آیین نامه اجرایی ماده ( )۶قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلوودیی
به مواد نفتی
شماره/۶۲۸۷۲۱ت۰۷۸۸۴هـ

۶۱/۸/۶/۶۲

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ  ۶۴/۸/۶/۶۲بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هـای راه و شهرسـازین نفـت و
جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ماده ( )۱قانون حفاظت از دریاها و رودخانـه
های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۶/۷۶ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را بـه شـر
زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده ( )۱قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مـواد
نفتی
ماده ۶ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معنای مشرو مربوط به کار می روند:
الف ـ سازمان :سازمان بنادر و دریانوردی.
ب ـ قانون :قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتـی ـ مصـوب
۲۸/۱/۶/۷۶ـ.
ج ـ آلودگی :تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی هـان نفـت ه هـا و شـناورها در آب هـای
موضوع قانون.
دـ مواد نفتی :هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتین لجن نفتین مواد زاید و فضوالت
نفتین انواع فراورده های نفتی و مشتقات آن.
هـ ـ مالک کشتین نفت که یا شناور :شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتین نفـت کـه یـا
شناور ثبت شده و هر شخص در ح م مالک که کشتین نفت که یا شناور را در تصرف دارد.
وـ تعهدنامه :سندی که به موجب آن مؤسسه های مالین بانک هان باشگاه های حفظ منافع و جبران خسـارت
و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان استن متعهد می شوند خسارات ناشـی از آلـودگی نفتـی را مطـاب
کنوانسیون های بین المللین قانون و این آیین نامه جبران کنند.
زـ باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت (کلوپ پی اندآی) :اجتماعی از مال ان کشتین نفـت ه و شـناور کـه
اقدام به تش یل گروهی نموده اند که براساس یک رابطه غیرتجاری و دوطـرفه همدیگر را نسبت بـه مــسؤولیت
موجود در برابر ثالث بیمه می کنند.

ـ بیمه نامه :سندی که به موجب آن بیمه گر در مقابل گرفتن ح بیمه متعهد می شود خسارات موضـوع
قانون را جبران نماید.
ط ـ واحد محاسبه :ح برداشت ویژه ) (SDRمطاب تعریف صندوق بین المللی پول.
ی ـ کنوانـسیون مسؤولیت :کنوانسـیون مسؤولیت مـدنی ناشی از خسـارات آلودگی نفتی ـ مصوب ۶/۰۷ــ
( ۶۶۱۶میالدی) و پروت ل  ۶۶۶۲( ۶/۸۴مـیالدی) و اصالحیه آن.
ک ـ کنوانسیون نفت سوخت :کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مـدنی بـرای خسـارات آلـودگی نفـت
سوخت کشتی ـ مصوب ۶/۷۴ـ ( ۲۴۴۶میالدی).
ل ـ کنوانسیون تحدید مسؤولیت :کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی ـ مصوب ۶/۱۱ـ (۶۶۸۱
میالدی).
ماده۲ـ هر کشتین نفت که و شناورن برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آب های موضوع قـانون
به مواد نفتین باید بیمه نامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آیین نامه تهیه
کند.
ماده/ـ مالک هر کشتین نفت که و شناور که بیه از ( )۲۰۴۴۴تن نفت موضوع کنوانسـیون مسـؤولیت بـه
صورت فله به عنوان محموله حمل می کندن باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یادشدهن برای پوشـه خسـارات
ناشی از آلودگی نفتین بیمه نامه یا تعهدنامه مالی به شر زیر تهیه کند:
الف ـ تا ( )۱۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۰۰۱۶۴۰۴۴۴واحد محاسبه
ب ـ از ( )۱۰۴۴۴تا ( )۶۰۴۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضـافه بـر ( )۱۰۴۴۴تـن ( )۱/۶واحـد
محاسبه به بند (الف) اضافه می شود.
ج ـ بیه از ( )۶۰۴۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۷۶۰۸۸۴۰۴۴۴واحد محاسبه.
ماده۰ـ مالک هر کشتین نفت که و شناور که حداکثر تا ( )۲۰۴۴۴تن نفت موضوع کنوانسیون مسـؤولیت را
به صورت فله به عنوان کاال حمل می کندن باید بیمه نامه و یا تعهدنامه مالی به شر زیر تهیه کند:
الف ـ تا ( )۶۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۱۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه
ب ـ از ( )۶۴۶تا ( )۶۱۴تن ظرفیت ناخالص ( )۴۴۴۰۴۴۴.۶واحد محاسبه
ج ـ از ( )۶۱۶تا ( )۱۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۶۰۱۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه
دـ از ( )۱۴۶تا ( )۲۴۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۲۰۱۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه
هـ ـ از ( )۲۴۴۶تا ( )۱۴۴۴تن ظرفیت ناخالصن ( )/۰۴۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه
ماده ۱ـ مالک هر کشتین نفت که و شناورن برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتین نفت کـه و
شناورن باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتین بیمه نامه یا تعهدنامه ای با مبالغ زیر تهیه کند:
الف ـ تا ( )۲۴تن ظرفیت ناخالص ( )۲۰۴۴۴واحد محاسبه
ب ـ بیه از ( )۲۴تن تا ( )۱۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۶۴۰۴۴۴واحد محاسبه
ج ـ بیه از ( )۱۴تن تا ( )۶۴۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۲۱۰۴۴۴واحد محاسبه

