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 پيشگفتار

در عر ه بين المللي ترین نوع فمل و نال فمل و نال دریایي یكي از شاوق فمل و نال بار و مسا ر و ا لي

شود و جا ميالمللي جابهها و کشتيراني بيناز طریق آبدر د کااها  26فدود  در تاارت بين المللي . امروزهاست

وابستگي جدي به فمـل و ناـل دریـایي دارد و چـرا تاـارت       ،المللگفته شود تاارت بين گزا  نخواهد بود اگر

 ایستد.باز ميجهاني بدون فمل و نال دریایي از فرکت 

بـه   نيـاز  ،دریـایي  فمـل و ناـل  دهنده تشكيل هايارتباط تمامي بخش ناگفته پيداست که براي تنظيم بهينه

 کننـدگان کـاا و  ا لي )اعم از ارسـال  نفعانفمل و ذي متصدیان ها و روابط بيناست که هم مسؤوليت قواعدي

 ،دریـانوردان  ویـهه ، بـه بخش این شاغل در روي انسانيني فمایت از فاوق کاا( را تبيين کند و هم براي  افبان

 عر ـه  هـا و  عـاان  کشتي که محلي اولين عنوان به هر کشور بنادر ،را بنماید. از سوي دیگر ازم هايبينيپيش

بـه همـراه    بنادر در دهيخدمات سرعت و اي برخوردارند و سهولتویهه شوند از اهميتمي وارد آن تاارت دریایي

کشـور خواهـد    ها به بنـادر و توسـعه اقتصـادي   کشتي جوب در سزایيبه ناش ،اماکن در این امنيت کا ي و ایمني

 . داشت

ماررات مرتبط با فمل و نال دریایي که در ابتدا عمومـاز بحـا اخـو    قوانين و خصوص واع  در ساباه تانيني

در واقع بـا   گردد.ميهاري شمسي باز 5566سال  و بههاي ابتدایي قانونگواري به سال است عوارض بندري بوده

توجه به موقعيت جغرا يایي ایران که در مسير کریدور شمال بـه جنـوب قـرار دارد تصـوی  مارراتـي بـراي امـر        

نمود. از اولين ماررات مهمي که در خصوص ورود و امري اجتناب ناپویر مي ، ادرات و واردات و نيز ترانزیت کاا

بـه تصـوی     5556نامه بندرهاي ایران نام برد کـه در سـال   توان از آیينصوی  رسيد ميخروج کاا در بنادر به ت

 5276) 5552باشـد. در سـال   کماکان قابل اجراء مـي  سال 16پس از  اي از آن،وزیران رسيد و بخش عمدههيأت

ي بـه منظـور   المللي مهم متأثر از جنـ  جهـاني دوم، تشـكيل سـازمان مسـتال     ميالدي( با توجه به تحوات بين
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بـه سـازمان    5516)که در سـال  « سازمان بنادر و کشتيراني»عنوان  بامدیریت فمل و نال و کشتيراني بازرگاني 

 بنادر و دریانوردي تغيير نام یا ت( به تصوی  قانونگوار رسيد.

 ماررات مهم و مانـدگاري در عر ـه مسـابل بنـدري و دریـایي ایـران      قوانين و شاهد تصوی  ، چهلدر دهه 

(، قـانون اختيـارات مـالي و اسـتخدامي سـازمان بنـادر و کشـتيراني و        5515) هستيم؛ از جمله قانون دریایي ایران

قـرارداد   6(، قـانون الحـاق بـه    5511نامه سازمان بنـادر و کشـتيراني )  آیين ،(5511تشكيل گارد بنادر و گمرکات)

  .(5511المللي دریایي)بين

(، ماـررات مهمـي   5515نامـه اجرایـي آن)  ( و آیـين 5516)مصـوب   رکـي نيـز قـانون امـور گم    پنااهدر دهه 

قـانون  »بـا تصـوی     5511و در سـال   کـرد بينـي  خصوص ورود و خروج و نگهداري کاا در بنادر کشور پـيش در

