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 چکيده

میراث فرهنگی، شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول 

تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حركت فرهنگی او میسر می 

گردد، انسان از همان زمانی كه در ذهن خود توانست وقایعی را كه در گذر زمان اتفاق 

رد همان تجربه بافتاده به یاد بسپارد و آنها را به عنوان تجربه در زندگی روزمره خود به كار 

چرا كه آنها با مشقت به دست آمده و از نسلی به  .ها ارزش خاصی در نزد انسان پیدا كرد

لذا به  .نسل دیگر انتقال یافته و حتی بعضی از این تجربه ها جان مایه یك نسل بوده است

ي قرارداشتن آثار تاریخی و فرهنگی و در معرض خطرات و زیانهاي گوناگون مانند  واسطه

عوامل طبیعی از قبیل زلزله سیل آتش سوزي و باران و عوامل غیر طبیعی كه به دست 

انسان صورت می گیرد مانند حفاري غیر مجاز تخریب سرقت میراث فرهنگی و جنگ لزوم 

جهت حراست از مواریث فرهنگی امري مهم است و وجود قوانین جامع مانع و موثر در 

همچنین لزوم باال بردن آگاهی جامعه نسبت به ارزش میراث فرهنگی و كوشش در جهت 

حفظ آن كامال ضروري به نظر می رسد.. شناخت واقعی آثار تاریخی و فرهنگی می طلبد تا 

منظور جلوگیري  اي در این خصوص از سوي مراجع قانون گذاري بهحمایت و حفاظت ویژه

مقاله با استفاده از روش توصیفی  این درفرهنگی به عمل آید.  -از جرایم علیه آثار تاریخی

راهکارهایی براي كاهش و جلوگیري از قاچاق و تخریب آثار  تا شد خواهد تالش تاریخی -

 .گیرد قرار امر مسئولین توجه مورد شاید تا تاریخی ارائه شود

 .اریخی و فرهنگی، پیشگیري، قاچاق، تخریب، مجازاتآثار ت :يديکل واژگان
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 فریبرز پرندین

 .كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد واحد اراک
 

 نام نویسنده مسئول:

 فریبرز پرندین

فرهنگی  -بررسی شيوه هاي برخورد با قاچاق و تخریب اموال تاریخی

 در حقوق کيفري ایران
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 مقدمه
هاي گوناگون در جهان هستند كه بشر كنونی ملزم است خود را مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن 1فرهنگی -تاریخی آثار

ن آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در به حراست و پشتیبانی از این گنجینه هاي تجدید نشدنی وا دارد. به عالوه ضرورت حفاظت از ای

قابل رویت  حو ... به وضو گردشگرانمعرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حمالت بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته 

هاي تاریخی بازگو ، شاهکاريمی باشد. به عالوه خسارت مزبور نه به یك فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یك كشور و یك ملت است

كننده، پیام معنوي گذشتگان و نشانگر خط سیر و حركت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر 

 هستند و هر روز كه می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهاي این آثار پی می برد.

اریخی را تهدید می نماید؛ كه از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، بدیهی است، كه عوامل مختلفی آثار ت 

باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ كینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه هاي دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن 

ذا ضرورت حفظ و نگهداري و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. ل

از این آثار  3، حمایت كیفري2حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتري از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی

 -حمایت جزایی از یك اثر غیر تاریخی طي ارعاب فردي و عمومی می باشد. چه آنکه فقاهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین كیفر

فرهنگی، حداكثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود كه به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهاي 

بر اساس ماده  دد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.حقوقی)مدنی( می باشند لیکن صدمه و خسارتی كه به یك اثر تاریخی وارد می گر

ها و هر كس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماكن، محوطه»فرهنگی،  -قانون مجازات اسالمی در خصوص تخریب اموال تاریخی 555

ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و یا تزئینات،  ایران به ثبت رسیده استتاریخی یا مذهبی كه در فهرست آثار ملی  -هاي فرهنگیمجموعه

وارد آورد، عالوه بر  تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی -مستقال نیز واجد حیثیت فرهنگی خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماكن مذكور كه

 «شود.سال محکوم می 11جبران خسارات وارده، به حبس از یك الی 

فرهنگی و میراث فرهنگی خود بیش از پیش احساس می شود. میراث فرهنگی نشانگر امروزه توجه اغلب دولتها و ملتها به آثار 

تمدن گذشته یك كشور بوده و عاملی جهت حفظ بهتر فرهنگ و روشی جهت بهتر مطرح گشتن فرهنگ آن كشور در جهان امروز كه یکی 

ب گردشگري خارجی منبع خوبی براي كسب درآمد باشد. به عالوه میراث فرهنگی با جذاز مباحث روز  و گاهی جدال فرهنگی است می

ارزي است و بحث اقتصادي این منبع در جهان كنونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ایران به عنوان كشوري كه داراي آثار فرهنگی 

راههاي حفظ آثار تاریخی باشد نیز می بایست هر چه بیشتر در جهت حفظ و استفاده از این مفاخر بکوشد. یکی از بسیار چشمگیري می

باشد كه یکی از جنبه هاي فوق، جنبه حقوق كیفري است كه به علت خصوصیت پرداختن به بحث هاي حقوقی از جنبه هاي مختلف می 

تري حقوق كیفري و ضمانت اجراهاي بهتر آن براي جلوگیري از وقوع جرایم علیه آثار فرهنگی و در نتیجه حفاظت بهتر از آن از كارایی بیش

باشد همانگونه كه مقنن از ابتدا لطمه زدن به آثار فرهنگی را جرم دانسته و براي آن مجازات تعیین نموده است و كنوانسیونهاي برخوردار می

دن آور دانسته است. با توجه به اصل قانونی بوبین المللی نیز حفظ آثار فرهنگی و وضع مجازات كیفري و غیر كیفري علیه مجرمان را الزام

سعی شده است ضمن شناخت كلیات و اركان جرایم  مقالهجرم و مجازات، مقررات جزایی باید با واقعیت زمان خود منطبق باشند. در این 

علیه آثار فرهنگی، حقوق ایران به عنوان كشوري با پیشینه تاریخی چشمگیر بحث شود تا با شناخت نقاط ضعف و قدرت هر یك، به روز 

 .ري ایران در این زمینه كمك كنیمنمودن قوانین كیف

 

 يشينه قراردادها پ

از اندیشمندانی « 4واتل»تقریباً همزمان با سالهاي تجدید حیات ادبی در اروپا آغاز شد.  توجه به میراث فرهنگی در سطح جهانی،

 5«فخر آدمی است، خودداري كرد. به هر دلیلی كه به یك كشور حمله شود، باید از تخریب بناهایی كه موجب»باشد كه معتقد است: می

میالدي گسترش علوم جدید باعث گردید كه به تدریج امر پژوهش و حفاظت از میراث فرهنگی در حقوق داخلی  21و  11در قرون 

أخیر كشورها وارد شده و ضمانت اجراهاي مناسب خود را در قالب قوانین كیفري بیابد اما حضور میراث فرهنگی در حقوق بین الملل با ت

بیشتري انجام گرفت. سرانجام توجه به میراث فرهنگی به موازات ارتقاء اندیشه در جهان رشد چشمگیري یافت و در این زمینه تشکیل 

                                                           
1 - Cultural-historical monuments  
2 - Legal protection  
3 - Criminal protection  
4 - Vatl  

 .11و  11، مجله حقوقی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی جمهوري اسالمی ایران، شماره «بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی»نوربها، رضا،  -5 
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، نقطة عطفی در قانونمند شدن توجه جهانی در موضوع میراث فرهنگی به 1145نوامبر  11سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد در 

 رود. شمار می

هایی در جلوگیري از آن به منظور مصونیت جامعه بشري از خسارات جانی، مالی، اجتماعی ضرورت تحدید دامنة جنگ و اتخاذ شیوه

آن در  جهت حفافظت از و در 1111و  1511و فرهنگی و .. باعث گردید تا اولین معاهدات بین المللی در حیطه میراث فرهنگی در سالهاي 

دو كنوانسیون بین المللی راجع به جنگ و تبعات آن  1111و 1511ها، شکل بگیرد. و به این ترتیب درسالهاي گقبال صدمات ناشی از جن

 1اند.در الهه تدوین و امضاء شد كه بطور مستقیم حفاظت از میراث فرهنگی را مورد اشاره قرار داده

صراحتاً « باران توسط نیروهاي دریایی در زمان جنگبم»و « هاي زمینیاصول و مقررات جنگ»هاي متن كنوانسیون 1111در سال 

تاریخی را مورد حکم قرارداده است. در هر دوكنوانسیون مذكور، مادۀ زیر گنجانده شده  -خودداري از تهاجم برعلیه آثار وبناهاي فرهنگی

علم به اینکه نباید بعنوان هدف نظامی مورد  تمامی اقدامات الزم می بایست به كار گرفته شود تا حتی االمکان از آثار باستانی، با»است: 

 «استفاده قرار گیرند، چشم پوشی شود.

ها، با تغییراتی كه ناشی از تحول اندیشه حفاظت از فرهنگ ومیراث فرهنگی در زمان خود بود، در اصول مذكور در این كنوانسیون

( و 1141آگوست  12تکرار شدند و كنوانسیون ژنو ) «جنگ هوایی»میالدي در كنوانسیون مربوط به  1122-1123فاصلة سالهاي 

هاي الهه را بصورت شود، اصول مندرج در این كنوانسیوننامیده می« كنوانسیون ژنو»هاي الحاقی به آن نیز كه مجموعاً به عنوان پروتکل

 تري پیش بینی نموده است. كامل

روابط بین المللی و منبعث از اندیشه هاي آرمانگرایانه اندیشمندان  سازمان هاي بین المللی كه مولود گسترش و پیچیدگی روزافزون

براي تحقق  .2تقریبا در تمام سطوح زندگی بین المللی از فرهنگ تا اقتصاد و از هنر تا سیاست، به اشکال گوناگون شکل یافته اند می باشند،

و فرهنگی ملل متحد یونسکو گرفتند تا با همکاري ملل جهان هاي آموزشی، علمی این هدف ، دولت هاي مربوط تصمیم به تأسیس سازمان

هاي آموزشی، علمی و فرهنگی به تدریج به اهداف صلح بین المللی و رفاه عام بشري برسند و این خود از اهداف اولیه سازمان ملل در زمینه

 :وده است به شرح ذیل می باشدكنوانسیون هایی كه این سازمان تصویب نم. 3تمتحد است كه در منشور آن نیز آمده اس

 .بیروت در مورد كاهش عوارض گمركی تولیدات صوتی وتصویري كه ماهیت آموزش علمی و فرهنگی دارند 1145كنوانسیون 

 1152كنوانسیون جهانی حمایت از حقوق مولف 

 در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ 1154كنوانسون 

 تازیخی –در مورد اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیري از ورود و صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی  1111كنوانسیون 

 در مورد خفاظت از میراث فزهنگی و طبیعی جهان 1112كنوانسیون 

 درباره اعاده اموال فرهنگی قاچاق و مسروقه 1115كنوانسیون 

 2111 كنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

از دیگر سازمان هاي بین المللی كه در این زمینه می توان نام برد عبارتند از كمیسیون جهانی مستقل فرهنگ و توسعه،شوراي بین 

و شوراي بین المللی ابنیه و محوطه هاي  ICOROM حفاظت و مرمت اموال فرهنگی ،مركز بین المللی مطالعه، ICOM المللی موزه ها

 4.كه به علت كوتاه بودن تحقیق در این مختصر مورد بررسی قرار نگرفت OMOS ICتاریخی –فرهنگی 

بینی شده است، ها، توسط دول اشغالگر به عنوان غرامت جنگی یا عناوین مشابه پیشامر استرداد اموال فرهنگی كه در جریان جنگ

 است. آمده « پیمان صلح ورساي» 241در حقوق بین الملل معاصر، نخستین بار در ماده 

كه به طور  كشوري از هنري و تاریخی –به این ترتیب سابقة تاریخی توجه جدي جامعه جهانی به امر استرداد اموال فرهنگی 

قرن حاضر میالدي  11غیرقانونی متصرف آن است، به كشور مبدأ این قبیل اموال و تأثیر این توجه درحقوق بین الملل معاصر از دهه 

 5آغازشده است.

