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  ديباچه

  

تجارت قانوني نشان دهنده ارزش و قدر  اين .است و رو به فزوني  المللي بينخريد و فروش اموال فرهنگي، تجارتي مهم، 

اموال هم در جهان رو به  غيرقانوني اينتجارت قانوني، قاچاق و انتقال اين اما متاسفانه عالوه بر . فرهنگ و صور هنري است

  .فزوني دارد

  

و خصوصي،  ميعمو هاي  ها، مجموعه موزه. اند اموال فرهنگي آگاه غيرقانونيدزدي، سرقت، غارت و ورود و صدور  همگان از

اعمال مصون  اين اموال، بناهاي مذهبي و موسسات فرهنگي و باستانشناسي در سراسر جهان از گزند اين صاحبان قانوني

زنند و سپس مستقيم يا  ميدست به عمليات دشواري براي سرقت اشيا  خود هاي  مجرمان متناسب با امكانات و انگيزه. نيستند

  .مند بفروشند ي گزاف به خريداران عالقهرا به قيمت  ها آنكنند كه بتوانند  ميرا به كشورهايي صادر   ها آنغير مستقيم 

  

اموال  غيرقانونيرزه با انتقال آمده است كه هر دو به مبا  المللي بيننشريه برگردان فارسي دو سند قانوني مكمل  اين در

از ورود، صدور و انتقال  جلوگيريمناسب براي ممانعت و  هاي  در خصوص شيوهكنند، يكي كنوانسيون  ميفرهنگي كمك 

صادر  غيرقانونييونيدروا در خصوص اشياي فرهنگي مسروقه يا و ديگري كنوانسيون ) 1970( اثر فرهنگي غيرقانونيمالكيت 

 اين كتابچه، برگردان فارسي سند اطالعاتي ديگري آمده است كه توسط يونسكو و در تكميل مفاد اين پاياندر ). 1995( شده

  .دو كنوانسيون تدوين شده است

  

  .كند ميمتون سپاسگزاري  اين يونسكو از تالش سركار خانم افسانه وثوق روحاني براي ترجمه

  

  .اموال غير قابل جايگزين فرهنگي شود غيرقانونيمبارزه با انتقال  ملي براي هاي  نشريه موجب تقويت كوشش اين اميدوارم

  

  چونلي هان

  ه و رئيسنمايند

  يونسكو در تهران  اي دفتر منطقه

  براي

  ايران، پاكستان و تركمنستان ميافغانستان، جمهوري اسال
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از ورود،  جلوگيريممانعت و  يمناسب برا هاي  وهيدر خصوص ش ونيكنوانس

  ير فرهنگاثآ تيمالك يرقانونيغانتقال صدور و 
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از ورود، صدور و انتقال  جلوگيريمناسب براي ممانعت و  هاي  كنوانسيون در خصوص شيوه

مصوب چهارده نوامبر يكهزار و نهصدو هفتاد مالكيت اثر فرهنگيغيرقانوني 
1

ين اجالس مورخ دوازدهم در شانزدهم) يونسكو(و فرهنگي ملل متحد  ميسازمان تربيتي، عل ميعمو همايش

  ؛برگزار شد در پاريس كهاكتبر تا چهاردهم نوامبر سال يكهزار و نهصد و هفتاد 

 همايشمصوب چهاردهمين اجالس   المللي بيناصول همكاري فرهنگي  اهميت مفاد بيانيه با يادآوري 

  عمومي؛

و تربيتي آگاهي از تمدن نوع بشر  علمي، فرهنگي به نيت ها  تبادل اثر فرهنگي ميان ملت آن كهبا توجه به 

متقابل بين  هاي شناخت ارزشبخشد و احترام و  ميدهد، به زندگي فرهنگي همه مردمان غنا  ميرا افزايش 

  آورد؛ ميبار به   راها  همه ملت

اثر فرهنگي يكي از عناصر اساسي تمدن و فرهنگ ملت هاست و ارزش حقيقي آن را تنها  آن كهبا توجه به 

  توان درك كرد؛ ميهي هرچه كامل تر از منشاء، و بستر تاريخي و محيطي آن با آگا

هر كشور موظف است ميراث فرهنگي موجود در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت،  آن كهبا توجه به 

  پنهاني و صدور غيرقانوني محافظت كند؛ هاي  كاوش

و  اخالقي هاي  كشور نسبت به الزام كه هر خطرات ضرورت دارد اين براي اجتناب از آن كهبا توجه به 

  بيش از پيش هوشيار باشد؛  ها ميراث فرهنگي خود و كليه ملترعايت احترام 

هاي  بايد تضمين كنند كه مجموعه ها  و بايگاني ها  نهادهاي فرهنگي، موزه ها، كتابخانه آن كهبا توجه به 

  نهاده شود؛ مطابق با اصول اخالقي مورد تأييد جهاني بنا ها آن 

اثر فرهنگي مانعي بر سر راه تفاهم متقابل   انتقال غيرقانوني مالكيتورود، صدور و  آن كهبا توجه به 

خصوص  اين در  المللي بين هاي  كنوانسيون و درتفاهم يكي از وظايف يونسكو است  اين هاست و ترويج ملت

  به كشورهاي ذي نفع توصيه شده است؛

مؤثر خواهد بود كه با همكاري تنگاتنگ ميان  ميظت از ميراث فرهنگي تنها هنگامحاف آن كهبا توجه به 

  المللي سازماندهي شود؛ كشورها هم در سطح ملي و هم بين

باره تصويب كرده  اين در 1964را در سال   اي يونسكو قبالً توصيه نامه ميعمو همايش آن كهبا توجه به 

  است؛

                                                
1

در هفدم آذرماه يكهزار و و تصويب مجلس سنا  به 1/8/1353 مورخدر كنوانسيون ضميمه  متن وماده يك مشتمل بر  يقانونكنوانسيون در قالب  اين 

  .ه استسيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد
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از ورود،  جلوگيريمناسب براي ممانعت و  هاي  در مورد اتخاذ شيوه ناي كه پيش از با پيشنهادهاي ديگري

مي دريافت عمو همايشدستور كار اجالس  19اثر فرهنگي، موضوع بند   انتقال غيرقانوني مالكيتصدور، و 

  است؛كرده 

  يالملل بينمسئله موضوع يك كنوانسيون  اين آن كهدر پانزدهمين اجالس مبني بر  پس از اتخاذ تصميم 

  باشد؛

  .نمايد ميتصويب كنوانسيون را در چهاردهم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد  اين 

  1ماده 

به معناي اثري با موضوع مذهبي يا غير مذهبي است » اثر فرهنگي«كنوانسيون، عبارت  اين به لحاظ موضوع 

توسط هر كشور دقيقاً  ميكه اهميت آن از ديدگاه باستانشناسي ماقبل تاريخ، تاريخي، ادبي، هنري يا عل

:مشخص شده و از انواع زير باشد

نادر جانوري، گياهي، معدني، كالبدي و اشياي واجد اهميت ديرين  هاي  و نمونه ها  مجموعه - الف

  شناختي؛

و اجتماعي، زندگي رهبران،  ميآثار مربوط به تاريخ، ازجمله تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظا -ب

  ن، هنرمندان و رويدادهاي حائز اهميت ملي؛انديشمندان، دانشمندا

  باستانشناختي؛ هاي  باستان شناسانه و يافته) قانوني يا پنهاني( هاي  دستاوردهاي كاوش -ج

  تاريخي؛ هاي  اجزاي جدا شده از بناهاي تاريخي يا هنري يا محوطه -د

  هاي كنده كاري شده؛و مهر  ها اشياي عتيقه با قدمت بيش از يكصد سال نظير كتيبه ها، سكه -ه

  .اشياي حائز اهميت قوم شناختي -و

  :اثري كه واجد اهميت هنري است، مانند -ز

 اي و طرحي كه تماماً با دست برروي هر نوع زمينه و با هر نوع ماده هر نوع تصوير، نقاشي)1

صنعتي و اشياي توليدي كه تزيين دستي شده  هاي  به استثناي طرح(كشيده شده باشد  

؛)اند

؛ز هرنوع مادهاثار هنر پيكرتراشي صل آا)2

سنگي؛ هاي  اصل آثار كنده كاري، مهرها، و چاپ)3

.نري معرّق و هم آرايي از هر مادهاصل آثار ه)4

نسخ خطي ناياب و كتب اوايل صنعت چاپ، كتب قديمي، اسناد و نشرياتي كه داراي ارزش ويژه  -ح

  يا در مجموعه؛ ييتنهابه هستند ) تاريخي، هنري، علمي، ادبي و غيره(

  يا در مجموعه؛  ييتنهابه تمبرهاي پستي، تمبرهاي مناسبتي و مشابه  -ط

  صوتي، تصويري و سينمايي؛ هاي  بايگاني ها، از جمله بايگاني-ي
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  .موسيقي ميقطعات اثاثيه با قدمت بيش از يكصدسال و و آالت قدي - ك

  2ماده 

اثر فرهنگي را يكي از علل اساسي   تقال غيرقانوني مالكيتانكنوانسيون ورود، صدور و  اين  كشورهاي عضو. 1

 محافظت از آثار هاي  را يكي از مؤثرترين شيوه  المللي بينفقر ميراث فرهنگي كشورهاي مبداء اثر و همكاري 

  .دانند مي ها آنفرهنگي هر كشور در برابر كليه خطرات ناشي از 

كه در اختيار دارند، به ويژه با از ميان   اي هر وسيلهشوند با  ميبدين منظور كشورهاي عضو متعهد  .2

 اين اعمال و با كمك به جبران خسارت بر اثر فرهنگي، با اين اعمال، با متوقف ساختن اين برداشتن عوامل

. اعمال مقابله كنند

   3ماده 

شورهاي عضو كنوانسيون توسط ك اين ورود، صدور و انتقال مالكيت اثر فرهنگي كه برخالف مقررات مصوب

  .آن انجام شود، غيرقانوني است

  4ماده 

كنوانسيون، هر اثر فرهنگي از انواع زير بخشي از  اين دانند كه از نظر مفاد ميكنوانسيون  اين كشورهاي عضو

  :دهد ميميراث فرهنگي هر كشور را تشكيل 

نگي كه براي كشور اثر فرهنگي حاصل از نبوغ فردي يا جمعي اتباع كشور مورد نظر و اثر فره - الف

مورد نظر داراي اهميت است و در قلمرو آن كشور توسط اتباع بيگانه يا شخص غيرتبعه مقيم در آن 

  كشور خلق گرديده است؛

  اثر فرهنگي كه در قلمرو ملي يافته شده است؛ -ب

ــت     -ج ــيله هيئ ــه وس ــه ب ــي ك ــر فرهنگ ــاي  اث ــوم      ه ــا عل ــي ي ــوم شناس ــي، ق ــتان شناس باس

