مر�ســــوم �ســــلطاين
رقم 74/34
قانون مراقبة التلويث البحري
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

ن�صدر فيما يلي مر�سوما بقانون مراقبة التلويث البحري  ،حر�صا منا على تعزيز امل�صالح
العامة واالجتماعية واالقت�صادية فـي �سلطنتنا وغريها من الأغرا�ض التي تعود بالنفع
على �شعبنا العزيز .
الف�صل الأول
الأحكام العامة
املــادة 1ر1
تق�ضي �سيا�ستنا املعلنة وحكومة ال�سلطنة �إىل و�ضع حد لكافة �أنواع التلويث والتخفيف
من خطورتها وقمعها فـي املياه املجاورة لأرا�ضي �سلطنة عمان حر�صا على �صيانة بيئة
املنطقة .
املــادة 2ر2
�إن للم�صطلحات امل�ستعملة فـي هذا القانون و�أية �أنظمة �أخرى �صادرة مبوجبه املعاين
التالية ما مل يتم حتديد غري ذلك :
الت�صريف :
ي�شمل �أي اندالق �أو ت�سرب �أو �ضخ �أو ان�صباب �أو انبعاث �أو تفريغ �أو قذف �أو �إغراق ولكن
دون �أن يقت�صر معناه على هذه الأمور .
الوزير :
يق�صد به وزير املوا�صالت واخلدمات العامة �أو �أي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص يعينهم الوزير لإدارة
وتنفيذ هذا القانون و�أية �أنظمة �صادرة مبوجب هذا القانون مبن فيهم �ضابط مراقبة
التلويث كما هو معرف فـي هذا القانون  ،وذلك �شريطة �أال يتمتع ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص
املعنيون على هذا النحو ب�سلطة �إ�صدار الأنظمة مبوجب هذا القانون �أو التفوي�ض ب�إغراق
مركب ما �أو تدمريه �أو تدمري �أحد املواقع الربية وفقا للمادة 7ر 5من هذا القانون .
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ال�شاغل :
يق�صد به فيما يتعلق ب�أي موقع بري ال�شخ�ص الذي يقيم فعال فـي ذلك املوقع �أو امل�س�ؤول
عن ذلك املوقع الربي �أو مالك ذلك املوقع الربي  .ويق�صد به فيما يتعلق ب�آلية من �آليات
الطرق ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن الآلية �أو مالكها ولكن لي�س �شاغل �أو مالك املوقع الربي
الذي تقف فيه هذه الآلية .
النفط :
يق�صد به النفط (الزيت) �أو �أي نوع من الهيدروكربونات ال�سائلة دون احلد من عمومية
ما �سلف ذكره وي�شمل على جميع �أو�صاف البرتول والنفط اخلام ونفط الأفران وزيت
الت�شحيم ونفط الديزل والروا�سب الطينية ونفايات النفط .
�أجهزة نقل النفط :
ت�شمل  ،ولكن دون �أن تقت�صر على � ،أي �أنبوب �أو خط �أنابيب م�ستخدم لنقل النفط من
مكان �أو مركب �إىل �آخر  ،و�أجهزة ال�ضخ �أو غريها من املعدات �أو مرافق اخلزن الالزمة
ال�ستعمال هذه الأنابيب �أو خطوط الأنابيب �أو �أية �أجهزة �أخرى كتلك التي ت�ستعمل ب�صورة
عامة فـي ت�شغيل �أجهزة الإر�ساء ذات العوامة الواحدة من �أجل حتميل النفط �أوتفريغه �أو
�أي مرفق من مرافق اخلزن  ،و�ضخ النفط ونقله فـي مرافق املوانئ العميقة .
مزيج نفطي :
يق�صد به �أي مزيج يحتوى على  100جزء �أو �أكرث من النفط لكل  1.000.000جزء من
املزيج .
املالك :
يق�صد به فيما يتعلق مبركب ما ذلك ال�شخ�ص الذي �سجل ا�سمه ك�صاحب املركب �أو ذلك
ال�شخ�ص الذي يتمتع فـي الوقت الراهن � ،إما مبوجب القانون و�إما مبوجب عقد  ،بحقوق
ملكية املركب فيما يتعلق بحيازته وا�ستعماله على �أن ي�شمل هذا املفهوم م�ست�أجر املركب
وربانها ولكن دون �أن يقت�صر عليهما  ،ويق�صد به فيما يتعلق ب�أجهزة نقل النفط مالك
تلك الأجهزة �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عنها .
موقع بري :
يق�صد به �أي �شيء مرتكز �أو را�س على قاع �أو �ساحل البحر �أو �أية مياه �أخرى داخل املنطقة
اخلالية من التلويث �أو واقع داخل �أرا�ضي ال�سلطنة  ،وي�شتمل على �أي من �صهاريج اخلزن
�أو مرافقه �أو �أر�صفة احلفر �أو معداته وعلى �أي ج�سم طاف  ،با�ستثناء املراكب � ،إذا كان
مرتكزا �أو را�سيا على هذا النحو .
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مادة ملوثة  :يق�صد بها :
 - 1النفط �أو املزيج النفطي .
�	- 2أية مادة ذات طبيعة خطرة �أو �ضارة مثل مياه امل�صارف �أو النفايات �أو الف�ضالت
�أو املهمالت التي عند �إ�ضافتها �إىل �أية مياه تف�سد نوعيتها �أو تغيريها �أو ت�شكل
جزءا من عملية �إف�ساد نوعية هذه املياه �أو تغريها �إىل حد اخلطر بالن�سبة �إىل
ا�ستعمالها من قبل الإن�سان �أو �أية حيوانات �أو �أ�سماك �أو نباتات مفيدة للإن�سان ،
�شريطة �أال تعترب مثل هذه الت�صريفات  ،التي ال ت�صدر عن م�صادر �صناعية �أو
جتارية  ،مواد ملوثة ما مل ي�صدر الوزير �أنظمة مبوجب القانون تن�ص على
خالف ذلك .
�	- 3أية مياه حمتويه على مادة ما بكمية �أو تركيز معني �أو معاجلة �أو م�صنعة �أو
مغرية من حالتها الطبيعية � ،إما باحلرارة و�إما ب�أية و�سيلة �أخرى  ،بحيث
�إذا �أ�ضيفت �إىل �أية مياه �أدت �إىل �إف�ساد نوعية تلك املياه �أو تغيريها �أو �شكلت
جزءا من عملية �إف�ساد نوعية تلك املياه �أو تغيريها �إىل حد اخلطر بالن�سبة �إىل
ا�ستعمالها من قبل الإن�سان �أو �أية حيوانات �أو �أ�سماك �أو نباتات مفيدة للإن�سان .