هاي مختلف مان تالش جامعه جهانی براي یافتن راه حل منطقی و منطبق با اصول مسلم حقوقی مشترک میان سیستمدر این ز

 منجر به مداخله یونسکو و تدوین معاهدات گردید: « استرداد اموال فرهنگی»حقوقی جهان به منظور حل معضل 

 كنوانسیون اروپایی حفاظت از میراث باستانی  -1

                                                           
  231-241،صص 1352ن الملل، تهران،انتشارات سازمان میراث فرهنگی، صمدي، یونس ،میراث فرهنگی درحقوق داخلی و بی -1 

 311، ص 1352صمدي ،یونس، صمدي،یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین الملل،تهران، انتشارات سازما میراث فرهنگی كشور، -2 

 . 1311سال ران، انتشارات میزان، سازمان هاي بین الملل، ته ضا،ر براي مطالعه بیشتر رجوع كنید به، موسی زاده، -3 

 31- 31صمدي ،یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین الملل ،همان، صص  -4 

  .31الملل، صصمدي، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین -5 
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 اظت از میراث فرهنگی )اتحادیه اروپا( كنوانسیون حف -2

 كنوانسیون استرداد اموال مسروقه و قاچاق -3

 كنوانسیون كمکهاي متقابل اداري به منظور پیشگیري، تجسس وجلوگیري از تخلفات گمركی  -4

اموال فرهنگی  باشند كه نقش عمده اي در حل معضل جهانی استرداداي میاز جمله معاهدات منطقه 3و 1معاهدات ردیف هاي 

 گردند.به دلیل جهانی بودن، در این زمینه از مهمترین اسناد بین المللی محسوب می 4و 2هاي ندارند ولی معاهدات ردیف

باشند، مورد تاراج كشورهاي اروپایی قرار از قرن نوزدهم، میراث فرهنگی منقول كشورهایی كه صاحب قدمت طوالنی و تمدن می

تاریخی  -كه در طول بیش از یك قرن گذشته آماج این غارت بودند، سبب شد كه این امر استرداد اموال فرهنگی گرفت و تالش كشورهایی

به كشورهاي مبدأ، به عنوان یك اندیشة پذیرفته شده، در مجامع جهانی مقبولیت یافته و دولتها را به ایجاد موازین حقوقی متناسب براي 

توصیه  1114برانگیزاند. یونسکو در كنگره چهاردهم، موضوع را مورد بحث جدي قرار داد و درسال كنترل قاچاق و اعاده اموال فرهنگی 

 اي منتشر گردید كه بیشتر جنبه اخالقی داشت ولی توانست تفاهم جهانی براي انعقاد یك كنوانسیون بین المللی را فراهم بیاورد. نامه

هنگی خود بودند از یك سو، و از طرف دیگر كشورهاي غربی براي حفظ وضع بدین ترتیب كشورهایی كه خواهان استرداد اموال فر

یونسکو حاصل این نیاز مشترک  1111موجود، در زمینة اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه، نقطه نظرات مشتركی پیدا كردند كه كنوانسیون 

 است.

كه  1«المللیهاي فرهنگی بیناصول همکاري»اعالمیة  یونسکو و بر مبناي مفاد 1114كنوانسیون مربوطه به دنبال توصیه نامه 

درچهاردهمین نشست كنفرانس عمومی یونسکو تصویب شده بود، شکل یافت. گزارش آن در اجالس پانزدهم به تصویب رسید و تدوین 

در  1111نوامبر  14ر تاریخ نهایی كنوانسیون درفاصله اجالس پانزدهم تا شانزدهم انجام یافت و نهایتاً در جریان اجالس شانزدهم و د

 پاریس منعقد شد. 

 1115از كنوانسیون  11و ضمیمه « یونیدرویت» 1115معاهده مورد بحث سبب شد تا معاهدات  البته اشکاالت اجرائی موجود در

 قرار دهند. الملل خصوصی و همکاري هاي مشترک طرفین در امور گمركی مدنظر نیز امر استرداد را در حیطه حقوق بین« نایروبی»

در ادامة حمایتهاي اسالمی از میراث فرهنگی كشورها، باز هم كنفرانس عمومی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد در 

هاي مؤثري درجهت حمایت جمعی از میراث فرهنگی و اي را به صورت كنوانسیون، كه متضمن روشهفدمین اجالسیه خود، مقررات تازه

مورد « كنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان»و تحت عنوان  1112نوامبر  11ستثنائی بود، را در تاریخ طبیعی داراي ارزش ا

 تصویب قرار داد. 

سرزمین ما تاریخی بس كهن دارد، به جرأت می توان ادعا كرد كه اولین استقرار هاي بشر در دهکده ها در سرزمین ما اتفاق افتاده 

 1111سکن ها و ابعاد ده نشینی، از ابداعات مردم این سرزمین بوده؛ استفاده از مس در هزاره پنجم قبل از میالد یعنی است. قدیمی ترین م

 هزار سال پیش در ناحیه كرمان امروزي متداول بوده است.

ی تر می باشد. چنانچه به اعتراف متخصصین و پژوهشگران به حفاریهاي انجام یافته در ایران، صنعت كشور ما از مصر و بابل قدیم

  2آثار و نمونه هاي به دست آمده به احتمال نزدیك به یقین زیست انسان را در این پهنه تا عصر حجر قدیم باال می برد.

در بازدید از تخت جمشید سخت تأثیر  عظمت آثار معماري آن قرار گرفته واز آن به عنوان چهل حفار یاده كرده « جوز و خابارباور»

از این كه آگاه شد در سرزمین تاتارها گنجی نهفته، خرسند گردیده و با همراهان خود تصمیم به حفاري آن گرفته و براي انجام  است. وي

 3تن را اجیر كرد وبه كار گمارد و احتماالً نخستین محموله اموال فرهنگی مشرق زمین را با خود به اروپا برد.121آن كار 

كارگر به كار گرفته بود؛ وي از حاصل  1211ن مانندي كه در شوش حفر نموده بود، نزدیك در نقب هاي داال« 4دو مورگان»

 اكتشافات خود، در پاریس به ایجاد نمایشگاهی دست زد كه لوحه حمورابی پادشاه بابل، یکی از پرافتخار ترین اسناد تاریخی جهان و یادگار

با توجه به 5ان این آثار بوده و هم اكنون هم یکی از برجسته ترین اشیاء موزه لوور است.فتوحات ایرانیان در پیروزي بر امپراتوري بابل، در می

                                                           
ارد مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوقی معتبر هاي بنیادین بشر مطابق با موكنفرانس عمومی، كه متعهد شده است به اجراي كامل حقوق و آزادي -1 

در مورد حقوق سیاسی و مدنی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، با یادآوري تأكید یونسکو در مقدمه اساسنامه آن  1111المللی سال جهانی، از جمله دو اعالمیه بین

ها در جهت نیل به عدالت و آزادي و صلح در دستیابی به كرامت انسانی داراي اهمیت و از اجزاي آموزش انسانترویج فرهنگ در سطوح گسترده و »مبنی بر اینکه 

 «یافتنی نیست.هاي متقابل و اهداف مشترک دستاي مقدس است كه جز در سایه همکاريناپذیر آن است و با توجه به اینکه عمل به این مهم وظیفهجدایی

 .14، ص 1312شماره هشتم ، سازمان میراث فرهنگی، سال مجله میراث فرهنگی، 2 

 .22(. آشنایی با میراث فرهنگی، ص 1312فائق توحیدي)3 
4 - Two Morgan  
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مطالب گفته شده و اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی و قدمت كهن ایران باستان الزم است به موضوع مورد بحث بیشتر توجه شده و به هویت 

 فرهنگی و تاریخی خود ارج نهیم.

 

 آثار فرهنگی
 نام به نیز قوانین در اولین كه همان طور شده گرفته فرهنگی آثار از میشود، یاد فرهنگی تاریخی اموال نام به آن از وزهامر كه آنچه

 . است آمده فرهنگی آثار

 آثاري به منصرف نموده و مقید آنرا آثار كلمه به فرهنگی لغت شدن است. اضافه كلمه دو از متشکل اضافی تركیبی فرهنگی آثار

 آثار جاي به قانونی متون از پاره اي در ایرانی قانونگذار. هستند تاریخ طول در انسانها تفکرات و اندیشه ها خارجی و عینی تجلی كه دمیگردان

 اموال و فرهنگی آثار بین كه میرسد نظر به. است داده قرار ملی آثار مترادف را و آن نموده استفاده فرهنگی اموال اصطالح از فرهنگی

 اموال كه تمام صورت این به دارد وجود مطلق خصوص عموم رابطه فرهنگی اموال و فرهنگی آثار بین كه وجود دارد. چرا فاوتیت فرهنگی

كلمه آثار فرهنگی به  بردن بکار كه نظر میرسد به و نیست فرهنگی اموال جزء فرهنگی، اثر هر بالعکس ولی هستند فرهنگی آثار فرهنگی،

« اموال»یا « مال»كلمه  كه معنا میکند. بدین ایجاد را محدودیتهایی ما قوانین در فرهنگی اموال باشد. مفهوم تر جاي اموال فرهنگی مناسب

. باشد داشته را نیز تصاحب و تملك قابلیت و باشد داشته را پول به تبدیل قابلیت و بوده اقتصادي ارزش داراي كه عبارت است از آن چیزي

 انسان جسد مومیایی، كه چرا ندارد. شده تکلیف روشنی مومیایی جسد) مثالً. شود نمی محسوب مال «عتیقه اشیاء» بعضی از كه حالی در

 و خرید و گذاري نرخ جهانی بازارهاي در راحتی به است، ملت یك گذشته فرهنگی از اثري كه آنجا از اما. نیست مال فقه نظر از و است

 به «آثار» از كلمه كه است شایسته بنابراین. گذارد بالتکیف را ملی آثار مواردي تواند می( مال) كلمه بردن به كار بنابراین.« شود می فروش

 1.شود استفاده( اموال) ي كلمه جاي

 

 آثار تاریخی
 یا اجتماع یك به كه شود می اطالق منقول شیئی یا و  بنا به تاریخی اثر: »است داده ارائه تعریفی تاریخی، اثر از نیز الروس فرهنگ

 نظام تحت حفاظتش تأمین جهت اداري، بندي طبقه یك دنبال به آن هنري یا و تاریخی ارزش خاطر به و داشته تعلق مخصوصی فرد

 به قوم یك آنها، بر طوالنی زمان گذشت علت به كه هستند اي ابنیه و اشیاء تاریخی، آثار حقوق، اساتید از برخی نظر به. «گیرد قرار قانونی

 ها، تندیس نگاره ها، تاریخی، هاي محوطه اماكن، ها، مجموعه بناها،: »كه معتقدند دیگر اي عده ".2باشند كرده پیدا یخیتار عالقه آنها

 اثر باشد، گذشته آنها عمر از بیشتر و سال یکصد و متکی یا متصل آثار به كه تاریخی عنصر هر و ها آذین نقوش، ها، كتبیه پیکره ها،

 و ابنیه و صنعتی آثار كلیه: »است داشته بیان ملی آثار تعریف در ملی آثار حفظ به راجع قانون یك ماده 3.«شود می محسوب تاریخی

 توان می قانون این 4 ماده رعایت با منقول غیر و منقول از اعم شده احداث ایران مملکت در زندیه ي سلسله ي دوره اختتام تا كه اماكنی

 میراث مرمت و حفظ مورد در ونیز به موسوم قطعنامه 4.«باشد می دولت نظارت و حفاظت تحت در و داشت محسوب ایران ملی آثار جزو

 تمدن یك مبین كه را مناظر و شهري فضاي بلکه میداند، منفرد معماري هاي ساخته شامل تنها نه را تاریخی اثر 1114 مصوب فرهنگی

 نبوده معماري بزرگ هاي ساخته به مختص تنها مفهوم این. میداند شامل نیز را است تاریخی حادثه یك از و تحول مشخص یك از خاصی

 .شود می برده كار به نیز گرفته اند خود به فرهنگی مفهوم و معنا مرور به كه معماري كوچك آثار و ابنیه مورد در بلکه

 :شوند می تقسیم مذهبی و ملی گروه دو به تاریخی آثار

 .باشند شده ایجاد اعتقادي و دینی عالیق جهت به كه شود می اطالق یاشیای و ابنیه كلیه به: مذهبی آثار( 1 

 غیرمنقول و منقول از اعم شده احداث ایران مملکت در زندیه دوره پایان تا كه اماكنی و ابنیه صنعتی، آثار كلیه به: ملی آثار( 2 

 .شود می اطالق

. باشد می اثر آن قدمت از عبارت بگیرد قرار ملی آثار فهرست در مال یك شود می باعث قانون، این نظر از كه ویژگی و خصوصیت

 لحاظ از چند هر مالی اگر بنابراین. باشد پذیرفته صورت زندیه حکومت پایان تا حداكثر باید مال این ساخت زمانی، نظر از كه معنا بدین

 خاطر به و شود محسوب ملی آثار جزء تواند نمی باشد، شده ساخته مزبور تاریخ از بعد لیکن و باشد فرد به منحصر تاریخی و هنري ساختار

                                                           
 www.chn.irبه نشانی فرهنگی  میراث خبرگزاری سایتبرای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به   -1 

   1ص ، 1396 دانش، گنج انتشارات یازدهم، چاپ حقوق، ترمینولوژی محمدجعفر، نگرودی،ل جعفری -2 

  . 21ص ،1311ایران، معاصر تاریخ گستره در فرهنگی اموال محمد، علی خلیلیان، -3 

  1309ماه آبان  12مصوب ملی آثار حفظ به راجع قانون یک ماده -4 
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 از كه را منقولی غیر آثار دارد اجازه 1هنر و فرهنگ وزارت آن مطابق كه نمود تصویب را ملی آثار ثبت قانون 1351 سال در مقنن امر همین

 ملی آثار عداد در هنر و فرهنگ عالی شوراي تصویب با آن پیدایش یا تاریخ از نظر صرف را باشند اهمیت واجد ملی شئون یا تاریخی نظر

 ایران در زندیه سلسله از بعد به آنها ایجاد تاریخ كه داشتند وجود بسیاري ملی آثار قانون، این تصویب از قبل. برساند ثبت به قانون در مذكور

 مالک قانون این تصویب با قانونگذار 2شد. نمی شامل را بودند شده ایجاد بعد به قاجاریه زمان از كه را بسیاري ارزشمند آثار و شد می مربوط

 توسعه بخشید. مطلوبی نسبتاً حد تا را ملی آثار تشخیص قبلی

 

از نظر كارشناسان سازمان میراث فرهنگی بناها مجموعه ها اماكن محوطه هاي تاریخی نگاره ها، تندیس تاریخی:-آثار فرهنگی

سال یا بیشتر از تاریخ  111ر عنصر تاریخی دیگر كه به آثار مورد نظر متصل یا متکی باشد و ها، پیکره ها كتیبه ها، نقوش، آذین ها و ه

 3تاریخی می گویند. -ایجاد آنها گذشته باشد و آثار واجد شئون ملی و نظایر آنها را آثار فرهنگی

نظر اهل لغت این واژه داراي دو معنا  قاچاق یك واژه تركی بوده كه به معناي گریزاندن فرار دادن و فرار آمده است. ازقاچاق:-

متفاوت از یکدیگر می باشد؛ در واقع  این لغت هم داراي معناي اسم مصدري بوده و هم در خیلی از مواقع به معناي اسم آلت مورد استفاده 

یا ورود آن به داخل كشور ممنوع قرار می گیرد زمانی كه این كلمه به عنوان اسم مصدر بکار برده می شود،عبارت از متاعی است كه معامله 

 می باشد.

