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  دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با قانون حفاظت 
  14/11/1354مصوب ، مواد نفتي

  
  :در اصطالح اين قانون )1ماده 

 قانون اصالح قانون تعيين حـدود آبهـاي سـاحلي و منطقـه              3درياي ساحلي موضوع ماده     » درياي سرزميني «منظور از   
   . مي باشد1338 فروردين 22نظارت مصوب 

  .مشمول اين قانونمخلوط نفتي در آبهاي هر گونه  تخليه يا نشت نفت يا اعم از »آلوده كردن«  
 يا تصفيه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آميخته بـا فـضوالت و رسـوبات                    نفت خام  اعم است از     »نفت«  

  .آنها
  .كه داراي نفت باشداست هرگونه مخلوطي » مخلوط نفتي«  
ي محركه باشند يا به نـوعي   دريارو و وسايل شناور خواه داراي نيرو   نقليههر نوع وسيله    اعم است از    » كشتي«  

  .ديدك شو
و نقل مايعـات سـاخته      به منظور حمل    قسمت اعظم مخازن بارگيري آن       كه   است كشتي   هر گونه  »نفتكش«  

   .ر بالفعل بار ديگري جز نفت نباشدو در قسمت مزبوشده از نفت 
  . متر مي باشد1852 معادل عبارت است از ميل دريايي كه» ميل«  

  .گره دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي برحسب ميل دريايي در ساعت» گره دريايي          «
يعني مقدار نفت تخليه شده برحسب ليتر در ساعت در هر لحظه تقسيم             » شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي               «

  . لحظهبر سرعت حركت كشتي برحسب گره دريايي در همان
              

رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خـواه                آلوده كردن    )2ماده  
و خواه توسط لولـه هـا و        ) اعم از ثابت و شناور    (توسط كشتيها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي           

ــشكي    ــع در خـ ــي واقـ ــازن نفتـ ــسات و مخـ ــه    تاسيـ ــب بـ ــت و مرتكـ ــوع اسـ ــا ممنـ ــا دريـ ــبس يـ   حـ
 يا به هـر دو مجـازات        جنحه اي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال                  

در صورتي كه آلودگي به واسطه بي مباالتي يا بي احتياطي واقع شود مجازات مرتكب حداقل                محكوم مي گردد،    
ريايي يا ژاندارمري كشور برحسب مورد به منظور جلب و دستگيري مرتكب و             نيروي د . جزاي نقدي مذكور است   

ن را متوقـف و در  ه وسيله آلوده كننده نفـتكش باشـد آ  تنظيم صورتمجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي ك 
 .عمليات آنها جلوگيري به عمل خواهد آوردمورد ساير منابع آلوده كننده از ادامه 



 ٢

چندجانبه بـين المللـي يـا       حوه جلوگيري از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات             تا هنگامي كه ن   :  تبصره
توافق هاي دوجانبه بين دولت ايران و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعيين نشده باشد مقررات اين قانون                   

يـل از خـط مبـدا دريـاي         در خليج فارس تا حد نهايي آبهاي روي فالت قاره و در بحر عمان تا فاصـله پنجـاه م                   
   .سرزميني الزم االجرا خواهد بود

در مناطقي كه فالت قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقتنامه هايي با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديـده                     
است تا زماني كه به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد اجراي مقـررات ايـن قـانون محـدود بـه خـط                         

 كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبدا درياي سرزميني ايران و كشور مقابل آن بـه يـك   منصفي است كه 
  .فاصله باشد

                                                                                                                                                                                                                                                 
دفتـر ثبـت   «انواع كشتيهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري بـه نـام             )3ماده 

  .مي باشند» نفت
   . تن يا بيشتر150كليه كشتيهاي نفتكش به ظرفيت غيرخالص ) الف  

  .يا بيشتر تن 400 ظرفيت غيرخالص غيرنفتكش به كشتيهاي كليه) ب
  

  
مشروح زير بايد در هر مورد بالفاصله پس از وقوع به طور كامل و برحسب تاريخ، ساعت، نـام بنـدر يـا                       وقايع    )4ماده 