�	- 4أية مادة قد ي�صنفها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية �أنظمة �صادرة مبوجب هذا
القانون .
�ضابط مراقبة التلويث :
يق�صد به �أي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص يعينهم وزير املوا�صالت واخلدمات العامة للقيام بتلك
الواجبات املحددة املتعلقة بتنفيذ هذا القانون و�أية �أنظمة �صادرة مبوجبه .
مرافق ا�ستقبال املواد امللوثة :
يق�صد بها تلك املرافق التي يجوز للوزير �إ�صدار تفوي�ض ببنائها و�صيانتها لأغرا�ض
ا�ستقبال ت�صريف وتر�سيب �أي ثقل من �أثقال املوازنة �أو �أية مادة ملوثة .
املنطقة اخلالية من التلويث :
يق�صد بها ذلك احلزام املائي الذي يطوق بحر ال�سلطنة الإقليمي وتلك املياه املمتدة م�سافة
 38ميال بحريا باجتاه البحر مقا�سة من احلدود اخلارجية لبحر ال�سلطنة الإقليمي ،
ولكن �شريطة �أال متتد احلدود اخلارجية للمنطقة اخلالية من التلويث م�سافة �أبعد من
تلك احلدود املتفق عليها مع الدول التي تقع �سواحلها مقابل �ساحل ال�سلطنة �أو �إىل جواره ،
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�أو فـي حالة عدم وجود اتفاقية من هذا القبيل � ،أال متتد تلك احلدود اخلارجية م�سافة
�أبعد من اخلط الو�سط الذي تقع كل من نقاطه على م�سافات مت�ساوية من �أقرب النقاط
الواقعة على اخلطوط القاعدية التي يقا�س منها عر�ض بحر ال�سلطنة الإقليمي والبحر
الإقليمي لتلك الدول .
املركــب :
يق�صد به �أية �سفينة �أو قارب ت�ستعمل فـي عمليات املالحة  ،مبا فيها املراكب الطافية لنقل
الب�ضائع � ،سواء كانت ذاتية احلركة �أم مقطورة .
الف�صل الثاين
تطبيق القانون
املــادة 1ر2
�أ 	-ال يحق لأي �شخ�ص �أن ي�صرف مادة ملوثة فـي املنطقة اخلالية من التلويث من
مركب �أو موقع بري �أو �أجهزة نقل النفط  ،ويعترب كل ت�صريف من هذا القبيل �أو ،
فـي حالة الت�صريف املتوا�صل  ،كل يوم من ا�ستمرار الت�صريف املحظور خمالفة
منف�صلة .
ب  -يلتزم كل �شخ�ص يخالف �أحكام هذه املــادة  ،لدى �إدانته  ،بدفع غرامة ال تتعدى
 5٫000ريال عماين على كل خمالفة  .وحتدد قيمة الغرامة املفرو�ضة وفقا لهذه
املــادة على �أ�سا�س درجة ملومية الآثم وغريها من االعتبارات .
املــادة 2ر2
�أ 	-ال يحق لأي مركب �أن ي�صرف مادة ملوثة فـي املنطقة اخلالية من التلويث ،
ويعترب كل ت�صريف �أو  ،فـي حالة الت�صريف املتوا�صل  ،كل يوم من الت�صريف
املحظور خمالفة منف�صلة .
ب  -يلتزم كل مركب يخالف �أحكام هذه املــادة  ،لدى �إدانته  ،بدفع غرامة ال تتعدى
قيمة �إجمالية مقدارها  0.05ريال عماين على كل طن من حمولة املركب على
�أال تتعدى هذه الغرامة  ،فـي �أي حال من الأحوال  25٫000 ،ريال عماين على كل
خمالفة  .ويلتزم كل من مالكي املركب  ،كما هم معروفون فـي هذا القانون  ،بدفع
�أية غرامة من هذا النوع مفرو�ضة على املركب وفقا لهذه املــادة ب�صورة جماعية
وفردية .
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املــادة 3ر2
�أ 	-ال يحق لأي مالك مركب �أو �أي مالك �أو �شاغل ملوقع بري �أو �أجهزة نقل النفط �أن
يتقاع�س عن التقيد بكافة التزاماته والقيام بها مبوجب ما يلي :
 - 1الف�صل ال�ساد�س من هذا القانون املتعلق بت�سديد التكاليف والإ�ضرار الناجمة
عن الت�صريف املحظور ملادة ملوثة .
 - 2الف�صل الرابع من هذا القانون املتعلق بالتبليغ والتدوين و�شروط الت�أمني .
� - 3أية �أنظمة �صادرة مبوجب هذا القانون .
ب  -يلت ــزم �أي �شخـ ــ�ص يخالـ ــف �أحك ــام هذه املــادة  ،لدى �إدانته  ،بدفع غرامة ال تتعدى
 2.000ريال عماين  .وحتدد قيمة الغرامة املفرو�ضة وفقا لهذه املــادة على �أ�سا�س
درجة ملومية الآثم وغريها من االعتبارات .
املــادة 4ر2
�أ 	-ال يحق لأي مركب م�سجل فـي ال�سلطنة �أن ي�صرف مادة ملوثة فـي �أية مياه واقعة
خارج نطاق املنطقة اخلالية من التلويث  ،ويعترب كل ت�صريف من هذا القبيل �أو ،
فـي حالة الت�صريف املتوا�صل  ،كل يوم من ا�ستمرار الت�صريف املحظور خمالفة
منف�صلة .
ب  -يلتزم كل مركب يخالف �أحكام هذه املــادة  ،لدى �إدانته  ،بدفع غرامة ال تتعدى
قيمة �إجمالية مقدارها  0.05ريال عماين على كل طن من حمولة املركب على
�أال تتعدى هذه الغرامة  ،فـي �أي حال من الأحوال  25.000ريال عماين على كل
خمالفة  .ويلتزم كل من مالكي املركب  ،كما هم معروفون فـي هذا القانون  ،بدفع
�أية غرامة من هذا النوع مفرو�ضة على املركب وفقا لهذه املــادة ب�صورة جماعية
وفردية .