كاالهایی كه حمل و نقل یا خرید و فروش آن منع  -2كار غیر قانونی كه پنهانی انجام شود -1»در تعریف قاچاق گفته می شود 

و فروش جنس قانونی دارد؛ كاالهایی كه خرید و فروش یا ورود و صدور آن در انحصار دولت بوده و قاچاقی كسی است كه كارش خرید 

 4«.قاچاق می باشد

 در معانی زیر به كار می رود: contrebandeقاچاق »در ترمینولوژي حقوق در مقام توضیح و تعریف قاچاق گفته شده: 

خواه یك نقطه در داخله « قاچاق داخلی»حمل و نقل كاال از نقطه اي به نقطه اي )دلخواه دو نقطه مزبور در داخل كشور باشد الف(

طه در خارجه باشد كه آنرا قاچاق خارجی می گویند( بر خالف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري كه این عمل ناقض و یك نق

 ممنوعیت یا محدودیتی باشد كه قانوناً مقرر شده است )خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاري باشد خواه نه(

( و حمل 1312ق.مجازات قاچاق مصوب  34ی قاچاق گمرگی است )ماده مثالً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرگ

قانون مذكور( اعمال مقدماتی صدور اجناس  31و نقل اجناس در داخل كشور بدون دادن عوارض بلدي عنوان قاچاق بلدي را دارد )ماده 

 (.1312ق.م.مرتکبین قاچاق 45مزبور هم عنوان قاچاق را دارد )ماده 

 (.1314یا نگهداري اجناس مذكور فوق )ماده دون قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب خرید و فروش و  ب(

 5«.ج( اجناس مذكور فوق كه مورد فعل قاچاق قرار می گیرند، نیز عنوان قاچاق دارد فاعل فعل قاچاق را قاچاقی گویند

در تعریف بزه قاچاق اشیاء عتیقه  1311آذر ماه  11صوب قانونگذار دربند دال از قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور م

هر گونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروتهاي ملی اگر چه به خارج كردن آن نیانجامید قاچاق محسوب و » مقرر می دارد:

اگر چه این « ه سود دولت ضبط می گردد.كلیه اموالی كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی وب

اشاره به عنصر مادي بزه قاچاق اشیاء عتیقه دارد لیکن واژه مزبور یك واژه بسیار كلی بوده كه در هنگام تعیین و « هر گونه اقدامی»عنصر 

 حصاء مصادیق آن، با مشکل مواجه خواهد شد.

بعضی از مصادیق این جرم احصاء شده و آنها عبارتنداز: خارج كردن  قانون مجازات مرتکبین قاچاق 45این درست است كه در ماده 

اشیاء عتیقه، تسلیم كردن اشیا عتیقه به قصد حمل و نقل، تسلیم كردن اشیاء عتیقه به هر شخصی براي خارج كردن؛ لیکن در عمل ما 

 چه می شود؟«گونه اقدامیهر »همیشه با این مصادیق روبرو نیستیم پس تکلیف مصادیق دیگر این بزه با قید در 

عنصر قصد خارج كردن در تعریف بزه قاچاق اشیاء عتیقه مقنن، اشاره به عنصر جرم مذكور دارد: نکته قابل توجه در خصوص این 

ق و قید آن است كه احزار قصد مجرمانه افراد بر خالف احزار عناصر دیگر هر جرم كه آثار خارجی دارند، امري بسیار مشکل و كاري بس دقی

ظریف است بدین معنی كه هر كس دریافت مواد قانونی و انطابق آن با مورد مثالً عنصر قانونی و یا مالحضه و مشاهده آثار خارجی عمل 

 ارتکابی تقریباً با مشکلی روبرو نبوده اما احزار قصد و نیت سوء مرتکب به لحاظ اینکه از جمله عوامل درونی و ذهنی می باشد، بسی مشکل

                                                           
  .کشور فرهنگی میراث سازمان و یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت حاضر حال در -1 

 رسید. تصویب به واحده ماده این شوند، بهره مند فرهنگی آثار به مربوط حمایتی مزایای از آثار گونه این اینکه برای -2 
 .52،ص 1311؛ پائیز و زمستان 11خلیلیان علی محمد؛ اموال فرهنگی در گسترده تاریخهای معاصر ایران، مجله میراث فرهنگی، ش 3 

 .111، تهران، انتشارات سروش، ص 1331مشیری،مهشید؛فرهنگ الفبائی؛ قیاسی زبان فارسی 4 

 .515، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 1334جعفری لنگرودی، محمد جعفر ؛ترمینو لوژی حقوق؛ چاپ نهم،5 

http://www.joce.ir/


 11 -31، ص 0931، زمستان  01فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

تنها در اثر تجربه تسلط اشخاص و وجود قرینه هاي خارجی است كه می توان به وجود قصد پی برد براي مثال جاسازي را براي  است و

احزار قصد باید قرینه مثبته به حساب آورد یا سوابق كاري و حسن شهرت یا سوء شهرت مرتکب را عامل مهمی در احزار یا عدم احزار قصد 

 1دانست.

خارج كردن غیر قانونی میراث فرهنگی از كشور » تعریف زیر تعریف كاملی براي بزه و قاچاق اشیاء عتیقه باشد:به نظر می رسد 

همان گونه كه مالحضه می گردد، در این تعریف از آوردن « قاچاق محسوب می گردد؛شروع به ارتکاب این جرم در حکم ارتکاب خواهد بود.

اجتناب گردیده و از طرفی خواسته ومنظور مقنن كه در تعریف این جرم در بند دال قانون « كردنقصد خارج »و « هر گونه اقدامی»قیدهاي 

 مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور قید شده در اینجا موجود است زیرا:

اره قاچاقچیان اشیاء اوالً: از نظر بزه قاچاق اشیاء عتیقه از جمله جرایم عمدي است كه اثبات مسئولیت كیفري واجراي مجازات درب

 عتیقه منوط به احزار و اثبات عنصر معنوي و روانی خواهد بود.

ثانیاً: تمایل قانونگذار از حیث تلقی هر گونه اقدامات و عملیات ابتدایی قاچاقچیان اشیاء عتیقه در جهت خارج نمودن اشیا عتیقه از 

 13/1/1331مورخه  3111توسط و تمسك به رأي  وحدت رویه شماره كشور به منزله اعمال نهایی و نتیجتاً ارتکاب كامل جرم با 

با احزار قصد متهم به خارج كردن طال از مملکت هر گونه اقدامی كه براي عملی :» هـ.ع.د.ع.ک. می باشد كه متن آنرا عیناً نقل می نماییم 

 «د.كردن آن انجام داه باشد بزه قاچاق طال به طور كامل انجام یافته تلقی می گرد

موضوع قاچاق یکی از مسائل مهم اجتماعی است كه رابطه مستقیم با سیاست بازرگانی و سیاسی و پولی كشور دارد به همین »

 2جهت قانونگذار براي ان قوانین خاص وضع كرده كه گاهی با اصول كلی منطبق نمی باشد.

صورتیکه طبق اصول كلی اعمال مقدماتی از آغاز و عملیات  مقنن در امر قاچاق اولین نشو و نماي آنرا قابل تعقیب دانسته است در

اجرایی متمایز بوده و غیر قابل مجازات است. در وضع قوانین قاچاق از روش درونی تبعیت شده تا متصدیان تعقیب بتوانند جامعه را به 

عی و مجازم مرتکب در ارتکاب آن است قابل سهولت از دستبرد قاچاقچیان ایمن سازند به این منظور مقنن اعمالی را كه مبین اراده قط

تعقیب و مجازات دانسته است. زیرا فاصله اخالقی موجود بین عمل ارتکابی مرتکب و هدف او به قدري كم است كه اگر او را آزاد گذارند 

 مطمئناً آن فاصله را می پیماید.

قانون  45رم كامل براي آن معین گردیده است. در ماده در این مورد اعمال اولیه به مثابه اعمال نهایی تلقی شده و مجازات ج

مجازات مرتکبین قاچاق مقنن همین رویه را اتخاذ نموده است در این ماده براي جلوگیري از قاچاق اشیا ممنوع الصدور اعمال مقدماتی در 

 عداد اعمال نهایی كه موجب تشکیل جرم كامل می گردد قرار گرفته است.

 یر:زیرا سه عمل بشرح ز

 خارج كردن اشیاء ممنوع الصدور،-1

 تسلیم آن به متصدي حمل و نقل،-2

 تسلیم آن به شخص دیگر براي خارج كردن از مملکت،-3

از لحاظ اهمیت در عرض هم قرار گرفته است، بدیهی است طبق اصول كلی مسئولیت شخصی كه طال از كشور خارج كرده از 

ده و به قصد خارج كردن آن به منطقه مرزي حمل نموده بیشتر است ولی براي اینکه متصدیان مسئولیت شخصی كه در مقام خرید آن بر آم

تعقیب قبل از خارج شدن طال حق بازرسی و تعقیب را داشته باشند و قاچاقچیان در معرض مجازات شدید قرار گیرند مقنن صرف خرید 

قانون مزبور است قابل تعقیب  45ن كه از مشموالت مسلم مورد سوم ماده طال )هر نوع كاالي ممنوع الصدور( و حمل آنرا بمنظور خارج كرد

 دانسته و مجازات انرا مجازات جرم كامل قاچاق قرار داده است.

قانون مجازات  45بنابراین مقدمتاً هیئت عمومی دیوانعالی كشور با اكثریت آراء به این شرح راي داده اند: قسمت اخیر ماده 

تسلیم آن بمتصدي حمل و نقل یا هر شخص دیگر براي  -2خارج كردن اشیاء ممنوع الصدور -1از اقدامات ذیل:  مرتکبین قاچاق هر یك

هر نوع اقدام دیگر براي  خارج كردن  از مملکت را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است علیهذا با احزار  -3خارج كردن 

 3ي ممنوع الصدور ( از مملکت هر گونه اقدامی كه براي عملی كردن آنها انجام داده باشد مشمول شق قصد متهم به خارج كردن طال )كاال

  3«از موارد سه گانه فوق الذكر بوده و بزه قاچاق به طور كامل انجام یافته تلقی می گردد.

                                                           
وق كیفري براي تحقیق هر جرمی عالوه بر عنصر قانونی ومادي عنصر معنوي نیز نکته دیگري كه بایستی در این قسمت به آن توجه شود، این است كه از نظر مبانی حق -1 

قصد »د، در نتیجه  ذكر قید باید وجود داشته باشد و در واقع اثبات مسئولیت كیفري واجراي مجازات درباره مرتکبان جرم موكول به احزار قصد مجرمانه در آنها می باش

 اشاره كردن به عنصر روانی امري زاید است. در تعریف این جرم از حیث « خارج كردن

 این روش اسثنایی در موارد دیگري غیر از قاچاق نیز اتخاذ شده است. -2 
 .245نقل از آرشیو حقوقی روزنامه کیهان، جلداول ، مجموعه رویه قضائی صفحه 3 
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 اهميت آثار تاریخی و فرهنگی:-

 تند برخی از این جهات به شرح ذیل بوده؛آثار تاریخی و فرهنگی از جهات گوناگون واجد اهمیت هس

حفظ نگهداري و كوشش در جهت مرمت و بارسازي آثار تاریخی فرهنگی از جهت اقتصادي می تواند واجد اهميت اقتصادي:

اهمیت باشد به نحوي كه بهترین وسیله در جهت جلب گردشگران و جهانگردان خارجی به كشور و در نتیجه گسترش صنعت توریسم و 

اقباً كسب در آمد و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی می باشد و نیز می تواند نماینده فرهنگ و تمدن غنی چندین هزار ساله ایران به جهان متع

 و جهانیان و نتیجه كسب وجهه مناسب در سطح بین المللی باشد.

