بر تحدید مسؤولیت یا ممنوعیت تحدید مسؤولیت
خسارات اتمی

(ت) دعاوی علیه مالک کشتی اتمی برای خسارات اتمی
(ث) دعاوی مستخدمان مالک کشتی یا نجاتدھنده که وظایف آنھا مرتبط با کشتی یا عملیات نجات است از جمله دعاوی ورثه آنھا،
بستگان یا سایر اشخاصی که حق طرح چنین دعاویای را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بین مالک کشتی یا
نجاتدھنده و چنین مستخدمانی، مالک کشتی یا نجاتدھنده محق بر تحدید مسؤولیت خود در رابطه چنین دعاویای نباشد، یا اگر او

) باشد.۶توسط قانون مزبور تنھا مجاز به تحدید مسؤولیت خود تا میزانی بیش از میزان مقرر در ماده (
ـ رفتار مانع از تحدید۴ماده

شخص مسؤول، از حق تحدید مسؤولیت خود برخوردار نخواھد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زیان از فعل یا ترک فعل شخصی وی که
با قصد ایجاد چنین ضرر و زیانی ارتکاب یافته یا از روی بیاحتیاطی یا علم به این که میتوانسته است به چنان ضرر و زیانی منتج

گردد، ناشی شده باشد.
 ـ دعاوی متقابل۵ماده

است، دعوایی علیه خواھان داشته باشد کهدر مواردی که شخصی که محق بر تحدید مسؤولیت به موجب قواعد این کنوانسیون
ناشی از ھمان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنھا در مقابل یکدیگر تھاتر میشود و مفاد این کنوانسیون تنھا نسبت به مازاد ـ اگر وجود

داشته باشد ـ اعمال خواھد شد.
فصل دوم ـ حدود مسؤولیت

 ـ حدود عمومی۶ماده
)، که در ھر واقعه معینی ایجاد میشود، به نحو زیر محاسبه خواھد٧ـ حدود مسؤولیت برای دعاویای غیر از موارد مذکور در ماده (١

شد:
(الف) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا جراحت شخصی:

 تن بیشتر نباشد.۵٠٠ واحد محاسبه برای کشتیای که ظرفیت آن از ٠٠٠/٣٣٣) ١(
) ذکر شد:١) برای کشتیای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (٢(

 واحد محاسبه برای ھر تن۵٠٠ تن، ٠٠٠/٣ تا ۵٠١از 
 واحد محاسبه برای ھر تن٣٣٣ تن، ٠٠٠/٣٠ تا ٠٠١/٣از 
 واحد محاسبه برای ھر تن٢۵٠ تن، ٠٠٠/٧٠ تا ٠٠١/٣٠از 

 واحد محاسبه برای ھر تن١۶٧ تن، ٠٠٠/٧٠بیشتر از 
(ب) در مورد ھر دعوای دیگر:

 تن بیشتر نباشد،۵٠٠ واحد محاسبه برای کشتیای که ظرفیت آن از ٠٠٠/١۶٧) ١(
) ذکر شد:١) برای کشتیای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (٢(

 واحد محاسبه برای ھر تن١۶٧ تن، ٠٠٠/٣٠ تا ۵٠١از 
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 واحد محاسبه برای ھر تن؛ و١٢۵ تن، ٠٠٠/٧٠ تا ٠٠١/٣٠از 
 واحد محاسبه برای ھر تن٨٣ تن، ٠٠٠/٧٠بیشتر از 

)، برای پرداخت دعاوی مذکور در آن جزء به طور کامل، کافی نباشد مقدار١ـ در مواردی که میزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (٢
) قابل وصول خواھد١) برای پرداخت مابهالتفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (١محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (

) در یک ردیف قرار١بود و چنین مابهالتفاوت پرداخت نشدهای، از نظر قابلیت تقویمی، با دعاوی مذکور به موجب جزء (ب) بند (
میگیرد.