هـاي  هـاي نفتـي ناشـي از  عاليـت    ، ماابله بـا آلـودگي  «هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتيففاظت دریا و رودخانه

، قانون دیگري جایگزین 5512برعهده سازمان بنادر و کشتيراني)دریانوردي( قرار گر ت. هرچند در سال  کشيراني

هـاي ناشـي از  عاليـت کشـتيراني بـا الحـاق       شد، اما ناش سازمان مزبور در ماابله بـا آلـودگي   5511قانون سال 

، تحدیـد  OPRCهـاي مارپـل،   المللـي متعـدد، نظيـر کنوانسـيون    هاي بـين جمهوري اسالمي ایران به کنوانسيون

 تري ادامه یا ت.تر و گسترده( به طور جديCLCمسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي)

نـام   ،المللـي المللي دریایي، چهار کنوانسيون به عنوان ارکان کشتيراني تااري بينهاي بيناز ميان کنوانسيون

هـا را اجـرا   کنوانسيون یادشده ملحق شـده اسـت و مفـاد آن    ري اسالمي ایران به هر چهارشود که جمهوبرده مي

 کنوانسيون عبارتند از: 1کند. این مي

( و 61/5265 ها)موسوم به کنوانسيون مارپـل المللي جلوگيري از آلودگي دریا ناشي از کشتيکنوانسيون بين-5

 هر شش اميمه این کنوانسيون

 مللي جان اشخاص در دریا)موسوم به کنوانسيون سواس(الکنوانسيون بين-9

)موسوم به کنوانسيون  و نگهباني دریانوردان المللي استانداردهاي آموزشي،  دور گواهينامهکنوانسيون بين-5

STCW) 

 (MLCنامه کار دریایي)موسوم به کنوانسيون مااوله -1

جایگـاه ایـران در منطاـه،    بـا توجـه بـه    ساله و  هشتپس از پيروزي اناالب اسالمي و پایان جن  تحميلي 

سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان نماینده دولت جمهوري اسالمي ایران فضـور  عـال و ارزشـمندي در ماـامع     

رم  ( داشته است. جمهوري اسالمي ایران امن ناشIMOالمللي دریانوردي)بين هـاي  آ ریني در ایااد قواعـد و نـر

المللـي دریـایي نيـز    ها کنوانسيون بينالمللي دریانوردي، به دههاي مختلف سازمان بينکميته المللي دریایي دربين

هاي کشـتيراني بازرگـاني خـود در سـطح معيارهـاي      ملحق شده است تا از این طریق با ارتااي سطح  ني  عاليت

اي مهـم و تأثيرگـوار در  ـنعت    المللي، بتواند در منطاه خاورميانه و  راتر از آن، بـه عنـوان یكـي از کشـوره    بين

 . شودالمللي مطرح کشتيراني بين
، دستيابي مطمئن و آسـان بـه   در مواوعات مختلف و بعضاز متعارض ، پراکندهشمارواع و تصوی  قوانين بي

سازد؛ امن آنكه شرط ازم تحاـق فاکميـت قـانون آن اسـت کـه      افكام و ماررات معتبر را براي اجرا دشوار مي
تـدوین و تناـيح قـوانين و ماـررات، امـري      لـوا  اليف به  ورت شفا  و بدون تناقض مشخص شود. فاوق و تك
شـود  از قوانين و ماررات معتبر، زمينه اجراي مؤثر آنها  راهم مي یا تن آگاهياست که در پرتو آن و با  گریزناپویر
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یـا تن کمبودهـا و   بـا  تـوان  مـي تياـه  در ناي بر یا تن نااط اعف و قوت آنها خواهد بـود و  و در گام بعد، مادمه
ا الح و تكميـل آنهـا همـت     برايالمللي همگام با اقتضابات و تحوات ملي و بين ،هاي قوانين و مارراتکاستي

