
  قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست
   )1371 / 8/ 24 و اصالحیه 1353 / 3/ 28مصوبه ( 

   مخربی  و هر اقدام آلودگی  از هر نوع  و ممانعت  و پیشگیري زیست  محیط   و بهبود و بهسازي ـ حفاظت1 
   جانوران  به بوط امور مر  کلیه شود، همچنین  می زیست  محیط   و تناسب  تعادل  خوردن  برهم  موجب که

  .   است زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از وظائف  داخلی  آبهاي  و آبزیان وحشی
 و   جمهوري  ریاست  به شود وابسته  می  نامیده  سازمان  قانون  در این  که زیست  محیط   حفاظت  سازمان
   وظیفه  انجام زیست  محیط اظت حف  و زیر نظر شورایعالی  است  مالی  و استقالل  حقوقی  شخصیت داراي
  . کند می

   مربوط  و مقررات  قوانین  موجب  به  جنوب  شیالت  سهامی  و شرکت  ایران  شیالت  سهامی ـ شرکت  تبصره
  1. *  خواهند کرد  خود عمل به
  

  : ز عبارتند ا  آن  و اعضاي  جمهور است  با رئیس زیست  محیط   حفاظت  شورایعالی ـ ریاست2  ماده
   و آموزش ، درمان ، بهداشت ، جهادسازندگی  و شهرسازي ، مسکن ، کشور، صنایع  کشاورزي  وزراي
   و چهارنفر از اشخاص زیست  محیط   حفاظت  سازمان  رئیس2 *   و بودجه  برنامه  سازمان ، رئیس پزشکی
  جمهور براي  رئیس  و تصویب یستز  محیط   حفاظت  سازمان  پیشنهاد رئیس  بنا به  که  ذیصالح یا مقامات
   3.* شوند  می  منصوب  سال  سه مدت
   رئیس  و تصویب زیست  محیط  حفاظت  سازمان  پیشنهاد رئیس  مورد به  بر حسب در موارد لزوم:   تبصره

   نحو به  بدین  که وزرائی. آید  می  بعمل  دعوت  شورایعالی  حضور در جلسات جمهور از سایر وزرا براي
  4. *  دارند  رأي  شورا حق گیري شوند در تصمیم  می  دعوت جلسات

  
   شکار و صید براي  در قانون  که  و اختیاراتی  بر وظائف  عالوه زیست  محیط  حفاظت ـ شورایعالی3   ماده

  :   زیر است  و اختیارات  وظائف  داراي  بر صید مقرر بوده  و نظارت  شکاربانی شورایعالی
   حفاظت ـ منطقه  وحش  حیات ـ پناهگاه  ملی ـ آثار طبیعی  ملی  پارك  عنوان  تحت  مناطقی تعیینـ   الف
  :  زیر  نکات  با رعایت  مناطق  حدود دقیق این  و تصویب شده

   به  مربوط  و مقررات  قوانین  همچنین1346   خرداد ماه  شکار و صید مصوب  قانون27  ـ مفاد ماده1 
    لها و مراتع جنگ سازمان

 یا   با اجازه  که  در مورد مناطقی ******* وزیر جهاد کشاورزي و منابع طبیعی  موافقت ـ کسب2 
 یا   شده  گذارده  عمل  موقع  به داري  یا مرتع  جنگلداري  کشور در آنها طرح  جنگلها و مراتع  سازمان توسط
  . شود می

 از  برداري  و بهره  اکتشاف  طرحهاي  که   در مورد مناطقی 5*  و فلزات  وزیر معادن  موافقت ـ کسب3 
  .گردد  اجرا می  مربوط  قانون  طبق مواد معدنی



ـ   ملی  پارك  عنوان  تحت  که  مناطقی  براي  از مواد معدنی برداري  و بهره  اکتشاف  پروانه  صدور هر گونه
   موافقت  به اند، موکول  گردیده  تعیین شده   حفاظت  و منطقه  وحش  حیات ـ پناهگاه ملی آثارطبیعی
  . باشد  می زیست  محیط  حفاظت شورایعالی
   موجب  بند به  مذکور در این  مناطق  به  مربوط  و مقررات  ضوابط  و تعیین  مناطق ـ تعریف  تبصره
  .  خواهد بود  قانون  این  اجرائی نامه آیین
     قانون  این8   ماده  موضوع هاي  پروانه هاي اعتبار و ب  و مدت  انواع ـ تعیین  ب
  .  قانون  این  اجرائی نامه  آیین  طبق  اشخاص  به  با اعطاء جایزه ـ موافقت  ج
  

   این3  ماده)  الف( مذکور در بند   مناطق  براي  که  و مقرراتی  و محدودیت  ممنوعیت ـ هر نوع4   ماده
 قانوناً دارا   مناطق  این  در داخل  که  اشخاصی  انتفاع  یا حق  مالکیت گردد نباید با حق  برقرار می قانون

