قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
( مصوبه  3333/3/82واصالحیه )3333/2/82
ماده  -3حفاظت وبهبود وبهسازی محیط زیست وپیشگیری وممانعت ازهرنوو لووود و وهراقو اخ یبریبوو وه
موجب برهم خوردن یعادل ویناسب محیط زیست مو شود ،همچنین لیوه اموور مربووه بوه جوانوران وحشوو
ولبزیان لب های داخلو ازوظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .
سازمان حفاطت محیط زیست ه دراین قانون سازمان نامی ه موو شوود وابسوبه بوه ریاسوت جمهووری ودارای
شبصیت حقوقو واسبقالل ماوو است وزیر نظر شورای عاوو حفاظت محیط زیست انجاخ وظیفه مو ن .
یبصره  -شر ت سهامو شیالت ایران وشر ت سهامو شیالت جنوب به موجب قوانین ومقررات مربوه به خوود
عمل خواهن رد**.
ماده  -8ریاست شورای عاوو حفاظت محیط زیست با رئیس جمهوراست واعضای لن عبارین از :
وزرای جهاد شاورزی  ،شور ،صنایع ومعادن  ،مسکن وشهرسازی ،به اشت  ،درمان ولمووز پزشوکو ،رئویس
سازمان م یریت وبرنامه ریزی *** ،رئیس موسسه اسبان ارد ویحقیقات صنعبو ایوران **** ،رئویس سوازمان
حفاظت محیط زیست وچهارنفر ازاشباص یا مقامات ذیصالح ه بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظوت محویط
زیست ویصویب ر ئیس جمهور برای م ت سه سال منصوب مو شون .
یبصره – درموارد وزوخ برحسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ویصوویب رئویس جمهوور
ازسایر وزراء برای حضوردر جلسات شورایعاوو دعوت به عمل مو لی  .وزرائو ه ب ین نحو به جلسات دعوت مو
شون دریصمیم یری شورا حق رأی دارن *.
ماده  -3شورایعاوو حفاظت محیط زیست عالوه بر وظائف واخبیارایو ه درقانون شکار وصی بورای شوورایعاوو
شکاربانو ونظارت بر صیرمقرر بوده دارای وظائف واخبیارات زیر است:
اوف -یعیین مناطقو یحت عنوان پارک ملو -لثار طبیعو ملو – پناهگاه حیات وحش – منطقه حفاظوت شو ه
ویصویب ح ود دقیق این مناطق بارعایت نکات زیر :
 -3مفاد ماده  83قانون شکار وصی مصوب خردادماه  3321همچنین قوانین و مقررات مربوه به سازمان جنگل
ها ومرایع.
 -8سب موافقت وزیر جهاد شاورزی درمورد مناطقو ه با اجازه یا یوسط سازمان جنگول هوا ومرایوع شوور
درلنها طرح جنگل اری یا مریع داری به موقع عمل ذارده ش ه یا مو شود.
 -3سب موافقت وزیر صنایع ومعادن درمورد مناطقو ه طرح های ا بشاف وبهره برداری ازمواد معو نو طبوق
قانون مربوه اجرا مو ردد.
ص ور هر ونه پروانه ا بشاف وبهره برداری ازموادمع نو برای مناطقو ه یحت عنوان پارک ملوو – لثوارطبیعو
ملو – پناهگاه حیات وحش ومنطقه حفاظت ش ه یعیین ردی ه ان  ،مو وول بوه موافقوت شوورایعاوو حفاظوت
محیط زیست مو باش .

یبصره – اوف  -یعریف مناطق ویعیین ضوابط ومقررات مربوه به مناطق مذ ور دراین بن به موجب لیوین ناموه
اجرایو این قانون خواه بود
ب – یعیین انوا وم ت اعبباروبهای پروانه های موضو ماده  2این قانون .
ج -موافقت با اعطاء جایزه به اشباص طبق لیین نامه اجرایو این قانون.
ماده  -2هرنو ممنوعیت ومح ودیت ومقررایو ه برای مناطق مذ ور دربن (اوف) ماده  3این قانون برقورار موو
ردد ،نبای با حق ماوکیت یا حق انبفا اشباصو ه درداخل این مناطق قانونا داراهسبن  ،مغایرباش .
ماده  -3رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یوسط رئویس جمهورانببواب وسومت دبیور شوورایعاوو حفاظوت
محیط زیست رانیز بر عه ه دارد*.
