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چکيده
ــی  ــف حاکمیت ــی از وظای ــوری، یک ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــی و قان ــون اساس ــب قان ــه موج ب
ــت  ــای حفاظ ــی از راه ه ــت. یک ــور اس ــی کش ــراث فرهنگ ــت از می ــامی، حفاظ ــوری اس ــت جمه دول
ــار ملــی اســت.  ــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی در فهرســت آث ــار ارزشــمند ب از ایــن میــراث، ثبــت آث
ــار  ــت آث ــت و ثب ــۀ حفاظ ــده ای در زمین ــون و پراکن ــررات گوناگ ــن و مق ــاهد قوانی ــا ش ــران، م در ای
ــارۀ  ــا پژوهشــی مســتقل درب ــون در کشــور م ــون هســتیم و تاکن تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکن
ابعــاد مختلــف حقوقــی ثبــت آثــار تاریخــی ازجملــه تکلیــف دولــت در ایــن زمینــه، معیارهــا، مراحــل 
ــی ـ  ــق توصیف ــتفاده از روش تحقی ــا اس ــه ب ــن مقال ــه اســت. در ای ــی آن صــورت نگرفت ــار حقوق و آث
تحلیلــی و روش گــردآوری اطاعــات بــه صــورت کتابخانــه ای بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــده اســت 
کــه ابعــاد مختلــف حقوقــی ثبــت آثــار تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی چیســت؟ ثبــت آثــار تاریخــی 
ــم  ــک تصمی ــه موجــب ی ــه آن را ب ــت اســت ک ــی دول ــای تکلیف ــی از صاحیت ه ــت، یک توســط دول
اداری یک جانبــه و پــس از طــی فرآینــدی قانونــی انجــام می دهــد. ثبــت یــک اثــر، حقــوق، تکالیــف 
ــاره  ــه درب ــی ازجمل ــی و خصوص ــی، دولت ــدۀ عموم ــر ثبت ش ــب اث ــرای صاح ــی را ب و محدودیت های
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مقدمه
ــادی و  ــی م ــراث فرهنگ ــت از می ــق حفاظ ــت، ح ــر دول ــردم در براب ــی م ــوق فرهنگ ــی از حق یک
ــار  ــر حفاظــت از آث ــه تکلیــف دولــت مبنــی ب ــون اساســی ج. ا. ب معنــوی کشــور اســت. اصــل 83 قان
تاریخــی و ممنوعیــت و محدودیــت انتقــال آنهــا پرداختــه اســت. در ایــن راســتا، برابــر بندهــای »ز« و 
»ط« مــاده ی 8 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال 1386 و قوانیــن مربــوط بــه میــراث 
فرهنگــی، ترویــج فرهنــگ و مبانــی اســامی و صیانــت از هویــت ایرانــی، اســامی و حفاظــت از میــراث 
فرهنگــی درزمــرۀ امــور حاکمیتــی و از جملــه تکالیــف دولــت اســت. ایــن صیانــت بــه معنــای انجــام 

ــراث فرهنگــی کشــور اســت.  ــه منظــور پاســداری از می ــی ب فعالیت های
پــس از بررســی، شناســایی و پژوهــش دربــارۀ اثــر تاریخــی و تشــخیص آن بــه عنــوان اثــر ارزشــمند 
ــت آن در  ــر، ثب ــظ اث ــرای حف ــت ب ــات دول ــن اقدام ــی از مهمتری ــی، یک ــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگ ب

ــی از آن می شــود.  ــه حمایت هــای متعــدد قانون ــر منجــر ب ــار ملــی اســت. ثبــت یــک اث فهرســت آث
در ایــران، مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون و پراکنــده ای در زمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار 
تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکنــون هســتیم و تاکنــون در کشــور مــا پژوهشــی مســتقل دربــارۀ ابعــاد 
مختلــف حقوقــی ثبــت آثــار تاریخــی ازجملــه تکلیــف دولــت در ایــن زمینــه، معیارهــا، مراحــل و آثــار 
ــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی  ــه ب حقوقــی آن صــورت نگرفتــه اســت. در ایــن مقال

و روش گــردآوری اطاعــات بــه صــورت کتابخانــه ای بــه پرســش های زیــر پاســخ داده خواهــد شــد.
دولــت نســبت بــه ثبــت آثــار تاریخــی در قوانیــن و مقــررات چــه وظایفــی دارد؟ کســی کــه مــال 
واجــد شــرایط بــه عنــوان اثــر ملــی را در اختیــار دارد یــا پیــدا کــرد، دارای چــه تکالیفــی اســت؟ پــس 
از تشــخیص مالــی بــه عنــوان اثــر تاریخــی ـ فرهنگــی ارزشــمند، مراحــل ثبــت آن در فهرســت آثــار 
ــر پــس از ثبــت  ــن زمینــه چیســت؟ ماهیــت حقوقــی یــک اث ملــی و حقــوق مالــک خصوصــی در ای
ــه در محورهــای زیــر دســته بندی شــده اســت : ــه ایــن پرســش ها، ایــن مقال آن چیســت؟ درپاســخ ب

تکلیــف دولــت نســبت بــه ثبــت آثــار تاریخــی کشــور )گفتــار نخســت(، تکالیــف دارنــده یــا یابنــدۀ 
مــال واجــد شــرایط بــه عنــوان اثــر ملــی )گفتــار دوم(، مراحــل ثبــت یــک اثــر در فهرســت آثــار ملــی 

)گفتــار ســوم(، ماهیــت حقوقــی آثــار ثبت شــده در فهرســت آثــار ملــی )گفتــار چهــارم(. 

1. تکلیف دولت مبنی بر ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی
یکــی از حقــوق فرهنگــی مــردم در جامعــه، حــق حفاظــت از میــراث فرهنگــی مــادی و معنــوی 
کشــور توســط دولــت اســت )بنــد 1 مــاده 27 اعامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر و مــادۀ 15 میثــاق حقــوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و کنوانســیون حمایــت از میــراث فرهنگــی و طبیعــی جهــان مصــوب 
ســال 1972( و برابــر بندهــای »ز« و »ط« مــاده ی 8 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال 

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی
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1386 و قوانیــن مربــوط بــه میــراث فرهنگــی، ترویــج فرهنــگ و مبانــی اســامی و صیانــت از هویــت 
ــت  ــه تکالیــف دول ــی، اســامی و حفاظــت از میــراث فرهنگــی درزمــرۀ امــور حاکمیتــی و ازجمل ایران
ــه منظــور پاســداری از میــراث  ــت ب ــی توســط دول ــه معنــای انجــام فعالیت های ــت ب اســت. ایــن صیان

فرهنگــی کشــور اســت. 
به منظــور حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور و معرفــی آن، بایــد آثــار ارزشــمند یــا واجــد ارزش 
ــی در  ــر تاریخ ــک اث ــت ی ــند. ثب ــت برس ــه ثب ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث ــی در فهرس ــی و فرهنگ تاریخ
ــه  ــد قانونگــذار چنیــن صاحیتــی را ب ــه اســت و بای ــی، یــک تصمیــم اداری یکجانب ــار مل فهرســت آث
دولــت و دســتگاه اجرایــی مربــوط داده باشــد. بــه موجــب اساســنامۀ انجمــن آثــار ملــی مصــوب ســال 
1301، قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال 1309، نظامنامــۀ اجرایــی آن مصــوب ســال 
1311، تبصــره 2 قانــون تجدیــد اســتخدام آقــای آنــدره گــدار  مصــوب ســال 1323، بنــد »ج« مــاده 
واحــده  قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مصــوب ســال 1364 و بنــد 6 مــاده 3  قانــون 
ــراث  ــف وزارت می ــی از وظای ــال 1367، یک ــوب س ــور مص ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــنامه س اساس
ــه  ــی ب ــایی و تشــخیص اموال ــس از شناس ــراث، پ ــن می ــظ و حراســت از ای ــی، در راســتای حف فرهنگ
عنــوان آثــار تاریخــی و فرهنگــی، ثبــت آنهــا در فهرســت آثــار ملــی اســت. ثبــت آثــار تاریخــی می توانــد 
ــتان های  ــا گورس ــا ی ــا، تپه ه ــی، محوطه ه ــای تاریخ ــول، مجموعه ه ــول و غیرمنق ــار منق ــامل آث ش

ــا بافت هــای تاریخــی شــهرها و روســتاها باشــد. تاریخــی ی
برابــر بندهــای 3 و 4 مــاده 8 اساســنامه انجمــن آثــار ملــی مصــوب ســال 1301، یکــی از وظایــف 
ایــن انجمــن، ثبــت و طبقه بنــدی آثــاری بــود کــه حفــظ آنهــا بــه عنــوان آثــار ملــی الزم بــود. قانــون 
راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال 1309 نیــز مقــرر مــی دارد کــه کلیــه آثــار صنعتــی و ابنیــه 
ــول و  ــم از منق ــده اع ــداث ش ــران اح ــت ای ــه در مملک ــله زندی ــام دوره سلس ــا اختت ــه ت ــی ک و اماکن
ــران محســوب داشــت و در  ــار ملــی ای ــوان جــزء آث ــون می ت ــا رعایــت مــاده 13 ایــن قان غیرمنقــول ب
تحــت حفاظــت و نظــارت دولــت می باشــد )مــاده اول(. برابــر ایــن قانــون، آثــار تاریخــی تــا پایــان دوره 

ــار ملــی ثبــت شــوند.  سلســله زندیــه می توانســتند در فهرســت آث
مــاده اول نظامنامــه اصاح شــده اجــرای قانــون مصــوب ســال 1309 راجــع بــه حفــظ آثــار عتیقــه 
ــای  ــا انته ــه ت ــی ک ــی اقوام ــار صنعت ــه آث ــد: »کلی ــران می گوی ــوب 1311/8/28 هیئت وزی ــران مص ای
ــول  ــا غیرمنق ــات ی ــود. عتیق ــده می ش ــه نامی ــد عتیق ــی کرده ان ــران زندگ ــاک ای ــه در خ دوره زندی
اســت یــا منقــول: عتیقــات غیرمنقــول اســت وقتــی کــه متصــل بــه زمیــن بــوده و یــا به زحمــت قابــل 
حمــل و نقــل باشــد و منقــول اســت. وقتــی کــه غیرمنقــول نباشــد امکنــه طبیعــی از قبیــل غارهــا و 
پناهگاه هــای زیــر صخــور و صخــوری کــه شــامل آثــار تمــدن قدیــم اســت جــزء عتیقــات غیرمنقــول 
ــه از  ــی ک ــه طبیع ــه و امکن ــه ابنی ــه ب ــات متعلق ــا تزئین ــاختمان و ی ــح س ــود. مصال ــوب می ش محس
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ــل حمــل و نقــل  ــه آســانی قاب ــدا شــده و ب ــه پی ــات غیرمنقــول می باشــد. درصورتی کــه جداگان عتیق
ــود.« ــول محســوب می ش ــات منق ــد از عتیق باش

