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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
کافی است موتور جستجوی گوگل را با کلمات کلیدی  "تخریب امامزاده" جستجو کنید. با انبوهی از عکس 
ها و گزارشات دلخراش و تکان دهنده مواجه خواهید شد. بدیهی است که یکی از دالیل وقوع این حادثه و 

جرایم عدم وجود قانون شفاف و مشخص برای صیانت از بقاع متبرکه می باشد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدتقی نقدعلی - علیرضا ورناصری قندعلی - حسن همتی - رحمت اله نوروزی - قاسم ساعدی - 
احمدحسین فالحی همدان - مجید نصیرائی - حسین امامی راد - عبدالجالل ایری - غالمرضا منتظری 
- بهروز محبی نجم آبادی - روح اله ایزدخواه - عباس مقتدایی - احمد محرم زاده یخفروزان - مهدی 
عسگری - حسین میرزائی - غالمعلی کوهساری - علیرضا عباسی - علیرضا زندیان - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدموسی موسوی - جواد نیک بین - غالمحسین کرمی - 
سیدجواد حسینی کیا - فاطمه رحمانی - علی اکبر بسطامی - موسی احمدی - رسول فرخی میکال - 

سیدکاظم دلخوش اباتری - یعقوب رضازاده - محمدرضا رضائی کوچی 
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عنوان طرح:
منع تصرف، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف ، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه ممنوع میباشد.

ماده ۲-منظور از بقاع متبرکه در این قانون کلیه مکان های مقدس از جمله مزار و یا مقام پیامبران الهی ، 
امامزادگان ، شهدا ، اولیا خدا ، بزرگان دینی و نیز بناهای خاص مذهبی مانند تکیه ها و سقاخانه های تاریخی 

است که بر اساس عرف محلی و یا اسناد و یا کتب تاریخی و یا کتب مرجع ، زیارتگاه محسوب میشوند.  

ماده۳- هر بقعه متبرکه دارای شخصیت حقوقی و اداره آن تابع قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و 
امور خیریه است. جنبه های تاریخی مربوط به بقاع متبرکه تابع قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری خواهد بود.

ماده ۴- هرگونه تغییر کاربری در اراضی حریم بقاع متبرکه و هرگونه توسعه ، مرمت و بازسازی بقاع متبرکه 
باید ضمن رعایت  استانداردها، اصول و ضوابط فنی زیر نظر شورایی مرکب از نماینده سازمان اوقاف و امور 
خیریه ، سازمان میراث فرهنگی  و گردشگری ، سازمان مسکن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست 
و سه نفر از معتمدین محلی انجام شود. نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی ذیربط میتواند حسب مورد و 

بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

تبصره - تغییر کاربری در اراضی“حریم بقاع متبرکه” از جمله ایجاد واحد های تجاری و اقامتی در جهت 
منافع بقعه بال مانع است. بقعه متبرکه مالک این واحدها خواهد بود و فروش این واحد ها ممنوع بوده و 
حداکثر مدت اجاره ۲ سال میباشد و تمدید این مدت زمان تابع قوانین و آیین نامه های  سازمان اوقاف و 

امور خیریه خواهد بود. این واحد ها معاف از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض شهرداری می باشند.  

ماده ۵-در راستای توسعه ، مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، تأمین نیازمندی ها در حوزه های مالی، خدماتی، 
تجهیزاتی و نیز زیرساختهای مورد نیاز مانند راه ، آب ،  فاضالب ،  برق ، گاز ، دفع زباله  و فناوری های 

مخابراتی از سوی دستگاههای ذی ربط ضروری می باشد.

ماده ۶-  شهرداری ها و شورای اسالمی شهرهای دارای بقاع متبرکه ، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی 
ساالنه شهر، بافتهای شهری واجدبقاع متبرکه را  به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی فرهنگی، 

گردشگری، آموزشی و مذهبی در اولویت قرار دهند.
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تبصره ۱- هر گونه مرمت، احیاء، تعمیرات اساسی و بهره  برداری ازبقاع متبرکه موضوع این قانون ، از هزینه 
های مربوط به تغییر کاربری ، تراکم ، عوارض شهرداری و نوسازی معاف می باشند.

تبصره ۲- هزینه هایی که بنگاه های اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی صرف حفاظت ، توسعه ، مرمت و 
بازسازی بقاع متبرکه کنند، هزینه قابل قبول مالیاتی مؤدیان تلقی می شود

ماده ۷-  سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است تدابیر و اقدامات الزم برای بیمه بقاع متبرکه را انجام دهد.