 1112ن را در نظر گرفت این كشور در سال اهمیت بعد اقتصادي بر كسی پوشیده نیست به عنوان مثال می توان كشور باستانی یونا

میلیارد دالر درآمد از این وضعیت كسب  1میلیون جهانگرد بود و نتیجتاً  11میلیون نفر جمعیت داشت و در همان سال پذیراي  11تنها 

ود؛ در حالی كه كشور ما از میلیارد دالر شده ب 21نمود از سوي دیگر می توان كشور اسپانیا را مثال زد كه در همین سال موفق به كسب 

  1دالر بوده است. 115151به میزان  1311، باالترین رقمی را كه از این طریق بدست آورده بود مربوط به سال 1312تا  1341سال 

از دید فرهنگی آثار تاریخی می تواند بازگو كننده پیام معنوي بشر در طول تاریخ و شاهد زنده و گویاي سنت اهميت فرهنگی:

ي باستانی در زندگی امروزي باشد.همچنین می تواند بیانگر قدمت واصالت تمدن بشر امروزي در طول تاریخ ومدرک مناسبی در جهت ها

 اثبات هویت ملی هر قوم و ملتی باشد.

رزشها و آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان تنها مدركی هستند كه می توانید بیانگر چگونگی آداب و رسوم ااهميت باستان شناسی:

وال هنجارها مذهب قوانین و مقررات، اعتقادات، اخالقیات، هنر، علم زبان سیاست و .. ملتها در طول تاریخ و سیر تکوین، تحول، تکامل و یا ز

 آن باشند در واقع این آثار همچون شناسنامه و ورقه هویت آدمی می باشند كه به واسطه ان می توان آن ملت را شناخت تا جایی كه می

 توان ادعا نمود كه این گونه اموال، تاریخ مجسم یك ملت می باشد و ملت بدون تاریخ، ملتی بی دنباله است.

آثار تاریخی و فرهنگی آینه گذشته یك ملت بوده خصوصاً در رابطه با انحصار قدیمی كه در آنها وسایل انتقال فرهنگ و پیام، از 

، این آثار تنها سند آن برهه به شمار می روند  و چه بسا یك سفال شکسته به ظاهر بی قبیل كتاب و وسایل ارتباط جمعی نداشته است

 ارزش یا یك كتیبه در حال نابودي گوشه اي از رفتار هاي اجتماعی یا علم و تمدن پشینیان را آشکار نماید.

و تقویت تقوي است از نقطه نظر  میراث فرهنگی از دیدگاه مذهبی وسیله اي براي عبرت گذشتگان و درس گرفتناهميت مذهبی:

اسالمی آثار به جاي مانده از گذشتگان به عنوان وسیله اي مناسب براي درس عبرت گرفتن از زندگی پشینیان و توجه به عاقبت ستمکاران 

تقیم به این موضوع و زراندوزان و در نتیجه آموختن شیوه درست زیستن می باشد. قران كریم در آیات مختلف به طور مستقیم و یا غیر مس

 آمده:« ق»سوره  31و  31اشاره نموده و همواره بر عبرت گرفتن از پشینیان تأكید نموده است به عنوان مثال در آیات 

وَ كَم اهلکنا قبلهم من قرن اُشد منهم بطناً فتقبوا فی البالدهل من محیص اَن فی ذلك لذكري لمن كانَ لَه قلبا و المقی السمع و »

 «.هو شهید

و چقدر طوایفی را پیش از اینان ما هالک كردیم  كه به قهر و قوت تر از اینان بودند و در هر دیار راه جستند، آیا با همه 

 نیرومندیشان هیچ راه نجاتی یافتند؟

ه كامل در این هالک پیشینیان پند و تذكر است آن را كه قلب هوشیاري دارد یا به كالم حق گوش دل فرا می دهد به حقایقش توج

 كند و گواهی دهد.

 

 فرهنگی -تخریب اموال تاریخی
ق.م.ا  حبس از یك الی ده سال عالوه بر جبران خسارت وارده می باشد.  555جرم تخریب آثار فرهنگی تاریخی مطابق ماده 

ه ندرت اتفاق می افتد. بنابراین مصلحت عموم در این است كه جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیان بیشتري به جامعه وارد آورد ب»

ی موانعی كه مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد، باید به همان اندازه كه این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب م

ارات به حقیقت آن اعتقاد مجازات مذكور براي تخریب آثار فرهنگی تاریخی در صورتی اثر پیشگیري دارد كه بزهک 2«.تر باشدرساند؛ قوي

حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل، همیشه تاثیري شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش كه امید رهایی در » 3داشته باشند. به قول سزار بکاریا

 . 4«گذاردآن دارد، به جاي می

                                                           
 .1211ري، ش اكبر مرادي؛ مقاله صنعت توریسم نیازمند تفسیري نو با نگاهی نو، روزنامه همشه1 

 .115، ص 1312بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه، محمد علی اردبیلی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 
3 - Cesare Beccaria  

 .33همان، ص 
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نبه حقوقی دارد و نمی توان آن را به مقنن در ماده مزبور مرتکب را به جبران خسارت نیز محکوم نموده است. این جبران خسارت ج

ي فوق ذكر نشده بود باز هم مطابق قواعد اتالف و تسبیب و مسئولیت عنوان مجازات تلقی نمود و حتی اگر جبران خسارت مزبور در ماده

تاریخی از آنجایی  -یي بحث مورد نظر ما یعنی تخریب آثار فرهنگشد. مجازات تبعی: در زمینهمدنی، مرتکب مکلف به جبران خسارت می

كه مقنن مجازات یك الی ده سال را براي مرتکبین آن در نظر گرفته است در صورتی كه دادگاه این گونه مجرمین را به بیش از سه سال 

 گردد؛ به این معنا كه چنین مجرمینی در مدت دو سال پس از اجرايق.م.ا. می 25حبس محکوم نماید در این صورت مورد مشمول ماده 

مذكور « محکومان»ق.م.ا محروم می شوند. البته پر واضح است كه با عنایت به واژه  21ي حکم مزبور از كلیه حقوق اجتماعی مطرح در ماده

 ق.م.ا مالک، كیفر مندرج در دادنامه است و نه كیفر قانونی عمل. 25در ماده 

شخص باید مرتکب یك جرم عمدي مستحق تعزیر یا مجازات  ق.م.ا براي اعمال مجازات تکمیلی  23مجازات تکمیلی: برابر ماده 

 دهد.باشد و در صورت صالحدید آن را مورد حکم قرار میبازدارنده شود. ثانیا تعیین این نوع مجازات در اختیار دادگاه می

 

 فرهنگی -سرقت اموال تاریخی

سروقه تاریخی فرهنگی )خرید و اخفاء( در صورتی كه تاریخی و مداخله در اموال م -مجازات اصلی: براي جرم سرقت آثار فرهنگی

مشمول مجازات حد سرقت نگردد؛ مجازات استرداد اموال به عالوه یك تا پنج سال حبس را مقرر نموده است. در صورتی كه مشمول 

 شود:و به شرح ذیل عمل می 1312ق. م.ا اصالحی  215مجازات حد سرقت گردد به ترتیب مقرر در ماده 

 ي اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري كه انگشت شصت و كف دست او باقی بماند.ر مرتبهالف: د

 ب: در مرتبه ي دوم: قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقی بماند.

 در مرتبه سوم: حبس ابد. -ج

 عدام، ولو سرق در زندان باشد.ي چهارم: ادر مرتبه -د

در اینجا باید گفت: اگر شخص واحد، اشیاي مزبور را هم سرقت كند و هم پنهان نماید؛ مشمول یك مجازات است و تعدد مادي 

 . و از طرفی )علم به مسروقه بودن( آثار1«ي عمل سرقت اوست چون عمل مخفی نمودن مال مسروق بوسیله سارق، نتیجه»آید. پیش نمی

توان حالتی را تصور كرد كه سارق از مسروقه زیرا نمی» تاریخی، نیز موید این مطلب است كه مرتکب، شخص غیر ساق است؛  -فرهنگی

از طرفی فرض بر این است كه سارق اشیاي ». و از 2«كند بودن مال آگاهی نداشته باشد. اصل تفسیر به نفع متهم نیز این نظر را تایید می

دهد پس براي تحقق جرم اخفاي اموال كند و سپس هر عملیات دیگري را كه قصد داشته باشد بر روي آن انجام مین میعتیقه را پنها

 3«.ي تاریخی فرهنگی الزم است؛ سرقت قبال توسط دیگري صورت گرفته باشد و تعدد فاعل مالک استمسروقه

تنها جرایمی كه مجازات آنها حبس بیش از سه سال است،  1312ق.م.ا اصالحی  25مجازات تبعی: از آنجایی كه مطابق ماده 

تواند مشمول مجازات فرهنگی و مداخله در آن می -شوند لذا جرم سرقت آثار تاریخیي مذكور میمشمول محرومیت هاي مقرر در ماده

 را لحاظ نموده باشد. تبعی قرار گیرد؛ آن هم به شرطی كه در دادگاه در حکم محکومیت مجرم، مجازات حبسی بیش از سه سال

فرهنگی مسروقه را پنهان نموده یا خریده است باید اموال مذكور را مسترد  -مجازات تکمیلی: سارق و شخصی كه اموال تاریخی

قام ي اموال كشف و اخذ و ضبط و اعاده شده از جانب محرم است به مالك یا قائم ماسترداد عبارت است از تسلیم ماده»نماید. در امور جزایی

ي عمل مجرمانه بزهکار و برخالف قانون از سلطه و قانونی او، از سوي مرجع و مقام ذیصالح قانونی، در موارد مقرره در قانون كه بواسطه

توان جزء مجازات تکمیلی اجباري آید استرداد اموال ناشی از جرم را میچنانچه از تعریف فوق برمی 4«تصرف ید مالك خارج گردیده باشد.

 1312ق.م.ا اصالحی  23ي تواند طبق مادههمچنین دادگاه می 5ي تأمینی دارد.وب نمود. البته این مجازات تکمیلی بیشتر جنبهمحس

 مجازات تأمینی اعمال نمایند.

 

 

 

 

                                                           
 .111، ص 1314حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كیفري ایران، چاپ اول، تهرانف نشر دادگستر، 

 .  315، ص 1315( )جرایم علیه اموال و مالکیت(، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 2صادقی، حسین، حقوق كیفري اختصاصی)میر محمد 

 .111حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كیفري ایران، پیشین، ص 

 .311، ص 1311محمدي، حمید ضبط، مصادره و استرداد اموال، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 

 .212، محمد علی، حقوق جزاي عمومی،جلد دوم، پیشین، ص اردبیلی
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 شيوه برخورد مراجع انتظامی و قضایی

 شيوه برخورد مراجع انتظامی 
ی، طبق قانون هم ضابطان عام داریم و هم ضابطان خاص؛ مأموران و براي كشف و تعقیب مجرمین قاچاق آثار تاریخی، فرهنگ

 ق.آ.د.ک. عبارتند از: 15ضابطین دادگستري طبق ماده 

 نیروي انتظامی ج.ا.ا.-1

 رؤسا و مدیران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان-2

ین خاص و در محدوده وظایف محوله، ضابط مأموران نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی كه به موجب قوان-3

 دادگستري محسوب می شوند.

سایر نیروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروري انتظامی را به آنان محول -4

 كند.

گستري محسوب می شوند.یعنی این مأموران مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله، ضابط داد-5

فرهنگی را داشته باشد، -در كشف جرم، بازجویی و تعقیب مجرمین، طبق قانون اقدام می نمایند، چنانچه كسی قصد قاچاق اموال تاریخی

وگیري از افراد و مخفی هر یك از این مأموران می تواند، مجرمین را تحت تعقیب قرار داده و در كشف جرم، حفظ آثار و دالیل جرم و جل

 شدن متهم به موجب قانون اقدام نماید.

این ماده، ضابطین خاص را شامل می شود یعنی  5ق.آ.د.ک، مأموران و ضابطان، عام به حساب می آید و بند  15طبق بند اول ماده 

را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهند  خود مأموران میراث فرهنگی می توانند براي كشف جرم قاچاق اموال تاریخی، مرتکبین این بزه

انجام انحصاري كلیه امور حقوقی مربوط به »قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی كشور،اختیارات سازمان عبارتند از: 1زیرا طبق ماده 

یا حسب مورد شاكی میراث فرهنگی و طرح دعاوي كیفري علیه متخلفین از قوانین ناظر به میراث فرهنگی كشور به عنوان مدعی 

اقدامات الزم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین المللی از طریق مراجع :»5و نیز به موجب ماده « خصوصی

اث فرهنگی بوده و جزء میر-شناسایی و در اختیار گرفتن كلیه اموالی كه داراي ارزشهاي تاریخی»مقرر می دارد: 1همچنین ماده « ذیربط

فرهنگی محسوب می گردد و توسط دستگاه هاي مسئول ضبط شده است.تبصره كلیه دادگاهها، گمركات، نیروهاي انتظامی و دستگاه هاي 

فرهنگی می  -دولتی نظیر آنها كه به نحوي به ضبط اموال اقدام می نمایند، موظف به در اختیار گذاشتن اموالی كه داراي ارزش تاریخی

مذهبی، اوقاف با همکاري سازمان میراث فرهنگی و خود -میراث فرهنگی كشور هستند و در مورد بناها و اموال تاریخیباشند، به سازمان 

 «.اداره میراث فرهنگی می توانند شکایت كنند

یکی دیگر از ضابطین، مأموران گمرک هستند كه وسایل قاچاق را كشف می كنند.ممکن است كاالي همراه مسافر به صورت قاچاق 

كشف گردد، در این هنگام، انچه كه كشف می گردد، حاصل قاچاق است. در شکل گرفتن این مرحله، تشکیالت میراث فرهنگی و یا 

كارشناس مربوط هیچ گونه نقشی ندارد؛ تا اینجاي كار، تا تشکیل و تنظیم پرونده قضایی در مبادي خروج، این گمركات هستند كه فعال 

شناس سازمان میراث فرهنگی براي اظهار نظر فراخوانده می شود؛ ضرورت دارد كه كلیه اموال فرهنگی اعم از اند، پس از این مرحله، كار

آنهایی كه در داخل كشور هم ممنوع اند و آنهایی كه مجاز می شوند، به صورت مرتب در لیست فرم هاي كارشناسی ثبت گردد؛ نظریه هر 

گیرد كه با تصویب و تأیید پرونده، موضوع كارشناسی به فرد دیگري احاطه می شود. باید كارشناس ممکن است در معرض تجدید نظر قرار 

 اذعان نمود:در تمامی كارشناسی هایی كه با پرونده كیفري ارتباط دارند، تقاضاي تجدید نظر فقط با در خواست مراجع قضایی قابل استماع و

 اجابت است.

