
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        ييييململململ    آثارآثارآثارآثار    حفظحفظحفظحفظ    بهبهبهبه    راجعراجعراجعراجع    قانونقانونقانونقانون

 1309 ماه آبان مصوب

 ريغ و منقول از اعم شده  احداث رانيا مملكت در هيزند سلسله دوره اختتام تا كه را ياماكن و هيابن و يصنعت آثار هيكل ـ 1 ماده

 . باشد يم دولت نظارت و حفاظت تحت در و داشت  محسوب رانيا يمل آثار جز توان يم قانون نيا 13 ماده تيرعا با منقول

 دارد يخاص يصنعت اي يعلم اي  يخيتار تيثيح و است مشخص و معلوم فعال كه رانيا يمل آثار هيكل از است مكلف دولت ـ 2 ماده

 طبع ميتنظ از بعد مزبور فهرست. ديبنما مزبور فهرست مهيضم شود مكشوف آثار نيا از چه هر هم بعدها و داده بيترت يفهرست

 . ديرس خواهد عامه اطالع به و شده

 يخاص مالك كه يمال ثبت ولكن بود خواهد معارف وزارت يكتب اجازه و صيتشخ از پس يمل آثار فهرست در مال ثبت ـ 3 ماده

 باشد داشته اگر او اعتراض به و اخطار مالك به كه آن از پس مگر شود ينم يقطع و شود اخطار مالك به قبال ديبا باشد داشته

 .  گرفت خواهد تعلق مالك عهده بر ثبت شدن يقطع از پس فقط يمل آثار به راجع قانون  نيا در مقرره فيوظا و شود يدگيرس

 يمال نيچن وجود بر كه يكس هر  نيهمچن و داشت محسوب توان يم يمل آثار از قانون نيا مطابق كه يرمنقوليغ مال مالك ـ 4 ماده

 يياجرا نظامنامه در مقرره صالحه مقامات كه يصورت در تا بدهد اطالع يدولت ادارات از مربوطه اداره نيكترينزد به ديبا ببرد يپ

 . بشود ثبت يمل آثار فهرست در است  يمل آثار از كه نمودند قيتصد قانون نيا

 را خود تصرف اي تيمالك حق توانند يم باشد شده ثبت يمل آثار فهرست در كه باشند يمال متصرف اي مالك كه ياشخاص ـ 5 ماده

 دولت اتيعمل كه يصورت در. ندينما ممانعت داند يم الزم  يمل آثار حفاظت يبرا كه ياقدامات از را دولت دينبا ولكن كنند حفظ

 نخواهد متزلزل را مالك تيمالك مزبور اقدامات و نمود نخواهد عوض مطالبه مالك از دولت شود يمخارج مستلزم حفاظت يبرا

 . كرد

 ينقد يجزا تومان هزار يال تومان  پنجاه يادا به ييقضا محكمه حكم موجب به آن نيمرتكب و ممنوع ليذ مفصله اتيعمل ـ 6 ماده

 : نمود اخذ شانيا از توان يم اند ساخته وارد يمل آثار بر خود عمل  واسطه به كه يخسارت معادل عالوه به و شد خواهند محكوم

 خطوط و نقوش كردن رسم و رنگ اي و اندود به آنها يرو ساختن مستور و يمل آثار به آوردن وارد يخراب اي كردن منهدم ـ الف

 . آنها بر

 . شود آنها صورت رييتغ به اي انيبن تزلزل سبب كه يمل آثار مجاورت در ياتيعمل به اقدام ـ ب



 .  يآثارمل فهرست در مذكوره هيابن به متعلق مواد و مصالح به نسبت دولت اجازه بدون معامله و تملك ـ ج

 مجازات اال و شود واقع دولت نظر تحت و اجازه با ديبا باشد اشخاص تصرف در كه يمل آثار از ييبنا ديتجد و مرمت به اقدام

 . رديگ تعلق مرتكب به است ممكن الذكر سابق يها

 مقرر 3 ماده در كه يبيترت به جداگانه  فهرست در ديبا باشد داشته يخصوص مالك و محسوب يمل آثار از كه منقوله اموال ـ 7 ماده