)، یک دولت عضو میتواند در قانون ملی٢ـ با این حال، بدون لطمه به حق دعاوی از دست دادن جان یا جراحات شخصی طبق بند (٣
خود مقرر دارد که دعاوی در مورد خسارت به تجھیزات لنگرگاھی، حوضچه و آبراھھا و وسایل کمک ناوبری چنین تقدمی را بر سایر

) به نحوی که توسط قانون مزبور مقرر میشود، خواھد داشت.١دعاوی به موجب جزء (ب) بند (
انجام نمیدھـد یا در مورد ھر نجاتدھندهای که تنھا برـ حدود مسؤولیت برای ھر نجاتدھندهای که از ھیچگونه کشتی عملیات ۴

 تن محاسبه١۵٠٠یا در مورد آنچه که او خدمات نجات را برای آن انجام میدھد، برمبنای ظرفیت روی کشتی عملیات انجام میدھد
خواھد شد.

)١قواعد اندازهگیری ظرفیت مندرج در ضمیمه ( ـ از نظر این کنوانسیون، ظرفیت کشتی، ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق ۵
) میباشد.١٣۴٨ (١٩۶٩گیری ظرفیت کشتیھا مصوب کنوانسیون بینالمللی در مورد اندازه

ـ حد برای دعاوی مسافر٧ماده
ـ در مورد دعاوی ناشی از ھر واقعه معین برای از دست دادن جان مسافرین کشتی یا جراحت شخصی آنھا، حد مسؤولیت مالک آن١

حمل است، امامحاسبه ضرب در تعداد مسافرینی خواھد بود که کشتی طبق گواھینامه آن مجاز به واحد ۶۶۶/۴۶کشتی به میزان 
 میلیون واحد محاسبه نخواھد بود.٢۵این میزان بیش از 

 یک کشـتی» یعـنی ھر دعوای اقامه شـدهـ از نظر این ماده، «دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی به مسافرین٢
توسط شخص حملشده در آن کشتی یا از طرف او:

(الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، یا
(ب) که با رضایت متصدی حمل، ھمراه یک وسیله نقلیه یا حیوانات زندهای است که تحت پوشش قرارداد حمل کاال ھستند.

 ـ واحد محاسبه٨ماده
) «حق برداشت ویژه» به گونه تعریف شده توسط صندوق بینالمللی پول است. مقادیر مذکور٧) و (۶ـ واحد محاسبه مذکور در مواد (١

) باید به پول رایج ملی کشوری که در آنجا تحدید مسؤولیت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رایج در٧) و (۶در مواد (
تاریخی که صندوق تحدید باید تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، یا تضمینی ارائه شده باشد که به موجب قوانین و
مقررات آن کشور معادل چنین پرداختی باشد، تبدیل شود. ارزش پول ملی ھر دولت عضوی که عضو صندوق بینالمللی پول است،
برحسب حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورداستفاده صندوق بینالمللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معامالت آن
معمول است، محاسبه خواھد شد. ارزش پول ملی ھر دولت عضوی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست بر حسب حق پرداخت

ویژه، طبق روش تعیینشده توسط آن دولت عضو محاسبه خواھد شد.
) را نمیدھد میتوانند در١ـ با این حال، آن دولتھایی که عضو صندوق بینالمللی پول نیستند و قانون آنھا اجازه اعمال مفاد بند (٢

زمان امضاء ، بدون قید تحدید تعھد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا در زمان تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا در ھر زمانی بعد از
موارد مزبور، اعالم نمایند که حدود مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون که باید در سرزمینھای آنھا اعمال شود، به ترتیب زیر تعیین

خواھد شد:
) به میزان زیر:۶) ماده (١(الف) در مورد جزء (الف) بند (

 تن باشد.۵٠٠ میلیون واحد پولی برای کشتیای که ظرفیت آن کمتر از ۵) ١(
) ذکر شد:١) برای کشتیای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (٢(

 واحد پولی برای ھر تن۵٠٠/٧ تن، ٠٠٠/٣ تا ۵٠١از 
 واحد پولی برای ھر تن٠٠٠/۵ تن، ٠٠٠/٣٠ تا ٠٠١/٣از 
 واحد پولی برای ھر تن؛ و٧۵٠/٣ تن، ٠٠٠/٧٠ تا ٠٠١/٣٠از 

 واحد پولی برای ھر تن۵٠٠/٢ تن، ٠٠٠/٧٠بیشتر از 
)، به میزان زیر:۶) ماده (١(ب) در مورد جزء (ب) بند (

 تن،۵٠٠ میلیون واحد پولی برای کشتیای با ظرفیت کمتر از ٢۵) ١(
) ذکر شده است:١) برای کشتیای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (٢(

