
 

 پژوهشي) -فصلنامه حقوق اداري (علمي دو 
 1396 پائيز و زمستان، 13  ، شمارهپنجمسال 

 دادرسي اداري در حوزة ميراث فرهنگي غيرمنقول

  2دنوشاميرحسن شا؛  1منوچهر توسلي نائيني

 
 

 چكيده

رهنگي ـاريخي ـ فـبررسي، شناسايي، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول ت
به اينكه اقدام به ثبت اثر، خالق  عنايت با است. ازجمله وظايف قانوني سازمان ميراث فرهنگي

 از تصميمي اداري محسوب و يك موقعيت حقوقي است و آثار حقوقي را در پي دارد، لذا
نظريه شوراي  باشد. ديوان عدالت اداري مي تشكيالت و آيين دادرسي قانون 10 مصاديق ماده

نسبت به امالك شخصي  1309مبني بر مغاير شرع بودن قانون حفظ آثار ملي مصوب  نگهبان
توسط مقام  يل قانوني و عدم رعايت قانونه دالائ، عدم ارها و الحاقات بعدي آنو اصالحيه

 ابطالمواردي هستند كه قضات ديوان با استناد به آنها، تصميمات اداري را  هاداري از جمل
بر نفع  و به تبعِ آن نفع خصوصي مالكيت خصوصي صورت در رويه ديوان،به ايننمايند.  مي

عمومي (صيانت و ماندگاري مواريث فرهنگي و انتقال آن به آيندگان) ارجح دانسته شده است. 
گذار، مقام اداري و مقام قضايي ترتيباتي  نمايد تا قانون نگي ايجاب ميصيانت از مواريث فره

و » تسليط«اعد ومابين مالكيت خصوصي و منافع عمومي و در اصل بين قبينديشند تا في
 يك متأثر و متضرّر از ديگري نگردد. ، تعادل ايجاد نمايند تا هيچ»الضرر«

آثار تاريخي ـ مالكيت، تي و گردشگري، دسسازمان ميراث فرهنگي، صنايع واژگان كليدي:

 ديوان عدالت اداري. فرهنگي غيرمنقول، شوراي نگهبان،

 

                                                 

 tavassoli@ase.ui.ac.ir  گروه حقوق دانشگاه اصفهان . عضو هيأت علمي1
 )(نويسنده مسئول (خوراسگان)ن واحد اصفها ومي دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي دكتري حقوق عم .2
 hassan_shadnush@yahoo.com 

 

 

 02/08/1396 تاريخ دريافت:

 06/12/1396 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه

شود كه خارج از وجود ما تحقق ميراث فرهنگي ملموس يا مادي به مجموعه مظاهر مادي اطالق مي

ست، مانند هاي تاريخي و هنري بر آثار و مظاهر مادي مترتب امادي و فيزيكي دارد. بيشتر ارزش

توان ميراث فرهنگي ملموس ). بر اساس اين تعريف، مي9: 1388شهرها، بناها، اشياء و... (توحيدي، 

بندي نمود. ميراث و مادي را به دو دسته ميراث فرهنگي منقول و ميراث فرهنگي غيرمنقول تقسيم

اتاً قابل نقل و انتقال شود كه ذدسته از اموال فرهنگي ـ تاريخي اطالق ميفرهنگي غيرمنقول به آن

آيد به نحوي از محلي به محل ديگر نيستند و يا به واسطه عمل انسان به صورت غيرمنقول در مي

). سازمان 25: 1382كه نقل و انتقال آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل است (صمدي، 

نظور فراهم نمودن زمينه به مثابه سازماني دولتي، به م 1ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

توان ها ميتوسعه پايداري ميراث فرهنگي و گردشگري وظايف متعددي بر عهده دارد كه ازجمله آن

اشاره نمود. » ثبت آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول فرهنگي ـ تاريخي كشور در فهرست آثار ملي«به 

گردد و با عنايت به ماده تلقي ميسازمان » تصميمات اداري«االصول در زمره اي كه عليكارويژه

كه رسيدگي به تصميمات و  1392) قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 10(

اقدامات واحدهاي دولتي را در حدود صالحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري قرار داده، از مصاديق 

يخي ـ فرهنگي در فهرست آثار ملي يقينًا گردد. ثبت اثر تاردعاوي مردم در شعب ديوان محسوب مي

گونه آثار خواهد داشت. بديهي است تصميمات سازمان تأثيراتي را بر مالكيت مالكان خصوصي اين

ميراث فرهنگي در ثبت اموال غيرمنقول شهروندان در فهرست آثار ملي، حقوق مالكانه و مالكيت 

از، محدوديت در بازسازي، تعمير و خصوصي ايشان را از طريق ممنوعيت تخريب و ساخت و س

نمايد. از اين رو، سازمان ميراث فرهنگي به عنوان دستگاهي متولي مرمت و تغيير كاربري تحديد مي

دار است، در برابر مالكيت شخصي و حقوق كه وظيفه حمايت از منافع عمومي را در اين حوزه عهده

فهرست آثار ملي، تعارضي را بين قواعد  گيرد. به عبارتي، ثبت مال درخصوصي اشخاص قرار مي

نمايد. درباره تعارض قواعد تسليط و الضرر، محقق قمي (ره) ادله نفي ضرر تسليط و الضرر ايجاد مي

رو،  داند. از اينرا در همه موارد تعارض با قاعده تسليط، اقوي از آن دانسته يا به عبارتي حاكم مي

                                                 

 شود.ياد مي» سازمان ميراث فرهنگي«به دستي و گردشگري ، از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع. از اين پس جهت اختصار1
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بيني است و در عمل نيز شاهد صدور ز ديوان، امري قابل پيشخواهي شهروندان ادادخواهي و تظلم

بر ابطال تصميم مقام اداري، خروج آثار تاريخي ـ فرهنگي از فهرست مربوطه و به آراي متعدد دالّ

 ايم. نفع مالكان خصوصي بوده

جستار حاضر در پي پاسخ به چگونگي كاركرد ديوان عدالت اداري (دادرس اداري) در حوزه 

رو ابتدا، به تحليل و نقد عملكرد سازمان اداري (سازمان باشد. از اينث فرهنگي غيرمنقول ميميرا

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) در خصوص ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي در فهرست آثار 

گيري رويه دادرس اداري (ديوان عدالت اداري) و دادرس اساسي (شوراي ملي و سپس به جهت

 پردازيم.) درباره قوانين موضوعه مينگهبان

 فرهنگي از ديدگاه حقوق اداري ايران -. ثبت اثر تاريخي1

از منظر حقوق اداري ثبت اثر تاريخي ـ فرهنگي در فهرست آثار ملي ايران عبارت است از يك عمل 

اري است ). از اين جهت يك عمل اد1392جانبه غيرترافعي اسقاطي (هداوند،  اداري بيروني موردي يك

-كه ثبت اثر تاريخي ـ فرهنگي واجد يك اثر حقوقي بوده و لذا يك عمل و تصميم اداري محسوب مي

گردد، بيروني است؛ زيرا بر حق گردد. اداري است؛ زيرا توسط مراجع قضايي و مجلس انجام نمي

گردد، ميگذارد، موردي است؛ چون مشمول قواعد مربوط به مقررات دولتي نمالكيت اشخاص اثر مي

جانبه است؛ از اين جهت كه قرارداد نيست، غيرترافعي است؛ چون رأي مراجع اختصاصي اداري يك

 دهد.گردد و در نهايت اسقاطي است؛ زيرا اِعمال حقي را ساقط و يا كاهش ميمحسوب نمي

رايطي گذار براي اينكه مقام اداري بتواند اثري را در فهرست آثار ملي به ثبت برساند، شقانون

 شكلي و ماهوي را مقرر نموده كه عبارتند از:

» اخطار به مالك«ترين ضابطه شكلي كه در حقوق موضوعه بدان اشاره شده،  مهم معيار شكلي:

است. بر اين اساس ثبت مالي كه داراي مالك خصوصي است، تنها پس از اخطار به مالك و رسيدگي 

پذير است (ر.ك: امكان 2ط سازمان ميراث فرهنگيتوس 1به اعتراض احتمالي وي در مهلت يك ماهه

                                                 

 گويند.مي» حق دفاع«و در فرانسه » حق استماع«يا   »Hearing«. به چنين مهلت اعتراض و دفاعي در حقوق اداري انگلستان  1
مبني بر انتقال  10/11/1364ذيل ماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب  1. بر اساس تبصرة 2

تاريخي به عالي درخصوص آثار ملي و ربط وزارت معارف (فرهنگ و ارشاد اسالمي) و آموزش وظايف و اختيارات واحدهاي ذي
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نامه اجرايي قانون راجع به نظام 5و ماده  12/8/1309قانون راجع به حفظ آثار مالي مصوب  3ماده 

). همچنين چنانچه قدمت اثري پس از اختتام سلسله زنديه باشد؛ 28/12/1311حفظ آثار ملي مصوب 

توان نظر از تاريخ يا پيدايش آن) مي باشد را (صرفهميت مياما از نظر تاريخي يا شئون ملي واجد ا

گونه آثار آن است كه در عداد آثار ملي به ثبت رسانيد، منتها، ضابطه شكلي قانوني درخصوص اين

 1عالي ميراث فرهنگي و گردشگريبايد پس از تصويب شورايثبت آنها در فهرست آثار ملي مي

 انجام گيرد. 

