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 1336 ماه مهر مصوب

 اي گاز از نفت كردن جدا مراكز اي چاهها ليقب از را نفت صنعت عمده يواحدها از كيهر سو قصد به و عمدا كس هر ـ 1 ماده

 يهايكشت اي ها  خانه تلمبه اي عمده يها  اسكله اي يريبارگ مراكز اي نفت مخازن اي هيتصف يدستگاهها اي نفت يآور  جمع مراكز

 مجازات به كند منهدم گريد لهيوس هر به اي و بزند آتش را نفت عيصنا يانبارها اي ادارات اي روين ديتول مراكز اي نفت حامل

 . شود يم محكوم اعدام 

 ادوات و آالت اي نهايماش از كي هر از يقسمت اي تمام انهدام اي سوختن به منجر كه كند يعملء سو قصد به و عمدا هركس ـ 2 ماده

 و يبندر ليوسا اي هينقل طيوسا اي هيابن اي ينفت يها فرآورده و خام نفت عيتوز اي يباربر اي هيتصف اي ديتول اي اكتشاف به مربوط

 . شد خواهد محكوم سال پانزده تا سال سه از شاقه اعمال با موقت حبس به بشود نفت  عيصنا به متعلق مخابرات و ارتباطات

 1 ماده در مذكور يواحدها از يكي انهدام به يمنته آنكه بدون كه كند يعمل)  سابوتاژ(  يخرابكار منظور به هركس ـ 3 ماده

 . شد خواهد محكوم سال ده تا دوسال از مجرد حبس به بشود آنها از يقسمت اي تمام ليتعط موجب و گردد

 به مرتكب گردد كار ليتعط  باعث كنيل و نشود آن ريغ و نيماش افتادن كار از موجب ماده نيا در مذكور عمل چنانچه ـ تبصره

 . شد خواهد محكوم سال سه تا ماه سه از يبيتاد حبس

 . ديگرد خواهد اعدام  به محكوم مرتكب شود نفس هالك موجب 3 و 2 مواد در مذكور اعمال از كي هر هرگاه ـ 4 ماده

 هر به گردد نفت عيصنا اختالل  موجب است ممكن آنها بردن نيب از اي و بيتخر كه را ياسناد اي دفاتر اي ها نقشه هركس ـ 5 ماده

 . شد خواهد سال تادو ماه سه از يبيتاد حبس به محكوم ببرد نيب از اي و كند بيتخر نحو

 خاموش از يريجلوگ منظور  به اي و دينما جاديا نفت عيصنا ينشان  آتش ساتيتاس فيوظا ياجرا يبرا يموانع هركس ـ 6 ماده

 حبس به محكوم ندازديب كار از نحو هر به اي كرده دور ينشان  آتش ادارات از اي و قيحر محل از را ينشان  آتش ليوسا آتش كردن

 . شد خواهد  سال سه تا ماه شش از يبيتاد

 حبس به بگذارد نفت عيصنا  ساتيتاس اي و دستگاهها اي معابر اي هيابن از قسمت هر در منفجره مواد ءسو قصد به هركس ـ 7 ماده

 . شد خواهد محكوم سال ده تا سال دو از مجرد



 عمل چنانچه شود مرتكب غفلت اي يمباالت  يب اثر بر يول قصدء سو بدون را 2 و 1 مواد در مذكور اعمال از يكي هركس ـ 8 ماده

 يقسمت ليتعط اي بيتخر موجب كه يصورت در و يبيتاد حبس  سال سه يال سال كي به محكوم شود نفس هالك موجب يارتكاب

 موجب غفلت اي يمباالت  يب چنانچه شد خواهد يبيتاد حبس سال دو تا ماه شش به محكوم شود نفت عيصنا اتيعمل مراكز از

 جبران زين و ماه شش تا ماه  كي  از يبيتاد حبس به محكوم مرتكب بشود نفت عيصنا به متعلق ادوات و آالت و اياش هرگونه  يخراب

 . ديگرد خواهد شده يناش او عمل از كه يخسارت

 از يخوددار غفلت از منظور و باشد نموده مبادرت آن به ستيبا ينم مرتكب كه است يامر به اقدام يمباالت يب از منظور ـ تبصره

 عدم اي مهارت عدم و اطالع عدم غفلت اي يمباالت  يب منشا  نكهيا از اعم باشد نموده اقدام آن به ستيبا يم مرتكب كه است يامر

