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 چکیده

 شود، مطرح یفرهنگ راثیم مورد در یوقت مالک توسط اموال در تصرف حق و تیمالک

 در مستتر یعموم و یفرد عدبُ دو چراکه. کندیم جادیا یاریبس یعمل و ینظر یهاچالش

موجب  یستینبا تیو حق مالک کرد جدا گریکدی از یسادگبه توانینم را یفرهنگ راثیم

 یکی یمل آثار فهرست در ثبت. شود یعموم یمعنو تیحقوق مثل حقوق مالک ریسا ینابود

 هاتیمحدود میتنظ موجبات که است یخیتار یفرهنگ آثار از حفاظت و یتیحاکم یهاروش از

فهرست، شناخته  نیبا قرار گرفتن در ا یاثر مل کی عملا . سازدیم فراهم را هاتیحما کنار در

 یمجوزها و یقانون یمجار از یستیبا دهد رخ آن مورد در است قرار که یاتفاقات و گرددیم شده

 مردم اریاخت در یفرهنگ راثیاز م یکه بخش قابل توجه جهت آن از اما. ردیگ صورت یرسم

 مانع و کاربرد فاقد یخصوص مالکان یبرا شده جادیا یهاتیمحدود است، یدولتریغ بخش و

اعتراض و  ها،ثبت از خروج یبرا مالکان یهاروش از یکی. استهییدارا از منفعت کسب

 یاساس قانون( 173) یکصدوهفتادوسوماست که طبق اصل  یعدالت ادار وانیبه د تیشکا

 یخصوص بخش به نسبت یدولت بخش اقدامات و ماتیتصم از یناش یدعاو به یدگیرس مرجع

تا  .گرددیاقامه م یدر محاکم عموم یبخش خصوص هیدولت عل یکه دعاو یدر حال .است

صادر شده  یخروج از ثبت فهرست آثار مل یبرا یعدالت ادار وانیحکم د 85، 1399سال 

شناسی جایگاه دیوان عدالت اداری در خروج آثار سیبآ

 تاریخی و فرهنگی از فهرست آثار ملی ثبت شده
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 شیپ از شیب را یفرهنگ راثیم حول یدالل و یسوداگر دیجد ریمس شدن است که خطر باز

 شدن دارتعرفه و یفرهنگ راثیم شتریب هرچه بیتخر و ینابود به که یموضوع. اندینمایم

 یمل آثار حفظ قانون دو در یدیکل رادیا سه که داد نشان هایبررس. انجامدیم ثبت از خروج

 تا است الزم نیبنابرا. استهثبت از خروج نیا یاصل درگاه 1352 یمل آثار ثبت و 1309

 سلسله دوره اختتام تا» دیبرطرف شود، ق سرعتبه 1309 یمل آثار حفظ قانون یشرع لئمسا

 تیاهم واجد یمل شئون ای یخیتار نظر از» دیشود و ق روزقانون به نیا (1)در ماده  «هیزند

 که است الزم نیهمچن. شود یسازشفاف 1352 یمطرح شده در قانون ثبت آثار مل «بودن

 حضور با و یعلن ورتصبه یمل آثار ثبت از خروج مورد در یادار عدالت وانید جلسات

 بر یعموم نظارت نهیزم جلسات نیا در یعموم یهارسانه و شود برگزار ربطیذ کارشناسان

 . سازند فراهم را یفرهنگ راثیم

 

 مقدمه

 ملأت یبرا است یامکان و ندگانیآ یبرا گذشتگان از ارزش با است یثروت ،یفرهنگ راثیم

 تیاهم و ارزش تا شده موجب راثیم نیا بودن نیگزیرجایغ. آنها سرگذشت در تدبر و

 ،ییشناسا یبرا مرسوم یهاروش از یکی. باشد انکار رقابلیغ آثار نیا حفظ و نگهداشت

 کشور یمل یهافهرست در آنها ثبت ،یفرهنگ راثیم از حفاظت و دادن قرار تیحما تحت

 راثیم حفاظت یزیربرنامه یبرا است یامقدمهها فهرست نیدر ا گرفتن قرار لذا .است

 یتیبااهم بخش و ندارد قرار هادولت اریاخت در یفرهنگ آثار نیا تمام که جهت آن از. یفرهنگ

 یخصوص تیمالک و یعموم تیمالک حق دو همواره است، یخصوص بخش و مردم تملک در
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 یهاتیمحدود با آثار ثبت واسطهبه که بناها نیا یخصوص مالکان. اندگرفته قرار هم مقابل در

رفع مسائل خود،  یو برا ندیآیم حساببه یاصل دگانیدانیز شوند،یم روهروب یتیحاکم

که توسط  کندیرا طلب م یو الزامات ازهاینشیپ ،یثبت آثار حفاظت. زنندیم اقدام به دست

. شوندیاعمال م یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارتخانه م یتیتسلط حاکم