تا اختتام «، معيار صريح و بدون ابهام 1309ن راجع به حفظ آثار ملي مصوب قانو معيار ماهوي:

-را جهت ثبت اثر، مالك عمل قرار داده است. بنابراين صالحيت مقام اداري در اين» سلسله زنديه

خصوص صالحيت تكليفي است و قاضي ديوان عدالت اداري جهت كنترل قضايي، مسير سختي را 

(ماده واحده قانون ثبت آثار » شئون ملي«يا » اهميت تاريخي«اثري به لحاظ  پيمايد. اما چنانچهنمي

تواند به عنوان اثر تاريخي  مي 2ارزشمند باشد،» فرهنگي ـ تاريخي«) و يا از منظر 1352ملي مصوب

 3در فهرست آثار ملي ثبت گردد.

يوب باشد. زايل عمليات مربوط به ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي ممكن است صحيح، باطل و يا مع

شدن عمل صحيح ثبت آثار در نتيجه استرداد عمل اداري، لغو و يا تلف موضوع ثبت متصور است. 

مسترد نمودن عمليات ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي قرابت زيادي به ابطال آن عمليات دارد. ليكن 

سازد، در لغو و باطل مياسترداد، اثر قهقرايي داشته و آثار و نتايج تصميم اداري را نسبت به گذشته 

 ).327: 1389االثر نمودن تنها نسبت به آينده است. (هداوند، حالي كه آثار ملغي
                                                                                                                   

، 1/2/1367قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب  3ماده  6سازمان ميراث فرهنگي كشور و بر اساس بند 
 باشد. گونه آثار برعهدة سازمان اخيرالذّكر مي  وظيفة ثبت اين

الي ميراث فرهنگي و ع، شوراي3/10/1382قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب  3. بر اساس مادة  1
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  يها جمهور و عضويت رؤساي سازمانجمهور يا معاون اول رئيسگردشگري به رياست رئيس

... آموزش و پرورش و، ريزي و وزيران اقتصاد و دارايي گردشگري، صدا و سيما، حفاظت محيط زيست، مديريت و برنامه
 .تشكيل گرديد

قانون اساسنامه سازمان  3ماده  6و بند  10/11/64حده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور، مصوب . بند ج ماده وا2
 .1/2/1367ميراث فرهنگي كشور مصوب 

مبهم و كلي بوده و تعريف مشخصي » ارزشمند بودن اثر«بودن يا » واجد شئون ملي«. با عنايت به اينكه معيارهايي چون  3
مقام اداري موسّع بوده و » صالحيت تشخيصي و اختياري«يراث فرهنگي به عمل نيامده است، لذا از آنان توسط سازمان م

 تواند به جهت تضييع حقوق مالكانه حداكثري باشد.نتيجتاً نظارت (كنترل) قاضي ديوان نيز مي
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مطابق اصول حقوق اداري، اصل بر عدم صالحيت مقام اداري و نيز لزوم اعمال اداري است. از 

قنّن بوده و از فرهنگي، نيازمند تصريح م -اين رو، استرداد يا لغو تصميم اداري ثبت آثار تاريخي

را براي سازمان ميراث » خروج ثبت«گذار در حقوق موضوعه ايران صالحيت آنجايي كه قانون

يا » لغو«تحت عناوين  فرهنگي -بيني ننموده، لذا امكان عمل خروج اثر تاريخيفرهنگي پيش

آثار و  نيز چون اساساً 1»تلف موضوع ثبت«پذير نيست. در صورت تصميم اداري امكان» استرداد«

فرهنگي از فهرست آثار  -رود؛ بنابراين خود به خود اثر تاريخيشرايط ثبت به نحو كامل از بين مي

را بر عهده دارد. از ديگر » اعالم انتفاي از ثبت«ملي خارج شده و تنها سازمان ميراث فرهنگي وظيفه 

اشتباه فاحش «در دو شق  اسباب زوال ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي، بطالن عمليات ثبت اثر است كه 

، متصور است. تشخيص »اشتباه فاحش مقام اداري در حكم«و  » مقام اداري در تشخيص موضوع

گيرنده در سازمان ميراث فرهنگي نيازمند تخصص نبوده و اشتباهات فاحش مقامات اداري و تصميم

وضوح عدم رعايت قواعد و به آساني قابل ارزيابي است. در اشتباه فاحش مقام اداري در حكم نيز به 

يكن بودن موازين حقوقي مشهود است. در هر دو حالت، از آنجايي كه اساساً به جهت كأن لم 

تصميم، عمل اداري محقق نگرديده، لذا قابل ابطال بودن تصميم مقام اداري نيز سالبه به انتفاع 

الم بطالن را بر عهده دارند. با موضوع است و تنها مقام اداري يا قاضي ديوان عدالت اداري وظيفه اع

اين تفاوت كه اعالم بطالن ثبت اثر توسط سازمان ميراث فرهنگي يك عمل اداري است و لذا هر 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان بدان اعتراض نمايد. معيوب  10تواند برابر ماده شخصي مي

عدم رعايت الزامات «ه در دو فرض: بودن تصميم اداري سومين و آخرين سبب زوال ثبت آثار است ك

اثر قابل بررسي است. چنانچه » عدم رعايت شرايط اساسي يا اختصاصي صحت ثبت«و » شكلي

معيوب بودن عمل اداري به جهت عدم رعايت شرايط شكلي بسيار جزيي، غير اساسي و غير مؤثر 

اداري ثبت نيز آنچنان باشد، تصميم اداري قابل ترميم است. عدم رعايت شرايط اساسي صحت عمل 

و معيوب بودن عمل اداري در صورت  سازدمي» قابل ابطال«حايز اهميت است كه عمل اداري را 

عدم رعايت شرايط اساسي و اختصاصي، تنها فرضي است كه فقط از طريق بازنگري قضايي و توسط 

ل معيوب مقام اداري در قضات ديوان قابل ابطال است و مقام اداري چنين صالحيتي را ندارد. زوال عم

                                                 

 ي كه ديگر وجود خارجي نداشته باشد.ا . مانند وقوع بالياي طبيعي همچون سيل و زلزله و از ميان رفتن كامل اثر تاريخي به گونه1
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ثبت اثر تاريخي ـ فرهنگي غيرمنقول در فهرست آثار ملي نيز در چهار حالت: عدم صالحيت؛ خروج از 

 ).777: 1389صالحيت؛ سوءاستفاده از صالحيت و مغايرت با قانون قابل تصور است (هداوند، 

 ي و گردشگري)دستتحليل و نقد عملكرد سازمان اداري (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع

ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي در فهرست آثار ملي به منظور حفاظت و صيانت از آنها و در راستاي 

تأمين منافع عمومي جامعه است. در نتيجه اين اقدام يك خدمت عمومي است. خدمات عمومي، 

يا قواعد حقوق اموري هستند كه جهت رفع نياز و تأمين منافع عمومي ضرورت دارد و تابع روابط آزاد 

: 1387كند (امامي و استوارسنگري، خصوصي نيست و دولت به نحوي آن را اداره يا بر آن نظارت مي

ترين و تأثيرگذارترين علل در  تواند يكي از مهم ). نحوة عملكرد سازمان متولي ثبت آثار، يقيناً مي138

كام صادره از جانب مرجع كاهش و يا افزايش شكايات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص و نيز اح