 واحد پولی برای ھر تن۵٠٠/٢ تن، ٠٠٠/٣٠ تا ۵٠١از 
 واحد پولی؛ برای ھر تن؛ و٨۵٠/١ تن، ٠٠٠/٧٠ تا ٠٠١/٣٠از 

 واحد پولی برای ھر تن٢۵٠/١ تن، ٠٠٠/٧٠بیش از 
کشتی طبق گواھینامه آن مجاز به حمل استکه  واحد پولی ضرب در تعداد مسافرینی٠٠٠/٧٠)، میزان ٧) ماده (١(پ) در مورد بند (

 میلیون واحد پولی نمیباشد.٣٧۵اما بیش از 
)، به ترتیب در مورد جزءھای (الف) و (ب) این بند اعمال میشود.۶) ماده (٣) و (٢بندھای (

) به پول٢) معادل شصت و پنج و نیم میلیگرم طال با عیار نھصد در ھزار است. تبدیل مقادیر موضوع بند (٢ـ واحد پولی موضوع بند (٣
ملی طبق قانون دولت مربوط انجام خواھد گرفت.

) به چنان روشی عمل خواھد شد که تا حد امکان در پول رایج دولت٣) و تبدیل مذکور در بند (١ـ محاسبه مذکور در جمله آخر بند (۴
) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بیان شده است. دولتھای عضو٧) و (۶عضو، نشانگر ھمان ارزش واقعی مقادیر مذکور در مواد (

) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قید تحدید تعھد در مورد تنفیذ،٣) یا نتیجه تبدیل مذکور در بند (١روش محاسبه به موجب بند (
امین اسناد اطالع) و ھر زمان که تغییری در ھر یک از آنھا رخ دھد، به١۶ھنگام تسلیم سند موضوع ماده (پذیرش یا تصویب، یا 

خواھند داد.
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ـ جمع دعاوی٩ماده
) در مورد مجموع ھمه دعاوی که از ھر واقعه معینی ناشی میشود به صورت زیر اعمال۶ـ حدود مسؤولیت تعیین شده طبق ماده (١

خواھد شد:
) و ھر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص،١) ماده (٢(الف) علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (

مسؤول ھستند؛ یا
یا نجاتدھندگانی که از چنین کشتیای عملیات(ب) علیه مالک کشتیای که از آن کشتی خدمات نجات ارائه میگردد و نجاتدھنده

، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول ھستند.انجام میدھند و ھر شخصی که برای فعل
(پ) علیه نجاتدھنده یا نجاتدھندگانی که از کشتی عملیات انجام نمیدھند یا کسانی که فقط در کشتی عملیات انجام میدھند
یا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و ھر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا

اشخاص، مسؤول ھستند.
)، در مورد مجموع تمام دعاوی موضوع آن ماده که ممکن است در ھر واقعه معینی ایجاد٧ـ حدود مسؤولیت معین شده طبق ماده (٢

) و ھر شخصی که برای فعل،٧) در رابطه با کشتی موضوع ماده (١) ماده (٢شده باشد علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (
مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول ھستند، اعمال خواھد شد.

ـ تحدید مسؤولیت بدون تشکیل صندوق تحدید١٠ماده
)، تحدید مسؤولیت میتواند مورداستناد قرار گیرد. با این حال، یک١١ـ به رغم تشکیل نشدن صندوق تحدید به نحو مذکور در ماده (١

اقامه تحدید  مشمول  مطالبه  اجرای  برای  آن  دادگاهھای  در  دعوایی  وقتی  که  دارد  مقرر  خود  ملی  قانون  در  میتواند  عضو  دولت 
میشود، شخص مسؤول تنھا درصورتی میتواند به حق تحدید مسؤولیت استناد کند که صندوق تحدید طبق مفاد این کنوانسیون

تشکیل شده باشد یا در زمان استناد به حق تحدید مسؤولیت، ایجاد شود.
) به ھمین نسبت اعمال خواھد شد.١٢ـ اگر تحدید مسؤولیت بدون ایجاد صندوق تحدید مورد استناد قرار گیرد، مفاد ماده (٢
ـ تشریفات اجرایی ناشی از قواعد این ماده طبق قانون ملی دولت عضوی که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعیین خواھد شد.٣

فصل سوم ـ صندوق تحدید
ـ ایجاد صندوق١١ماده
ـ ھر شخصی که مسؤولیت او مورد ادعاست میتواند در رابطه با دعاوی مشمول تحدید، صندوقی نزد دادگاه یا مرجع صالح دیگر در١