ــت  ــوم و مشــخص اســت و حیثی ــًا معل ــه فع ــران ک ــی ای ــار مل ــه آث ــف اســت از کلی ــت مکل دول
تاریخــی یــا علمــی یــا صنعتــی خاصــی دارد، فهرســتی  ترتیــب داده و بعدهــا هــم هرچــه از ایــن آثــار 
ــه  ــور بعــد از تنظیــم طبــع شــده و ب ــد. فهرســت مزب ــور بنمای مکشــوف شــود ضمیمــه فهرســت مزب

ــون(. اطــاع عامــه خواهــد  رســید )مــاده دوم قان
ــًا  ــت می باشــد و فع ــز اهمی ــران حائ ــی ای ــخ مل ــه از لحــاظ تاری ــی ک ــات غیرمنقول ــه عتیق از کلی
ــی کــه  ــوم اســت اداره عتیقــات، فهرســتی تنظیــم خواهــد کــرد و عتیقــات غیرمنقول مشــخص و معل
به تدریــج یافــت شــود و دارای همــان اوصــاف ملــی و تاریخــی باشــد در ایــن فهرســت بــه ثبــت خواهــد 
رســید. فقــط عتیقاتــی کــه بــه ایــن ترتیــب ثبــت باشــد آثــار ملــی غیرمنقــول محســوب می شــود و 

فهرســت آنهــا موســوم بــه )فهرســت آثــار ملــی غیرمنقــول( خواهــد بــود )مــاده  دوم نظامنامــه(.  
برابــر مــاده ســوم نظامنامــه، هرموقــع وجــود عتیقــه کــه از نظــر تاریــخ ملــی ایــران، حائــز اهمیــت 

در مکانــی محــرز گردیــد آن مــکان در فهرســت آثــار ملــی غیرمنقــول ثبــت خواهــد شــد. 
ــد در فهرســت  ــد، بای ــته باش ــك خصوصــی داش ــی محســوب و مال ــار مل ــه از آث ــه ک ــوال منقول ام
جداگانــه بــه ترتیبــی کــه در مــاده ســه مقــرر اســت ثبــت  شــود )مــاده هفتــم قانــون راجــع بــه حفــظ 
ــدگان   ــکان  و دارن ــت  از مال ــارت  و حمای ــامان دهی ، نظ ــت ، س ــۀ مدیری ــاده  13 آیین  نام ــی(. م ــار مل آث
امــوال فرهنگــی  ـ تاریخــی منقــول مجــاز مصــوب 1384/5/5 نیــز می گویــد: امــوال فرهنگــی  ـ تاریخــی 
و هنــری منقولــی کــه متعلــق بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی اســت ، در فهرســت جداگانــه 
و تحــت همــان عنــوان ثبــت خواهــد شــد. پرونــدۀ کارشناســی ثبــت اثــر در دو نســخه تهیــه و یــک 
نســخه در آرشــیو آثــار ملــی منقــول کشــور، نگهــداری و یــک نســخۀ دیگــر بــه مالــک داده خواهــد 
شــد. برابــر قانــون حفــظ آثــار ملــی، نظامنامــۀ آن و آیین نامــۀ اخیــر، فهرســت آثــار ملــی بــه شــرح 

ــردد: ــته بندی می گ ــر دس زی
1- فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی غیرمنقول

2- فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول شامل :
ـ فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی دارای مالکیت عمومی یا دولتی

ـ فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی دارای مالکیت خصوصی.
 

مــاده واحــده قانــون ثبــت آثــار ملــی مصــوب ســال 1352 بــه وزارت فرهنــگ اجــازه داده اســت 
کــه افــزون بــر آثــار مشــمول قانــون حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال 1309، آثــار غیرمنقولــی را کــه 
از نظــر  تاریخــی یــا شــئون ملــی واجــد اهمیــت باشــد، صرف نظــر از تاریــخ ایجــاد یــا پیدایــش آن بــا 

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

تصویــب شــورای عالــی فرهنــگ و هنــر در عــداد آثــار ملــی مذکــور در  قانــون مزبــور بــه ثبــت برســاند.
بنــد »ج« مــاده واحــده قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مصــوب ســال 1364 و 
بنــد 6 مــاده 3 قانــون اساســنامۀ ســازمان مصــوب ســال 1367 نیــز بــه ثبــت آثــار ارزشــمند منقــول و 
غیرمنقــول فرهنگــی ـ تاریخــی کشــور در فهرســت آثــار ملــی و فهرســت های ذی ربــط اشــاره می کنــد.

ــورای  ــی  کشــور مصــوب 1381/3/8 ش ــراث فرهنگ ــۀ حفاظــت از می ــاده 22 آیین  نام ــن م همچنی
امنیــت کشــور مقــرر مــی دارد کــه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور موظــف اســت شناســایی کامــل 
امــوال تاریخــیـ  فرهنگــی منقــول موجــود در ســطح کشــور و ثبــت آثــار منقــول ارزشــمند در فهرســت 

ــد. ــی نمای ــت در برنامه هــای خــود پیش بین ــا اولوی ــران را ب ــی ای ــار مل آث
ــوال  ــدگان  ام ــکان  و دارن ــت  از مال ــارت  و حمای ــامان دهی ، نظ ــت ، س ــۀ مدیری ــل دوم  آیین  نام فص
فرهنگــی  ـ تاریخــی منقــول مجــاز مصــوب ســال 1384 نیــز بــه ثبــت آثــار فرهنگــی، تاریخــی و هنــری 
در فهرســت آثــار ملــی کشــور اختصــاص دارد. بــه موجــب مــاده 12 ایــن آیین نامــه، امــوال فرهنگــی، 
تاریخــی و هنــری کــه بــه تشــخیص ســازمان میــراث فرهنگــی، حائــز اهمیــت ملــی اســت ، در فهرســت 
آثــار ملــی ایــران ثبــت خواهــد شــد. ثبــت اثــر در فهرســت آثــار ملــی، خدشــه ای بــه مالکیــت مالــک 

وارد نخواهــد کــرد و نتایــج آن در تغییــر ایــادی  نســبت بــه آن اثــر، ثابــت و برقــرار خواهــد بــود.
طبــق مــاده 15 قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافت هــای تاریخــی ـ فرهنگــی مصــوب ســال 
1398، ســازمان میــراث فرهنگــی مکلــف اســت ظــرف مــدت دو ســال از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن 
ــی  ــار مل ــت در فهرســت آث ــرای ثب ــای واجــد ارزش ب ــای مقتضــی، بناه ــا بررســی و پایش ه ــون ب قان
ــرای  ــاده ب ــن م ــرار دهــد. در ای ــار عمــوم ق ــط را رســمًا اعــام کــرده و در اختی و فهرســت های ذی رب
ــر، تکلیــف دیگــری برعهــدۀ وزارت میــراث فرهنگــی گذاشــته شــده  ــر ثبــت اث نخســتین بار، افــزون ب
اســت، بدیــن ترتیــب کــه ایــن نهــاد بــه مــردم اعــام کنــد چــه بناهایــی واجــد ارزش بــرای ثبــت در 
ــه وظیفــۀ شفاف ســازی و  ــر ب ــن ام ــع، ای ــط هســتند. درواق ــی و فهرســت های ذی رب ــار مل فهرســت آث
ــی توســط  ــار مل ــواع فهرســت های آث ــا و ان ــا و شــاخص های ثبــت بناه ــۀ معیاره اطاع رســانی درزمین
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــاده می ت ــن م ــن از ای ــردازد. همچنی ــردم می پ ــه م ــت ب دول
درراســتای احتــرام بــه حــق مالکیــت خصوصــی اشــخاص بایــد پــس از بررســی و پایش هــای مقتضــی، 
بناهــای خاصــی را کــه واجــد ارزش بــرای ثبــت در فهرســت آثــار ملــی می دانــد ظــرف مــدت دو ســال 
از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون رســمًا بــه عمــوم مــردم اعــام کنــد. در ایــن صــورت، مــدت 
زمــان دوســالۀ ذکــر شــده در ایــن مــاده، کافــی نیســت؛ زیــرا امــکان تشــخیص و ثبــت بناهــای واجــد 
ــه می گیــرد و وظیفــۀ حاکمیتــی دولــت  ــرای ثبــت را پــس از مــدت یادشــده از ایــن وزارتخان ارزش ب

ــر حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور دچــار اختــال می شــود.   مبنــی ب
بنابرایــن، بــا توجــه بــه قوانیــن یادشــده و تکلیــف دولــت مبنــی بــر حفاظــت از میــراث فرهنگــی 
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ــز اهمیــت ملــی و  کشــور، شناســایی و تشــخیص آثــار تاریخــی منقــول و غیرمنقــول ارزشــمند و حائ
ــار ملــی، یکــی از صاحیت هــای تکلیفــی وزارت میــراث فرهنگــی اســت. ثبــت آنهــا در فهرســت آث

2. تکلیف دارنده یا یابندۀ مال واجد شرایط به عنوان اثر ملی  
بــه موجــب قانــون، کســی کــه مــال غیرمنقــول )الــف( یــا منقــول )ب( واجــد شــرایط بــه عنــوان 

اثــر ملــی را در اختیــار داشــته باشــد یــا بیابــد تکالیفــی را پیش بینــی کــرده اســت.
 

1.2. آثار تاریخی غیرمنقول
ــرای هرکســی کــه امــوال غیرمنقــول  ــار ملــی مصــوب ســال 1309، ب ــه حفــظ آث در قانــون راجــع ب
درزمــرۀ آثــار ملــی را در اختیــار داشــته باشــد یــا بــه وجــود آن پــی ببــرد یــا امــوال غیرمنقــول درزمــرۀ 
ــی را  ــد تکالیف ــود او  باش ــك خ ــه در مل ــت آورد اگرچ ــه دس ــاق ب ــادف و اتف ــب تص ــی را برحس ــار مل آث
ــه وزارت معــارف )میــراث فرهنگــی  ــت ب ــه فوری ــد ب ــن ترتیــب کــه وی بای پیش بینــی کــرده اســت. بدی
کنونــی( اطــاع دهــد تــا وزارتخانــه اخیــر پــس از بررســی های الزم و احــراز شــرایط تاریخــی ـ فرهنگــی 
ــال  ــک م ــد: »مال ــت نمای ــی ثب ــار مل ــت آث ــی، آن را در فهرس ــر مل ــوان اث ــه عن ــال ب ــخیص آن م و تش
ــوان محســوب داشــت و همچنیــن هرکــس کــه  ــار ملــی می  ت ــون از آث ــن قان ــق ای ــی کــه مطاب غیرمنقول
بــر وجــود چنیــن مالــی پــی ببــرد بایــد  بــه نزدیکتریــن اداره مربــوط از ادارات دولتــی اطــاع بدهــد تــا 
درصورتی کــه مقامــات صالــح مقــرره در نظامنامــه اجرایــی ایــن قانــون تصدیــق نمودنــد کــه از آثــار  ملــی 

