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حفاظت و بهبود بهسازي محیط زیست و پیشگیري و ممانعت از هر نوع آلودگی و هراقدام مخربی که موجب برهم خوردن  -1ماده 

تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب هاي داخلی از وظایف سازمان 
  .حفاظت محیط زیست است 

که در این قانون ، سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوري و داراي شخصیت حقوقی و سازمان حفاظت محیط زیست 
  .استقالل مالی است و زیر نظر شوراي عالی حفاظت محیطزیست انجام وظیفه می کند

  .هند کردشرکت سهامی شیالت ایران و شرکت سهامی شیالت جنوب به موجب قوانین ومقررات مربوط به خود عمل خوا -  1تبصره
  :ریاست شوراي عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از - 2ماده

وزراي کشاورزي ، کشور، صنایع ، بهداشت ، جهادسازندگی ، وزیر مسکن و شهرسازي ، درمان وآموزش پزشکی ، رییس سازمان 
خاص ذي صالح که به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط نفر ازاش 4حفاظت محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه و 

  .سال منصوب می شوند 3زیست و تصویب رییس جمهوربراي مدت 
در موارد لزوم بر حسب رد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور از سایر وزراء براي : تبصره 

وزرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیري شورا حق . حضور در جلسات شوراي عالی دعوت به عمل می آید
  . رأي دارند

شوراي عالی حفاظت محیط زیست عالوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار وصید براي شوراي عالی شکاربانی و  -3ماده 
  :نظارت بر صید مقرر بوده داراي وظایف و اختیارات زیر است 

اطقی تحت عنوان پارك ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصویب حدود این مناطق با تعیین من -الف 
  :رعایت نکات زیر

  .همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع  1346قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه  27مفاد ماده  - 1
ازندگی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور در آنها طرح جنگلداري یا کسب موافقت وزیر جهاد س -2

  .مراتع داري به موقع عمل گذارده شده یا می شود
کسب موافقت وزیر معادن و فلزات در مورد مناطقی که طرح هاي اکتشاف و بهره برداري ازمواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء - 3

  .گردد می
صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداري از مواد معدنی براي مناطقی که تحت عنوان پارك ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات 

  .وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شوراي عالی محیط زیست می باشد
  .ربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بودتعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات م -تبصره 

  .این قانون  8تعیین انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده  -ب 
  .موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون  -ج 

این قانون برقرار می گردد نباید با حق 3اتی که براي مناطق مذکور در بند الف ماده هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرر - 4ماده
  .دارا هستند، مغایر باشدٹمالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانون

  . ده داردرئیس سازمان محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شوراي عالی حفاظت محیط زیست را نیز عه - 5ماده
سازمان عالوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید براي سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده ، داراي  - 6ماده

  :وظایف و اختیارات زیر است 
یري از آلودگی و انجام دادن تحقیقات و بررسی هاي علمی و اقتصادي در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازي محیط زیست و جلوگ -الف 

  :برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل 
  ).حفظ مناسبات محیط زیست (طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت  - 1 
تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاك ، آب و هوا ایجاد می نماید و این تغییرات  -2

تغییر وتخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع ، دگرگونی اکولوژي دریاها، : ع طبیعی می گردند مانندسبب دگرگونی وض
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  .بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تاالب ها
  .استفاده از سموم کشاورزي یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست  - 3  
  .صداهاي زیان آور به محیط زیست طرز جلوگیري از پخش و ایجاد  -4
  .حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازي آن - 5

پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیري از آلودگی آب ، هوا، خاك ، پخش فضوالت اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به  -ب 
  .طور کلی عواملی که مؤثر بر روي محیط می باشند

  .هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازي محیط زیست در حدود قوانین مملکتی باحفظ حقوق اشخاص  -ج 
  .تنظیم و اجراي برنامه هاي آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ وبهسازي محیط زیست  -د 
  .ایجاد باغ هاي وحش و موزه تاریخ طبیعی  -ه 
 4گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ، مکانی ، نوعی ، طریقی و کمی شکارو صید و اعالم آن طبق مقررات ماده برقراري هر -و 

  .قانون شکار و صید
  .همکاري با سازمان هاي مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدودتعهدات متقابل  -ز 
  

عمرانی و یا بهره برداري از آنها به تشخیص سازمان باقانون و مقررات مربوط به حفاظت هرگاه اجراي هر یک از طرح هاي  - 7ماده 
محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه یا مؤسسه مربوط اعالم خواهد نمود تا با همکاري سازمان هاي ذي 

  .ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید
  .صورت وجود اختالف نظر، طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شددر 
مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداري و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و  - 8ماده

ان می باشد و در هر یک از موارد که این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازم 3ماده ) الف (سیاحت از مناطق مذکور از بند 
  .ضرورت ایجاد نمایدسازمان می تواند با تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید

