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  قانون شكار و صيد  

   :١ماده 

حمايت و تكثير جانوران وحشي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل مي براي حفظ و  

سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي عالي شكارباني و . شود

  .نظارت بر صيد است 

    :٢ماده 

  .لغو شد

  

    :٣ماده 

  :شوراي عالي داراي وظايف و اختيارات زير است 

  .ت استخدامي سازمان  تصويب بودجه و مقررا-الف

تعيين محدوديتها و ممنوعيت هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدود پارآهاي وحش و  -ب

  .مناطق حفاظت شده و قرقهاي اختصاصي 

  . تعيين انواع اسلحه و وسائل ممنوع شكار و صيد-پ

تعيين انواع جانوران وحشي و حيوانات حمايت شده حفاظت شده و در معرض خطر  -ت

  .راض و جانوران زيان آارانق

  . تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان -چ

  

    :٤ماده 

مصوبات شوراي عالي در حدود وظائف و اختيارات مذآور در اين ماده بيست روز پس از 

. درج در يكي از روزنامه هاي آثيراالنتشار مرآز و روزنامه رسمي آشور الزم االجراست 

ف است بالفاصله مصوبات شوراي عالي را به وسيله راديو و آگهي و ساير سازمان موظ

  .وسايل به اطالع اهالي برساند

  

    :٥ماده 

  .لغو شد

  



  

    :٦ماده 

  :وظايف سازمان به قرار زير است 

  . اين قانون ٣اجراي مصوبات شوراي عالي در حدود مقررات ماده  -الف

  . اساس هدفهاي مندرج در اين قانون تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر -ب

حفظ و نگاهداري شكارگاه ها و فضاي حياتي حيوانات قابل شكار و حمايت آنها در برابر  -پ

گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي رويه و عوامل و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند 

 مسموميت نباتي و حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه ها و بيماريهاي واگير و

  . امثال آن 

  .فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش جانوران وحشي -ت

  .آوشش در اصالح نژاد حيوانات قابل شكار -ث

  .بررسي و تحقيقات علمي درباره حيوانات قابل شكار -ج

  .ايجاد پارآهاي وحش و مناطق حفاظت شده و موزه هاي حيوان شناسي  -چ

ويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تاسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه ها جهت تش -ح

  .پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمايي هاي فني 

 تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت -خ

  .ينه منابع طبيعي در آشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي در اين زم

 همكاري با سازمان هاي مربوط به جنگل و مرتع و خا و آب به منظور حفظ منابع طبيعي -د

  .آشور

 همكاري با سازمان هاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ و حمايت حيوانات قابل -ذ

  .شكار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل 

  

    :٧ماده 

ر و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها آه غير خريد و فروش ، تكثير و پرورش و صدو

بومي ايران بوده واز خارج به آشور وارد شده و يا از قبل در آشور تكثير پرورش يافته اند با 

ورود و صدور آن دسته از جانوران . آسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي باشد 

 المللي گونه هاي در معرض خطر وحشي و اجزاي آنها آه در فهرست آنوانسيون تجارت بين

انقراض ثبت شده اند با رعايت مقررات آنوانسيون مذآور صورت ميگيرد سازمان مي تواند 



گونه هائي آه برخالف مقررات آنوانسيون به آشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با 

  .هزينه وارد آننده به آشور مبدا عودت دهد 

  

    :٨ماده 

  : در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد سازمان مي تواند 

 جمع اوري نمونه هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات مطالعات علمي و -الف

  .آموزشي و يا انجام فعاليتهاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاههاي تنديس آرائي 

  .ه مزارع و باغها آسيب مي رسانند  دفع ان دسته از جانوران وحشي آه ب-ب

 صيد برخي از گونه هاي آبزيان توسط ساآنان مناطق محروم در مواردي آه سازمان -ج

  .صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند 

 تقدير از آساني آه به تشخيص رئيس سازمان ، خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حيات -د

  .ازمان به عمل اورده اند وحش و حمايت از اهداف س

 وظايف و اختياراتي آه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده  :تبصره

  .منافي با اختيارات و وظايف شرآت سهامي شيالت در ايران نمي باشد

  

   :٩ماده 

چنانچه ماموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي  

در شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي آه از ناحيه جانوران حدود مجوزهاي صادر صا

شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي آه از ناحيه جانوران وحشي به افراد ، مزارع و باغها 

وارد مي شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از 

امين خواهد شد همچنين سازمان مي تواند جهت پيشگيري از اين خسارت اجراي اين قانون ت

نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذآور 

  .اقدام نمايد 

  

    :١٠ماده 

هر آس مرتكب اعمال زير شود به جزائي نقدي از يكصدهزار تا يك ميليون ريال يا حبس از 

  : ماه محكوم مي شود يك ماه تا شش

  .شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه  -الف



 شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خالف مقررات و خارج از محلهاي -ب