خود  یهاتیباره موجب شده تا مالکان شکا نیو دولت در ا یمالکان خصوص نیاختلفات ب

 یکصدوهفتادوسومطبق اصل  یعدالت ادار وانیارجاع دهند. د یعدالت ادار وانیرا به د

 به نسبت مردم، اعتراضات و تظلمات ات،یشکا به یدگیرس منظوربه یاساس قانون( 173)

 نهاد نیا. است شده سیتأس هیئقضا قوه نظر ریز یدولت یهانامهنییآ با واحدها ای نیمورأم

 نظر چند به استناد با و یعموم حقوق به یخصوص حقوق دادن تیاولو با موارد یبرخ در

 از خروج به یأر باره، نیا در ابهامات وجود و موجود نیقوان مورد در نگهبان یشورا یدیکل

 یهاارزش و تیهو به و است یخصوص تیمالک تحت که یراثیم اموال یانیب به. اندداده ثبت

 اطلعات براساس. رندیگیم قرار بیتخر معرض در احکام نیا واسطهبه شده، ممزوج یعموم

 ترخطر بزرگ 1.است شده خارج یمل آثار فهرست از اثر 85 وانید نیا حکم با تاکنون، موجود

 سوداگران توسط یمل آثار ثبت فهرست از خروج راه شیگشا و شدن مکشوف موضوع، نیا در

 به بلندمدت در که یموضوع. است یفرهنگ راثیم حول یدالل یریگشکل و وسازساخت

 خواهد یمنته یراثیم یبناها در وسازساخت شدن ممکن و ثبت از خروج شدن دارتعرفه

 یهانیزم ورود و ثبت از خروج یبرا یخصوص مالکان شتریب هرچه قیتشو که یخطر. شد

 کشور یروستاها و شهرها شدن یته با و کندیم ممکن را وسازساخت چرخه به بناها نیا

 به یستیبا موضوع نیا به نگاه. است همراه یعموم حقوق یانگاردهیناد و یفرهنگ راثیم از

                                                 
دیوان عدالت اداری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اندیشی بر صورتجلسه هممبتنی .1

 .200/55622/250به شماره  2/12/1399در مورخ 
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 و اموال از یخصوص مالکان انتفاع حق به توجه اول. دهد رخ جنبه دو انیم عادالنه شکل

 یفرهنگ راثیدوم نگهداشت و حفظ م ط،یتسلآزادانه طبق قاعده  صورتبه خود یهاییدارا

 و قاعده الضرر.  یاساس قانون( 40) چهلمطبق اصل  یو منافع عموم ندهیآ یهانسل یبرا

است  ترین مسائل حفظ میراث فرهنگیکلیدیبنابراین موضوع خروج از ثبت، یکی از 

یت دیوان عدالت که بایستی مورد بررسی و توجه قرار گیرد. در این باره اقداماتی که به فاعل

راهکاری  آید. لذا اتخاذمی حسابترین موارد بهاداری در حال رخداد است، یکی از کلیدی

ان عدالت ی و صنایع دستی، دیوبرای تنظیم روابط بین وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگر

مومی عاداری و مالکان خصوصی آثار ثبتی با توجه به منافع مشروع دوجانبه خصوصی و 

 رسد. می نظرالزم به

 

 ثبت آثار ملی از دیدگاه حقوق اداری ایران

حفاظت از میراث ملموس و ناملموس یکی از حقوق فرهنگی جوامع است که برعهده 

دار در موضوع مالکیت یکی از اقدامات محدودکننده و سابقه 1.دولت گذاشته شده است

هرچند مطابق قانون حفظ آثار ملی مصوب  2.میراث فرهنگی، بحث ثبت آثار ملی است

، حق مالکیت یا تصرف مالکان خصوصی که اموال آنها در فهرست آثار ملی ثبت 1309

                                                 
( میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 15( اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده )27ماده )« 1»بند  .1

( قانون خدمات 8ماده )« ط»و « ز»د ، بن1972و کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 
که صیانت از هویت ایرانی، اسالمی و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور  1386کشوری مصوب 

 حاکمیتی و تکالیف دولت دانسته است.

(، حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی، فصلنامه 1399بیژن عباسی، ) .2

 .38-11نوین حقوق اداری،  علمی پژوهشی
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بایستی  .واگذاری، مرمت و..اما آنها در موارد دیگری مثل  ،شده به قوت خود باقی است

 زیر نظر دولت دست به اقدام زنند.

 4،یکجانبه 3،موردی 2،بیرونی 1،ثبت اثر در فهرست آثار ملی ایران یک عمل اداری

بحث در مورد ثبت آثار ملی را بایستی از دو جنبه ورود به  7.است 6و اسقاطی 5غیرترافعی

ه یک اثر در فهرست ملی قرار گیرد، دو و خروج از ثبت مورد بررسی قرار داد. برای آنک

 تعیین شده است.  «شکلی»و  «ماهوی»شرط 

به اعتراض احتمالی  8ترین موضوع دادن اخطار به مالک و رسیدگیاز نظر شکلی مهم

وی در مهلت تعیین شده است. بنابراین شروع مرحله ثبت با اعلم یا اخطار به مالک 

شود. بنابراین نبود مستنداتی که نشان دهد اخطار به مالک رسیده است موجب می تعریف

 ایجاد نقص ماهوی در فرایند ثبت خواهد شد. 