ماده ۸- سازمان مدیریت بحران کشور (وزارت کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از 
حوادث غیر مترقبهاز جمله سیل و زلزله  پیشگیری های الزم را در بقاع متبرکه را به عمل آورد.

ماده ۹  -سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس این قانون مکلف به ثبت ملی و تهیه فهرست بقاع متبرکه و 
تشکیل یگان حفاظت از بقاع متبرکه با سلسله مراتب خاص و سازماندهی و فرماندهی متمرکز تحت نظر 
باالترین مقام سازمان اوقاف و امور خیریه است. بودجه این یگان از درآمد موقوفات منطقه تامین می گردد. .

ماده ۱۰- وظیفه یگان ویژه حفاظت از بقاع متبرکه در مقام ضابط خاص دادگستری،  حفاظت از اماکن، 
تاسیسات، تجهیزات ، میراث فرهنگی-مذهبی ، حفظ نظم و امنیت و انجام اقدامات الزم جهت پیشگیری از 
وقوع جرایم علیه بقاع متبرکه می باشد. در خصوص حفاظت از جنبه های تاریخی بقاع متبرکه همکاری با 

یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ضروری است.

تبصره-  در صورت بروز تخلف،  مأموران یگان حفاظت از بقاع متبرکه موظفند نسبت به توقف روند تخلف 
اقدام نمایند و با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم 

صورتمجلس وضعیت بقعه متبرکه را به حالت اولیه اعاده نمایند. 

ماده  ۱۱ - هر شخص حقیقی و حقوقی که از اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشد 
عالوه بر جبران خسارات مادی وارد آمده بر بقعه متبرکه، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر میزان 

خسارت کارشناسی شده به بقعه متبرکه و حبس از شش ماه تا  سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲- سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است بقاع متبرکه ای که قبل از تصویب این قانون تصرف ، 
تخریب و تغییر کاربری داده شده اند را شناسایی و پس از احراز تخلف در دادگاه صالح و با حکم این دادگاه 
نسبت به آزاد سازی ، قلع و قمع بنا و مستحدثات  و اعاده به حالت اولیه بقعه متبرکه  اقدام نماید. جزای 

حبس موضوع این ماده شامل متخلفان قبل از تصویب این قانون نمی باشد.
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ماده ۱۴-  سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مسئول اجرای این قانون موظف است آییننامه اجرایی آنرا 
را ظرف مدت سه ماه  تهیه و پس از تصویب هیأت دولتبه اجراء در آورد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح منع تصرف، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ☐    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ☐ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ██

ندارد. ☐ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ██

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: در تبصره ماده ۴ واحد های تجاری بقاع متبرکه را از مالیات و عوارض 
شهرداری معاف کرده است. این حکم مغایر بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه 
تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه می باشد. مبنیا تبصره ۲ ماده ۶ طرح که مقرر می 
دارد هزینه هایی که بنگاه های اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی صرف حفاظت ، توسعه ، مرمت و بازسازی بقاع متبرکه 

کنند، هزینه قابل قبول مالیاتی مؤدیان تلقی می شود هم با مستند باال و هم با ماده ۴ طرح مغایر است 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱. عنوان مطول و خالف اصل ایجاز است. همچنین تصویب 
قوانین با عناوین مستقل موجب تورم قوانین و خالف سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی میباشد. لذا مناسب است 
که طرح در قالب الحاق موادی به قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۳ 

تدوین شود. 

۲. مطابق ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم «تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد» و 
این امر ممکن است در تزاحم با تعریف ارائه شده در ماده (۲) طرح قرار گیرد. 

۳. هر موقوفهای دارای شخصیت حقوقی است، اما در ماده (۳) که تمامی بقاع متبرکه را دارای شخصیت حقوقی برشمرده 
است، روشن نیست که اگر این اماکن جز موقوفات نباشند، آیا باز هم این حکم برقرار است؟ 

۴. در ماده (۳) طرح به جای عبارت «تابع قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود» عبارت «زیر نظر 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود» درج گردد. 

۵ن در ماده (۴) به «سه نفر از معتمدین محلی» اشاره شده است که نحوه انتخاب و ویژگیهای آن مطرح نشده است. 

۶. ظاهراً حکم ماده (۴) برخالف اطالق ماده (۱) طرح درخصوص منع هرگونه تغییر کاربری است، لذا اصالح عبارتی ماده 
(۱) الزم است. 

۷. عبارت «نماینده از» در ماده (۴) به «نمایندگانی از» اصالح شود. 

۸. عبارت «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» در ماده (۴) به عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» 
اصالح گردد. 