صالح قضايي (ديوان عدالت اداري) باشد. مقام اداري در ثبت مال اشخاص خصوصي چنان دقت  ذي

رسد اولين  كس نتواند نقصاني بر آن وارد كند. به نظر ميو وسواسي را بايد ِاعمال نمايد كه هيچ

اي براي ثبت يك اثر  الحظهسينماي يك شهر و يا خانه اولين وكيل يك شهر و ... شأنيت قابل م

برد، هيچ نتيجة  نباشد و جز اينكه ديگر اعمال صحيح و قانوني مقام اداري را نيز زير سؤال مي

چيز  ديگري در پي نداشته باشد و يا اصرار و لجاجت مقام اداري در حفظ اثري كه تلف گرديده و هيچ

باشد؟ عمل به قانون،  تواند چه چيز مينيّت مقام اداري، نشانگر  از آن باقي نمانده، جز عدم حسن

باشد و عمل ننمودن به  كنندة نظم عمومي مي نظر از اينكه قانون خوب است يا بد، تضمين صرف

اي جز استبداد در پي نخواهد داشت. عملكرد مقام اداري در اين حوزه را از دو جهت  قانون نتيجه

 توان نقّادي نمود:مي

 در نحوة ثبت آثار. نقد عملكرد مقام اداري 1-2

باشد كه به دو دورة زماني، قبل  جداول ذيل بيانگر تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران مي

 اند. تقسيم شده 1364و بعد از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي در سال 
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 قبل از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور

 
  

 بعد از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي

 
تا  1310آثار ثبت شده قبل و بعد از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و از اواسط سال  جمع كل

) اما تعداد آثار ثبت 20: 1384باشد. (پازوكي،  اثر مي 400/13سال  74و طيّ مدت  84اواسط سال 

 باشد. اثر مي 17651ماه،  6سال و  7و طيّ مدت حدود  29/12/1391لغايت  24/6/84شده از تاريخ 

). در نتيجه، تعداد كل آثار تاريخي ـ فرهنگي غيرمنقول افزايش 61و طبيعي:  1384كي، (پازو

اثر رسيده است. به عبارتي، سازمان ميراث فرهنگي طي اين  31051چشمگيري داشته و به تعداد 

تواند نقدهاي  اثر به ثبت رسانيده كه اين موضوع مي 2353سال و نيم) در هر سال حدود  7مدت (

دّي را به نحوه عملكرد اين سازمان از زواياي مختلف وارد نمايد. مضافاً اينكه با دقت در بسيار ج

گردد، فقط يك مورد، مربوط به آثاري است كه پيش از  اند، مشاهده مي تصميماتي كه ابطال گرديده

هاي اخير است و چه بسا  در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و الباقي مربوط به سال 1357سال 

 را از آن استنباط نمود. قانونبتوان به نحوي، دقت مقام وقت اداري در ثبت و عمل به 

 . نقد عملكرد مقام اداري در تنظيم الواح ثبتي2ـ2

شناسنامه يا لوح ثبتي اثر تاريخي ـ فرهنگي، بيانگر آن است كه بر اساس چه استناد قانوني و يا چه 

ت آثار ملي به ثبت رسيده است. تناقض و يا عدم رعايت ويژگي تاريخي ـ فرهنگي، اين اثر در فهرس

تواند از عوامل مؤثر در درج موارد قانوني در اين شناسنامه، حتّي بدون ورود به ماهيّت موضوع نيز مي

تشخيص صحّت يا عدم صحّت ثبت اثر باشد كه متأسفانه در اغلب الواح، استنادات قانوني از جانب 

 است.  مقام اداري رعايت نگرديده
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به عنوان مثال، از جمله موارد قانوني كه در يكي از الواح ثبتي ذكر و موجب ثبت اثر در فهرست 

باشد. در ادامه، قدمت اثر،  مي 1309آثار ملي گرديده، فصل اول قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 

بايست  اشد، اين اثر ميب اوايل پهلوي ذكر گرديده، حال آنكه وقتي قدمت اثر مربوط به اوايل پهلوي 

گرديد. ضمن اينكه  در فهرست مربوطه ثبت مي 1352با استناد به قانون ثبت آثار ملي مصوب سال 

عالي ميراث فرهنگي و گردشگري را   شأنيت و يا تاريخي بودن آن بايد برشمرده و تصويب شوراي

ن نواقص، تشكيل دهندة يكي يك از اين موارد بيان و رعايت نشده كه همي نيز داشته باشد كه هيچ 

تواند رفع  باشد، موضوعي كه به سادگي مي از مستندات دادرس اداري جهت ابطال تصميم اداري مي

 و تصحيح گردد.

 نفع. نقد عملكرد مقام اداري در عدم استماع نظرات اشخاص ذي3-2

ات و شود، استماع نظرهايي كه موجب جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص مييكي از شيوه

-است كه امروزه به عنوان يكي از قواعد شكلي مي» حق استماع«نفع يا  هاي اشخاص ذي استدالل

بايد در تصميمات اداري مقامات اداري مراعات گردد. اين حق در آيين اداري بسياري از كشورها به 

-آزاديرسميت شناخته شده است و بر اساس آن، اشخاصي كه تصميمات و اقدامات اداري بر حقوق، 

هاي خود را عرضه كنند و بر ها و منافع آنها تأثير نامناسب دارد، حق دارند پيشنهادها و استدالل

حسب مورد، مدارك و اسنادي را ارائه دهند كه بايستي در مهلت زمان مناسب از داشتن چنين حقي 

 )148: 1391آگاه و مطلع شوند. (هداوند و ديگران، 

، قطعيت 1309كه مادة سوم قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  فيه نيز، درست استدر مانحن

ثبت مالي را كه مالك خصوصي داشته باشد، منوط به اخطار و رسيدگي به اعتراض احتمالي وي 

ماهه براي حق نيز فرصتي يك 1311نامه اجرايي اين قانون مصوب دانسته و مادة پنجم نظام

القاعده مرجع رسيدگي به گذار، علي ا توجه به سكوت قانوناعتراض مالك را تعيين نموده، ليكن ب

باشد كه اين موضوع با اصول دادرسي منصفانه منطبق نيست. اعتراض، همان مرجع بدوي مي

بايست به اعتراضات و شكايات رسيدگي نمايند كه در مرحله اوليه االصول، اشخاصي مي علي

 اند. گيري حضور نداشتهتصميم
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تواند به نوعي منافع طرفين را در پي داشته باشد، شك ضمن آنكه ميعي، بيوجود چنين مرج

تواند از مراجعات اشخاص به مرجع قضايي جلوگيري و در نتيجه خواسته آنان را در يك مرجع مي

گيري سازد. النهايه؛ تصميم اين مرجع تخصصي قابل طرف قابل طرح، بررسي و تصميمتخصصي بي

 الح قضايي باشد.صاعتراض در مرجع ذي

تحليل و نقد رويه قضايي دادرس اداري (ديوان عدالت اداري) و نظريه دادرس اساسي در 

 خصوص ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي غيرمنقول در فهرست آثار ملي 

گيري شعب ديوان عدالت اداري ارائه و سپس در اين قسمت ابتدا آماري از آراي منتخب و جهت

م مقام اداري درخصوص ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي غيرمنقول در فهرست جهات (علل) ابطال تصمي

 آثار ملي توسط دادرس اداري مورد بررسي و نقد رويه قرار خواهد گرفت.

 گيري دادرس اداري. تدقيق آماري آراي منتخب و جهت1-3

رديد؛ ليكن با پذير نگ هاي صادره و ارائه آماري دقيق امكان يابي به تمامي دادنامه متأسفانه دست

از  1آوري گرديد.جمع 92لغايت  75هاي  رأي، در فاصلة زماني سال 83هاي انجام گرفته تعداد  تالش

رأي عليه تصميمات متخذه توسط سازمان  59رأي له سازمان و  24رأي به دست آمده،  83مجموع 

 2دهيم. باشند كه هر يك را جداگانه مورد تحليل قرار مي اداري مي

 راي صادره له سازمان ميراث فرهنگي. آ1-1-3

رأي در سال  8)، 89رأي در سال ( 1)، 88رأي در سال ( 5)، 85رأي در سال ( 1رأي:  24از مجموع 

 1رأي)، سوم ( 1رأي)، دوم ( 12)، توسط شعب اول (92رأي در سال ( 4) و 91رأي در سال ( 4)، 90(

رأي) صادر  1رأي) و شعبة اول تجديدنظر ( 1رأي)، بيست و هشتم ( 2رأي)، هشتم ( 6رأي)، چهارم (

 گرديده است.