اثر  همچنین از نظر ماهوی، توجه به قیود مطرح شده در قوانین که ارزشمندی یک

 جودکند، مورد توجه است. در این مقوله دو جنبه ومی برای ثبت در فهرست مشخصرا 

 1309صوب مدر قانون حفظ آثار ملی  «تا اختتام سلسله زندیه»دارد که یکی از آنها قید 

ثار ملی واحده قانون ثبت آدر ماده «دارا بودن اهمیت تاریخی یا شئون ملی»و همچنین 

 رفت. گاست. بحث و بررسی این دو قانون در ادامه مورد توجه قرار خواهد  1352 بمصو

                                                 
گردد. در اینجا اداری بودن به اقداماتی که وزارتخانه چراکه توسط مراجع قضایی و مجلس انجام نمی .1

 دهد اطالق شده است.میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام می

 زیرا بر حق مالکیت اشخاص اثرگذار است. .2

 گردد.دولتی نمی چون مشمول قواعد مربوط به مقررات .3

 داد نیست.راز این جهت که قرا .4

 شود.ی مراجع اختصاصی اداری محسوب نمیأچون ر .5

 دهد.    چون اعمال حقی را ساقط و یا کاهش می .6

 .«ه، پژوهشگاه قوه قضائی4/3/1392نشست با موضوع میراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري، » .7

 17/10/1392در تاریخ  92ف//680شورای نگهبان طی نامه شماره مجمع مشورتی فقهی مطابق نظر  .8

 یکاف نیکردن به اعتراض مالک یدگی، تنها رس1309مصوب  یقانون راجع به حفظ آثار مل (3در مورد ماده )
 مالکین مدنظر قرار گیرد. تیجلب رضا یستیو با ستین
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وزارتخانه  یبرا وکرده  سکوتدر مورد جنبه خروج از ثبت، قانونگذار تا به حال  اما

 عمل امکان نیبنابرا. است نکرده یقانون فیتکل ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم

 در هرچند. ندارد وجود استرداد ای لغو مثل ینیعناو تحت الذکر،فوق فهرست از آثار خروج

 خارج ثبت از خودخودبه صورتبه اثر زلزله، مثل یاتفاق واسطهبه یثبت موضوع ینابود صورت

 یموضوع آن مورد در گرید و است شده روهروب مشکل با اثر حضور و وجود کهچرا ؛شودیم

 سازوکار به ازین شود، خارج یمل آثار فهرست از یاثر باشد قرار اگر اما. ستین طرح قابل

 از خارج یمرجع توسط صیتشخ حصول ممکن، ریمس تنها حاضر حال در. است ییمجزا

 صیتشخ در که شود معلوم اگر. است یدست عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ راثیم وزارتخانه

 توسط شده انجام یادار عمل داده، رخ یاشتباه مذکور وزارتخانه توسط ثبت ندیفرا ای

 یادار عدالت وانید توسط و ییقضا یبازنگر قیطر از اقدام نیا. است ابطال قابل وزارتخانه

گزارش موضوع خروج از  نیدر ا 1.گرفت خواهد صورت نهاد نیا یریگشکل فلسفه بریمبتن

است،  یفرهنگ راثیبه م یاحتمال یهابیمسبب آس کهمورد نظر است، چرا یثبت آثار مل

 که نگهبان یشورا مدنظر مسائل کنار در یادار عدالت وانید از وارده راداتیادر ادامه 

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد شده، ثبت از خروج یبرا حکم صدور موجبات

  

                                                 
 .1389، مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت .1
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 بررسی وضع موجود

 آثار خارج شده از ثبت

دستگاه  عنوانبه دستی صنایع و گردشگریفرهنگی، میراث وزارت از دریافتی هایگزارش بنابر

پرونده ثبتی در دیوان  87متولی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در سطح ملی و جهانی تاکنون 

 یقطع یأمورد از آنها با صدور ر 85دو دهه اخیر طرح شده است حکم  در کهعدالت اداری 

 تهران، رضوی، خراسان هایاستان بین این در. اندشده مواجه ثبت از خروج برمبنی دیوان

 .اندداشته را ثبت از خروج تعداد بیشترین ترتیببه گیلن و فارس اصفهان، شرقی، آذربایجان

 

 1399تعداد اثر خارج شده از ثبت ملی با حکم دیوان عدالت اداری تا پایان سال  .1 جدول
 ثبت از شده خارج اثر تعداد استان نام ثبت از شده خارج اثر تعداد استان نام

 8 شرقیبایجان آذر 19 رضوی خراسان

 2 کرمان 3 جنوبی خراسان

 2 سمنان 4 غربی بایجانآذر

 7 فارس 1 مازندران

 14 تهران 5 گیلن

 2 البرز 1 اردبیل

 1 قم 1 گلستان

 1 بوشهر 1 ایلم

 2 خوزستان 3 همدان

 1 هرمزگان 2 کرمانشاه

 1 یزد 5 اصفهان

 87: ثبت از شده خارج آثار كل مجموع

 (است نشده صادر نهایی رأی هنوز موارد این از مورد دوبرای )قابل ذکر است که 
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خیر اقابل توجه اینکه غالب آثار خارج شده از فهرست ثبت ملی در دو دهه  نکته