در مواردي که صدور پروانه هاي موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات وواردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به  -تبصره 
مرجع صادره کننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام . ب قوانین مربوطه به وزارتخانه ها یا سازمان هاي دیگري محول گردیده موج

  .خواهد کرد
  .اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است  - 9ماده

آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یاخاك یا زمین به میزانی که کیفیت منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا 
فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوري که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد 

  .تغییر دهد
وران و حشرات موذي با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزي استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جان -تبصره 

مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده ازسموم براي مقاصد باال مغایر با بهسازي محیط زیست باشد سازمان 
ینی مواد وطرق دیگري را ضرورت تجدیدنظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگري را براي دفع آفات توصیه و جایگز

  .براي دفع آفات توصیه خواهد نمود
مقررات جلوگیري از آلودگی با تخریب محیط زیست و جلوگیري از پخش و ایجادصداهاي زیان آور به محیط زیست و  - 10ماده 

به حفظ و بهبود و این قانون و محدودیت و ممنوعیت هاي مربوط 9همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 
بهسازي به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب کمسیون هاي کشاورزي و عمران روستایی و بهداري و دادگستري مجلس 

  .برسد
کارخانجات و کارگاه هایی را که موجبات 10سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه هاي مذکور در ماده  - 11ماده 

با ذکر دالیل بر حسب مورد به صاحبان یا مسؤوالن آنها اخطار  ٹودگی محیط زیست را فراهم می نمایند مشخص و مراتب را کتبآل
در صورتی که درمهلت مقرر . می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداري کنند

در صورتی که اشخاص ذي نفع نسبت به اخطار یا دستور . از کار و فعالیت ممانعت به عمل خواهد آمد اقدام ننماید به دستور سازمان
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و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در  ٹسازمان معترض باشند می توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند دادگاه فور
رییس سازمان  -تبصره . رأي دادگاه قطعی است . طار یا ممانعت خواهد دادصورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد راي به ابطال اخ

می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوري در برداشته باشدبدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را 
  .بدهند

  
مکلفند به محض ابالغ دستور سازمان ، کار یا فعالیت  11 صاحبان یا مسؤوالن کارخانجات و کارگاه هاي موضوع ماده - 12ماده 

در . ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأي دادگاه صالحیتدار خواهد بود. ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند
پنجاه هزار ریال یا به هر دو  صورت تخلف به حبس ازشصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ریال تا

  .مجازات محکوم خواهند شد
تخلف نمایندبر حسب مورد که در آیین نامه هاي  10کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین نامه هاي موضوع ماده - 13ماده 

  .مزبور تعیین خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد
  .در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود - 14هماد
مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکرمی شوند در صورتی که وظایف ضابطین  - 15ماده

باشند از لحاظ اجراي این قانون و قانون شکار و صید در  دادگستري را در کالس مخصوص زیرنظر دادستان عمومی تعلیم گرفته
  .ردیف ضابطین دادگستري محسوب می شوند

در مواردي که سازمان هاي دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرایم مذکوردر این قانون باشند سازمان نظر خود  -تبصره 
  .را به آن سازمان ها اعالم خواهد کرد

همچنین کلیه تاالبهاي متعلق به  3ماده ) الف (صه و اعیان امالك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بندکلیه عر - 16ماده
و امالك مذکور قائم مقام ) به استثناي مرداب انزلی (دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تاالب ها 

  .اي مربوط می باشد ولی حق واگذاري عین آنها را نداردقانونی مؤسسات یاسازمان ه
در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها ومراتع کشور طبق طرح سازمان رأسا  -) 1(تبصره 

  . عمل خواهد نمود
  .ی این قانون تعیین خواهد شدنحوه واگذاري منافع امالك مذکور در این ماده در آیین نامه اجرای -) 2(تبصره 
این قانون مورد نیاز باشد سازمان  3ماده )الف (در صورتی که عرصه و اعیان امالك واقع در محدوده مناطق مذکور در بند  - 17ماده

ري و خریدا 1347می تواند طبق مقررات قانونی خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات براي حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 
  .تصرف نماید

  .سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات الزم  - 18ماده
این قانون در آنها اجرا خواهد شداز طرف سازمان با رعایت شرایط و  13و 12و  11مناطقی از کشور که مقررات موارد  - 19ماده

  .تعیین و پس از تصویب شوراي عالی اعالم می شودضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد 
سازمان می تواند با تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف واختیارات خود را نسبت به اجراي موارد  -20ماده 

هاي مربوط یا هر این قانون در محدوده شهرها و هر یک ازمناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداري  13و  12و  11
  .سازمان دولتی ذي ربط محول نماید، در این صورت شهرداري ها و سازمان هاي مذکور مسؤول اجراي آن خواهندبود

پس از تأییدشوراي عالی حفاظت محیط زیست به  10آیین نامه اجرایی این قانون به استثناي آیین نامه هاي مذکور در ماده  - 21ماده
  . رسدتصویب هیأت وزیران می 

 

 