درباره قاچاقچیان گمركی و قاچاق اشیاء عتیقه عبارتند از: دفاتر حقوقی و قضایی بنابراین مأمورین كشف، تعقیب واجراي حکم 

گمرک، گارد گمركات و بنادر، ادارات مرزبانی و سایر ضابطین دادگستري اعم از نیروي انتظامی، بسیج، خود دادسراها و دادگاههاي انقالب 

مسئولیت رسیدگی به كلیه جرایم  11/2/1312دگاههاي انقالب مصوب اسالمی كه طبق ماده واحده قانون حدود صالحیت دادسراها و دا

 مربوط به قاچاق را عهده دار می باشند.

 اهم وظایف دفاتر حقوقی وقضایی گمرک عبارت بوده از:

گمرک و  مطالعه، بررسی و اظهار نظر حقوقی نسبت به طرح لوایح ، قراردادها و لوایح دفاعی اعم از جزایی و مدنی مورد ادعايالف: 

 كلیه شکوائیه هاي واصله از مركز و شهرستانها.

تنظیم پرونده علیه متهمان به ارتکاب قاچاق و وصول جریمه یا اعزام به دادسرا و دادگاه و همچنین نگهداري كاالي قاچاق تا ب: 

االهاي مربوطه به سازمان و جمع آوري و ختم رسیدگی و دفاع از پرونده هاي مربوط در مراجع قضایی و واریز وجوه قطعیت یافته و تحویل ك

 فروش كاالهاي مترو كه و یا رد اشیاء و كاالها به صاحبانش در صورت برائت متهمان.
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 1انجام كلیه امور مربوط به ابالغ واجراء در رابطه با قاچاق وانجام كلیه كلیه امور حقوقی و قضایی گمرک ایران.ج: 

زه با قاچاق، در نوار مرزي كه واحد گمركی در آن مستقر نبوده به عهده اداره كل مرزبانی ، امر مبار1331از اردیبهشت مال سال 

س واگذار شده است و ادارات گمرک در مرزها، در امر مبارزه با قاچاق وظیفه اي ندارند.همچنین مأمورین مرزبانی براساس الیحه قانونی تأسی

 تعقیب و جلو گیري از قاچاق، ضابط دادگستري محسوب شده اند.در نوار مرزي را حیث كشف،  1331پلیس گمرک، مصوب 

در اغلب مرزهایی كه ادارات گمرک در آن مستقر هستند، مأمورین دولتی دیگري كه حتی ضابط دادگستري نیستند، هنگام برخورد 

نداشته اما به نظر می رسد بتوان الاقل با مسأله قاچاق می توانند آنرا گزارش كنند، گرچه گزارشات آنان،ارزش گزارشات ضابطین رسمی را 

 به عنوان یك اعالم كننده جرم، به گزارشات آنها توجه نمود.

باید گفت كانون كارشناسان در زمینه تشخیص و ارزیابی اشیاء عتیقه، فاقد كارشناس رسمی و اهل خبره بوده و به همین جهت، در 

كارشناس رسمی در تعیین و تشخیص اشیاء عتیقه كمك می گیرند. به هنگام عمل محاكم قضایی از سازمان میراث فرهنگی به عنوان 

رسیدگی به جرم قاچاق اشیاء در محاكم، زمانی كه سازمان میراث فرهنگی كشور به عنوان خبره و كارشناس رسمی نسبت به ارزیابی،تعیین 

ه مستند و مورد قبول دادگاه قرار گرفته، و از طرف دیگر، همین اشیاء عتیقه اقدام می نماید و نظریه سازمان مزبور به عنوان نظر كارشناسان

سازمان به عنوان شاكی خصوصی در جهت حمایت  و حفظ این میراث فرهنگی در كنار مأمورین گمرک به تعیین میزان جریمه هر یك از 

یجاد اشکال می نماید، واضح است كه جمع شدن متهمان به این جرم پرداخته و تقاضاي مجازات مرتکبین جرم قاچاق اشیاء عتیقه را دارد، ا

عناوین شاكی خصوصی و كارشناس كه اساسی ترین خصلت آن بی طرفی به هنگام كارشناسی می باشد، در یك شخص و یا در یك مرجع 

 ت دارد.از نظر مبانی حقوق كیفري با رعایت حقوق قانونی متهمان كه امروزه در تمامی نظام هاي حقوقی پذیرفته شده، منافا

 

 شيوه برخورد مراجع قضایی

 فرهنگی-قرار تأمين مناسب براي متهمان به جرم قاچاق اموال تاریخی-1
ق.آ.د. كیفري، مراجع قضایی مکلفند به منظور جلوگیري از فرار متهم، با  132برابر اصول كلی در حقوق جزایی و به استناد ماده 

 قرارهاي تأمین مندرج در همان ماده را صادر نمایند كه عبارت است از: توجه به نوع جرم، وضعیت و شخصیت متهم یکی از

 التزام به حضور با قول شرف. الف(

 التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه واجراي حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. ب(

 اخذ كفیل با وجه الکفاله.ج( 

 یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول وغیر منقول.اخذ وثیقه اعم از وجه نقد د( 

 بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.هـ( 

ماده یك قانون  1در خصوص قاچاق كاال و اشیاء عتیقه تا قبل از تصویب  قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور، تبصره 

 متهمین مقرر می داشت:مجازات مرتکبین قاچاق در مورد اخذ تأمین از 

در صورتیکه دالیل و قرائن موجود، داللت بر توجه اتهام كند، به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می شود كه »

یك از  میزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بین رفته كمتر نخواهد بود و هر گاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد، از هر

 «متهمان، وثیقه متناسبی گرفته می شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بین رفته نخواهد بود.

ق.آ.ک.، اختیار مرجع تحقیق محدود به اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا  132در مورد جرم قاچاق كاال و اشیاء عتیقه، بر خالف ماده 

به هر میزان، بلکه به میزانی كه كمتر از جزاي نقدي یا جریمه وبهاي مال از بین رفته نباشد. این محدودیت بود بر وثیقه ملکی بود آنهم نه 

و بدیهی بود، در صورتی كه متهم به قاچاق نتواند یا نخواهد وثیقه مورد نظر را تأمین نماید، به دستور مرجع  132اصل كلی مندرج در ماده 

 قضایی بازداشت می گردید.

 ق.آ.د.ک سابق آن است، كه قانونگذار با ذكر عبارت  121نکته قابل توجه در تبصره ماده 

، شركاء جرم را مورد توجه قرار داده لیکن به معاونین جرم اشاره نکرده و «هر گاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد....».... 

ه بود، اگر چه می توان گفت:با استفاده از وحدت مالک،معناي معاون جرم را نیز در تکلیف اخذ تأمین از معاونین را صراحتاً روشن ننمود

معاون جرم « هر گاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد...»كلمه شركت در تقدیر گرفته و چنین استدالل نمود كه متقضاي عبارت 

 است. نیز هست كه عمل او به هر حال نوعی شركت در جرم به معناي عام

                                                           
 .5، ص 1331جزوه سازمان و وظایف گمرك منتشره از دفتر تشکیالت و بودجه گمرك، -1 

http://www.joce.ir/


 11 -31، ص 0931، زمستان  01فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

به نظر می رسد در خصوص قاچاقچیان اشیاء عتیقه و اخذ تأمین مناسب از آنها با توجه به اینکه به موجب قانون مجازات اخالل 

مجازات سنگین اعدام و حبس ابد براي قاچاقچیان میراث فرهنگی واشیاء عتیقه پیش بینی  1311گران درنظام اقتصادي كشور مصوب 

تفاده از روح حاكم بر قوانین و مقررات موضوعه كیفري در باب اخذ تأمین از متهمان و همچنین اصول كلی حاكم بر گردیده و از طرفی با اس

مراجع قضایی حق داشته باشند در برخورد با مواردي كه قاچاقچیان اشیاء عتیقه از طریق تشکیل  132حقوق جزایی و خصوصاً مفاد ماده 

فرهنگی كشور در سطح عمده و یا اشیاء عتیقه ذي قیمت از كشور نمایند، به منظور جلو گیري از فرار باند، مبادرت به خارج نمودن میراث 

 این مجرمان قرار بازداشت موقت درباره آنها صادر نمایند.

نداند حجم تخلف متهم و ما به ازاء ریالی آن چقدر است، كارشناس باید به هر گاه قاضی بخواهد قرار مالی براي متهم تعیین نماید و 

كمك قاضی رفته و با تعیین  مبلغی به عنوان ارزش اشیاء مکشوفه حدود برقراري را كه قاضی می تواند تعیین نماید برایش مشخص 

تبی قاضی انجام شود، در غیر این صورت، یك كند.واضح بوده كه قیمت گذاري باال بایستی بر حسب خواسته مقام قضایی ودستور ك

   1كارشناس عقالً و منطقاً مجاز به  قیمت گذاري نیست.

 

 فرهنگی-دادگاه صالحيتدار براي رسيدگی به جرم قاچاق اموال تاریخی-2

ت اخالل گران از قانون مجازا 1و تبصره  11/2/1312طبق ماده واحده قانون حدود صالحیت دادسراها ودادگاههاي انقالب مصوب 

، رسیدگی به جرم قاچاق اشیاء 13قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب سال  5ماده  5و بند  1311در نظام اقتصادي كشور مصوب 

 عتیقه در صالحیت دادگاههاي انقالب اسالمی می باشد.

ی، صالحیت رسیدگی به هیچ جرمی را این دادگاه از نوع دادگاههاي كیفري اختصاصی بوده كه بر عکس دادگاههاي كیفري عموم

 نداشته، مگر آنچه را كه قانون صریحاً اجازه داده است.

دادگاههاي اختصاصی مانند دادگاه انقالب را نباید با دادگاههاي تخصصی اشتباه كرد. دادگاههاي تخصصی در واقع شعبی از 

 معینی از جرایم رسیدگی می كنند. دادگاههاي كیفري عمومی هستند كه بر حسب مورد و تقسیم كار، به نوع

البته ذكر این نکته، اینجا ضروري است كه اگر چه تشکیل دادگاههاي تخصصی،از پیشنهادات مهم علم جرم شناسی بوده و تقریباً 

می آید، در مورد تأكید اكثریت قریب به اتفاق علماي حقوق جزایی نیز می باشد و از روشهاي پسندیده و منطقی دادرسی كیفري به شمار 

عوض، دادگاههاي اختصاصی نه فقط طرفداران زیادي ندارد، بلکه اغلب علماي حقوق جزایی و جرم شناسان نسبت به دادگاههاي مذكور 

این بابدبینی می نگرند و وجود انی نوع محاكم را وسیله اي براي اعمال نفوذ قوه مجریه در قوه قضائیه دانسته و  اصرار دارند كه از تشکیل 

 نوع دادگاههاي اختصاصی جلوگیري بعمل آید.

، شوراي انقالب 1355خرداد ماه  23دادگاههاي انقالب بعد از پیروزي انقالب در نقاط مختلف كشور تشکلیل گردید ودر مورخه 

 تبصره تصویب كرد. 2ماده و  24،آئین نامه دادگاهها و دادسراهاي انقالب اسالمی را مشتمل بر 

نفر عضو علی البدل بوده و احکام این دادگاهها قطعی و  2نفر عضو اصلی و  3ور، قبالً هر دادگاه انقالب،مركب از طبق آئین نامه مذك

 غیر قابل تجدید نظر بوده و مجازاتهایی كه تعیین می شد، اعدام حبس تبعید و ضبط اموال بود.

رسی هاي دسته جمعی، روش تعدد قاضی در دادگاههاي با لحاظ نظریه شوراي نگهبان مبنی بر غیر مشروع بودن داد 1312در سال 

انقالب از بین رفت و در هر حال حاضر، دادگاه انقالب اسالمی با یك نفر حاكم شروع یا قاضی تشکیل می شود. از آنجایی كه جرم قاچاق 

ه ودر همانجا دستگیر شود، دادگاه صالح فرهنگی جنبه فراملی دارد، اگر یك ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم مزبور شد -اموال تاریخی

 براي رسیدگی به جرم مزبور، دادگاه انقالب است.