۹. حکم مواد (۵)، (۶)، (۷) و (۸) طرح بسیار کلی و فاقد ضوابط دقیق و مشخص است. 
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۱۰. با توجه به اینکه صرف درآمد موقوفات تابع احکام شرعی و نیز مواد (۶) و (۸) قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
حج و اوقاف و امور خیریه است، لذا حکم انتهایی ماده (۹) طرح درخصوص تأمین بودجه یگان از درآمد موقوفات، محل 

اشکال است. 

۱۱. در ماده (۱۰) عبارت «انجام اقدامات الزم» مبهم است. 

۱۲. در ماده (۱۲) عبارت «قبل از تصویب قانون» به «قبل از الزم االجرا شدن این قانون» اصالح شود زیرا مطابق قاعده 
عمومی مندرج در ماده (۲) قانون مدنی، زمان جاری شدن آثار قانون تاریخ الزم االجرا شدن آن است. 

۱۳. حکم ماده (۱۲) درخصوص تسری جزای نقدی به مرتکبانِ پیش از الزم االجرا شدن این قانون، خالف قاعده عطف به 
ماسبق نشدن قوانین جزائی است. 

۱۴. الزم است با توجه به حکم تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، 
درخصوص شمول یا عدم شمول احکام طرح حاضر نسبت به «بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السالم وحضرت احمد بن 

موسی ( شیراز ) و حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم ( ع )» تصمیم گیری شود. 

� www.dotic.ir



11

نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱- در عنوان طرح واژه ( قانون) به (طرح ) تغییر یابد

۲- مقدمه توجیهی فاقد دالیل کافی و علمی در خصوص ارائه طرح است.

۳- در مواد ۱ و ۱۴ طرح واژه (الزم االجرا شدن) جایگزین (تصویب ) شود.

۴- تبصره ماده ۴ طرح در خصوص معافیت از پرداخت مالیات مغایر با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت 
هرگونه معافیت مالیاتی جدید است و نیز مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. 

۵-ماده ۷ طرح در خصوص تدابیر الزم برای بیمه بقاع متبرکه دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۶- مطابق قوانین بقاع متبرکه بخشی از عرصه وجغرافیای شهرها وروستاها هستند وشهرها وروستاها عموما دارای طرحهای جامع 
وتفضیلی می باشند وکاربری امالک واراضی درچارچوب طرحهایی جامع وتفضیلی مشخص می شود لذا هرگونه تغییر اصالح 
وترمیم این طرحها تابع ضوابط طرح جامع می باشد و در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران 
به تصویب می رسد بنابراین به نظر می رسد تجویز تغییر کاربری بشرح ماده ۴ طرح بدون تصریح به رعایت این ماده مغایر با قانون 

است.

۷-نحوه تعیین سه نفراز معتمدین محلی در شورای مذکوردر ماده ۴ طرح ابهام دارد. 

۸- در خصوص ماده ۱۱ طرح به موجب قسمت اخیر ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم) چنانچه حفاری در بقاع متبرکه 
و اماکن مذهبی صورت گیرد عالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر ( سه سال 
حبس) محکوم میشود. مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی در مورد حفاری در بقاع متبرکه از حیث تشدید کیفر سه 
سال در نظر گرفته شده و از آنجا که حفاری نوعی تصرف محسوب می شود از جهت میزان مجازات حبس مذکور با ماده ۱۱ طرح 

که برای تخطی از اجرای این قانون حبس از شش ماه تا سه سال پیش بینی کرده مغایرت پیدا می کند

ضمن اینکه برای تخریب اماکن مذهبی نیز به موجب ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسالمی(کتاب پنجم) حبس از از یک تا ده سال در 
نظر گرفته شده است.

۹- در خصوص ماده ۱۱ طرح مجازات حبس پیش بینی شده در مورد اشخاص حقوقی منتفی است.

۱۰- ماده ۱۴ طرح به جهت عدم تصریح دقیق به قوانین مغایر با ضوابط تنقیح قوانین مغایرت دارد.
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۱۱-با توجه به اینکه هدف از تدوین این طرح توجه بیشتر به بقاع متبرکه بوده لذا به نظر می رسد پیش بینی برخی مقررات خاص 
در آن از جمله معافیت از پرداخت عوارض منافاتی با سایر قوانین مانند ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص 

معافیت اماکن اسالمی ندارد و تبصره ماده ۴ این طرح در جهت تخصیص آن ست. 

