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 تعاليباسمه

 
 یاست محترم مجلس شوراي اسالمير

نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل قيانونی يقيدي   ۴۶احتراماً طرح ذيل که به امضای 
 شود.می

 
  مقدمه )دالیل توجيهي(:

 سنوات در داده رخ يجربه لحاظ به رسدمی نظر به باستانی آثار و هاگنج درباره فعلی قانونی رويکرد  

 معنوی راثمی از زيادی بخش که است اين داده رخ عمالً آنچه. باشد داشته هايیبازنگری به نیاز گذشته

 فلزايی گاهی شده، نابود دريا و خشکی در پنهانی هایجابجايی در يا قانونی برخورد از يرس بخاطر کشور

 خام فلز قیمت به و شده آب ينها بوده بودنشان نقره يا طال ارزش برابر هزاران آنها باستانی ارزش که

  هایموزه از سر و شده فروخته باستانی اشیا قاچاقچیان به بخس ثمن به نیز گاهی شده، فروخته

 .است درآورده ديگر کشورهای هایموزه يا شخصی داران مجموعه)(کلکسیون)

 مصر، کشور نظیر هاکشور برخی در. است متفاوت هادولت رويکرد هاگنج و باستانی یاءاش درباره

 اين يابنده انگلستان کشور در. است باستانی آثار فروش منحصراً نیل رود کنار روستائیان برخی کار و بکس

 کشور هایموزه به دولت سوی از اطالع، اين از پس و دهد اطالع پلیس به هفته دو ظرف بايد ينها ءاشیا

 اگر و فروشدمی موزه به ابندهي يوافقی رق  با بود شیئ خريداری داوطلب ایموزه اگر و شودمی فراخوان

 .بکند آن فروش به اقدام راساً دارد حق يابنده نبود

 رويکرد با ملی سرمايه اين حفظ ضمن بین،بینا رويکردی با دارد نظر در حاضر طرح روی هر به

 .ببخشد جديدی سامان و سر شناسانه باستان کاوشهای به زاينده اشتغال

 :طرح مزایاي

 کشور به ارز ورود و باستانی آثار فروش و خريد ایمنطقه هاب به راناي شدن يبديل   -۱

 باستانی آثار حفظ و خريد برای فرهنگی میراث و گردشگری وزارت برای جديد درآمدی رديف ايجاد   -2

 شناسی باستان و شناسی گوهر ياريخ، با مريبط هایرشته التحصیالن فارغ برای فراوان زايیاشتغال   -۳

 کارشناسی غیر هایکاوش و هايخريب از باستانی میراث و يمدنی گنجینه فظح   -۴

 قاچاقچیان و دالالن به بخس ثمن به فروش از باستانی میراث و يمدنی گنجینه حفظ    -۵

۶-   .... 

 شود:طرح ذيل يقدي  می بنابراين 
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۳ 

 

  -وردي حسين حق -همدان احمدحسين فالحي -یعقوب رضازاده  -فر نصراله پژمان

 -راد حسين امامي -خواه سيدعلي یزدي -فریدون حسنوند  -ي عبدالکریم جمير

  –عليرضا سليمي  -الحي ایالم سارا ف -سيدالبرز حسيني  -پورفرد اميرحسين بانکي

 -سيدمحمود نبویان  -یحيي ابراهيمي  -حسين جاللي  -الهویردي دهقاني  -پورطالتپه اهلل حضرتروح

  -آبادي نجمبهروز محبي -محسن پيرهادي  -بدي سيدجليل ميرمحمدي مي - قاسم ساعدي

  -حسينعلي حاجي دليگاني  -جعفر قادري  -سيدناصر حسيني پور گچساران  -مجتبي توانگر 

  -سيدجواد حسيني کيا  -عليرضا عباسي  -کيومرث سرمدي واله  -مجيد نصيرائي  -حسن همتي 

  -الياس نادران  -محمدمهدي فروردین  -احمد مرادي  -ي علي اکبر بسطام -اصغر سليمي 

 -برمي اکبر عليزادهعلي –مجتبي رضاخواه  -ي کوهساري غالمعل -مهدي عسگري  -غالمحسين کرمي 

 -ساردوئي اهلل اعظميذبيح –سلمان اسحاقي  -وسي احمدي م -عباس جهانگيرزاده  -فرهاد طهماسبي 

 سهراب گيالني 

 
 عنوان طرح:

 هاده بهينه از اشياء باستانی و گنجاستفا                              
 

المللی يک صد سال يا منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین -1ماده 

اء های مومیايی شده، اشیها، پیکرهها، سفالینها ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیلبیشتر از ياريخ ايجاد ي

اشیائی که سال هستند مشمول اين قانون می باشند. در مورد  ۱۰۰يا غیر آن که دارای سن بیش از   فلزی

يوانند در صورت يمايل آن را برای عرضه در سامانه يا از يک صد سال کمتر باشد افراد میقدمت آن 

 دريافت سند )پس از پرداخت هزينه های مربوط( ثبت نمايند.

گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار  انجام هر -2ماده

ياريخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مريکب به حبس يأديبی از شش ماه يا سه سال و ضبط اشیاء 

شود. چنانچه حفاری در اماکن ياريخی که به المال محکوم میمکشوفه و آالت و ادوات حفاری به نفع بیت

 شود.باشد انجام گیرد مريکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می ت آثار ملی رسیدهثب

برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و حفظ و بهرهبه منظور  -۳ماده

لیت فنی باستانشناسی در مورد جايگاه پیشنهاد شده، سؤوصنايع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه م

 های مشابه يا مريبط و شته باستانشناسی يا ياريخ و رشتهارندگان مدرک فوق لیسانس يا دکترای ربه د

يان( اقدام های مختلف )نظیر باستانشناسی پیش از ياريخ، باستانشناسی ياريخی، ياريخ طب، ياريخ ادشگراي

هادی برای کاوش به وزارت اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جايگاه پیشننمايد. داوطلبان موظف
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۴ 

 

خانه موظف است نسبت به پذيرش يا رد درخواست طی حداکثر ائه دهند و کمیته ای در آن وزاريمتبوع ار

خیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت أسه هفته کاری اقدام نمايد. ي

يواند نسبت به ع مثبت يلقی شده کاوشگر میت متبوعدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزار

  حفاری در سايت استعالم شده اقدام نمايد.

( و همچنین ۳های موضوع ماده )مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته کلیه دارندگان -4ماده

اند دوره کوياه مدت کاوشگری و حفاری ا در رشته غیر باستان شناسی موظفدارندگان مدرک دکتر

يید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی باشد أبه شیوه علمی را که مورد ي باستانشناسی

 گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.

حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مريبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد يضییع  -5ماده

ل فنی کاوش که ؤووش غیر اصولی و غیر علمی مسمیراث ملی يا يخريب جايگاه باستانی و يا هرگونه کا

 ل است و بايد پاسخگو و جبران کننده باشد.وؤباشد در باره آن مسدارنده پروانه می

ل فنی مکلف است فهرست ؤودر صوريی که اشیاء مذکور در اين قانون کشف بشود، مس -۶ماده

ه اندازی شده يوسط وزارت میراث آنها را در اسرع وقت )حداکثر يک ماه پس از کشف( در سامانه را

فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی ثبت و در صورت درخواست بازديد از محل سايت و يا مشاهده اشیاء 

مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراه  ساختن امکانات مورد نظر اقدامات الزم را فراه  

 آورد.

ل فنی يا وکیل قانونی او موظف است نسبت به ؤوسحداکثر يک ماه پس از ثبت شیء، م -7ماده

گذاری کارشناسی بر پايه نمايد. بديهی است کار قیمتخذ رسید اقدام أيحويل شیء به انبار وزارت متبوع و 

 شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.

ل ؤويخلف در ثبت صحیح شیء يحويلی يا هر گونه غش و يبانی در اين روند، از سوی مس -۸ماده

( اين قانون يا اشد مجازات کارکنان دولت 2فنی يا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده )

 مندرج در قانون مربوط خواهد شد.

وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار باستانی  -۹ماده

 اقدام نمايد.

 نی موجود درران يا ساير کشورها يا اشیاء باستااشیاء يافت شده از اي -10ماده

يوانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در اين زمینه، برای رونق های شخصی می(کلکسیون)مجموعه

سامانه آثار باستانی و يسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به يسهیل اين 

های جمهوری اسالمی و يسهیل يرجمه سند ويزای مخصوص و يبلیغ در نمايندگیامر اقدامايی نظیر ايجاد 

 مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
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۵ 

 

اند حداکثر پس از يک ماه از ثبت شیء مکشوف رشناسان قیمت گذاری سامانه، موظفکا -11ماده

يواند حسب ل فنی يا مالک میؤوم نمايند و مسدر سامانه نسبت به درج قیمت پايه شیء در سامانه اقدا

درخواست در نشست حقیقی يا مجازی قیمت گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهايی بر پايه میانگین 

 رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.