) به ھمراه٧) و (۶ھر دولت عضوی که در آنجا جریان رسیدگی برقرار گردیده است، ایجاد کند. صندوق به مبلغ مقادیر مذکور در مواد (
ھای مالی آن ـ آنگونه که در مورد دعاویای که شخص مزبور برای آنھا ممکن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاریخھزینه

برایوقوع حادثه منجر به مسؤولیت تا تاریخ ایجاد صندوق، ایجاد خواھد شد. ھر صندوقی که به این شکل ایجاد شده است، تنھا 
 گیرد، قابل مراجعه خواھد بود.پرداخت در دعاویای که درخصوص آنھا، تحدید مسؤولیت میتواند مورداستناد قرار

ـ صندوق میتواند از طریق تودیع مبلغ معین، یا ارائه تضمین قابلقبول به موجب قوانین و مقررات دولت عضوی که صندوق در آنجا٢
ایجاد شده است و از سوی دادگاه یا دیگر مقام صالح کافی محسوب شده است، تشکیل شود.

) یا بیمهگر او ایجاد شده است،٩) ماده (٢یا بند () ١(ـ صندوقی که توسط یکی از اشخاص مذکور در جزءھای (الف)، (ب) یا (پ) بند٣
)، ایجاد شده است.٢) یا بند (١توسط تمام اشخاص مذکور در جزءھای (الف)، (ب) یا (پ) بند (چنین تلقی خواھد شد که به ترتیب

ـ توزیع وجه صندوق١٢ماده
) بین خواھانھا به نسبت سھم دعاوی اثبات شده آنھا علیه٧) و ماده (۶) ماده (٣) و (٢)، (١وجه صندوق، با رعایت مفاد بندھای (ـ١

صندوق، توزیع خواھد شد.
را حل و فصل نماید. چنین شخصی از طریقـ اگر پیش از توزیع وجه صندوق، شخص مسؤول یا بیمهگر او، دعوی علیه صندوق٢

شکل خسارت او جبران شده است میتوانسته به موجب این کنوانسیون بھرهمند شود،جانشینی، حقوقی را که شخصی که بدین
تا میزانی که پرداخت کرده است، به دست خواھد آورد.

) تنھا تا حدودی که جانشینی مزبور به موجب قانون ملی حاکم تجویز شده است میتواند توسط٢ـ حق جانشینی مقرر در بند (٣
اشخاصی غیر از اشخاص فوقالذکر در مورد ھر میزان غرامتی که آنھا ممکن است پرداخت کرده باشند، نیز اعمال شود.

ـ درصورتی که شخص مسؤول یا ھر شخص دیگری اثبات کند که او در تاریخی مؤخر مجبور به پرداخت تمام یا بخشی از چنین۴
) به دست آورد اما٣) و (٢میزانی از غرامت ـ که در رابطه با آن چنین شخصی میتوانسته حق جانشینی را در اجرای بندھای (

غرامت قبل از تقسیم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواھد بود، دادگاه یا مرجع صالح دیگر کشوری که صندوق در آنجا ایجاد
شده است میتواند دستور دھد که به طور موقت مبلغی کافی کنار گذاشته شود تا چنین شخصی را قادر سازد در آن تاریخ مؤخر

دعوی خود را علیه صندوق به اجراء گذارد.
ـ ممنوعیت سایر اقدامات١٣ماده
) تشکیل شده است، ھر شخصی که دعوایی را علیه صندوق مطرح کرده باشد، از١١ـ در مواردی که صندوق تحدیدی طبق ماده (١

اعمال ھر حقی در رابطه با چنین دعوایی علیه سایر داراییھای شخصی که صندوق توسط او یا از طرف او تشکیل شده است،
ممنوع خواھد شد.

اموال متعلق به شخصی که از طرف او صندوق) ایجاد شد، ھر کشتی یا سایر١١ـ پس از این که صندوق تحدیدی طبق ماده (٢
تشکیل شده است، در قلمرو تحت صالحیت دولت عضوی که دعوایی علیه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقیف یا ضبط شده

دیگر دولت مزبور آزاد شود. با این حال،باشد یا ھر تضمینی داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه یا مقام صالح 
 میگیرد که صندوق تحدید در یکی از محلھای زیر ایجاد شده باشد:آزادسازی مزبور ھمواره درصورتی مورد حکم قرار

(الف) در بندری که واقعه رخ داده است، یا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولین بندر ورود پس از واقعه؛ یا
(ب) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی، در بندر محل پیاده شدن؛ یا

(پ) در مورد خسارت به کاال؛ در بندر تخلیه؛ یا
(ت) در کشوری که توقیف انجام شده است.

