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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حاوی اصولی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از 
محیط زیست مربوط می شود یا برای حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است. اصل ۵۰ قانون اساسی صریح 
ترین حکم قانونگذار در این زمینه است. " در جمهوری اسالمی ایران ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز 
و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد ، از این 
رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا می 

کند ممنوع است".

این اصل پیام آور این مهم است که مسایل زیست محیطی یک امر کامالً فرابخشی بوده و می بایست تمامی 
آحاد جامعه به خصوص سازمان ها و دستگاه ها، هر یک به فراخور توان و کارآیی تشکیالت خود، در حفظ 
و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی کوشا باشند و از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب 

غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، خودداری نمایند.

  بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی امر حفاظت از محیط زیست برای حفظ و 
نگهداری از تنوع اکوسیستم و ذخایر توارثی گیاهی و جانوری، نمونه هایی از بکرترین و غنی ترین مناطق 
طبیعی این سرزمین را در چهار رده به عنوان الگو انتخاب و در محدوده وظایف قانونی خود اداره و حفاظت 
می کند. این مناطق چهارگانه که طبق بند " الف " ماده ۳ " قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست " 
مصوب   ۲۸/    ۳/  ۱۳۵۳ تحت عنوان پارک های ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و منطقه 
حفاظت شده می باشند، بر اساس ضوابط پذیرفته شده بین المللی جزء بارازش ترین میراث های طبیعی کشور 

محسوب می شوند. 

   بررسی وضعیت زیست محیطی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حاکی از آن 
است که عمده ترین مشکالت و چالش های پیش روی این مناطق، تخریب و تصرف اراضی، واگذاری و 
تغییر کاربری، ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز، شکار و صید غیرمجاز، چرای بی ضابطه و بی رویه 

دام، قطع درختان و آتش سوزی
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می باشد. اگر قوانین و مقرراتی نیز در حوزه محیط زیست وجود دارد که الزامات و ضمانت اجرایی الزم برای 
حفاظت مناطق چهارگانه را فراهم می کند.

   از جمله این قوانین می توان به ماده ۱۶ " قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست " 

مصوب   ۲۸/    ۳/  ۱۳۵۳ اشاره نمود که طبق آن " کلیه عرصه و اعیان امالک متعلق به دولت واقع در محدوده 
مناطق مذکور در بند ( الف ) ماده ۳ همچنین کلیه تاالب ها متعلق به دولت در اختیار سازمان حفاظت محیط 
زیست قرار خواهد داشت و این سازمان در بهره برداری از تاالب ها ( به استثناء مرداب بندر پهلوی ) و 
امالک مذکور، قائم مقام قانونی موسسات یا سازمان های مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد 

".

    از سوی دیگر ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب   ۱۲/    ۳/  ۱۳۵۴ 
هیات وزیران با اصالحات و الحاقات بعدی، بر ممنوعیت هر گونه تجاوز و تخریب محیط زیست در پاره 
های ملی تاکید دارد به گونه ای که حتی تعلیف احشام، قطع اشجار و بوته کنی در این مناطق را هم ممنوع 

اعالم کرده است. 

ولیکن از آنجا که حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی، اراضی ملی و مناطق حفاظت شده از اولویت 
های اصلی هر دو دستگاه " سازمان حفاظت محیط زیست " و " سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 
" می باشد ، قوانین موکدی نیز در راستای حفظ این مناطق در " قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و 
مراتع " مصوب   ۱۴/    ۳/  ۱۳۵۴ وجود دارد . از آن جمله می توان به تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون مذکور اشاره 

کرد که بیان می دارد :

" آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار 
از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه 
حفاظت شده اعالم گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار 

خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست ".