املــادة 5ر2
�إذا قام ربان �أحد املراكب مبخالفة املــادة 1ر�( 2أ) �أو املــادة 3ر�( 2أ) من هذا القانون �أو �إذا
قام �أي مركب �أو مراكب  ،هو ربان له �أو لها  ،مبخالفة املــادة 2ر�( 2أ) �أو املــادة 4ر�( 2أ) من
هذا القانون �أو �إذا وقعت �أية جمموعة من هذه املخالفات �أكرث من ثالث مرات  ،ف�إن هذا
الربان يلتزم  ،لدى �إدانته  ،بدفع غرامة ال تقل عن  3.000ريال عماين �أو ال�سجن لفرتة
ال تتعدى �ستة �أ�شهر �أو كال العقوبتني معا بالإ�ضافة �إىل العقوبات املفرو�ضة عليه مبوجب
املادتني 1ر( 2ب) و 3ر( 2ب) من هذا القانون .
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املــادة 6ر2
يفرت�ض �أن ربان املركب �أو �أي �شخ�ص �آخر على متنه يظهر وك�أنه م�س�ؤول عن املركب هو
مرتكب جنحة ت�صريف مادة ملوثة �سواء مت التحقق من هويته �أو ميكن التحقق منها
ويعترب مثل هذا الت�صريف عمال من�سوبا �إىل املركب  ،وذلك لأغرا�ض حماكمة املركب
بتهمة خمالفة املــادة 2ر�( 2أ) واملــادة 4ر�( 2أ) من هذا القانون .
املــادة 7ر2
ي�سلم �إ�شعار خطي �إىل ال�شخ�ص الذي �ستفر�ض عليه الغرامة ت�سليما باليد �أو ير�سل �إليه
بالربيد �إذا تعذر ت�سليمه باليد  ،ويبني هذا الإ�شعار �أنه قد متت خمالفة املــادة 1ر�( 2أ) �أو
املــادة 3ر�( 2أ) �أو املــادة 5ر 2من هذا القانون  ،كما هو احلال  .و�أنه قد مت فر�ض غرامة ذات
قيمة حمددة .
املــادة 8ر2
ي�سلم باليد �إ�شعار خطي يبني �أنه قد جرت خمالفة املــادة 2ر�( 2أ) �أو املــادة 4ر�( 2أ) من هذا
القانون  ،كما هو احلال  ،و�إنه قد مت فر�ض غرامة ذات قيمة حمددة على مركب ما �إىل
ربان ذلك املركب �أو يل�صق �أو يثبت على جزء ظاهر من �أجزاء املركب وما مل يتم ت�سديد
هذه الغرامة �أو ت�سليم �ضمان بدفعها �إىل الوزير �أو ممثله فـي غ�ضون �أربع وع�شرين �ساعة
من ت�سليم �أو تثبيت ذلك الإ�شعار اخلطي ف�إنه يجوز لأحد �ضباط مراقبة التلويث �أن
ي�ستويل على املركب وفقا للمادة 8ر 5من هذا القانون .
املــادة 9ر2
�إذا خالف �أي مالك مركب �أو �أي مالك �أو �شاغل ملوقع بري �أو �أجهزة نقل النفط �أحكام هذا
القانون و�أية �أنظمة �صادرة مبوجبه ف�إن ذلك املالك �أو ال�شاغل يكون عر�ضة  .بناء على
تو�صية الوزير فـي �أعقاب اجلنحة الثالثة � ،إىل �أن يفقد �إما ب�صورة م�ؤقتة و�إما ب�صورة
دائمة �أي �أو جميع احلقوق املمنوحة لهذا املالك �أو ال�شاغل وفقا لأي �إذن �أو ت�سجيل �أو
تفوي�ض من قبل حكومة ال�سلطنة �أو �أية اتفاقية معها �شريطة �أن توافق على التو�صية
الوزارة �أو الدائرة �أو الوكالة احلكومية التي �أ�صدرت هذا الإذن �أو التفوي�ض �أو التي حتتفظ
مبثل هذا الت�سجيل �أو ت�شكل طرفا فـي مثل هذه االتفاقية �أو تكون م�س�ؤولة عنها  ،وذلك
بالإ�ضافة �إىل �أية عقوبة مفرو�ضة وفقا للمادة 1ر( 2ب) واملــادة 3ر( 2ب) من هذا القانون
و�أية م�س�ؤولية قانونية مدنية مرتتبة على �أحكام الف�صل ال�ساد�س من هذا القانون .
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املــادة 10ر2
يحق لأي �شخ�ص �أو مركب  ،فـي حالة �صدور قرار  ،وفقا للمادة 1ر 5من هذا القانون ،
بحدوث خمالفة لأي من �أحكام هذا الف�صل الثاين �أو بفر�ض �أية عقوبة على ال�شخ�ص
�أو املركب وفقا لهذا الف�صل الثاين �أن ي�ست�أنف هذا القرار لدى جلنة ت�سوية النزاعات
البحرية فـي اليوم اخلام�س والأربعني بعد ت�سليم �إ�شعار بهذه املخالفة �أو العقوبات �إىل
ال�شخ�ص �أو املركب ت�سليما باليد �أو �إر�سالها بالربيد � ،أو قبل ذلك اليوم  .وفـي حالة تثبيت
اللجنة للقرار  ،ف�إن ال�شخ�ص �أو املركب يتمتع بحق نهائي فـي اللجوء �إىل جمل�س الوزراء .
ويعترب قرار جمل�س الوزراء نهائيا .
املــادة 11ر2
�إذا �صدر قرار  ،وفقا للمادة 1ر 5من هذا القانون  ،بفر�ض عقوبة على خمالفة مادة واحدة �أو
�أكرث من املواد 1ر�( 2أ) �أو 3ر�( 2أ) �أو 5ر 2من هذا القانون  ،ف�إن هذه الغرامة يجب �أن تدفع
فـي اليوم اخلام�س والأربعني بعد ت�سليم �إ�شعار بهذه الغرامة �إىل ال�شخ�ص الذي فر�ضت
عليه ت�سليما باليد �أو �إر�ساله �إليه بوا�سطة الربيد � ،أو قبل ذلك اليوم ما مل ي�ست�أنف القرار
قبل هذا التاريخ وفقا للمادة 10ر 2من هذا القانون  .و�إذا ثبت قرار فر�ض العقوبة كلية
�أو جزئيا فـي مثل هذا اال�ستئناف  ،ف�إن قيمة الغرامة املثبتة يجب �أن تدفع �إىل الوزير �أو
ممثله فـي اليوم ال�سابع بعد �أن �أ�صبح القرار نهائيا نتيجة لال�ستئناف � ،أو قبل ذلك اليوم .
