
 



  /64/المرسوم التشريعي رقم

  

 
  رئيس الجمهورية

  بناء على أحكام الدستور

 
 :مايلي يرسم

 :األول الفصــــــــل
  التعـــــــــــــاريــــــــــــــــف 

 
  :/1/المادة

 
 :التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ماهو مبين بجانـب كـل منهـا    يقصد بالتعاريف

 . الذرية في الجمهورية العربية السوريةهيئة الطاقة :الهيئة-

 .للهيئة المدير العام: المدير العام-

وبحرها اإلقليمي وبـاطن   أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية: األراضي السورية-

 .التي لسورية حقـوق سـيادية عليهـا    هذه األراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية

 .الهيئة التي تتولى تطبيق أحكام هذا المرسوم التـشريعي  البنية العلمية واإلدارية في:  الرقابيالجهاز-

ــة- ــعة المؤين ــعة: األش ــى  االش ــادرة عل ــاجالق ــادة إنت ــي الم ــات ف ــن األيون  . أزواج م

ــشعة- ــادة الم ــي: الم ــادة الت ــة أو صــنعية  الم ــون طبيعي ــة وتك ــعة المؤين ــصدر األش  .ت

٪ 80فيـه علـى  238كالبلوتونيوم على أاليزيـد تركيـز النظيـر     انشطاريةأي مادة: المادة النووية-

، وأي مادة تحتوي واحـدة أو  233 أو 235المخصب بأحد النظيرين ، واليورانيوم233-واليورانيوم

 .سبق أكثر مما
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 .التعرض لإلشعاع بكامل أنواعه وحاالته: التعرض-

مثل النترونات أو األشعة السينية أو االلكترونات على توليد األشعة المؤينة  جهاز قادر: مولد األشعة-

 .الجسيمات المشحونة أو أي من

إصدار أشـعة مؤينـة أو     سواء عن طريق- تعرض إشعاعي إلىكل ما قد يؤدي : مصدر األشعة-

 .ألغـراض الوقايـة واألمـان     على أنـه وحـدة منفـردة   إليه ويمكن النظر -إطالق مواد مشعة 

الخواص اإلشعاعية بالخواص الـسمية أو    الخواص اإلشعاعية أو اختالطاألذى الناجم عن: الضرر-

أشعة يلحق بشخص ويسبب له أو لنـسله عاهـة    االنفجارية أو غيرها من الخواص الخطرة لمصدر

أو يسبب له أضراراً مادية أو اقتصادية بـشكل مباشـر أو    دائمة أو مؤقتة أو يؤدي الى فقدانه الحياة

الممتلكات ويسبب دماراً أو تخريباً أو ضرراً لها، بما في ذلك تكاليف  لبيئة أوغير مباشر أو يلحق با

  .كان عليه وتكاليف تدابير تالفي الضرر الى ما إعادة الحال

يمكن أن يكون مقصوداً أو غير مقصود، يـستدعي اتخـاذ    حادث: الطارىء اإلشعاعي أو النووي-

لتي قد يكون لها آثار وخيمة على صحة اإلنـسان  ودرء العواقب ا إجراءات فورية لتخفيف األخطار

 ويمكن أن يكون طارئاً إشعاعياً نتيجة للتعرض لإلشعاعات المنطلقة من أية. وممتلكاته وأمانه وبيئته

أو مـن   مادة مشعة أو مصدر أشعة،أو طارئاً نووياً نتيجة انفالت الطاقة من تفاعل نووي متسلـسل 

 .ي المتسلسلتفكك وانتشار نواتج التفاعل النوو

حوادث ذات منشأ واحد والتي اليمكـن تجاهـل عواقبهـا الفعليـة أو      أي حادث أو سلسة: الواقعة-

 .الوقاية واألمان المحتملة من ناحية

المعـدات أو غيرهـا مـن     أي فعل غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطـال : الحادث-

 .الوقايـة أو األمـان   حتملـة مـن زاويـة   الحـوادث، واليمكـن تجاهـل عواقبـه الفعليـة أو الم     

 .ووســائل تحقيــق ذلــك وقايــة األفــراد مــن آثــار التعــرض لألشــعة المؤينــة: الوقايــة-

أشعة إلى أدنى حد ممكن والتخفيف  تدابير تتخذ بقصد تقليص احتمال وقوع حوادث لمصادر: األمان-