  اثر، به دست آمده است؛ اين كشور مبداء صالح ذيقامات طبيعي با موافقت م

  اثر فرهنگي كه موضوع معامالت اختياري بوده است؛ -د

، به كشور مبداء صالح ذياثر فرهنگي كه به صورت هديه دريافت يا با موافقت مقامات قانوني  -ه

   .طور قانوني خريداري شده است

  5ماده

غيرقانوني افظت از اثر فرهنگي خود در برابر ورود، صدور و انتقال كنوانسيون، براي مح اين كشورهاي عضو

شوند كه براي محافظت از ميراث فرهنگي در قلمرو خود و در صورت فقدان نهاد الزم، به  ميمالكيت، متعهد 

براي انجام كارآمد وظايف زير  صالح ذيمقتضاي وضع هر كشور، نهاد يا نهادهايي را با تعداد كافي كاركنان 

  :تأسيس كنند
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براي تضمين محافظت از ميراث فرهنگي و به   يياه نامه ينآي مشاركت در تهيه لوايح قانوني و - الف

  اثر فرهنگي حائز اهميت؛  انتقال غيرقانوني مالكيتويژه جلوگيري از ورود، صدور و 

ناي فرهنگي دولتي و خصوصي، بر مبحائز اهميت و روز آمد كردن فهرست ملي آثار  ايجاد -ب

  شود؛ ميموجب ثلمه محسوس ميراث فرهنگي ملي  ها آنفهرست ملي آثار محافظت شده، كه صدور 

اعم از موزه، كتابخانه، بايگاني، (و فني الزم  مينهادهاي عل ايجاد تشويق براي تأسيس يا -ج

  براي تضمين محافظت و معرفي آثار فرهنگي؛) آزمايشگاه، كارگاه و غيره

در «باستان شناسي، تأمين حفاظت برخي از آثار فرهنگي  هاي  نظارت بر كاوشسازماندهي نحوه  -د 

  آتي باستان شناسي؛ هاي  اختصاص يافته براي پژوهش هاي  و محافظت از محوطه» محل

كنوانسيون در خصوص اشخاص ذي ربط  اين وضع قوانين منطبق بر اصول اخالقي مقرر در -ه

 اين و انجام اقداماتي براي تضمين رعايت) و غيره روشانموزه داران، مجموعه داران، عتيقه ف(

  قوانين؛

كشورها و انتشار احترام به ميراث فرهنگي همه  ايجاد اتخاذ تدابير آموزشي به منظور برانگيختن و -و

  كنوانسيون؛ اين مفاد گسترده اطالعات درباره

  .شود به نحو مقتضي انجام ، در مورد فقدان هر اثر فرهنگي مياطالع رساني عمو اين كه تضمين -ز

  6ماده 

  :شوند كه ميكنوانسيون متعهد  اين كشورهاي عضو

گواهي مناسبي صادر كنند كه در آن كشور صادر كننده مشخص نمايد كه صدور يك يا چند  - الف

باشد گواهي بايد شامل هر تعداد اثر فرهنگي  اين .از جانب آن كشور مجاز است خاصاثر فرهنگي 

  مقررات معلوم خواهد شد؛كه بر طبق 

  از صدور هر اثر فرهنگي فاقد گواهي صدور فوق از قلمرو كشور خود جلوگيري كنند؛ -ب

متناسب به آگاهي عموم و به ويژه اشخاصي كه احتمال دارد اثر  هاي  ممنوعيت را با شيوه اين -ج

  .، برسانندنمايندفرهنگي وارد يا صادر 

  7ماده

  :شوند ميمتعهد  كنوانسيون اين كشورهاي عضو

كنوانسيون در كشورهاي ذي ربط، هر اقدام الزم را مطابق قوانين  اين پس از الزم االجرا شدن - الف

ملي خود به عمل آورند تا از تملك اثر فرهنگي كه مبداء آن در كشور عضو ديگري بوده و به طور 

جلوگيري  واقع در قلمرو خودمؤسسات مشابه  و ساير  ها صادر شده باشد، به وسيله موزه غيرقانوني

گونه اثر  اين كنوانسيون را از پيشنهاد فروش اين د و در جاي ممكن كشور مبداء عضوايننم

  .كه به طور غيرقانوني ازقلمرو آن كشور خارج شده است، آگاه سازند ،فرهنگي

كه از يك كنوانسيون در كشورهاي ذي ربط از ورود اثر فرهنگي  اين پس از الزم االجرا شدن - 1-ب

 اينديگر  كشور عضو يمذهبي يا غيرمذهبي يا يك نهاد مشابه واقع در قلمرو ميموزه يا بناي عمو
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اثر به فهرست آثار  اين تعلق آن كهمشروط بر  —كنوانسيون به سرقت رفته است، جلوگيري كنند

  . آن نهاد مستند شده باشد

دو كشور ذي ربط، انجام اقدامات  كنوانسيون در مورد هر اين پس از الزم االجرا شدن - 2-ب

اعاده و بازگردانيدن هر گونه اثر  ايبركنوانسيون،  اين مقتضي بنا به درخواست كشور مبداء عضو

كشور درخواست كننده به خريدار بي تقصير  آن كهشده، مشروط بر كشور ديگر وارد  فرهنگي كه

. بپردازد  يها نست، غرامت عادآليا شخصي كه به طور قانوني مالكيت آن اثر را احراز كرده ا

طرف درخواست كننده . اعاده و بازگردانيدن بايد از طريق دفاتر سياسي انجام شود هاي  درخواست

مكلف است به هزينه خود اسناد و ساير شواهد الزم را براي اثبات ادعاي خود براي اعاده و 

د حقوق گمركي يا عوارض ديگري بر اثر ماده، طرفين نباي اين به موجب. بازگرداندن اثر فراهم آورد

مربوط به بازگرداندن و تحويل اثر فرهنگي  هاي  كليه هزينه. نمايندفرهنگي بازگردانده شده وضع 

  . مورد بحث برعهده كشور درخواست كننده است

  8ماده

در پيش بيني شده  هاي  شوند كه براي عاملين نقض ممنوعيت ميكنوانسيون متعهد  اين كشورهاي عضو

  .فوق، مجازات جريمه و انفصال از خدمت قائل شوند) ب(7و ) ب(6بندهاي 

  9ماده 

كنوانسيون كه ميراث فرهنگي آن به سبب تاراج اشياي باستان شناختي يا قوم شناختي،  اين هر كشور عضو

. دعضو كنوانسيون استمداد نمايو  تواند از ساير كشورهاي متأثر ميدر معرض خطر قرار گرفته باشد، 

براي تعيين   المللي بين هماهنگشرايط، در تالش  اين شوند كه، در ميكنوانسيون متعهد  اين كشورهاي عضو

 اثر فرهنگي خاص  المللي بينو اجراي اقدامات مشخص الزم، از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت 

رسيرن از  جلوگيريتي براي تا حصول توافق، هر كشور ذي ربط درحد امكان، مقررات موق. نمايندمشاركت 

  .جبران ناپذير به ميراث فرهنگي كشور درخواست كننده وضع خواهد كرد يآسيب

  10ماده 

  :شوند كه ميكنوانسيون متعهد  اين كشورهاي عضو

كه محدود سازند ، جابجايي هر اثر فرهنگي را رساني يطريق آموزش، اطالع رساني و آگاه از - الف

كنوانسيون برده شده و به مقتضاي شرايط هر كشور، به موجب  اين عضو از هر كشوربرخالف قانون 

ر فرهنگي، نام اثنمايند مبداء هر قلم از آعتيقه فروشان را مكلف  ،اداري هاي  جرائم كيفري يا مجازات

و  ر فرهنگي فروخته شده را ثبت و نگهدارياثنده، شرح و بهاي هر يك از اقالم آو نشاني فروش

كه ممكن است اثر فرهنگي مذكور موضوع  نمايندمطلع  يهنگي را از ممنوعيت صدورخريدار اثر فر

  آن باشد؛



   ياموال فرهنگ يرقانونيمبارزه با انتقال غ

١٣

و درك از ارزش اثر فرهنگي و خطري را كه  آگاهيآموزشي تالش كنند  هاي  با استفاده از شيوه -ب

ذهان آورد، در ا ميآثار براي ميراث فرهنگي به بار  اين پنهاني و صدور غيرقانوني هاي  سرقت، كاوش

  .به وجود آورند و آن را گسترش دهند ميعمو

  11ماده 

يا غيرمستقيم ناشي از اشغال يك كشور به دست يك  ري مالكيت اثر فرهنگي كه مستقيمصدور و انتقال جب

  .شود مينيروي خارجي باشد، غيرقانوني تلقي 

  12ماده

را برعهده دارند،  ها آن  المللي بين را كه امور  هايي كنوانسيون، ميراث فرهنگي سرزمين اين كشورهاي عضو

انتقال غيرقانوني منع و جلوگيري از ورود، صدور و  محترم خواهند شمرد و كليه اقدامات مقتضي را براي

  .انجام خواهند دادرا   ها اثر فرهنگي در آن سرزمين  مالكيت

  13ماده 

  :شوند ميهد كنوانسيون همچنين در قالب قوانين هر كشور متع اين عضو هاي  كشور

كه جلوگيري كنند مناسب، از انواع انتقال مالكيت اثر فرهنگي  هاي  با استفاده از كليه شيوه - الف

  احتمال دارد موجب رواج ورود يا صدور غيرقانوني اثر فرهنگي شود؛ 

ر اثآن آتر  تسهيل استرداد هر چه سريع براي ها آن صالح ذي هاي  كه نهاد نمايندتضمين -ب

  به طور غيرقانوني صادر شده به مالك قانوني آن همكاري كنند؛ كه فرهنگي 

كه جهت جبران خسارت وارده بر اثر فرهنگي مفقود شده يا به سرقت رفته بپذيرند اقداماتي را  -ج

  انجام شده است؛ ،يا به نيابت از مالك قانوني آن ،توسط مالك قانوني

 غير قابل واگذاري بودنبندي و اعالم  ي طبقهكنوانسيون را برا اين عضو كشور حق مسلم هر -د

آثار را صادر كرد و در  اين اقدام نتوان اين برخي از آثار فرهنگي به رسميت بشناسند، تا در نتيجه

  .ربط تسهيل كنند اعاده آن را توسط كشور ذي ،مواردي كه اثر صادر شده باشد

  14ماده

كنوانسيون، هر كشور  اين به تعهدات ناشي از اجراي مفادبه منظور ممانعت از صدور غيرقانوني و براي عمل 

كنوانسيون بايد در حد توانايي خود بودجه كافي در اختيار نهادهاي ملي مسئول محافظت از ميراث  اين عضو

  .منظور تأسيس كند اين فرهنگي خود قرار دهد و در صورت نياز صندوقي براي

  15ماده 

كنوانسيون  اين در اي براي كشورهاي عضو ذي ربط، هيچ نكتهسيون كنوان اين پيش از الزم االجرا شدن

