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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

پدیده تولید، تکثیر، واردات، خرید و فروش، نگهداری و گردانیدن حیوانات وحشی، غیرمتعارف، مضر و 
خطرناک در حال تبدیل شدن به یک معضل و مشکل مخرب اجتماعی است.

بر اساس اعتراضات، شکایات و مراجعات فراوان مردمی به مراکز قضائی، امنیتی و انتظامی، این پدیده تا کنون 
باعث بروز مشکالتی از قبیل موارد ذیل گردیده است : 

دلهره، اضطراب، هراس و ترس از حیوانات مذبور، باعث آزار و اذیت، فشارهای عصبی، صدمات  

روحی و روانی و مزاحمت برای بسیاری از شهروندان، بویژه سالمندان، کودکان و بانوان گردیده 
است، به نحوی که در بعضی از موارد منجر به تصادف، زمین خوردن، آسیب جسمی، سکته و یا 

سقط جنین شده است .
سلب آسایش و آرامش روانی همسایگان بویژه در محیطهای آپارتمانی و بروز نزاع و درگیری بین  

مردم، همسایگان و حتی اعضاء خانواده ها
ایجاد کشمکش، اختالف و درگیری بین مالکان و مستاجران، ساکنین و مدیران مجتمع های مسکونی،  

مشتریان و کسبه و مدیریت و نگهبانی مراکز تجاری و فروشگاه ها ، مراکز و شبکه های حمل و نقل 
عمومی، مراکز بهداشتی و درمانی و اماکن عمومی.

تحمیل هزینه های سنگین خرید، مراقبت و نگهداری حیوانات یادشده بر اقتصاد جامعه و خانواده  

ها
آلوده سازی، نجس کردن و ایجاد مشکالت بهداشتی در اماکن و معابر عمومی  

تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی و اسالمی و جایگزینی انس، احساسات و روابط عاطفی با حیوان  

بجای روابط انسانی و خانوادگی 
تسری ، انتقال و فراگیری بیماری های فراوان مشترک بین حیوان و انسان مانند : 
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بیماری های عفونت قارچی، حساست و آرژی، عفونت های باکتریائی، ویروس هاری و سایر بیماری های 
ویروسی که از طریق تنفس ، بزاق دهان، ادرار، مدفوع، شوره سر و بدن و موی حیوانات، که به دلیل معاشرت 

و درهم تنیدگی زندگی انسان و حیوانات، به انسان منتقل و تسری پیدا می نماید. 

با توجه به موارد و مراتب پیش گفته طرح ذیل جهت انجام سیر مراحل تصویب تقدیم هیئت رئیسه محترم 
مجلس شورای اسالمی می گردد:

 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
مجتبی ذوالنوری - یعقوب رضازاده - حسین حق وردی - احمدحسین فالحی همدان - علی اکبر علیزاده 
برمی - حسن همتی - انور حبیب زاده بوکانی - قاسم ساعدی - حسینعلی حاجی دلیگانی - مهرداد 
ویس کرمی - عادل نجف زاده - کیومرث سرمدی واله - سیدناصر موسوی الرگانی - ابراهیم نجفی 
آستانه اشرفیه - محمدحسن آصفری - حبیب آقاجری - حسینعلی شهریاری - غالم رضا شریعتی اندراتی 
- سیدمحمد مولوی - اسماعیل حسین زهی - سیدجواد حسینی کیا - هاجر چنارانی - بهروز محبی نجم 
آبادی - غالمحسین کرمی - رسول فرخی میکال - مجید نصیرائی - نصراله پژمان فر - عبداله ایزدپناه - 
علیرضا سلیمی - سیدحمزه امینی - فداحسین مالکی - موسی غضنفرآبادی - محمدرضا رضائی کوچی 
- محمدتقی نقدعلی - محمدصالح جوکار - امیرحسین بانکی پورفرد - قدرت الله حمزه شلمزاری - 
شهریار حیدری - حسین بامیری - حسین امامی راد - عباس گودرزی - هادی بیگی نژاد - خلیل بهروزی 
فر - رضا آریان پور - سیدصادق طباطبائی نژاد - علیرضا عباسی - امانقلیچ شادمهر - حسین 
محمدصالحی دارانی - ابوالفضل ابوترابی - بیژن نوباوه وطن - سیدناصر حسینی پور گچساران - مهدی 
سعادتی بیشه سری - سهراب گیالنی - مصطفی رضاحسینی قطب آبادی - جلیل مختار - سیدکاظم 
دلخوش اباتری - مهدی روشنفکر - فاطمه مقصودی - یحیی ابراهیمی - حسین میرزائی - امیرقلی 
جعفری بروجنی - حبیب اله دهمرده - مهدی شریفیان - سید مرتضی حسینی میانه - محمدرضا صباغیان 
بافقی - علی اکبر کریمی - غالمرضا منتظری - سیدمجتبی محفوظی - حسین جاللی - محمدمهدی 
فروردین - بهزاد رحیمی - فرهاد طهماسبی - موسی احمدی - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدمحمود 