 صعودی داشته است.  یندیافر روند این وبوده 
 

 برای خروج از ثبتایرادات اصلی دیوان عدالت اداری 

عدالت اداری در مورد ابطال مراحل ثبت ملک از فهرست آثار ملی و احکام صادره دیوان 

رد تصمیم وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد ثبت آثار تاریخی 

رتکرار از جنس ماهوی است. یک مورد آن مرتبط با نظریه مستند به سه مورد پُ عموماا

است که به تفصیل  1309ملی مصوب شورای نگهبان در مورد قانون حفظ آثار  6076

در مورد قانون حفظ آثار ملی  «عدم ارائه دلیل کافی»بررسی خواهد شد. دو مورد دیگر به 

  1.مربوط است 1352و قانون ثبت آثار ملی مصوب  1309
 

 سه ایراد اصلی وارده از دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت. 2جدول 
 شرح عنوان وارده راداتیا شماره

1 
 مورد 6076 هینظر

 نگهبان یشورا 17/7/1361

 آثار حفظ قانون بودن ریمغا

 شرع با 1309 مصوب یمل

 با مرتبط یشرع اصول قانون نیا

 .است نکرده تیرعا را یخصوص تیمالک

 یکاف لیدل ارائه عدم 2
قانون حفظ آثار  (1)ماده  شمول

 1309مصوب  یمل

 انیپا از شیپ یبناها دادن قرار مبنا

 هیزند سلسله

 یکاف لیدل ارائه عدم 3
 آثار ثبت قانون واحدهماده

 1352 مصوب یمل

 نأش ای یخیتار نظر از تیاهم واجد

 .ستین یمل

 نگارندگان.مأخذ: 

                                                 
های صادره برای خروج از ثبت، عدم رعایت یأالبته مطابق نظر نمایندگان دیوان عدالت اداری در مورد ر .1

ل محرز نشدن ابالغ اطور مثسازوکارهای اجرایی ثبت آثار که در قانون مشخص شده موضوع بحث است )به
ست و سازوکار رفع آن مشخص گونه از ایرادات از جنس شکلی اجهت که این به مالک اثر فرهنگی(. اما از آن
اندیشی دیوان عدالت اداری و وزارت بر صورتجلسه همنخواهد گرفت. مبتنی است در اینجا مورد بررسی قرار

 .200/55622/250به شماره  2/12/1399میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورخ 
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 1309ب مصو ینگهبان به قانون حفظ آثار مل ینظر شورا واسطهکه به اول رادیامورد  در

واهد شد. بحث خ یمل آثار حفظ قانون به نگهبان یشورا یاصل رادیا عنوانبا  ییدر بخش مجزا

به  یستیاشد، باقرار داده ب ینگهبان قانون اساس یبنا را نظر شورا یعدالت ادار وانیاما اگر د

. در ماده دیتوجه نما زیشورا ن نیتوسط ا 1367 یفرهنگ راثیقانون اساسنامه سازمان م دییأت

ـ  یفرهنگ رمنقولیغ و منقول ارزشمند آثار ثبت سازمان، ششم فهیوظ اساسنامه نیا قانون( 3)

 انونگذارق هم نیبنابرا. است شده عنوان ربطیذ یهافهرست و یمل آثار فهرست در کشور یخیتار

 قرار دیکأت مورد را سازمان نیا توسط یمل آثار فهرست جادیا موضوع قانون، یشرع ناظر هم و

 نیا لشمو است، نکرده یدولت اموال کردن فهرست بر یدیکأت چیه آنکه واسطهبه و اندداده

 دیکأت نیبنابرا. است شده گسترده یخصوص و یدولت تیمالک در ارزشمند آثار یتمام به قانون

در  6076 هیطبق نظر 1309خوانده شدن قانون مرجع سال  یرشرعیبه غ یعدالت ادار وانید

 بحث دارد.  یجا 1361سال 

 دوم رادیاشناخته شده است.  «یکاف لیعدم ارائه دل» نیوارده با عناو گرید رادیدو ا اما

مربوط  1309 یدر مورد شمول ماده اول قانون راجع به حفظ آثار مل یکاف لیبه عدم ارائه دل

است، به اموال  نشده شناخته یمشکل شرع ینگهبان دارا یارماده که از نظر شو نیا 1.است

احداث شده باشد.  رانیدر ا هیاشاره دارد که تا اختتام دوره سلسله زند یرمنقولیمنقول و غ

 سلسله دوره اختتام تا یزمان بازه به یبررس مورد اثر دهد نشان که یاداشتن ادله نیبنابرا

 مصوب یمل آثار ثبت قانون واحده ماده مطابق هرچند. است بحث مورد است، مرتبط هیزند

 واجد یمل شئون ای یخیتار نظرکه از  یرمنقولیغ آثار و شده حذف مذکور یزمان دیق 1352

                                                 
مملکت ایران احداث  کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ـ (1)ماده  .1

توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت می را این قانون (13) شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده
 د.باشتحت حفاظت و نظارت دولت می كه
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  1قابل ثبت خواهند بود. 1309 یطبق قانون حفظ آثار مل شوند،یشناخته م تیاهم

واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب عدم ارائه دلیل کافی در مورد ماده ایراد سوم

طور ن ملی بودن اثر اشاره دارد. همانأاست که به واجد اهمیت از نظر تاریخی یا ش 1352

تنها به بازه زمانی ساخت اثر و محل اثر اشاره داشت که  1309که گفته شد قانون سال 

کارشناسی در مورد آن کار پیچیده و تفسیرپذیر نیست. اما در قانون ثبت آثار ملی مصوب 

واجد اهمیت بودن یک اثر از جنبه تخصصی و کیفی نیز ایجاد شده است. اینکه  13522

به چه معنایی است و اینکه فرد اظهارنظرکننده در این باره  دقیقاا  لین مأنظر تاریخی یا ش

لزوم انجام کارشناسی تخصصی که چه کسی است، نامشخص و مبهم است. بدون شک 

 سبک آن آشنا باشد مشهود است. هم معماری و  3،هم به بناهای تاریخی

 

 ایراد اصلی شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی

 واسطه آن امکان خروج از ثبت را ممکنیکی از موارد کلیدی که دیوان عدالت اداری به

است. این قانون که اولین و  1309نمود، ایراد شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی می

 جهت که گفته گیری فهرست آثار ملی است از آنقانون در مورد شکلترین ایپایه اساساا 

شود مبانی شرعی را رعایت ننموده، دچار تزلزل است. جدول زیر شرح مختصر از می

  جلسات شورای نگهبان در مورد این قانون است.

                                                 
 ماهآبان مصوب ملی آثار حفظ قانون مشمول آثار بر عالوه شودمی ادهد اجازه فرهنگ وزارت به ـ واحدهماده .1

 پیدایش یا ایجاد تاریخ از صرفنظر باشد، اهمیت واجد ملی شئون یا تاریخی نظر از که را غیرمنقولی آثار 1309
 مذکور آثار. برساند ثبت به مزبور قانون در مذکور ملی آثار عداد در هنر و فرهنگ عالی شورای تصویب با آن
 .بود خواهد ملی آثار به مربوط مقررات و قوانین کلیه مشمول ماده این در

 .همان .2

مرتبط با کارشناسی بناهای دوره قاجار و پهلوی است، چراکه بناهای پیش  موضوعات مورد بحث عموما   .3

 اند.ثبت یا تعیین تکلیف شده از آن عموما  
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 مورد قانون حفظ آثار ملی  . مستندات موجود از شورای نگهبان در3جدول 
 توضیحات )منبع( عنوان

فقهای  17/7/1361جلسه 

 6076 هیو نظر شورای نگهبان
 .استنظر مغایر موازین شرع همول قانون نسبت به املك شخصی بش

 21/12/1392جلسه  مشروح

 فقهای شورای نگهبان

ین شود برای رفع اگفتند میآقا ]= مقام معظم رهبری[ هم می: یجنت یآقا

فرهنگی  از قبیل اینکه مثلا سازمان میراث حلی عملی پیدا کرد؛اشکاالت راه

عنوان یک این املك یا اشیای ملی را از مالکان آنها بخرد. ایشان این را به

 .حل بیان کردندراه

 تاریخ 92ف//680 شماره نامه

17/10/1392 

 نهاآ در تصرف و مردم املك مورد در دولت کردن مکلف: دوم ماده به رادیا

 به ضرر موجب تواندیم مردم املك یسینوفهرست ضمناا. است شرع خلف

 .شود متیق کاهش و ملک

 لبج یستیبا و ستین یکاف مالکان اعتراض به یدگیرس:  سوم ماده به رادیا

 .شود لحاظ مالکان تیرضا

 .است رعش خلف دولت به مال اعلم به مالکان کردن الزام: چهارم ماده به رادیا

 مورد رد دولت اقدامات از ممانعت عدم به مالکان اجبار: مپنج ماده به رادیا

 .است شرع خلف یخصوص ملک

 20/1/1393 جلسه مشروح

 نگهبان یشورا یفقها

 و یفرهنگ راثیم سازمان با جلسه به وابسته مورد نیا در یریگمیتصم

 .ردیگ قرار دستور در قانون اصلح تا شد یگردشگر

 .نگارندگانمأخذ: 

 

 دهدیم نشان یمل آثار ثبت قانون مورد در نگهبان یشورا مکاتبات و جلسات مشروح

 جلب مسیمکان بودن نامشخص ،یمل فهرست در یخصوص مالکان آثار ثبت تیماه که

 نیمالک نکرد محدود نیهمچن و مال اعلم به نیمالک کردن الزام قانون، در نیمالک تیرضا

 جلسه به توجه با البته. است قانون نیا به وارده راداتیا از خود ییدارا حول اقدامات انجام به