اســت در فهرســت آثــار ملــی ثبــت بشــود« )مــاده چهــارم(.
بــه موجــب مــاده چهــارم نظامنامــه اجــرای قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار عتیقــه مصــوب ســال 1311، 
هرکــس دارای عتیقــه غیرمنقولــی باشــد کــه بتــوان آن را در عــداد آثــار ملــی درآورد و یــا هــرگاه کســی 
ــده  ــن نماین ــیله نزدیکتری ــات را به وس ــت اداره عتیق ــد به فوری ــود بای ــر ش ــه باخب ــن عتیق ــود چنی از وج
اداره معــارف و در صــورت نبــودن نماینــده معــارف بوســیله مأموریــن مالــی از قضیــه مطلــع ســازند. اداره 
عتیقــات بعــد از تحقیقــات راجــع بــه عتیقــه مزبــور در صــورت لــزوم، ثبــت آن را در فهرســت آثــار ملــی 
پیشــنهاد خواهــد کــرد. قانــون و نظامنامــۀ یادشــده بــرای دارنــده یــا مطلــع از مــال غیرمنقولــی کــه واجــد 
اثــر ملــی اســت جهــت اطــاع بــه دولــت بــرای ثبــت در فهرســت آثــار ملــی، ضمانــت اجــرا یــا تشــویقی 

در نظــر نگرفتــه اســت.
ــون شــهرداری مصــوب 1345/11/27 نیــز مقــرر مــی دارد اگــر در موقــع  ــه قان مــاده 102 الحاقــی ب
طــرح و اجــرای برنامه هــای مربــوط بــه توســعۀ معابــر و تأمیــن ســایر احتیاجــات شــهری منــدرج در مــاده 
96 الحاقــی ایــن قانــون بــه آثــار  باســتانی برخــورد شــود شــهرداری مکلــف اســت موافقــت وزارت فرهنــگ 

و هنــر را قبــًا جلــب نمایــد. 

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی
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تبصــره- وزارت فرهنــگ و هنــر مکلــف اســت ظــرف ســه مــاه از تاریــخ مراجعــه وزارت کشــور نظــر 
قطعــی خــود را بــه شــهرداری اعــام بــدارد.

2.2. آثار تاریخی منقول
تــا پیــش از تصویــب قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال 1309، مالکیــت اشــیای عتیقــه 
ــی  ــون مدن ــود. قان ــار تاریخــی منقــول درزمــرۀ مباحــات و پیــرو قاعــدۀ فقهــی حیــازت مباحــات ب ــا آث ی
مصــوب ســال 1307، ایــن اشــیا را زیــر عنــوان »دفینــه« شــناخته و دربــارۀ آن، چهــار مــاده بدیــن شــرح 
پیش بینــی کرده اســت: »مــاده 173 ـ دفینــه مالــی اســت کــه در زمیــن یــا بنائــی دفــن شــده و برحســب 

اتفــاق و تصــادف پیــدا می شــود. 
ماده 174ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

مــاده 175ـ اگــر کســی در ملــک غیردفینــه پیــدا نمایــد بایــد بــه مالــک اطــاع دهــد اگــر مالــک زمیــن 
مدعــی مالکیــت دفینــه شــد و آن را ثابــت کــرد دفینــه بــه مدعــی مالکیــت تعلــق می گیــرد.

 ماده 176 ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است«.
ــه  ــاح اســت ک ــوال مب ــی از ام ــه در صورت ــی، دفین ــون مدن ــس از قان ــن مصــوب پ ــه موجــب قوانی ب
درزمــرۀ آثــار ملــی و میــراث فرهنگــی و مشــمول قوانیــن مربــوط نباشــد وگرنــه عتیقــه )کاتوزیــان، 1398، 
ــراث فرهنگــی( تســلیم  ــت )وزارت می ــه دول ــد ب ــده و بای ــه شــمار آم ــول ب ــر تاریخــی منق ص 168( و اث
ــار ملــی،  ــارۀ دفینه هــای درزمــرۀ آث ــی درب ــون مدن ــون اخیــر، مــواد قان ــا تصویــب قان ــن، ب گــردد؛ بنابرای

اعتبــار خــود را از دســت داده و نســخ شــده اســت.
مــاده دهــم قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی در ایــن زمینــه مقــر مــی دارد: »هرکــس امــوال منقولــه 
کــه مطابــق ایــن قانــون از آثــار ملــی محســوب توانــد شــد بــر حســب تصــادف و اتفــاق بــه دســت آورد اگــر 
چــه در ملــک خــود او  باشــد بایــد هرچــه زودتــر بــه وزارت معــارف یــا نماینــدگان او اطــاع بدهــد هــرگاه 
مقامــات مربوطــه دولتــی، امــوال مزبــوره را قابــل ثبــت در فهرســت آثــار ملــی  دانســتند، نصــف آن امــوال 
بــه کاشــف واگــذار یــا قیمــت عادلــه آن بــه تصدیــق اهــل خبــره بــه او داده می شــود و نســبت بــه نصــف 
دیگــر دولــت اختیــار دارد کــه ضبــط و  یــا باعــوض بــه کاشــف واگــذار کنــد. ایــن مــاده بــرای کســی کــه 
بــر حســب تصــادف امــوال منقــول واجــد اثــر ملــی را پیــدا کنــد، اگرچــه در ملــک خــود او  باشــد، جهــت 
اطــاع بــه دولــت بــرای ثبــت در فهرســت آثــار ملــی، تشــویق در نظــر گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب کــه 
نصــف آن امــوال بــه کاشــف واگــذار یــا قیمــت عادلــه آن بــه تصدیــق اهــل خبــره بــه او داده می شــود و 
نســبت بــه نصــف دیگــر، دولــت اختیــار دارد کــه ضبــط و  یــا باعــوض بــه کاشــف واگــذار کنــد«. بــرای 
ــن  ــی شــده اســت. بدی ــز پیش بین ــری نی ــت اجــرای کیف ــون، ضمان ــانزدهم قان ــاده ش ــف در م ــن تکلی ای

2. کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ پنجاه و هفتم، 1398، ص 168. 
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ترتیــب کــه »متخلفــان از ایــن امــر و همچنیــن کســانی کــه بــدون اجــازه و اطــاع دولــت حفــاری کننــد 
ولــو در ملــك خودشــان باشــد و کســانی کــه امــوال  آثــار ملــی را بــه طــور قاچــاق از مملکــت خــارج کننــد 
محکــوم بــه بیســت تومــان الــی دو هــزار تومــان جــزای نقــدی خواهنــد شــد و اشــیاء مکتشــفه هــم بــرای 
ــه  ــار عتیق ــه قصــد کشــف آث ــه ب ــر آن درصورتی ک ــات نظی ــر اراضــی و عملی ــت  ضبــط می شــود. حف دول
واقــع نشــده باشــد، مســتوجب مجــازات ســابق الذکر نخواهــد بــود«. بــه موجــب قوانیــن بعــدی هرکــس 
امــوال تاریخــی ـ فرهنگــی را حســب تصــادف به دســت آورد، بایــد بــه دولــت تحویــل دهــد در غیــر ایــن 

صــورت، بــه مجــازات و ضبــط آن مــال محکــوم می شــود.
ــیاء  ــس اش ــز هرک ــال 1347 نی ــی س ــازات عموم ــون مج ــرر قان ــاده 127 مک ــد 11 م ــه موجــب بن ب
عتیقــه مذکــور در قانــون حفــظ آثــار عتیقــه را بــر حســب تصــادف و اتفــاق بــه دســت آورد، اگرچــه در 
ملــک خــود او باشــد، بایــد حداکثــر ظــرف  پانــزده روز بــه وزارت فرهنــگ و هنــر یــا نماینــدگان آن و یــا 
مأموریــن انتظامــی اطــاع دهــد. متخلفــان از دســتور ایــن بنــد، بــه 3 مــاه تــا یــک ســال حبــس تأدیبــی 

ــوند. ــوم می ش ــدی محک ــه نق ــال جریم ــزار ری ــا پنجاه ه ــزار ت ــت پنج ه و پرداخ
ــن  ــرات نیــز هرکــس امــوال تاریخــی ـ فرهنگــی موضــوع ای ــون تعزی ــاده 562 قان ــر تبصــره 1 م براب
مــاده را حســب تصــادف بــه  دســت آورد و طبــق مقــررات ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور نســبت  بــه 

ــردد. ــوال مکشــوفه محکــوم می گ ــط ام ــه ضب ــد، ب ــدام ننمای ــل آن اق تحوی

3. مراحل ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی
ــه  ــروزه ب ــه اســت. ام ــک عمــل اداری یکجانب ــی، ی ــار مل ــر تاریخــی در فهرســت آث ــک اث ــت ی ثب
منظــور کیفیــت مطلــوب امــور، بســیاری از تصمیمــات اداری بایــد پــس از طــی یــک آییــن و فرآینــد 
قبلــی کــه بــه طــور دقیــق بــه موجــب قوانیــن و مقــررات پیش بینــی شــده، اتخــاذ می شــوند. اغلــب 
ــل  ــن عم ــام ای ــه انج ــادرت ب ــه مب ــرد و هنگامی ک ــم بگی ــد تصمی ــه اداره می خواه ــی ک ــن زمان بی
می نمایــد بایــد فرآینــدی را طــی نمایــد؛ ازجملــه درخواســت مشــورت و نظرخواهــی، انجــام تحقیــق و 

ــل )عباســی، 1395، ص 95(. ــا حضــور و تقاب نظرخواهــی از مــردم، آییــن اســتماع ی
مــاده ســوم قانــون حفــظ آثــار ملــی و مــاده پنجــم نظامنامــۀ مصــوب ســال 1311، مراحــل ثبــت 
ــس از  ــی پ ــار مل ــت آث ــال در فهرس ــت م ــد: »ثب ــان کرده ان ــی را بی ــار مل ــت آث ــر در فهرس ــک اث ی
تشــخیص و اجــازه کتبــی وزارت معــارف خواهــد بــود ولیکــن ثبــت مالــی کــه مالــک خصوصــی داشــته 
باشــد  بایــد قبــًا بــه مالــک اخطــار شــود و قطعــی نمی شــود، مگــر پــس از آنکــه بــه مالــک اخطــار 
و بــه اعتــراض او اگــر داشــته باشــد رســیدگی شــده باشــد و وظایــف مقــرره در  ایــن قانــون راجــع بــه 