 

 انواع مجازات هاي مرتکبين بزه قاچاق -3

 الف(مجازات هاي بدنی و سالب آزادي:
ذار در قانون فرهنگی،مجازات اعدام، زندان و شالق می باشد؛ قانونگ-از جمله مجازات هاي مقرر براي بزه قاچاق اموال تاریخی

قانون مجازات  2فرهنگی از مجازات اعدام ذكري به میان نیاورده اما در ماده -پیرامون جرم قاچاق اموال تاریخی 1315تعزیرات مصوب 

 اخالل گران در نظام اقتصادي كشور، براي مرتکبین جرایم  مزبور، مجازات اعدام را پیش بینی نموده بود.

هر »چنین مقرر داشته:  21/11/1351د مجازات قاچاق اسلحه مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب قانون تشدی 3همچنین در ماده 

گاه یك یا چند نفر جنس یا نقودي را كه صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موكول به اجازه دولت است، مسلحانه قاچاق كنند 

                                                           
 24/4/1311فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، مورخ -نحوه کارشناسی اموال فرهنگی، دستور العمل کارشناسی کارشناسان اموال تاریخی-1 
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در قانون « ایند، به حبس جنایی درجه یك از سه تا ده سال محکوم می شوند.به حبس دائم یا اعدام محکوم می شوند و اگر مقاومت ننم

قانون مجازات اخالل گران  2فرهنگی، مجازات شالق در نظر گرفته نشده اما در ماده -براي جرم قاچاق اموال تاریخی 1315تعزیرات مصوب 

ضربه شالق در انظار  14تا  21ر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به دادگاه می تواند عالوه ب»........در نظام اقتصادي كشور مقرر شده بود:

 «عمومی محکوم نماید.

 511به طور كلی، یکی از مجازات هایی كه براي بزه قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی تعیین شده،كیفر حبس می باشد؛ براساس ماده 

 512ماده  2همینطور طبق تبصره ....« ور... به حبس از یك تا سه سال فرهنگی از كش-هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاریخی:»ق.م.ا. 

 «فرهنگی ....به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود...-خرید و فروش اموال تاریخی»ق.م.ا. 

ق.م. اخالل  2سنگین ترین و شدیدترین مجازاتی كه بر مرتکبین جرایم مزبور تحمیل می گردد، مجازات اعدام است. ماده اعدام:-1

، 1هر یك از اعمال مذكور در بندهاي ماده »ناظر به ماده یك  همان قانون مقرر می دارد: 1311گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 

ی د فچنانچه به قصد ضربه به نظام ج.ا.ا. ویا به قصد مقابله با آن ویا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فسا

همان گونه كه مالحضه می گردد، تحمیل مجازات اعدام بر قاچاقچی اشیاء عتیقه منوط وموكول به «االرض باشد، مرتکب به اعدام و.....

 شرط اساسی بوده: 2تحقیق 

 باشد. قاچاق اشیاء عتیقه باید به قصد مقابله وضربه زدن به نظام ج.ا.ا. ویا علم به مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظامالف( 

 این اقدام در جهت مقابله با نظام ، در حد افساد فی االرض باشد.ب(

به نظر می رسد،مجازات اعدام براي مرتکبین جرایم مزبور غیر عادالنه می باشد، زیرا در اكثر موارد، اشیاء موضوع قاچاق، به مرتکبین 

 ري آنها در داخل كشور، از نظر قوانین جزایی جرم تلقی نمی شود.این عمل مجرمانه تعلق دارد كه به جهت تحصیل مشروع آنها، حتی نگهدا

ممکن است در پاسخ گفته شود كه  این مجازات در واقع به خاطر اثبات افساد فی االرض قاچاقچی، بر او تحمیل می گردد، نه صرف 

ان باید توجه نماید كه علت استفاده از زندان به عنوان قاچاق اشیاء عتیقه كه اتفاقاً متن قانون نیز به این مسأله اشاره دارد؛ لیکن مقنن ایر

 مجازات اصلی از طرف غالب نظام هاي جزایی، به خاطر واكنش مردم اروپا نسبت به مجازات هاي بی رحمانه و غیر انسانی اعدام بوده است.

است، مجازات زندان بوده كه به نوبه دومین نوع مجازاتی كه قانونگذار براي مرتکبین قاچاق اشیاء عتیقه در نظر گرفته حبس:-2

هر یك از اعمال مذكور در »ق. مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور: 2خود مجازات سنگینی محسوب می گردد.به موجب ماده 

ر مقابله در نظام مزبور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام ج.ا.ا. و یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به مؤثر بودن اقدام د 1بندهاي ماده 

 « چنانچه در حد افساد فی االرض باشد، مرتکب به اعدام ودر غیر این صورت  به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود........

مواردي كه اخالل موضوع هر یك از موارد مذكور در بند هاي ششگانه ماده یك حسب مورد، عمده یا كالن یا فراوان :»1تبصره 

سال حبس و ضبط كلیه اموالی كه از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزاي نقدي محکوم خواهد  5تا  2مرتکب به  نباشد،

 «شد.

زندان كه امروزه، معمول ترین وسیله مجازات بوده، از دیر باز مورد استفاده بشر بوده است اما استفاده از زندان به معنی امروزي آن 

مجازات اصلی، با شرایط و مدت معین و همین طور بعضاً به منظور اصالح حال مجرمین، بکار برده می شود. به عالوه هدف از  یعنی به عنوان

مجازات زندان برخالف گذشته كه بیشتر انتقام جویی و سلب آزادي مجرمین بود، دگرگون گردیده و سعی می شود تا در طول مدت زندان، 

راگیري حرفه اي مشروع و تحصیل توانایی عاطفی بیشتر در برخورد اجتماعی و زندگی در شرایط عادي شخص مجرم اصالح شده و با ف

حیات اجتماعی، بتواند بدون آنکه نیازي به بزهکاري داشته باشد، احتیاجات خود را تأمین كند؛ لذا با توجه به سنگینی مجازات هاي حبس 

وصیه می گردد، تا در تعیین میزان مجازات حبس حفاران غیر مجاز و قاچاقچیان اشیاء پیش بینی شده در این قانون، به قضاوت محاكم ت

ل عتیقه، عالوه بر توجه به نوع ومیزان فعالیت وهمکاري هر یك از آنها دراین جرم،در سوابق اجتماعی و روانی آنها نیز نهایت دقت را مبذو

 فرمایند.

 ب(مجازات هاي مالی:
فرهنگی، جریمه -واسترداد اموال می باشد؛ یکی از مجازات هاي مقرر براي بزه قاچاق اموال تاریخی كه شامل جریمه نقدي و ضبط

فرهنگی از كشور... پرداخت جریمه معادل دو برابر -هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاریخی»ق.م.ا:   511نقدي است زیرا طبق ماده 

تعیین جریمه باید قیمت اموال موضوع قاچاق مشخص گردد تا مرتکب معادل دو برابر براي «. قمیت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد

تلقی شود، الزم است كه كارشناس میراث فرهنگی قمیت آنرا « مال موضوع قاچاق»قمیت آنرا بپردازد؛ بنابراین هر گاه اشیاء عتیقه به عنوان 

ز قاچاقچی اخذ شود. یکی دیگر از مجازات هاي مقرر براي بزه قاچاق اموال تعیین نماید تا بر مبناي آن، جریمه مالی قاچاق محاسبه و ا

هر گونه اقدام به خارج كردن اموال از كشور........ به استرداد :»ق.م.ا.  511تاریخی، فرهنگی، ضبط و استرداد اموال بوده؛ زیرا به موجب ماده 

هر :»1331جلوگیري از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوري ودریایی مصوب همچنین طبق قانون راجع به « اموال ....... محکوم می گردد.
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گاه قاچاق به وسیله وسایل نقلیه موتوري و غیر آن صورت بگیرد، دادگاه در صورت  ثبوت جرم عالوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به 

به مرتکب نباشد، حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به  ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد كرد و چنانچه وسائط نقلیه متعلق

 «این است كه مالك با علم استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد

م هر انجا:»21/2/1355ماده واحده الیحه قانونی راجع به جلوگیري از انجام اعمال حفاري هاي غیر مجاز مصوب  1به موجب بند 

سال،  3ماه تا  1گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اشیاي عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع بوده و مرتکب به حبس تأدیبی از 

 ضبط اشیاي مکشوفه و آالت وادوات حفاري به نفع بیت المال محکوم می شود.

انجام می گیرد، مرتکب به حداكثر مجازات مقرر محکوم می چنانچه حفاري در اماكن تاریخی كه به ثبت آثار ملی رسیده باشد، 

 نیز احکام مشابهی را در این خصوص مقرر داشته است. 1315قانون تعزیرات مصوب  512، البته ماده «شود

اي و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جز»......قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور: 2به موجب قسمت اخیر ماده 

یعنی،چه عمل ارتکابی قاچاقچیان اشیاء عتیقه در «مالی،به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خالف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

 حد افساد فی االرض باشد و چه در این حد نباشد، كلیه اموال آنها كه از طریق خالف قانون به دست آمده باشد، ضبط خواهد شد.

و ضبط كلیه اموالی كه ازطریق خالف قانونی به دست آمده باشد ».....مذكور مقرر می دارد: 2ر تبصره یك ماده همچنین قسمت اخی

 «به عنوان جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

سال حبس و دویست و  2ماه تا  1مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده، »... همین ماده مقرر داشته: 3در تبصره 

ر تا دو میلیون ریال جزاي نقدي و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یك این ماده،شش ماه تا یکسال ونیم حبس و دویست پنجاه هزا

 «هزار تا یك میلیون ریال جزاي نقدي است.

، تکلیف را 1312ق. مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  51در خصوص نحوه احتساب بهاي مال موضوع قاچاق كه از بین رفته، ماده 

مالک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته،بهاي عمده فروشی در نزدیکترین بازار داخلی بوده و در مورد »روشن كرده وبه موجب آن: 

 «كاال اضافه به اضافه حقوق، عوارض گمركی و سود بازرگانی خواهد بود. 1كاالهاي ممنوع الورود، بهاي سیف

ز نوع كاالي مجاز ومجاز مشروط باشد، بهاء مال از بین رفته عبارت است از قیمت عمده بنابراین، اگر موضوع قاچاق از بین رفت، ا

قانون امور گمركی داده شده است كه عبارت بوده  11فروشی در نزدیکترین بازار داخی، همچنین فرمولی براي قیمت عمده فروشی در ماده 

 از:

 انی و سایر هزینه ها+ارزش سيف کاالسود عادله+حقوق گمرکی و سود بازرگ 11قيمت عمده فروشی=%
آن مالک خواهد بود و چنانچه مال از بین رفته  21به هر حال اگر قیمت عمده فروشی، بدست نیامده، قیمت خرده فروش،منهاي %

هد بود؛ در از نوع كاالهاي ممنوع الورود یا غیر مجاز باشد، مبناي محاسبه ارزش سیف كاال+حقوق گمركی و عوارض و سود بازرگانی خوا

مورد كاالهاي صادراتی نیز ارزش طبقه رویه هایی كه گمرک به موجب نظامنامه هاي ویژه دارد، تعیین می گردد. چنانچه كاالي موضوع 

برابر در  2قاچاق از نوع مجاز و مجاز مشروط باشد، جریمه متعلقه به استناد ماده یك قانون مجازات مرتکبین  قاچاق عبارت خواهد بود از 

آمدي كه براي دولت در مورداین كاال مقرر بوده است؛ البته باید توجه داشت كه كاالي مجاز مشروط از نظر گمرک در حکم كاالي مجاز می 

 باشد.

 ج(مجازات هاي تبعی و بازدارنده:

 4نگرفته است، اما در تبصره ، در مورد بزه قاچاق اشیاء تاریخی، مجازات تبعی و بازدارنده در نظر 1351قانونگذار در قانون تعزیرات 

ان كلیه شركاء  3تا  1مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره هاي »ق. مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور آورده است: 2ماده 

ال ابد از آنها ومعاونین هر یك از جرایم مزبور عالوه بر مجازات هاي مقرر، حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات، دولتی یا انفص

اشخاصی كه مرتکب قاچاق شوند، اگر داراي كارت بازرگانی باشند، در »ق.امور گمركی: 31همچنین به موجب ماده « محکوم خواهند شد.

صورت محکومیت ، عالوه بر مجازات هاي مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستانها به طور موقت 

چون جرایم علیه میراث فرهنگی، از جرایمی بوده كه مجازات آن از نوع « یا دائم محروم شده و كارت بازرگانی آنان نیز باطل خواهد  شدو......

بازدارنده است، مرور زمان ان پذیرفته شده؛ چرا كه میزان مجازات هاي تعیین شده در قانون مجازات اسالمی در خصوص جرایم علیه میراث 

 می گنجد، لذا مرور زمان در آنها پذیرفته می شود. 113نگی، در حیطه موارد موجود در بندهاي سه گانه ماده فره

                                                           
یعنی هزینه حمل می باشد، بنابراین بهاء سیف هر Freichtیعنی حق بیمه و insuranceیعنی قیمت و Costمجموعه حروف اول کلمات « CIF»سیف-1 

 کاال،مجموعه سه عامل مذکور است.
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ق.م.ا.  كه در مقام احصاء جرایم قابل گذشت می باشد، باید گفت:این ماده مفهوم جرایم قابل گذشت را  121با در نظر گرفتن ماده 

ه فوق الذكر با ضوابط فقهی و شرعی مغایر است، چون حق الناس قابل گذشت می باشد در مخدوش نموده به نحوي كه می توان گفت: ماد

 ، تعدي به حقوق عمومی را مطرح نموده است.511، تا 555، از جمله جرایم موضوع مواد 121حالی كه برخی جرایم مذكور در ماده 

 ماده مزبور به طور خالصه عبارتند از:ضروري بوده ؛ ایرادات وارده به  121لذا به نظر می رسد، اطالح ماده 

قانون تعزیرات سابق می باشد، موجب این برداشت شده كه این جرایم حق  151تدوین ماده مزبور به این نحوه كه جایگزین ماده -1

 الناس و قابل گذشت می باشند.