رأي)،  9موضوع خواستة دعاوي مطروحه عبارتند از: ابطال تصميم ثبت اثر در فهرست آثار ملي (

رأي)،  6رأي)، پرداخت بهاي زمين متصرفي يا معوّض آن ( 6ابطال تصميم تعيين حريم اثر ثبتي (

 رأي).  1قانون سابق ديوان ( 37و تقاضاي اِعمال مادة رأي)  1الزام به پرداخت بهاي ملك (

                                                 

 باشد. رأي مي 300بالغ بر  92تا پايان سال  89خصوص، از ابتداي سال  . بنابر آمار غيررسمي، تعداد آراي صادره در اين 1
 . كليه مستندات مورد اشاره نزد نگارنده دوم مقاله محفوظ است. 2
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اكثر شكايات مطروحه بنابه داليلي چون عدم سمت شكّات، عدم قابليت ابطال شروع اقدامات 

خصوص اند. در اين اداري در محدودة قانون و عدم قطعيّت ثبت اثر در فهرست آثار ملي رد گرديده

وارد » تصميم تعيين حريم ثبتي«با خواسته ابطال  توجه به اين نكته ضرروي است كه شكايات

و انجام اين عمل اداري جزء وظايف ذاتي سازمان ميراث فرهنگي برشمرده شده   تشخيص داده نشده

 1است.

 . آراي صادره عليه سازمان ميراث فرهنگي2-1-3

رأي در  1)، 75(رأي در سال  1رأي:  59در خصوص آراي صادره عليه سازمان ميراث فرهنگي، از مجموع 

رأي  5)، 88رأي در سال ( 19)، 87رأي در سال ( 7)، 86رأي در سال ( 4)، 84رأي در سال ( 3)، 83سال (

 24)، توسط شعب اول (92رأي در سال ( 4) و 91رأي در سال ( 4)، 90رأي در سال ( 11)، 89در سال (

 1رأي)، بيست و هفتم ( 1ي)، دهم (رأ 1رأي)، هفتم ( 7رأي)، چهارم ( 14رأي)، سوم ( 10رأي)، دوم (

مورد از  6فقره دادنامة اصداري، در  59از مجموع  است.  رأي) صادر گرديده 1رأي) و شعبة اول تشخيص (

نظريه كارشناس رسمي دادگستري و نظريه كارشناس شوراي حل اختالف در كنار مستندات ديگر استفاده 

اند؛ يك مورد درخصوص  اقامه گرديده 5كميسيون ماده  شده است. شكاياتي كه با موضوع ابطال مصوبات

اند كه ورود آنها مورد حكم قرار  ابطال محدودة حريم و يك مورد تعيين تكليف ملك مورد اختالف بوده

اند مربوط به تصميماتي است  گرفته است. همچنين به جز يك مورد، تمامي تصميماتي كه ابطال گرديده

ترين داليل  اند. از سوي ديگر، مهم اتخاذ شده 1364اث فرهنگي در سال كه پس از تشكيل سازمان مير

 3/8/1361مورخ  6076. نظرية شماره 1نقض تصميم اداره طرف شكايت در آراي صادره عبارتند از: 

 نسبت به امالك 1309فقهاي شوراي نگهبان مبني بر مغاير شرع بودن قانون حفظ آثار ملي مصوب 

. عدم ارائه 3 2؛1309قانون حفظ آثار ملي مصوب  3و  1ليل يا عدم رعايت مواد . عدم ارائه د2شخصي؛ 

 1352.3دليل يا عدم رعايت ماده واحده قانون ثبت آثار ملي مصوب 

                                                 

 باشد. فقره مي 6. تعداد اين آراء 1
ابالغ به مالك و رسيدگي به «) نيز 3و ماده ( را به عنوان شرط ماهوي» لة زنديهتا اختتام سلس«نون مذكور ) قا1. ماده ( 2

 نموده است.  را شرط شكلي جهت ثبت اثر تعيين» اعتراض احتمالي وي
را شرط ماهوي نظر از پيدايش اثر  . قانون مذكور، واجد اهميت بودن اثر از منظر تاريخي يا داراي شئون ملي بودن، صرف3

 نموده است.  بيني براي ثبت اثر پيش
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تعيين حريم «نكته حائز اهميت ديگر اين است كه: شكاياتي كه خواسته آنها ابطال تصميم 

هاي ذاتي سازمان است، توسط قضات ديوان يتبوده به جهت اينكه اين امر در زمره صالح» ثبتي

گيري قضات ديوان به سمت استحكام توان گفت جهترو ميوارد تشخيص داده نشده است. از اين

ثبت اثر در «اما درخصوص تصميم  1با هدف تأمين منافع عمومي بوده است.» اِعمال حاكميت«

ي شوراي نگهبان، عدم ارائه دليل فقها 3/8/1361مورخ  6076؛ نظريه شماره »فهرست آثار ملي

توسط مقام اداري و عدم ابالغ اخطار ثبت اثر و عدم اعطاي مهلت اعتراض به مالك؛ از موجبات 

نقض و ابطال تصميمات سازمان توسط قضات در بازه زماني مزبور بوده است. با مداقّه در احكام 

غلب آراي صادره تجميعاً يا منفرداً اصداري در خواهيم يافت كه نظريه فقهاي شوراي نگهبان در ا

لغايت اواسط سال  84هاي  گيري ديوان در فاصله سالمورد استناد قضات قرار گرفته كه مبيّن جهت

تا  90ليكن از اواسط سال  2است،» مالكيت اشخاص حقوق خصوصي«به سمت استحكام و حفظ  90

 است.استناد شده  3، تنها در يك رأي به اين نظريه92اوايل سال 

 . جهات (علل) ابطال تصميم مقام اداري و نقد رويه دادرس اداري و اساسي2-3

شوراي نگهبان  6076در اين قسمت الزم است جهات (علل) شكلي ابطال تصميم مستند به نظريه 

 (عدم رعايت حقوق مالكانه) مورد بررسي و تقد قرار گيرد.

                                                 

فقره نقض مصوبه  1فقره به صراحت نقض تصميم تعيين محدودة حريم،  6فقره شكايات مطروحه، در  8. از مجموع  1
فقره، استحقاق دريافت قيمت عادالنه به عّلت وقوع  1متر، و 5/10شهرداري مبني بر محدوديت تا ارتفاع  5كميسيون مادة 

رأي از مجموع آراي صادره با موضوع اعتراض به  6اند. همچنين  ملك در حريم و عرصة اثر تاريخي، خواستة شكّات بوده
 اند. رأي ورود شكايت را مورد حكم قرار داده 2تصميم تعيين محدودة حريم، رد خواسته و 

 1رأي ورود شكايت را تأييد و  54ا عناوين مشابه، رأي صادره با خواستة ابطال تصميم و ي 55. با عنايت به اينكه از مجموع  2

رأي به نظرية شمارة  37رأي، در  54نظر قراردادن اينكه از مجموع رأي اعتراض مطرح شده را رد نموده، همچنين با ملحوظ

مالكيت «گيري ديوان در اين بخش به سمت و سوي استحكام  فقهاي شوراي نگهبان استناد گرديده؛ لذا، جهت 6076

 باشد. متمايل مي» حقوق خصوصي«و » خصوصي

ها و الحاقات بعدي آن در جلسه ه و اصالحي 1309قانون حفظ آثار ملي مصوب  17/7/61مورخ  5736پيرو نامه شماره  .3

فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به امالك شخصي  17/7/1361مورخ 

 شد.موازين شرع تشخيص داده  مغاير، شورا يآقايان فقها نظر اكثريته ب
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 م. بررسي و نقد جهات (علل) شكلي ابطال تصمي1-2-3

ماهه به مالك و رسيدگي به عدم رعايت تشريفات شكلي مربوط به اخطار و اعطاي مهلت يك

اعتراض احتمالي و نيز عدم ارايه دليل توسط مقام اداري تنها ايرادات شكلي مدّنظر قضات ديوان 

ست ، اين سازمان ا»البينه علي المدّعي«عدالت اداري بوده است. با عنايت به قاعده فقهي ـ حقوقي 

كه بايستي ادعاي خود مبني بر ابالغ به مالك يا رسيدگي به اعتراض وي را با ادله اثبات نمايد. در 