) تنھا درصورتی اعمال خواھد شد که خواھان بتواند دعوایی را علیه صندوق تحدید نزد دادگاه ادارهکننده آن٢) و (١ـ قواعد بندھای (٣
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صندوق اقامه کند و وجه صندوق عمالً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابلانتقال باشد.
ـ قانون حاکم١۴ماده

با رعایت مفاد این فصل قانون دولت عضوی که صندوق در آن ایجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ایجاد صندوق تحدید و توزیع وجه
آن و تمامی آئینھای کاری مرتبط با آن خواھد بود.

فصل چھارم
ـ حیطه شمول١۵ماده
) در پی تحدید مسؤولیت خود نزد دادگاه یک دولت عضو یا در پی تحصیل١ـ این کنوانسیون ھنگامی که ھر شخص موضوع ماده (١

 ایناز ھرگونه تضمین ارائهشده در قلمرو صالحیت چنین دولتی است، اعمال خواھد شد. باآزادسازی کشتی یا مال دیگر یا رفع اثر 
) را که در زمان استناد به قواعد این کنوانسیون نزد دادگاه ھای آن دولت،١حال، ھر دولت عضوی میتواند ھر شخص موضوع ماده (

محل اقامت دائمی وی در دولتی عضو نیست، یا محل اصلی فعالیت تجاری او در دولت عضو نیست یا ھر کشتیای که در رابطه با آن،
حق تحدید مسؤولیت مورداستناد قرار میگیرد یا آزادسازی آن درخواست میشود و در زمان مشخص شده در باال پرچم آن دولت عضو

را برمیافرازد، کالً یا جزئاً از اعمال این کنوانسیون مستثنا نماید.
ـ یک دولت عضو میتواند از طریق مقررات خاص در قانون ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد شناورھایی که٢

دارای شرایط زیر باشند اعمال شود:
(الف) طبق قانون آن دولت، کشتیھایی که برای دریانوردی در آبراھھای درون سرزمینی درنظر گرفته شدهاند؛

 تن٣٠٠(ب) کشتیھای کمتر از 
دولت عضوی که از گزینه مقرر در این بند استفاده میکند، امین اسناد را از حدود مسؤولیت تصویب شده در قوانین و مقررات ملی

خود یا این موضوع که حدودی وجود ندارد، آگاه خواھد نمود.
مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد دعاوی ناشی ازـ یک دولت عضو میتواند از طریق مقررات خاص در قوانین ملی، نظام تحدید ٣

ھیچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتھای عضو دیگر را دربرنمیگیرد.مواردی اعمال شود که آن موارد به
ـ دادگاه ھای یک دولت عضو در موارد زیر، این کنوانسیون را در مورد کشتیھایی که برای حفاری ساخته یا سازگار شده، یا مشغول۴

حفاری ھستند، اعمال نخواھند نمود:
) مقرر شده۶(الف) اگر آن دولت به موجب قوانین و مقررات ملی خود حد باالتری از مسؤولیت نسبت به آنچه به نحو دیگر در ماده (

است، تعیین نموده باشد.
(ب) اگر آن دولت، عضو یک کنوانسیون بینالمللی شده باشد که نظام مسؤولیت در مورد چنین کشتیھایی را تنظیم میکند.