الف�صل الثالث
الدفاعات اخلا�صة
املــادة 1ر3
عندما توجه �إىل �شخ�ص �أو مركب تهمة ارتكاب جنحة وفقا للمادة 1ر�( 2أ) �أو املــادة 2ر2
(�أ) �أو املــادة 4ر�( 2أ) من هذا القانون على التوايل  ،ف�إن الربهنة على �أن املــادة امللوثة قيد
البحث قد مت ت�صريفها حر�صا على الآتي تعترب دفاعا :
�أ � -إنقاذ الأرواح � ،أو
ب � -ضمان �سالمة �أي مركب � ،أو
ج  -احليلولة دون وقوع �ضرر خطري لأي مركب �أو حمولته �أو موقع بري من �أجهزة
نقل النفط .
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ولكن �شريطة �أال يتي�سر الدفاع مبوجب هذه املــادة �إذا اقتنع الوزير �إن ت�صريف املــادة امللوثة
مل يكن �ضروريا للغر�ض املزعوم فـي الدفاع �أو مل يكن خطوة معقولة فـي ظروف احلادث .
املــادة 2ر3
عندما توجه �إىل �شخ�ص �أو مركب تهمة ارتكاب جنحة وفقا للمادة 1ر�( 2أ) واملــادة 2ر�( 2أ)
واملــادة 4ر�( 2أ) من هذا القانون على التوايل  ،ف�إن الربهنة على �إن املــادة امللوثة قد جرى
ت�صريفها على النحو التايل تعترب هي �أي�ضا دفاعا :
�أ  -كنتيجة مبا�شرة لوقوع �ضرر عر�ضي للمركب �أو املوقع الربي �أو �أجهزة نقل النفط .
كما هو احلال  ،عندما مل يقع احلادث نتيجة لإهمال ال�شخ�ص امل�صر على الدفاع ،
�أو
ب  -كنتيجة لت�سرب مل يحدث ب�سب �إهمال ال�شخ�ص امل�صر على الدفاع � ،شريطة �أن
تكون جميع الإجراءات املعقولة قد اتخذت  ،فـي �أ�سرع وقت ممكن بعد حدوث
ال�ضرر �أو اكت�شاف الت�سرب  ،للحيلولة دون ت�صريف املــادة امللوثة �أو لإيقافه �أو
خف�ضه (�إذا مل يكن بالإمكان احليلولة دون وقوعه)  ،و�إن تكون وقائع احلادثة قد
�أبلغت على الفور �إىل الوزير وفقا للمادتني 4ر 4و 5ر 4من هذا القانون .
املــادة 3ر3
عندما توجه �إىل �شاغل �أو مالك موقع بري �أو �أجهزة نقل النفط تهمة ارتكاب جنحة وفقا
للمادة 1ر�( 2أ) من هذا القانون  ،ف�إن الربهنة على �أن الت�صريف قد حدث نتيجة لعمل قام
به �شخ�ص كان موجودا فـي ذلك املكان دون احل�صول على �إذن (�صريح �أو �ضمني) من املالك
�أو ال�شاغل  ،كما هو احلال  ،تعترب دفاعا .
املــادة 4ر3
عندما يقع ت�صريف مادة ملوثة �أو يزداد حدة كنتيجة مبا�شرة لإجراءات قام باتخاذها �أحد
�ضباط مراقبة التلويث �أو بناء على توجيهاته  ،وفقا للمادة 7ر 5من هذا القانون  ،من �أجل
احليلولة دون التلويث �أو خف�ضه �أو �إيقافه  ،ف�إنه لن توجه تهمة بارتكاب جنحة  ،وفقا
للمادة 1ر�( 2أ) �أو املــادة 2ر�( 2أ) �أو املــادة 4ر�( 2أ) �أو املــادة 5ر 2من هذا القانون  ،فيما يتعلق
بهذا الت�صريف �أو ازدياد حدته  ،كما هو احلال .
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املــادة 5ر3
عندما يقع ت�صريف مادة ملوثة فـي �أحد مرافق ا�ستقبال املواد امللوثة �أو �أي مكان �آخر
يختاره الوزير ال�ستقبال �أي ثقل من �أثقال املوازنة �أو �أية مادة ملوثة  ،وذلك فـي تلك
الأوقات التي يحددها الوزير وعلى النحو الذي يراه  ،ف�إن هذا الت�صريف لن ي�شكل جنحة
وفقا للمادة 1ر�( 2أ) واملــادة 2ر�( 2أ) واملــادة 4ر�( 2أ) واملــادة 5ر 2من هذا القانون .
الف�صل الرابع
التدوين والتبليغ و�شروط الت�أمني
املــادة 1ر4
على كل مركب م�سجل فـي ال�سلطنة �أن يحتفظ ب�سجل نفطي يدون فيه املالك �أو الربان �أو
�أي �شخ�ص �آخر م�س�ؤول عن املركب اال�سم والرقم وال�سعة ل�صهاريج احلمولة والوقود فـي
املركب  .وف�ضال عن ذلك  ،ف�إن على مثل هذا ال�شخ�ص �أن يدون فـي ال�سجل النفطي التاريخ
وال�ساعة واملوقع اجلغرافـي املحدد للمركب فـي وقت �إجراء كل من العمليات التالية :
�أ  -القيام بعملية التحميل �أو الت�سليم �أو غريهما من عمليات نقل احلمولة النفطية
مع بيان نوع النفط املعني بالأمر بالتحديد � ،أو
ب  -تزويد ثقل املوازنة ل�صهاريج حمولة النفط والوقود وت�صريف ثقل املوازنة من هذه
ال�صهاريج النفطية وغ�سلها مع بيان نوع النفط الذي ينقله املركب �أو ي�ستعمله
بالتحديد  ،كما هو احلال  ،وذلك قبل تزويد ثقل املوازنة وبعد ت�صريفه � ،أو
ج  -ف�صل النفط عن املاء �أو عن موارد �أخرى فـي �أي مزيج يحتوي على النفط � ،أو
د  -ت�صريف النفط �أو الأمزجة النفطية من املركب من �أجل �ضمان �سالمة املركب
�أو احليلولة دون �إحلاق �ضرر ب�أي مركب �أو حمولة �أو �إنقاذ الأرواح مع بيان نوع
النفط املعني بالأمر بالتحديد � ،أو
هـ  -ت�صريف النفط �أو الأمزجة النفطية من املركب نتيجة ال�صطدام �أو حادث مع
بيان نوع النفط املعني بالأمر بالتحديد .