منعقد  هاي  بين خود يا استمرار اجراي موافقت نامه  هايي كشورهاي عضو آن را از انعقاد موافقت نامهنبايد 
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رو كشور مبداء خود، برده شده كه به هر دليلي از قلمباز دارد ر فرهنگي اثصوص استرداد آشده پيشين در خ

  .ستا

  16ماده 

ادواري كه در فواصل زماني و به شيوه تعيين شده توسط  هاي  كنوانسيون در گزارش اين كشورهاي عضو

يم خواهند كرد، اطالعاتي در زمينه مقررات قانوني و اداري كه همايش تسليونسكو، بدين  ميعمو همايش

  . زمينه ارائه خواهند داد اين جارب دركنوانسيون اتخاذ كرده اند، همراه با ذكر جزئيات ت اين براي اجراي

  17ماده 

و فرهنگي ملل متحد را به  ميتوانند كمك فني سازمان تربيتي، عل ميكنوانسيون  اين كشورهاي عضو -1

  :نمايندويژه در موارد ذيل درخواست 

  اطالع رساني و آموزش؛  - الف

  كارشناسي؛ هاي  مشاوره و توصيه -ب

  .هترهماهنگي و خدمات رساني ب -ج

درباره موضوعات مربوط   هايي تواند به ابتكار خود پژوهش ميو فرهنگي ملل متحد  ميسازمان تربيتي، عل -2

  .مطالعات را منتشر نمايد اين به جابجايي غيرقانوني اثر فرهنگي انجام دهد و نتيجه

ازمان غيردولتي تواند از هر س ميو فرهنگي ملل متحد همچنين  ميبدين منظور، سازمان تربيتي، عل -3

  .درخواست همكاري نمايد صالح ذي

 اين تواند به ابتكار خود پيشنهادهايي براي اجراي ميو فرهنگي ملل متحد  ميسازمان تربيتي، عل -4

  .كنوانسيون به كشورهاي عضو ارائه دهد

 اين تواند به موجب درخواست حداقل دو كشور عضو ميو فرهنگي ملل متحد  ميسازمان تربيتي، عل -5

ارائه  براي حصول توافق بين ايشانخدمات خود را  نحوه اجراي آن اختالف دارند، ٔكنوانسيون كه درباره

.دهد

  18ماده 

چهار متن داراي اعتبار هر انگليسي، اسپانيايي، فرانسه و روسي تنظيم شده و  ي ها ناكنوانسيون به زب اين

  .يكسان هستند
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  19ماده 

ا روال قانوني هر كشور مورد تأييد يا تنفيذ كشورهاي عضو سازمان تربيتي، كنوانسيون مطابق ب اين -1

  .و فرهنگي ملل متحد قرارخواهد گرفت ميعل

و فرهنگي ملل متحد سپرده خواهد  مياسناد كنوانسيون به تأييد يا تنفيذ مديركل سازمان تربيتي، عل -2

  .شد

20ماده 

كه از  ،و فرهنگي ملل متحد ميرعضو سازمان تربيتي، علكنوانسيون جهت الحاق كليه كشورهاي غي اين -1

  .كنوانسيون دعوت به عمل آمده، مفتوح است اين براي الحاق به ها آنجانب هيئت مديره سازمان از 

  .نافذ خواهد بود و فرهنگي ملل متحد ميالحاق باسپردن سند الحاق نزد مديركل سازمان تربيتي، عل -2

  21ماده 

ماه پس از تاريخ سپردن سومين سند تأييد، تنفيذ يا الحاق، ليكن منحصراً در خصوص كنوانسيون سه  اين

كشورهايي كه اسناد مربوط به تأييد، تنفيذ يا الحاق خود را در آن تاريخ يا پيش از آن تسليم كرده باشند، 

تأييد، تنفيذ يا كنوانسيون درباره هر كشور ديگر سه ماه پس از سپردن اسناد  اين .دالزم االجرا خواهد ش

  .الحاق الزم االجرا خواهد شد

  22ماده 

، بلكه در ها آن كنوانسيون نه تنها در قلمروهاي كالن شهري اين دانند كه ميكنوانسيون  اين عضو هاي  كشور

 اين كشورهاي عضو .را برعهده دارند، قابل اعمال است ها آن  المللي بين نيز كه مسئوليت امور  هايي سرزمين

قلمروها در تاريخ تأييد،  اين صالح ذييا ساير مقامات   ها شوند در صورت نياز با دولت ميسيون متعهد كنوان

كنوانسيون در آن قلمروها مشورت كنند  اين تنفيذ يا الحاق يا پيش از آن تاريخ با هدف تضمين اجراي مفاد

اطالع مديركل سازمان تربيتي، اجرا خواهد شد به  ها آنرا كه كنوانسيون در   هايي و همچنين سرزمين

  .اطالعيه سه ماه پس از تاريخ وصول آن نافذ خواهد بود اين .و فرهنگي ملل متحد برسانند ميعل

  23ماده

 كه مسئوليت امور كنوانسيون، حق دارد به نام خود يا به نيابت از قلمرويي اين هريك از كشورهاي عضو -1

  .كنوانسيون خارج شود اين آن را برعهده دارد، از  المللي بين

و فرهنگي ملل متحد، اعالم  ميخروج از كنوانسيون با سپردن سند كتبي نزد مديركل سازمان تربيتي، عل -2

  . خواهد گرديد

  . خروج از كنوانسيون دوازده ماه پس از وصول سند مربوطه نافذ خواهد بود -3
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  24ماده 

پيش بيني  ردن كليه اسناد تأييد، تنفيذ يا الحاقو فرهنگي ملل متحد، سپ ميمديركل سازمان تربيتي، عل

فوق و موارد اعالم و خروج از كنوانسيون پيش بيني شده به ترتيب در مواد  20و  19شده به ترتيب در مواد 

فوق و  20فوق را به اطالع كشورهاي عضو سازمان، كشورهاي غيرعضو سازمان مذكور در ماده  23و  22

  .واهد رساندهمچنين سازمان ملل متحد خ

  25ماده 

و فرهنگي ملل متحد  ميسازمان تربيتي، عل ميعمو همايشتجديد نظر  كنوانسيون ممكن است مورد اين -1

گونه تجديدنظرها تنها كشورهايي را مكلف خواهد نمود كه عضو كنوانسيون  اين ،مع هذا .قرار گيرد

  . تجديدنظر شده بشوند

كنوانسيون باشد  اين يدي را كه متضمن تغيير تمام يا بخشي ازعمومي، كنوانسيون جد همايشچنانچه  -2

كنوانسيون از تاريخ الزم  اين كنوانسيون جديد وضع ديگري را مقرر ندارد، آن كهتصويب كند، به شرط 

  .االجرا شدن كنوانسيون اصالح شده جديد، براي تأييد، تنفيذ يا الحاق مفتوح نخواهد بود

  26ماده 

و  ميعلكنوانسيون به درخواست مديركل سازمان تربيتي، اين منشور ملل متحد، 102به موجب ماده 

.در دبيرخانه ملل متحد ثبت خواهد شدفرهنگي ملل متحد

 در دو نسخه اصلي حاوي امضاي 1970كنوانسيون در پاريس به تاريخ بيست و هفتم نوامبر  اين

و فرهنگي ملل متحد  ميربيتي، علو مديركل سازمان ت ميعمو همايشرئيس شانزدهمين اجالسيه 

مصدق آن به  هاي  و فرهنگي ملل متحد سپرده و رونوشت ميتربيتي، عل تمام و به بايگاني سازمان

  .و همچنين سازمان ملل متحد تحويل داده شد 20و  19مذكور در موارد بند  هاي  كليه كشور

--------------------------------------------------------- --------------------------  

  يونسكو: امين

  21، طبق ماده 1972آوريل  24: الزم االجرا از

  ي انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانياييها Ĥنمتون معتبر به زب

  11806 :شماره 1972مه  9: مورخ: متحدثبت در سازمان ملل 
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  كنوانسيون يونيدروا درخصوص

  ادر شدهاشياي فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني ص
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كنوانسيون يونيدروا
1

درخصوص اشياي فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني صادر شده 
2

  

  كنوانسيون اين كشورهاي عضو

تاليا از هفتم الي بيست و چهارم ژوئن يكهزارو نهصدو نودو اي   به دعوت دولت جمهوريدر رم گردهم آمدند 

ش نويس كنوانسيون يونيدروا در مورد ديپلماتيك جهت تصويب پي يهمايشپنج ميالدي براي شركت در

  اشياي فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده،  المللي بيناعاده 

  

تفاهم ميان  ت فرهنگي به منظور ترويج و اشاعةاهميت اساسي حفظ ميراث فرهنگي و مبادال با اعتقاد به

  مردم، و نشر فرهنگ براي رفاه بشريت و پيشرفت تمدن؛

  

به راه  اين از ناپذيري كه بارها و خسارت جبران تجارت غيرقانوني اشياي فرهنگي از ميقبا ابراز نگراني ع

يا ساير جوامع و نيز ميراث كليه مردم، و به ويژه   ميو بو  اي هم اشيا و هم ميراث فرهنگي ملي، جوامع قبيله

وارد  ميتاريخي و عل اطالعات باستان شناسي، هب ناپذير جبراناز طريق تاراج اماكن باستاني و خسارت 

  شود؛ مي

  

هاي  براي مشاركت مؤثر درمبارزه با تجارت غيرقانوني اشياي فرهنگي از طريق برداشتن گامبا عزم راسخ 

براي استرداد و بازگرداندن اشياي فرهنگي ميان كشورهاي طرف  وضع قوانين مشتركحداقل اي رمهم ب 

  از ميراث فرهنگي به نفع همگان؛ ظتحفظ و محاف هاي  قرارداد به منظور بهبود روش

  

كه  اين و استكنوانسيون تسهيل استرداد و بازگرداندن اشياي فرهنگي  اين كه منظور اين بربا تأكيد 

كه براي انجام امر استرداد و بازگرداندن در برخي از كشورها الزم  يهمچون پرداخت غرامت ،جبران خسارت

  ها نيست؛ وشخاذ آن ربه معناي الزام ساير كشورها به ات ،است

  

تأييد يا مشروعيت هر ده به هيچ وجه به معناي اين كنوانسيون براي اين تصويب مفاد اين كه با تصريح

  كنوانسيون صورت گرفته باشد؛ اين كه ممكن است قبل از الزم االجرا شدننيست غيرقانوني  گونه معامله

  

                                                
1

  يكردن حقوق خصوص كنواختي  يالملل نيمؤسسه ب �������� 

2

روز  يدر جلسه علن مهيضم كيماده و  كيو ستيشامل مقدمه و ب كنوانسيونمشتمل بر ماده واحده منضم به متن  يقانونقالب اين كنوانسيون در  

