
قان�ن حمایت قضائ� و بیمه ای از مأم�ران یگان حفاظت
تدوین:پویاخرامان مدیر سایت وکیل ایران (www.vakil0098.ir) و ت�سعه دهنده اپلیکیشن قان�ن تایم

محیط زیست و جنگل بان�
ماده١ـ مأم�ران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بان� که در قالب دست�رالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرائ� 
تسلیح و ضابط خاص قضائ� محس�ب م� ش�ند، صرفاً در خص�ص بندهای (١) ،(٢ (و (٣ (ماده (٣ (قان�ن به کارگیری سالح ت�سط 

مأم�رین نیروهای مسلح در م�ارد ضروری مص�ب ١٣٧٣/١٠/١٨ ح� به کارگیری سالح در انجام وظایف و مأم�ریت های سازمان�
خ�د را 

دارند. مأم�ران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت های کیفری و مدن� ناش� از به کارگیری سالح در م�ارد مذک�ر مشم�ل
قان�ن 

ف�ق الذکر م� باشند. دستگاه اجرائ� مربوطه از حیث تکالیف خ�د در قبال مأم�ران م�ض�ع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران 
خسارت، مشم�ل قان�ن مذک�ر است.

تبصره١ـ به کارگیری سالح در خص�ص بند (۴ (ماده (٣ (قان�ن به کارگیری سالح ت�سط مأم�رین نیروهای مسلح در م�ارد ضروری در 
ص�رت� مجاز است که ضمن رعایت تمام ض�ابط مقرر از جمله تبصره (٣ (ماده (٣ (و ماده (٧ (قان�ن مذک�ر، از هیچ طریق دیگری

مانند 
به کارگیری سالح غیرکشنده، امکان دستگیری و مت�قف نم�دن مرتکبان وج�د نداشته باشد.

تبصره٢ـ دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده های م�ض�ع این ماده را خارج از ن�بت رسیدگ� نمایند

 

ماده٢ـ دستگاههای اجرائ� ذی ربط م�ض�ع ماده (١ (این قان�ن مکلفند مأم�ران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خ�د اعم از کارکنان 
ثابت، پیمان� و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأم�ریت های خ�د در قبال شهادت، ف�ت، بیماری صعب العالج، نقص عض�، 

ازکارافتادگ� و ح�ادث بر اساس مقررات این قان�ن و آیین نامه اجرائ� آن بیمه نمایند.

تبصره ـ در م�اردی که دستگاههای اجرائ� مذک�ر براساس ق�انین و حسب م�رد برای انجام مأم�ریت های سازمان� از افرادی غیر از 
مأم�ران یگان حفاظت استفاده م� نمایند مانند مأم�ران اجرائ� محیط زیست و منابع طبی��، دستگاه مربوطه م�ظف است نسبت

به 
پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

ماده٣ـ آیین نامه اجرائ� این قان�ن مشتمل بر نح�ه تأمین و پرداخت وج�ه م�ض�ع م�اد (١٣ (و (١۴ (قان�ن به کارگیری سالح ت�سط 
نیروهای مسلح در م�ارد ضروری مص�ب ١٣٧٣/١/١٨ به مشم�الن این قان�ن و همچنین چگ�نگ� پوشش بیمه ای آنها، ظرف مدت 

شش ماه از الزم االجراءشدن این قان�ن ت�سط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب م�رد با هماهنگ� 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تص�یب هیأت وزیران خ�اهد رسید.

ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کش�ر م�ظف است همه ساله اعتبارات م�رد نیاز اجرای این قان�ن را به
پیشنهاد سازمان حفاظت 

محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در ل�ایح بودجه سن�ات� پیش بین� نماید.

https://vakil0098.ir/ghanontime


قان�ن تایم
هرآنچه یک حق�ق� نیاز دارد…

برای پیوستن به کانال تلگرام ما کلیک کنید

https://vakil0098.ir/ghanontime
https://t.me/vakil0098