 گردد.صورت تصميم اداري از جانب دادرس اداري ابطال ميغير اين 

-مي 1309آثاري كه مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب درخصوص  تشريفات شكلي

مصوب  مليحائز اهميت بوده و بر اساس قانون ثبت آثار  ملييا شئون  باشند و يا از لحاظ تاريخي

رسيدگي به «، »اخطار به مالك«عبارتند از: شوند،  در فهرست آثار ملي به ثبت رسانيده مي 1352

(صرفاً درخصوص » عالي ميراث فرهنگي و گردشگريتصويب شوراي«و » اعتراض احتمالي مالك

 ). 1352قانون سال 

گردد تا تصميم مقام اداري باطل گردد. لذا يا نقض هر يك از اين مراحل موجب مي عدم رعايت

ابطال تصميماتي كه بدليل عدم رعايت هر يك از اين موجبات قانوني و يا عدم ارائه دليل مثبِته داّل 

 دقيقاً مستند به قانون انجام گرفته است. اند، بر رعايت آنها اتخاذ گرديده

ديوان عدالت اداري دائر بر ابطال اقدامات  3صادره از شعبه  21/6/88رخ مو 1090رأي شمارة 

سازمان و اعتراض به ثبت ملك در فهرست آثار ملي كشور كه منتجّ به ورود شكايت شكّات 

خصوصي شده است عالوه بر تمسك و توسل به نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه شرح آن بيان 

.. از طرفي بر اساس مادّة سوم همان قانون (قانون راجع به حفظ «.خواهد گرديد، اشعار داشته است: 

) ثبت مالي كه مالك خصوصي دارد موكول و مشروط به اخطار به مالكين و 1309آثار ملي مصوب 

رسد كه اقدام طرف شكايت در ثبت ملك رسيدگي به اعتراض آنان است، حال آنكه ... به نظر مي

م از نظر رعايت مقررات شكلي و هم از نظر ماهوي مواجه با خدشه فيه به عنوان اثر ملي همتنازعٌ 

 »گردد.باشد و مغاير موازين است، لذا حكم به ورود شكايت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعالم مي

يك از آراي صادره از جانب قضات ديوان عدالت اداري به موضوع  الزم به ذكر است: در هيچ

نگرديده كه از دو حالت خارج نيست: سازمان ميراث فرهنگي كلية  اي عالي اشارهتصويب شوراي

ملي به ثبت رسانيده، مصوبة  در فهرست آثار 1352آثاري را كه با استناد به ماده واحده قانون سال 
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عالي ميراث فرهنگي و گردشگري را درخصوص آنها اخذ نموده است و يا اينكه اين مقرره از شوراي

رهنگي رعايت نشده و قاضي اداري نيز بدان توجهي ننموده كه البته با جانب سازمان ميراث ف

 گردد. مالحظة الواح ثبتي، حالت دوم متصور مي

 .  بررسي و نقد جهات (علل) ماهوي ابطال تصميم2-2-3

(اختتام سلسلة زنديه)، قانون ثبت آثار ملي مصوب  1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  1مادة 

اهميت از نظر تاريخي يا شئون ملي)، بند (ج) ماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث  (حائز 1352

 1364هاي  قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب سال 3مادة  6فرهنگي كشور، بند 

نامه اموال فرهنگي،  آيين 1(آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول تاريخي ـ فرهنگي) و ماده  1367و 

؛ 1هيأت وزيران و اصالحات بعدي 7/12/1381و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب هنري 

عدم ارايه «و » عدم رعايت«قوانين ماهوي هستند كه مدّنظر قضات ديوان عدالت اداري بوده است. 

ها عمل اداري ابطال گرديده است. عدم و عبارات مشابه، عباراتي هستند كه با استناد بدان» دليل

هر يك از اين قوانين بدين معني است كه مال، در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، بدون  رعايت

 آنكه قدمت آن تا اختتام سلسلة زنديه باشد و يا از نظر تاريخي يا شأن ملي حائز اهميت باشد.

تواند خود شخصاً ماهيت تاريخي بودن و يا پرسش اساسي اين است كه آيا قاضي اداري مي

زشمند بودن اثري را تشخيص دهد؟ در مواردي كه ثبت اثر بر اساس قانون راجع به حفظ شأنيت و ار

باشد يا خير، پذيرد، تشخيص اينكه اثر متعلق به سلسله زنديه مي انجام مي 1309آثار ملي مصوب 

رسد تشخيص صحّت ، به نظر مي1352كار چندان دشواري نيست. ليكن درخصوص قانون مصوب 

ت ابرازي توسط مقام اداري، امري تخصصي و خارج از صالحيت قضات ديوان و در داليل و مستندا

باشد. اين مهم در قانون جديد ديوان نيز مدّنظر دانان ميشناسي و تاريخصالحيت كارشناسان باستان

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صراحتاً  63مقنّن قرار گرفته و در تبصره ماده 

                                                 

شود كه از نظر علمي، تاريخي،  اموال تاريخي ـ فرهنگي و هنري به اموالي گفته مي«نامه:  اين آيين 1به موجب مادة . 1
اد آن گذشته شناسي و هنري حائز اهميت بوده و بيش از يكصد سال از تاريخ ساخت يا ايج شناسي، ديرين فرهنگي، باستان

 ».  باشد و به يكي از انواع زير تعلق داشته باشد: ...
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عندالّزوم از نظر  1) 7تواند عالوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (شعبه مي«اشاره نموده است:  بدان

هاي مربوطه كارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه

ات گفته، اين موضوعيك از آراي صادره در بازه زماني از پيشكه البته در هيچ» استفاده نمايد

تخصصي به كارشناسان رسمي دادگستري جهت اظهارنظر ارجاع نشده است و اين نقدي جدي بر 

مورد نظر  2قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان 122و  63عملكرد ديوان است كه چنانچه مواد 

 3قرار گيرد، در استحكام مستندات دادرس اداري تأثير شگرفي به جاي خواهد نهاد.

ديوان عدالت اداري مؤيد اين مطلب است.  4صادره از شعبه  28/2/87ورخ م 251رأي شمارة 

نظر به اينكه مطابق ماده يك قانون راجع به «قاضي محترم در دادنامة اصداري بيان داشته است: 

آثار صنعتي و ابنيه و اماكن كه تا اختتام سلسله زنديه در مملكت ايران  1309حفظ آثار ملي مصوب 

قانون مذكور داراي حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاص باشد را  2ابق ماده احداث شده و مط

توان جزء آثار ملي ايران محسوب نمود چون قدمت ملك مذكور طبق نظر سازمان ميراث مي

فرهنگي اواخر دوره قاجار تعيين و حيثيت خاصي براي آن تعريف نشده است و...، لذا حكم به ورود 

 » گردد.ك مذكور از فهرست آثار ملي صادر ميشكايت شاكي و حذف پال

انجام  1309در اينجا كامالً مشخص است كه چنانچه ثبت اين ملك با استناد به قانون سال 

گرفته باشد، با توجه به اينكه قدمت ملك اواخر دوره قاجاريه اعالم گرديده، تصميم مقام اداري در 

رسد، ثبت اين اثر با باطل است. منتها به نظر مي ثبت اثر در فهرست آثار ملي تصميمي اشتباه و

انجام گرفته باشد كه در اين صورت تصميم  1352استناد به ماده واحده قانون ثبت آثار ملي مصوب 

مقام اداري صحيح و غيرقابل ابطال است مشروط بر اينكه اوالً: تشريفات اداري قانوني از قبيل ابالغ 

و ثانياً: اثر مذكور، امتيازات قابل دفاعي از لحاظ دارا بودن شأنيت ملي به مالك و... رعايت شده باشد 

خصوص، كننده در اينيا تاريخي بودن را داشته باشد كه البته در صورت تشكيك قاضي رسيدگي

                                                 

هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك  تواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشته ديوان مي. « 1
 ». كارشناسي يا باالتر باشند، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد

مقررات مربوط به رّد دادرس و نحوة ابالغ اوراق، آراء و «تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري: قانون  122. ماده 2
هاي عمومي و  تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاه

 ».شده است انقالب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر
 شناسي نيز به عنوان كارشناسان رسمي دادگستري فعاليت دارند.هاي اخير، كارشناسان باستان . شايان ذكر است در سال3
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بايست توسط متخصصان اين حوزه و يا كارشناسان رسمي دادگستري مرتبط تأييد مميّزات مبيّنه، مي