هفتاد و  صدويو س كهزاري وريو سوم شهر ستيب خيو در تار بيتصو  ياسالم يو هفتاد و نه مجلس شورا صديو س كهزاريام مرداد ماه  يمورخ س كشنبهي

  �.تاس دهينگهبان رس يشورا دييتأ به يشمس ينه هجر
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اند راهكار مشكالت ناشي از تجارت غيرقانوني باشد، تو ميكنوانسيون به تنهايي ن اين اين كه با آگاهي از

بي در جهت كند و نقش مناس ميرا بيشتر   المللي بينبلكه آغازكننده روندي است كه همكاري فرهنگي 

  كند؛ ميفا اي  بين كشورها براي مبادالت فرهنگي تجارت قانوني و توافق

  

ذ اقدامات مؤثر ديگري براي حمايت از اشياي فرهنگي با اتخا بايدكنوانسيون  اين اجراي اين كه با اذعان بر

فني  هاي  باستانشناسي و همكاري هاي  كالبدي محوطه تظاو حف صورت اموال و استفاده از ايجاد از قبيل

  همراه شود؛

  

كار نهادهاي مختلف در جهت محافظت از اثر فرهنگي به ويژه كنوانسيون مصوب  با به رسميت شناختن

  و تدوين منشور اخالقي بخش خصوصي؛ غيرقانونيو هفتاد ميالدي يونسكو درخصوص انتقال يكهزار و نهصد 

  

  :نمايند ميتوافق به شرح زير 

  شمول و تعاريف -فصل اول

  1ماده

  :يابد ميدارد و در موارد زير شمول   المللي بينكه جنبه است كنوانسيون در خصوص ادعاهايي  اين 

  رقت رفته؛استرداد اشياي فرهنگي به س - الف

طرف قرارداد برخالف قوانيني كه كشور مزبور  بازگرداندن اشياي فرهنگي برده شده از قلمرو يك كشور -ب

اشياي فرهنگي «كه منبعد (در خصوص صدور اشياي فرهنگي به منظور حفاظت از ميراث فرهنگي خود 

  .، تنظيم نموده است)شود ميناميده » غيرقانوني صادر شده

  2ماده

بي يا غيرمذهبي از ديدگاه مذه هاي  كنوانسيون اشياي فرهنگي اشيائي است كه در زمينه ينا از نظر

 اين حائز اهميت و از انواع مندرج در ضميمه ميشناسي ماقبل تاريخ، تاريخي، ادبي، هنري يا عل باستان

  .كنوانسيون است

  استرداد اشياي فرهنگي مسروقه -فصل دوم

  3ماده 

  . مسروقه بايد آن را بازگرداندفرهنگي  دارندة شيء -1
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كنوانسيون شيء فرهنگي كه طبق قانون كشوري كه حفاري در آن صورت گرفته به طريق  اين از نظر -2

به صورت  اماغيرقانوني از زير خاك بيرون آورده شده يا به طور قانوني از زير خاك بيرون آورده شده 

  .گردد ميشود، نيز مسروقه تلقي  ميغيرقانوني نگه داري 

 بايست ظرف مدت سه سال از زماني كه محل شيء فرهنگي و هويت دارنده ميهرگونه ادعا براي استرداد  -3

  .آن براي مدعي مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت پنجاه سال از زمان سرقت مطرح شود

ته شده يا ي شناخيبنا ناپذير از هر شيء فرهنگي كه جزء جدايي، ادعا جهت استرداد اين با وجود -4

كه از   اي تعلق دارد، به غير از محدوديت زماني سه ساله  ميعمو  اي باستاني است يا به مجموعهاي  محوطه

زمان اطالع مدعي شيء فرهنگي از مكان و و هويت دارنده آن وجود دارد، مشمول محدوديت زماني ديگري 

  .يستن

تواند اعالم كند كه ادعاي آن كشور  ميداد علي رغم مفاد بند پيشين، هريك از كشورهاي طرف قرار -5

خواهد بود كه در قانون آن كشور بيان مشمول محدوديت زماني هفتادو پنج ساله يا مدت زمان بيشتري 

كشور طرف قرارداد براي استرداد يك شيء فرهنگي مطرح شود كه از هر ادعايي كه از جانب . شده است

ارائه بيانيه را  اين كهه شده ديگر برددر كشور طرف قرارداد  ميعمو اي تاريخي، باستاني و يا مجموعة محوطه

  .گيرد مين محدوديت زماني قرار ، نيز مشمول اي، است داده

  .ه شودتأييد، تنفيذ، پذيرش يا الحاق ارائبيانيه مذكور در بند قبلي بايد در زمان امضا،  -6

فرهنگي صورت برداري يا شناسايي شده را در تعدادي اشياي » مجموعه عمومي«كنوانسيون  اين از نظر -7

  : زير است هاي  گيرد كه تحت مالكيت يكي از گروه ميبر 

  كشور طرف قرارداد؛ - الف

  يا محلي كشور طرف قرارداد؛  اي مسئولين منطقه -ب

  نهادي مذهبي در كشور طرف قرارداد؛ -ج

ور طرف قرارداد تأسيس شده و در آن در يك كش مينهادي كه اساساً با هدفي فرهنگي، آموزشي يا عل -د

  .شناخته شده است ميكشور به خدمت در جهت منافع عمو

 اي جهت استرداد شيء فرهنگي مقدس يا حائز اهميت جمعي كه متعلق به جامعه ادعا اين عالوه بر -8

ايشان ده يك كشور طرف قرارداد است و در بخشي از مراسم سنتي يا مذهبي مورد استفا مييا بو  اي قبيله 

  .خواهد شد ميعمو هاي  ست، مشمول محدوديت زماني حاكم بر مجموعها

  4ماده

را بازگرداند، در زمان استرداد آن  هقوسرمشيء فرهنگي قرار است آن فرهنگي مسروقه كه  دارندة شيء -1

بودن آن شيء نه از مسروقه  ةدارند آن كهاستحقاق دريافت غرامتي عادالنه و معقول را دارد، مشروط بر 

امر آگاهي داشته باشد و بتواند ثابت كند در هنگام تملك شيء  اين توانسته از ميآگاهي داشته و نه منطقاً 

  .احتياط و توجه الزم را مبذول داشته است

 معقولي هاي  تالشبايد بدون پيشداوري نسبت به حق دارنده درخصوص غرامت مورداشاره در بند پيش،  -2

كار را  اين كه شيء فرهنگي را به دارنده منتقل كرده يا فرد ديگري كه قبل از ويصورت گيرد تا شخصي 
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امر با قانون كشوري كه ادعا در آن مطرح شده  اين موظف به پرداخت غرامت شود، در صورتي كه ،انجام داده

  .است، مطابقت داشته باشد

اعاده حق مدعي جهت  وري نسبت بهبدون پيشدا عنداللزومتوسط مدعي،  دارندة شيءپرداخت غرامت به  -3

  .هر شخص ديگري صورت خواهد گرفت آن توسط

بايد به تمام شرايط است، مراقبت الزم را در مورد تملك به خرج داده  دارندة شيء اين كه براي تعيين -4

قابل  هاي  به فهرست دارندة شيءا آي  اين كه هويت طرفين، قيمت پرداخت شده، :تملك زير توجه شود

ترس اشياي مسروقه و يا هر گونه اطالعات و اسناد مربوطه كه منطقاً قابل دستيابي باشد، مراجعه كرده دس

هاي قابل دسترس مراجعه كرده است يا هر اقدام ديگري را  به دستگاه دارندة شيء آيا اين كه و است يا خير

  .صورت داده است يا خير ،دهد ميشرايط انجام  اين كه فردي معقول در

ديگر به   اي نبايد نسبت به شخصي كه آن شيء را از او از طريق توارث تملك كرده يا به گونه دارندة شيء -5

  .از وضعيت بهتري برخوردار باشداست، طور بالعوض به دست آورده 

  بازگرداندن اشياي فرهنگي غيرقانوني صادر شده -فصل سوم

  5ماده

ديگر كشور طرف قرارداد درخواست نمايد كه  يا ساير مراجعتواند از دادگاه  ميكشور طرف قرارداد  هر -1

كشور درخواست كننده خارج كه به طور غيرقانوني از قلمرو  كنندصادر دستور بازگرداندن شيء فرهنگي را 

  . شده است

شيء فرهنگي كه به منظور نمايش، انجام پژوهش يا مرمت طبق مجوز صادره براساس قوانين ناظر بر  -2

ود ش ميده صادر ر موقت از قلمرو كشور درخواست كننر جهت محافظت از ميراث فرهنگي به طوصدور آن د

  .شود مي محسوبشده  شود، شيء غيرقانوني صادر ميده نو طبق شرايط آن مجوز بازگردان

كشور خوانده در صورتي حكم بازگرداندن يك شيء فرهنگي در ديگر  صالح ذيدادگاه يا هرمرجع  -3

ن شيء مذكور از قلمرو درخواست كننده ثابت نمايد برد كه كشور خواهد كردقانوني خارج شده را صادر غير

  :شود ميبه يك يا چند مورد از منافع زير   اي آن موجب وارد آمدن لطمات قابل مالحظه

  حفظ كالبد اثر يا بستر آن؛ - الف

  ئ پيچيده ؛سالمت ش -ب

  يا تاريخي؛ مييژگي علحفظ اطالعات، مثالً اطالعات يك و -ج

شيء  آن كهاز شئ يا مستنداتي مبني بر  ا مذهبي يك قبيله يا جامعه بوميبهره برداري سنتي ي -د

  .به لحاظ فرهنگي براي كشور درخواست كننده حائز اهميت قابل توجه است

ي با ماهيت حاوي يا به انضمام اطالعات دگيرد باي ميماده صورت  اين )1(هر درخواستي كه طبق بند  -4

كشور خوانده در تعيين حصول در ديگر  صالح ذيحقيقي يا حقوقي باشد كه بتواند به دادگاه يا مرجع 

  .كمك كند) 3(تا ) 1(شرايط بندهاي 
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كه محل شيء مطرح شود سه سال پس از زماني مدت بايست ظرف  ميدرخواست بازگرداندن اثر  -5

شود، و در هرصورت ظرف مدت پنجاه سال از تاريخ  ميمحرز  فرهنگي و هويت دارنده آن براي كشور خواهان

  .ماده بازگردانده شود اين )2(طبق مجوز مذكور در بند  بايدصدور آن يا از تاريخي كه شيء 

  6ماده 

در هنگام بازگرداندن آن  ،فرهنگي كه آن را پس از صدور غيرقانوني تملك كرده است دارندة شيء-1

كه  كشور درخواست كننده دارد، مشروط بر آنرا نه و معقول از استحقاق دريافت غرامتي عادال

طور  توانسته بداند كه شيء به مينه منطقاً  دانسته و ميدر هنگام تملك آن نه  دارندة شيء