 .من عواقب تلك الحوادث فيما لو وقعت



 
 وصول الى مصادر األشعة أو إتالفها أو فقدانها أو سـرقتها أو تحويـل  تدابير تحول دون ال :األمن-

 .وجهتها على نحو غير مسموح

ومعدات يجري فيها إنتاج مواد نوويـة أو مـواد    أية منشأة مع مايرافقها من أراٍض وأبنية: المنشأة-

كـان ركبـت أو   التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها، وأي م مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو

 .مـصدر أشـعة بمقـاييس تـستوجب مراعـاة الوقايـة واألمـان        ستركب فيه مولدات أشـعة أو 

االعتباري الحائز على ترخيص للتعامل مع المواد المشعة ونفاياتهـا   الشخص الطبيعي أو: المستثمر-

ـ   ومصادرهما والذي ا يتعلـق  يتحمل المسؤولية األساسية عن الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمـن فيم

 .أومصدر أشعة بمنشأة

التعرض ليشمل أشخاصاً  أي نشاط بشري يحدث مصادر إضافية للتعرض أو يوسع نطاق: الممارسة-

القائمة على نحو يـؤدي الـى    إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر

ــخاص   ــدد األش ــادة ع ــراد أو زي ــرض األف ــال تع ــرض أو احتم ــادة تع ــ زي  .ينالمعرض

 .أشــعة أي إجــراء يقــصد بــه تقليــل أو تجنــب أو احتمــال التعــرض لمــصادر: التــدخل-

عـن الحالـة    مواد مشعة ناتجة عن ممارسات أو عمليات تدخل، بغـض النظـر  : النفايات المشعة-

 .مواد مشعة أو ملوثة بهـا  الفيزيائية لهذه المواد، اليتوقع أن يكون لها أي استخدام وهي تحتوي على

تعرض الجمهور أو الفرد أو البيئة المحيطة  تدخل يقصد به منع أو تقليل أو تفادي:  الوقائياإلجراء-

 .أو المـــزمن ألي شـــكل مـــن أشـــكال اإلشـــعاع الـــضار الطـــارىء     

أية جهة اعتبارية عامة أو  أية تدابير يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص أو: تدابير تالفي الضرر-

بقصد منع الضرر أو التخفيف مـن حـدة    ل وبعد حدوث الواقعةخاصة وطنية أو عربية أو أجنبية قب

 .تأثيره

مشعة أو حيازتها أو استخدامها أو نقل حيازتها أو التخلص منها  استالم مادة: االتجار غير المشروع-

  .دون ترخيص

 وجود مواد مشعة غير مرغوب فيها أو قد تكون ضارة سواء داخل مادة أو على: اإلشعاعي التلوث-

 . ،أو في جسم بشري أو على سطحه أو في أي مكون بيئي آخرسطحها



 
 :الثاني الفصــــــــــــــل

 
  التطبيــــــــــــــــــق مجـــــــــــــــــال 

  /2/المادة

 
الحاالت التي تؤدي الى التعرض أو احتمـال التعـرض    يطبق هذا المرسوم التشريعي على جميع-أ

  .أشعة لألشعة المؤينة من أي مصدر

 
وأمان مـصادر األشـعة    الوقاية اإلشعاعية«تحدد الهيئة بقرار يصدر عنها بناًء على اقتراح لجنة-ب

التـشريعي السـتحالة الـتحكم بهـا،      التعرضات المستثناة من تنفيذ أحكام هـذا المرسـوم  » وأمنها

  .التشريعي لضآلة الضرر المحتمل منها والتعرضات التي التندرج تحت أحكام هذا المرسوم

 
 :الفصل الثالث

 
 واألمان واألمن  مسؤوليات الوقاية

  /3/المادة

 
لضمان أمان هذا المـصدر وأمنـه ووقايـة     على من يحوز مصدر أشعة اتخاذ التدابير الالزمة كافة

له، وفقاً ألحكام هذا المرسوم التـشريعي والقواعـد     والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرضاألفراد

  .تنفيذاً ألحكامه  الصادرةواإلرشاداتوالتعليمات 

  



 
   /4/المادة

 
جنسيته القيام بما يلي إال وفـق القواعـد    يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن

 :هــذا المرســوم التــشريعي    الــصادرة وفقــاً ألحكــام  واإلرشــاداتوالتعليمــات 

 مؤقتاً إيقافهاسوم التشريعي أو المعرفة بهذا المر  المؤينةاألشعة البدء بأية ممارسة تتعلق بمصادر -أ