 . شود ثبت است

 منشا و اصل وصف كه شود ميتنظ نسخه دو در نامه  يمعرف كي ديبا شده ثبت يمل آثار فهرست در كه يمنقول مال هر يبرا ـ 8 ماده

 . باشد منضم آن از عكس نيچند اي كي به و كند معلوم را آن اكتشاف تيفيك و

 نقل قسم هر در و شود يم داده  مال مالك به مجانا گريد نسخه كي و مضبوط دولت يمل آثار دفتر در نامه يمعرف نيا از نسخه كي

 ياديا رييتغ در گردد يم مترتب يمل آثار فهرست در مال برثبت كه يآثار و باشد همراه نامه  يمعرف نسخه آن ديبا مال آن انتقال و

 . شد نخواهد منفك مال آن به نسبت

 .  است شده نسخ ياسالم مجازات قانون به توجه با ـ 9 ماده

 اگرچه آورد دست به اتفاق و  تصادف برحسب شد تواند محسوب يمل آثار از قانون نيا مطابق كه منقوله اموال هركس ـ 10 ماده

 مزبوره اموال يدولت مربوطه مقامات هرگاه. بدهد اطالع او  ندگانينما اي معارف وزارت به زودتر چه هر ديبا باشد او خود ملك در

 داده او به خبره اهل قيتصد به آن عادله متيق اي واگذار كاشف به اموال آن نصف دانستند يمل آثار فهرست در ثبت قابل را

 . كند واگذار كاشف به بالعوض اي ضبط كه دارد ارياخت دولت گريد نصف  به نسبت و شود يم

 عمل مايمستق حق نيا به كه است مختار دولت و است دولت حق منحصرا يمل آثار استخراج يبرا كاوش و ياراض حفر ـ 11 ماده

 مخصوص نامه  اجازه موجب به دولت طرف از حق نيا يواگذار ـ دينما واگذار شركتها اي اشخاص به اي يعلم موسسات به اي كند

 يمقتض و نديبب يميعال و آثار كه مكان هر در دارد حق دولت زين و دينما نييتع را آن مدت و حدود و كاوش محل كه باشد ديبا

 . ديبنما هياكتشاف اقدامات يمل آثار تيفيك و نوع نييتع و كشف يبرا بداند

 قهيعت ياياش فروش و ديخر  يبرا اگر و يعلم يحفار باشد، يعلم قاتيتحق و يمل آثار كشف يبرا فقط اگر يحفار ـ 12 ماده

 فهرست در كه رمنقولهيغ اموال و هيابن در. شود يم داده يعلم  موسسات به فقط يعلم يحفار اجازه.  است يتجارت يحفار باشد

 .  است ممنوع  يتجارت يحفار شده ثبت يمل آثار

 در كه ييمحلها در. دارد الزم زين را مالك ياسترضا دولت اجازه از گذشته دارد يخصوص مالك كه ياراض در يحفار ـ 13 ماده

 ندارد يحفار اجازه از امتناع حق مالك كند ثبت فهرست در را آنها هياكتشاف اقدامات از پس دولت اي شده ثبت يمل آثار فهرست

 آن استفاده از حفر واسطه به مالك كه است ينيزم المثل اجرت ضعف حق نيا نييتع ماخذ و كند مطالبه يحق تواند يم فقط و

 ديبا هياول  حالت به نيزم اعاده يبرا يحفار از بعد كه يمخارج و شود يم وارد مالك به كه يخسارت عالوه به گردد يم محروم

 . نمود

 



 دولت توسط مايمستق اگر شود كشف موسم كي و محل كي در آنچه ، يتجارت اي يعلم يحفار اتيعمل ضمن در ـ 14 ماده

 يصنعت و يخيتار تيثيح كه يياياش از فقره ده تا دولت باشد كرده كشف يگريد اگر و است دولت به متعلق تماما شده كشف

 ده بر ديزا اياش هيكل هرگاه كند، ضبط را گريد نصف و واگذار كاشف به مجانا را نصف  هيبق از و تملك و انتخاب تواند يم دارد

 . پردازد يم او به است شده متحمل حفركننده كه را يمخارج كند ضبط را همه دولت و نبوده فقره