تدوین و  زمينه و با توجه به تكليف قانوني دربر این اساس  .توسعه کشور برداشترشد و گماشت و گامي در جهت 
با همكاري مشترک معاونت فاوقي ریيس جمهور )معاونت تدوین، تنايح ماموعه فاار، تنايح قوانين و ماررات، 

تهيه و بـه مخاطبـان ارجمنـد و     ،سازمان بنادر و دریانورديو و انتشار قوانين و ماررات( و وزارت راه و شهرسازي 
و تناـيح قـوانين و    لوا ماموعه فاار، تلفياـي از دانـش و تاربـه تـدوین     شود.خصوص متوليان امر تادیم ميبه

باشد و این امـر در غنـاي   ماررات از یک سو و دانش و تاربه عملي در زمينه مواوعات دریایي از سوي دیگر مي
 ماموعه بسيار مؤثر واقع شده است.

اسـتفاده از   ،کـه آگـاهي از آن   اسـت  مورد توجه قـرار گر تـه   به شرح ذیل، نكاتي ،ماموعه فاار تدویندر 

 نماید:ميماموعه را تسهيل 

مندي مخاطبان محترم از نظر به تعدد قوانين و ماررات مواوع دریایي و به منظور تسریع در بهره (5

فـوزه   «ماـررات »و اسـت  به قـوانين داخلـي اختصـاص یا تـه      این مالد  ر از ،ماموعه یادشده

تشـر و ارایـه   من این اثـر،  در جلدهاي بعدي ،ها و معاهدات مربوطکنوانسيونها، موا اتنامه دریایي،

هاي کلي نظام، قوانين هاي مربوط از قانون اساسي و سياستدر این راستا، ا ول و بخش شود.مي

، مالس شوراي اسالمي و مامـع  مصوب مالسين سابق، شوراي اناالب جمهوري اسالمي ایران

همـراه بـا آخـرین تغييـرات، ا ـالفات و الحاقـات        5526تشخيص مصلحت نظام، تا خرداد مـاه  

ردآوري و نسبت به ارایه آنها اقدام شده است. از آناا که تناـيح قـوانين و ماـررات و تشـخيص     گ

هاي امني، امري بسيار  ني و دشوار است لوا تا فد امكان از نظـرات کارشناسـان   ناسخ و منسوا

خبره استفاده و پس از بحا و بررسي مواوع، تصميم نهایي اتخاذ و توايحات تنايحي در متن و 

درج گردیده اسـت. همهنـين تـالد شـده اسـت قـوانين و        هازیرنویسدر  ورت ارورت در یا 

 (1) ماررات مرتبط یا مؤثر بر هم، به یكدیگر ارجاع داده شود.

به دليل اهميت آراي وفدت رویه دیوان عالي کشور نسبت بـه گـردآوري مـوارد داراي ارتبـاط بـا       (9

 ربوط درج شده است.ماموعه اقدام و فس  مورد در زیرنویس افكام م

تـوان از  قضایيه، چون در بسياري از مـوارد مـي  کل فاوقي قوهعليرغم مشورتي بودن نظرات اداره  (5

مباني استدالي و نتایج استنباطي آن براي تبيين و تحليل مواوعات فاوقي بهره برد لـوا در فـد   

 دسترسي، نسبت به درج این نظرات اقدام شده است.

 ورت کامل اجرا شده باشد، در گري در تهيه این ماموعه تا فد توان بهشنروظيفه براي اینكه و  (1

رت داشته، نظر موکور بـا  مواردي که بيان نظر توايحي و تنايحي در خصوص قانون خا ي ارو

 در زیرنویس مربوط آمده است.( )ین، تنايح و انتشار قوانين و ماررات معاونت تدودرج نشان 

 
ملي قوانين و ماررات جمهوري اسالمي ایران نيز قابل مالفظه است؛ این سامانه عالوه بر  تمامي قوانين و ماررات مربوط در سامانه ـ1

 باشد.قابل دسترسي براي عموم مردم مي www.dotic.irجرایي، از طریق نشاني هاي اسایت اینترانتي دولت براي دستگاه

http://www.dotic.ir-/
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ان، کارگزاران نظام، برداري شایسته مسؤومورد بهره ،آمده در تهيه این ماموعهعملبههاي اميد است تالد