نبویان 
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عنوان طرح:
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک ( الحاق موادی به قانون مجازات 

اسالمی ( کتاب پنجم تعزیرات ) )

ماده واحده: 

چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ( ۶۸۸ مکرر 1) ، ( ۶۸۸ مکرر 2 ) ، ( ۶۸۸ مکرر ۳) و

( ۶۸۸ مکرر ۴ ) به قانون مجازات اسالمی ( کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق می گردد: 

ماده ۶۸۸ مکرر ۱ :

واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و 
نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل( تمساح )، الک پشت، مار، 
سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از 

مرتکبین، به جزای نقدی معادل 1۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری ( که ساالنه توسط دولت و

اتحادیه های مربوطه تعیین و اعالن می گرددد ) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند. 

تبصره ۱ : 

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ، مراکز و 
آزمایشگاه های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی 
از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان 
دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند و 
همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران،صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود می 
توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده 
، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان ویا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته 

مذکور در تبصره 2 این ماده تقدیم می نمایند.

تبصره ۲ : 
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در راستای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط 
شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، ( اداره بهداشت و درمان ) سازمان حفاظت محیط زیست، 

سازمان دامپزشکی، نماینده تام االختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل

می گردد : 

بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون ،  .1
تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای 

متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است .
تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه. .2

ماده ۶۸۸ مکرر ۲ : 

اتحادیه صنف مشاورین امالک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابالغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری 
حیوانات موضوع این قانون را جهت اطالع و رعایت موجرین و مستاجرین ، در قراردادهای اجاره گنجانیده 

و ذکر نماید.

در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین امالک ، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، 
مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر 1 محکوم می 

شوند.

تبصره : 

چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره 
خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین 

و مستاجرین متسقالً به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر 1 محکوم می شوند . 

ماده ۶۸۸ مکرر ۳ : 

چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان ، گزارش یا شکایت 
نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون
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می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف 
است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی 

و مورد اعمال این قانون قرار دهد. 

ماده ۶۸۸ مکرر ۴ : 

در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، عالوه برمجازات نقدی مالک یا 
حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز عالوه 

بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می گردد. 
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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 

1۳۸۹/۳/2۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک ( الحاق موادی به قانون 

مجازات اسالمی ( کتاب پنجم تعزیرات ) ) تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1۳۸۹/۳/2۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 1۳۰ 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 (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (1۵ 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 1۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده 1۸1- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  2/۳ 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(1۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.



12

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 1. عنوان، مطول و مغایر اصل ایجاز است. 

2. توضیح مفاد طرح در عنوان، خالف اصول نگارش متون قانونی است و باید عبارت « صیانت از حقوق عامه در مقابل 
حیوانات مضر و خطرناک» از آن حذف گردد. 

۳. درج عبارت « پس از ابالغ رسمی این قانون » در (مکرر 2) طرح زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج 
در ماده(2) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب/ابالغ. 