ــار ملــی فقــط پــس از قطعی شــدن ثبــت برعهــدۀ مالــک تعلــق خواهــد گرفــت«. آث
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1.3.ثبت آثار غیرمنقول 
نظامنامــه ســال 1311، مراحــل ثبــت یــک اثــر را ایــن چنیــن ذکــر می کنــد: »ثبــت یــک عتیقــه 
غیرمنقــول یــا مکانــی کــه شــامل یــک عتیقــۀ غیرمنقــول اســت در فهرســت آثــار ملــی از طــرف رئیــس 
ــت را  ــزوم ثب ــدم ل ــا ع ــزوم ی ــارف، ل ــر مع ــود و وزی ــنهاد می ش ــارف پیش ــر مع ــه وزی ــات ب اداره عتیق
تشــخیص داده و در صــورت اول دســتور آن را صــادر خواهــد نمــود ولیکــن ثبــت وقتــی قطعــی و نتایــج 
آن بــه ملــک تعلــق خواهــد گرفــت کــه ابــاغ رســمی بــه مالــک مــال شــده و اگــر مشــارالیه اعتراضــی 
بــه ثبــت داشــته باشــد بــه اعتــراض او رســیدگی بــه عمــل آمــده باشــد، مالــک مــال تــا یک مــاه حــق 

اعتــراض خواهــد داشــت« )مــاده پنجــم نظامنامــه(.
بــا توجــه بــه بــه مــادۀ فــوق، پــس از تشــخیص ویژگــی تاریخــی اثــر و لــزوم ثبــت آن، بــا حکــم 
ــِر  ــی اث ــت قطع ــی ثب ــردد، ول ــت می گ ــی ثب ــار مل ــت آث ــر در فهرس ــی، آن اث ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــه  ــک خصوصــی داشــته باشــد مشــروط ب ــن فهرســت درصورتی کــه مال ــک خصوصــی در ای دارای مال
ــک، ظــرف  ــی و کارشناســی اســت. مال ــل قانون ــا ذکــر دالی ــه صــورت کتبــی و ب ــک ب ــه مال اخطــار ب
ــی  ــراث فرهنگ ــه وزارت می ــود را ب ــه خ ــق ب ــر متعل ــت اث ــه تشــخیِص ثب ــراض ب ــق اعت ــاه ح ــک م ی
دارد. ایــن وزارتخانــه مکلــف بــه رســیدگی بــه اعتــراض اســت و اگــر اعتــراض را وارد دانســت از ثبــت 
آن خــودداری، در غیــر ایــن صــورت، آن را در فهرســت آثــار ملــی ثبــت خواهــد کــرد. ولــی اگــر اثــر 
متعلــق بــه بخــش عمومــی یــا دولتــی باشــد وزارتخانــه یادشــده، تکلیفــی نســبت بــه اخطــار بــه مالــک 

ــدارد. ــه اعتــراض آن ن و رســیدگی ب
ــارۀ  ــه مالــک خصوصــی درب ــا اطــاع ب ــار ملــی، آییــن اســتماع ی ــون حفــظ آث در مــاده ســوم قان
ــه  ــی و شــنیدن نظــرات او پیــش از ثبــت توجــه شــده اســت ک ــار مل ــال وی در فهرســت آث ثبــت م
ــق قوانیــن و رویــۀ قضایــی برخــی از کشــورها هماننــد  ــود. مطاب در زمــان خــود دســت آورد بزرگــی ب
ــارۀ  ــه درب ــی ک ــد در تصمیمات ــات اداری موظف ان ــد مقام ــارک و هلن ــا، دانم ــه، ایتالی ــس، فرانس انگلی
ــه در  ــب ک ــن ترتی ــد. بدی ــت نماین ــاع را رعای ــت و حــق دف ــد، اصــول عدال ــوق اشــخاص می گیرن حق
ــه ماحظــات  ــه ارائ ــه مخاطــب و ذی نفــع و دعــوت او ب ــی ب ــدون اطــاع قبل ــوارد، اداره ب برخــی از م
 partem  Audi ــدۀ ــاس قاع ــر اس ــد. ب ــری نمای ــاره ی وی تصمیم گی ــد درب ــود نمی توان ــرات خ و نظ
alteram )بــه طــرف دیگــر نیــز گــوش بــده یــا حــرف دو طــرف را بشــنو( یــا ضــرورت انجــام آییــن 
ــا اســتماع، هیچ کــس را نمی تــوان بــدون دفــاع از خــود از حقوقــش محــروم نمــود  حضــور و تقابــل ی
ــه او  ــد تصمیمــی کــه مطلــوب اداره شــونده نیســت، بگیــرد مگــر اینکــه قبــًا ب و اداره هرگــز نمی توان
اطــاع دهــد کــه ماحظــات و نظــرات خــود را درخصــوص موضــوع بیــان نمایــد )همــان، ص 105(.

ــده،  ــن پرون ــر و پیوســت شــود: در ای ــد ذک ــر، چــه مشــخصات و مدارکــی بای ــت اث ــدۀ ثب در پرون
تمــام داده هــای علمــی، فنــی، تاریخــی و جغرافیایــی مربــوط بــه اثــر بایــد ذکــر گــردد. مــاده ششــم 
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نظامنامــه بــه تهیــه پرونــدۀ درخواســت ثبــت اثــر غیرمنقــول و محتــوای آن اشــاره می کنــد: »مأموریــن 
اداره عتیقــات کــه موظــف بــه تهیــه فهرســت آثــار ملــی هســتند بایســتی بــرای هریــک از عتیقــات 
غیرمنقــول در موقــع ثبــت دوســیه1 کاملــی از اطاعاتــی کــه راجــع بــه آن عتیقــه در محــل جمــع آوری 

شــده اســت تشــکیل دهنــد.
ــی  ــوده، یعن ــت ب ــنهاد ثب ــه پیش ــرای تهی ــات الزم ب ــه اطاع ــامل کلی ــد ش ــیه بای ــن دوس ای

باشــد:  ذیــل  نــکات  دارای  حتی االمــکان 
ــروف اســت  2ـ اســم حقیقــی آن 3ـ  ــه آن اســم مع ــول در محــل ب ــال غیرمنق ــه م 1ـ اســمی ک
موقــع صحیــح جغرافیائــی آن  4ـ اســم بانــی و ســازنده آن 5ـ تاریــخ بنــاء آن  6ـ نقشــه اجمالــی آن 
7ـ چنــد قطعــه عکــس آن 8ـ ذکــر موقعیــت قانونــی آن 9ـ کلیــه مشــخصات مفیــده دیگــر کــه در فوق 
ذکــر نشــده و ممکــن اســت موجــب ثبــت آن گــردد و نیــز مقیــد خواهــد بــود کــه نــکات و اطاعــات 

ذیــل هــم ضمیمــه دوســیه شــود: 
طــرح اجمالــی کــه ممکــن اســت بعــداً بــرای ترســیم نقشــه های تفصیلــی و مقاطــع و ارتفاعــات و 
شــرح ســاختمان و تزئینــات بنــاء یــا ابنیــه مفیــد باشــد نقشــه بنــا و چنــد قطعــه عکــس و در صــورت 
ــه عتیقــه غیرمنقــول در محــل مشــهور  امــکان قالب گیــری کتیبه هــا. ذکــر افســانه هایی کــه راجــع ب
ــن  ــده و تعیی ــا اشــخاص مرمت کنن ــات و اســم شــخص ی ــخ عملی ــا، تاری ــت بن اســت در صــورت مرم
ــه  ــی ک ــه مدارک ــه کلی ــر آن بالجمل ــه دال ب ــس و نقش ــه عک ــد قطع ــا چن ــده ب ــمت های مرمت ش قس
تحصیــل آنهــا ممکــن باشــد بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هیــچ گاه نبایــد مدارکــی را کــه کم اهمیــت 

ــرار داد.  ــی ق ــورد بی اعتنای ــد م ــه نظــر می آی ــه افســانه ب ــا مشــوب ب ی
ــرای تهیــه  ــه ثبــت رســید دوســیه کــه ب ــار ملــی قطعــًا ب وقتــی کــه عتیقــه غیرمنقــول جــزء آث
پیشــنهاد ثبــت، تنظیــم شــده اســت بــه انضمــام حکــم وزارتــی کــه راجــع بــه ثبــت آن، در ضبــط آثــار 
ملــی محفــوظ خواهــد شــد بعــد از ثبــت عتیقــه و نقــل و انتقــاالت و ترمیمــات، آن هــم چنیــن وســائل 
محافظتــی کــه از طــرف اداره عتیقــات اتخــاذ گردیــده بایســتی مفصــًا یادداشــت و ضمیمــه دوســیه 

شــود«. 
مــاده واحــدۀ قانــون ثبــت آثــار ملــی مصــوب ســال 1352 بــه وزارت فرهنــگ اجــازه داده اســت 
کــه افــزون بــر آثــار مشــمول قانــون حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال 1309، آثــار غیرمنقولــی را کــه از 
نظــر  تاریخــی یــا شــئون ملــی واجــد اهمیــت باشــد، صــرف نظــر از تاریــخ ایجــاد یــا پیدایــش آن بــا 
تصویــب شــورای عالــی فرهنــگ و هنــر در عــداد آثــار ملــی مذکــور در  قانــون مزبــور بــه ثبــت برســاند. 
آثــار مذکــور در ایــن مــاده، مشــمول مجمــوع قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آثــار ملــی خواهــد بــود. 

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی

Le dossier .1 در زبان فرانسه به معنی پرونده است.
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

ــارۀ ثبــت اثــر توســط شــورای عالــی فرهنــگ و  ایــن مــاده بــه تصویــب پیشــنهاد وزارت فرهنــگ درب
ــر در فهرســت  ــب ثبــت اث ــون ســال 1309، تصوی ــۀ قان ــر پای ــر اشــاره کــرده اســت. درحالی کــه ب هن
آثــار ملــی تنهــا بــا وزارت معــارف و ســپس وزارت فرهنــگ بــود. ایــن شــورا بــه موجــب قانــون تأســیس 
شــورای عالــی فرهنــگ و هنــر مصــوب 1346/4/14 تأســیس شــده بــود. ایــن شــورا پــس از انقــاب 

اســامی تشــکیل نشــد و ثبــت اثــر تنهــا برعهــدۀ ســازمان میــراث فرهنگــی قــرار گرفــت. 
ــط وزارت  ــوط، توس ــدۀ مرب ــوب آن در پرون ــری مص ــی و کارب ــط حفاظت ــر، ضواب ــت اث ــس از ثب پ
میــراث فرهنگــی تعییــن می شــود. در بخــش پایانــی مــاده ششــم نظامنامــۀ یادشــده بــه تهیــه برنامــۀ 
حفاظــت از اثــر در حکــم وزارتــی ثبــت اثــر و در بنــد 10 مــاده 2 قانــون اساســنامۀ ســازمان میــراث 
ــه منظــور حراســت، حفاظــت،  ــای الزم ب ــه و اجــرای طرح ه ــه  تهی فرهنگــی مصــوب ســال 1367 ب
تعمیــر، مرمــت و احیــای آثــار، بناهــا و مجموعه  هــای بــاارزش فرهنگــی ـ تاریخــی اشــاره شــده اســت.