  .مندرج در پروانه 

 حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا آشته و اجزاي آنها بدون آسب -ج

  .از سازمان پروانه و يا مجوز 

از بين بردن رستني ها از جمله قطع درختان ، خارزني ، بوته آني و تعليف غير مجاز در  -د

  .مناطق حفاظت شده پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق 

  

    :١١ماده 

هر آس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدو هزار ريال تا سه 

  : ماه محكوم مي شود ٦ روز تا ٩١ن ريال حبس از ميليو

  .شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر -الف

مبادرت هائي آه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي آرده است و شكار  -ب

  .غير مجاز در قرقهاي اختصاصي

  .فاده هاي ديگران شكار و صيد يا وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار با است -ج

  .تخريب چشمه ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش  -د

 اين قانون به صورت غير مجاز ٧١ اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده -ه

.  

  

    :١٢ماده 

زاي نقدي از هر آس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به ج

  .يك ميليون و پانصدو هزار ريال تا هجده ميليون ريال محكوم مي شود 

  .شكار و صيد وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه  -الف

شكار و صيد در مناطق حفاظت شده در پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه  -ب

  .ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه هاي حفاظت شده 

از بين بردن رستني ها و تعليف و تخريب در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه  -ج

  .تجاوز و فعاليت غير مجاز در اينگونه مناطق 

 آلوده نمودن آب رودخانه ها ، درياچه ها و تاالبهاي حفاظت شده ، چشمه ها و آبشخورها و -د

  .ود به موادي آه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان ش

  



  

  

    :١٣ماده 

هر آس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي 

از يك ميليون و هشتصد هزار ريال تا بيست ميليون ريال و در صورت تكرار به هر دو 

  :مجازات محكوم مي شود

ير ، گورخر ، شكار جانوران وحشي آمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيب -الف

  .، هوبره و ميش مرغ ) آروآوديل (گوزن زرد ايراني ، يوزپلنگ ، تمساح 

  . شكار در پارك هاي ملي -ب

 شكار ، صيد و يا آشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم مواد منفجره و امثال آن و -ج

شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين آشتار آنان به طريق 

  .جرگه و محاصره دسته جمعي 

ي عمان با مبادرت به اقداماتي آه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و دريا -د

مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط زيست آنان 

  .شود 

ايجاد يا فراهم آردن مقدمات آتش سوزي در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق  -ه

و يا حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش بر اثر بي مبادالتي يا عدم رعايت محيط زيست 

  .تخلف از نظامات دولتي 

  

در صورت ايجاد آتش سوزي عمدي در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي ،   :١تبصره 

  . قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد ٦٧٥مرتكب به مجازات هاي مقرر در ماده 

 هرآس مبادرت به زنده گيري ، شكار ، خريد ، فروش ، حمل ، نگهداري و  :٢تبصره 

  رندگان شكاري از قبيل شاهين ، بحري ، باالبان و دليجه آند عالوه بر محكوميت به صدور پ

حداآثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصدو هزار ريال 

  . خواهد شدتا بيست ميليون ريال محكوم

  

  

  

  



  

  

   :١٤ماده 

 ، دوربين چشمي ، تورو قالب وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ ، فشنگ ، نورافكن 

ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم آه مرتكبان اعمال ياد شده باال به همراه دارند و 

همچنين موتور سيكلت هائي آه مرتكبان اعمال باال به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده 

حكم قطعي زير قرار مي دهند توسط سازمان توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور 

نظر سازمان بصورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال ياد شده 

  .تعيين تكليف مي آند 

  

    :١٥ماده 

شروع به شكار جانوران وحشي بر خالف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات مي باشد 

  .و مرتكب به حداقل مجازات مقرر محكوم خواهد شد

  

    :١٦ ماده

 اين قانون مرتكب به اشد ١٣ و ١٢ و ١١در صورت تكرار جرائم پيش بيني شده در مواد 

  .مجازات محكوم خواهد شد

  

    :١٧ماده 

وجوه حاصله از جرائم مذآور در اين قانون جز درآمد دولت محسوب و به خزانه داري آل 

 صيد شده باشند متعلق به حيواناتي آه بر خالف مقررات اين قانون شكار يا. پرداخت مي شود

  .سازمان شكارباني خواهند بود

  

    :١٨ماده 

در مورد جرائم مذآور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر 

  .حسب مورد شاآي يا مدعي خصوصي شناخته مي شود

  

  

  



  

  

    :١٩ماده 

و تعقيب جرائم فوق الذآر مي مامورين شكارباني آه از طرف سازمان شكارباني مامور آشف 

شوند در صورتي آه وظائف ضابطين دادگستري را در آالس مخصوص زير نظر دادستان 

شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين دادگستري محسوب 

  .مي شوند

  