 . باشد عادت و عرف اي نظامات اي اوامر اي مقررات اي قانون تيرعا عدم اي تجربه

 ممنوع يها  محوطه داخل  به باشد شده اعالم آن بودن خطرناك كه را يگريد ياياش اي منفجره اي محترقه مواد هركس ـ 9 ماده

 . ديگرد خواهد الير هزار  ده يال الير كهزاري از مهيجر پرداخت به محكوم عمل نيهم يبرا ببرد

 به خطر وجود بدون را خطر اعالم مخصوص ميعال نفت عيصنا كار در اخالل اي وحشت جاديا منظور به اي عمدا هركس ـ 10 ماده

 . شد خواهد محكوم سال كي تا ماه سه از يبيتاد حبس به دهد اشاعه فوق منظور به يبياكاذ اي و ندازديب  كار

 باشد حساس ينهايماش و دستگاهها  مراقبت اي ساتيتاس اي ساختمانها حفظ يمتصد كه نفت عيصنا كاركنان از كي هر ـ 11 ماده

 از يكي بروز موجب پست ترك چنانچه و شد خواهد محكوم ماه تاشش ماه سه از يبيتاد حبس به كند ترك را خود پست چنانچه

  محكوم سال ده تا سال دو از مجرد حبس به باشد بوده خطر نيا وجود بر واقف مرتكب و گردد 2 و 1 مواد در مندرج حوادث

 . شد خواهد

 و مواد مشخصات چنانچه باشد  يفن مصالح و لوازم سفارش و نييتع مسئول كه نفت عيصنا كاركنان و نيمهندس از كيهر ـ 12 ماده

 مواضعه مصالح كننده هيته اي فروشنده با اي كند ذكر غلط و ناقص طرز به اي و نكند ذكر ها سفارش و شنهادهايپ در عمدا را مصالح

 شد خواهد محكوم ماه شش تا ماه سه از يبيتاد حبس به شود ليتحو وبيمع اي ناقص اي  نامناسب مصالح جهيبالنت كه كند يا 

 سال ده تا سال دو از مجرد حبس به مرتكب دهد رخ 2 و 1 ماده در مندرج حوادث از يكي مصالح بودن ناقص جهينت در چنانچه

 . شد خواهد محكوم

 . بود خواهد يعموم  مجازات قانون مقررات طبق بر جرم نيمعاون و شركا و جرم به شروع موارد حكم ـ 13 ماده

 شود قانون نيا در مذكور ازحوادث يكي به منجر عمل و گرفته انجام يتبان لهيوس به قانون نيا در مذكور ميجرا هرگاه ـ 14 ماده

 . شد خواهند محكوم  قانون نيا در مقرر يها مجازات حداكثر به تيجمع نيآمر و روسا

 نگردد واقع يجرم يول شود  ليتشك باال به نفر سه از يتيجمع 2 و 1 مواد در مذكور ميجرا ارتكاب منظور به هرگاه ـ 15 ماده

 تا ماه سه از يبيتاد حبس به تيجمع ياعضا و سال دو تا ماه  شش از يبيتاد حبس به عمل نيهم يبرا نيمحرك و دهندگان ليتشك

 و دهنده ليتشك مجازات باشند اسلحه حامل توطئه ياجرا يبرا آنها از شتريب اي يكي چنانچه و شد خواهند محكوم سال كي

 از كي هر. بود خواهد سال سه تا سال كي از يبيتاد حبس تيجمع ياعضا مجازات و سال چهار تا دو از مجرد حبس  محرك

 . بود خواهد معاف مجازات از سازد آگاه توطئه انيازجر را دار  تيصالح مقامات جرم وقوع از قبل كه ها دسته ليقب نيا ياعضا



 حكم باشد يشتريب مجازات  مشمول گريد نيقوان طبق بر مرتكب عمل چنانچه قانون نيا در مذكور ميجرا به نسبت ـ 16 ماده

 . شد خواهد گذاشته اجرا موقع به اشد مجازات

 .  است  منسوخ مسلح يروهاين ميجرا مجازات قانون و مسلح يروهاين يدادرس قانون به توجه با ـ 17 ماده

 حداكثر به) دارد خاص حكم  كه يموارد در جز( شوند قانون نيا در مذكور اعمال مرتكب نفت عيصنا كاركنان هرگاه ـ 18 ماده

 .شد خواهند مجازات قانون نيا در مقرر مجازات

 