  .أو نهائياً

أشعة أو تصنيعه أو تجميعه أو استيراده أو تـصديره أو تـسليمه أو تـسلمه أو      تصميم مصدر-ب

حيازتـه   استعارته أو تأجيره أو استئجاره أو بيعه أو شراؤه أو توزيعه أو حيازته أو نقـل  إعارته أو

 من الخدمـة أو  إخراجه أو صيانته أو إصالحه أو تفكيكه أوبأية طريقة كانت أو تشغيله أو استخدامه 

  .اإلشكالتخزينه أو التخلص منه أو التعامل به بأي شكل من 

  .نقل المواد المشعه -ج

  . إطالق مواد مشعه في البيئة-د

  .اإلشكالالمشعه بأي شكل من   التصرف بالنفايات-هـ 

يلها أو امتالكهـا أو صـيانتها أو تعـديلها أو    تـشغ   إقامة منشأة أو جزء منها أو مرحلة منها أو-و

  .اإلشكالاستثمار أو دراسات تتعلق بها بأي شكل من   أوإعمال من الخدمة أو أي إخراجها

  /5/المادة

 
  إال وفقاً للقواعد والتعليمـات أشعةطبيعي العمل في منشأة أو استخدام مصدر  يمتنع على أي شخص

  .ا المرسوم التشريعي الصادرة وفقاً ألحكام هذواإلرشادات

  



 
  /6/المادة

 
من بحوزته مصدر أشعة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وبغض النظر عن جنسيته  يمتنع على

  .المستلم  إال بعد أن يتحقق من وجود ترخيص حيازة لدىشكالاألينقل حيازته للغير بأي شكل من  أن

 
   /7/المادة

 -اسـتيراد  (اإلدخالبأي شكل من أشكال   السوريةاألراضيى  يمنع إدخال مواد مشعة مستهلكة ال-أ

بغرض تخزينها أو دفنها أو التصرف بها بأي شكل  ( تهريب- في حقيبة دبلوماسية-بصحبة المسافر

  .األشكالمن 

 السورية بشكل رسـمي أو  األراضيالمواد المشعة المصنعة كلياً أو جزئياً في   يستثنى من ذلك-ب

  .ج الى الجهة المصنعة المرخصة أصوالً بقصد التصرف اآلمن بهامن الخار التي تعاد

 
  /8/ المادة

   : الهيئة فوراً عندإبالغيجب على المسستثمر الحائز على مصدر أشعة 

  .األشكال بأي شكل من أشعةفقدان التحكم بمصدر  -أ

  .الضرر  حدوث واقعة قد تؤدي الى-ب

  . وقائياءإجر حدوث حالة تستدعي أو قد تستدعي اتخاذ -ج

  

  



 
 :الرابع الفصل

   السلطة الرقابية

  

 
  /9/المادة 

 
 الالزمة لتنفيذ واإلرشادات التعليمات وإصدار القواعد إعدادبها   الهيئة هي السلطة الرقابية المنوط-أ

  .التشريعي  هذا المرسومأحكام

 
ي ويتبع هـذا الجهـاز   التشريع  تحدث الهيئة جهازاً رقابياً يتولى مهام تطبيق أحكام هذا المرسوم-ب

 .فيما يخص تطبيق هذا المرسوم التشريعي للمدير العام مباشرة الذي يمارس الصالحيات الممنوحة له

العناصر البشرية المؤهلة والمـوارد الماليـة والمرافـق      تؤمن الهيئة للجهاز الرقابي مايلزم من-ج

  .أعمالهلتنفيذ   الضروريةواألجهزةوالمعدات 

 
( والهيئات العلمية المعنية تـسمى   ة لجنة استشارية من االختصاصيين من الوزارات تؤازر الهيئ-د

  . الهيئةإدارةوتشكل بقرار من مجلس ) وأمنها األشعة وأمان مصادر اإلشعاعيةلجنة الوقاية 

 
  /10/المادة 

 
 وتتعـاون   أو النوويةاإلشعاعيةبناء المقدرة الوطنية لالستجابة لحاالت الطوارئ  الهيئة مسؤولة عن

التـدخل    المعنية وهي تقدم المشورة والدعم الفني والعلمـي فـي  األخرىهذا الشأن مع الجهات  في