 يرد. با موضوع انجام گ

نقدي ديگر بر رويه ديوان اين است كه: نسبت به خواسته مشترك، برخي شعب ردّ شكايت و 

استحقاق مطالبة «اند. به عنوان مثال، شكايتي كه با خواستة برخي ورود آن را مورد حكم قرار داده

اري كه اقامه گرديده، منجر به صدور رأيي شده كه با استناد به يك نامة اد» قيمت و نرخ اراضي

تأمين اعتبار براي خريد ملك مذكور، خواستة آن از مديركل حقوقي و امالك سازمان ميراث فرهنگي 

بوده است، قاضي ضمن اينكه استحقاق شاكي را محرز و مسلّم دانسته، الزام ادارة طرف شكايت را 

داري آن را ندارند؛ مورد به تأمين اعتبار خريد خانه موصوف با توجه به اينكه ورّاث توانايي تغيير و نگه

صادره از شعبه هفتم) اين در حالي است  16/12/91مورخ  2437حكم قرار داده است. (دادنامة شمارة 

هاي مشابه با اين خواسته به دليل عدم صالحيت ديوان در رسيدگي به اين نوع شكايات و  كه خواسته

مورخ  331هاي شمارة دادنامهاند. ( گرديده يا اينكه خريد را از اختيارات دستگاه اجرايي ندانسته، رد

چنانچه اين مضافاً اينكه  صادره از شعبه هشتم) 18/5/90مورخ  660صادره از شعبه سوم و  28/2/89

ملك در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد، قاضي اداري، در صورت مغايرت تصميم، مجاز به ابطال 

 1بايست پرونده را مستند به تبصرة  به شاكي، مي بود، ضمن آنكه با احراز ورود خسارت تصميم مي

نمود، نه اينكه  قانون ديوان، جهت احقاق حقوق خواهان، به دادگاه عمومي احاله مي 10مادة  3بند 

 اداره طرف شكايت را به تأمين اعتبار خريد ملك ملزم نمايد.

ال محدوده تعيين حريم نقد سوم و آخر اينكه: مقام قضايي در اكثر شكاياتي كه با خواسته ابط

اي به مالكيت شكّات وارد ننموده يا  عنه، خدشه اند؛ با استناد به اينكه تصميم معترضٌاقامه گرديده

گيرنده بوده يا تصميم اخذ شده متضمّن تخلّفي از تعيين حريم در اجراي اختيارات قانوني اداره تصميم

وط به آثار تاريخي از َاعمال حاكميّتي محسوب و در باشد و يا اِعمال مقررات مرب قوانين و مقررات نمي

باشد و...،  صورتي كه عمل به آن موجب ضرر ديگري گردد دولت مجبور به پرداخت خسارت نمي

تصميم متخذه را صحيح دانسته و حكم به ردّ شكايت و خواستة خواهان صادر نموده است. 

صادره  10/2/92مورخ  172ه اول و شمارة صادره از شعب 25/9/91مورخ  2034هاي شمارة  (دادنامه

 از شعبه هشتم).
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توانست با استناد به قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات  اين در حالي است كه مقام قضايي مي 

، حكم به ورود شكايت صادر و پرونده را جهت تعيين 1347براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب 

ه دادگاه عمومي ارسال نمايد. در مقابل نيز در معدود مواردي با استناد ميزان خسارت وارده به شاكي، ب

به نظريه شوراي نگهبان، خواسته و شكايت خواهان را وارد دانسته است. رئيس شعبه دوم ديوان عدالت 

، خواسته ابطال محدوده حريم خانه منجم باشي 13/10/84مورخ  2581اداري طيّ دادنامة شمارة 

 1309ستناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان (مغايرت قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب لنگرود را با ا

نسبت به امالك شخصي با موازين شرع) وارد دانسته و حكم به ورود شكايت و ابطال تشخيص 

محدوده حريم خانه مذكور صادر نموده است. اين در حالي است كه نظريه فقهاي شورا، دالّ بر مغايرت 

نسبت به امالك شخصي با موازين شرعي در اين مورد خاص هيچ مدخليّتي ندارد؛  1309سال قانون 

(كه  1367قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب  3مادّة  12و  11، 10زيرا مستند به بندهاي 

ا، عدم مغايرت آن با شرع مقدس و قانون اساسي به تأييد شوراي مذكور نيز رسيده) تعيين حريم بناه

 ها و...، از جمله وظايف ذاتي اين سازمان برشمرده شده است.    مجموعه

با توجه به اينكه در اكثر شكايات مطروحه، تعيين حريم و محدوده براي آثار ثبت شده در 

فهرست آثار ملي، جزو اختيارات ذاتي سازمان ميراث فرهنگي شناخته شده است، اين سؤال مطرح 

ست، يك تصميم اداري تبعي (تعيين حريم و محدوده) بر اساس وظايف گردد: چگونه ممكن ا مي

اي بر مالكيت وارد نمايد،  ذاتي يك دستگاه اداري و در راستاي اِعمال حاكميت و بدون آنكه خدشه

گردد؟ تعيين حريم،  شناخته شود، ولي عمل اداري اصلي به جهات ماهيتي و خالف شرع بودن ردّ مي

 گردد.  باشد و به واسطة آن مالكيت مالكين بيشتري تحديد مي بت اثر ميتر از ث موضوعي تخصصي

 شوراي نگهبان (عدم رعايت حقوق مالكانه) 6076. ابطال تصميم، مستند به نظريه 3ـ2ـ3

اي قانوني در حوزة ميراث فرهنگي وجود ندارد كه دستگاه متولي ثبت آثار را از ثبت امالك و آثار  مقرره

 5/7/1361كرده باشد. منتها سؤال شعبة چهارم دادگاه شهرستان تبريز در تاريخ اشخاص خصوصي منع 

هرگاه كسي پايه مغازه خودش را كه جزء آثار باستاني است خراب «عالي وقت قضايي مبني بر از شوراي

عالي قضايي، نظر باعث گرديد تا شوراي» كند و تعمير نمايد...؛ از نظر شرع اسالم چه حكمي دارد؟

و در  3/8/1361مورخ  6076خصوص جويا شود. اين شورا طّي نظريه شمارة  اي نگهبان را در اينشور

قانون حفظ آثار ملي  17/7/61مورخ  5736پيرو نامة شمارة «عالي قضايي اعالم داشته: پاسخ شوراي
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فقهاي شوراي نگهبان  17/7/1361ها و الحاقات بعدي آن در جلسة مورخ  و اصالحيه 1309مصوب 

مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به امالك شخصي به نظر اكثريت 

) 3/6/1363، 11502(روزنامه رسمي، شماره ».  آقايان فقهاي شورا مغاير موازين شرع تشخيص داده شد

ي اين نظريه باعث گرديد تا بسياري از تصميمات ثبتي كه حتي به لحاظ رعايت مقررات شكلي و ماهو

هاي بعد و با تصويب قوانين مربوطه به  ايرادي بر آنها مترتب نبود، نقض گردند. البته اين نظريه در سال

 طور ضمني توسط شوراي نگهبان نسخ گرديده است.

