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تاریخ تصویب : 1396/02/04 شماره ابالغیه : 92/14687 تاریخ ابالغیه : 1396/02/30

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب هاي کشور

  شماره 92/14687                                                                         1396/2/30 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی 

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

عطف به نامه شماره 51192/43540 مورخ 1394/4/8 در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوري  اسالمی   ایران قانون حفاظت، احیاء و

مدیریت تاالب هاي کشور که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1396/2/4 و تأیید شوراي

محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد. 

                                                                            رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

شماره24908                                                                                1396/3/4 

سازمان حفاظت محیط زیست 

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب هاي کشور» که در جلسه علنی روز

دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1396/2/13 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه

شماره 92/14687 مورخ 1396/2/30 مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد. 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی 

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب هاي کشور 

ماده1ـ هرگونه بهره برداري و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران،

سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که در این قانون سازمان نامیده می شود. 



2/3/2021 مرکز پژوھشھا - قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب ھای کشور

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1021128 2/2

تبصره ـ آیین نامه جلوگیري از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به

تصویب هیأت وزیران می رسد تا مبناي عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذي ربط قرار گیرد. این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تاالب هاي کشور باشد. 

ماده2ـ سازمان مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تاالب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن

اقدام نماید. 

ماده3ـ واردکردن گونه هاي گیاهی و جانوري غیربومی مضر به تاالب ها ممنوع می باشد. فهرست گونه هاي مذکور توسط سازمان تعیین و هر دوسال یک بار

بازنگري و منتشر می شود. 

ماده4ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، عالوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب

تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا

هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند. 

تبصره1ـ درآمدهاي ناشی از اجراي وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدي جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود، به

حساب خزانه داري کل کشور واریز و معادل صددرصد(100%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت

تاالب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد. 

تبصره2ـ سازمان در اجراي این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد. 

ماده5 ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز براي اجراي طرحهاي الزم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه هاي سنواتی سالیانه دستگاههاي ذي ربط پیش

بینی نماید. 

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب شد

و در تاریخ 1396/2/13 به تأیید شوراي نگهبان رسید. 

                                                                     رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 
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