رایم به صورتی ساده تر در سایر موارد تعقیب جرایم مذكور را منوط به شکایت شاكی خصوصی نموده، حال آنکه برخی از این ج-2

 همین قانون وجود دارند كه تعقیب جرم در آنها با عنایت به ماده مذكور، منوط به شکایت شاكی خصوصی نیست.

نوعی مجازات كه مقنن  براي مرتکبین قاچاق اشیاء عتیقه مقرر نموده، مجازات شالق یا تازیانه است؛ به موجب قسمت اخیر شالق:

دادگاه عالوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را می تواند به »... قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور، مقرر شده است: 2ماده 

 «ضربه شالق درانظار عمومی محکوم نماید. 14تا  21

مرتکبین جرائم » ر:قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشو 2ماده  4به موجب تبصره محروميت از خدمات دولتی: 

آن وكلیه شركاء و معاونین هر یك از جرائم مزبور عالوه بر مجازات هاي مقرر، حسب مورد به محرومیت  3تا  1موضوع،این ماده تبصره هاي 

ز خدمات باید اذعان داشت كه نباید این مجازات یعنی محرومیت ا« از هر گونه خدماتی دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

نون دولتی یا انفصال ابد از آنرا با مجازات هاي تبعی  و تکمیلی مترادف و یکی دانست، زیرا این مجازات با توجه به نحوه استعمال ان در قا

مجازات اصلی پیش بینی نموده است و لذا آثار یك مجازات اصلی را خواهد داشت.در حالی كه مجازات هاي تبعی و تکمیلی، به عنوان 

ازات اضافی تلقی می گردند كه بر حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت یك عمل مجرمانه از طرف قانونگذار براي مرتکب جرم پیش مج

بینی و تعیین نموده است؛ بدیهی است كه اگر این مجازات اضافی به طور خود به  خود به تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل 

زات تبعی می نامند واگر چنانچه اجراي این مجازات اضافی موكول به آن باشد كه در حکم دادگاه قید گردد، در گردد، در آن صورت آنرا مجا

 آن صورت از آن به عنوان مجازات تکمیلی نام می برند.

 

 فرهنگی -پاسخ غير کيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاریخی

فرهنگی، یکی از وظایف اصلی ما در عصر حاضر بوده،زیرا آنچه كه اجدادمان طی حفظ اموال  الف(مستند سازي آثار فرهنگی:

قرون و هزاره ها خلق كرده و تکامل بخشیده اند، آینده ما را پایه ریزي می كند؛ از آنجایی كه خطر هاي بزرگ و گوناگون،میراث متمركز 

ی،نسخ ارزشمند خطی، كاالهاي مورد استفاده روزانه، بناها و تأسیسات كنیم.متأسفانه آثار هنري و صنایع دستی به جامانده از زندگی مذهب

 فنی در طول تاریخ به ندرت مرمت شده و تعمیر آنها هنگامی صورت گرفته است كه این آثار در معرض خطر اضمحالل كامل بوده اند.

 ع است:باستان شناسان باید از طریق مستند سازي آثار خود را جاودانه كنند كه خود دو نو»

گزارش كامل با عکسهاي فراوان كه به سازمان تحویل می شود و دیگر ایجاد تسهیالت براي باستان شناسان،باید بودجه اي براي 

 1«انتشارات، كنار گذاشته شود.

می شود.به  امروزه در سراسر جهان، اقداماتی جهان به منظور حفاظت اموال فرهنگی كه داراي اهمیت ملی و بین المللی بوده، انجام

این منظور در بسیاري از كشورهاي پیشرفته، شکلی از ثبت این اموال اختیار شده است مثالً در آسیا، ژاپن اولین كشوري است كه یك نظام 

مستند سازي را به منظور ثبت كلیه اموال با ارزش فرهنگی در مجموعه هاي خصوصی و عمومی و آنچه نزد دالالن این گونه اموال است 

 2اد نمود.ایج

مستند سازي اشیاء موزه اي براي ایجاد یك سیستم دائمی و مطمئن براي تشخیص هویت اشیاء، بی نهایت ضروري است.ضرورت 

این،از آن رو كه كمك مؤثري به مطالعه فعالیت هاي بشر در گذشته می كند وارزیابی شکل فرهنگ یك نژاد خاص یا ملت را در هر یك از 

 می سازد، بیشتر می شود. مراحل تاریخ آن میسر

جدا از تشدید ایمنی به منظور تضمین حداكثر حفاظت اشیاء موزه اي در برابر سرقت هاي كوچك و بزرگ ویا گذران اشیاء بدلی به 

جاي اصلی الزم است، روشهاي مفصلی در سیستم مستند سازي موزه به كار گرفته شود. تدوین فهرست موزه ها از طریق توصیف مفصل 

ه اشیاء و تهیه عکس آنها می تواند كمك زیادي در ردیابی یك شیئی عتیقه سرقت شده در داخل و خارج كشور بکند.تهیه این گونه كلی

                                                           
 .12، چاپ اول شماره دوم، ص 12ت گفتگو با دکتر مجید زاده، باستان شناس ایرانی مقیم فرانسه، اردیبهش« آوای باستان»نشریه تخصصی باستان شناسی 1 

 .41،ص 1313کمال،سوارنا،مستند سازی آثار هنری،ترجمه:مهرداد وحدتی، شهریور 2 
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فهرست ها به هر كشور این امکان را می دهد كه طبق موافقتنامه یونسکو  كه ورود و خروج وانتقال مالکیت اموال فرهنگی را به صورت غیر 

این گونه اموال خود را باز پس گیرند؛این كار در دراز مدت موجب كاهش سرقت، قاچاق واعمال وحشیانه نسبت به َآنها قانونی منع كرده، 

 می شود.

 ب(گماردن نگهبان وایست و بازرسی در مناطق مربوطه
 حت حفاظت.بکارگیري تکنولوژي روز در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی،مانند كنترل تصویري و الترونیکی مکان هاي ت-1

تخصیص ردیف بودجه خاص براي حفاظت از میراث فرهنگی و آموزش كار در حفاظت و آشنایی آنها با مسایل میراث فرهنگی و -2

 آمادگی آنها در برخورد با تجاوزگران واخالل گران در حوزه میراث فرهنگی.

وایجاد ایست  بازرسی در مناطق مربوطه ومسیر تأسیس پایگاه هاي حفاظت از میراث فرهنگی وبازرسی هاي مستمر، دوره اي -2

 هاي رفت و آمد به مکان هاي تاریخی و فرهنگی.

 ج(احداث موزه و نگهداري اشياء تاریخی وفرهنگی در این اماکن

براي حفاظت كلیه اموال فرهنگی، قانونگذاري مناسب الزم است و تشکیل موزه هاي ملی، براي گردآوري ،حفاظت ونمایش اشیاء 

ول،گامی مهم محسوب می گردد؛ این موزه ها باید داراي كاركنان و بودجه كافی باشند تا بتوانند به هدف خود در زمینه حفاظت اشیاء منق

 نایل آمده وبرنامه ها، تحقیقات،نمایش وانتشارات خود را به مورد اجرا بگذارند.

 واكنش كیفري ناظر بر جرایم آثار تاریخی و فرهنگی-2

 ها اقسام مجازات
جامعه در مقابل جرایم به وسیله مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی از خود واكنش نشان می دهد. حقوقدانان، مجازات ها را از 

جهات مختلف و گوناگون تقسیم بندي كرده اند چنانچه از حیث وخامت و شدت نسبی به مجازات هاي جنایی، جنحه اي و خالف و از نظر 

آنها لطمه می زند به مجازات هاي بدنی، سالب آزادي، محدود كننده آزادي، سلب حق و مجازات هاي مالی و از نظر  موضوعی كه مجازات به

 ارتباط آنها با یکدیگر به مجازات هاي اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم بندي نموده اند.

 مجازات اصلی
ی از خود واكنش نشان می دهد. مجازات هایی كه براي اعمال جامعه در قبال جرایم بوسیله اهرم مجازات و اقدامات تأمینی و تربیت

مجازات هاي اصلی جرایم علیه میراث فرهنگی از نظر   1شوند.هاي اصلی نامیده میبینی  شده اند مجازاتمجرمانه در قوانین جزایی پیش

گردد. مجازات هاي اصلی، در حقوق كلیه م میهاي بدنی، سالب آزادي، مالی تقسی زند به مجازاتموضوعی كه مجازات به آنها لطمه می

جوامع از جمله حقوق ایران، ابزار اساسی واكنش كیفري است كه ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازاتهاي تکمیلی یا تتمیمی مورد 

ز احراز وقوع جرم و انتساب آن چنانچه قانون گذار براي یك جرم، یك مجازات اصلی تعیین نموده باشد، دادگاه پس ا» گیرد. حکم قرار می

به متهم، بزهکار را به مجازات اصلی محکوم می نماید. در صورت پیش بینی مجازات هاي اصلی متعدد، دادگاه مکلف است همه مجازاتها را 

 2«اعمال نماید یا اختیار دارد یك یا چند از مجازاتها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد. 
امتناع از تحویل اشیاء مشکوفه تصادفی، ضبط اشیاء مشکوفه بعنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده مجازات اصلی: براي جرم 

   3رسد.ق.م.ا براي بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی تصادفی، كافی به نظر نمی 512ماده  1است. ضمانت اجراي مذكور در تبصره 

كه مقنن در حقیقت هیچگونه مجازاتی را براي این قبیل افراد در نظر نگرفته است. حکم شود البته با دقت در این ماده مالحظه می

 تواند به عنوان مجازاتی براي آن فرد تلقی شود.باشد نمیضبط اموال مشکوفه نیز با توجه به اینکه اینگونه اموال متعلق به مرتکب نمی

 تکميلی   مجازات 

شوند و عالوه بر اینکه باید در دادنامه ذكر گردند هیچ شود كه به مجازات اصلی افزوده میمی به مجازاتهایی گفته»مجازات تتمیمی  

مجازات تتمیمی با مجازات هاي » 4گیرند زیرا مجازاتهاي مذكور باید مجازات اصلی را تکمیل كنند.گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی

 5«.اختیاري تطبیق دارد

                                                           
 .214، ص 1311، تهران، انتشارات گنج دانش، تهران، یازدهم، چاپ 2صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج

 .341، ص 1331سوم، بیست و ن، چاپ گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزا
 

 .211میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی )جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی(، پیشین، ص 
 155، ص 1331اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 

 .313، ص 1334باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، 
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تواند كسی را كه به علت دادگاه می»این قانون،  11هاي تکمیلی بسیار كلی بود یعنی براساس ماده قانون سابق درباره مجازات 

ارتکاب جرم عمدي به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم كرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیري یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی 

، 1312قانون مجازات اسالمی مصوب سال « وع یا به اقامت در محل معین مجبوركند.محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممن

تواند فردي را كه به حد، قصاص یا دادگاه می»به شرح زیر آورده است:  23مجازات هاي تکمیلی را در فصل دوم از بخش دوم، ذیل ماده 

ایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي مجازات تعزیري از درجه شش تا درجه یك محکوم كرده است با رعایت شر

 یك یا چند مجازات از مجازات هاي تکمیلی زیر محکوم نماید: 

 اقامت اجباري در محل معین -الف

 منع از اقامت در محل یا محلهاي معین -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین -پ

 انفصال از دمات دولتی و عمومی -ت

 منع از رانندگی با وسیله نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري -ث

 منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی -ج

 منع از حمل سالح -چ

 منع از خروج اتباع ایران از كشور -ح

 اخراج بیگانگان از كشور -خ

 الزام به خدمات عمومی -د

 سیاسی یا اجتماعی منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات -ذ

 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم -ر

 الزام به یادیگري حرفه، شغل یا كار معین -ز

 الزام به تحصیل -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی -س

 ماید. مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردي كه قانون به نحو دیگري مقرر ن -1تبصره 

 گیرد.چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یك نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار  می -2تبصره 

آیین نامه راجع به كیفیت اجراي مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ الزم اجراء شدن این قانون توسط وزیر  -3تبصره

 رسد.ضائیه میشود و به تصویب رئیس قوه قدادگستري تهیه می

قانون جدید نسبت به قوانین سابق از شفافیت بیشتري برخوردار است و این امر از تحوالت قانون محسوب می شود. قانون  23ماده 

استفاده كرده و از ابهام موجود در قوانین قبلی نسبت به « مجازات هاي تکمیلی»گذار ر قانون جدید براي نخستین بار به صراحت از عنوان 

-ها ماهیتا اقدامات تأمینی هستند یا مجازات محسوب میها، رهانیده است. به بیان دیگر، اینکه آیا این مجازاتهیت این قبیل مجازاتما

رسد با توجه به مصادیقی كه به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده اند، شوند، در قانون جدید تبیین شده است. گرچه به نظر می

هاي تکمیلی را به اقدامات تأمینی نزدیك تر سازد. زیرا بیشتر مصادیق مجازات هاي تکمیلی، در قانون اقدامات تأمینی ماهیت مجازات 

به عنوان اقدام تأمینی ذكر شده بودند و هدفی جز اصالح مجرم و جلوگیري از تکرار جرم نداشتند. در قانون جدید، عالوه بر  1331مصوب 

قانون  24توان به ماده توه به شخصیت مجرم و اهداف اصالح و بازپروري مجرم در نظر گرفته شده است، می و بندهاي آنکه 23متن ماده 

د نیز اشاره كرد. به موجب این ماده، در صورتی كه اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم توسط دادگاه احراز گردد، می تواند با پیشنها

نیمی از محکومیت را گذرانده باشد، نسبت به لغو یا كاهش مدت زمان مجازات هاي تکمیلی اقدام قاضی مجري حکم، البته در صورتی كه 

 كند. 
 