بنادر با طول و عرض جغرافيايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده باال درج شود، گزارش مندرج در دفتـر مزبـور             
  :فرمانده كشتي برسدبايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي امضا و عيناً به گواهي 

  :آبگيري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنين تخليه آن با قيد -الف
  .نام و يا شماره مخازن مورد نظر برحسب نقشه گنجايش كشتي -1
 .نوع مواد نفتي كه قبالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است -2

 ).با حداكثر ده درصد تقريب(زن گنداب ن به مخافت مخلوط با آب در مواقع انتقال آمقدار تقريبي ن -3

 
  : شستشوي مخازن نفت با ذكر-ب
  . نام و يا شماره مخازن شسته شده-1
  . نوع مواد نفتي كه قبالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است-2



 ٣

  ودر صورتي كـه آب ( نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است             -3
   ).نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكر گردد

  : آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد ته نشين شدن-ج
  . نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي-1
  . دفعات و ساعات ته نشين شدن آب در مخازن گنداب-2
  . مقدار آب ته نشين شده كه به دريا تخليه شده است-3
  .مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي -4
  : تخليه فضوالت نفتي از مخازن گنداب و يا از ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر-د
  ).خواه در ساحل باشد يا دريا( روش تخليه و محل آن -1
  . نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر-2
  . مواد نفتي تخليه شده مقدار و نوع-3
  : فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنايي و يا اتفاقي با تعيين-ه
  . مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد-1
  . چگونگي فرار نفت و علت آن-2
  

ه بـه قـراين و    بـا توجـ  مرجع قضائي احتمالي، خسارتهايدر صورت تقاضاي اشخاص ذينفع و بدون پرداخت         :1تبصره 
  . امارات، قرار تامين خواسته صادر خواهد كرد

  .ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهد بود  :2تبصره 
هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و پـس از              :3تبصره 

  . سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در ان سازمان نگهداري شودآن به
پاك نمودن هرگونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه خوانا باشـد و                         :4تبصره 

  .صحيح آن دوباره نوشته شود
  

راني مي توانند تا زماني كه هر كشتي يا نفتكش اعم از ايراني و خارجي در آبها                 مامورين سازمان بنادر و كشتي      )5ماده 
رونوشت بايد  . و يا بنادر ايران است دفتر ثبت نفت را بازرسي كنند و از وارده هاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند                  



 ۴

 مسئول يا فرمانـده     همچنين مامورين مزبور مي توانند از افسر      . به امضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد       
  .كشتي تحقيقات الزم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه برداري كنند

يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در مـاده يـازده بـه            در نقاطي كه سازمان بنادر و كشتيراني اداره           
  .ترتيب فوق عمل خواهند نمود

  . مي شود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شدرونوشتي كه بدين ترتيب تهيه  
    

  : در موارد زير اعمال نخواهد شد2مجازات هاي مقرر در ماده   )6ماده 
 موارد استثنايي آلودگي كه بخاطر رفع خطر از كشتي و يـا نجـات جـان اشـخاص ضـروري و غيرقابـل           -الف

ا خطري كه كشتي و يـا سرنـشينان را تهديـد     اجتناب تشخيص داده شود مشورط بر آنكه اوالً ميزان الودگي ب          
مي كرده است متناسب باشد و ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلـوگيري و رفـع آثـار آن صـورت                        

  . گرفته باشد
 آلودگي غيرعمدي كه در نتيجه نشتي پيش بيني نشده يا معلول خرابي اتفاقي كشتي و يا خطوط لولـه و                     -ب

وط بر آنكه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته                 يا تاسيسات باشد مشر   
  .باشد

مذكور در باال مسئولين مكلف خواهنـد بـود كـه جريـان امـر را فـوراً بـه مقامـات صـالحيتدار                         در كليه موارد      :  تبصره
زات مـذكور در مـاده دو محكـوم    نزديكترين بندر ايران اطالع دهند در غير اينصورت متخلفين به حداقل مجـا            