دـ بیه از ( )۶۴۴تن تا ( )/۴۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۸۴۰۴۴۴واحد محاسبه
هـ ـ بیه از ( )/۴۴تن تا ( )۱۴۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۶۱۸۰۴۴۴واحد محاسبه
وـ بیه از ( )۱۴۴تن تا ( )/۴۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۶۱۸۰۴۴۴واحد محاسبه بـه اضـافه ( )۶۱۸واحـد
محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (هـ).
زـ بیه از ( )/۴۰۴۴۴تا ( )۸۴۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۶۲۱واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضـافه
به عالوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و).
ـ بیه از ( )۴۴۴.۸۴تن ظرفیت ناخالصن ( )۷/واحد محاسبه به ازای هـر تـن ظرفیـت اضـافه بـه عـالوه
حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز).
ماده ۱ـ مالک هر کشـتین نفت که و شناور که مـواد نفتی به غیر از نفـت موضـوع کنوانسـیون مسـؤولیتن
حمل می کند باید بیمه نامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند:
الف ـ تا ( )۲۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه
ب ـ از ( )۲۰۴۴۶تا ( )۱۴۰۴۴۴تن ظرفیت ناخالص ( )۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه بـه اضـافه ( )۶۰۱۴۴واحـد
محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی.
ج ـ از ( )۱۴۰۴۴۶تن ظرفیت ناخالص به باال ( )۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴واحد محاسبه به اضافه ( )/۱۴واحـد محاسـبه
برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشه بیمهن نباید از ( )۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴واحد محاسـبه تجـاوز
نماید.
ماده۸ـ در بیـمه نامه حداقل باید مشخصات کشتین نفت که و شناور مطاب گواهینامه ثبـتن مشخصـات و
اقامتگاه مالک یا مال ین و بیمه گزارهان مبلغ بیمهن مدت بیمهن تاریخ و محل انعقاد قـراردادن مبلـغ حـ بیمـه و
خطرهای تحت پوشه بیمه نامه درج شود.
ماده ۷ـ در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون عنهن مبلغ تعهدن امضاء و مهر ضامنن مدت
تعهدن تاریخ و محل ایجاد تعهدن مشخصات کشتین نفت که و شناور مطاب گواهینامه ثبـت و خطرهـای تحـت
پوشه تعهد درج شود.
ماده۶ـ گواهینامه هایی که در اجرای کنوانسیون های بین المللی مورد الحاق دولت جمهوری اسـالمی ایـران
توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیون های مذکور صادر شده و به تشـخیص سـازمان بیـانگر رعایـت
مفاد این آیین نامه استن به منزله وجود بیمه نامه یا تعهدنامه قابل قبول می باشد.
ماده ۶۴ـ سازمان موظف است از ورودن ترک بندر یا فعالیت کشـتین نفـت کـه و شـناور فاقــد بیمـه نامـهن
تعـهدنامه یا گواهیـنامه در آب های موضـوع قانون جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ـ مالک و یا سایر مسؤوالن کشتین نفت که و شناور باید بیمه نامـه یـا تعهدنامـه و گواهینامـه را در
کشتین نفت که و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارائه نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

