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دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف اشیاء توقیفی
در راستای اجرای بند  9ماده  3قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال  6317هیئت وزیران و آییننامه اجراییی
آن و به منظور ایجاد هماهنگی و همسویی در خصوص تعیین تکلیف اشیاء توقیفی و مرتفع نمودن مشکالت ناشی از عید ودیدت
رویه در نحوه کارشناسی و اجرای امور مربوطه در ادارات کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،دسیتوراععمل زییر ج یت
اجرا ابالغ میگردد.

فصل اول -تعاریف:

ماده  -1اشیاء توقیفی :آن دسته از اشیاء تاریخی ی فرهنگی هستند که به موجب قانون توسط مراجع قضایی ،انتظامی ،گمرکات
و سازمان های دوعتی کشف ،توقیف و ضبط شده و باید به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تحویل گردد و شامل
دستهبندی زیر است:
الف  -اشیاء مجاز ،آن دسته از اشیاء تاریخی ی فرهنگی هستند که زیر خاکی نبوده و به صورت موروثی از نسلی به نسل دیگر
منتقل میگردد .خرید و فروش این دسته از اشیا در داخل کشور بالمانع بوده وعی خروج آنها از کشور ممنوع است.
ب -اشیاء غیر مجاز ،آن دسته از امواعی هستند که منشأ دصول و به دستآوری آنها دفاری بوده و به عنوان اشیاء زیرخاکی
شناخته می شوند .همچنین کلیه عناصر تزئیناتی وابسته به بناهای تاریخی و آثار مسروقه از موزهها و گاعریهای داخلی و خارجی
نیز در دکم اموال غیر مجاز هستند .این دسته از اشیا در داخل کشور غیر قابل خرید و فروش و خروج آنها از کشور ممنوع است.
ج -اشیاء تقلبی یا جعلی به اشیایی گفته می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از دیث نقوش ،خطوط ،شکل ،جنس ،اندازه،
دجم و وزن شبیه آثار تاریخی -فرهنگی 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 دک نشده باشد.
فصل دوم  -روش اجرا:

ماده  -2ادارات کل استانی موظف هستند ظرف  42ساعت از تاریخ وصول تقاضیای کتبیی مراجیع انتظیامی و قضیایی و گمرکیات
نسبت به اعزا هیأتی مرکب از دو نفر کارشناس ج ت کارشناسی ،امین اموال ج ت تحویل اشیا و نماینیده یگیان دفاظیت ج یت
تأمین امنیت اقدا نماید.
ماده  -3کارشناسان موظف هستند نسبت به کارشناسی ،تفکیک اشیاء مجاز و غیر مجاز و تکمییل صورتجلسیه مصیور کارشناسیی
اشیاء توقیفی در  5نسخه (پیوست) و ارسال به مرجیع درخواسیت کننیده ،اداره کیل میوزههیا ،امیور دقیوقی اسیتان ،ایحسیابی و
امیناموال تحویل گیرنده اقدا نمایند.

تبصره :ارزیابی ریاعی بنا به درخواست مرجع قضایی انجا خواهد شد.
ماده  -4آن دسته از اشیاء توقیفی که پس از کارشناسی مجاز تشخیص داده شدهاند نباید توسط سازمان تحویل گرفته شوند مگیر
آن که به هنگا قاچاق یا خروج غیر قانونی از کشور توقیف شده باشند.
ماده  -5در صورتی که استان از نیروی کارشناسی کافی و متخصص ج ت کارشناسی اشییاء تیوقیفی برخیوردار نباشید ،بیا ارسیال
درخواست کتبی از توان کارشناسی اداره کل موزهها ب ره میگییرد .اداره کیل میوزه هیا پیس از بررسیی موضیوع نسیبت بیه اعیزا
کارشناسان متخصص به استان اقدا مینماید.
ماده  -6چنانچه مت م یا مرجع صالدیتدار نسبت به نظر کارشناسی و ارزیابی ریاعی انجا شده توسط کارشناسان استان اعتیرا
نماید ،مدیریت استان ضمن اعال مراتب به اداره کل موزهها ،نسبت به درخواست کارشناسی مجدد اشیا اقدا میینمایید .اداره کیل
موزهها پس از دریافت درخواست کارشناسی مجدد از سوی استان ،نسبت به اعزا کارشناسان اموال اقدا مینماید.
ماده  -7مدیریت میراث فرهنگی استان با هماهنگی اداره کل امور دقوقی مربوطه ،موظف به پیگییری پرونیده تیا دصیول نتیجیه
ن ایی میباشد.
ماده  -8اشیایی که غیر مجاز و یا تقلبی تشخیص داده میشوند ،تا زمیان صیدور دکیم قطعیی دادگیاه بیه صیورت امیانی تحوییل
امیناموال گردیده و نحوه نگ داری و مراقبت از آنها مشابه سایر اموال فرهنگی -تاریخی خواهد بود.
ماده  -9پس از تعیین تکلیف اشیاء غیر مجاز به عحاظ قطعیت تعلق آنها به سیازمان ،وادید تحوییل گیرنیده امیانی مکلیف اسیت
ف رست مصور اشیا را ج ت اطالع و اعال نظر به اداره کل موزهها ارسال نماید.
ماده  -10پس از اعال نظر اداره کل موزهها امین اموال موظف است طی زمان اعال شده نسبت بیه ثبیت اشییا در دفیاتر دوعتیی و
اعال به مراجع ایربط اقدا نماید.
تبصره :چنانچه وادد تحویل گیرنده امانی در خصوص توزیع اشیا به سایر استانها پیشن ادی داشته باشد ،مراتب را ج ت بررسیی
و دریافت مجوزهای قانونی به اداره کل موزهها اعال مینماید.
ماده  -11بازگرداندن اشیاء مجازی که به اشتباه در سال های گذشته توقیف گردییده و بیه صیورت امیانی در تحوییل امیین امیوال
هستند به ماعک اشیا ،پس از تعیین تکلیف و رأی قطعی دادگاه با هماهنگی امور دقوقی و با دضور کارشناسیان ایربیط و پیس از
مطابقت با صورتجلسه توقیف اشیا امکانپذیر است.
ماده  -12این دستوراععمل در  4فصل شامل  64ماده و  4تبصره توسط اداره کل موزهها تنظیم گردیده و اجرای کلیه مفاد آن پس
از ابالغ ،الز االجرا است.