ــط  ــا و ضواب ــم آنه ــن حری ــا و تپه هــای تاریخــی، تعیی ــا، محوطه ه ــا، مجموعه ه ــس از ثبــت بناه پ
خــاص معمــاری و طراحــی داخــل حریــم نیــز برعهــدۀ وزارت میــراث فرهنگــی اســت )بنــد 12 مــاده 3 
قانــون اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی(. حریــم اثــر، نواحــی اطــراف و پیرامــون آن اســت کــه بــه 
ــرای  ــی ب ــه تعــرض، خطــر و مزاحمت ــن و ســبب می گــردد کــه هیچ گون منظــور حفاظــت از آن، تعیی

ــار و اماکــن تاریخــی به وجــود نیایــد1.  آث
پــس از تصویــب قانــون حفــظ آثــار ملــی در ســال 1309، از همــان ســال های نخســت آغــاز امــر 
ثبــت آثــار در فهرســت آثــار ملــی، تشــخیص وجــود شــرایط ثبــت اثــر در ایــن فهرســت در شــورایی 
ــه پیشــنهاد اداره کل حفاظــت  مــر کــب از کارشناســان متخصــص انجــام می شــد. در ســال 1354، ب
آثــار باســتانی، شــورای فنــی حفاظــت آثــار باســتانی بــا حضــور و عضویــت کارشناســان ذی ربــط بــرای 
ــر در ایــن فهرســت،  ــژه احــراز شــرایط ثبــت اث ــار تاریخــی به وی بررســی مســایل فنــی حفاظــت از آث
ــت  ــای مرم ــد طرح ه ــار ثبت شــده در فهرســت یادشــده و تأیی ــی آث ــط حفاظت ــم و ضواب ــن حری تعیی
و حفاظــت از آثــار تاریخــی غیرمنقــول تشــکیل شــد. ایــن شــورا بــا تغییراتــی همچنــان بــه فعالیــت 

ــدی، 1382، ص 70(.  ــد )صم ــه می ده ادام

2.2. ثبت آثار منقول
ــد در  ــز می توانن ــند نی ــت باش ــز اهمی ــی، حائ ــی و فرهنگ ــاظ تاریخ ــه از لح ــول ک ــوال منق    ام
فهرســت آثــار ملــی ثبــت گــردد. اگــر ایــن امــوال، مالــک خصوصــی داشــته باشــند بایــد هماننــد امــوال 
ــه  ــن وزارتخان ــراض وی در ای ــه اعت ــک اخطــار و ب ــه مال ــراث فرهنگــی ب ــول توســط وزارت می غیرمنق

1. دستورالعمل اجرایی تعیین حرایم آثار ملی در تاریخ 1398/4/2 توسط وزیر میراث فرهنگی تصویب شد.
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رســیدگی شــود. ایــن آثــار بایــد در فهرســت جداگانــه ای زیــر عنــوان فهرســت آثــار ملــی منقــول بــه 
ثبــت  رســند. عتیقــۀ منقــول ممکــن اســت در هــر موقــع بــه ثبــت فهرســت برســد. نتایــج ثبــت در 
ــون ســال 1309 و  ــود )مــاده هفتــم قان ــرار خواهــد ب ــت و برق ــه آن مــال، ثاب ــادی نســبت ب تغییــر ای

مــاده دوازدهــم نظامنامــه(.
هــرگاه عتیقــۀ منقولــی بــه عنــوان آثــار ملــی بــه ثبــت قطعــی رســیده باشــد دوســیه کــه بــرای 
ــه،  ــت آن عتیق ــه ثب ــی راجــع ب ــم وزارت ــن حک ــام مت ــه انضم ــم شــده اســت ب ــت تنظی پیشــنهاد ثب
تســلیم ضبــط آثــار ملــی مــی شــود. هرگونــه انتقــال جدیــد کــه بعــد از ثبــت رخ دهــد و به طورکلــی 
هــر واقعــه کــه بــا یــک مــال ثبــت شــده مرتبــط باشــد مفصــًا یادداشــت و بــه تدریــج ضمیمــه دوســیه 
خواهــد شــد )مــاده ســیزدهم نظامنامــه(. »ضبــط آثــار ملــی« مــورد نظــر قانونگــذار و نظامنامــه، در 
بنــد 15 مــاده 3 قانــون اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی بــه »مرکــز اســناد و مــدارک فرهنگــی« 

تغییــر نــام یافتــه اســت )صمــدی، 1382، ص 215(. 
مــاده هشــتم قانــون ســال 1309 و مــاده چهاردهــم نظامنامــه بــه تهیــه پرونــدۀ درخواســت ثبــت 
اثــر منقــول و مندرجــات آن می پردازنــد: »بــرای هــر مــال منقولــی کــه در فهرســت آثــار ملــی ثبــت 
ــت  ــاء و کیفی ــل و منش ــف و اص ــه وص ــود ک ــم ش ــخه تنظی ــه در دو نس ــك معرفی نام ــد ی ــده بای ش
ــن  ــخه از ای ــك نس ــد ی ــم باش ــس از آن منض ــن عک ــا چندی ــك ی ــه ی ــد و ب ــوم کن ــاف آن را معل  اکتش
معرفی نامــه در دفتــر آثــار ملــی دولــت مضبــوط و نســخه دیگــر مجانــًا بــه  مالــك مــال داده مــی  شــود 
ــر  ــه ب ــاری ک ــه همــراه باشــد و آث ــد آن نســخه معرفی نام ــال بای ــال آن م و در هــر قســم نقــل و انتق
ــال منفــک  ــه آن م ــادی نســبت ب ــر ای ــردد در تغیی ــب  می گ ــی مترت ــار مل ــال در فهرســت آث ــت م ثب

نخواهــد شــد ) مــاده هشــتم(.
ــار ملــی، معرفی نامــه ای حــاوی مشــخصاتی  پــس از ثبــت مــال منقــول خصوصــی در فهرســت آث
کــه در حکــم ســند رســمی آن اثــر اســت توســط وزارت میــراث فرهنگــی تهیــه و بــه مالــک مــال بــه 
طــور رایــگان داده می شــود. هرگونــه نقــل و انتقــال ایــن اثــر بایــد در ایــن معرفی نامــه ذکــر گــردد1.
بــه موجــب دســتورالعمل اجرایــی ثبــت آثــار ملــی مصــوب 1398/7/9 وزیــر میــراث فرهنگــی، ثبت 
آثــار منقوقــل و غیرمنقــول حســب مــورد منــوط بــه تصویــب کمیتــۀ ثبــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی 
غیرمنقــول یــا کمیتــۀ ثبــت آثــار منقــول اســتان و ســپس پیشــنهاد آن بــرای بررســی و تصویــب ثبــت 
اثــر بــه اداره کل ثبــت آثــار وزارت و ســپس شــورای ملــی ثبــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی غیرمنقــول 

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی

1. بــرای هــر مــال منقولــی کــه بــه ثبــت فهرســت می رســد معرفی نامــه در دو نســخه توســط اداره عتیقــات تنظیــم 
خواهــد شــد کــه حــاوی یــک یــا چنــد قطعــه عکــس بــوده و حتی االمــکان منشــأ آن مــال و کیفیــت اکتشــاف آن 
را تعییــن نمایــد یکــی از آن نســخ در ضبــط آثــار ملــی نگاهــداری شــده و نســخه دیگــر مجانــًا بــه مالــک مــال داده 

خواهــد شــد و ایــن نســخه در کلیــه نقــل و انتقــاالت بایســتی همــراه باشــد )مــاده چهاردهــم نظامنامــه(.

20



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

یــا شــورای ملــی ثبــت آثــار منقــول اســت. پــس از اعــام نظــر اداره کل ثبــت آثــار وزارت، چنانچــه اثــر 
پیشــنهادی دارای مالــک خصوصــی باشــد، اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان موظــف اســت ارزشــمندی 
اثــر پیشــنهادی را از طــرق قانونــی ماننــد جرایــد کثیراالنتشــار بــه مالــک ابــاغ نمایــد. چنانچــه مالــک 
نســبت بــه ثبــت اثــر، اعتــراض داشــته باشــد ظــرف یــک مــاه آن را بــه اداره کل میــراث فرهنگی اســتان 
بــرای طــرح در کمیتــۀ بررســی اعتــراض مالــک بــه ثبــت اثــر کــه زیــر نظــر شــورای ملــی ثبــت آثــار 
اســت ارجــاع می شــود. کمیتــه بــه اعتــراض، رســیدگی و نتیجــه را بــه شــورای ملــی ثبــت آثــار احالــه 
می دهــد. ایــن شــورا پــس از بررســی مصوبــۀ کمیتــه، متناســب بــا شــأن و ارزش اثــر، حکــم بــه ثبــت 

یــا عــدم ثبــت اثــر خواهــد داد.
ــراث فرهنگــی اســت.  ــر می ــا وزی ــی ثبــت ب ــاغ نهای ــر توســط شــورا، اب ــب ثبــت اث پــس از تصوی
ــه عنــوان اثــر ملــی شــناخته می شــود. ایــن اثــر  ــر ب ــار ملــی، آن اث پــس از ثبــت اثــر در فهرســت آث
می توانــد متعلــق بــه شــخص حقیقــی یــا شــخص حقوقــی حقــوق خصوصــی یــا متعلــق بــه دولــت یــا 

بخــش عمومــی باشــد. 
برابــر قانــون حفــظ آثــار ملــی و نظامنامــۀ اجرایــی آن و قوانیــن و مقــررات بعــدی، مراحــل ثبــت 

ــد از: ــار ملــی عبارت ان ــار تاریخــی منقــول و غیرمنقــول در فهرســت آث آث
ــرای  ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ ــط اداره کل می ــت آن توس ــنهاد ثب ــر و پیش ــی اث ــده ثبت ــه پرون 1ـ تهی
ــار  ــا کمیتــۀ ثبــت آث ــار تاریخــی و فرهنگــی غیرمنقــول ی تصویــب حســب مــورد در کمیتــۀ ثبــت آث

ــول اســتان؛ منق
ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــت و ویژگی ه ــاظ قدم ــر از لح ــت اث ــزوم ثب ــدم ل ــا ع ــزوم ی ــخیص ل 2ـ تش

ــی؛ ــراث فرهنگ ــار وزارت می ــت آث ــط اداره کل ثب توس
3ـ اباغ رسمی اقدام به ثبت اثر به مالک خصوصی؛

ــه آن توســط کمیتــه بررســی  4ـ حــق اعتــراض مالــک ظــرف یــک مــاه پــس از ابــاغ و رســیدگی ب
ــه یادشــده )آییــن اســتماع(؛  ــر در وزارتخان ــه ثبــت اث اعتــراض مالــک ب

5ـ بررسی و تأیید ثبت اثر توسط شورای ثبت آثار ملی وزارتخانه؛
6ـ ثبــت اثــر در فهرســت آثــار ملــی بــا حکــم وزیــر میــراث فرهنگــی )مــاده 2 قانــون راجــع بــه حفــظ 

آثــار ملــی(؛
7ـ ابــاغ ثبــت اثــر بــه مقامــات مربــوط در اســتان و شهرســتان محــل وقــوع اثــر، اعــان عمومــی آن یــا 
ابــاغ بــه مالــک خصوصــی )بنــد »ج« قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی مصــوب ســال 1364 

و بندهــای 2 و 6 قانــون اساســنامه ســازمان مصــوب ســال 1367(.
طبــق بنــد 15 مــاده 2 قانــون اساســنامۀ ســازمان میــراث فرهنگــی، یکــی از وظایــف ایــن ســازمان، 
ایجــاد مرکــز اســناد و مــدارک میــراث فرهنگــی کشــور ) نظیــر مجموعــه گزارش  هــای علمــی، نقشــه ها، 
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عکــس  هــای بناهــا و...( جهــت ارائــۀ خدمــات  علمــی و تحقیقاتــی در ایــن زمینــه اســت. بدیهــی اســت 
کــه مجموعــۀ اســناد میــراث فرهنگــی کشــور بــه مــرور زمــان و بــا ثبــت آثــار جدیــد در فهرســت آثــار 

ملــی بایــد تکمیــل و روزآمــد شــود.