  . خواهند شد
  : در مورد تخليه يا نشت از كشتيهاي غيرنفتكش در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير-ج
  . شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند-1
  .نكند نسبت نفت موجود در مخلوط نفتي از يك در ده هزار تجاوز -2
  . ميلي از نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد12 تخليه يا نشت در فاصله حداقل -3
  :در مورد تخليه يا نشت از نفتكشهاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير -د 
  . شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند-1 
ر كل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سي هزارم ظرفيت بـارگيري آن تجـاوز                      مقدا -2 

  .نكند
  . فاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل ايران بيش از پنجاه ميل باشد-3 

  .اهد بودتخليه يا نشت از قسمت تحتاني موتورخانه، تلمبه خانه نفتكش تابع حكم مقرر در بند ج اين ماده خو   :تبصره



 ۵

 شـده    در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتيكه پس از حمل آخرين محموله بطـوري پـاك                   -ه  
 در آب تميز و آرام در روزي كه هوا صاف باشد            ن به فرض متوقف بودن نفتكش     باشد كه مواد تخليه شده از آ      

ـ                 در صـورتيكه كـشتي     . اقي نگـذارد  اثر مشهودي از نفت و فضوالت آن بر سطح يا زير آب يا سواحل مجاور ب
مجهز به دستگاه وارسي باشد بايد قبالً با اندازه گيري يا آزمايش آب توازن معلوم شود كه نسبت نفت موجـود    

   . قسمت در ميليون تجاوز نكند15در آن از 
    
در نتيجـه   جزاير مصنوعي، مخازن يا ساير تاسيـسات  يا نشت از لوله ها، سكوهاي حفاري، در مورد تخليه  - و

مشروط به آنكه قبالً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع هـم اقـدامات                 ) فرس ماژور (قوه قهريه   
  .فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد

  
 مسئولين پيش بيني شده در اين قانون مكلفنـد دسـتوراتي را كـه از طـرف مقامـات صـالحيتدار بـه منظـور                          )7ماده 

يني كه از اجـراي دسـتورات       مسئول. جلوگيري از آلودگي صادر و به آنان ابالغ مي شود و به موقع اجرا بگذارند              
كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع به نگهـداري دفتـر ثبـت مقـرر در                      

در آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر         اين قانون را انجام ندهند و يا مطالب نادرست و خالف واقع              13ماده  
   .در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد

  
سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند اقدامات الزم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سـرايت آلـودگي در مـوارد                 )8ماده 

آورد كه سالمت آبهـاي     سوانح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي دريا بشود يا بنحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم                
ـ               در بنـادر و  مـي توانـد  سـازمان مزبـور   . عمـل آورد ه مقرر در ماده دو اين قـانون را مـورد تهديـد قراردهـد ب

 آب تـوازن و فـضوالت نفتـي از          تخليه تسهيالت و تاسيسات الزم را به منظور         يي كه مقتضي بداند    اسكله ها 
از طـرف سـازمان بنـادر و         كه   آئين نامه اي  اسيسات به موجب    كارمزد استفاده از ت   . كشتيها ايجاد و اداره نمايد    

  . تعيين خواهد شدكشتيراني و شركت ملي نفت ايران تهيه مي شود،
  

 و درياي سـاحلي  كه در شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي راسازمان بنادر و كشتيراني مي تواند از طريق       )9ماده 
ظرف مدت مناسـبي  ل و نقل صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا به اكتشاف و توليد و حم   ايران  فالت قاره   

در هـر حـال     . در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تاسيسات و تسهيالت مذكور در ماده قبـل اقـدام نماينـد                  



 ۶

 از آلودگي   دريا راكه براي حفظ     نظاماتيدر جريان اداره عمليات خود مقررات و        كه  شركت هاي مذكور مكلفند     
  . اعالم مي شود رعايت نمايندولتدتوسط 