 یگرگردش و یفرهنگ راثیم سازمان با جلسه یبرگزار به شورا نیا میتصم و 20/1/1393

موضوع  نیکه ا گرددیبودن مسائل وارده مشاهده م ریپذاصلح قانون، نیا بیمعا رفع یبرا

 . است مانده یباق مسکوت
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جعفری  و مبتنی بر فقه پویای ،با تبیین دقیق موضوع از منظر فقیهی رسدنظر میبه 

 ل بیش گفته پیدا کرد.ئتوان راهکارهای مناسبی برای حل مسامی

 

 بحث و بررسی

است و  تیبااهم و الزم مردم و دولت نیب ارتباط یسازوکارها در یادار عدالت وانید وجود

شده است. اما وجود  هیتعب رانیا یاسلم یعدالت در ساختار جمهور جادیا یسازوکار برا نیا

و  یخصوص تیموضوعات حال حاضر مالک نیتریاز چالش یکیابهامات موجب شده  یاپاره

 که یموارد یبررس. دهد رخ یمل آثار فهرست از املك خروج موضوع در یعموم تیمالک

 نبودن روزبه که دهدیم نشان اند،داده ثبت از خروج به یأر آن واسطهبه وانید قضات

 نیا رخداد عامل یکارشناس نظر به یوابستگ و یریرپذیتفس ،یشرع مشکلت ن،یقوان

 یهاارزش و منافع که یاموال مورد در طیتسل قاعده بر دیکأت که آنجا از. است تیوضع

 رقابلیغ یموجب ضررها یاز آن به مالک خصوص یبرداربهره کردن محدود و دارند یعموم

 دیکأبه آن ت زیو قاعده الضرر ن 1یقانون اساس (40) چهلمجامعه است و اصل  یبازگشت برا

 پرداخت ای دولت توسط یفرهنگ راثیم تملک یبرا ییسازوکارهاالزم است تا  2است، داشته

 شود.  یطراح ثبت به ورود واسطهبه مالکان به بنا ارزش کاهش یهانهیهز

دیوان عدالت اداری و  مابینای که فیاندیشیدر جلسه همتوجه اینکه قابل نکته 

                                                 
 .تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدکس نمیهیچ .1

زدایی وه تعارض(، واکاوی شی1397سیدابراهیم حسینی، محمدعلی راغبی و محمد نوذری فردوسیه، ) .2

میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه حکومت اسالمی 
 دبیرخانه شورای نگهبان.
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از ثبت آثار  های خروجگردشگری و صنایع دستی با موضوع پرونده وزارت میراث فرهنگی،

رسیدند که قاتی افبرگزار گردید طرفین به تو 2/12/1399فرهنگی که در تاریخ  ـتاریخی 

مل و تدبر بیشتر به حل این چالش أهای موضوع را لحاظ کرده و با تبتوانند حساسیت

 :ترین مواد مورد توافق به شرح زیر استبپردازند. مهم

یشتر های مالی و کارشناسی بمنظور تملک یا مساعدتاقدامات الزم به شد مقرر .1

وزارت  کیت خصوصی در دستور کارآثار ملی دارای مال یجهت حفظ و احیا و مرمت و احیا

ر دگردشگری و صنایع دستی با توجه به قوانین و مقررات موجود و  میراث فرهنگی،

 چارچوب اعتبارات مصوب قرار گیرد.

 به رسمی ایابلغیه طی دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت شد مقرر. 2

 ستاد با ار کامل هماهنگی آثار، خصوصی مالکان شکایت صورت در نماید تکلیف تابعه کل ادارات

 .نماید جتنابا وزارت ستاد با هماهنگی بدون دفاعیه لوایح ارسال از و برساند انجام به وزارت

گردشگری و صنایع دستی طبق دستورالعمل  مقرر شد وزارت میراث فرهنگی،. 3

به  آثار ملی نسبتیند ثبت ادر فر 9/7/1398مورخ  22089/982100ابلغی به شماره 

 ار دهد.ملحظات مالکین را مدنظر قر المقدور،رسیدگی به اعتراض مالکان اقدام و حتی

گردشگری و  وزارت میراث فرهنگی، صورتجلسه، «3»مقرر شد با رعایت بند . 4

های ستصنایع دستی در اعلم ثبت املك تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی یا فهر

 نگی،یید مقام عالی وزارت میراث فرهأبات شورای ملی ثبت آثار را با تمصو ربط،ذی

یوان عدالت ربط و مالک/ مالکان اثر ابلغ نماید و دگردشگری و صنایع دستی به مراجع ذی

قانون  (10)در این خصوص مستند به ماده  اداری شکایت احتمالی مالکان خصوصی آثار را

 مورد رسیدگی قرار دهد.  الت اداریتشکیلت و آیین دادرسی دیوان عد

 و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت ثنای سامانه اداری عدالت دیوان شد مقرر. 5
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 شکایات ابلغ هرگونه که نماید مرتبط نحویبه اداری عدالت دیوان سامانه با را دستی صنایع

