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فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی ،فرهنگی
ماده  – ۵۵۵هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ،یا تزئینات ،ملحقات تأسیسات ،اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا
موجود در اماکن مذکور ،که مستقالً نیز واجد حیثیت فرهنگی -تاریخی یا مذهبی باشد ،خرابی وارد آورد عالوه بر جبران
خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.
ماده  – ۵۵۵هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها ،اماکن
تاریخی و مذهبی و سایراماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور
را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازاتحد سرقت نگردد عالوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال
محکوم میشود.
ماده  – ۵۶۵هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ،یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سوی
سازمان مذکور در حریم آثارفرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها
شود ،یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یالطمه وارد آید ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت
وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده  – ۵۶1هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق
محسوب و مرتکب عالوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال
موضوع قاچاق محکوم میگردد.
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده  – ۵۶۵هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدستآوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از
شش ماه تا سه سال و ضبطاشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت
محکوم میشود .چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ،یا در بقاع
متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد عالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و ادواتحفاری مرتکب به حداکثر مجازات
مقرر محکوم میشود.
تبصره  – 1هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان
میراث فرهنگی کشور نسبتبه تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.

1

تبصره  – ۵خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده عالوه
بر ضبط اموال فرهنگیمذکور ،به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند .هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر
عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم
میشود.
ماده  – ۵۶۵هر کس به اراضی و تپهها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته
باشد تجاوز کند به شش ماه تادو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبالً حدود
مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و عالمتگذاری کرده باشد.

ماده  – ۵۶۵هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خالف ضوابط مصوب اعالم شده از سوی سازمان مذکور
به مرمت یا تعمیر ،تغییر،تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت
نماید ،به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم میگردد.

ماده  – ۵۶۵هر کس بر خالف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در
فهرست آثار ملی را با علم واطالع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم
میشود.
ماده  – ۵۶۶هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ،اماکن و محوطههای مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست
آثار ملی ثبت شدهاند ،برخالف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ،اقدام نماید عالوه بر رفع
آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سهماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده  ۵۶۶مکرر -هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی -تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را
به قصد عرضه ،قاچاق یا فروش ،معرفی ،حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از
نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره  -1نمونه تقلبی به اشیائی اطالق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش ،خطوط ،شکل ،جنس،
اندازه ،حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی -تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر
فرهنگی -تاریخی اصیل معرفی شود و عالمتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
برای تشخیص از اصل ،بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره  -۵چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد ،ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

۵

تبصره  -۵اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد.
حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده  – ۵۶۵در کلیه جرائم مذکور در این فصل ،سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا
مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده  – ۵۶۵در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسووالن که
دستور دهنده باشند ،برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف
و در کلیه مواردی که حکمبه ضبط و استرداد اموال ،وسائل ،تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث
فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده  – ۵۶۵در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ،ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان
آثار ملی بیاطالع باشد ازمجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
ماده  -۵۵۵رائم مندرج در مواد  ۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۵ ،۵۶۵ ،۵۶۵ ،۵۶1 ،۵۶۵ ،۵۵۵ ،۵۵۵قسمت اخیر ماده ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۵۵۶
 ۵۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۶ ،۶۶۵ ،۶۶۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵ ،۶۵۵جز با
شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب
تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
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