4. ماهیت حقوقی آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی
ــا اثــر ملــی  ــر تاریخــی ثبت شــدۀ عمومــی و دولتــی ی ــارۀ ماهیــت حقوقــی اث پیــش از اینکــه درب
ســخن بگوییــم بــه تعریــف امــوال عمومــی و دولتــی و انــواع آن می پردازیــم. امــوال عمومــی و دولتــی، 
اموالــی متعلــق بــه مــردم یــک کشــور اســت و اشــخاص عمومــی بــه نمایندگــی از آنهــا جهــت انجــام 
وظایــف خــود، آنهــا را اداره یــا مــردم از آنهــا اســتفاده می کننــد. ایــن امــوال شــامل امــوال منقــول و 

ــد از : ــول عبارت ان غیرمنق
ــل  ــی و خشــکی از قبی ــی، طبیعــی و خــدادادی آب ــای مل ــع و ثروت ه ــا مناب ــی ی ــوال عموم 1ـ ام
ــا،  ــوات، کوه ه ــای م ــی1، زمین ه ــای عموم ــر آب ه ــا، دیگ ــا، رودخانه ه ــا، دریاچه ه ــا، دریاه اقیانوس ه
ــوال  ــدون وارث، ام ــع، ارث ب ــی، مرات ــا، دشــت ها، بیشــه های طبیع ــا، نیزاره ــا، جنگل ه ــادن، دره ه مع
مجهول المالــک و امــوال عمومــی کــه از غاصبــان پــس گرفتــه می شــود )انفــال( در اختیــار حکومــت 
اســامی اســت تــا بــر طبــق مصالــح عامــه نســبت بــه آنهــا عمــل نمایــد )اصــل 45 قانــون اساســی، 
ــۀ آب مصــوب ســال  ــع عادالن ــون توزی ــع مصــوب ســال 1339، قان ــون ملی شــدن جنگل هــا و مرات قان

1361، قانــون معــادن مصــوب ســال 1377 و...(؛
ــی،  ــی، دریای ــی، ریل ــای زمین ــل راه ه ــی از قبی ــی مل ــر عموم ــامل معاب ــی ش 2ـ مشــترکات عموم
ــی  ــی محل ــوال عموم ــا، ام ــکله ها، فرودگاه ه ــن، اس ــای آه ــا، راه ه ــا، آزادراه ه ــه جاده ه ــی ازجمل هوای
گردشــگاه ها،  میدان هــا،  بن بســت ها،  کوچه هــا،  خیابان هــا،  قبیــل  از  عمومــی  معابــر  شــامل 
ــورد  ــی، م ــترکات عموم ــوال و مش ــی و ام ــی مل ــع طبیع ــراها و... مناب ــاجد، کاروانس ــتان ها، مس بوس
اســتفادۀ عمــوم مــردم هســتند و حســب مــورد، دولــت و شــهرداری از آنهــا  حفاظــت و نگهــداری و بــر 

ــد. ــت می کن ــا مدیری آنه

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی

ــال 1361،  ــۀ آب در س ــع عادالن ــون توزی ــال 1347 و قان ــدن آب در س ــون ملی ش ــب قان ــش از تصوی ــا پی 1. ت
مالکیــت آب هــا اعــم از ســطحی و زیرزمینــی در زمــرۀ مباحــات و پیــرو قاعــدۀ فقهــی حیــازت مباحــات بــود. 
بــه موجــب مــاده10 قانــون توزیــع عادالنــۀ آب، آب هــا از مشــترکات و در اختیــار حکومــت اســامی اســت ولــی 
دولــت مســئولیت حفــظ، اجــازه و نظــارت بــر بهره بــرداری از آنهــا را برعهــده دارد. برابــر مــاده2 قانــون اخیــر نیــز 
اراضــی حریــم و بســتر رودخانه هــا و دریــا در اختیــار حکومــت اســامی اســت و دولــت اختیــار قلــع مســتحدثات 
مزاحــم را دارد. حقابــه نیــز حــق مصــرف آبــی اســت کــه اســناد و مــدارک پیــش از تصویــب ایــن قانــون بــرای 

مالــک یــا ملــک آن تعییــن شــده باشــد )مــاده 18(.
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ــار تاریخــی، ســاختمان های  3ـ امــوال عمومــی غیرمنقــول دولتــی و غیردولتــی شــامل بناهــا و آث
ــات  ــا، مؤسس ــا، وزارتخانه ه ــس، دادگاه ه ــاختمان مجل ــل س ــی ازقبی ــی و اجرای ــتگاه های حکومت دس
دولتــی، شــرکت های دولتــی، پادگان هــا، اســتحکامات نظامــی )امــوال غیرمنقــول دولتــی(، شــوراهای 
ــی و  ــون مدن ــواد 26ـ24 قان ــون اساســی، م ــی و... )اصــل 83 قان ــی غیردولت ــی، مؤسســات عموم محل

تبصــره مــاده 96 قانــون شــهرداری(؛
4ـ امــوال منقــول عمومــی و دولتــی و درآمدهــای عمومــی ازجملــه مالیات هــا، عــوارض و درآمدهای 

ناشــی از بهــای خدمــات عمومــی و آثــار تاریخــی منقول؛
5ـ مباحــات عمومــی از قبیــل درختــان، گیاهــان، حیوانــات وحشــی، پرنــدگان، ماهی هــا، مرواریــد 

دریــا )مــاده 177 قانــون مدنــی( و... 
ایــن امــوال پیــرو قواعــد عمومــی مربــوط بــه امــوال خصوصــی نبــوده و دارای قوانیــن و مقــررات 
خــاص خــود هســتند ماننــد آیین نامــۀ تعییــن و شــرایط امیــن امــوال مصــوب ســال 1362، آیین نامــۀ 
ــی  ــری و تاریخ ــی، هن ــوال فرهنگ ــه ام ــران، آیین نام ــوب 1372/4/27 هیئت وزی ــی مص ــوال دولت ام
نهادهــای عمومــی و دولتــی مصــوب 1381/12/7  و... مثــًا مــرور زمــان در مــورد آنهــا اجــرا نمی شــود، 
توقیــف امــوال عمومــی و دولتــی پیــرو قواعــد ویــژه ای ازقبیــل قانــون نحــوۀ پرداخــت محکــوم بــه دولت 
و عــدم تأمیــن و توقیــف امــوال دولتــی مصــوب 1365/8/15 و قانــون منــع توقیــف امــوال منقــول و 
غیرمنقــول متعلــق بــه شــهرداری ها مصــوب ســال 1361 اســت و ایــن امــوال یــا قابــل انتقــال نیســتند 

یــا بــا وضــع قانــون خــاص یــا تصویــب هیئت وزیــران، قابــل انتقــال بــه اشــخاص هســتند.
بــه موجــب مــاده 25 قانــون مدنــی مصــوب ســال 1307، هیچ کــس نمی توانــد اموالــی را کــه مــورد 
ــدارد از قبیــل پل هــا و کاروانســراها و آب انبارهــای عمومــی  اســتفاده عمــوم اســت و مالــک خــاص ن
و مــدارس قدیمــه و میدان گاه هــای عمومــی تملــک کنــد و همچنیــن اســت قنــوات و چاه هایــی کــه 
مــورد اســتفاده عمــوم اســت. ایــن مــاده پل هــا، کاروانســراها و آب انبارهــای عمومــی، مــدارس قدیمــه و 
میدان گاه هــای عمومــی را بــه عنــوان امــوال و مشــترکات عمومــی ذکــر می کنــد. ولــی مــاده 26 ایــن 
قانــون اصاحــی مصــوب 1370/8/4 مقــرر مــی دارد: »امــوال دولتــی کــه معــّد اســت بــرای مصالــح یــا 
انتفاعــات عمومــی مثــل اســتحکامات و قــاع و خندق هــا و خاک ریزهــای نظامــی و قورخانــه و اســلحه 
و ذخیــره و ســفاین جنگــی و همچنیــن اثاثــه و ابنیــه و عمــارات دولتــی و ســیم های تلگرافــی دولتــی 
و موزه هــا و کتابخانه هــای عمومــی و آثــار تاریخــی و امثــال آنهــا و بالجملــه آنچــه از امــوال منقولــه و 
غیرمنقولــه کــه دولــت بــه عنــوان مصالــح عمومــی و منافــع ملــی در تحــت تصــرف دارد، قابــل تملــک 
خصوصــی نیســت و همچنیــن اموالــی کــه موافــق مصالــح عمومــی بــه ایالــت و والیــت یــا ناحیــه یــا 
شــهری اختصــاص یافتــه باشــد«. ایــن مــاده، اســتحکامات، قــاع، خندق هــا و خاک ریزهــای نظامــی، 
قورخانــه، موزه هــا، آثــار تاریخــی و امثــال آنهــا را بــه عنــوان امــوال دولتــی تلقــی کــرده و قابــل تملــک 
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ــد. ــی نمی دان خصوص
ــی و  ــوال عموم ــه ام ــع ب ــاوی راج ــح دع ــی: »صل ــون اساس ــل 139 قان ــاس اص ــر اس ــن ب همچنی
ــه  ــد ب ــران اســت و بای ــب هیئت وزی ــه تصوی ــورد موکــول ب ــه داوری در هــر م ــا ارجــاع آن ب دولتــی ی
آگاهــی مجلــس برســد. در مــواردی کــه طــرف دعــوا خارجــی باشــد و در مــوارد مهــم داخلــی بایــد بــه 

ــد«. ــون تعییــن می کن ــوارد مهــم را قان ــز برســد. م ــس نی ــب مجل تصوی
بنابرایــن، صلــح دعــاوی راجــع بــه امــوال عمومــی و دولتــی یــا ارجــاع آن بــه داوری در هــر صــورت 
بایــد بــه تصویــب هیئــت دولــت برســد، نیــاز بــه صــدور تصویب نامــه دارد و ضــرورت آگاهــی مجلــس 
از موضــوع نیــز شــرط شــده اســت )نظــارت اطاعــی(. در ایــن گونــه دعــاوی اگــر طــرف دعــوی، بیگانــه 
باشــد و در مــوارد مهــم داخلــی، مصالحــه و یــا ارجــاع امــر بــه داوری نیــاز بــه تصویــب مجلــس نیــز 