  .هستند، مغایر باشد
  

   دبیر شورایعالی  و سمت  جمهور انتخاب  رئیس  توسط زیست  محیط  حفاظت  سازمان ـ رئیس5   ماده
  6. *  دارد  را نیزبر عهده زیست  محیط حفاظت

  
   و نظارت  شکاربانی  سازمان  شکار و صید براي  در قانون  که  و اختیاراتی ئف بر وظا  عالوه ـ سازمان6   ماده

  :   زیر است  و اختیارات  وظائف  داراي بر صید مقرر بوده
   و بهبود و بهسازي  حفاظت  در زمینه  و اقتصادي  علمی  و بررسیهاي  تحقیقات  دادن ـ انجام  الف
  :   موارد ذیل  از جمله زیست  محیط  تعادل  خوردن و برهم   از آلودگی  و جلوگیري زیست محیط

  )  زیست  محیط  مناسبات حفظ (  طبیعت  اکولوژیک  تعادل  حفظ ـ طرق1 
 و  ، آب  خاك  و بیولوژیک  و شیمیایی  فیزیکی  در وضع  مختلف  و مستحدثات  تأسیسات  که ـ تغییراتی2 

 مسیر  مانند تغییر و تخریب. گردند  می  طبیعی  وضع  دگرگونی ب سب  تغییرات نمایند و این هوا ایجاد می
 آبها و   طبیعی  زهکشی  خوردن  دریاها، بهم  اکولوژي  دگرگونی  جنگلها و مراتع ، تخریب رودخانه ها
  .  تاالبها  و انهدام دگرگونی

  .  زیست  محیط  آور به  زیان  یا مواد مصرفی  کشاورزي  از سموم ـ استفاده3 
  . زیست  محیط  آور به  زیان  و ایجاد صداهاي  از پخش ـ طرز جلوگیري4 
  .   آن  زیباسازي  و طرق  از نظر ظواهر طبیعت زیست  محیط ـ حفظ5 
 از   اعم  فضوالت  و پخش  و هوا، خاك  آب  از آلودگی  و جلوگیري  منظور مراقبت  به ـ پیشنهاد ضوابط  ب
  . باشند  می  محیط  موثر بر روي  که  عواملی  و بطور کلی نجاتها و مواد زائد کارخا زباله
   با حفظ  مملکتی  در حدود قوانین زیست  محیط  منظور بهبود و بهسازي  به  مقتضی  اقدام ـ هر گونه  ج

    اشخاص حقوق



   و بهسازي  حفظ  در زمینه  افکار عمومی  منظور تنویر و هدایت  به  آموزشی هاي  برنامه  و اجراي  دـ تنظیم
  .  زیست محیط
  .   طبیعی  تاریخ  و موزه  وحش  ایجاد باغهاي- ه

 شکار و صید و   و کمی  ـ طریقی ـ نوعی ـ مکانی  زمانی  موقتی  و ممنوعیت  محدودیت  وـ برقراري هرگونه
  . شکار و صید  قانون4   ماده  مقررات  طبق  آن اعالم

   در حدود تعهدات زیست  محیط  منظور حفظ  به المللی  و بین  خارجی ه مشاب  با سازمانهاي  زـ همکاري
  .  متقابل

  
   با قانون  سازمان  تشخیص  از آنها به برداري  و یا بهره  عمرانی  از طرحهاي  هر یک  اجراي ـ هر گاه7   ماده

   یا مؤسسه  وزارتخانه را به، مورد   باشد سازمان  داشته  مغایرت زیست  محیط  حفاظت  به  مربوط و مقررات
 مزبور تجدید   در طرح  مشکل  منظور رفع  به  ذیربط  سازمانهاي  خواهد نمود تا با همکاري  اعالم مربوط

  .  آید نظر بعمل
  7.*  خواهد شد  جمهور عمل  رئیس  تصمیم  نظر طبق  وجود اختالف  در صورت

  
   وحشی  جانوران  و خرید و فروش  و تکثیر و نگهداري پرورش شکار و صید و   هر گونه  به ـ مبادرت8   ماده

   پروانه  تحصیل  مستلزم  قانون  این3  ماده)  الف( مذکور در بند   از مناطق  و سیاحت  و استفاده و اجزاء آن
 با تواند  می  نماید سازمان  ایجاب  ضرورت  که  از موارد فوق باشد و در هر یک  می  از سازمان یا اجازه
  .  صادر نماید  رایگان  یا پروانه  اجازه زیست  محیط  حفاظت  شورایعالی تصویب
   و واردات  صادرات  صدور پروانه  همچنین  ماده  این  موضوع هاي  صدور پروانه  که ـ در مواردي  تبصره
،   گردیده  محول  دیگري هايها یا سازمان  وزارتخانه  به  مربوط  قوانین  موجب  و اجزاء آنها به  وحشی جانوران
  8.*  خواهد کرد  اقدام  سازمان  موافقت  با جلب  پروانه  صادرکننده مرجع