  .غيرقانوني صادر شده است

دارنده از صدور غيرقانوني شيء فرهنگي اطالع داشته يا به طور معقول  آيا اين كه تعيينبراي  -2

توانسته اطالع داشته باشد يا خير، شرايط تملك شيء از جمله فقدان مجوز مورد نياز براي  مي

  .توجه قرار خواهد گرفتشود، مورد ميخروج شيء كه طبق قانون كشور درخواست كننده صادر 

شيء فرهنگي را به كشور درخواست كننده بازگرداند، در صورت  قرار استفرهنگي كه  دارندة شيء -3

  :تواند به جاي غرامت يكي از موارد زير را انتخاب كند ميبا آن كشور،  توافق

  مالكيت شيء را حفظ كند؛ يا - الف

كه ساكن منتقل نمايد به شخصي  ،به انتخاب خودمالكيت را در برابر پرداخت وجه يا بالعوض  -ب

  .الزم را ارائه كند هاي  كشور درخواست كننده بوده و ضمانت

ه هزينه بازگرداندن شيء فرهنگي بدون پيشداوري نسبت به حق كشور درخواست كننده ماد اين برطبق -4

  .باشد ميبر عهده آن كشور  ،از هر شخص ديگر  ها براي اخذ هزينه

ديگر به   اي نبايد نسبت به شخصي كه آن شيء را از او از طريق توارث تملك كرده يا به گونه دارندة شيء -5

  .باشد رجحان داشته، طور بالعوض به دست آورده

  7ماده

  : فصل در موارد زير شمول نخواهد داشت اين مفاد -1

ديگر غيرقانوني تلقي  ،شود ميصدور شيء فرهنگي در زماني كه بازگرداندن آن درخواست  - الف

  گردد؛ يا مين

ل پس از فوت آن شخص پنجاه سامدت چنانچه شيء مذكور در طول حيات خالق آن يا ظرف  -ب

  .باشد صادر شده

شيء فرهنگي كه توسط عضو يا اعضاي  فصل در مورد هر اين ، مفادبند قبل» ب«مفاد بند به رغم  -2

 ،براي استفاده اعضاي آن جامعه در مراسم مذهبي يا سنتي ساخته شده باشد  مييا بو  اي قبيله اي جامعه

  .به آن جامعه بازگردانده خواهد شدشمول خواهد داشت و شيء مزبور 
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  مقررات كلي -هارمفصل چ

  8ماده

 صالح ذييا ساير مراجع   ها توان نزد دادگاه ميهر ادعايي به موجب فصل دوم و موضوع فصل سوم را  -1

مطرح ي صالح ذيا ساير مراجع ي  ها كشور طرف قراردادي كه شيء فرهنگي در آن قرار دارد، عالوه بر دادگاه

  .باشند ميداراي صالحيت  كه طبق مقررات جاري كشورهاي طرف قراردادنمود 

  .نمايندتوافق  حكميتديگر يا  صالح ذيتوانند جهت تسليم دعوا به هر دادگاه يا مرجع  مياعضا  -2

توسل به اقدامات موقت از جمله اقدامات محافظتي الزم مطابق با قانون كشور طرف قراردادي كه شيء  -3

ا ي  ها رداد يا درخواست بازگرداندن شيء نزد دادگاهفرهنگي در آن قرار دارد، حتي در زماني كه ادعاي است

  .شود، امكان پذير است ميكشور طرف قرارداد ديگري مطرح  صالح ذيساير مراجع 

  9ماده 

غير از  تري آن نخواهد شد كه كشور طرف قرارداد، قوانين ماليماز كنوانسيون مانع  اين هيچ يك از مفاد -1

شده براي استرداد يا بازگرداندن اشياي فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني كنوانسيون پيش بيني  اين آنچه در

  .اعمال نمايد است، صادر شده

 صالح ذيبه رسميت شناختن يا اجراي تصميم دادگاه يا مرجع  جهتجاد تعهدي يا راي ماده ب ايناز  -2

  .شود يمكنوانسيون منصرف  اين كه از مفادتعبير نخواهد شد  يكشور طرف قرارداد در ديگر

  10ماده

 اين مفاد فصل سوم فقط درخصوص آن شيء فرهنگي اعمال خواهد شد كه پس از الزم االجرا شدن -1

  :آن كهمشروط بر  ،كنوانسيون در مورد كشوري كه ادعا در آن مطرح شده، به سرقت رفته باشد

 يرداد از قلمروكشور طرف قرا كنوانسيون در مورد هر اين شدن االجرا الزمشيء مزبور پس از  - الف

  آن كشور سرقت شده باشد؛

كشور كشور طرف قرارداد در آن  كنوانسيون در مورد اين شدن االجرا الزم شيء مزبور پس از -ب

  .قرار داشته باشد

 اين االجرا شدن الزمشيء فرهنگي اعمال خواهد شد كه پس از آن مفاد فصل سوم فقط در خصوص  -2

به طور  ،كننده و نيز كشوري كه درخواست براي آن مطرح شدهكنوانسيون درمورد كشور درخواست 

  .غيرقانوني صادر شده باشد

 كنوانسيون به هيچ طريق موجب مشروعيت بخشيدن به هرگونه معامالت غيرقانوني كه قبل از اعمال اين -3

. گرديدشود، نخواهد  ميماده مستثني  اين )2(و ) 1(كنوانسيون صورت گرفته است يا طبق بندهاي  اين

موجود خارج از  هاي  را براي ادعايي كمتر از جبران خسارت يحق يك كشور يا شخص ديگر ،همچنين

كنوانسيون جهت استرداد يا بازگرداندن شيء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني صادر شده قبل از  اين چهارچوب

  .كنوانسيون به هيچ وجه محدود نخواهد كرد اين شدن االجرا الزم
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  مقررات نهايي -فصل پنجم

  11ماده 

ديپلماتيك جهت تصويب پيش نويس كنوانسيون يونيدروا در  همايشكنوانسيون در جلسه اختتاميه  اين -1

اشياي فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني صادر شده، براي امضاي تمام كشورها تا   المللي بينمورد بازگرداندن 

  . م مفتوح خواهد بوددر ر نود و شش ام ژوئن يكهزار و نهصد و تاريخ سي

  .باشد ميكنوانسيون منوط به تأييد، تنفيذ، يا پذيرش كشورهاي امضا كننده آن  اينلزوم اجراي  -2

باشند، از روز افتتاح  ميكنوانسيون براي الحاق تمام كشورهايي كه جزء كشورهاي امضاء كننده ن اين - 3

  .جهت امضا مفتوح است

  .ن مضمون نزد امين اسناد استيبد  ميمنوط به سپردن سندي رستأييد، تنفيذ، پذيرش يا الحاق  -4

  12ماده 

كنوانسيون در اولين روز ششمين ماه پس از تاريخ سپردن پنجمين سند تأييد، تنفيذ، پذيرش يا  اين -1

  . خواهد شد االجرا الزم الحاق

كنوانسيون را مورد  اين ،براي هر كشوري كه پس از سپردن پنجمين سند تأييد، تنفيذ، پذيرش يا الحاق -2

كنوانسيون در مورد آن كشور در اولين روز  اين تأييد، تنفيذ يا پذيرش قرار دهد يا بدان ملحق شود،

  .اعمال خواهد شد ششمين ماه پس از تاريخ سپردن سند تأييد، تنفيذ، پذيرش يا الحاق

  13ماده 

كه كشور طرف قرارداد نسبت به آن تعهد  نيست  المللي بينهيچ يك از اسناد ناقض كنوانسيون  اين -1

 اي بيانيه آن كهمگر  است،كنوانسيون  اين مفادي در خصوص موضوعات تحت شمول قانوني دارد وحاوي

  .گونه اسناد اعالم شود اين مغاير آن، توسط كشورهاي متعهد به 

 اين منظور بهبود اجرايطرف قرارداد به تواند با يك يا چند كشور  ميهريك از كشورهاي طرف قرارداد  -2

منعقد   اي كشورهايي كه چنين توافقنامه. منعقد نمايد  هايي كنوانسيون در روابط متقابل خود توافقنامه

  .يك نسخه از آن را به امين اسناد ارسال دارندد ايب اند كرده

باشند،  مي  اي وحدت اقتصادي يا نهادهاي منطقه ي ها Ĥنكشورهاي طرف قراردادي كه عضو سازم -3

 اين گيرند و لذا شمول مفاد ميدها را به كار نهاا ي  ها ناسازم اين توانند اعالم كنند كه مقررات داخلي مي

  .، در روابط بين خود به موقع اجرا نخواهند گذاشتدر صورت اشتراك با آن مقرراتكنوانسيون را 

  14ماده 

هاي  نظر ازداشتن يا نداشتن نظام باشد، صرف قلمرو كشور طرف قرارداد داراي دو يا چند در صورتي كه -1

شور در زمان امضا يا سپردن كنوانسيون، آن ك اين موضوعات مطرح شده درزمينه مختلف حقوقي حاكم در  
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تمام قلمروهاي آن يا فقط يك يا  كنوانسيون اين تواند اعالم نمايد كه ميييد،تنفيذ، پذيرش، يا الحاق سند تا

  .بيانيه كند اين تواند در هر زمان بيانيه ديگري را جايگزين ميشود و نيز  ميچند قلمرو را شامل 

 كهاشاره شود بايد به وضوح به قلمروهايي  ها آنبايست به اطالع امين اسناد برسد و در  مي  ها بيانيه اين -2

  .يابد ميشمول  ها آنكنوانسيون در مورد  اين

كنوانسيون يك يا چند ولي نه تمام قلمروهاي كشور  اين ماده، اين درصورتي كه به موجب بيانيه ذيل -3

  :طرف قرارداد را شامل شود، اشاره به

قلمروهاي آن كشور  اقلمرو يآن اشاره به  به منزله) 1(طرف قرارداد در ماده  قلمرو كشور - الف

  د؛خواهد بو

اشاره به دادگاه يا  هنزلديگر كشور طرف قرارداد و يا كشور خوانده به م صالح ذيدادگاه يا مرجع  -ب

  يا قلمروهاي آن كشور خواهد بود؛ قلمرودر آن ديگر  صالح ذيمرجع 

اشاره به  فرهنگي در آن قرار دارد، به منزلهكه شيء ) 8(ماده ) 1(كشور طرف قرارداد در بند  -ج

  ؛استكه شيء فرهنگي درآن قرار گرفته بود خواهد قلمرو كشوري 

اشاره  منزلهكه شيء فرهنگي در آن قرار گرفته به ) 8(ماده ) 3(د قانون كشور طرف قرارداد بن -د

  ؛استكه شيء فرهنگي در آن قرار گرفته بود خواهد به قلمرو كشوري 

  .بودخواهد  منزله اشاره به قلمرو آن كشوربه ) 9(كشور طرف قرارداد موضوع ماده  -ه

كنوانسيون در  اين صادر نكند،  اي بيانيه ماده اين )1(در صورتي كه كشور طرف قرارداد در خصوص بند  -4