  . أو النووية حسب المقتضىاإلشعاعيةلحاالت الطوارئ  واالستجابة



 
  /11/ المادة

 
أو المـشعة ونفاياتهـا    الهيئة هي السلطة المختصة التي تمنح الموافقة على تصميم طرود نقل المواد

  .التخلص منها

 
   /12/المادة 

 
  :تخول الهيئة بما يلي

 
 واألمان اإلشعاعية تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات واالجتماعات المتعلقة بالوقاية -أ

الدوليـة ذات الـصلة وتبـادل      والمنظماتاألخرىواألمن والتعاون مع السلطات الرقابية في الدول 

  . النافذةواألنظمةلقوانين المعلومات معها وفق ا

 .الهيئـة   التـي تقرهـا  اإلعـالن ثقافة الوقاية واألمان واألمن بين الجمهور بكافة وسـائل    نشر-ب

  /13/المادة 

 
  : المناسبة بغرضواإلجراءاتتتخذ الهيئة التدابير 

 
 .لمـشعة ا كشف حاالت االتجار غير المشروع والسمسرة غير المشروعة بالمواد النووية أو المواد -أ

الهيئة في البضائع   التحقق من عدم وجود تلوث اشعاعي يفوق الحدود المسموح بها والمحددة من-ب

  .المستوردة الى القطر أو العابرة خالله

 
  /14/المادة 



 
 .التـشريعي   في كل ما لـه عالقـة بهـذا المرسـوم    واألفرادتصدر الهيئة تراخيص للممارسات  -أ

 وبمـا ال  األمـان   في الترخيص لتحقيق مزيـد مـن  إضافيةروط  يجوز للهيئة ان تنص على ش-ب

 الـصادرة تنفيـذاً   واإلرشـادات  يتعارض مع مضمون هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات

  .ألحكامه

 
  /15/المادة 

 
 وعلـى  األشـعة على المنشآت واألماكن التي تستخدم أو توجد فيها مصادر   تقوم الهيئة بالتفتيش-أ

بتطبيـق   المستندات والوثائق المتعلقة بهذه المنشآت أو المصادر بهدف التحقق من االلتزامو السجالت

 .ألحكامـه  أحكام هذا المرسوم التـشريعي والقواعـد والتعليمـات واإلرشـادات الـصادرة تنفيـذاً      

التفتيش، وتتم تـسمية    تسمي الهيئة مفتشين من ضمن العاملين المتخصصين لديها للقيام بأعمال-ب

 .والمؤهالت الواجـب توافرهـا فـيهم    الء المفتشين استناداً لقواعد تضعها الهيئة تتضمن الشروطهؤ

صورته والبيانات التي ترى الهيئة تـضمينها    تصدر الهيئة بطاقة تعريف لكل مفتش تحتوي على-ج

  .فيها

 
  /16/المادة

 
اكن التي توجد فيها مصادر بصفة الضابطة العدلية ولهم حق دخول المنشآت واألم  يتمتع المفتشون-أ

 سجالت أو مستندات أو وثائق تتعلق بهذه المنشآت أو المصادر واالطالع على محتوياتهـا  أشعة أو

بأحكام هذا المرسوم  ومعاينتها وإجراء القياسات الالزمة، وكل ما يرونه ضرورياً للتحقق من االلتزام

 .ألحكامه والشروط الواردة في التراخيص فيذاًالتشريعي والقواعد والتعليمات واإلرشادات الصادرة تن

الممنوحة له خالفاً ألحكـام هـذا المرسـوم التـشريعي       على المفتش عدم استغالل الصالحيات-ب

الصادرة تنفيذاً ألحكامه، والمحافظة على سر المهنة وفقاً لما يقتضيه  والقواعد والتعليمات واإلرشادات



 ، وإال كان مستحقا1949ً حزيران 22تاريخ / 148/تشريعي رقم الصادر بالمرسوم ال قانون العقوبات

  .للعقوبات المنصوص عليها فيه

 
رئيس محكمة البداية المدنية على أن يمارسـوا    يؤدي المفتشون قبل ممارستهم عملهم اليمين أمام-ج

  .عملهم بصدق وشرف وأمانة

  .لضابطة العدليةلتقارير المفتشين قوة وصفة الضبوط المنظمة من قبل ا  يكون-د

 
  :الخامس الفصل

  المسؤوليات والمؤيدات الجزائية

 
  /17/المادة 

 
 المنشأة مسؤوالً مدنياً عن التعويض عن الضرر الناجم عن الواقعة، وتكون مسؤوليته  يعد مستثمر-أ