 . شود ارسال نیز تهران در مستقر وزارت ستاد ثنای به وزارت، استانی کل ادارات به

لی مهایی که موضوع آن درخواست خروج از ثبت آثار مقرر شد در مورد پرونده. 6

ستاد وزارت  تا نمایندگان و کارشناسان باشد دیوان عدالت اداری شرایطی را فراهم آوردمی

های فنی و ه حضوری دفاعیهئگردشگری و صنایع دستی نیز امکان ارا میراث فرهنگی،

 مند گردند.اثر بهره تیحقوقی از تثب

 یدست صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت ازسوی الزم اقدامات شد مقرر. 7

 به توجه اب نیز و گیرد صورت ثبت احکام و آثار ثبتی پرونده در ثبت معیارهای تبیین برای

 اصرمع معماری میراث ثبت حوزه در ویژهبه موضوع این مصادیق و هاشاخص تعیین اینکه

 نظارت از اداری عدالت دیوان محترم شعب گردید مقرر باشد،می خود ویژه کارشناس دارای

 .دنمای استفاده آثار تاریخی تیاهم و ملی شئون احراز برای وزارت ستاد کارشناسی

ر ملی و های قانونی در حوزه ثبت آثاو رفع ابهامها منظور پوشش خألمقرر شد به. 8

ت اداری روزآمد نمودن قانون جامع ثبت آثار با هماهنگی دیوان عدال ربط،های ذیفهرست

 گردشگری و صنایع دستی قرار گیرد.  در دستور کار وزارت میراث فرهنگی،

رو به  تواند مثبت ارزیابی شده و گامیتوافقات صورت گرفته در نشست فوق میهرچند که 

به سلیقه و منش  آور نبوده و قائمفقات الزاملکن این توا ،جلو برای حل و مدیریت این موضوع باشد

 فع نماید. های این حوزه را مرتتواند چالشای نمیصورت ریشهمدیریتی افراد است و عملا و به
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 هاپیشنهاد

 قانونی هایپیشنهاد

  ییدات شرعی أنیاز به بررسی، روزآمدی و دریافت ت 1309قانون حفظ آثار ملی مصوب

 شود. قانونی خارج تا از خأل از شورای نگهبان دارد

  بایستی از اختتام دوره  1309قانون حفظ آثار ملی مصوب  (1)قید ذکر شده در ماده

روز شدن این قید در هر دوره و لزوم به 1سلسله زندیه به انتهای پهلوی اول تغییر نماید

 ساله ذکر شود.20

  قانون راجع به حفظ آثار ملی برای الزام وزارتخانه میراث  (3)الحاق تبصره به ماده

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد مشخص کردن سازوکار رسیدگی به شکایات 

گیری کمیته رسیدگی و ترکیب اعضای ب رضایت مالکین خصوصی و نحوه شکلو جل

 ی و ناظر، سه ماه پس از تصویب الحاق تبصره. أدارای ر

 واحده قانون ثبت آثار سازی قید مادهه یا تصویب قانون جدید جهت شفافالحاق تبصر

را  «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت» پذیرمتن تفسیرتا تکلیف  1352ملی 

 مشخص کند. با توجه به کار کارشناسی انجام شده در وزارتخانه میراث فرهنگی،

 «ت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقولمعیارهای ثب»توان از می گردشگری و صنایع دستی،

                                                 
عنوان میراث فرهنگی یا چراکه مبنای قانون قبلی برای اعالم زمان و همچنین شناختن یک دارایی به .1

باشد. همچنین در جمهوری اسالمی ایران اریخ ساخت آن اثر میسال از ت 100 عتیقه، گذشتن حدودا  
رآنی و روایات، پندآموزی و عبرت گرفتن از میراث فرهنگی در اولویت از سایر موارد قرار دارد و قبر آیات مبتنی

 برخالف دوره پهلوی اول که قصد ضمنی بر نابودی و حذف آثار دوره قاجار در قانونگذاری وجود داشت، میراث
 آید.حساب میهای بااهمیت نظام جمهوری اسالمی بهفرهنگی و حفظ آن از اولویت
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 1.باره استفاده کرد در این 12/12/1399ابلغی 

  ری مصوب قانون تشکیلت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادا (64)الحاق یک تبصره به ماده

عبارتی در های میراثی. بهیند رأی دیوان درخصوص پروندهاجهت علنی بودن فر 22/9/1390

رای بهای مطروحه شکایات واصله به دیوان عدالت اداری نظیر درخواستکه موضوع  صورتی

ست جلسات اخروج از ثبت آثار ملی و... از حیث حقوق عامه دارای جنبه عمومی باشد، ضروری 

ربط و نمایندگان صورت علنی و با حضور کارشناسان ذیبررسی موضوع در شعبات دیوان به

دوی و بمربوطه انجام پذیرد. آرای صادره در مراحل  های تخصصیقانونی مراجع و کمیسیون

  ها به اطلع عموم رسانده شود.بایست از طریق رسانهتجدیدنظر می

 

 اجرایی هایپیشنهاد

 ای آثار ملی در اقدامات الزم برای تملک یا مساعدت مالی و کمک به جهت حفظ و احی

خانه میراث فرهنگی، تبرای این موضوع وزار 2.دولتی صورت گیرداختیار اشخاص غیر

انتقال حق توسعه میراث »شود تا با افتتاح صندوق می گردشگری و صنایع دستی مکلف

قانون برنامه  (98)ماده  «ب»مین مالی آن طبق بند أو پیشنهاد سازوکارهای ت «فرهنگی

                                                 
اسالمی را لحاظ ـ  های ایرانیمصداق پرداخته که هم جنبه 20معیار و  15این معیارها از دو زاویه به ارائه  .1

 کرده و هم موضوعات تخصصی میراث فرهنگی را در خود دارد.

