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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

     فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
مصوب 1393/08/18

فصل اول: کلیات
تقلیل آالینده های زیست محیطی  به  ماده 1- در جهت کمک 
محیط  از  حمایت  و  و حفظ  زیست  محیط  تخریب  از  جلوگیری  و 
زیست و به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، 
منابع طبیعی و تنوع زیستی، صندوق ملی محیط زیست که در این 

اساسنامه به اختصار، صندوق نامیده می شود، تأسیس می شود.
سازمان  به  وابسته  غیردولتی  عمومی  مؤسسه  ماده 2- صندوق 
و  دارای شخصیت حقوقی مستقل  حفاظت محیط زیست است که 
استقالل مالی و اداری بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و قوانین و 
مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می نماید.
و  قوانین  رعایت  با  نیاز،  صورت  در  می تواند  صندوق  تبصره- 
مقررات، نسبت به تأسیس مؤسسه اعتباری و یا شرکت های تابع با 

شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل اقدام نماید.
ماده 3- حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن 
در تهران است و بنا به ضرورت می تواند در نقاط دیگر کشور شعبه 

یا نمایندگی دایر نماید.
تبصره- به استناد تبصره )۵( ماده )۶۹( قانون تنظیم بخشی 
پالک  ساختمان  باب  یک  از  استفاده  حق  دولت،  مالی  مقررات  از 
ثبتی )۷۴/۲۳۶۸۰( بخش )۱۱( تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار 
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دریا، خیابان صراف ها، کوچه ۳۵، پالک ۳۶ برای مدت سی سال به 
صندوق واگذار می شود.

فصل دوم: منابع تأمین اعتبار و موضوع فعالیت 
صندوق

ماده 4- تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد 
میلیارد  پنجاه  مبلغ  تا  نهایتاً  سپس  و  ریال   )۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
جدول   ۵۵۰۰۰۰-۳۷ ردیف  محل  از  ریال   )۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
می گیرد.  صورت  کشور  کل   ۱۳۹۳ سال  بودجه  قانون   )۹( شماره 
سایر منابع تأمین اعتبار صندوق جهت انجام فعالیت ها به قرار زیر 

است:
۱- کمک های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات

۲- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی
۳- کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی

۴- درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت های صندوق و واحدهای 
تابع بعد از وضع هزینه های قانونی

۵- سایر درآمدها و منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  تبصره 1- سرمایه صندوق 

قابل افزایش است.
تشکیل  از  قانونی  اهداف  تحقق  و  تأمین  به منظور  تبصره 2- 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر  صندوق، معاونت 
ساله نسبت به تأمین اعتبارات الزم برای کمک به صندوق از محل 
خدمات  مدیریت  قانون   )۳( ماده  رعایت  با  کشور  عمومی  بودجه 

کشوری اقدام خواهد نمود.
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و  قوانین  رعایت  با  ماده 5- موضوع و حدود عملیات صندوق 
مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:

۱- تأمین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در 
قانون در جهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق

۲- اعطای تسهیالت مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طورکلی 
هرگونه منابع آالینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی

محیط  تخریب  از  جلوگیری  برای  مالی  تسهیالت  اعطای   -۳
زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی )شامل زیستگاه، 

زیست بوم، گونه و ژن(
زیست  پروژه های  و  طرح ها  در  همکاری  و  مالی  حمایت   -۴

محیطی و طرح های گردشگری طبیعی
فرهنگ  و  آموزشی  طرح های  در  همکاری  و  مالی  حمایت   -۵

سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی
۶- اعطای تسهیالت مالی به مخترعین و محققین محیط زیست 
انبوه و استفاده  تولید  برای  در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات 

عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی
همکاری  جلب  با  خاص  موارد  در  می تواند  صندوق   -6 ماده 
در  آن ها  مالی  منابع  از  استفاده  با  و  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
براساس  متقاضیان  به  محیطی  زیست  تسهیالت  اعطای  جهت 
مقررات عملیات بانکی اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضیان 
از  را  مالی  حمایت های  و  تسهیالت  مذکور  مؤسسات  و  بانک ها  به 

منابع صندوق به عمل آورد.
ماده 7- صندوق می تواند از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه، 
امکانات و شرایط الزم را برای بیمه کردن دام، باغات و محصوالت 
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کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و 
در معرض خطر فراهم و حق بیمه مربوط را از محل منابع و اعتبارات 

صندوق پرداخت نماید.