۴. استفاده از ماده مکرر، خالف اصول نگارش متون قانونی است و باید حتیالمقدور از آن اجتناب کرد. پیشنهاد میگردد 
مواد مکرر طرح با اصالح ماده ۶۸۸ و توسعه دادن « تهدید علیه بهداشت عمومی» به عنوان بند یا تبصره ذیل ماده ۶۸۸ قرار 

گیرد. 

۵. در صورتی که جرم پیشبینیشده در ماده مکرر 1 طرح مشمول ماده(1۹) قانون مجازات اسالمی باشد الزم است مجازات 
آن مستند به این ماده تنظیم گردد. عالوه بر این در شأن قانونگذار نیست که میزان و ضابطه مجازات این نوع مجرمین را 

حقوق کارگران قرار دهد. 

۶. عبارت « دستگاه های ذیربط » مندرج در تبصره 1 ماده 1 طرح مغایر با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی است 
و در صورت تصویب موجب ابهام میشود. دستگاه های مدنظر باید بطور دقیق، احصاء و ذکر شوند. 

۷. در متن طرح تقدیمی «اصول نگارش متون قانونی» رعایت نشدهاست. عبارت « دادستانی استان» در تبصره 1 ماده مکرر 
1 مبهم است و باید «دادستانی مرکز استان» ذکر شود. 

۸. مفاد تبصره 2 ماده مکرر 1 طرح دارای شأن آییننامهای است و بهتر است تصویب آن موکول به آییننامه اجرائی قانون 
شود. 

۹. حجم و ترتیب مطالب در تبصره 2 ماده مکرر 1 طرح از تناسب یکنواختی برخوردار نیست. 

1۰. این طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری دارد و الزم است نظر کارشناسی مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات 
اسالمی مجلس شورای اسالمی أخذ گردد. 

در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب مادهواحده، 
مغایر با اصول نگارش متون قانونی و ماده (1۳۸) قانون آییننامه داخلی مجلس است و باید در قالب مواد متعدد تنظیم شود. 



13



14

نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1۳۸۹/۳/2۵ 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
1- 1- عنوان طرح طوالنی است و به نظر می رسد عبارت ( الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات 

های های بازدارنده) کافی است .

2- عبارت ( الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات های های بازدارنده) در عنوان و صدر ماده 
واحده جایگزین عبارت ( الحاق موادی به قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات ) شود.

۳- الیحه حمایت از حیوانات که اخیرا اعالم وصول شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و به تمامی ابعاد این مقوله پرداخته 
است پیشنهاد می شود در ضمن بررسی الیحه مذکور به این طرح و نیز طرح ممنوعیت و جریمه سگ گردانی و سگ بازی پرداخته 

شود.

۴- محل عبارت ( و سایر حیوانات نجس العین) در ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) موجب این برداشت می شود که حکم نجس العین بودن 
به حیوانات دیگر نیز تسری یافته است در حالیکه صحیح نیست.

۵- برخی حیوانات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر (1 ) از جمله الک پشت و یا خرگوش لزوما هیچیک از ویژگیهای موجود در متن 
ماده نظیر وحشی نامتعارف مضر و خطرناک را ندارند. لذا پیشنهاد می شود فهرست حیوانات موضوع این طرح به موجب آیین نامه 

اجرایی قانون پیش بینی شود.

۶- تعیین جزای نقدی بر پایه حقوق کارگری در ماده ۶۸۸ مکرر (1 ) از آن جهت که تناسبی با موضوع طرح نداشته صحیح به نظر 
نمی رسد. پیشنهاد می گردد جزای نقدی مذکور در طرح در قالب درجه های مجازات تعزیری مطابق ماده (1۹) قانون مجازات 

اسالمی تعیین شوند.

۷- الحاق چندین ماده به صورت مکرر به یک قانون مناسب نیست.ضمن اینکه مواد مکرر طرح تقدیمی ارتباط چندانی با موضوع 
ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی نیز ندارند. 