  
  .   است  نماید ممنوع  را فراهم زیست  محیط  آلودگی  موجبات  که  هر عملی  به ـ اقدام9   ماده

 یا هوا یا خاك یا   آب  به  خارجی مواد  یا آمیختن  از پخش  عبارتست زیست  محیط  ساختن  منظور از آلوده
 یا   انسان  حال  آور به  زیان  طوریکه  را به  آن  یا بیولوژیک  یا شیمیایی  فیزیکی  کیفیت  که  میزانی  به زمین

  .  باشد تغییر دهد  و یا آثار و ابنیه  و یا گیاهان  زنده سایر موجودات
 و   قوانین  با رعایت  موذي  و حشرات  و جانوران  نباتی  آفات با  منظور مبارزه  به  سموم ـ استعمال  تبصره
 از   استفاده  در صورتیکه  نخواهد بود ولی  ماده  این  و منابع طبیعی مشمول  کشاورزي  وزارت مقررات
   تجدید نظر در مقررات  ضرورت  باشد سازمان زیست  محیط  مقاصد باال مغایر با بهسازي  براي سموم
  .  خواهد نمود  توصیه  آفات  دفع  را براي  دیگري  مواد و طرق  جایگزینی و مربوط

  



   و ایجاد صداهاي  از پخش  و جلوگیري زیست  محیط  یا تخریب  از آلودگی  جلوگیري ـ مقررات10   ماده
 و   قانون  این9   ماده  موضوع  آلودگی  معیار و میزان  تعیین  ضوابط  و همچنین زیست  محیط  آور به زیان

  هائی نامه  آیین  موجب  به زیست  محیط  و بهبود و بهسازي  حفظ  به  مربوط هاي  و ممنوعیت محدودیت
 و   و بهداري  روستائی  ومنابع طبیعی و عمران  کشاورزي  کمیسیونهاي  تصویب  به خواهد بود که
  . برسد  مجلسین دادگستري

  
   

   نمایند بر حسب  تخلف10   ماده  موضوع هاي نامه  مذکور در آیین  ضوابط و  از مقررات ـ کسانیکه13   ماده
  هزار ریال  تا پنجاه  از پانصدریال  نقدي  جزاي  خواهد شد به  مزبور تعیین هاي نامه  در آیین مورد که
  11. *  خواهند شد محکوم

  
   شناخته  خصوصی  و یا مدعی  شاکی مورد  حسب  سازمان  قانون  مذکور در این ـ در مورد جرائم14   ماده
  .        شود  می
شوند در  الذکر می  فوق  جرائم  و تعقیب  مأمور کشف  سازمان  از طرف  که  سازمان ـ مأمورین15   ماده

 باشند   گرفته  تعلیم  عمومی  زیرنظر دادستان  مخصوص  را در کالس  دادگستري  ضابطین  وظائف صورتیکه
  . شوند  می  محسوب  دادگستري  ضابطین  شکار و صید در ردیف  و قانون  قانون  این  اجراي از لحاظ
   قانون  مذکور در این  جرائم  مأمور تعقیب    مربوط  قوانین  دیگر بموجب  سازمانهاي  که ـ در مواردي  تبصره

  . خواهد کرد  سازمانها اعالم  آن  نظر خود را به باشند سازمان
  

  ماده)  الف( مذکور در بند   مناطق  در محدوده  واقع  دولت  به  متعلق  امالك  و اعیان  عرصه لیهـ ک16   ماده
  برداري  در بهره  و سازمان  قرار خواهد داشت  در اختیار سازمان  دولت  به  متعلق  تاالبهاي  کلیه  همچنین3

   مربوط  یا سازمانهاي  مؤسسات  قانونی مقام   مذکور قائم و امالك)   انزلی  مرداب باستثناي(از تاالبها 
  . آنها را ندارد  عین  واگذاري  حق باشد ولی می

 کشور   جنگلها و مراتع  باشد سازمان  درخت  قطع  مذکور مستلزم  از منابع  استفاده ـ در صورتیکه1   تبصره
  .  خواهد نمود  رأسا عمل  سازمان  طرح طبق
 خواهد   تعیین  قانون  این  اجرائی نامه  در آیین  ماده  مذکور در این  امالك  منافع  واگذاري ـ نحوه2   تبصره
  . شد
  

   این3  ماده)  الف( مذکور در بند   مناطق  در محدوده  واقع  امالك  و اعیان  عرصه ـ در صورتیکه17   ماده
   حفظ  براي  و تأسیسات  و ابنیه اضی خرید ار  قانون  مقررات تواند طبق  می  مورد نیاز باشد سازمان قانون