نظرات شوراي نگهبان و مشخصاً نظراتي كه درخصوص قوانيني كه به نوعي با مالكيت اشخاص 

ها و الحاقات بعدي و اصالحيه 1309شدة حفظ آثار ملي مصوب  (از جمله قانون مغاير با شرع شناخته

توان در دو دورة متمايز مورد بررسي قرار داد. اولين دوره مربوط است به  اند، مي آن) در ارتباط بوده

. در اين دورة زماني، فقهاي شوراي نگهبان به 1370زمان تأسيس شوراي نگهبان تا اوايل دهة 

اوليه نيز بر مبناي قاعدة تسليط انجام نگرند و تحليل اين حكم  وليه ميمالكيت به مثابه حكم ا

پذيرد. در اين دوره، در برخي موارد، شوراي نگهبان از تجاوز دولت به مالكيت خصوصي افراد  مي

تواند مالكيت خصوصي افراد  كند و بر آن است كه دولت حتي در شرايط خاص نيز نمي جلوگيري مي

رسد كه  باشد، به نظر مي مي 1370اما در دورة دوم كه پس از سال  )453: 1389 را نقض كند (ويژه،

هاي ناشي از منافع  محدوديتتدريج گيرد و به  شوراي نگهبان از ديدگاه مطلق دورة پيشين فاصله مي

اي  روند به ويژه در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداري، به گونه  اين پذيرد. عمومي را مي

ي ها مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اِعمال محدوديت شود. افزون بر آن، تأكيد ديده ميمحسوس 

تأثير نبوده است. در واقع، شورا به   ضروري بر مالكيت نيز بر دگرگوني نگرش شوراي نگهبان بي

آورد.  و براي اِعمال مطلق آن كوششي به عمل نمي كند چهارچوب مالكيت خصوصي اكتفاء مي

ويژه، . ( دورة مذكور، شوراي نگهبان به ديدگاه نسبي در مورد مالكيت گرايش يافته استبنابراين، در 

1389 :453( 

توان گفت  شوراي نگهبان) مي 3/8/1361مورخ  6076البته درخصوص نظرية اصداري (شمارة 

و  اند شوراي اسالمي رسيدهبه تصويب مجلس  1364كه اين شورا با تأييد قوانيني كه پس از سال 

دم مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي، مورد تأييد آن شورا قرار گرفته، به نوعي از نظرية خود ع
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قانون مجازات اسالمي اشاره  565توان به مادّة مشخصاً مي 1عدول كرده و آن را لغو نموده است.

و  75، 70اي نمود. اين قانون كه از جايگاه و اهميت بسزايي برخوردار است در سه مرحله و طيّ ساله

به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است. به قطع و يقين، چنانچه قانون حفظ آثار ملي  92

گرفت و صراحتاً از آن نام برده قرار نمي 565داشت، مورد استناد در مادّة مغايرتي با شرع مقدس مي

ول ثبت شده در فهرست آثار گذار حتي براي شخصي كه با علم و اطالع، مال غيرمنق شد. قانوننمي

ملي را بر خالف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، به ديگري انتقال دهد مجازات حبس از سه ماه 

 تا يك سال مقرر نموده است.

شوراي نگهبان در يك نظريه تفسيري، خود را براي بررسي قوانين پيش از انقالب ، به هرحال، 

مستفاد از اصل چهارم « ريه شوراي عالي قضايي مقرر داشته است:صالح دانسته و در پاسخ به استفسا

ها بايد مطابق با  قانون اساسي اين است كه به طور اطالق، كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه

ليكن در مورد  .2...»موازين اسالم باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است 

داخلي مجلس شوراي  نامه آيين  61ماده  مينه وجود ندارد گرچه طبق هنوز رويه مشخصي در اين ز

منظور رسيدگي به قوانين گذشته اعم از  اي به كه كميسيون ويژه قرار بود 1361مصوب  المياس

كه تا كنون چنين كميسيوني تشكيل  تشكيل شود البو قوانين قبل از انق البقوانين شوراي انق

ي از حقوقدانان معتقدند: اگر قوانين جاري كشور كه قبل از انقالب و نشده است. در اين مورد، برخ

قانون اساسي تصويب شده و مجري است، در مظان مغايرت با موازين اسالم باشد، بايد از طريق 

مجلس شوراي اسالمي نسبت به اصالح و الغاي آنها و جايگزيني مقررات جديد به جاي آنها اقدام 

كنند و تشخيص ون در مجلس، فقهاي شوراي نگهبان آن را بررسي ميگردد و پس از تصويب قان

دارند، ولي بدون مداخله مجلس، خود را بر انطباق يا عدم انطباق آن با موازين اسالم اعالم مي

توانند ابتدا به ساكن قانون قبل از انقالب را مورد بررسي قرار دهند و اگر مغاير با فقهاي شورا نمي

). 21: 1374دند آن را اعالم نمايند و نتيجتاً اجراي قانون را متوقف سازند (مهرپور، احكام اسالم دي
                                                 

، قانون اساسنامة سازمان ميراث 10/11/64. قوانين مذكور عبارتند از: قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1
اين  565. (ماده 1/2/1392و  2/3/1375اب پنجم قانون مجازات اسالمي مصوب ، كت1/2/1367فرهنگي كشور مصوب 

 قانون، صراحتاً قانون حفظ آثار ملي را درخصوص تعيين مجازات متخلفين مورد استناد قرار داده است)
قوانين ؛ منتشر شده در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، مجموعه 8/2/1360مورخ  1983نظريه تفسيري شماره . 2

 .3هاي شوراي نگهبان، ص  ، قسمت نظريه1360سال 
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پيشنهادهاي ديگري مانند اعالم قانون غير شرعي قبل از انقالب از جانب شوراي نگهبان به مجلس 

نظر شوراي  اعالم  ةنحوو تصميم گيري مجلس در اين مورد و تصويب قانون خاص در مورد 

درويش متولي و  زادهالح فنيز عملي نشده است ( و اجراي آنورد قوانين قبل از انقالب در منگهبان 

 ،1392: 122 - 103.( 

 گيرينتيجه

وظيفه سازمان ميراث فرهنگي دانست؛ زيرا انجام اين وظيفه » بحث برانگيزترين«توان  ثبت اثر را مي

برقرار » فعت عمومي جامعهمن«و » مالكيت خصوصي اشخاص«قانوني، ارتباط تنگاتنگي ميان 

دهد. به ديگر سخن، سازمان ميراث فرهنگي نمايد و به نوعي آنها را در تعارض با يكديگر قرار مي مي

بايست به وظيفه ذاتي و قانوني خود عمل نمايد كه همانا حفظ مواريث گذشتگان و انتقال آن به  مي

شود  گزير به ثبت آثار تاريخي ـ فرهنگي ميباشد. از سوي ديگر در انجام اين وظيفه، نا آيندگان مي

كه اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مالكيت آنها را در اختيار دارند و در نتيجه تعارض 

مورد اشاره هويدا و موجبات اعتراض اين اشخاص از تصميم مقام اداري نزد دادرس اداري را فراهم 

مي باعث گرديد تا فقهاي شوراي نگهبان نمايد. تعارض ميان مالكيت خصوصي و منفعت عمومي

، شمول قانون 3/8/1361مورخ  6076عالي وقت قضايي) طيّ نظريه شماره (پيرو استعالم شوراي

ها و الحاقات بعدي آن را نسبت به امالك شخصي مغاير  و اصالحيه 1309حفظ آثار ملي مصوب 

چوب قانوني (شرايط و جهات ماهوي رويه و بعضاً خارج از چهار موازين شرع تشخيص دهند. ثبت بي

و شكلي) آثار غيرمنقول توسط سازمان ميراث فرهنگي، منجر به اقامه دعوي مالكين خصوصي از 

تصميمات اين سازمان نزد ديوان عدالت اداري گرديد. (با توجه به اينكه ثبت اثر، يك عمل اداري 

بوده و مشمول » تصميم«ر نتيجه شود، د بيروني موردي يك جانبه غيرترافعي اسقاطي محسوب مي

پوشي از قوانين و مقررات و اصول و موازين حقوق عمومي و با باشد) ديوان با چشم قانون ديوان مي

استناد به نظريه شوراي نگهبان كه تنها معيارها و موازين حقوق خصوصي را مالك قرار داده، اقدام 

 نمايد.به خروج آثار مثبوت از فهرست آثار ملي مي

قضات ديوان عدالت اداري در احكام اصداري، با استناد به اين نظريه و نيز عدم رعايت جهات 

شكلي و ماهوي قانوني و يا عدم ارائه دليل درخصوص رعايت جهات قانوني، تصميمات سازمان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            19 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-189-en.html


 13، سال پنجم، شماره پژوهشي) –دوفصلنامه حقوق اداري (علمي    154

 رسد، نظريه شوراي نگهبان با توجه به اينكه نمايند. به نظر مي ميراث فرهنگي را ابطال نموده و مي

باشد و شوراي مذكور انطباق قوانين مصوب را  گذاري مجلس شوراي اسالمي ميمرجع اصلي قانون

دار است، جامعه را با خأل قانوني روبرو مي سازد، ضمن آنكه  با قانون اساسي و موازين اسالمي عهده

نموده و لذا اين شورا با تأييد قوانين مصوب بعدي در زمينه ميراث فرهنگي از نظريه خود نيز عدول 

باشد. درخصوص ايراد شكلي كه در آراي  استناد به آن از جانب قضات ديوان خالي از اشكال نمي

گيرد، با توجه به اينكه امري قانوني (ابالغ به مالك و رسيدگي به اعتراض  صادره مورد استناد قرار مي