ماده  -1سازمان عالوه بروظائف واخبیارایو ه درقانون شکار وصی برای سازمان شکاربانو ونظارت برصی مقورر
بوده دارای وظائف و اخبیارات زیر است :
اوف – انجاخ دادن یبقیقات وبررسو های علمل واقبصادی درزمینه حفاظوت وبهبوود وبهسوازی محویط زیسوت
و لو یری ازلوود و وبرهم خوردن یعادل محیط زیست ازجمله
موارد ذیل :
 -3طرق حفظ یعادل ا وووژیک طبیعت ( حفظ مناسبات محیط زیست ).
 -8یغییرایو ه یأسیسات ومسبح ثات مببلف دروضع فیزیکو وشیمیایو وبیوووژیک خاک  ،لب وهوا ایجاد مو
نماین واین یغییرات سبب د ر ونو وضع طبیعو مو ردن  .مانن یغییر ویبریب مسیر رودخانوه هوا ،یبریوب
جنگل هاومرایع د ر ونو ا وووژی دریاها ،بهم خوردن زهکشو طبیعو لب ها ود ر ونو وانه اخ یاالب ها.
 -3اسبفاده ازسموخ شاورزی یا موادمصرفو زیان لوربه محیط زیست .
 -2طرز جلو یری ازپبش وایجاد ص اهای زیان لوربه محیط زیست .
 -3حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت وطرق زیبا سازی لن .
ب -پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت وجلو یری از لوود و لب ،هوا ،خاک  ،پبش فضوالت اعم از زباوه هاومواد
زائ ارخانجات وبه طور لو عواملو ه موثر بر روی محیط مو باشن .
ج – هر ونه اق اخ مقبضو به منظور بهبود ویهسازی محیط زیست درح ود قووانین مملکبوو بوا حفوظ حقووق
اشباص
د -ینظیم واجرای برنامه های لموزشو به منظور ینویر وه ایت افکارعمومو درزمینوه حفوظ وبهسوازی محویط
زیست .
ه -ایجاد باغ های وحش و موزه یاریخ طبیعو.
و -برقراری هر ونه مح ودیت و ممنوعیت موقبو زمانو – مکانو – نوعو – طریقو و مو شکار و صی واعالخ
لن طبق مقررات ماده  2قانون شکاروصی .

ز -همکاری با سازمانهای مشابه خارجو و بین اومللو به منظور حفظ محیط زیست در ح ود یعه ات مبقابل.
ماده  -3هر اه اجرای هریک از طرح های عمرانو ویا بهره برداری ازلنها به یشبیص سازمان با قوانون ومقوررات
مربوه به حفاظت محیط زیست مغایرت داشبه باش  ،سازمان  ،موارد را به وزاریبانوه یوا موسسوه مربووه اعوالخ
خواه نمود یا باهمکاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور یج ی نظر بعمل لی .
درصورت وجود اخبالف نظر طبق یصمیم رئیس جمهور* عمل خواه ش .
ماده  -2مبادرت به هر ونه شکار وصی وپرور ویکثیر ونگه اری وخری وفرو جانوران وحشو واجزائ لن و
اسبفاده وسیاحت ازمناطق مذ ور دربن (اوف) ماده  3این قانون مسبلزخ یحصیل پروانه یا اجوازه ازسوازمان موو
باش ودرهریک ازموارد فوق ه ایجاب نمای  ،سازمان مو یوان با یصویب شورایعاوو حفاظت محیط زیست اجازه
یا پروانه رایگان صادر نمای **.
یبصره – درمواردی ه ص ور پروانه های موضو این ماده همچنوین صو ور پروانوه صوادرات و واردات جوانوران
وحشو واجزاء لنها بوه موجوب قووانین مربووه بوه وزاریبانوه هوا یوا سوازمان هوای دیگوری محوول ردیو ه ،
مرجع صادر نن ه پروانه با جلب موافقت سازمان اق اخ خواه رد.
ماده  -9اق اخ به هرعملو ه موجبات لوود و محیط زیست را فراهم نمای ممنو است  .منظوراز لووده ساخبن
محیط زیست عباریست از پبش یا لمیببن مواد خارجو به لب یا هوا ،خاک یوا زموین بوه میزانوو وه یفیوت
فیزیکو یا بیوووژیک لن را به طوری ه زیان لور به حال انسان یا سایر موجودات زن ه یا یاهان ویا لثوار وابنیوه
باش نغییرده .
یبصره – اسبعمال سموخ به منظور مبارزه با لفات نبایو وجانوران وحشرات مووذی بوا رعایوت قووانین ومقوررات
وزارت جهاد شاورزی مشمول این ماده نبواه بود ووو درصوریو ه اسبفاده ازسموخ برای مقاص باال مغوایر بوا
بهسازی محیط زیست باش سازمان ضرورت یج ی نظر درمقررات مربوه وجایگزینو مواد وطرق دیگری را برای
دفع لفات یوصیه خواه نمود.