دارد )عباســی، 1396، ص 135ـ133(. 
پــس از ثبــت اثــر در فهرســت آثــار ملــی، آن اثــر بــه عنــوان اثــر ملــی شــناخته می شــود. ایــن اثــر 
می توانــد متعلــق بــه شــخص حقیقــی یــا شــخص حقوقــی حقــوق خصوصــی یــا متعلــق بــه دولــت یــا 
بخــش عمومــی باشــد. بــر اســاس اصــل 83 قانــون اساســی »بناهــا و امــوال دولتــی کــه از نفایــس ملــی 
باشــند قابــل انتقــال بــه غیــر نیســت مگــر بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی آن هــم درصورتی کــه 

از نفایــس منحصــر بــه فــرد نباشــد«. 
ــا و مؤسســات  ــول وزارتخانه ه ــوال غیرمنق ــه ام ــی، کلی ــبات عموم ــون محاس ــاده 114 قان ــر م  براب
دولتــی، متعلــق بــه دولــت اســت و حفــظ و حراســت آنهــا بــا وزارتخانــه یــا مؤسســه دولتــی اســت  کــه 
ــران حــق  ــب هیئت وزی ــا تصوی ــد ب ــی می توانن ــا و مؤسســات دولت ــار دارد. وزارتخانه ه ــال را در اختی م

اســتفاده از امــوال مزبــور را کــه در اختیــار دارنــد، بــه یکدیگــر  واگــذار کننــد.
انتقــال و فــروش امــوال غیرمنقــول دولتــی، بــه پیشــنهاد وزیــر یــا رئیــس دســتگاه اجرایــی ذی ربط 
ــه  ــی ب ــتگاه اجرای ــك دس ــول ی ــوال غیرمنق ــتفاده از ام ــق اس ــذاری ح ــران و واگ ــب هیئت وزی و تصوی
ــون  ــواد 115ـ114 و 121ـ117 قان ــران اســت )م ــب هیئت وزی ــا تصوی ــز ب ــر نی ــی دیگ دســتگاه اجرای

محاســبات عمومــی ســال 1366(1.
پــس از انقــاب اســامی بــه جــای عبــارت »اشــیاء عتیقــه« از اصطــاح »آثــار تاریخــی« و ســپس 
»امــوال فرهنگــی، تاریخــی و هنــری« اســتفاده شــد.  بــه موجــب مــاده 1 آیین نامــه امــوال فرهنگــی، 
ــی  ــی ـ تاریخ ــوال فرهنگ ــوب 1381/12/7 ، »ام ــی مص ــی و دولت ــای عموم ــی نهاده ــری و تاریخ هن
و هنــری بــه اموالــی گفتــه می شــود کــه از نظــر علمــی ، تاریخــی، فرهنگــی، باستان شناســی، 

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی

1. همچنیــن بنگریــد بــه قانــون اصــاح قانــون واگــذاری اراضــی و ابنیــه دولتــی بــه مؤسســات خیریــه و درمانــی 

.1351/11/16 مصوب 
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دیرین شناســی و هنــری حائــز اهمیــت بــوده و بیــش از یکصــد ســال از تاریــخ ســاخت یــا ایجــاد آن 
ــواع زیــر تعلــق داشــته باشــد: گذشــته  باشــد و بــه یکــی از ان

ــه اموالــی اطــاق می شــود کــه نشــانگر تحــول حیــات  ــف. امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی: ب  ال
ــا دوره هایــی خــاص باشــد و  ــع تاریخــی در ادوار  ی ــا وقــوع وقای و هویــت فرهنگــی تاریخــی انســان ی
بــه نحــوی از انحــاء، گوشــه ای از حرکــت تاریخــی فرهنگــی انســان را در مقیــاس ملــی یــا منطقــه ای 
ــوده و از  ــی ب ــای تاریخ ــراض تمدن ه ــات و انق ــور، حی ــانگر ظه ــا نش ــد ی ــان ده ــی نش ــا بین الملل ی
ــر  ــل دیگ ــا عل ــی ی ــاری علم ــر حف ــا، در اث ــا بســتر دریاه ــع در  خشــکی ی ــتانی واق ــای باس محوطه ه

کشــف شــود...
ب. امــوال تاریخــی: ایــن امــوال نشــانگر وقــوع وقایــع تاریخــی، تاریــخ علــوم و فنــون، تاریــخ 
ــران و  مشــاهیر تاریخــی، علمــی، مذهبــی، فرهنگــی و  نظامــی و اجتماعــی و همچنیــن زندگــی رهب

ــد. ــری می باش هن
ج. امــوال فرهنگــی : بــه امــوال منقولــی اطــاق مــی شــود کــه نشــانگر وجــوه مختلــف زندگــی 
انســان در دوره متأخــر تاریخــی بــوده و پژوهــش در  آنهــا موجــب بازشناســی صــورت تاریخــی فرهنگــی 
زندگــی جوامــع انســانی می شــود، از قبیــل آثــار مردم نــگاری، مردم شناســی، فرهنــگ و هنــر بومــی، 

آرشــیوهای صــدا و تصویــر و تمبــر و امثــال آن.
ــم از  ــمی اع ــای تجس ــف هنره ــته های مختل ــری در رش ــار هن ــه آث ــه کلی ــری: ب ــوال هن  د. ام
ــاهیر  ــاخته مش ــه س ــود ک ــه می ش ــی، گفت ــا غیر ایران ــی ی ــر ایران ــا معاص ــی ی ــنتی و بوم ــای س هنره
هنرمنــدان رشــته های مختلــف هنــری بــوده یــا در تاریــخ هنــر، جــزء آثــار شــاخص  هنــری محســوب 

شــوند یــا نشــانگر آغــاز یــا اوج ســبک یــا مکتــب یــا دوره هنــری مشــخص باشــند«. 
ــار  ــه امــوال فرهنگــی، تاریخــی و هنــری دولتــی کــه در اختی ــن آیین نامــه، کلی ــاده 3 ای ــر م  براب
وزارتخانه هــا و ســازمان ها و مؤسســات دولتــی و  عمومــی غیردولتــی و دســتگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
ــتگاه  ــط دس ــه توس ــن  آیین نام ــدرج در ای ــر من ــا و دفات ــاس فرم ه ــر اس ــت، ب ــی اس ــی و پژوهش عال
دارنــده، ثبــت و یــک نســخه از آنهــا بــه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور و وزارت امــور اقتصــادی و  

دارایــی ارســال خواهــد شــد. عــدم انجــام مفــاد ایــن مــاده، موجــب پیگــرد قانونــی خواهــد بــود.
ــر  ــی حداکث ــی باستان شناس ــای علم ــل از حفاری ه ــی حاص ــی ـ تاریخ ــوال فرهنگ ــره 1ـ  ام تبص
یــک مــاه بعــد از پایــان فصــل  حفــاری، بــه واحــد اداری ذی ربــط تحویــل و مفــاد ایــن آیین نامــه در 

مــورد آنهــا اعمــال خواهــد شــد.
تبصــره 3ـ  امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی و هنــری در اختیــار شــرکت های دولتــی، نهادهــای عمومــی 
ــام اســت نیــز مشــمول ایــن  ــر آنهــا مســتلزم ذکــر ن ــون ب  غیردولتــی و  شــرکت هایی کــه شــمول قان

ــتند1.   ــه هس آیین نام
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ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــار مل ــت آث ــده در فهرس ــار ثبت ش ــی آث ــت حقوق ــارۀ ماهی ــرانجام درب س
بناهــا و امــوال منقــول و غیرمنقــول دولتــی، متعلــق بــه عمــوم مــردم و در اختیــار دولــت بــوده و در 
صــورت ثبــت در فهرســت آثــار ملــی در زمــرۀ اثــر ارزشــمند ملــی بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی یــا 
ــا تصویــب  ــه غیــر و تملــک خصوصــی نیســت مگــر ب ــل انتقــال ب ــر نفیــس ملــی قــرار گرفتــه، قاب اث
ــون  ــد )اصــل 83 قان ــرد نباش ــس منحصربه ف ــه از نفای ــم درصورتی ک ــورای اســامی، آن ه ــس ش مجل
اساســی(. امــوال مــورد اســتفادۀ عمــوم کــه مالــک خاصــی نــدارد یــا امــوال تاریخــی عمومــی فــارغ از 
ثبــت یــا عــدم ثبــت آنهــا از قبیــل پل هــا، میدان هــای عمومــی، کاروانســراها، آب انبارهــای عمومــی، 
ــی  ــای عموم ــر نهاده ــت و دیگ ــک خصوصــی نیســت و دول ــال و تمل ــل انتق ــی و... قاب ــدارس قدیم م
ــی  ــتگاه های اجرای ــار دس ــز در اختی ــی نی ــار تاریخــی دولت ــد. آث ــن اموال ان ــه حفاظــت از ای موظــف ب
ــداری و  ــت، نگه ــه حفاظ ــف ب ــتگاه ها مکل ــن دس ــد و ای ــرار دارن ــی ق ــراث فرهنگ ــژه وزارت می به وی
مرمــت آنهــا هســتند )مــواد 25 و 26 قانــون مدنــی، تبصــره 6 مــاده 96 قانــون شــهرداری، آیین نامــۀ 
ــبات  ــون محاس ــی، 1398، ص 173(، قان ــال 1346 )عباس ــوب س ــهرداری ها مص ــی ش ــوال عموم ام
ــای تاریخــی ـ  ــای بافت ه ــت و احی ــت از مرم ــون حمای ــاده 13 قان ــی مصــوب ســال 1366 و م عموم

فرهنگــی مصــوب ســال 1398(.
بــه موجــب مــاده ســوم قانــون حفــظ آثــار ملــی، وظایــف مقــرره در  ایــن قانــون راجــع بــه آثــار 
ملــی فقــط پــس از قطعی شــدن، ثبــت برعهــدۀ مالــك تعلــق خواهــد گرفــت. بــه موجــب قانــون، انتقــال 
ــی  ــار مل ــظ آث ــون حف ــی در قان ــدارد، ول ــی ن ــت چندان ــول خصوصــی، محدودی ــار تاریخــی غیرمنق آث
ــی  ــی پیش بین ــی، محدودیت های ــول خصوص ــی منق ــار تاریخ ــروش آث ــرای ف ــال 1309، ب ــوب س مص

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی

ــن  ــمول ای ــری مش ــی و هن ــی تاریخ ــوال فرهنگ ــی ام ــدی ارزش ــد: »طبقه بن ــه می گوی ــن آیین نام ــاده 7 ای 1. م

ــود کــه توســط  ــق دســتورالعملی خواهــد ب ــی( مطاب ــار درجــه یــك درجــه دو  درجــه ســه مطالعات آیین نامــه )آث