های کشور و ساير نهاد های دولتی جمهوری اسالمی حداکثر يک ماه پس از درج موزه -12ماده

ی يوانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پايه قیمت پايه نسبت به خريداری قیمت در سامانه م

( مبلغ ثبت سند بايد به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و %۷۰شیء اقدام نمايند. هفتاد درصد )

 صنايع دستی و صنايع دستی برای خريد اشیاء گران بهای ياريخی واريز شود.

ل فنی يا ثبت کننده شیء می ؤوسه ماه و عدم خريداری شیء، مسدر صورت گذشت  -1۳ماده

خذ سند مالکیت أيواند پس از واريز مبالغ انبار داری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به 

 شیء اقدام نمايد.

خذ سند مالکیت، پس از أل فنی يا ثبت کننده شیء برای ؤودر صورت عدم يمايل مس -14ماده

اه از ثبت در سامانه، خريد شیء برای ايرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از يک سال برای خارجیان هفت م

 شود.می عضو سامانه باز

خريد و فروش منحصراً از طريق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی،  -15ماده

ل فنی يا ثبت کننده ؤومسايانی به حساب بانکی شود و بهای پنظی  سند بطور خودکار برداشته میثبت و ي

 شود.واريز می

ل فنی يا کلکسیون دار ؤوثبت نام کننده )مس (دموگرافیک) جمعیتسامانه بايد اطالعات  -1۶ماده 

شخصی(، سابقه شیء مشتمل بر مکان يافت شدن قطعی يا احتمالی شیء، زمان يافت شدن، يصاوير شیء و 

 ثبت نام کننده را ثبت نمايد. همچنین شماره حساب بانکی

در مورد اشیاء با ارزش ويژه )بر پايه نظر کارشناسان قیمت گذاری سامانه مانند الماس  -17ماده

دريای نور، استوانه کوروش( دولت جمهوری اسالمی موظف است رأساً نسبت به خريداری شیء مورد نظر 

هوری با واريز برای موزه ملی ايران و خريد از سوی اقدام کرده )بويژه از طريق منابع در اختیار رياست جم

(، در کمتر از يک هفته سند مالکیت به ۱2( حق الثبت مندرج در ماده %۷۰اين موزه يا از محل هفتاد درصد )

نام کشور جمهوری اسالمی ايران ينظی  شود و باز کردن سامانه برای خريداران حقیقی و حقوقی ممنوع 

 است.

قرر در اين قانون به معرض خريد اشخاصی که اشیاء مکشوف را بر خالف يريیب م -1۸ماده

 خواهند شد.( محکوم 2فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده )و

در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  ءلیت حفظ و نگهداری اشیاسؤوم -1۹ماده

نبار در بدو ورود بايد از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت صنايع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در ا
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بروز هر گونه اختالف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه 

وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختالف از سوی دادگاه صالح يا بر طرف شدن مشکل، شیء پس 

ها از سوی خريدار )بطور خودکار از اری از سوی فروشنده و ساير هزينههای انبار دينهاز پرداخت هز

 شود.ربط کسر می شود( يرخیص میراد ذیحساب مندرج در سامانه اف

هزينه انبار داری بر عهده فروشنده است و در صوريی که منشأ اختالف يا مشکل، سامانه  -20ماده

 ای از خريدار يا فروشنده بابت اين موضوع دريافت نخواهد شد.نهيا انبار وزارت متبوع باشد هزي

های غیر مجاز و کاوش به قصد ه جلوگیری از انجام اعمال حفاریاليحه قانونی راجع ب -21ماده 

المللی مدت يک صد سال يا بیشتر از ياريخی که بر اساس ضوابط بین آوردن اشیاء عتیقه و آثاربه دست

 گردد.نسخ می ۱۳۵۸ /۱۸/2ساخت آن گذشته باشد مصوبياريخ ايجاد يا 
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قيانون ييدوين و ينقيیح ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مياده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

ه از اشريا  ده بهينراسرتفا طررح نظر معاونت قوانین در مورد 2۵/۳/۱۳۸۹قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی يقدي  هاباستاني و گنج