ماده  -31مقررات جلو یری ازلوود و با یبریب محیط زیست وجلو یری از پبش و ایجاد ص اهای زیان لور به
محیط زیست وهمچنین ضوابط یعیین معیار ومیزان لوود و موضو ماده  9این قانون و مح ودیت و ممنوعیوت
های مربوه به حفظ وبهبود وبهسازی محیط زیست بوه موجوب لیوین ناموه هوایو خواهو بود وه بوه یصوویب
میسیون های جهاد شاورزی وبه اشت درمان ولموز پزشکو وداد سبری مجلسین برس .
ماده  -33سازمان بایوجه به مقررات وضوابط من رج درلیین نامه های مذ ور درماده  31ارخانجوات و ار واه
هایو را ه موجبات لوود و محیط زیست رافراهم مو نماین مشبص ومرایب را ببا با ذ ر دالیل برحسب مورد
به صاحبان یا مسئوالن لنها اخطار مو نمای ه ظرف م ت معینو نسبت به رفع موجبات لووود و مبوادرت یوا
از ار وفعاویت خودداری نن  .درصوریو ه درمهلت مقرر اق اخ ننمای به دسبور سوازمان از وار وفعاویوت لنهوا
ممانعت به عمل خواه لم *.

درصووریو ووه اشووباص ذینفوع نسووبت بووه اخطوار یادسووبور سووازمان معبورد باشوون مووو یواننو بووه داد وواه
عمومو**محل شکایت نماین  ،داد اه فورا وخارج ازنوبت به موضو رسی و مو ن ودرصوریو ه اعبراد را
وارد یشبیص ده رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواه داد .رأی داد اه قطعو است.
یبصره – رئیس سازمان مو یوان درمورد منابع وعواملو ه خطرات فوری دربرداشبه باشن ب ون اخطوار قبلوو
دسبور ممانعت ازادامه اروفعاویت لنها را ب ه .
ماده  -38صاحبان یا مسئوالن ارخا نجات و ار اه های موضو ماده  33مکلفن به محض ابالغ دسبور سازمان
 ،اریا فعاویت ممنو ش ه را مبوقف ویعطیل نماین  .ادامه ار یا فعاویت مزبور منوه به اجازه سوازمان یوا رأی
داد اه صالحیت دارخواه بود .درصورت یبلف به حبس ازشصت ویک روز یا یکسال ویا پرداخت جوزای نقو ی
ازپنج هزارریال یا پنجاه هزارریال یا به هردو مجازات محکوخ خواهن ش ***.
ماده  -33سانو ه ازمقررات وضوابط مذ ور درلیین نامه های موضو ماده 31یبلف نماین برحسب مورد ه
درلیین نامه های مذبور یعیین خواه ش به جزای نق ی ازپانص ریال یا پنجاه هزارریال محکوخ خواهن ش *.
ماده  -32درمورد جرائم مذ ور دراین قانون شازمان حسب مورد شا و یا م عو خصوصو شناخبه مو شود**.
ماده  -33مأمورین سازمان ه ازطرف سازمان مأمور شف ویعقیب جرائم قوف اوذ ر مو شون درصووریو وه
وظائف ضابطین داد سبری رادر الس مبصوص زیر نظر دادسبان عمومو یعلیم رفبه باشن ازوحاظ اجرای این
قانون وقانون شکار وصی درردیف ضابطین داد سبری محسوب مو شون .
یبصره – درمواردی ه سازمان های دیگر به موجب قوانین مربوه مأمور یعقیب جرائم مذ ور دراین قانون باشن
سازمان نظرخود را به لن سازمان ها اعالخ خواه رد.
ماده  -31لیه عرصه واعیان امالک مبعلق به دووت واقع درمح وده مناطق مذ ور دربن (اوف) ماده 3همچنوین
لیه یاالب ها ی مبعلق به دووت دراخبیارسازمان قرارخواه داشوت وسوازمان دربهوره بورداری ازیواالب هوا(بوه
اسبثنای مرداب انزوو) وامالک مذ ور قائم مقاخ قانونو موسسات یا سازمان هوای مربووه موو باشو وووو حوق
وا ذاری عین لنها را ن ارد.
یبصره  -3درصوریو ه اسبفاده ازمبابع مذ ور مسبلزخ قطع درخت باش سازمان جنگل هوا ومرایوع شورراسوا
عمل خواه نمود.
یبصره  -8نحوه وا ذاری منافع امالک مذ ور دراین ماده درلیین نامه اجرایو این قانون یعیین خواه ش .