  .بودخواهد  نافذ تمام قلمروهاي آن كشور

  15ماده 

شوند منوط به تصديق پس از تأييد، تنفيذ، يا  ميكنوانسيون در زمان امضا صادر  اين كه طبق  هايي بيانيه -1

  .باشند ميپذيرش 

  .به اطالع امين اسناد رسانده شود ميور رسو به ط كتبي باشدد ايب  ها و تصديق بيانيه  ها بيانيه -2

كنوانسيون در خصوص كشور ذي ربط به موقع اجرا گذارده  اين همزمان با الزم االجرا شدن  ها بيانيه -3

به اطالع امين اسناد رسانده  ميكه پس از الزم االجرا شدن به طور رس  هايي البته، بيانيه. خواهند شد

  .امين اسناد به موقع اجرا گذارده خواهند شد ماه پس از تاريخ سپردن آن نزدشوند در اولين روز ششمين  مي

تواند در هر زمان از طريق اطالعيه  مينمايد،  ميصادر   اي كنوانسيون بيانيه اين هر كشوري كه طبق -4

از پس گرفتن بيانيه در اولين روز ششمين ماه پس . و كتبي خطاب به امين اسناد آن را پس بگيرد  ميرس

  .تاريخ سپردن اطالعيه به موقع اجرا گذارده خواهد شد

  16ماده 

 هريك از كشورهاي طرف قرارداد در زمان امضاء، تأييد، تنفيذ، پذيرش، يا الحاق اعالم خواهد كرد كه هر -1

مطرح  )8(ادعاي مربوط به استرداد يا درخواست بازگرداندن اشياي فرهنگي را كه توسط كشوري طبق ماده 

  :زير ارائه داد هاي  يا چند روش از روش توان به يك مي ود،ش مي
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  كشور اعالم كننده؛ صالح ذيمستقيماً به دادگاه يا ساير مراجع  - الف

 ها واستادخگونه ادعاها يا د اين آن كشور براي دريافتدر از طريق مرجع يا مراجع تعيين شده  -ب

  آن كشور؛ الحص ذييا ساير مراجع   ها به دادگاه ها آنو ارسال  

  .طريق مجاري ديپلماتيك يا كنسولي از -ج

 صالح ذييا مراجع  تواند طبق مفاد فصول دوم و سوم، دادگاه ميهر كشور طرف قرارداد همچنين  - 2 

  .بازگرداندن اشياي فرهنگي تعيين كند ديگري را براي صدور حكم استرداد يا

 يشوند، در هر زمان از طريق بيانيه جديد ميماده صادر  اين )2(و ) 1(كه به موجب بندهاي   هايي بيانيه -3

  .است اصالحقابل 

براي دو يا چند جانبه در خصوص كمك قضايي  هاي  ماده، در توافقنامه اين )3(تا ) 1(مفاد بندهاي  -4

نخواهد  الرعايه الزممدني و تجاري كه ممكن است ميان كشورهاي طرف قرارداد وجود داشته باشد،  مسائل

  .دبو

   17ماده 

حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ سپردن سند تأييد، تنفيذ، پذيرش يا بايد هريك از كشورهاي طرف قرارداد 

ي ها Ĥنالحاق خود، اطالعاتي درخصوص قوانين ناظر بر صدور اشياي فرهنگي خود كتباً به يكي از زب

  .خواهد شد آمدروزنياز در مواقعي  رصورتاطالعات د اين .كنوانسيون در اختيار امين اسناد قرار دهد ميرس 

  18ماده 

كنوانسيون صريحاً مجاز شمرده شده است، قابل قبول نخواهد  اين هيچ حق شرطي به غير از آنچه كه در

  .بود

  19ماده 

كنوانسيون با تسليم سندي  اين در هر زمان پس از الزم االجرا شدنتواند  ميهريك از كشورهاي عضو  -1

  .كنوانسيون خارج شود اين ه امين اسناد ازعضويت درب در اين خصوص

سپردن سند لغو عضويت نزد امين اسناد به مورد اجرا  پس ازلغو عضويت در اولين روز ششمين ماه  -2

تري براي نافذ شدن لغو درنظر گرفته  در صورتي كه در سند لغو عضويت زمان طوالني. گذارده خواهد شد

تر مزبور، نافذ  زد امين، اسناد لغو عضويت به محض انقضاي زمان طوالنيشده باشد، پس از سپردن آن ن

  .خواهد شد

كنوانسيون در مورد ادعاي استرداد يا درخواست بازگرداندن شيء  اين علي رغم لغو عضويت مزبور، -3

  .عضويت تسليم شده باشد، همچنان اعمال خواهد شد فرهنگي كه قبل ازنافذ شدن تاريخ لغو
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  20ماده 

تواند كميته  ميطرف قرارداد  رياست يونيدروا در فواصل ادواري يا در هر زمان بنا به درخواست پنج كشور

  .كنوانسيون تشكيل دهد اين اجراي عملي را به منظور  اي ويژه

  21ماده 

  .تاليا سپرده خواهد شديا  كنوانسيون نزد دولت جمهوري اين -1

  :معمول خواهد داشت تاليا اقدامات زير رااي دولت جمهوري -2

و به رياست   اند اطالع موارد زير به تمام كشورهايي كه كنوانسيون را امضاء كرده يا بدان ملحق شده - الف

  :يونيدروا در مورد

ن؛ه آهر امضاء يا سپردن سند تأييد، تنفيذ، پذيرش يا الحاق جديد به همراه تاريخ مربوط ب-1

شود؛ مين ارائه كنوانسيو اين كه طبق  اي هرگونه بيانيه-2

پس گرفتن هر بيانيه؛-3

كنوانسيون؛ اين تاريخ الزم االجرا شدن-4

؛)13(مورد اشاره در ماده  هاي  موافقت نامه-5

.كنوانسيون به همراه تاريخ آن و زمان اعمال لغو عضويت اين سپردن سند لغو عضويت در-6

ء كننده، تمام كشورهايي كه به كنوانسيون به تمام كشورهاي امضا اين تأييدشده هاي  ارسال نسخه -ب

  .شوند و به رياست يونيدروا ميآن ملحق 

  .باشد ميانجام ساير وظايفي كه به طور معمول برعهده امناي اسناد  -ج

كنوانسيون را  اين اختيارات الزم، گان تام االختيار امضاءكننده زير بانمايندبا تأييد و تصديق مراتب فوق، 

  .امضاء كرده اند

در يك نسخه  نود و پنج ميالدي ه در رم به تاريخ بيست و چهارم ژوئن سال يكهزار و نهصد وتنظيم شد

  .ندنسخه از اعتبار يكساني برخوردارا ي انگليسي و فرانسوي كه هر دوها نااصلي به زب

  

  ضميمه

  شناختي؛ نادر جانوري، گياهي، معدني، كالبدي و اشياي واجد اهميت ديرين هاي  و نمونه  ها مجموعه - الف

و اجتماعي، زندگي رهبران، انديشمندان،  ميآثار مربوط به تاريخ، ازجمله تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظا -ب

  دانشمندان، هنرمندان و رويدادهاي حائز اهميت ملي؛

  ؛)پنهانيو  ميرس هاي  اعم از حفاري(باستان شناسي  هاي  كاوش هاي  يافته -ج

  ؛باستاني هاي  يخي يا هنري و يا محوطهاز آثار تار عناصر پراكنده -د

  كاري شده؛ و مهرهاي كنده  ها عتيقه با قدمت بيش از يكصد سال نظير كتيبه ها، سكهآثار  -ه

  اشياي حائز اهميت قوم شناختي؛ -و
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  :ر داراي ارزش هنري از قبيلاثآ -ز

ساخته   اي ر نوع مادهو طرحي كه تماماً با دست برروي هر نوع زمينه و با ه هر نوع تصوير، نقاشي)1

؛)صنعتي و اشياي توليدي كه تزيين دستي شده اند هاي  به استثناي طرح(شده باشد 

هرنوع ماده؛ زپيكرتراشي ا ياصل آثار هنر)2

سنگي؛ هاي  اصل آثار كنده كاري، مهرها، و چاپ)3

.هنري معرق و همارايي از هر ماده اصل آثار)4

پ، كتب قديمي، اسناد و نشرياتي كه داراي ارزش ويژه نسخ خطي ناياب و كتب اوايل صنعت چا -ح

  يا در مجموعه؛ ييتنهابه هستند ) تاريخي، هنري، علمي، ادبي و غيره(

  صوتي، تصويري و سينمايي؛ هاي  بايگاني ها، از جمله بايگاني -ط

   .موسيقي ميقطعات اثاثيه با قدمت بيش از يكصدسال و و آالت قدي - ك
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  803/2/ايشهم/2005-بخش فرهنگ

2005 ژوئيه 16پاريس، 

  

  

و فرهنگي  ميهمكاري سازمان تربيتي، عل - يونسكو و يونيدروا

و يونيدروا در زمينه مبارزه با نقل و ) يونسكو(سازمان ملل متحد 

  انتقال غيرقانوني اثر فرهنگي

بزرگداشت دهمين سالگرد كنوانسيون يونيدروا در زمينه اثر فرهنگي  همايش

  يرقانوني صادر شدهمسروقه يا غ

   2005ژوئن  24

  مقر يونسكو در پاريس

  

  

  يادداشت اطالعاتي يونسكو

  

  

  

  

  

ممانعت و  مناسب براي هاي  شيوه خصوصمفاد مكمل و نحوه اعمال كنوانسيون يونسكو در 

ر فرهنگي، مصوب يكهزار و نهصد و هفتاد اثآ انتقال غيرقانوني مالكيت، و دور، صاز ورود جلوگيري

فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني صادر شده، مصوب  نسيون يونيدروا در خصوص اشيايو كنوا

  يكهزار و نهصد و نود و پنج ميالدي
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از مشكالت روزافزون جهاني است كه در ابعاد   المللي بيناثر فرهنگي در سطح  نقل و انتقال غيرمجاز

 ها نابد» وارد كننده«م به چشم كشورهاي حتي در كشورهايي تأثير گذارده است كه از قديم االيا ،گوناگون

چه مقررات الزامي(  المللي بين، و وضع مقررات ندنگريست مي
1

و چه غيرالزامي 
2

  .كند ميجاب اي  را )

يونسكو  1970كند كه هر دو كنوانسيون مصوب  ميدر نتيجه، يونسكو به كشورهاي عضو خود توصيه 

) 2005اول ژوئن (در حال حاضر . د نظر قرار دهندم ،همزمانحتي االمكان  ،يونيدروا را جهت تأييد 1995و

يونسكو 1970يكصد و هفت كشور عضو كنوانسيون 
3

يونيدروا1995و بيست و پنج كشور عضو كنوانسيون  
4

 

  .هستند

به شرح  ها آنجهت تسهيل در مالحظه و بررسي مفاد دو كنوانسيون فوق الذكر، وجوه مكمل و نحوه اعمال 

  :است زير خالصه شده

  وجوه سياسي) الف

  :فلسفه) 1

، با تجارت غيرقانوني اثر ضمن آزاد دانستن تجارت پررونق قانوني اثر فرهنگيدرهر دو كنوانسيون 

مخالفت شده است -يكي از معضالت روز افزون در سراسر جهان -هنري و فرهنگي
5

.  