    همچنین تبصره ۵ ماده واحده ماده ( ۳۳ ) اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، تاکید 
موکد دیگری بر قانون های ذکر شده است که به استناد آن " واگذاری اراضی موضوع تبصره ( ۴) ماده ( ۳۱ 
) اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب   ۱۴/    ۳/  ۱۳۵۴ در مناطق مذکور در 
بند ( الف ) ماده ( ۳ ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت 

مصوب   ۲۸/    ۳/  ۱۳۵۳ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد".
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    اما با همه این تاکیدات قانونی ، در طی سالهای گذشته بسیاری از اکوسیستم و زیستگاه های کشور از 
مناطق حفاظت شده گرفته تا پارک های ملی که باالترین ارزش های زیستگاهی و درجه حفاظتی را دارا می 
باشند، به بهانه های مختلف مورد هجمه واقع شده اند . مسلماً با پیچیدگی روزافزون مسایل زیست محیطی 
در کشور و چالش های و معضالتی که در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی وجود دارد، اشکاالت حقوقی 
مترتب در این مناطق مشهود است . بررسی ها نشان می دهد نقاط ضعف موجود در برخی موارد از جمله 
متناسب نبودن جرایم و مجازات ها، عدم ضمانت قوی در اجرای قانون و نظارت ناکافی در جلوگیری از 
تخریب و تجاوز به مناطق و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق ، از مشکالت اصلی این 

حوزه است.

بنابراین از آنجا که منشاء بسیاری از تخریب های منابع طبیعی و محیط زیست، خالء یا ضعف قوانین است 
و در راستای حفاظت از از این اکو سیستم های ارزشمند، پیشنهاد می گردد ضمن تقویت تمامی قوانین موجود 
در این حوزه ،نسبت به ابقاء تبصره ۴ ماده اصالحی " قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع" 
مصوب   ۱۴/    ۳/  ۱۳۵۴ که بر ممنوعیت واگذاری عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

تاکید موکد دارد اقدام الزم بعمل آید.

    

  

    

 

 

 

 

 

   

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سمیه رفیعی - هاجر چنارانی - احمدحسین فالحی همدان - جالل محمودزاده - کیومرث سرمدی واله 
- مجید نصیرائی - صدیف بدری - غالمعلی کوهساری - یعقوب رضازاده - نصراله پژمان فر - سیدمحمد 
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مولوی - رحمت اله نوروزی - فاطمه محمدبیگی - فرهاد طهماسبی - مجتبی رضاخواه - شیوا قاسمی 
پور - پرویز اوسطی - علیرضا ورناصری قندعلی - پروین صالحی مبارکه - احمد محرم زاده یخفروزان 
- سیدمصطفی آقامیرسلیم - حسین حق وردی - محمد رشیدی - علی اکبر علیزاده برمی - غالمحسین 
کرمی - اسفندیار اختیاری کسنویه یزد - علی خضریان - علیرضا عباسی - علی علیزاده مراغه - عباس 
جهانگیرزاده - علی اکبر بسطامی - جواد نیک بین - محمد خدابخشی - رسول فرخی میکال - رضا 
آریان پور - رحمت اله فیروزی پوربادی - حسین حاتمی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - سیدنظام الدین 

موسوی - غالمرضا منتظری - قاسم ساعدی - احسان ارکانی 
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عنوان طرح:
طرح احیاء تبصره (۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 

طرح احیاء تبصره (۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع : طرح احیاء تبصره 
(۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ماده واحده :  ردیف ۵۲ از جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست 
مصوب   ۱۳۹۹/  ۶/ ۱۹ حذف می شود و اعتبار تبصره (۴) ماده (۳۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 

ها و مراتع مصوب  ۱۳۴۶/  ۵/ ۲۵ به قوت خود باقی است.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح احیاء تبصره (۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع  تقدیم 

می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ██

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ☐   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-طرح فاقد قالب استاندارد است. طرحهای دارای موضوع واحد باید در قالب ماده واحده تنظیم و ارائه شوند.

۲-متن طرح پیشنهادی تماماً مقدمه توجیهی و دارای ایراد و فاقد مفاد متن است.

۳-حکم تبصره (۴) ماده (۳۱) اصالحی از قانون مذکور معتبر است لذا دلیلی بر ابقاء حکم معتبر وجود ندارد. 