    :٢٠ماده 

زبور به دو برابر آيفر در صورتي آه گزارش مامور سازمان بر خالف واقع باشد مامور م

در مواردي آه مامور شكارباني با اطالع . جرمي آه موضوع گزارش بوده محكوم خواهدشد

از وقوع جرائم مذآور در اين قانون از جريان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد 

  .به حداآثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد

  

    :٢١ماده 

 مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم هرگاه مامورين سازمان خود

مشارآت يا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداآثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم 

  .خواهند شد

  

    :٢٢ماده 

در مورد جرائم مذآور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات 

  .رتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شدشديدتري باشد م

  

    :٢٣ماده 

سازمان براي حفظ نسل و بررسيهاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير 

  .آن در موارد اقتضا اقدام الزم به عمل خواهد آورد

  

    :٢٤ماده 



 ها در مواردي آه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت جانوران وحشي قطع اشجار و رستني

  .ضرورت داشته باشد سازمان شكارباني با موافقت سازمان جنگلباني اقدام خواهد نمود

  

    :٢٥ماده 

جنگلهايي را آه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره برداري از آنها وسيله سازمان جنگلباني به 

ز آنها عمل مي آيد و يا با انعقاد قراردادهاي الزم و طبق طرح هاي جنگلداري بهره برداري ا

به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضا مدت اجراي طرح نمي توان به مناطق 

  .حفاظت شده يا پارك ملي اختصاص داد

  

    :٢٦ماده 

سازمان جنگلباني ايران موظف است قبل از واگذاري طرح هاي بهره برداري نظر سازمان را 

نطقه حفاظت شده يا پارک وحش خواستار در مورد اجراي طرح هاي مزبور از لحاظ تعيين م

شود ولي پس از اعالم نظر نمي توان در محدوده جنگلي آه طرح آن مورد توافق قرار گرفته 

  .مناطق حفاظت شده يا پارك ملي اعالم آرد

  

    :٢٧ماده 

در مواردي آه سازمان شكارباني بخواهد جنگلهاي قابل بهره برداري را به عنوان مناطق 

  .و يا پارك ملي اعالم آند بايد قبال موافقت سازمان جنگلباني را جلب نمايدحفاظت شده 

  

    :٢٨ماده 

. آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد 

  :آيين نامه هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود

شده و جانوران زيانكار و پارك ملي و منطقه  تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت -الف

  .حفاظت شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي 

  . تعيين مقررات مربوط به پارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي -ب

 تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري جانوران وحشي و -پ

صادرات آنها با همكاري سازمان هاي مربوط در حدود همچنين تكثير و پرورش و واردات و 

  .قوانين آشور

  . تعيين نحوه همكاري وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي وابسته به دولت با سازمان -ت



  . اين قانون و شرايط صدور آن ٧ تعيين انواع پروانه هاي مذآور در ماده -ث

  

  

    :٢٩ماده 

آه به درياي خزر مي ريزد تا مسافتي از مصب هر امور مربوط به صيد در رودخانه هايي 

يك از رودخانه ها آه به پيشنهاد شرآت سهامي شيالت ايران و تصويب شوراي عالي حفاظت 

محيط زيست تعيين مي گردد و همچنين امور مربوط به صيد در آبهاي خليج فارس و درياي 

يان مندرج در اين قانون عمان و مرداب بندر پهلوي از شمول مقررات مربوط به صيد آبز

شرآت سهامي شيالت ايران و شرآت سهامي شيالت جنوب وظايف مربوط را . مستثني است 

  .طبق قوانين و مقررات خود عهده دار خواهند بود

  

    :٣٠ماده 

وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه هاي شكار و 

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ٤٥ه موجب بند الف ماده صيد و ضرر و زيان آه ب

سازمان برنامه و . هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه داري آل واريز مي شود 

بودجه موظف است همه ساله معادل هفتادو درصد آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان 

ناطق تحت نظارت سازمان و تامين منظور آند تا صرف حفاظت از حيات وحش ، آنترل م

 ـ و اصالحيه بعدي ١٣٤٦ قانون شكار و صيد ـ مصوب ٩هزينه هاي مربوط به اجراي ماده 

  .آن شود 

  

    :٣١ماده 

  . ملغي است١٣٣٥قانون صيد و شكار مصوب اسفند 

  

   :٣٢ماده 

ي تابع از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ استخدام 

  .قانون استخدام آشوري خواهند بود

 نحوه اجراي ضوابط قانون استخدام آشوري و تبديل وضع استخدامي مستخدمين فعلي  :تبصره

سازمان حفاظت محيط زيست با قانون استخدام آشوري و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان 

بازنشستگي گذشته آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و همچنين نحوه محاسبه و واريز آسور 



طبق آئين نامه اي خواهد بود آه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و پس از تأييد

     سازمان امور اداري و استخدامي آشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
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