
موافقتنامه ها
مرجع تصويب: مجلس شوراي اسالمي

١٢٨۶شماره ويژه نامه: 
١٣٩٩ خرداد ٢۶دوشنبه،

٢١٩١۶شماره سال هفتاد و شش 
قانون حمايت قضائی و بيمهای از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلبانی

١٢۵۵٨/٢٨۴١٩/٣/١٣٩٩شماره
حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
شماره  نامه  به  مورخ ١۵۶١٩/۵٣٣٢٠عطف   ١٣/٢/١٣٩۶) سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در  اساسی) ١٢٣  قانون 

جمھوری اسالمی ایران قانون حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که با عنوان الیحه حمایت از
 و تأیید٢٣/٢/١٣٩٩محیطبانان و جنگلبانان به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 

شورای محترم نگھبان، بهپیوست ابالغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

٢٨٧۵۴٢٢/٣/١٣٩٩شماره
وزارت دادگستری

وزارت جھاد کشاورزی
ستاد کل نیروھای مسلح

سازمان حفاظت محیط زیست
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران
یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و نود و

تاریخ  در  نامه شماره ٧/٣/١٣٩٩نه مجلس شورای اسالمی تصویب و  تأیید شورای نگھبان رسیده و طی  به   مورخ١٢۵۵٨/٢٨۴ 
 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ میگردد.١٩/٣/١٣٩٩

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت

 محیط زیست و جنگلبانی
 مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگانھای حفاظت در دستگاھھای اجرائیـ١ماده

) قانون بهکارگیری سالح توسط٣) ماده (٣) و (٢)، (١تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب میشوند، صرفاً در خصوص بندھای (
 حق بهکارگیری سالح در انجام وظایف و مأموریتھای سازمانی خود را١٨/١٠/١٣٧٣مأمورین نیروھای مسلح در موارد ضروری مصوب 

دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیتھای کیفری و مدنی ناشی از بهکارگیری سالح در موارد مذکور مشمول قانون
فوقالذکر میباشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران

خسارت، مشمول قانون مذکور است.
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) قانون بهکارگیری سالح توسط مأمورین نیروھای مسلح در موارد ضروری در٣) ماده (۴ بهکارگیری سالح در خصوص بند (ـ١تبصره
) قانون مذکور، از ھیچ طریق دیگری مانند٧) و ماده (٣) ماده (٣صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (

بهکارگیری سالح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
 دادسراھا و دادگاھھا مکلفند پروندهھای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.ـ٢تبصره

) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان١ دستگاھھای اجرائی ذیربط موضوع ماده (ـ٢ماده
ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریتھای خود در قبال شھادت، فوت، بیماری صعبالعالج، نقص عضو،

ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آییننامه اجرائی آن بیمه نمایند.
 در مواردی که دستگاھھای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریتھای سازمانی از افرادی غیر ازتبصره ـ

مأموران یگان حفاظت استفاده مینمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به
پوشش بیمهای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

) قانون بهکارگیری سالح توسط١۴) و (١٣ آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (ـ٣ماده
 به مشموالن این قانون و ھمچنین چگونگی پوشش بیمهای آنھا، ظرف مدت١٨/١/١٣٧٣نیروھای مسلح در موارد ضروری مصوب 

ششماه از الزماالجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با ھمکاری ستاد کل نیروھای مسلح و حسب مورد با ھماھنگی
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جھاد کشاورزی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

 سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ھمهساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنھاد سازمان حفاظتـ۴ماده
محیط زیست و وزارت جھاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر چھار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبھشتماه یکھزار و سیصد و نود و
 به تأیید شورای نگھبان رسید.٧/٣/١٣٩٩نه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف
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