۲- ۱- در عنوان طرح، واژه ( قانون) به (طرح ) تغییر یابد۲- مقدمه توجیهی ، فاقد دالیل کافی و علمی در خصوص ارائه طرح 
است.۳- در مواد ۱ و ۱۴ طرح، واژه (الزم االجرا شدن) جایگزین (تصویب ) شود.۴- تبصره ماده ۴ طرح در خصوص معافیت از 
پرداخت مالیات مغایر با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه معافیت مالیاتی جدید است و نیز مغایر 
با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین ماده ۷ طرح، در خصوص تدابیر الزم برای بیمه بقاع متبرکه، دارای بار مالی و مغایر با اصل 
۷۵ قانون اساسی است.۵- مطابق قوانین، بقاع متبرکه بخشی از عرصه وجغرافیای شهرها وروستاها هستند وشهرها وروستاها عموما 
دارای طرحهای جامع وتفضیلی می باشند وکاربری امالک واراضی درچارچوب طرحهایی جامع وتفضیلی مشخص می شود، لذا 
هرگونه تغییر، اصالح وترمیم این طرحها تابع ضوابط طرح جامع می باشد و در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی 
شهرسازی ومعماری ایران به تصویب می رسد، بنابراین به نظر می رسد تجویز تغییر کاربری بشرح ماده ۴ طرح ، بدون تصریح به 
رعایت این ماده مغایر با قانون است.۶-نحوه تعیین سه نفراز معتمدین محلی در شورای مذکوردر ماده ۴ طرح ابهام دارد. ۷- در 
خصوص ماده ۱۱ طرح، به موجب قسمت اخیر ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم) چنانچه حفاری در بقاع متبرکه و 
اماکن مذهبی صورت گیرد عالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر ( سه سال 
حبس) محکوم میشود. مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسالمی در مورد حفاری در بقاع متبرکه از حیث تشدید کیفر سه 
سال در نظر گرفته شده و از آنجا که حفاری نوعی تصرف محسوب می شود از جهت میزان مجازات حبس مذکور با ماده ۱۱ طرح 
که برای تخطی از اجرای این قانون، حبس از شش ماه تا سه سال پیش بینی کرده مغایرت پیدا می کندضمن اینکه برای تخریب 
اماکن مذهبی نیز به موجب ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسالمی(کتاب پنجم) ، حبس از از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است.۸- 
در خصوص ماده ۱۱ طرح، مجازات حبس پیش بینی شده در مورد اشخاص حقوقی منتفی است.۹- ماده ۱۴ طرح به جهت عدم 
تصریح دقیق به قوانین و مقررات مغایر، با ضوابط تنقیح قوانین مغایرت دارد.۱۰-با توجه به اینکه هدف از تدوین این طرح، توجه 
بیشتر به بقاع متبرکه بوده لذا به نظر می رسد پیش بینی برخی مقررات خاص در آن از جمله معافیت از پرداخت عوارض منافاتی 
با سایر قوانین مانند ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص معافیت اماکن اسالمی ندارد، و در جهت تخصیص 
آنهاست. ضمن اینکه در قانون مجازات اسالمی نیز به موجب ماده ۵۶۲ ( کتاب پنجم) ، بقاع متبرکه به تفکیک از اماکن مذهبی 

آورده شده است.

ب- سوابق قانونی

قوانین مرتبط/متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲ /۱۰ /۱۳۶۳ با اصالحات و الحاقات 
بعدی==منقح ۱۳۹۷/۹/۱۰ مصوب: ۱۳۶۳/۱۰/۰۲
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بخش های قانون: تمام متن

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا ( ع ) و حضرت 
معصومه ( س ) و حضرت عبدالعظیم حسنی ( ع ) و حضرت احمدبن موسی ( ع ) مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۴ با اصالحات و الحاقات 

بعدی(اصالحی ۲۳ /۰۱ /۱۳۸۸ )==منقح ۱۳۹۸/۹/۱۹ مصوب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲==منقح ۱۳۹۹/۴/۲۱ مصوب: ۱۳۵۴/۰۴/۲۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴==منقح ۱۳۹۸/۹/۵ مصوب: 
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: آئیننامه شورایعالی اوقاف مصوب ۱۳۴۵,۰۴,۱۹با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۸/۱۱ مصوب: 
۱۳۴۵/۰۴/۱۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳,۰۶,۰۱با اصالحات 
و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۸/۱۱ مصوب: ۱۳۸۳/۰۶/۰۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۰۷==منقح ۱۳۹۹/۵/۶ مصوب: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربریمسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن وسایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱,۰۵,۰۶با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۶/۲۹ مصوب: ۱۳۸۱/۰۵/۰۶

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۷-ماده ۹۲**بخش ۱۷-ماده ۹۲-ت

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل نهم-ماده ۵۶۲**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل 
نهم-ماده ۵۶۲-تبصره ۱**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با 

اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۱۶****-کتاب پنجم-فصل نهم-ماده ۵۶۲-تبصره ۲
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