۸- عبارت ( دادستانی استان) در تبصره 1 ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) دارای ابهام است پیشنهاد می شود عبارت (دادستانی شهرستان 
مرکز استان) جایگزین شود

۹- در خصوص تبصره های ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) با توجه با شان و جایگاه دادستان شایسته است تقدیم درخواست و صدور مجوز 
استفاده از حیوانات به مراجع ذیربط نظیر سازمان دامپزشکی واگذار شود.

1۰- تشکیل کمیته مذکور در تبصره 2 ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) به منظور بررسی درخواست اشخاص متقاضی با تعیین تکلیف 
درخصوص حیوانات دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
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11- با توجه به قید عبارت ( بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل) در تبصره 2 ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) واژگان (بررسی) و (تعیین 
تکلیف) به ترتیب از ابتدای شماره 1 و 2 تبصره 2 ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) حذف شود.

12- با توجه به اینکه قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی الزم االجرا می شوند. عبارت ( الزم االجرا شدن) در ماده 
۶۸۸ مکرر 2 جایگزین ( ابالغ رسمی) شود.

1۳- عبارت ( لزوم رعایت آن توسط موجر و مستاجر ) در ماده ۶۸۸ مکرر 2 جایگزین (رعایت موجرین و مستاجرین) شود.

1۴- با توجه به اینکه در ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) دو نوع مجازات جزای نقدی و ضبط حیوان تعیین شده است در ماده ۶۸۸ مکرر (2 
) در خصوص دفاتر مشاورین امالک عبارت ( جزای نقدی) جایگزین ( مجازات) شود.

1۵- در ماده ۶۸۸ مکرر ( 2 ) عبارت ( و برای هر بار تکرار تخلف به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) محکوم می 
شوند.) به گونه ای نگارش یافته که این برداشت را ایجاد می کند که یک بار ارتکاب تخلف مذکور مجازاتی نداشته و تکرار تخلف 

مشمول مجازات مذکور می شود.

1۶- پیش بینی جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ( 1 ) برای هر بار تکرار تخلف به شرح ماده ۶۸۸ مکرر (2) در خصوص 
دفاتر مشاورین امالک به نظر تناسبی با جرم ارتکابی نداشته و مبلغ قابل تاملی است.

1۷- با توجه به اینکه توافق موجر و مستاجر در عدم رعایت مفاد این قانون تاثیری در مسئولیت کیفری آنان ندارد پیشنهاد می گردد 
تبصره ماده ۶۸۸ مکرر (2 ) حذف شود.

1۸- پیشنهاد می شود به جهت وحدت مالک با سایر قوانین عبارت (موجر و مستاجر) به صورت مفرد در متن طرح به کار رود.

1۹- به جهت پرهیز از تکرار و رعایت ایجاز عبارت ( اعمال این قانون) در ماده ۶۸۸ مکرر ( ۳ ) حذف شود.

2۰- به جهت پرهیز از تکرار و رعایت ایجاز عبارت ( مجازات نقدی) در ماده ۶۸۸ مکرر ( ۴ ) حذف شود.

ب- سوابق قانونی

قوانین مرتبط/متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 1۳۷۵/۰۳/۰2 با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح 1۳۹۹/12/2 مصوب: 1۳۷۵/۰۳/۰2

بخش های قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 1۳۷۵/۰۳/۰2 با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح 1۳۹۹/1۰/1۶****-کتاب پنجم-فصل بیست و پنجم-ماده ۶۸۸**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( 
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تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 1۳۷۵/۰۳/۰2 با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1۳۹۹/1۰/1۶****-کتاب 
پنجم-فصل بیست و پنجم-ماده ۶۸۸-تبصره 1**کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 
1۳۷۵/۰۳/۰2 با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1۳۹۹/1۰/1۶****-کتاب پنجم-فصل بیست و پنجم-ماده ۶۸۸-تبصره 2

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1۳۹۷,11,۰۳==منقح 1۴۰۰/۰۶/1۴ مصوب: 1۳۹۷/11/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: بخشنامه قوه قضاییه در خصوص احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم مصوب 1۳۸۵,۰۹,2۹==منقح 1۴۰۰/۰۶/1۴ 
مصوب: 1۳۸۵/۰۹/2۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تملک آپارتمانها مصوب 1۳۴۳,12,1۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۳۹۹/11/2۹ مصوب: 
1۳۴۳/12/1۶