املــادة 2ر4
على كل مركب غري م�سجل فـي ال�سلطنة �أن يحتفظ ب�سجل نفطي �إذا كان يتلقى النفط �أو
ي�سلمه من �أحد مرافق املوانئ �أو �إليه �أو من �أجهزة نقل النفط �أو �إليها داخل مياه ال�سلطنة
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الإقليمية  ،وعلى مالك املركب �أو ربانه �أو �أي �شخ�ص �آخر م�س�ؤول عنه �أن يدون فـي هذا
ال�سجل اال�سم والرقم وال�سعة ل�صهاريج احلمولة والوقود فـي املركب  .وف�ضال عن ذلك ،
ف�إن على مثل هذا ال�شخ�ص �أن يدون فـي ال�سجل التاريخ وال�ساعة واملوقع اجلغرافـي املحدد
للمركب فـي وقت �إجراء كل من العمليات املبينة فـي الفقرات (�أ) �إىل (هـ) من املــادة 1ر4
من هذا القانون � ،إذا مت �إجرائها �أثناء وجود املركب داخل املنطقة اخلالية من التلويث .
املــادة 3ر4
على �أي مالك �أو ربان �أو �أي �شخ�ص �آخر م�س�ؤول عن �أحد املراكب وملتزم باالحتفاظ
ب�سجل نفطي وفقا للمادة 1ر� 4أو املــادة 2ر 4من هذا القانون �أن يقدم هذا ال�سجل للتفتي�ش ،
بناء على طلب الوزير �أو �أحد �ضباط مراقبة التلويث � ،إما �أثناء وجود املركب فـي �أحدى
موانئ ال�سلطنة و�إما داخل مياه عمان الإقليمية .
املــادة 4ر4
على �أي مالك �أو ربان �أو �أي �شخ�ص �آخر م�س�ؤول عن �أي مركب يبحر فـي مياه املنطقة
اخلالية من التلويث �أن يبلغ الوزير على الفور بحدوث �أي من العمليات املبينة فـي املــادة
1ر 4من هذا القانون �إذا ما حدث �أثناء �إبحار املركب فـي املنطقة املذكورة  .ويجب �أن تبلغ
هذه التقارير ب�أ�سرع وقت ممكن بعد حدوث العملية �أو على النحو الذي يفر�ضه الوزير
بو�ضع الأنظمة .
املــادة 5ر4
على �أي مالك �أو �شاغل ملوقع بري �أو �أجهزة نقل النفط الواقعة داخل مياه عمان الإقليمية
والتي ي�صدر عنها ت�صريف مادة ملوثة فـي املنطقة اخلالية من التلويث �أن يبلغ الوزير
على الفور بحدوث �أي ت�صريف من هذا النوع .
ويجب �أن ت�شتمل هذه التقارير على نوع املــادة امللوثة وعلى الوقت والتاريخ واملوقع
اجلغرافـي املحدد لوقوع حادثة الت�صريف و�أن تبلغ فـي �أ�سرع وقت ممكن بعد وقوع احلادثة .
املــادة 6ر4
على مالك �أي مركب م�سجل فـي عمان يحمل كميات �ضخمة من �إحدى املواد امللوثة �أو �أي
مركب غري عماين يحمل كميات �ضخمة من �إحدى املواد امللوثة من �أي ميناء عماين �أو
�إليه �أن يقدم �إىل الوزير  ،وفقا لأية �أنظمة قد ي�صدرها الوزير � ،شهادة م�س�ؤولية مالية
على �شكل ت�أمني �أو �سند تعوي�ض �أو �أية �شهادة م�س�ؤولية مالية �أخرى تنال ر�ضى الوزير
على �أن ت�ساوي قيمة هذه امل�س�ؤولية املبلغ الأ�صغر من املبلغني التاليني :
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 - 1مبلغ �إجمايل مقداره ع�شرة رياالت عمانية لكل طن من حمولة املركب �أو
 4٫000٫000 - 2ريال عماين  ،ويجب �أن تقدم هذه ال�شهادة عند دخول املركب فـي
املنطقة اخلالية من التلويث �أو قبل ذلك الوقت �أو  ،فـي حالة املركب الذي يتلقى
النفط وينقله ب�صورة منتظمة من �أحد مرافق املوانئ �أو �إليه �أو من �أجهزة نقل
النفط داخل مياه ال�سلطنة الإقليمية �أو �إليها  ،عند دخول املركب لأول مرة فـي
املنطقة اخلالية من التلويث �أو قبل ذلك الوقت وبعدئذ فـي اليوم الأول من �شهر
كانون الثاين (يناير) من كل عام يخ�ضع فيه املركب �إىل �أحكام هذه املــادة �أو قبل
ذلك التاريخ .
وعلى مثل هذا الت�أمني �أو �سند التعوي�ض �أو �أي تعهد �آخر بامل�س�ؤولية املالية �أن
يظل نافذ املفعول مبوجب ما يت�ضمنه من �شروط كما يعر�ض على الوزير ,
ويجب �أن تدون فـي �سجالت الوزير �أية تغيريات �أو تعديالت فـي ذلك فـي �أقرب
وقت ممكن .
الف�صل اخلام�س
الإدارة والتنفيذ
املــادة 1ر5
يقوم �ضابط مراقبة التلويث �أو �أي �شخ�ص �آخر يعينه الوزير لهذا الغر�ض بدرا�سة
ومراجعة احلقائق املتعلقة ب�أية خمالفة مزعومة لهذا القانون  ،ويقرر هذا ال�شخ�ص �أو
ه�ؤالء الأ�شخا�ص بعد �إكمال هذه الدرا�سة واملراجعة :
�	- 1إذا ارتكب خمالفة لهذا القانون والعقوبات الواجب فر�ضها على تلك املخالفة �أو
�	- 2إذا ن�ش�أت م�س�ؤولية قانونية مدنية مبوجب الف�صل ال�ساد�س من هذا القانون
نتيجة حلدوث ت�صريف من مركب �أو موقع بري �أو �أجهزة نقل النفط كما هو
احلال .
املــادة 2ر5
يجوز للوزير �إما ب�صورة م�ستقلة و�إما باال�شرتاك مع وزارات �أو دوائر �أو وكاالت �أخرى
معنية بالأمر تابعة حلكومة ال�سلطنة �أن يتخذ �أحد الإجرائيني التاليني �أو كليهما :
�أ  -بناء و�صيانة مرافق ا�ستقبال املواد امللوثة على الياب�سة �أو داخل مياه ال�سلطنة
الإقليمية � ،أو
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ب �	-إ�صدار الأنظمة التي ت�شرتط على املراكب امل�ستخدمة للموانئ داخل ال�سلطنة
�أو املبحرة عرب املنطقة اخلالية من التلويث �أن ت�صرف �أو تر�سب فـي مثل هذه
املرافق ال�ستقبال املواد امللوثة �أي ثقل من �أثقال املوازنة �أو �أية مادة ملوثة .