، مـا را در ارتاـاي   و پيشنهادهاي خویش با ارایه نظرات و خوانندگان محترم نظران و عموم مردم قرار گيرد اف 

 (2).هاي بعدي، راهنما و یاور باشندکيفي ماموعه
 

 

 يا جنيديلع                                 عباس آخوندي   
 جمهورمعاون حقوقي رييس        وزير راه و شهرسازي              

 
و  تناـيح  ،ینتدو معاونتانتاادات و پيشنهادهاي خود را به نشاني: تهران ـ خيابان پاستور ـ نهاد ریاست جمهوري ـ     ،نظرات -2

رنگار ارسال  رمایيد. در امن دو  law@iripo.ir پست الكترونيکیا قي ریاست جمهوري معاونت فاوقوانين و ماررات انتشار 
 .باشدميدریا ت و استماع نظرات عالقمندان و  افبنظران  هنيز آماد 695ـ  71111155و تلفن  695ـ71111161



 

 

 

 

 

 

 

 هافهرست

 

 
 فهرست تاريخي قوانين

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

   هاي كلي نظامسياستقانون اساسي و  

 16-13 42/8/1538 )متن و زيرنويس( ايراناز قانون اساسي جمهوري اسالمي   1

 13 1/5/1582 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 22هاي كلي اصل از سياست  4

قانون اساسي جمهووري اسوالمي    22هاي كلي اصل د )ج( سياستاز ابالغيه بن  5
 ايران

11/2/1583 16 

 16 41/9/1591 سرزمين هاي كلي آمايشاز سياست  2
 16 9/2/1592 هاي كلي برنامه پنجساله ششم توسعه از سياست  3
   قوانين 

 29 3/3/1492 )زيرنويس(قانون پستي  از  1

 11 19/4/1511 اتباع خارجه در ايران د و اقامترواز قانون راجع به و  4
 21 15/4/1511 )زيرنويس(از قانون تجارت   5

 11 42/2/1515 لت در درياهاهاي ساحلي و منطقه نظارت دود آبقانون تعيين حدو  2
 63 41/1/1512 )زيرنويس(از قانون مدني   3

 19 48/5/1552 ان(برداري از منابع طبيعي )فالت قاره ايرقانون راجع به اكتشاف و بهره  6

هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصووب  د آبقانون اصالح قانون تعيين حدو  1
 1515تير ماه 

44/1/1558 41 

 41 44/4/1559 قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني  8
 43 4/2/1525 )زيرنويس(قانون مربوط به شناورهاي موتوري   9

 46 49/6/1525 اصالحات بعدي با قانون دريايي ايران  11
 111 41/11/1523 )زيرنويس( از قانون شهرداري  11
 89 43/3/1526 )زيرنويس(ها و مراتع برداري از جنگلاز قانون حفاظت و بهره  14
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 45 4/5/1521 )زيرنويس(ل تعرفه حقوق و عوارض بندري قانون الحاق دو جدو  15

ادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بن  12
 و گمركات

19/2/1528 11 

 15 15/11/1528 نامه سازمان بنادر و كشتيرانيآيين  13

 81 43/4/1531 از قانون توسعه صنعت گاز  16

سيس سازمان اصالح قسمتي از تعرفه حقوق و عوارض بندري منضم به قانون تأ  11
 بنادر كشتيراني

41/9/1531 84 

 85 1/11/1534 كشوركل 1535و بودجه سال  1534دجه اصالحي سال از قانون بو  18

 85 1/3/1535 هاي كشتيراني ايرانيهاي دريافتي شركتامقانون اجازه تضمين و  19

 82 4/4/1535 از قانون مجازات اخاللگران در صنايع  41

 و تجديود تشوكيالت و  « زارت راه و ترابريو»به « زارت راهو»از قانون تغييرنام   41
 ظايف آنتعيين و