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر اين اداره 2۵/۳/۱۳۸۹يدوين و ينقیح قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير يقدي  میبه

 قبال يقدي  نگرديده است ██ ۱۳۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            ياريخ در و يقدي         مورخ        شماره علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شده و اينک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( ويبنفر از نمايندگان )مشروط به يص ۵۰با يقاضای کتبی  ☐ با يغییر اساسی ☐

 بدون يغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نمايندگان ۵۰با يقاضای کتبی کمتر از  ☐ با انقضاء شش ماه ☐
    

 می باشد ☐ می باشد ☐   مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 شده است. رعايت ☐ 

 رعايت شده است)با نظر کارشناسی( ☐ در طرح يقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی

 رعايت نشده است، داليل مغايرت به ضمیمه يقدي  می شود. ██ 

 

 نامه داخلی مجلس )شكلی(از نظر آیين -۳

       -1۳1ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم يهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم

موادی متناسب با اصل موضوع و  -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -1۳۸ماده  -ب 

     

است و پیشنهاد آن به  يک موضوع ██ طرح يقديمی دارای

 نعنوا

 مواد متعدد ██

 ماده واحده ☐ موضوعبیش از يک  ☐

       

     نمی باشد. ██ مواجه با ايراد

 می باشد. ☐
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۹ 

 

 
 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۴
   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندارد. ☐ به طور کلی مغايرت  طرح يقديمی با قانون اساسی

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه يقدي  می شود. ██ 

های كلی نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح يقديمی با سیاست های کلی نظام و سند چش  

 ندارد. ☐  انداز مغايرت

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه يقدي  می شود. ██ 

   نامه؛سوم: از نظر قانون بر

 ندارد. ██ طرح يقديمی با قانون برنامه مغايرت    

 دارد.دلیل مغايرت به ضمیمه يقدي  می شود. ☐ 

نامه داخلی مجلس چهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعايت اصل هفتاد و پنج  قانون  -۱۴۰ماده  -الف

 شده است. ☐      اساسی

 می شود. نشده است.دلیل مغايرت به ضمیمه يقدي  ██ 

 بموجب اصالح يا يغییر برنامه مصو -۱۸۱ماده  -ب
 نمی شود ██

 می شود ☐ 

 ندارد. ██ رای نمايندگان ۳/2 به  نیاز و

 دارد. ☐ 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغايرت۱۵۶(اصل)۵با بند ) طرح يقديمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم -۵
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 
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۱۰ 

 

كل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      بيان مستندات و دالیل مغایرت:

 

ست لذا با اصل ، پیش بینی نشده ا«راه اندازی سامانه آثار باستانی»جهت  ۹و ۶طريقه جبران بار مالی ايجاد شده در مواد  -۱

 قانون اساسی مغايرت دارد.  ۷۵

فسیل در »(، کلمه ۱۰در ماده )« ويزا»(، ۶در ماده )« سايت»قانون اساسی است:  ۱۵ي با يوجه به لغات بیگانه مغاير با اصل 2

. )فسیل کلمه بايد معادل فارسی آنها ذکر شود ۱۶در ماده « دموگرافیک»و  ۱۶و  ۱۰در مواد « کلکسیون»کلمه «  ۱ماده 

 «( جمعیت، وابسته به آمارگیری نفوس»و دموگرافیک « مجموعه»کلکسیون « سنگواره»

مواجه شود لذا بهتر است اشاره شود که اموال کشف شده نبايد جزء اموال  ۸۳ي اين طرح ممکن است با ايراد اصل  ۳

 قانون اساسی باشد  ۸۳مذکور در اصل 

( ۶۴و بند ) ۱۳۸۱/۷/2۸ابالغی مورخ « قضائی»های کلی ( سیاست۱۴( با بند)2ي مجازات حبس موضوع ماده ) ۴

منظور کاستن از محکومیت به ، که بر بازنگری در قوانین جزائی به۱۳۹۴/۴/۹های کلی برنامه شش  يوسعه مصوب سیاست

( جرم ۳در ماده ) -۳ها با جرائ  يأکید دارد، مغاير است. سازی مجازاتهای ديگر و متناسبحبس و يبديل آن به مجازات

 انگاری صورت پذيرفته در حالیکه هیچ گونه مجازايی برای آن در نظر گرفته نشده است. 