فصل سوم: ارکان
ماده 8- صندوق دارای ارکان زیر است:

۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره

۳- مدیرعامل
۴- بازرس

و  سیاستگذاری  مرجع  باالترین  عمومی  مجمع   -9 ماده 
تصمیم گیری صندوق می باشد و اعضای آن عبارتند از معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه و معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ریاست مجمع عمومی 
برعهده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

می باشد.
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرایی صندوق
۲- بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی 
صندوق پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق

۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره
۴- پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز برای کمک به صندوق به معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
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۵- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع
و  استخدامی  اداری،  معامالتی،  مالی،  آیین نامه های  تصویب   -۶
سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۷- تصویب تشکیالت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۸- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و نیز 
حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیرقابل 
وصول براساس پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و هم چنین 
صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صالح با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط
و  مؤسسات  انحالل  یا  ادغام  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ   -۱۱
شرکت های زیرمجموعه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط
۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول
۱۳- اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر 

اشخاص حقیقی و حقوقی
و  اساسنامه  تغییرات  یا  اصالحات  مورد  در  تصمیم  اتخاذ   -۱۴

پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت تصویب
اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره و سایر   -۱۵

ارکان در راستای اهداف صندوق
ذکر  اساسنامه  این  در  که  تکالیفی  و  وظایف  سایر  انجام   -۱۶

شده است.
افراد  نفر  پنج  از  مرکب  صندوق  مدیره  هیئت   -11 ماده 
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اقتصاد،  زیست،  محیط  مختلف  امور  در  متخصص  و  صالحیت دار 
مالی، حقوقی و بانکداری می باشد که برای مدت دو سال با انتخاب 

مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند.
نایب  یک  و  رئیس  یک  خود  بین  از  مدیره  هیئت   -1 تبصره 

رئیس انتخاب می نماید.
هیئت  رئیس  دعوت  حسب  مدیره  هیئت  جلسات   -2 تبصره 
مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل 
سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره با آرای سه 

نفر معتبر و الزم االجرا می باشد.
هیئت  انتصاب  زمان  تا  تصدی  دوره  پایان  از  پس  تبصره 3- 

مدیره جدید، هیئت مدیره سابق به فعالیت ادامه خواهد داد.
تبصره 4- در صورت استعفا و یا عزل هر یک از اعضای هیئت 
اعضا  سایر  با  هم زمان  جدید  عضو  مسئولیت  تصدی  مدت  مدیره، 

پایان می پذیرد.
به صورت  مدیره  هیئت  اعضای  از  نفر  سه  تبصره 5- حداقل 

عضو موظف فعالیت می نمایند.
ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:
۱- اجرای مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی

۲- تدوین آیین نامه های اداری، مالی، استخدامی و سایر آیین نامه ها 
و مقررات مورد نیاز صندوق بر حسب مورد و ارجاع به مجمع عمومی 

برای تصویب
پیشنهاد آن جهت  و  برنامه ها و خط مشی صندوق  تنظیم   -۳

تصویب در مجمع عمومی
۴- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ساالنه، صورت های مالی و ارائه 
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آن به بازرس و مجمع عمومی
۵- اتخاذ تصمیم در مورد وصول منابع اعتباری و مطالبات صندوق

به  اساسنامه  اصالح  یا  تغییر  جهت  پیشنهاد  هرگونه  ارائه   -۶
مجمع عمومی به منظور طرح در مراجع ذی ربط

۷- نظارت بر حسن انجام امور صندوق و عملکرد مدیرعامل
۸- انتخاب بانک عامل.

ماده 13- نصب و عزل مدیرعامل توسط رئیس مجمع عمومی 
مدیره  هیئت  اعضای  بین  از  عمومی  مجمع  رئیس  می شود.  انجام 
یک نفر را به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب و منصوب 

می نماید و انتخاب مجدد وی بالمانع است.
ماده 14- وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

۱- افتتاح حساب و سپرده نزد بانک عامل در ارتباط با اهداف و 
وظایف صندوق

۲- انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با سایر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی در چارچوب اختیارات مدیرعامل
۳- استیفای حقوق صندوق و طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی 
و پاسخگویی به دعاوی مطرح شده علیه صندوق در مراجع قضایی، 

شبه قضایی، اداری، ثبتی و انتظامی
۴- انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر و عنداللزوم اعزام نمایندگان 

قضایی
۵- پیشنهاد هرگونه مصالحه و یا ارجاع به داوری به هیئت مدیره 
و  قوانین  رعایت  با  به مجمع عمومی  ارجاع  و  تصمیم گیری  جهت 

مقررات مربوط
۶- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب قوانین و مقررات 
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تأسیس صندوق و پیشبرد اهداف صندوق ضروری می باشد.
۷- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاست ها و خط 
مشی کلی صندوق و تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش 

تفریغ بودجه ساالنه صندوق و ارائه آن به هیئت مدیره
۸- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای 

مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی
برعهده  که  را  آنچه  از  غیر  الزم  اختیارات  مدیرعامل  تبصره- 
صندوق  امور  اداره  برای  می باشد،  عمومی  مجمع  و  مدیره  هیئت 

عهده دار می باشد.
پاسخگو و مسئول  برابر هیئت مدیره  ماده 15- مدیرعامل در 
می باشد. هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را 

به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 16- صندوق دارای بازرس می باشد که برای مدت دو سال 

توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.
ماده 17- بازرس صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط اعمال 
زیان،  و  ترازنامه و حساب سود  به  نموده و ضمن رسیدگی  نظارت 
گزارش الزم را به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود. صندوق می تواند در 
صورت لزوم از خدمات حسابداران ذی صالح رسمی نیز استفاده نماید.

فصل چهارم: سایر مقررات
ماده 18- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و 

تا آخر اسفند همان سال پایان می پذیرد.
تا  تاریخ تشکیل صندوق  از  اولین سال مالی صندوق  تبصره- 

پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
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مربوط  قراردادهای  و  تعهدآور  و  مالی  اوراق  اسناد،   -19 ماده 
اعضای  از  یکی  و  مدیرعامل  ثابت  امضای  با  صندوق  معامالت  به 
نایب رئیس( به همراه مهر صندوق معتبر  یا  هیئت مدیره )رئیس 
خواهد بود. امضای چک ها از محل اعتبارات عمومی باید به امضای 

ذی حساب نیز برسد.
انجام می شود.  مدیرعامل  امضای  با  مکاتبات صندوق  تبصره- 
در  را  مکاتبات  درخصوص  خود  امضای  حق  می تواند  مدیرعامل 
حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هر یک از کارکنان صندوق 

تفویض نماید و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نمی باشد.
ماده 20- نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان 
رسمی- پیمانی سازمان حفاظت محیط زیست که به صندوق انتقال 
می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت 

مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.
مجمع  پیشنهاد  به  بنا  اساسنامه  در  تغییر  هرگونه   -21 ماده 

عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 22- این اساسنامه جایگزین اساسنامه موضوع تصویب نامه 
شماره  اصالحیه  و   ۱۳۸۴/۶/۱۲ مورخ  ۳۲۳۷۸/ت۳۳۳۳۹  شماره 

۱۶۷۸۸۵/ت۳۹۲۵۷ه- مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۸ می گردد.
مورخ   ۹۳/۱۰۲/۲۷۵۵ شماره  نامه  به موجب  اساسنامه  این 

۱۳۹۳/۹/۱۵ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس  جمهور- اسحاق جهانگیری
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قانون حفاظت و بهسازی 
محیط زیست

مصوب 1353/03/28

 ماده 1- حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری 
برهم  که موجب  اقدام مخربی  هر  و  آلودگی  نوع  هر  از  ممانعت  و 
خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، هم چنین کلیه امور 
مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظائف سازمان 

حفاظت محیط زیست است.
 سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده 
و  حقوقی  شخصیت  دارای  و  نخست وزیری  به  وابسته  می شود 
استقالل مالی است و زیر  نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست 

انجام وظیفه می کند.
تبصره 1- شرکت سهامی شیالت ایران و شرکت سهامی شیالت 
جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
تبصره 2- در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را 

شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.
 ماده 2- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس 

جمهور است و اعضای آن عبارتند از:۱
جهاد  شهرسازی،  و  مسکن  صنایع،  کشور،  کشاورزی،   وزرای 

۱-اصالحی۱۳7۱/8/24
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سازمان  رییس  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  سازندگی، 
نفر  و چهار  زیست  رییس سازمان حفاظت محیط  بودجه،  و  برنامه 
به پیشنهاد رییس سازمان  بنا  یا مقامات ذی صالح که  از اشخاص 
حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال 

منصوب می شوند.
 تبصره- در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور از سایر وزراء برای 
که  وزرایی  می آید.  عمل  به  دعوت  جلسات  شورای عالی  در  حضور 
شورا حق  تصمیم گیری  در  می شوند  دعوت  جلسات  به  نحو  بدین 

رأی دارند.۱
 ماده 3- شورای عالی حفاظت محیط زیست عالوه بر وظائف و 
اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و 

نظارت بر صید  مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
 الف- تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- 
پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق 

این مناطق با رعایت نکات زیر:
۱- مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ 

هم چنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع.
مورد  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  وزیر  موافقت  کسب   -۲
مراتع کشور در  و  یا توسط سازمان جنگل ها  اجازه  با  مناطقی که 
یا  به موقع عمل گذارده شده  مرتع داری  یا   آن ها طرح جنگل داری 

می شود.

۱-الحاقی۱۳7۱/8/24