باشد.  مالً صحيح مياحتمالي وي) از جانب مقام اداري رعايت نگرديده، ابطال تصميم نيز كا

باشد، لذا قضات  درخصوص ايرادات ماهوي نيز با توجه به اينكه ماهيت موضوع امري تخصصي مي

گونه دعاوي، نظر كارشناس رسمي دادگستري را جلب و بايست در ابتداي رسيدگي به اين ديوان مي

 خصوص را اتخاذ نمايند. سپس تصميم مقتضي در اين

دستي و گردشگري در ثبت آثار تاريخي ـ زمان ميراث فرهنگي، صنايعبه قطع و يقين عملكرد سا

تواند در كاهش و يا افزايش شكايات، تظلمات و فرهنگي و در نتيجه تأمين منفعت عمومي، مي

اعتراضات اشخاص و به تبع آن احكام صادره توسط دادرس اداري (ديوان عدالت اداري) تأثيرگذار 

مشخص و دقيق از عبارات چند پهلوي موجود در قوانين و مقررات، نظير  باشد. اقداماتي نظير: تعريف

شئون ملي، از لحاظ تاريخي و يا ارزشمند بودن اثر، توسط سازمان و در چهارچوب اختيارات حقوق 

هاي رويه و خارج از چهارچوب نامه و دستورالعمل)/ ممانعت از ثبت بينامه، بخشموضوعه (آيين

ـ فرهنگي غيرمنقول در فهرست آثار ملي/ اقدام به خروج آثار فاقد جهات قانوني  قانوني آثار تاريخي

اند/ اتخاذ تصميمات اداري (شكلي و ماهوي) و يا آثاري كه شرايط ارزشمند بودن خود را از دست داده

پذير/ الزام به ارائه داليل تصميمات متخذه در خصوص ثبت آثار مستدل، معقول، شفاف و مشاركت

بيني و طيّ مراحل قانوني تأسيس مرجعي جهت خي ـ فرهنگي در فهرست آثار ملي/ پيشتاري

هاي  بيني بسته بازنگري و تجديدنظر اداري به منظور اصالح و ترميم تصميمات مقام اداري/ پيش

تشويقي به منظور ترغيب مالكين خصوصي آثار تـاريخي ـ فرهنگي از جمله تغيير كاربري رايگان، 

هاي جانبي/ جبران ضرر مادي  پرداخت عوارض شهرداري، معافيت از پرداخت هزينه معافيت از

گونه آثار از طريق سهيم نمودن تمامي شهروندان با توجه به نفع عمومي/ و.../ مالكان خصوصي اين

 نظر مقام اداري قرار گيرند. توانند در كاهش شكايات اشخاص ملحوظ مي
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 فهرست منابع

 الف. كتاب

 ، تهران: انتشارات ميزان.حقوق اداري)؛ 1378محمد و كوروش استوار سنگري (امامي،  .1

سازمان ميراث  : انتشارات ، تهرانآثار ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران )؛1384( پازوكي، ناصر .2

 فرهنگي.

)؛ كتابچه آمار كمّي دفتر ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي، 1384ــــــــــــــ ( .3

 سازمان ميراث فرهنگي. : انتشارات هرانت

 ، تهران: شركت سهامي انتشار.فلسفه حق مالكيت)؛ 1391پيلوار، رحيم ( .4

 ، تهران: انتشارات سبحان نور.آشنايي با ميراث فرهنگي)؛ 1388توحيدي، فائق ( .5

، )؛ نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري1372صدرالحافظي، سيد نصراهللا ( .6

 ان: انتشارات شهريار.تهر

، دو جلدي، تهران: الملليميراث فرهنگي در حقوق داخلي و بين)؛ 1382صمدي، يونس ( .7

 انتشارات سازمان ميراث فرهنگي.

 ، تهران: انتشارات سمت.حقوق اداري)؛ 1391طباطبايي مؤتمني، منوچهر ( .8

تهران: ي و گردشگري، مجموعه قوانين، مقررات ميراث فرهنگي، صنايع دست)؛ 1388غنمي، اميد ( .9

 انتشارات قلمرو فرهنگ.

ها و نامهمجموعه قوانين، مقررات، آيين)؛ 1386غنمي، اميد و صمدي، يونس و سوسن چراغچي ( .10

، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگي معاهدات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 بيت(ع). هنري مجمع جهاني اهل

 ، تهران: انتشارات مؤسسه اطالعات.يدگاههاي جديد در مسائل حقوقيد)؛ 1374مهرپور، حسين ( .11

گيري هاي تصميمآيين)؛ 1391طوس، مسلم و...، (خواه، مرتضي و آقاييهداوند، مهدي و نجابت .12

 ، تهران: انتشارات خرسندي.در حقوق اداري

 .سمت : انتشارات تهراندو جلدي،  ، حقوق اداري تطبيقي )؛1389( هداوند، مهدي .13

 هاب. مقاله

 .بهار و تابستان، 17، شماره ، مجله ميراث فرهنگي»مباني ميراث فرهنگي« )؛1376( پازوكي، ناصر .1

فصلنامة پژوهش ، »مراجع صيانت از قانون اساسي و حمايت از مالكيت« )؛1389( ويژه، محمدرضا .2
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 .29شمارة  ،حقوقي

 .24، شماره ماهنامه ميراث، »نگاهي به پيشينه ثبت آثار در ايران«)؛ 1371عزيزي، محمد ( .3

پيش  نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مصوب)؛ 1392(ميثم درويش متولي و   محمد علي زادهالح ف .4

تا  103صفحات  ، 5،شماره ، سال دوم ، فصلنامه دانش حقوق عموميالب، و شوراي انق الباز انق

122. 

مجله ، »ور او در فقه و اصولمحقق قمي و ديدگاههاي خالف مشه«)؛ 1385ميرشمسي، فاطمه ( .5

 .7، شماره برهان و عرفان

 هاي علميج. نشست

پژوهشگاه قوه  مالكيت خصوصي يا منفعت عمومي، با موضوع ميراث فرهنگي و نشستاولين  .1

 .25/2/1392 ،قضائيه

 .، پژوهشگاه قوه قضائيه4/3/1392دومين نشست با موضوع ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري،  .2

 ، مجموعه تاريخي ـ فرهنگي سعدآباد.1/3/1392مايش قانون و ميراث فرهنگي، سومين ه .3

 

 د. قوانين و مقررات

 21/2/84قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب  2اجرايي تبصرة  هنامينيآ .1

 هيأت وزيران.

هيأت  7/12/1381نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب  آيين .2

 وزيران.

نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي  آيين .3

 .5/4/1384منقول مجاز مصوب 

 هجري شمسي. 1301اساسنامه انجمن آثار ملي مصوب  .4

 اساسنامه سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران. .5

 .1/2/1367مصوب قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور  .6

 .1/11/1364قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب  .7

 .23/10/1382قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب  .8

 هجري شمسي. 1286قانون تشكيالت اداري وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه مصوب  .9

مجلس شوراي اسالمي و  22/9/1390ين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب يقانون تشكيالت و آ .10
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 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 25/3/1392

 .13/9/1352قانون ثبت آثار ملي مصوب  .11

 .12/8/1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  .12

 .1/2/1392قانون مجازات اسالمي مصوب  .13

 . 28/2/1311نامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  نظام .14

 ن عدالت اداري)هـ . آراي قضايي (ديوا

 صادره از شعبه دوم.         13/10/84مورخ                                2581دادنامة شمارة  .1

 صادره از شعبه چهارم.           28/2/87مورخ                                  251دادنامة شمارة  .2

 صادره از شعبه سوم.           21/6/88مورخ                                1090دادنامة شمارة  .3

 صادره از شعبه سوم.           28/2/89مورخ                                  331دادنامة شمارة  .4

 صادره از شعبه هشتم.           18/5/90مورخ           9009970900800660دادنامة شمارة  .5

 صادره از شعبه اول.           25/9/91مورخ           9109970900102034دادنامة شمارة  .6

 صادره از شعبه هفتم.          16/12/91مورخ           9109970900702437دادنامة شمارة  .7

 صادره از شعبه هشتم.            10/2/92مورخ           9209970900800172دادنامة شمارة  .8

 و. ساير منابع

 3/6/1363ـ  11502روزنامة رسمي شماره  .1
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