  مفترضة بغض النظر عن وجود خطأ من قبله وذلك في الحاالت التالية

  .أة التي يستثمرهاالواقعة في المنش إذا حدثت -1

نفايات مشعة مرسلة من المنشأة التي يستثمرها، أو  إذا كانت الواقعة ذات صلة بمصادر أشعة أو -2

الواقعة قبل انتقال المسؤولية القانونية إلى جهة أخرى بمقتـضى   مخزونة فيها تمهيداً لشحنها، وحدثت

 .جـود مثـل تلـك الـشروط    قبل تسليمها لهذه الجهة في حـال عـدم و   شروط خطية وصريحة أو

ذات صلة بمصادر أشعة أو نفايات مشعة مرسلة إلى المنشأة التي يستثمرها، أو  ذا كانت الواقعة إ-3

إليه بمقتـضى   تمهيداً لشحنها إلى هذه المنشأة، وحدثت الواقعة بعد انتقال المسؤولية القانونية مخزونة

ـ         .الـشروط  ود مثـل هـذه  شروط خطية وصريحة، أو بعـد تـسليمها لـه فـي حـال عـدم وج

ــوم   -ب ــذا المرس ــام ه ــب أحك ــسؤوالً بموج ــشأة م ــستثمر المن ــد م ــشريعي  ال يع  :الت

أو حرب أو أعمـال   عن ضرر نتيجة واقعة ناجمة مباشرة وبشكل أساسي عن أعمال نزاع مسلح-1



يزيد تأثيرها علـى الحـدود    عدوانية أو عصيان مسلح أو حرب أهلية، أو ناجمة عن كارثة طبيعية

ــص ــسلطة   التـ ــل الـ ــن قبـ ــا مـ ــق عليهـ ــشأة الموافـ ــة ميمية للمنـ  .الرقابيـ

جزئياً عن اإلهمـال   عن ضرر تجاه شخص لحق به الضرر إذا ثبت أن هذا الضرر ناجم كلياً أو-2

  .إحداث الضرر الجسيم من قبل هذا الشخص أو عن قيامه بعمل أو امتناع عن عمل بقصد

  /18/المادة 

مستثمر لمنشأة أو أكثر وتعذر تحديد مسؤولية  رر على أكثر منإذا ترتبت المسؤولية الناجمة عن ض

بالتكافل والتضامن عن األضرار الناجمة عن االستثمار أو  كل منهم، فإن مستثمري المنشأة مسؤولون

  .مسؤولية كل منهم أثناءه ما لم يتم تحديد

  /19/المادة 

شريعي ال يعنـي عـدم مـسؤوليته    المرسوم الت إن عدم مسؤولية مستثمر المنشأة بموجب أحكام هذا

  .أخرى بموجب أحكام واردة في تشريعات

  /20/المادة 

مليون إلى خمـسة ماليـين ليـرة      يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبالغرامة من-أ

أشعة أو سلبه أو اختالسه أو الحصول عليـه   سرقة مصدر: سورية من يرتكب أياً من األفعال التالية

ــق االحت ــر أو   بطري ــى القط ــه إل ــال أو إدخال ــشروع   ي ــه دون إذن م ــه من  .إخراج

األقل والغرامة خمسة ماليين إلـى ثالثـين     وتكون العقوبة االعتقال المؤقت خمس سنوات على-ب

من شأنه أن يسبب أو يحتمل أن يسبب ضرراً جسيماً  مليون ليرة سورية إذا تعلق الفعل بمصدر أشعة

  .للممتلكات للشخص أو للبيئة أو

  /21/المادة

وبالغرامة من مليون إلى ثالثـة ماليـين ليـرة     يعاقب باالعتقال المؤقت من ثالث إلى خمس سنوات

  :التالية سورية من يرتكب أحد األفعال



 
باستعمالها أو بأي شـكل    محاولة الحصول على مصدر أشعة عن طريق استعمال القوة أو التهديد-أ

  .من أشكال التخويف أواالبتزاز

 .أشــعة إللحـاق ضــرر بـشخص أو بالبيئــة أو بالممتلكــات   هديـد باســتعمال مـصدر   الت-ب

منشأة أو بأي فعل ينطوي على استخدام مصدر أشعة بغيـة حمـل     التهديد بالقيام بأي فعل ضد-ج