املــادة 3ر5
يجوز للوزير �إما ب�صورة م�ستقلة و�إما باال�شرتاك مع وزارات �أو دوائر �أو وكاالت �أخرى
معنية بالأمر تابعة حلكومة ال�سلطنة �أن ي�صدر �أنظمة حتدد نوع املعدات التي يحب
�أن جتهز بها املراكب امل�سجلة فـي عمان وكافة �أو بع�ض �أنواع املراكب غري العمانية التي
ت�ستعمل املوانئ العمانية �أو تبحر عرب املنطقة اخلالية من التلويث وذلك من �أجل خف�ض
خطر التلويث �إىل حد �أدنى .
املــادة 4ر5
يفو�ض الوزير  ،وفقا للقيود املبينة فـي هذه املــادة والأنظمة التي قد ت�صدر مبوجب هذا
القانون � ،ضابطا واحدا �أو �أكرث من �ضباط مراقبة التلويث لتنفيذ احلظر على نقل
النفط �أو غريه من املواد امللوثة على املراكب �أو منها فـي املياه الإقليمية العمانية بني
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء وال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا حيثما مل ي�صرح بعمليات النقل هذه
املدير العام ملواد النفط واملعادن  .ولكن يجوز للوزير رفع احلظر املبني فـي هذه املــادة بناء
على ا�ستالمه هو �أو �أحد �ضباط مراقبة التلويث �إ�شعارا معقوال من �أ�شخا�ص راغبني فـي
القيام بعمليات نقل النفط �أثناء �ساعات الليل .
املــادة 5ر5
يتمتع �أي �ضابط من �ضباط مراقبة التلويث  ،من �أجل اتخاذ �إجراءات الطوارئ الالزمة
لقمع التلويث �أو التحقيق من التقيد ب�أحد ن�صو�ص هذا القانون �أو �أية �أنظمة �صادرة مبوجبه ،
ب�سلطة ال�صعود �إىل ظهر �أحد املراكب �أو �أجهزة نقل النفط فـي املنطقة اخلالية من التلويث
�أو دخول موقع بري فـي ال�سلطنة لتفقد املعدات �أو ال�سجالت �أو �إلزام �أحد الأ�شخا�ص
بالإجابة عن �أ�سئلة متعلقة بالتقيد بهذا القانون �أو تنفيذ �إجراءات الطوارئ وفقا للمادة
7ر 5من هذا القانون فيما يتعلق ب�إزالة �أية مادة ملوثة من املنطقة اخلالية من التلويث .
املــادة 6ر5
يتمتع �أي �ضابط من �ضباط مراقبة التلويث ب�سلطة القب�ض دون تفوي�ض على �أي �شخ�ص
قام بارتكاب جنحة قد يعاقب عليها بال�سجن وفقا لهذا القانون �أو �أية �أنظمة �صادرة
مبوجبه و�إبقاء ذلك ال�شخ�ص حمجوزا ليبت فـي ق�ضيته مبوجب القانون .
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املــادة 7ر5
يجوز للوزير  ،فـي حالة وقوع حادث لأحد املراكب �أو فيه �أو ملوقع بري �أو فيه �أو لأجهزة
نقل النفط �أو فيها مما ي�سفر �أو ميكن �أن ي�سفر عن تلويث املنطقة اخلالية من التلويث
على نطاق وا�سع � ،أن يفو�ض �ضابطا واحدا �أو �أكرث من �ضابط مراقبة التلويث لإغرا�ض
و�ضع حد للتلويث �أو خطره �أو �إيقافه �أو خف�ضه �أو �أمر املالك �أو الربان �أو ال�شاغل �أو
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن املركب �أو املوقع الربي �أو �أجهزة نقل النفط  ،كما هو احلال  ،باتخاذ
بع�ض الإجراءات اخلا�صة �أو االمتناع عن اتخاذها �أو  ،فـي حالة ف�شل هذه الإجراءات .
اتخاذ جميع الإجراءات امل�ستقلة الالزمة مبا فيها �إغراق املركب �أو تدمريه �أو تدمري
املوقع الربي �أو �أجهزة نقل النفط  ،كما هو احلال  ،ولكن دون �أن تقت�صر هذه الإجراءات
على ذلك .
املــادة 8ر5
يتمتع الوزير �أو �أي �ضابط من �ضباط مراقبة التلويث مفو�ض من قبل الوزير ب�سلطة حجز
�أي مركب �أو اال�ستيالء عليه داخل املنطقة اخلالية من التلويث با�سم حكومة ال�سلطنة :
�أ  -عندما يخالف املركب املــادة 2ر�( 2أ) �أو املــادة 4ر�( 2أ) من هذا القانون وال ت�سلم
قيمة الغرامة املفرو�ضة وفقا للفقرة (ب) من كل من هاتني املادتني �أو �ضمان
ت�سديد هذه الغرامة �إىل الوزير طبقا ل�شروط املــادة 8ر 2من هذا القانون � ،أو
ب  -عندما يقع حادث لأحد املراكب �أو فيه مما قد ي�سفر عن تلويث املنطقة اخلالية
من التلويث على نطاق وا�سع وي�صدر الوزير �أو �أحد �ضباط مراقبة التلويث
تعليمات �إىل املركب وفقا للمادة 7ر 5من هذا القانون فال يتم تنفيذها على الفور ،
�أو
ج  -عندما يخالف املالك �أو الربان �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن املركب الذي �سيجرى
اال�ستيالء عليه املــادة 1ر�( 2أ) �أو املــادة 3ر�( 2أ) �أو املــادة 5ر 2من هذا القانون وال
ت�سلم قيمة الغرامة املفرو�ضة وفقا للمادة 1ر( 2ب) �أو املــادة 3ر( 2ب) �أو املــادة 5ر2
من هذا القانون �أو �ضمان ت�سديد هذه الغرامة �إىل الوزير طبقا ل�شروط املــادة
11ر 2من هذا القانون �أو
د -عندما يكون املالك �أو الربان �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن املركب املراد اال�ستيالء عليه
م�س�ؤوال م�س�ؤولية مدنية وفقا للمادة 1ر 6من هذا القانون وال يتم ت�سليم قيمة
املبلغ امل�ستحق �أو �ضمان ت�سديد املبلغ املذكور �إىل الوزير طبقا ل�شروط املــادة 3ر6
من هذا القانون �أو
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هـ  -عندما يرى الوزير داعيا لالعتقاد ب�أن الغرامات التي قد تفر�ض �أو قد مت فر�ضها
وفقا للف�صل الثاين من هذا القانون لن ت�سدد فـي حالة فر�ضها �أو �ست�سدد مبوجب
�أحكام هذا القانون .