  13.*  نماید  و تصرف  خریداري1347   آذرماه  مصوب  و باستانی آثار تاریخی



  
  .   الزم  و تجهیزات  متحدالشکل  گارد خواهد بود با لباس  داراي ـ سازمان18   ماده

  
   آنها اجراء خواهد شد از طرف در  قانون  این11،12،13 مواد   مقررات  از کشور که ـ مناطقی19   ماده
 از   و پس گردد تعیین  مقرر می  قانون  این  اجرائی نامه  در آیین  که  و ضوابطی  شرایط  با رعایت سازمان
  . شود  می  اعالم  شورایعالی تصویب

  
  ارات و اختی  از وظائف  قسمتی زیست  محیط  حفاظت  شورایعالی تواند با تصویب  می ـ سازمان20   ماده

   کشور ضمن  از مناطق  شهرها و هر یک  در محدوده  قانون  این11،12،13 مواد   اجراي  به خود را نسبت
   نماید، در این  محول  ذیربط  دولتی  یا هر سازمان  مربوط  شهرداریهاي  مورد به  حدود بر حسب تعیین
  . ند بود خواه  آن  اجراي  مذکور مسوول  شهرداریها و سازمانهاي صورت

  
   از تأیید شورایعالی  پس10   مذکور در ماده هاي نامه  آیین  باستثناي  قانون  این  اجرائی نامه ـ آیین21   ماده

  .رسد  می  وزیران  هیئت  تصویب  به زیست  محیط حفاظت
  
  
عه  مراج1358/5/4 به الیحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریاي خزر وخلیج فارس مصوب - 1* 
  .شود

 شورایعالی اداري،سازمان اموراداري واستخدامی 78/12/11 مورخ 14/450بموجب مصوبه شماره -2* 
  .وسازمان برنامه وبودجه باهم ادغام وسازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور جایگزین گردید

یران  قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا3به موجب تبصره -3* 
 رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از اعضاي 76 / 3/ 13مصوب 

  .شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین گردید 
  . مجلس شوراي اسالمی 71 / 8 / 24 اصالح قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب -4* 
.  در صالحیت وزارت معادن و فلزات قرار دارد ـ اختیارات وزارت اقتصاد سابق در امور معادن اکنون5* 

   )62/3/1مصوب )     قانون معادن 
  71/8/24ـ اصالحیه مورخ 6* 
  71/8/24اصالحیه مورخ - 7* 
ـ شورایعالی مذکور در سومین جلسه خود اجازه صدور پروانه رایگان را به رئیس سازمان تفویض 8* 

  .نمود 



دادگاههاي عمومی مصوب شوراي انقالب ، دادگاههاي عمومی  الیحه قانون تشکیل 8 طبق ماده -9* 
  .جانشین دادگاههاي شهرستان شده اند 

  . مراجعه شود 56 قانون مجازات اسالمی مندرج درصحفه 688ـ به ماده 11*
  ) اصالحی ( ـ از قانون آیین دادرسی  کیفري 12* 

ی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده ـ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حق9ماده 
  .و آن را مطالبه می کند مدعی خصوص و شاکی نامیده می شود 

  :ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد 
  .  ـ ضرر و زیانهاي مادي که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 1
  .حروم ومتضررمی شود ـمنافعی که ممکن الحصول بوده ودراثرارتکاب جرم ،مدعی خصوص ازآن م2

 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یارونوشت تمامی -  11ماده 
دالیل ومدارك خود راجهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعالم 

  . آیین دادرسی مدنی می باشدمطالبه ضرروزیان مستلزم رعایت تشریفات.ختم دادرسی تسلیم نماید
 ـ هرگاه دادگاه متهم رامجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم 12ماده

ضرروزیان مدعی خصوصی رانیز طبق دالیل ومدارك موجود صادرنمایدمگر اینکه رسیدگی به ضرروزیان 
،پس از آن به دادخواست محتاج به تحقیقات بیشتري باشد که دراین صورت دادگاه حکم جزایی راصادر

  .ضرروزیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر می نماید
 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امري که رسیدگی به آن در 13ماده

صالحیت دادگاه دیگري است و یا ادامه آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین 
اناطه صادر و به ابالغ می شود ، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادرسی می باشد قرار 

دادگاه صالح پیگیري و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست الزم به همان دادگاه 
  .در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادام داده وتصمیم مقتضی خواهد گرفت . تقدیم نماید 

ـ در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارت تفویضی به 14ماده 
قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به 

  .شعبه دیگر به اطالع رئیس حوزه قضایی می رساند 
راضی براي اجراي برنامه هاي عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ـ الیحه قانونی نحوه خرید و تملک ا13* 
  .شوراي انقالب اسالمی ایران بجاي قانون مذکور مورد استفاده می باشد  ) 58/11/17مصوب ( 
 