بخش های قانون: قانون تملک آپارتمانها مصوب 1۳۴۳,12,1۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۳۹۹/11/2۹-ماده 
1۰**قانون تملک آپارتمانها مصوب 1۳۴۳,12,1۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۳۹۹/11/2۹-ماده 1۰-تبصره ۴

عنوان قانون: آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1۳۴۷,۰2,۰۸ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۴۰۰/۰۶/1۴ 
مصوب: 1۳۴۷/۰2/۰۸

بخش های قانون: آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1۳۴۷,۰2,۰۸ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
1۴۰۰/۰۶/1۴-بخش اول-فصل دوم-ماده ۳**آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1۳۴۷,۰2,۰۸ با اصالحات و 

الحاقات بعدی==منقح 1۴۰۰/۰۶/1۴-بخش اول-فصل دوم-ماده ۳-تبصره

عنوان قانون: آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب 2۵ /۰2 /1۳۹2==منقح 1۳۹۸/۸/2۶ مصوب: 1۳۹2/۰2/2۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون شکار و صید مصوب 1۶ /۰۳ /1۳۴۶ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۳۹۸/۸/2۶ مصوب: 1۳۴۶/۰۳/1۶

بخش های قانون: ماده 1۳**ماده 1۳-الف**ماده 1۳-ب**ماده 1۳-ج**ماده 1۳-د**ماده 1۳-ه**ماده 1۳-ه-تبصره 
1**ماده 1۳-ه-تبصره 2

عنوان قانون: آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 1۳۹۸,1۰,۰۸==منقح 1۴۰۰/۵/2۰ مصوب: 1۳۹۸/1۰/۰۸
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بخش های قانون: آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 1۳۹۸,1۰,۰۸==منقح 1۴۰۰/۵/2۰-ماده ۷**آیین نامه اجرایی 
قانون شکار و صید مصوب 1۳۹۸,1۰,۰۸==منقح 1۴۰۰/۵/2۰-ماده ۸

عنوان قانون: قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۰۳ /۰۳ /1۳۶۷ با اصالحات و الحاقات 
بعدی -- منقح 1۳۹۷/2/2۳ مصوب: 1۳۶۷/۰۳/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1۳۵۰,۰۳,2۴با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۴۰۰/۰۶/1۵ مصوب: 
1۳۵۰/۰۳/2۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -- منقح 1۳۹۶/12/2۸ مصوب: 1۳۵۳/۰۳/2۸

بخش های قانون: ماده۸**ماده۸-تبصره

عنوان قانون: قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب 1۳۷۶/۰۵/2۶==منقح 1۳۹۹/۵/1۳ مصوب: 1۳۷۶/۰۵/2۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مدنی مصوب ۰۸ /۰۸ /1۳1۴ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1۳۹۷/2/1۸ مصوب: 1۳1۴/۰۸/۰۸

بخش های قانون: جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-ماده ۴۶۶**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب 
سوم-فصل چهارم-ماده ۴۶۷**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۶۸**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۶۹**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۰**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷1**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷2**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۳**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۴**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۵**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۶**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۷**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۸**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۷۹**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۰**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸1**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸2**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۳**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۴**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۵**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۶**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۷**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
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چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۸**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۸۹**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۰**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹1**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹2**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۳**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۴**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۵**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۶**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۷**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۸**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۴۹۹**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰۰**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰1**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰2**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 
چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰۳**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰۴**جلد اول-
کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰۵**جلد اول-کتاب دوم-قسمت دوم-باب سوم-فصل 

چهارم-مبحث اول-ماده ۵۰۶

عنوان قانون: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 2۷ /۰۴ /1۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
1۳۹۷/2/1۸ مصوب: 1۳۶۹/۰۴/2۷

بخش های قانون: ماده ۴**ماده ۴-ردیف1**ماده ۴-ردیف1۴**ماده ۴-ردیف1۸