املــادة 9ر5
يجوز للوزير �أو �ضابط من �ضباط مراقبة التلويث مفو�ض من قبل الوزير  ،فـي حالة
اال�ستيالء على �أحد املراكب �أو احتجازه وفقا للمادة 8ر 5من هذا القانون � ،أن ي�أمر ب�إعادة
ت�سليم املركب �إىل ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين مت اال�ستيالء على املركب منه �أو منهم �إذا
مت ت�سليم املبالغ امل�ستحقة على هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو �ضمان ت�سديد املبالغ
املذكورة �إىل الوزير .
املــادة 10ر5
يجوز للوزير  ،فـي حالة اال�ستيالء على �أحد املراكب �أو احتجازه وفقا للمادة 8ر 5من هذا
القانون وعدم ت�سديد �أية غرامات م�ستحقة �أو �أي التزام م�ستحق مبوجب هذا القانون فـي
غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ اال�ستيالء � ،أن ي�سرتد هذه املبالغ بالإ�ضافة �إىل التكاليف
من عائدات بيع املركب وحمولته فـي مزاد علني يعقد وفقا لهذه املــادة بعد مرور ع�شرة �أيام
على الأقل من ن�شر �إ�شعار بعقد هذا املزاد العلني فـي اجلريدة الر�سمية �أو من �أي �ضمان
يقدم وفقا لهذا القانون � .أما املمتلكات امل�ستوىل عليها التي ال تباع باملزاد العلني و�أية
مبالغ فائ�ضة من �أية مبيعات فرتد �أو ت�سدد  ،كما هو احلال � ،إىل ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص
الذي �أو الذين مت اال�ستيالء على املمتلكات منه �أو منهم .
املــادة 11ر5
يجوز للوزير �أن يطالب ب�أية �أموال م�ستحقة نتيجة ملا يلي :
 - 1غرامة مفرو�ضة مبوجب املــادة 1ر( 2ب) �أو املــادة 2ر( 2ب) �أو املــادة 3ر( 2ب) �أو
املــادة 4ر( 2ب) �أو املــادة 5ر 2من هذا القانون �أو
 - 2امل�س�ؤولية القانونية املدنية املفرو�ضة طبقا للمادة 1ر 6من هذا القانون  .و�إذا
ي�ستوف مثل هذا الطلب مبوجب الإجراءات املبينة فـي هذا القانون ف�إنه يجوز
للوزير �أن يقيم دعوى مالية فـي املحكمة املنا�سبة �إما فـي ال�سلطنة و�إما فـي �أية
�سلطة ق�ضائية �أخرى ال�سرتداد جميع الأموال امل�ستحقة  .ويجوز للوزير �أن
يرفع مثل هذه الدعوى بالنيابة عن ال�سلطنة �أو �أي �شخ�ص �أحلق به �ضرر من
جراء التلويث �أو كليهما  ،وعلى الوزير  ،فـي حالة رفعه دعوى نيابة عن فرد
مت�ضرر �أو فئة من الأ�شخا�ص املت�ضررين �أن يحتفظ ب�أية عائدات م�سرتدة على
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�شكل �صندوق لفائدة ال�شخ�ص املت�ضرر �أو الأ�شخا�ص املت�ضررين و�أن يوزع هذه
الأموال على هذا ال�شخ�ص املت�ضرر �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص املت�ضررين .
املــادة 12ر5
على الوزير �أن يحول على الفور الأموال املجمعة وفقا للمادة 11ر 5من هذا القانون �إىل
دائرة املالية فـي حكومة ال�سلطنة وذلك با�ستثناء املبالغ التي حتفظ ل�صالح ال�شخ�ص
املت�ضرر �أو الأ�شخا�ص املت�ضررين .
املــادة 13ر5
يجوز للوزير �أن يعني العدد الالزم من �ضباط مراقبة التلويث وغريهم من الأ�شخا�ص
لتنفيذ ن�صو�ص هذا القانون و�أية �أنظمة �صادرة مبوجبه .
املــادة 14ر5
يجوز للوزير �أن ي�صدر الأنظمة التي من �ش�أنها �إعفاء �أية مراكب �أو �أية فئات من املراكب
�أو �أي �شخ�ص �أو �أية فئات من الأ�شخا�ص من �أي حكم من �أحكام هذا القانون �أو �أي نظام
من الأنظمة �صادرة مبوجبه �إعفاء مطلقا �أو خا�ضعا لل�شروط التي يقررها الوزير  ،على
�أن يحدد الوزير �أ�س�س هذا الإعفاء �أو �سببه وملاذا يعترب هذا الإعفاء فـي �صالح ال�سلطنة .
املــادة 15ر5
يجوز للوزير � ,إذا فو�ضته بذلك � ،أن ميثل حكومة ال�سلطنة فـي املفاو�ضات املعقودة مع �أية
حكومة �أخرى �أو منظمة دولية فيما يتعلق ب�أية اتفاقية �أو معاهدة ميكن �أن ت�ساعد الوزير
على حتقيق �أهداف هذا القانون العامة ملراقبة التلويث ولكن �شريطة �أن ال يتم االنتماء
�إىل هذه االتفاقية �أو املعاهدة �أو امل�صادقة عليها دون احل�صول على موافقة �صريحة خطية
منا .
املــادة 16ر5
على الوزير �أن ي�صدر القوانني والأحكام الإ�ضافية الالزمة لتنفيذ �سيا�سات هذا القانون
و�أغرا�ضه و�شروطه .