در نقاطي كه تاسيسات و تسهيالت مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديـد كـشتيهايي                       :تبصره
كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضوالت نفتي خود را داشته باشند ملزم به استفاده از اين تاسيـسات                     

فت ايـران مكلـف اسـت ترتيـب اداره تاسيـسات و تـسهيالت مـذكور را در بنـادر         خواهند بود و شركت ملي ن    
  .صادراتي نفت ايران فراهم آورد

  
در مقابـل خـسارات      كشتيهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي سـاحلي ايـران                 )10ماده  

ه بيمه نشده باشند بايد حامل تعهدنامـه مـالي          كشتيهايي ك . احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند        
 بـه   هـر يـك   لـغ   حـداقل و اكثـر مب     شرايط بيمه نامه يا تعهد نامه مالي و تعيين          . جهت جبران خسارات باشند   

  .موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد
  

. ه و ترابري، سـازمان بنـادر و كـشتيراني مـي باشـد          مقام صالحيتدار براي اجراي اين قانون از طرف وزارت را          )11ماده 
نيروهاي دريايي و هوايي و اداره كل هواپيمايي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايـران و سـازمان حفاظـت                     

  .محيط زيست و ژاندارمري كشور مكلفند همكاري الزم را با سازمان بنادر و كشتيراني بنمايند
  

  شتيراني كه از طرف سازمان مزبور مـامور كـشف و تعقيـب جـرائم در ايـن قـانون                    مامورين سازمان بنادر و ك     )12ماده  
دادسـتان شهرسـتان    مي شوند در صورتي كه وظايف ضابطين دادگستري را در كالس مخـصوص زيـر نظـر                  

 وظايف  ود شده باشند از لحاظ اجراي اين قانون در حد         دادستانو موفق به دريافت گواهي الزم از        تعليم گرفته   
رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون تا زماني          .ي خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند        قانون

   .كه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريايي ايران تشكيل نگرديده در صالحيت دادگاه جنحه خواهد بود
     

يـا  ) پالژهـا (ي به بنـدرها و دريابارهـا        در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هرگونه خسارت            )13ماده  
ساير تاسيسات ساحلي ايران بشود و يا خسارتي به آبزيان و منـابع طبيعـي وارد آورد دادگـاه مـسئولين را بـه                        

  .پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود
    

  



 ٧

و يا به دسـتور آنـان و توسـط           را كه از طرف مقامات صالحيت دار         ييمسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينه ها      )14ماده  
. به عمـل بيايـد بپردازنـد       و پايش زيست محيطي   عاملين ديگر به منظور محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن            

ه بـه منظـور فـوق انجـام         وابسته به آنها در مقابـل خـدماتي كـ         بطور كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملين         
    .ودميدهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند ب

  
خسارت وارده از مراجـع قـضايي         سازمان بنادر و كشتيراني مي توانند در صورت لزوم تامين خواسته را معادل             )15ماده 

  .صالحه طبق مقررات آيين دادرسي كيفري درخواست نمايد
  
  

ـ                     )16ماده   شريك دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت بـه همكـاري و ت
  .مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام و موافقتنامه هايي را كه در اين خصوص الزم مي داند تنظيم و اجرا نمايد

    
  . اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت خواهد بود13مدت مرور زمان دعوي خسارت موضع ماده  )17ماده 

  
يايي و همچنين جلـوگيري از آلـودگي آبهـاي موضـوع            در) اكولوژيك( هرگونه بررسي شرايط اقليمي و بومي        )18ماده  

  . به غير از موارد مذكور در اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد2ماده 
  

 ايـن   مربـوط بـه   آئين نامـه هـاي       .وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي قانون مي باشند             )19ماده  
 مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايـران تهيـه              ر و كشتيراني با    سازمان بناد  راقانون  

  .خواهد كرد
  .آيين نامه هاي مزبور پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد   

  