  :دو كنوانسيون فوق) الف

س از نافذ شدن بين كشورهاي عضو به اجرا دو كنوانسيون فوق پ -شوند ميعطف به ماسبق ن-1

شوند؛ ميگذارده 

يا صدور / اشياي مسروقه و(پردازند  ميداشته باشند  منشاء غيرقانوني كه تنها به اشيايي-2

؛)غيرقانوني

ي دقيقاً از يكديگرتمييز تجارت، بايد تجارت قانوني و غيرقانوني اثر فرهنگ رونق اينبه خاطر  ،همچنين) ب

  .دداده شو

                                                
1

www.org.culture/laws/illicit : كشورهاي متعهد مربوط نگاه كنيد به بارهدرمورد كنوانسيون ها و معاهدات در 
2

  :است موجوددر سايت زير تدوين كرده كه  راي دالالن اثر فرهنگيب را بين المللياخالقي  منشور يونسكو 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=13095&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)   

3

  http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13039&language=E :موجود است اين نشانيفهرست روزآمد شده در  

4

  http://www.unidroit.org/english/implement/i-main.htm :موجود است اين نشاني فهرست روزآمد شده در 

5

  .)و ضميمه مربوط 2ماده ( و كنوانسيون يونيدروا) 1ماده ( نگاه كنيد به كنوانسيون يونسكو 
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  :بررسي جهت تأييد) 2

در مورد كشورهايي كه تاكنون نيز شايسته است هردو كنوانسيون به منظور تأييد بررسي و مالحظه شوند و 

ك در حال پذيرش تعهد به اين نيوزيلند و افغانستان هاي  مثالً، دولت( اند فوق نپيوسته هاي  به كنوانسيون

  : همزمان صورت پذيرد كار اين بهتر استبراي بهبود موارد زير ) هردو كنوانسيون هستند

  انتقال غيرقانوني؛ مبارزه با نقل و ايرسياسي قابل دستيابي در سطح ملي ب اراده. الف

  . دو كنوانسيون در سطح ملي اين اجراي قانوني و مناسب مفاد. ب

  :منافع محافظت شده) 3

 1995يونسكو و  1970 هاي  انسيوناسترداد اشياي مسروقه منطبق بر مفاد كنو :سرقت قربانيهر . الف

يونيدروا مطمئناً منافع مالك، اعم از فرد، شخصيت حقوقي يا كشور سلب مالكيت شده را مورد محافظت قرار 

  دهد؛ مي

يونيدروا منافع  1995كنوانسيون  :است صدور غيرقانوني اثر فرهنگي ستخوشدهر كشور عضو كه . ب

و در (به صدور قطعي شيء  اغلبور غيرقانوني اثر فرهنگي كند كه صد ميكشورهاي عضوي را محافظت 

) شيء اين دسترسي متخصصان داخلي و عموم مردم به نتيجه فقدان مسلم شيء براي كشور مبداء وعدم

ده شيء بيم انجامد، از جمله در مواردي كه شيء در خارج از كشور خريداري شده باشد يا صادركنن مي

، آن را مصادره كنند؛به كشور شيء ةارد دوبورداشته باشد در صورت و

يونيدروا صرفاً در خصوص صدور غيرقانوني و سرقت اثر  1995بدان معنا نيست كه كنوانسيون  اين .ج

متمايز هستند و در نظام دوم احراز شرايط متفاوتي  دو نظام از يكديگر اين فرهنگي شمول دارد؛ در واقع

.الزم است
1

  

  

  :ماهيت قانوني) 4

يكسان  المللي بيناسناد قانوني كه هردو كنوانسيون  از آنجا
2

  :هستند 

از برخي از ) همچون مالكيت(حقوق خصوصي  هاي  درچهارچوب اعمال قانون و براي مقولهدر هر دو . الف

  :شود مي جلوگيريخصوصي   الملل بيناقامه دعوي مطابق با حقوق  هاي  مشخصه

يافتن مفاد و تفسير آن؛ و )خارجي(وانين بر مشخص نمودن ق و روال زمان ها پيچيدگي.1

.عا، با توجه به قانون مورد اعمالعدم قطعيت در نتايج اد.2

از قبيل تعريف اثر (حقوق جزا  هاي  همانند روال معمول مقوله) عموماً قانون كشور مبداء(از قانون  آگاهي

  .ماند مياقي به قوت خود ب) از قبيل تعريف صدور غيرقانوني(  ميو حقوق عمو) مسروقه

                                                
1

  5از ماده  3به ويژه نگاه كنيد به بند �

2

  ).در مورد قوانين الزم االجرا(متفاوت از كنوانسيون هاي حقوق بين المللي خصوصي 
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عوامل، اقامه دعوي اين در نتيجه. ب
1

كنوانسيون در  چهارچوبيا درخواست بازگرداندن يا استرداد در  

تر است و با  و كم هزينه تر شود، قابل پيش بيني مياعمال ن ها مقايسه با مواردي كه كنوانسيون در آن

  .پذيرد ميصرف مدت زمان كمتري صورت 

  اجرايي هاي  جنبه) ب

  اهداف و حدود) 1

  :گيرد ميزير را در بر  هاي  يونسكو موارد و مقوله 1970كنوانسيون مصوب  .الف

از طريق تأسيس نهادهاي ملي مناسب( جلوگيري از نقل و انتقال غيرقانوني.1
2

، اتخاذ تدابير قانوني و  

اجرايي
3

، صادر كردن گواهي صدور مناسب
4

ء و ، مكلف نمودن معامله گران عتيقه به ثبت مبدا

هويت اثر و حفظ آن
5

از طريق وسايل آموزشي ميآگاهي عمو ايجاد ،
6

(

:مرحله اعاده شيء.2

ندا كه به سرقت رفته  اي استرداد اشياي فرهنگي فهرست شده - الف
7

  ؛

و همكاري در تسهيل استرداد اشياي غيرقانوني صادر  تقبل اقداماتي جهت اعاده اشياي مسروقه -ب

نين كشور عضو ذي ربطدر صورت انطباق با قواشده 
8

.   

  

شد، به مصوب  1995و در سال  1970 سال سال پس از كنوانسيون 25كنوانسيون يونيدروا كه در .ب

ارائه شدهدر سطح ملي  براي جلوگيري بهتري  ضوابط نحوي ديگر
9

مرحله «آن متمركز بر   هاي فعاليت و ،

  :است شدهد زير وضع و شرايط يكساني براي موار در آن ضوابطاست و » اعاده شيء

دعاوي استرداد اشياي فرهنگي مسروقه) 1
10

  ؛

دعاوي بازگرداندن اشياي فرهنگي غيرقانوني صادر شده) 2
11

.  

                                                
1

را در بر دارد، لزوماً گوياي دادخواست هايي نيست كه از طريق مجاري سياسي طبق كنوانسيون  واژه حقوقي كه مفهوم دعواهاي حقوقي اين �

  .بدان رسيدگي مي شود) ، بند ب7ماده (يونسكو

2

  5ماده �

3

  .؛ و غيره8؛ 7، بند ب؛ ماده 6ماده �

4

  .، بند الف6ماده �

5

  .ه، بند الف1ماده �

6

  10ماده �

7

  2، بند ب، جزء7ماده �

8

  و ج. د ب، بن13ماده  

9

از زمان سال قبل  25كنوانسيون يونيدروا در مقايسه با  تدوينآگاهي بيشتر از نقل و انتقال غيرقانوني اشياي فرهنگي در زمان  اين نكته به دليل �

   .دهدرا نشان مي  اين ضوابط متفاوت ي قانوني كاراييها هرمانواع طرح هاي ملي و ااز اجراي  ي، تجربه جهاناما. استتدوين آن 

10

  )4- 3مواد(فصل دوم،

11

  )7- 5 مواد( فصل سوم، �
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�موارد شمول) 2

به لحاظ اهميت( تعريف يكسانيهردو كنوانسيون در 
1

و انواع 
2

  . شده استاز اثر فرهنگي ارائه ) 

ادارات مختلف و  هاي  آورد و به ويژه فعاليت ميرا فراهم  مفهوم اين امر موجبات درك يكساني از اين .الف

  .سازد ميمتخصصان امر را در كليه كشورهاي عضو آسان 

كه در  استتعريف و انواع تصويب شده در چهارچوب هردو كنوانسيون آن قدر كامل و گسترده . ب

تعاريف  اغلبتفاوت چنداني با  موارد ويژهو در اجرا  حينو  آورد به وجود مي ي واحد را سراسر جهان زبان

  .ده شده در قوانين داخلي كشورها ندارارائ

  چگونگي اعالم ادعاي استرداد) 3

حمايت شده و اساساً به ) بين كشورها(  المللي بينيونسكو از رويكرد همكاري  1970در كنوانسيون . الف

اقدام از طريق مجاري ديپلماتيك
3

)عضو سازگار باشد هايانين كشورچنانچه با قو(  ها ، همچنين دادگاه
4

 

  پردازد؛ مي

استرداد  هاي  يونيدروا مقررات اجرايي حقوق خصوصي آمده است و دادخواست 1995در كنوانسيون . ب

شود ميكشور عضو كه شيء فرهنگي در آنجا قرار دارد، مطرح  صالح ذينزد دادگاه يا هر مرجع 
5

طرفين . 