 راثیم وزارتخانه ران،یا یاسالم یجمهور توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون( 98) ماده «ب» بند مطابق .2

 با را الزم اقدام یفرهنگ راثیم از انتیص و حفظ منظوربه است موظف یدست عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ
 مرمت و حفاظت ،یمستندساز ،ییشناسا منظوربه ربطیذ یاجراي یهادستگاه ریسا یهماهنگ و یهمکار

 و یدست عیصنا یجهان یشهرها جادیا ،یعیطب راثیم( ناملموس و ملموس از اعم) یفرهنگ راثیم یمعرف و
 طبق را یجهان راثیم فهرست در ثبت و یرانیا تمدن و فرهنگ حوزه در زوال حال در یسنت یهنرها یایاح

به که شدند مکلف ییاجرا یهادستگاه ماده نیهم «الف» بند مطابق نیهمچن. دآور عملبه یسنوات بودجه
 ثبت رمنقولیغ و منقول آثار مرمت و حفاظت پژوهش، به مربوط یهانهیهز ،یفرهنگ راثیم از انتیص منظور
  .کنند نیتأم خود اعتبارات محل از یسنوات بودجه قالب در را ربطیذ یهافهرست و یمل آثار فهرست در شده
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 را انجام دهد.ششم توسعه، در جهت تملک یا کمک به مالکین آثار ثبتی اقدامات الزم 

  وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی الزم است، سازوکار پیگیری

نحوی ترتیب دهد تا فضای عادالنه و مستند برای شکایات مالکان در وزارتخانه را به

 1.پاسخگویی و جلب رضایت مالکان فراهم شود

 ن ملی را به مصوبه أای شتصویب آثار ملی دار 1352جهت که قانون ثبت آثار ملی  از آن

تا به حال این  9613سفانه از سال أمنوط کرده است و مت 2شورای عالی فرهنگ و هنر

شورا تنها یک جلسه برگزار نموده، پیگیری و برگزاری جلسات توسط وزارتخانه میراث 

 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اولویت است.

  ایجاد بستر یکپارچه برای تعامل بین وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

دادن این وزارتخانه  دستی با دیوان عدالت اداری در قالب سامانه ثنا در جهت در جریان قرار

 3.نسبت به شکایات احتمالی مالکان غیردولتی

 ردشگری و صنایع متمرکز شدن نظام حقوقی و دفاعیه وزارتخانه میراث فرهنگی، گ

دستی در ستاد مرکز وزارتخانه برای هماهنگی و تابعیت تمامی واحدهای تابعه استانی در 

 4.مورد شکایات احتمالی مالکان خصوصی با ستاد مرکزی وزارتخانه

 صورت تخصصی های ارجاع شده به دیوان عدالت اداری در مورد خروج از ثبت بایستی بهپرونده

ند و موضوعات مربوطه به شکلی نیست که از کارشناسان دادگستری گروه مورد بررسی قرار گیر

برداری نمود. لذا هر پرونده بهره ،برداریارزشیابی اموال منقول و نفقه یا گروه راه و ساختمان و نقشه

                                                 
غیردولتی در این مرحله صورت گیرد و تشکیل پرونده در هدف این است که جلب رضایت مالکان بخش  .1

 دیوان عدالت اداری کاهش یابد.

 مسئولیت این شورا پس از انقالب اسالمی به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شد. .2

مورد گردشگری و صنایع دستی نسبت به شکایات وارده در  سازی وزارتخانه میراث فرهنگی،برای آگاه .3

 خروج از ثبت.

ها و تقویت و انسجام قوای وزارتخانه در واسطه نبود نیروی کارشناس حقوقی کافی در سطح استانبه .4

 ها.پاسخگویی یکپارچه به شکایت
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( قانون دیوان 9مرتبط با خروج از ثبت بایستی دارای کارشناسان تخصصی مطرح شده در ماده )

شد که توسط ستاد وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب عدالت اداری با

 گیرند.پرونده در اختیار قضات دیوان عدالت اداری قرار می

 سازی عمومی نسبت به آن، برگزاری پذیر کردن فرایند خروج از ثبت و آگاهبرای نظارت

صورت حضوری )نه تودیع الیحه غیرحضوری( و علنی انجام شود و جلسات بایستی به

 ها الزامی است. حضور رکن شفافیت )خبرنگاران و اصحاب رسانه( در این دادگاه
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