املــادة 17ر5
ت�صبح الأحكام التي ي�صدرها الوزير والتعديالت والإلغاءات التي يجرى �إدخالها عليها
�سارية املفعول فـي اليوم الثالثني بعد ن�شرها فـي اجلريدة الر�سمية ما مل :
�أ  -ن�صدر مر�سوما يق�ضي ب�أن تلك الأنظمة �أو التعديالت �أو الإلغاءات املقرتحة
�ست�صبح �سارية املفعول فـي تاريخ �آخر وين�شر هذا التاريخ الآخر فـي اجلريدة
الر�سمية �أو
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ب  -نعدل تلك الأنظمة �أو التعديالت �أو الإلغاءات املقرتحة  ،وفـي هذه احلالة تن�شر
الأنظمـ ــة والتعديــالت والإلغ ــاءات  ،ف ــي �شكله ــا املع ــدل  ،ف ــي اجلري ــدة الر�سميــة
وت�صبح �سارية املفعول فـي اليوم الثالثني املذكور �أو �أي يوم �آخر نحدده �أو
ج  -نبطل مفعول تلك الأنظمة �أو التعديالت �أو الإلغاءات املقرتحة  ،وين�شر مثل هذا
الإبطال فـي اجلريدة الر�سمية .
الف�صل ال�ساد�س
امل�س�ؤولية القانونية املدنية عن التكاليف والأ�ضرار
املــادة 1ر6
�إذا تقرر وفقا للمادة 1ر 5من هذا القانون �أن ت�صريف مادة ملوثة فـي املنطقة اخلالية من
التلويث قد �صدر عن مركب �أو موقع بري �أو �أجهزة نقل النفط ف�إن مالك ذلك املركب
�أو مالك �أو �شاغل ذلك املوقع الربي �أو تلك الأجهزة لنقل النفط  ،كما هو احلال  ،يلتزم
بامل�س�ؤولية طبقا للقيود املبينة فـي املادتني 2ر 6و 4ر 6من هذا القانون وبغ�ض النظر عن
�إيجاد ملومية �أو �إهمال :
�أ  -عن التكاليف التي تتحملها حكومة ال�سلطنة �أو �أي �شخ�ص �أخر لو�ضع حد لتلويث
املنطقة اخلالية من التلويث و�إيقافه وخف�ضه و�إزالته ولإعادة بيئة املنطقة �إىل
احلالة التي كانت عليها قبل حدوث الت�صريف �أو
ب  -عن الأ�ضرار امللحقة بحكومة ال�سلطنة �أو �أي �شخ�ص �آخر من جراء الت�صريف
بالإ�ضافة �إىل التكاليف امل�شار �إليها فـي الفقرة (�أ) من هذه املــادة .
املــادة 2ر6
�إن القيمة الإجمالية القابلة لال�سرتداد طبقا للمادة 1ر( 6ب) من هذا القانون فيما يتعلق
ب�أي ت�صريف ملادة ملوثة فـي املنطقة اخلالية من التلويث �سواء كان ت�صريفا منفردا �أم
متوا�صال من م�صدر واحد �أو من مركب �أو موقع بري �أو �أجهزة نقل النفط � ،أو امل�س�ؤولية
املفرو�ضـ ــة عل ــى �أي �شخ ــ�ص �أو �أ�شخ ــا�ص بخ�صــو�ص ذلك الت�صريــف لـن تتعــدى مبلـ ــغ
 4٫000٫000ريال عماين  ،وفـي حالة امل�س�ؤولية النا�شئة عن ت�صريف من قبل �أحد املراكب
ف�إنها لن تتعدى �أ�صغر املبلغني التاليني  4٫000٫000 :ريال عماين �أو قيمة �إجمالية
مقدارها  10رياالت عمانية لكل طن من حمولة املركب  ،وذلك بالرغم من �أي حكم �آخر
من �أحكام هذا القانون .
املــادة 3ر6
�إن �إ�شعارا خطيا يبني �أن �أحد الأ�شخا�ص ملتزم مب�س�ؤولية عن التكاليف و�أ�ضرار حمددة
مبوجب املــادة 1ر 6من هذا القانون ي�سلم باليد �إىل ال�شخ�ص املعني �أو  ،فـي حالة تعذر ذلك ،
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ير�سل �إليه بالربيد �أو بو�سيلة �أخرى م�صممة ب�صورة معقولة لإحاطة ال�شخ�ص علما بتلك
امل�س�ؤولية  ،وما مل ت�سلم قيمة املبلغ �أو املبالغ املحددة فـي الإ�شعار �أو �ضمان بت�سديد ذلك
املبلغ �أو تلك املبالغ �إىل الوزير فـي غ�ضون  45يوما من تاريخ ت�سليم ذلك الإ�شعار ف�إنه
يجوز للوزير �أن يتخذ تلك الإجراءات الإ�ضافية املنا�سبة وامل�صرح بها طبقا لهذا القانون
ما مل يكن ال�شخ�ص املعني قد قبل ذلك التاريخ .
املــادة 4ر6
يعفـى �شاغل املوقع الربي من امل�س�ؤولية عن ت�سديد قيمة التكاليف والأ�ضرار املبينة فـي
املــادة 1ر 6من هذا القانون �إذا ثبت �أن ت�صريف املــادة امللوثة قد جنم عن عمل �شخ�ص كان
موجودا فـي ذلك املكان دون احل�صول على موافقة (�صريحة �أو �ضمنية) من قبل ال�شاغل .
املــادة 5ر6
ال يوجد فـي هذا القانون ما مينع �أي فرد ب�صفته ال�شخ�صية من مطالبة �أي �شخ�ص �آخر
بالتعوي�ض على الأ�ضرار الناجمة عن ت�صريف مادة ملوثة .
املــادة 6ر6
�إذا تقرر وفقا للمادة 1ر 6من هذا القانون �أن �أحد الأ�شخا�ص ملتزم مب�س�ؤولية قانونية
مدنية ف�إنه يحق لل�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املت�أثرين ت�أثريا �سلبيا بهذا القرار �أن ي�ست�أنفوا
القرار لدى جلنة ت�سوية النزاعات البحرية  .و�إذا ثبتت اللجنة القرار ف�إن ال�شخ�ص املعني
يتمتع بحق نهائي فـي اللجوء �إىل جمل�س الوزراء  ،ويعترب قرار املجل�س نهائيا .
الف�صل ال�سابع
مفعول القانون
املــادة 1ر7
تعترب �أحكام �أي مر�سوم �أو قانون �أو نظام تتنافى مع �أي من �أحكام هذا القانون الغية
مبوجب هذا القانون .
املــادة 2ر7
يعترب هذا املر�سوم �ساري املفعول فور �إ�صداره ون�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
�صدر عنا فـي ديواننا ب�صاللة بتاريخ  14 :من رجب 1394هـ
املوافق  3 :من �أغ�سطـ�س 1974م
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