                                                
1

كه در زمينه مذهبي يا غير مذهبي است كه اهميت آن از ديدگاه باستان شناسي ماقبل تاريخ، تاريخي، ادبي، هنري يا علمي توسط هر «اثر يا شيئي  

توسط هر كشور دقيقاً مشخص شده كه «شيء، عبارت  اعادهكنوانسيون يونيدروا، براي تسهيل بيشتر در در ليكن . »كشور دقيقاً مشخص شده است

   .ده استدرج نش 1در ماده » است

2

  مجموعه ها و نمونه هاي نادر جانوري، گياهي، معدني، كالبدي و اشياي واجد اهميت ديرين شناختي؛ - الف   

رهبران، انديشمندان، دانشمندان، هنرمندان و رويدادهاي حائز آثار مربوط به تاريخ، ازجمله تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظامي و اجتماعي، زندگي  - ب

  .اهميت ملي

  باستان شناسانه و يافته هاي باستانشناختي؛) قانوني يا پنهاني(دستاوردهاي كاوش هاي  - ج

  اجزاي جدا شده از بناهاي تاريخي يا هنري يا محوطه هاي تاريخي؛ - د

  ر كتيبه ها، سكه ها و مهرهاي كنده كاري شده؛اشياي عتيقه با قدمت بيش از يكصد سال نظي - ه

  اشياي حائز اهميت قوم شناختي؛ - و

  :اثري كه واجد اهميت هنري است مانند - ز

به استثناي طرح هاي صنعتي (شده باشد  كشيدهو طرحي كه تماماً با دست برروي هر نوع زمينه و با هر نوع ماده اي  هر نوع تصوير، نقاشي)1

؛)زيين دستي شده اندو اشياي توليدي كه ت

؛هرنوع ماده از اصل آثار هنر پيكرتراشي)2

اصل آثار كنده كاري، مهرها، و چاپ هاي سنگي؛)3

رايي از هر ماده؛آ اصل آثار هنري معرق و هم)4

به هستند ) غيرهتاريخي، هنري، علمي، ادبي و (نسخ خطي ناياب و كتب اوايل صنعت چاپ، كتب قديمي، اسناد و نشرياتي كه داراي ارزش ويژه  - ح

  يا در مجموعه؛ ييتنها

  يا در مجموعه؛  ييتنهابه و مشابه  مناسبتيتمبرهاي پستي، تمبرهاي  - ط

  بايگاني ها، از جمله بايگاني هاي صوتي، تصويري و سينمايي؛- ي

  .يكصدسال و و آالت قديمي موسيقي قطعات اثاثيه با قدمت بيش از - ك

3

  .2، بندب، جزء7ماده  

4

  .ند ج، ب13ماده  

5

  1.، بند8ماده  
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به  توسلديگر يا با  صالح ذيسليم دعوا به هر دادگاه يا مرجع توانند طبق توافق في مابين جهت ت مي

نمايندحكميت اقدام 
1

.  

  حقيقي و حقوقي مدعي استرداد شيء هاي  شخصيت) 4

  : يونسكو 1970طبق كنوانسيون . الف

نخست، هر كشور عضو از طريق مجاري سياسي•
2

؛

كار باشد ناي فرد يا شخص حقوقي كه بنا به قانون كشور عضو، مجاز به انجام•
3

.

  :طبق كنوانسيون يونيدروا. ب

هر كشور عضو يا هر فرد يا مالك داراي شخصيت حقوقي در مورد اشياي فرهنگي مسروقه•
4

؛ 

هر كشور عضو در مورد اشياي فرهنگي غيرقانوني صادر شده•
5

.

  محدوديت زماني ادعاي استرداد) 5

:يونسكو محدوديت زماني ذكر نشده است1970در كنوانسيون •

كه از طريق مجاري ديپلماتيكاست   هايي امر لزوماً در مورد درخواست اين .1
6

ود، و نتيجه شارائه  

؛ايط سياسي نيز بستگي داشته باشدتواند به شر ميآن 

متفاوت از اقدامات  يدر چهارچوب و قوانين داخلي هر كشور درممكن است محدوديت زماني .2

كه طبق قوانين  باشد معلوم شده سرقت رفتهمعمول براي اعاده اقالم مفقود شده يا به 

كشورها باشد اين كشورهاي عضو، مورد پذيرش
7

.

به واسطه آن كه  اند كردهيونيدروا محدوديت قانوني مشخص و شفافي تعيين  1995در كنوانسيون •

در مورد (بين نيازبه قابل پيش بيني بودن و ضرورت سهولت در اعاده شيء توسط مالك اصلي آن 

است توازن برقرار شده) در مورد صدور غيرقانوني(ع يا كشور ذي نف) سرقت
8

.

                                                
1

  2.، بند8ماده  

2

  .وضعيت ديگري مالحظه شده است ، بند د13ذيل ماده و  2، بند ب، جزء 7در ماده  

3

  . ، بند ج13ماده  

4

  .)4و 3 مواد(فصل دوم،  

5

  )7تا  5مواد (فصل سوم  

6

  .2، جزء . ، بند ب7ماده  

7

  .13در چهارچوب ماده  

8

  .)5(، جزء 5و ) 5- 3(، بند 3نگاه كنيد به مواد  
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  محقق شود  ها چنانچه شرايط استرداد شيء طبق كنوانسيون دارندة شيءپي آمدها براي ) 6

كشور عضو درخواست كننده به خريدار بي تقصير يا شخصي كه به طور : يونسكو 1970كنوانسيون . الف

بپردازد  يها نحراز كرده است، غرامت عادآلقانوني مالكيت آن اثر را ا
1

.  

در تر است،  يونسكو سندي جديدتر و روشن 1970از آنجا كه كنوانسيون يونيدروا نسبت به كنوانسيون . ب

اشيا، و برقراري اصول اخالقي در ) غيرسوداگرانه(براي ممانعت از هر گونه سوء استفاده از اعتماد و تملك آن 

  : اند كردهرهنگي ضوابط زير را وضع بازار آثار هنري و ف

:در خصوص اثر فرهنگي مسروقه•

رود شيء فرهنگي به سرقت رفته را  ميكه از او انتظار   اي فرهنگي مسروقه دارندة شيء.1

 آن كهبازگرداند، در زمان استرداد استحقاق دريافت غرامتي عادالنه و معقول را دارد، مشروط بر 

امر آگاهي داشته  اين توانسته از مين آن آگاهي داشته و نه منطقاً نه از مسروقه بود دارندة شيء

باشد و نيز بتواند ثابت كند در هنگام تملك شيء احتياط و توجه الزم را مبذول داشته است
2

.

مراقبت الزم را در مورد تملك به خرج داده است، بايد به تمام  دارندة شيء اين كه براي تعيين.2

به  دارندة شيء آيا اين كه هويت طرفين، قيمت پرداخت شده،: ودشرايط تملك زير توجه ش

كه منطقاً  هر گونه اطالعات و اسناد مربوط به آن قابل دسترس اشياي مسروقه و يا هاي  فهرست

به دستگاههاي قابل دسترس مراجعه  دارندة شيء Ĥيااين كه قابل دستيابي باشد، مراجعه كرده و

دهد، انجام داده است يا  ميشرايط انجام  اين ه فردي معقول دركرده يا هر اقدام ديگري را ك

خير
3

.  

تر بايد به خاطر داشت كه در خصوص غرامت، دارنده در حالت كلي.3
4

و مدعي 
5

توانند از  مي 

.استفاده نمايد ديگرمتبوع طرف مقررات 

:درخصوص اشياي غيرقانوني صادرشده•

نوني تملك كرده است، در هنگام بازگرداندن فرهنگي كه آن را پس از صدور غيرقا دارندة شيء.1

آن از كشور درخواست كننده دارد، مشروط بر را آن استحقاق دريافت غرامتي عادالنه و معقول 

                                                
1

  .2جزء . ، بند ب7ماده  

2

  .1، بند4ماده  

3

  .4، بند4ماده  

4

كه  يتا شخص رديصورت گ يمعقول  يها تالش ديبا ش،ينسبت به حق دارنده درخصوص غرامت مورداشاره در بند پ يشداوريبدون پ: 2، بند 4ماده  

امر با  نيكه ا يكار را انجام داده، موظف به پرداخت غرامت شود، در صورت نيا ياز و كه قبل يگريفرد د ايرا به دارنده منتقل كرده  يفرهنگ ءيش

   .ادعا در آن مطرح شده است، مطابقت داشته باشد هك يقانون كشور

5

اهد ، بدون پيشداوري نسبت به حق مدعي جهت اعاده آن از هر شخص ديگري صورت خوعنداللزومپرداخت غرامت به دارنده شيء توسط مدعي،  

  . گرفت



   ياموال فرهنگ يرقانونيمبارزه با انتقال غ

٣٦

طور  توانسته بداند كه شيء به مينه منطقاً  دانسته و ميشيء در هنگام تملك آن نه  ةدارند كه

غيرقانوني صادر شده است
1

.  

دارنده از صدور غيرقانوني شيء فرهنگي اطالع داشته يا به طور معقول  اآي اين كه براي تعيين.2

توانسته اطالع داشته باشد يا خير، شرايط تملك شيء مورد توجه قرار خواهد گرفت، از  مي

جمله فقدان مجوز مورد نياز براي خروج شيء كه طبق قانون كشور درخواست كننده صادر 

شود مي
2

.

:خاطر داشت كهدر حالت كلي تر بايد به .3

توانند در خصوص جايگزين كردن غرامت به توافق برسند ميطرفين . الف
3

  ؛

ماده هزينه بازگرداندن شيء فرهنگي بدون پيشداوري نسبت به حق كشور  اين برطبق. ب

از هر شخص ديگر بر عهده آن كشور است  ها درخواست كننده براي اخذ هزينه
4

  ؛

پيشين از وضعيت بهتري برخوردار نيستدارنده كنوني نسبت به دارنده  .ج
5

.  

  

قانوني زير تسهيل  هاي  از جمله اهرم هماهنگ  المللي بينقانوني  هاي  توسط اهرم  ها كنوانسيون اين فعاليت) 7

  :شود مي

پايگاه اطالعاتي اشياي فرهنگي مسروقه را در دسترس عموم قرار داده است لاينترپو .الف
6

  ؛

كرده  ايجاد  تي قوانين حقوقي ملي در زمينه محافظت از ميراث فرهنگيپايگاه اطالعا يونسكو .ب

است
7

  ؛

گواهي صدور براي اشياي فرهنگي تدوين  ي جهتالگوييونسكو و سازمان جهاني گمرك . ج

و استفاده تصويب مورد توانند آن را مالحظه و تمام يا بخشي از آن را  ميكه كشورهاي عضو   اند كرده

  .قرار دهند

                                                
1

  .1، بند6ماده  

2

  2.، بند 6ماده  

3

 يبه جا تواند يرا به كشور درخواست كننده بازگرداند، در صورت توافق با آن كشور، م يفرهنگ ءيكه قرار است ش يفرهنگ ءيش ةدارند: 3، بند 6ماده  

  �را انتخاب كند رياز موارد ز يكيغرامت 

  ايرا حفظ كند؛  ءيش تيمالك - الف

كه ساكن كشور درخواست كننده بوده و  ديمنتقل نما يبالعوض به انتخاب خود، به شخص ايرا در برابر پرداخت وجه  تيمالك - ب

   .الزم را ارائه كند  يها ضمانت

4

  4، بند 6ماده  

5

يگر به طور بالعوض به دست آورده، طريق توارث تملك كرده يا به گونه اي د او ازدارنده شيء نبايد نسبت به شخصي كه آن شيء را از: 5، بند 6ماده  

  .باشد جحان داشتهر

6

  /http://www.interpol.int: نگاه كنيد به 

7

   www.unesco.org/culture/natlaws:نگاه كنيد به 