دارای ابهام و موجب يفاسیر متعدد خواهد شد لذا پیشنهاد می گردد رشته  2در ماده « رشته های مشابه يا مريبط»عبارت  -۵

 های مشابه يا مريبط به صراحت يعیین گردد 

 ( مناسب است ضمانت اجرای آن قید شود. ۵ه )در ماد -۶

 ( به قانون موردنظر و ياريخ يصويب آن صراحتا اشاره شود. ۸در ماده )« قانون مربوط»مناسب است به جای عبارت -۷

 ( به لحاظ مشخص نبودن مبدأ سه ماه دارای ابهام می باشد. ۱۳در ماده )« گذشت سه ماه»عبارت  -۸
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۱۱ 

 

 

 د و تنقيح قوانينكل اسنانظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  2۵/۳/۱۳۸۹( قانون يدوين و ينقيیح قيوانین و مقيررات کشيور مصيوب ۴(  ماده )۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير يقدي  میاداره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح يقديمی قوانین متعارض -الف  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه يقدي  می شود. ██ 

 وجود ندارد ██ در خصوص طرح يقديمی قوانین مريبط -ب  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه يقدي  می شود. ☐ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در اين با عنايت به بررسی

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 شود.كل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 كلنظر اداره -الف
قانون  ۵۶2اری و کاوش اشیائ باستانی و عتقیه با ماده طرح يقديمی به جهت يعیین حک  جديد برای عمل حف 2ماده -۱ -۱

که مقرر می دارد) هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال ياريخی فرهنگی  ۱۳۷۵/۳/2مجازات اسالمی مصوب 

 ممنوع بوده(مغايرت دارد.

 می يکرار شده است.قانون مجازات اسال ۵۶2طرح با يغییرات جزئی عینا در ماده  2مجازات مقرر در ماده -2

 طرح پیش بینی نشده است. ۳ضمانت اجرای برای حک  مندرج در ماده -۳

ابالغی مقام معظ   ۱۳۸۱/۷/2۸سیاستهای کلی قضايی مصوب  ۱۴طرح يقديمی به جهت يعیین جرم انگاری مغاير بند  ۳ماده -۴

 اهش استفاده از مجازات زندان(مغاير است.رهبری که مقرر می دارد)بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوين جراي  و ک

 ۱طرح مشخص نشده است که ايا نظر طراحان در خصوص ماده مذکور ماده  ۱۸و  ۸( مندرج در مواد ۱محل عبارت ) ماده -۵

 طرح است يا قانون خاصی را مد نظر دارند.

 قانون اساسی مغاير است. ۷۵آن با اصل طرح به جهت افزايش هزينه های عمومی و عدم پیش بینی محل يامین  ۱۷و  ۹مواد -۶

قانون برنامه شش  يوسعه کشور که بر  2۸طرح يقديمی به جهت يوسعه ساختار دستگاه های اجرايی با بند الف ماده  ۹ماده  -۷

ر آيین نامه داخلی مجلس د ۱۸۱کاهش حج  اندازه و ساختار دستگاه های اجرايی ياکید دارد مغاير است.بنابراين وفق ماده 

 صورت اصرار طراحان برای يصويب نیاز به دوسوم رای نمايندگان حاضر در صحن دارد.

 2آن عبارت )حبس يعزيری( جايگزين عبارت)حبس ياديبی( مندرج در ماده  ۱۹مطابق قانون مجازات اسالمی از جمله ماده -۸

 طرح می گردد.

ع به جلوگیری از انجام حفاری غیر مجاز و......مصوب طرح در صدد نسخ اليحه قانونی راج 2۱با يوجه به اينکه ماده -۹

قانون مدنی عبارت) از  2برآمده است. اما ياريخ آن را مشخص نکرده است . بنابراين پیشنهاد می گردد مطابق ماده  ۱۳۵۸/2/۱۸

 ياريخ الزم االجرا شدن اين قانون(قبل از عبارت )نسخ( در ماده مذکور الحاق گردد.

 

 

 نیسوابق قانو -ب
 

 قوانين متعارض به شرح زیر تقدیم مي گردد :

اليحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاريهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و  عنوان قانون:

باشد. مصوب: آثار ياريخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت يک صد سال يا بیشتر از ياريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته 
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۱۳۵۸/۰2/۱۸ 

 يمام متن بخش هاي قانون:

***** 
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