42/2/1535 83 

 11 42/2/1535 )زيرنويس(زارت امور اقتصادي و دارايي از قانون تشكيل و  44
 18 48/14/1535 )زيرنويس( رياز قانون استخدام كشو  45

 81 49/2/1532 )متن و زيرنويس( از قانون اراضي مستحدث و ساحلي  42

 95 12/11/1532 ي با مواد نفتيهاي مرزي از آلودگدخانهقانون حفاظت دريا و رو  43

 98 4/11/1536 بهاري دريايي در چاهقانون استقرار پايگاه نيرو  46

 99 12/5/1531 العربهاي دفتر مشترك هماهنگي امور مربوط به شطقانون مزايا و معافيت  41
 11 12/9/1538 )زيرنويس(اليحه قانوني انحالل گارد بنادر و گمركات   48

لت جمهوري اسالمي ايران بوه كميسويون   ع به اجازه الحاق دواليحه قانوني راج  49
 ماهيگيري اقيانوس هند

41/4/1539 111 

 111 11/8/1561 كاريبهها به طريق دوقانون راجع به تخليه كاالها از كشتي  51

 111 16/14/1561 از قانون توزيع عادالنه آب  51

 114 14/1/1564 شوراي كمين هزينه خدمات قرنطينهقانون اصالح قانون تأ  54

 115 41/2/1564 انه دريانوردير كارت ملواني و پروقانون راجع به تمديد قانون اخذ هزينه صدو  55

 112 51/14/1564 كل كشور 1565از قانون بودجه سال   52
 111 41/1/1562  )زيرنويس( امور خارجهوزارت ظايف از قانون و  53

 112 1/6/1566 از قانون محاسبات عمومي كشور  56

 113 1/1/1566 از قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران  51
 84-19 9/1/1566 )زيرنويس(قانون نفت از   58

اي حفاظت لت جمهوري اسالمي ايران در سازمان منطقهقانون ادامه عضويت دو  59
 محيط زيست دريايي

1/9/1566 113 



 هافهرست

 

00 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 113 5/14/1566 هاي مستقيماز قانون ماليات  21

 116 45/1/1561 ين متخلف در امر حمل و نقل كاال قانون مجازات عامل  21

 111 8/4/1561 از قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران  24

خير يا جايزه تسريع در تخليوه و بوارگيري بوا صواحبان     قانون پرداخت خسارت تأ  25
 كشتي

46/8/1561 111 

 111 49/8/1569 از قانون كار  22

 118 41/3/1511 شناسي كشورعالي اقيانوسقانون تشكيل شوراي   23

 119 41/11/1511 سيس شركت كشتيراني ايران و پاكستانقانون تأ  26

 119 51/1/1514 قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان  21

 116 1/6/1514 صنعتي جمهوري اسالمي ايران واز قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري   28

 118 14/2/1515 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي  29

 116 48/14/1515 لت و مصرف آن در موارد معينصول برخي از درآمدهاي دوقانون واز   31

لتهواي  قانون اجازه تشكيل مركز مطالعات و تحقيقات درياي خزر با مشاركت دو  31
 سيه و جمهوري اسالمي ايرانفدراسيون رو

46/4/1512 111 

 119 12/6/1512 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايراناز قانون حفاظت و بهره  34
 144 4/5/1513 هاي بازدارنده( تعزيرات و مجازات -كتاب پنجم) از قانون مجازات اسالمي  35
لت و مصورف آن در  صول برخي از درآمدهاي دوقانون لغو موارد مصرف قانون و  32

 يس()زيرنوموارد معين 
45/9/1516 116 

 11 11/14/1519 )زيرنويس(قانون معافيت صادرات كاال و خدمات از پرداخت عوارض   33
 119 51/4/1585 )زيرنويس( انون تأسيس سازمان شيالت ايراناز ق  36