۴-دغدغه طراحان در مورد متناسب نبودن جرایم و مجازات و عدم ضمانت قوی در اجرای قانون را می توان با تنظیم و ارائه 
طرحی با همین محتوا و در راستای پیش بینی ضمانت اجرای کافی رفع نمود.

۵- با توجه به هدف طراحان همانگونه که در مقدمه توجیهی آمده است نظارت ناکافی در جلوگیری از تخریب و تجاوز به مناطق 
از دالیل تنظیم طرح پیشنهادی است لذا موضوع از جمله امور نظارتی بوده و نیازی به قانونگذاری ندارد.

۲- ۱-طرح فاقد قالب استاندارد است. طرحهای دارای موضوع واحد باید در قالب ماده واحده تنظیم و ارائه شوند. ۲-متن طرح 
پیشنهادی تماماً مقدمه توجیهی و دارای ایراد و فاقد مفاد متن است. ۳-حکم تبصره (۴) ماده (۳۱) اصالحی از قانون مذکور، معتبر 
است؛ لذا دلیلی بر ابقاء حکم معتبر وجود ندارد. ۴-دغدغه طراحان در مورد متناسب نبودن جرایم و مجازات و عدم ضمانت قوی 
در اجرای قانون را می توان با تنظیم و ارائه طرحی با همین محتوا و در راستای پیش بینی ضمانت اجرای کافی، رفع نمود. ۵- با 
توجه به هدف طراحان همانگونه که در مقدمه توجیهی آمده است، نظارت ناکافی در جلوگیری از تخریب و تجاوز به مناطق، از 

دالیل تنظیم طرح پیشنهادی است؛ لذا موضوع از جمله امور نظارتی بوده و نیازی به قانونگذاری ندارد. 

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل چهارم-اصل 
پنجاهم

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: سیاست های کلی محیط زیست مصوب ۲۶ /۰۸ /۱۳۹۴ -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مصوب: ۱۳۵۳/۰۳/۲۸

بخش های قانون: ماده۳**ماده۳-الف**ماده۳-الف-ردیف۱**ماده۳-الف-ردیف۲**ماده۳-الف-ردیف۳**ماده۳-الف-
ردیف۳-تبصره**ماده۳-ب**ماده۳-ج**ماده۱۶**ماده۱۶-تبصره۱**ماده۱۶-تبصره۲

عنوان قانون: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ مصوب: ۱۳۴۶/۰۵/۲۵

بخش های قانون: فصل پنجم-ماده۳۱**فصل پنجم-ماده۳۱-الف**فصل پنجم-ماده۳۱-ب**فصل پنجم-ماده۳۱-ج**فصل 
پنجم-ماده۳۱-د**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۱**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۲**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۳**فصل پنجم-
ماده۳۱-تبصره۴**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۵**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۶**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۷**فصل پنجم-

ماده۳۱-تبصره۸**فصل پنجم-ماده۳۱-تبصره۹

عنوان قانون: قانون اصالح ماده (۳۳) اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴,۱۲,۰۳==منقح ۱۴۰۰/۲/۲۵ مصوب: 
۱۳۵۴/۱۲/۰۳

بخش های قانون: آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴,۱۲,۰۳==منقح ۱۴۰۰/۲/۲۵-فصل دوم-
ماده ۸**آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴,۱۲,۰۳==منقح ۱۴۰۰/۲/۲۵-فصل دوم-ماده ۸-

تبصره

عنوان قانون: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب: ۱۳۷۱/۰۷/۰۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوب: ۱۳۷۴/۰۳/۳۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون شکار و صید مصوب ۱۶ /۰۳ /۱۳۴۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۸/۲۶ مصوب: ۱۳۴۶/۰۳/۱۶

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: الیحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸,۰۵,۰۴==منقح ۱۴۰۰/۲/۲۵ مصوب: 
۱۳۵۸/۰۵/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کشور مصوب: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اصالح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ 
مصوب: ۱۳۵۴/۰۳/۱۴

بخش های قانون: ماده واحده-بند۱
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