 مجازات تبعی

مقصود از مجازات تبعی، كیفري است كه عالوه بر مجازات جرم اصلی، خود به خود و بدون ذكر حکم دادگاه به موجب قانون بر 

از مجازاتهاي اصلی از نظر مقنن داراي آنچنان ویژگی هایی می باشند كه مجازاتهاي خاص  به عبارت دیگر بعضی 1محکومیت بار می گردد.

قانون مجازات اسالمی  25دیگري را تبعا به همراه خود دارند. از جمله مصادیق مجازات تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 

 می باشد.  1312اصالحی 

                                                           
 .411باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، پیشین، ص 
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نیز درباره مجازات هاي تبعی می گوید: محکومیت قطعی كیفري در جرایم عمدي،  1312ی قانون مجازات اسالمی اصالح 25ماده 

-پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می

قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح  21ه بود البته در ماده كند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسالمی چندان مشخص نشد

شود مواردي پیش بینی شده است ک براساس آن فرد به طور تبعی ار حقوق اجتماعی محروم می 25چندانی نداشت. همچنین در ماده 

انتخابات هاي مختلف مثل ریاست بیان شده است كه مصادیق آن مواردي مانند دواطلب شدن در  21همچنین حقوق اجتماعی در ماده 

جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسالمی، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شوراي نگهبان و جمع 

ه تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستان كل، رییس دیوان عالی كشور و دیوان عدالت است. همچنین ماد

قانون مجازات اسالمی جدید موارد دیگري را برشمرده است مانند استفاده ز نشان هاي دولتی، انتخاب به عنوان داوري، قیم، امین و  25

وكیل دادگستري و اشتغال در دستگاه هاي دولتی. همه این مصادیق از جمله مواردي است كه تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی 

نیز هر كس كه به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محکوم شود، پس از گذشت  25ساس تبصره دو از ماده مطرح شده است. برا

رود و مانند فردي است كه دیگر محکومیتی ندارد. به آن اشاره كرده است، آثار تبعی جرم از بین می 25مواعدي كه در قانون آمده و ماده 

اسالمی درباره مجازات هاي تکمیلی و تبعی توضیحات بیشتري نسبت به قانون سابق داده ولی  در حقیقت با اینکه قانون جدید مجازات

 كنند، افرادي با دیدگاه هاي متفات هستند.طبیعی است كه قانون گذار بشري نقایص و ایرادهایی دارد زیرا كسانی كه قوانین را تدوین می

 شود.رم مستحق مجازات حبس از شش ماه تا دو سال میق.م.ا مرتکب این ج 513ي مجازات اصلی: مطابق ماده

باشد در نتیجه نمی توان فرهنگی، حداكثر دو سال می -مجازات تبعی: با توجه به اینکه میزان جرم تجاوز به آثار غیر منقول تاریخی

 ق.م.ا دانست. 25ي مرتکب چنین جرمی را مستحق مجازات تبعی مذكور در ماده

تواند مرتکبین چنین جرمی را مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید و یا به اقامت ق.م.ا دادگاه می 23ي ر مادهمجازات تکمیلی: براب

 ي معینی محروم نماید.اي معین مجبور نماید و یا از اقامت در نقطه در نقطه

 

 نقاط ضعف و خالء هاي مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

این دسته مشکالت  .تاریخی است-قانونی خارجی عوامل بین المللی در وقوع قاچاق اموال فرهنگی مقصود از نقاط ضعف وخالء هاي 

در خارج از مرزهاي كشور وجود دارند كه تاثیرات آنها باعث وقوع یا تشدید روند حفاري هاي غیر مجاز و قاچاق اموال فرهنگی می شود از 

 : جمله آنها عبارتند از

 .ار تاریخی ایران و بعضاً راه یابی آسان عوامل مستقیم و غیر مستقیم باندهاي قاچاق در كشوروجود بازارهاي مشتاق آث-

 .وجود موزه ها و كلکسیون هاي خصوصی درجهان كه خریدارآثار كهن شرق از جمله ایران هستند-

 .وال فرهنگی شودتاثیـر تحوالت سیاسی و امنیتی در منطقه كه می تواند افزایش دهنده آمار سرقت و قاچاق ام –

 .نبود سیستم اطالع رسانی جامع درخصوص خرید و فروش اموال تاریخی ایرانی درحراجی هاي بین المللی و بازارهاي مکاره –

 .مقصدهزینه هاي باال براي طرح دعوي حقوقی استرداد اموال تاریخی و فرهنگی در كشورهاي -

موجود درخصوص استرداد اموال تاریخی و فرهنگی. بدین نحو كه  عدم ضمانت اجراي كافی كنوانسیون هاي بین المللی –

كنوانسیون هاي موجود در حد توصیه نامه هایی هستند كه تعهد به اجراي آنها فقط براي كشورهاي عضو می باشد و از ضمانت اجرایی 

 .چندانی برخوردار نمی باشند

 شناخته كامل بطور كشور از خارج در گردشگري و دستی صنایع ،فرهنگی میراث حوزه و چگونگی فعالیت كمیته استرداد سازمان-

 .باشد نمی شده

  .براي جلوگیري از قاچاق اشیاي عتیقه بهترین راه حل ممکن تشدید مجازات است و قوانین فعلی متناسب با جرم این افراد نیست

خی، سرقت اشیاي تاریخی، مداخله در عملیات قانون مجازات اسالمی به تخریب آثار تاری 511تا  555در قانون فعلی ما مواد 

طبق ماده . هاي غیرمجاز اختصاص داردبازسازي این اشیا، ایجاد تنزل بنیان و ایجاد آسیب در این اشیا، قاچاق انواع اشیاي تاریخی و حفاري

خت جریمه معادل دو برابر قیمت سال حبس و پردا 3كه به قاچاق اشیاي تاریخی پرداخته است قاچاقچیان اشیاي عتیقه به یك تا  511

هایی كه در نظر گرفته شوند كه این قوانین با مقایسه با قوانین سابق ما شدت الزم را ندارد و صرفنظر از مجازاتاموال قاچاق محکوم می

 بپردازد.ها شده است باید قانونگذار به تشدید مجازات

تحت عنوان آثار  1311آبان ماه سال  25ان زیسته اند با توجه به نظام نامه آثار صنعتی اقوامی كه تا پایان عصر زندیه در خاک ایر

شوند طبق قانون این اموال هرگز نباید مورد استفاده قرار بگیرد چرا كه از حیث تاریخی و صنعتی نادر و گرانبها تاریخی و ملی محسوب می

 .م جلوگیري كند، چرا كه اینگونه جرائم ریشه در اقتصاد داردبپردازد تا بتواند تا حدودي از رشد اینگونه جرائ شوندمحسوب می
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مجازات تعیین شده براي این دسته از مجرمان متناسب با جرم آنها نیست چرا كه این اشیاء بخشی از هویت ملی و تاریخی ماست. 

ن امر نشد و این موضوع به یك ارگان سازمان به عنوان مثال اخیرا با مشکل جیرفت و قاچاق اشیاي آن مواجه بودیم كه برخورد مناسبی با ای

 .هاي غیر مجاز و قاچاق این اشیا جلوگیري كنیمیافته زیر نظر سازمان میراث فرهنگی براي محافظت از این اشیا نیاز دارد تا از حفر و كاوش

به آن  53دارد كه ما در سال  المللی كنوانسیونی در رابطه با ممنوعیت ورود و خروج اموال تاریخی در جهان وجوددر سطح بین

ملحق شدیم و در صورتی كه این اشیا از كشور ما خارج و به یکی از كشورهاي عضو كنوانسیون قاچاق شود در صورت كشف باید به ایران 

ن كنوانسیون ملزم بازگردانده شود. از سویی اگر چه ما قانونی در خصوص ممنوع بودن ورود اشیاي تاریخی نداریم؛ اما به خاطر عضویت در ای

 .به رعایت قوانین آن هستیم

تحت عنوان آثار  1311آبان ماه سال  25آثار صنعتی اقوامی كه تا پایان عصر زندیه در خاک ایران زیسته اند با توجه به نظام نامه 

یث تاریخی و صنعتی نادر و گرانبها شوند طبق قانون این اموال هرگز نباید مورد استفاده قرار بگیرد چرا كه از حتاریخی و ملی محسوب می

 .شوندمحسوب می

هاي درست خود باید عالوه بر جلوگیري از خروج این اموال از مرزهاي آبی، خاكی و هوایی با كمك سازمان ریزيدولت با برنامه

در صورت پیدا شدن این اشیا  میراث فرهنگی و با استفاده از باستان شناسان و متخصصان این امر نسبت به كشف این آثار اقدام كند و

همچنین دولت باید با  د.توسط مردم باید شیء كشف شده را از آنها خریداري كند تا این آثار از سوي غارتگران میراث فرهنگی به تاراج نرو

واهند كرد بلکه براي تشکیل ستاد مبارزه با اشیاي عتیقه قدمی مثبت در این امر بردارد در غیر این صورت قوانین هرگز دردي را دوا نخ

 ت.ریزي درست براي تشویق مردم نیاز اسجلوگیري از قاچاق اشیاي عتیقه به برنامه
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 نتيجه گيري و پيشنهادات

گذاري الزم را مبذول داشت. از بحث آموزش از موضوعاتی است كه در تمام موضوعات، قبل از هرگونه اقدامی باید روي آن سرمایه

صدا و سیما موظف است با همکاري سازمان میراث فرهنگی كشور و سازمان اوقاف و امور خیریه، بخش متناسبی از  یك طرف سازمان

هاي خود را به معرفی شایسته میراث فرهنگی اختصاص دهد. از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز با كمك سازمان میراث برنامه

هاي آموزشی و هاي آن الزم است تا از طریق كتب درسی و سایر رسانهمعرفی ارزش فرهنگی در مورد آموزش اهمیت میراث فرهنگی و

هاي الزم را انجام دهد. ارایه برنامه آموزشی الزم براي آشنایی ارزیابان گمرک و ماموران وزارت اطالعات براي بینیكمك آموزشی، پیش

فرهنگی منقول موجود در -هنگی و آموزش نگهداري از اموال تاریخیتشخیص و جلوگیري از قاچاق اموال فرهنگی توسط سازمان میراث فر

بقاع متبركه و اماكن مذهبی و تاریخی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه با كمك سازمان میراث فرهنگی، از دیگر الزامات قانونی در حوزه 

و فرهنگی كه هویت انسانی یك كشور تلقی می شوند  براي بهتر شدن امر آموزش و محافظت از آثار تاریخی .رسانی استآموزش و اطالع

 می توان به موارد زیر اشاره كرد:

ایجاد فرهنگی حفاظت از آثار تاریخی و توجه بیشتر به آموزش هاي فرهنگی جهت باال بردن سطح آگاهی مردم به خصوص نسل 

یر مجاز و ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی می تواند جوان در بعدهایی مانند سرقت آثار تاریخی مافیاي میراث فرهنگی حفاري هاي غ

 .موثر واقع شود

 نقاط در ویژه واحدهاي ایجاد كنار درایجاد سایت هاي حفاظتی یگان حفاظت در تمام محوطه هاي تاریخی و شهرها و محوطه 

ي انتظامی رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی به همراه نیروي انتظامی می تواند در كاهش این جرایم موثر باشد یکی از وظایف نیرو مرزي

است. البته ممکن است این وظیفه از اولویت هاي نیروي انتظامی نباشد زیرا آنها وظایف اصلی را به یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و 

 . كرده اند محول  گردشگري

 . بازنگري قونین موجود در برخورد با متخلفین و مجرمین

 . با جرایم انجام شده در حوزه ي میراث فرهنگیصدور رأي متناسب 

هاي  NGO سرمایه گذاري در تشکیل و تقویت نهادهاي غیر دولتی دوستدار میراث فرهنگی و حمایت از تشکل هاي مردم نهاد و

  .مختلف كه در این زمینه فعالیت می نمایند

 . ان بازوان توانمند سازمان میراث فرهنگیتشکیل انجمن هاي میراث فرهنگی در بخش ها و روستاهاي استان به عنو

 ن(حمایت از تشکلهاي غیر دولتی دوستداران میراث فرهنگی )سازمان هاي مردم نهاد یا سم

 .همکاري و افزایش فعالیت هاي نامحسوس دستگاههاي اطالعاتی در شناسایی و انهدام باندهاي سازمان یافته قاچاق اموال تاریخی 
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