 . شود متصرف را تمام تواند يم دولت و است يمستثن فوق ميتقس از هيابن ياجزا و هيابن

 . نباشد شتريب سال كي از آن مدت كه است يعمل دوره كي موسم كي از مقصود ـ تبصره

 و شود ضبط يدولت يها  موزه و ها  مجموعه در ديبا باشد دولت سهم آنچه شود كشف يعلم يحفار جهينت در كه يياياش ـ 15 ماده

 .  اوست خود به متعلق باشد كاشف سهم آنچه و ستين  زيجا آنها فروش

 را هيبق و ضبط باشد موزه قابل  چه هر رديگ يم تعلق او خود به كه يقسمت از دولت باشد شده حاصل يتجارت يحفار از كه يياياش

 . بود خواهد دهيمزا به دولت طرف از اموال نيا فروش دهد يم انتقال و نقل بداند يمقتض نحو هر به

 يكسان و باشد خودشان ملك در ولو كنند يحفار دولت اطالع و اجازه بدون كه يكسان نيهمچن و 10 ماده از نيمتخلف ـ 16 ماده

 و شد خواهند ينقد يجزا تومان هزار دو يال تومان ستيب  به محكوم كنند خارج مملكت از قاچاق طور به را يمل آثار اموال كه

 . شود يم  ضبط دولت يبرا هم مكتشفه ياياش

 نخواهد الذكر  سابق مجازات  مستوجب باشد نشده واقع قهيعت آثار كشف قصد به كه يصورت در آن رينظ اتيعمل و ياراض حفر

 . بود

 نيهمچن و باشند كرده اجازه  ليتحص دولت از ديبا دهند قرار خود كسب را قهيعت ياياش تجارت بخواهند كه يكسان ـ 17 ماده

 فهرست در كه يياياش كردن خارج درصدد دولت اجازه  بدون يكس اگر و باشد  ديبا دولت اجازه به مملكت از آنها كردن خارج

 . شود يم دولت  ضبط مزبور ياياش ديبرآ شده ثبت يمل آثار

 جواز دادن از دولت ، نشده  ثبت يمل آثار فهرست در اگر شده كاشف سهم قانون نيا 14 و 10 ماده طبق بر كه يياياش به نسبت

 . بود خواهد جدهميه ماده مقررات  مشمول شده ثبت مزبور فهرست در اگر و نمود نخواهد امتناع صدور

 امتناع صدور اجازه از دارد حق  دولت ندينما صدور جواز يتقاضا بخواهند هرگاه است محسوب يمل آثار از كه يياياش ـ 18 ماده

 متيق به فروش از مالك اگر و دينما اعيابت كرده اظهار خود تقاضانامه در جواز  صدور يبرا صادركننده كه يمتيق به  و نموده

 ميتقو به آن عادله متيق از پنج يصد معادل شد داده صدور اجازه هرگاه و شد نخواهد  داده صدور جواز نمود امتناع شده اظهار

 نظامنامه در آن ليتشك كه يمخصوص ونيسيكم شود اختالف مقوم و مال صاحب نيب اگر. شود يم اخذ صدور حق  يدولت مقوم

 . نمود خواهد اختالف رفع شود يم ينيب  شيپ قانون نيا يياجرا

 . گردد يم ماخوذ اياش نيا از يگمرك تعرفه طبق بر كه است يگمرك حقوق از ريغ ماده نيا در مذكور صدور حق

 و حقوق هرگونه پرداخت از و زيجا حال هر در باشد كاشف سهم و شده حاصل دولت اجازه با يعلم يحفار از كه يياياش صدور

 .  است معاف عوارض



 به و شده هيته يمخصوص نظامنامه  قانون نيا مقررات هيكل ياجرا نيهمچن و قهيعت ياياش تجارت طيشرا نييتع يبرا ـ 19 ماده

 . ديرس خواهد وزرا اتيه بيتصو

 . است ساقط اعتبار  درجه از قانون نيا با موافقت عدم صورت در شده داده يحفار يبرا كنون تا كه ييها  اجازه ـ 20 ماده

 