ماده  -33درصوریو ه عرصه واعیان امالک واقع درمحو وده منواطق مذ وردربنو (اووف)مواده  3ایون قوانون
موردنیاز باش سازمان مو یوان طبق مقوررات قوانون خری اراضوو وابنیوه ویأسیسوات بورای حفوظ لثاریواریبو
وباسبانو مصوب لذرماه 3323خری اری وخصوصو وشا و نامی ه مو شود
ضرر و زیان قابل مطاوبه به شرح ذیل مو باش :
 -3ضررو زیان های مادی ه درنبیجه اریکاب جرخ حاصل ش ه است.
 -8منافعو ه ممکن اوحصول بوده ودراثراریکاب جرخ  ،م عو خصوصو ازلن محروخ ومبضررش ه است.
یصرف نمای *.

ماده  -32سازمان دارای ارد با وباس مبح اوشکل و یجهیزات الزخ خواه بود.
ماده  -39مناطقو از شور ه مقررات مواد38،33و 33این قانون درلنها اجراءخواه ش ازطرف سازمان بارعایت
شرایط وضوابطو ه درلیین نامه اجرایو این قانون مقرر مو ردد یعیین وپس از یصویب شورایعاوو اعوالخ موو
شود.
ماده  -81سازمان مو یوان با یصویب شورایعاوو حفاظوت محویط زیسوت قسومبو ازوظوائف واخبیوارات خوود
رانسبت به اجرای مواد33،38و 33این قانون درمح وده شوهرها وهریوک ازمنواطق شوور ضومن یعیوین حو ود
برحسب مورد به شهرداری های مربوه یا هرسازمان دووبو ذیربط محوول نمایو  ،درایون صوورت شوهرداری هوا
وسازمان های مذ ور مسوول اجرای لن خواهن بود.
ماده  -83لیین نامه اجرایو این قانون به اسبثنای لیین ناموه هوای موذ وردرماده 31پوس ازیأییو شوورایعاوو
حفاظت محیط زیست به یصویب هیئت وزیران مو رس .
*این قانون ونیز بسویاری دیگرازقووانین ومقوررات زیسوت محیطوو ازحیو عنواوین ،لثوار ،اهو اف  ،وظوایف ،
سبره وموضوعات لن دارای اصالحات ویغییرات مبع د مو باش .
** به الیحه قانون مجازات صی غیرمجاز ازدریای خزر وخلیج فارس مصوب  3332/3/2مراجعه ردد.
*** براساس مصوبه شماره 32/231مورخ 32/38/33شورایعاوو اداری  ،سازمان امووراداری واسوبب امو شوور
وسازمان برنامه وبودجه باهم ادغاخ ش ه ان وسازمان م یریت وبرنامه ریزی شورجایگزین لن دو ردی ه است.
**** به موجب یبصره  3قانون اصالح قوانین ومقررات موسسوه اسوبان ارد ویحقیقوات صونعبو ایوران مصووب
 ،31/3/33رئیس موسسه اسبان ارد ویحقیقات صنعبو ایران به عنوان یکو ازاعضای شوورایعاوو حفاظوت محویط
زیست یعیین ردی ه است.
*مربوه به اصالحیه مورخ 33/2/82مجلس شورای اسالمو مو باش .
**شورایعاوو یادش ه درسومین جلسه خود اجازه ص ور پروانه رایگان را به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
وا ذارنمود.
*به مصوبه شماره 12و 312شورای عاوو حفاظت محیط زیست مراجعه ردد.
**طبق ماده 2الیحه قانون یشکیل داد اههای عموومو مصووب 3332شوورای انقوالب ،داد واه هوای عموومو
جانشین داد اه های شهرسبان ش ه ان وا نون به اسبناد قانون اصالح قانون یشکیل داد اه های عمومو وانقالب
مصوب  3323/3/82داد اه های عمومو یفری یشکیل یافبه ان .
***به ماده  122قانون مجازات اسالمو مراجعه ردد.
*مربوه به اصالحیه مورخ  33/2/82مجلس شورای اسالمو است .
*به ماده  122قانون مجازات اسالمو مراجعه ردد.
**درماده  9قانون لیین دادرسو داد اه های عمومو وانقالب درامور یفری مصوب 3332لمو ه اسوت مو عو :
شبصو ه ازوقو جرمو مبحمل ضرر و زیان ش ه و یا حقو ازقبیل قصاص وقذف پی ا رده ولن رامطاوبوه موو
ن

***الیحه قانونو نحوه خری و یملک اراضو برای اجرای برنامه های عمومو ،عمرانوو ونظوامو دوووت( مصووب
 ) 32/33/33شورای انقالی اسالمو جمهوری اسالمو ایران جایگزین این قانون ردی ه است.