 .فيه منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به شخص طبيعي أو اعتباري بما

  / 22 /  المادة

إلى ثالث سنوات،  بالحبس من ستة أشهر/ 8/و / 6/و / 4/و / 3/ يعاقب من يخالف أحكام المواد -أ

 .العقـوبتين  وبالغرامة من مئـة ألـف إلـى ثالثـة ماليـين ليـرة سـورية أو بإحـدى هـاتين         

 مليون إلى ثالثة ماليين ليرة  تشدد العقوبة إلى االعتقال من ثالث إلى خمس سنوات والغرامة من-ب

يحتمل أن يسبب ضرراً جسيماً للـشخص   سورية إذا تعلق الفعل بمصدر أشعة من شأنه أن يسبب أو

  .أو للبيئة أو للممتلكات

 .بمصادرة مصدر األشعة، ويوضع المصدر في هذه الحالة تحت تـصرف الهيئـة    يمكن الحكم-ج

 الحكم بإغالق المنـشأة الحكم بإغالق المنشأة من شهر إلى سنتين، وفي حال التكرار يمكن   يمكن-د

  .نهائياً

  /23/المادة 

إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى  بالحبس من ثالثة أشهر/ 5/يعاقب من يخالف أحكام المادة 

 .العقوبتين مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين

 /24/المادة 

ع سنوات على األقل وبالغرامة من المؤقت سب  باالعتقال7من المادة ) أ(يعاقب من يخالف الفقرة 

 .سورية خمسة ماليين إلى ثالثين مليون ليرة

  

  



  /25/المادة 

المنصوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم      يعاقب من يمنع أو يعوق مفتشي الهيئة من القيام بواجباتهم

 أشـهر  الصادرة تنفيذاً ألحكامه بالحبس من ثالثة التشريعي أو في التعليمات أو القواعد واإلرشادات

 .إلى مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً

  /26/المادة 

تسبب أو يحتمل أن تسبب ضرراً لألشـخاص أو البيئـة أو    يمكن للهيئة في الحاالت التي ترى أنها

  :الممتلكات

 ي مكان آخر وفق ما تراه مناسباً، ويـستمر األشعة إدارياً إما في مكان وجوده أو ف  حجز مصدر-أ

  .الحجز لحين إزالة األسباب

  .األسباب  إغالق المنشأة إدارياً، ويستمر اإلغالق لحين إزالة-ب

  /27/المادة 

التشريعي من تطبيق أية عقوبة أشد ينص  ال يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم

  .عليها تشريع آخر

  /28/المادة 

  :ما ورد في التشريعات النافذة ع مراعاةم

 :في الحاالت التالية  يختص القضاء السوري بالنظر في التعويض عن الضرر-أ

  ة السوري إذا حدثت الواقعة كلياً أو جزئياً في األراضي - 1

مكان وقوعها بدقة وكانت  إذا حدثت الواقعة كلياً في المياه أو األجواء الدولية أو تعذر تحديد  - 2

  .ة المعنية بالواقعة قائمة في األراضي السوريةالمنشأ



 
 يختص القضاء السوري أيضاً بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التـشريعي  -ب

  ة في الحاالت التالي

سفينة أو مركبة هوائية مسجلة في  إذا ارتكبت الجريمة ضمن األراضي السورية أو على متن - 1

  .سورية

 .في حكمه مة سورياً أو منذا كان مرتكب الجري - 2

  .إذا كان مرتكب الجريمة موجوداً في سورية - 3

 
 :الفصل السادس

  انتقالية وعامة أحكام

 
 /29/المادة 

أشعة أو نفايات مشعة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم  على كل من يملك أو يستثمر منشأة أو يحوز مصدر

  .الالزمة، خالل سنة من تاريخ نفاذهللحصول على التراخيص  التشريعي أن يتقدم بطلب الى الهيئة

  /30/المادة 

 النفقات الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من االعتماد المخصص لذلك في تصرف

 .موازنة الهيئة

  /31/المادة 

التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على  تصدر القواعد الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم

  .الهيئة من مجلس إدارةاقتراح 

  

  



  

  /32/المادة 

 .األحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ،كما تلغى جميع1960 لعام 59تلغى أحكام القانون رقم 

  /33/المادة 

   . التشريعي في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم

 م3/8/2005 هـ الموافق 28/6/1426مشق في د

 
 رئيس الجمهورية

 األسد بشار

 