درخصوص موردی که جزء (الف) نسبت به آن اعمال میشود آن دولت عضو، طبق آن امین اسناد را مطلع خواھد نمود.
 ـ این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواھد شد:۵

(الف) وسایل نقلیهای که بر روی بالشتکھای بادی حرکت میکنند.
(ب) سکوھای شناور ساخته شده به منظور اکتشاف یا استخراج منابع طبیعی بستر یا زیربستر دریا

فصل پنجم ـ مقررات نھایی
ـ امضاء ، تصویب و الحاق١۶ماده
) در مقر سازمان مشورتی دریایی بین دولتی١٠/١٠/١٣۵۶(١٩٧٧ دسامبر ٣١) تا ١٢/١١/١٣۵۵ (١٩٧٧ فوریه ١ـ این کنوانسیون از ١

(که از این پس «سازمان» نامیده میشود) برای امضاء توسط تمام دولتھا و پس از آن برای الحاق مفتوح خواھد بود.
ـ کلیه دولتھا میتوانند به وسیله یکی از راھھای زیر عضو به این کنوانسیون شوند:٢

(الف) امضاء بدون قید تحدید تعھد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
تصویب؛ یا(ب) امضاء منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا

(پ) الحاق
 دبیرکل سازمان (که از این پس «دبیرکل» نامیدهـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تودیع سندی رسمی دال بر این امر، نزد٣

میشود) نافذ خواھد شد.
ـ الزماالجراء شدن١٧ماده
دوازده دولت آن را بدون قید تحدید تعھد در موردـ این کنوانسیون در اولین روز ماه متعاقب یک سال پس از تاریخی که در آن تاریخ،١

یا اسناد الزم برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، الزماالجراء خواھدباشند تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضاء کرده
شد.
الزماالجراءشدن آن، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یاـ برای دولتی که پس از تحقق شرایط الزماالجراءشدن کنوانسیون اما قبل از تاریخ ٢

پذیرش،، یا بدون قید تحدید تعھد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن را امضاء میکند، تنفیذ، الحاق به این کنوانسیون را تودیع میکند
تصویب، در تاریخ الزماالجراءشدن کنوانسیون یا در اولین روز ماهتصویب یا الحاق یا امضاء بدون قید تحدید تعھد در مورد تنفیذ، پذیرش یا

پس از نودمین روز پس از تاریخ امضاء یا تودیع سند، تاریخ ھر کدام مؤخر باشد، نافذ خواھد شد.
ـ برای ھر دولتی که متعاقباً عضو این کنوانسیون میشود، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای نود روز بعد از تاریخی که چنین٣

دولتی سند خود را تودیع میکند، الزماالجراء خواھد شد.
تصویب میکنند یا به آن ملحق میشوند، اینـ در مورد روابط بین دولتھایی که این کنوانسیون را تنفیذ میکنند، میپذیرند یا ۴

بینالمللی مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان کشتیھای دریاپیما، تصویب شده درکنوانسیون کنوانسیون جایگزین و ملغیکننده
) و کنوانسیون بینالمللی یکسانسازی قواعد خاص مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان١٨/٧/١٣٣۶ (١٩۵٧ اکتبر ١٠در تاریخ بروکسل

) میباشد.٣/۶/١٣٠٣ (٢۵/٨/١٩٢۴شناورھای دریاپیما، امضاء شده در بروکسل در تاریخ 
ـ قیود تحدید تعھد١٨ماده
)١ـ ھر دولتی در زمان امضاء ، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میتواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزءھای (ت) و (ث) بند (١

 مجاز نخواھد بود.در نظر بگیرد. ھیچگونه قید تحدید تعھد دیگری نسبت به مقررات ماھوی این کنوانسیون)، قید تحدید تعھد ٢مـاده (
تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد.ـ قیود تحدید در نظر گرفته شده به ھنگام امضاء ، منوط به تصدیق در زمان٢
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ـ ھر دولتی که قید تحدید تعھدی نسبت به این کنوانسیون در نظر گرفته است میتواند در ھر زمانی به وسیله اطالعیهای خطاب به٣
دبیرکل از آن صرفنظر نماید. چنین صرفنظری در تاریخی که اطالعیه دریافت شده است، نافذ خواھد شد. اگر اطالعیه حاکی از این
باشد که صرفنظر از قید تحدید تعھد در تاریخ معین شده در اطالعیه نافذ میشود و چنین تاریخی دیرتر از تاریخ دریافت اطالعیه توسط

دبیرکل باشد، صرفنظر کردن در چنین تاریخ مؤخری نافذ خواھد شد.
ـ فسخ عضویت١٩ماده
ـ یک دولت عضو میتواند در ھر زمانی بعد از یک سال از تاریخی که کنوانسیون برای آن دولت الزماالجراء شده است، عضویت خود را١