 142 8/11/1586 ( قانون اساسي22هاي كلي اصل چهل و چهارم)از قانون اجراي سياست  31

 143 11/4/1581 ش افزودهاز قانون ماليات بر ارز  38

 143 9/4/1581 قانون تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي  39

 146 13/4/1581 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي  61

 115 1/3/1588 )زيرنويس(از قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران   61

هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به موواد  هقانون حفاظت از درياها و رودخان  64
 نفتي

41/3/1589 151 

 (1591-1592از قووانون برنامووه پنجسوواله پوونجم توسووعه جمهوووري اسووالمي )   65
 )زيرنويس(

13/11/1589 141 

 153 44/8/1591 از قانون امور گمركي   62
 84 19/4/1591 )زيرنويس(از قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت   63
 156 4/11/1591 رساني به ايثارگراننون جامع خدماتقااز   66
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 156 1/4/1594 مجازات اسالمي  از قانون  61
 151 1/4/1592 رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشوراز قانون   68
 158 15/11/1592 از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم  69
 158 45/1/1593 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايراناز   11
 159 41/4/1593 ها در بنادرقانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي  11
 121 11/11/1593 هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامهاز   14
جمهووري   ششم توسعه اقتصادي، اجتمواعي و فرهنگوي  ساله پنجبرنامه  از قانون  15

  (1596- 1211اسالمي ايران)
12/14/1593 124 

 122 43/2/1596 قانون هواي پاكاز   12

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها(مندرج در زيرنويس) ، آرا و نظراتفهرست مقررات

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

   هانامهآيين 

عالي هماهنگي ترابري كشوور و وظوايف و اختيوارات    نامه تركيب شورايينآي  1
  شورا

14/11/1535 83 

 112 44/1/1591     فضاي مجازي كشور مركز ملي –معامالتي  –مالي نامه آييناز   4

برخي از درآمدهاي دولت و مصورف  قانون وصول  41نامه اجرايي ماده از آيين  5
 آن در موارد معين

1/9/1592 12 

   ها تصويبنامه 

عالي سازمان بنادر و كشتيراني در اجوراي  شوراي 51از مصوبات جلسه شماره   1
 بنادر و كشتيرانينامه سازمان آيين 16ماده 

43/9/1533 81 

 14 42/8/1531 عالي سازمان بنادر و كشتيراني شوراي 53مصوبه جلسه   4

 12 43/8/1564 بهار تصويبنامه اجازه تكميل مجتمع بندري چاه  5

شووراي عوالي سوازمان بنوادر و كشوتيراني در موورد        8192/1مصوبه شوماره    2
 هوواي دريووانورديشناسوونامه ر كووارت وافووزايش مبووالي دريووافتي بابووت صوودو

 )زيرنويس(

46/11/1566 112 

رزشوي بوه   هواي و اجازه احداث اسكله در بندر بوشهر براي پهلو گرفتن قوايق   3
 )زيرنويس(سازمان تربيت بدني

15/8/1511 16 

معاون اول رييس جمهور در مورد قراردادهواي   11926/21911ابالغيه شماره   6
 )زيرنويس( خريد و فروش مايعات نفتي و گازي

2/4/1591 146 

 13 - )زيرنويس( ليست مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي  1

ج د به كشور و خروروبه عنوان مرز دريايي شناخته شده و وكه  يمناطقليست   8
 )زيرنويس( باشداز آن با رعايت مقررات مجاز مي

- 153 

   بخشنامه 

 12 9/4/1513 15565-1461بخشنامه شماره   1
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  تاريخ صدور ديوان عالي كشوريه روحدتو يأر 

 21 48/8/1565  49 شماره  1

    عدالت اداري هيأت عمومي ديوان يآرا 

 14 11/5/1585 93شماره   1

 81 41/5/1588  425شماره   4

   قوه قضاييهاداره كل حقوقي نظرات مشورتي  

 94 6119/141/1/1533شماره   1

 111 48/6/1519 6545/1شماره   4

 141 5/2/1581 5418/1شماره   5

 88 3/8/1584 3468/1شماره   2
 141 51/4/1583 1553/1شماره   3

 

 