در کنوانسیون فسخ نماید.
ـ فسخ عضویت با تودیع سندی نزد دبیرکل نافذ خواھد شد.٢
ـ فسخ عضویت در اولین روز ماه بعد از سپری شدن یک سال از تاریخ تودیع سند، یا بعد از دوره طوالنیتری که ممکن است در سند٣

ذکر شده باشد، نافذ خواھد شد.
ـ بازنگری و اصالح٢٠ماده
سازمان برگزار شود.ـ فراھمایی (کنفرانسی) به منظور بازنگری یا اصالح این کنوانسیون میتواند به وسیله١
 به درخواست حداقل یک سوم دولتھای عضوـ سازمان، فراھمایی دولتھای عضو این کنوانسیون برای بازنگری یا اصالح آن را بنا٢

تشکیل خواھد داد.
پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شود، چنین فرضـ بعد از تاریخ الزماالجراء شدن اصالحیه این کنوانسیون، ھر سندی که جھت تنفیذ،٣

شده اعمال خواھد شد، مگر این که خالف آن در سند تصریح شود.میشود که در مورد کنوانسیون اصالح
ـ بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی٢١ماده
) ماده٢) و بند (٧) و (۶)، سازمان میتواند فراھمایی را تنھا به منظور تغییر مقادیر مشخص شده در مواد (٢٠ـ با وجود مفاد ماده (١
این ماده) ٣) و (٢) طبق بندھای (٨) ماده (٢) و (١) یا جایگزینکردن واحدھای دیگری با یک یا ھر دو واحد تعریف شده در بندھای (٨(

میزان قابلمالحظهای تغییر کرده باشد.برگزار نماید. تغییر مقادیر تنھا زمانی انجام خواھد شد که ارزش مقادیر مزبور به
ـ سازمان، فراھمایی مزبور را حسب درخواست حداقل یک چھارم دولتھای عضو برگزار خواھد کرد.٢
در٣ رأیدھنده  و  حاضر  عضو  دولتھای  سوم  دو  اکثریت  بھوسیله  دیگر  واحدھای  با  واحدھا  جایگزینی  یا  مقادیر  تغییر  به  تصمیم  ـ 

فراھمایی مزبور اتخاذ خواھد شد.
بعد از الزماالجراءشدن اصالحیه تودیع کند،ـ ھر دولتی که سند خود مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون را۴

کنوانسیون اصالح شده را اعمال خواھد کرد.
ـ تودیع٢٢ماده
ـ این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواھد شد.١
ـ دبیر کل باید:٢

تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی دعوت شده(الف) نسخهھای مصدّق این کنوانسیون را به تمام دولتھایی که به حضور در فراھمایی
ملحق شده است ارسال نماید.بودند و به ھر دولت دیگری که به این کنوانسیون

(ب) به تمام دولتھایی که این کنوانسیون را امضاء کردهاند یا به آن ملحق شدهاند، موارد زیر را اطالع دھد:
) ھر امضای جدید و ھر تودیع سند و ھر قید تحدید تعھد در نظر گرفته شده نسبت به آن به ھمراه تاریخ این موارد١(
) تاریخ الزماالجراءشدن این کنوانسیون یا ھر اصالحیه آن٢(
) ھر فسخ عضویت در این کنوانسیون و تاریخی که فسخ عضویت نافذ میگردد.٣(
)٢١) یا (٢٠) ھر اصالحیه مصوب طبق مواد (۴(
) ھر مکاتبه صادرشده به موجب ھر یک از مواد این کنوانسیون۵(
ـ به محض الزماالجراءشدن این کنوانسیون یک نسخه اصل تأییدشده آن، توسط دبیرکل به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت٣

 منشور سازمان ملل متحد ارسال خواھد شد.١٠٢و انتشار طبق ماده 
ـ زبانھا٢٣ماده

یکسان اعتبار  از  متون  ھمه  که  اسپانیایی  و  روسی  فرانسوی،  انگلیسی،  زبانھای  به  واحد  اصلی  نسخه  یک  در  کنوانسیون  این 
برخوردارند تدوین شده است.

(بیست و ھشتم آبان یکھزار و سیصد و پنجاه واین کنوانسیون در لندن به تاریخ نوزدھمین روز نوامبر یکھزار و نھصد و ھفتاد و شش
پنج) تنظیم شد.

، این کنوانسیون را امضاء نمودهاند.در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شدهاند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز

 به تأیید شورای۴/۴/١٣٩٣دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکھزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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