ــج حاصــل از اجــرای طــرح مذکــور پــس از  ــاغ خواهــد  شــد. نتای ــه و اب ــراث فرهنگــی کشــور تهی ســازمان می

ــود. تصویــب ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور الزم االجــرا خواهــد ب

ــرح  ــام ط ــا انج ــه ت ــن آیین نام ــاد ای ــرای مف ــر اج ــری از نظ ــی و هن ــی ـ تاریخ ــوال فرهنگ ــه ام ــره ـ  کلی  تبص

ــن  ــاده بیســت ای ــاد م ــرای اجــرای مف ــار درجــه دو و ب ــا، در حکــم آث ــدی  ارزش فرهنگــی تاریخــی آنه طبقه بن

ــوند«. ــوب می ش ــه محس ــه  س ــار درج ــم آث ــه در حک آیین نام

ــن   ــوع ای ــوال موض ــی ام ــاماندهی اطاعات ــتورالعمل س ــت دس ــف اس ــور موظ ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می س

ــر در  ــی هــر اث ــه منظــور تولیــد و ثبــت اطاعــات پژوهشــی، حفاظتــی، کالبــدی، مرمتــی و اموال آیین نامــه را ب

قالــب شناســنامه  عمومــی و تخصصــی، تدویــن و بــه دســتگاه های ذی ربــط جهــت اجــرا ابــاغ نمایــد )مــاده 8 

آیین نامــه(.
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شــده اســت. بدیــن ترتیــب کــه پــس از ثبــت مــال منقــول خصوصــی در فهرســت آثــار ملــی، معرفــی 
نامــه ای حــاوی مشــخصاتی کــه در حکــم ســند رســمی آن اثــر اســت توســط وزارت میــراث فرهنگــی 
ــن معرفی نامــه و  ــد در ای ــر بای ــن اث ــال ای ــه نقــل و انتق ــال داده می شــود. هرگون ــک م ــه مال ــه و ب تهی
پرونــدۀ ثبتــی آن در وزارت میــراث فرهنگــی ذکــر گــردد و آثــاری کــه بــر ثبــت مــال در فهرســت آثــار 
ــر  ــد شــد )بخــش اخی ــک نخواه ــال منف ــه آن م ــادی نســبت ب ــر ای ــردد، در تغیی ــب  می  گ ــی مترت مل
ــروش  ــن ف ــه(. همچنی ــم نظامنام ــواد ســیزدهم و چهارده ــی و م ــار مل ــظ آث ــون حف ــاده هشــتم قان م
چنیــن اثــری، نیازمنــد اطــاع بــه وزارت میــراث فرهنگــی اســت و ایــن وزارتخانــه حــق تقــدم در خریــد 

آن را دارد.

نتیجه گیری
ــادی و  ــی م ــراث فرهنگ ــت از می ــق حفاظ ــت، ح ــر دول ــردم در براب ــی م ــوق فرهنگ ــی از حق یک
ــوق  ــاق حق ــاده 15 میث ــر و م ــوق بش ــی حق ــه جهان ــاده 27 اعامی ــد 1 م ــت )بن ــور اس ــوی کش معن
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و کنوانســیون حمایــت از میــراث فرهنگــی و طبیعــی جهــان مصــوب 
ــار  ــت از آث ــر حفاظ ــی ب ــت مبن ــف دول ــه تکلی ــز ب ــی ج. ا. نی ــون اساس ــل 83 قان ــال 1972(. اص س
ــر بندهــای »ز« و »ط« مــاده 8  تاریخــی و ممنوعیــت و محدودیــت انتقــال آنهــا پرداختــه اســت. براب
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال 1386، حفاظــت از میــراث فرهنگــی درزمــرۀ امــور 

ــت اســت.  ــف دول ــه تکالی ــی و ازجمل حاکمیت
پــس از بررســی، شناســایی و پژوهــش دربــارۀ اثــر تاریخــی و تشــخیص آن بــه عنــوان اثــر ارزشــمند 
بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی، یکــی از مهم تریــن اقدامــات دولــت بــرای حفــظ و معرفــی اثــر، ثبــت 
آن در فهرســت آثــار ملــی اســت )اساســنامه انجمــن آثــار ملــی مصــوب ســال 1301، قانــون راجــع بــه 
حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال 1309، نظامنامــه اجرایــی آن مصــوب ســال 1311، تبصــره 2 قانــون 
ــون تشــکیل  ــاده واحــده قان ــدره گــدار  مصــوب ســال 1323، بنــد »ج« م ــای آن ــد اســتخدام آق تجدی
ــون اساســنامۀ ســازمان  ــاده 3 قان ــد 6 م ــراث فرهنگــی کشــور مصــوب ســال 1364 و بن ســازمان می
میــراث فرهنگــی کشــور مصــوب ســال 1367(. ثبــت یــک اثــر منجــر بــه حمایت هــای متعــدد قانونــی 
ــی را  ــوق و تکالیف ــده و حق ــی از آن ش ــای حقوق ــواع حمایت ه ــی و ان ــی و فن ــت فیزیک ــامل حفاظ ش

بــرای دولــت یــا مالــک یــا متصــرف خصوصــی اثــر بــه همــراه دارد.
ثبــت آثــار تاریخــی می توانــد شــامل آثــار منقــول و غیرمنقــول، مجموعه هــای تاریخــی، محوطه هــا 
یــا تپه هــای تاریخــی یــا بافت هــای تاریخــی شــهرها و روســتاها باشــد. برابــر قانــون راجــع بــه حفــظ 

آثــار ملــی و نظامنامــۀ اجرایــی آن، فهرســت آثــار ملــی بــه شــرح زیــر دســته بندی می گــردد:
1- فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی غیرمنقول
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2- فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول شامل:
       ـ فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی دارای مالکیت عمومی یا دولتی

       ـ فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی دارای مالکیت خصوصی.
بــه موجــب قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی، هرکــس امــوال منقــول یــا غیرمنقــول درزمــرۀ آثــار 
ــرده اســت.  ــی ک ــی را پیش بین ــرد تکالیف ــی بب ــه وجــود آن پ ــا ب ــار داشــته باشــد ی ــی را در اختی مل
ــا  ــد ت ــاع ده ــی( اط ــی کنون ــراث فرهنگ ــارف )می ــه وزارت مع ــت ب ــد به فوری ــه بای ــب ک ــن ترتی بدی
وزارتخانــۀ اخیــر پــس از بررســی های الزم و احــراز شــرایط تاریخــی ـ فرهنگــی و تشــخیص آن مــال 

بــه عنــوان اثــر ملــی، آن را در فهرســت آثــار ملــی ثبــت نمایــد. 
ــدی،  ــررات بع ــن و مق ــی آن و قوانی ــۀ اجرای ــی و نظامنام ــار مل ــظ آث ــه حف ــع ب ــون راج ــر قان براب

ــد از: ــی عبارت ان ــار مل ــت آث ــول در فهرس ــول و غیرمنق ــی منق ــار تاریخ ــت آث ــل ثب مراح
1ـ تهیۀ پروندۀ ثبتی اثر و پیشنهاد ثبت آن توسط اداره کل میراث فرهنگی استان؛

2ـ تشــخیص لــزوم یــا عــدم لــزوم ثبــت اثــر ازلحــاظ قدمــت و ویژگی هــای تاریخــی و فرهنگــی توســط 
اداره کل ثبــت آثــار وزارت میــراث فرهنگی؛

3ـ اباغ رسمی اقدام به ثبت اثر به مالک خصوصی؛
ــه آن توســط کمیتــۀ بررســی  4ـ حــق اعتــراض مالــک ظــرف یــک مــاه پــس از ابــاغ و رســیدگی ب

ــۀ یادشــده )آییــن اســتماع(؛ ــه ثبــت اثــر در وزارتخان اعتــراض مالــک ب
5ـ بررسی و تأیید ثبت اثر توسط شورای ثبت آثار ملی وزارتخانه؛

6ـ ثبت اثر در فهرست آثار ملی با حکم وزیر میراث فرهنگی )ماده2 قانون حفظ آثار ملی(؛
7ـ ابــاغ ثبــت اثــر بــه مقامــات مربــوط در اســتان و شهرســتان محــل وقــوع اثــر، اعــان عمومــی آن یــا 
ابــاغ بــه مالــک خصوصــی )بنــد »ج« قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی مصــوب ســال 1364 

و بندهــای 2 و 6 قانــون اساســنامه ســازمان مصــوب ســال 1367(.
دربــارۀ ماهیــت حقوقــی آثــار ثبت شــده در فهرســت آثــار ملــی می تــوان گفــت کــه بناهــا و امــوال 
منقــول و غیرمنقــول دولتــی، متعلــق بــه عمــوم مــردم و دراختیــار دولــت بــوده و در صــورت ثبــت در 
فهرســت آثــار ملــی درزمــرۀ اثــر ارزشــمند ملــی بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی یــا اثــر نفیــس ملــی 
ملــی قــرار گرفتــه، قابــل انتقــال بــه غیــر و تملــک خصوصــی نیســت مگــر بــا تصویــب مجلــس شــورای 

اســامی، آن هــم در صورتی کــه از نفایــس منحصــر بــه فــرد نباشــد )اصــل 83 قانــون اساســی(. 
ــای  ــا، میدان ه ــل پل ه ــی از قبی ــی عموم ــوال تاریخ ــوق، ام ــررات ف ــن و مق ــه قوانی ــه ب ــا توج ب
ــل  ــردم اســت و قاب ــه م ــق ب ــدارس قدیمــی و... متعل ــی، م ــای عموم ــی، کاروانســراها، آب انباره عموم
ــه  ــف ب ــی موظ ــای عموم ــر نهاده ــت و دیگ ــت و دول ــی نیس ــک خصوص ــخاص و تمل ــه اش ــال ب انتق
ــتگاه های  ــار دس ــی در اختی ــت ول ــت اس ــی از آن دول ــی دولت ــار تاریخ ــد. آث ــن اموال ان ــت از ای حفاظ

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

اجرایــی به ویــژه وزارت میــراث فرهنگــی قــرار دارنــد و ایــن دســتگاه ها مکلــف بــه حفاظــت، نگهــداری 
و مرمــت آنهــا هســتند )مــواد 25 و 26 قانــون مدنــی، تبصــره 6 مــاده 96 قانــون شــهرداری، آیین نامــۀ 
امــوال عمومــی شــهرداری ها مصــوب ســال 346 و قانــون محاســبات عمومــی مصــوب ســال 1366(.

بــه موجــب مــاده ســوم قانــون حفــظ آثــار ملــی، وظایــف مقــرره در  ایــن قانــون راجــع بــه آثــار 
ــون،  ــه موجــب قان ــت. ب ــد گرف ــق خواه ــک تعل ــدۀ مال ــت، برعه ــس از قطعی شــدن ثب ــط پ ــی فق مل
ــظ  ــون حف ــی در قان ــدارد، ول ــی ن ــت چندان ــی، محدودی ــول خصوص ــی غیرمنق ــار تاریخ ــال آث انتق
ــی  ــی، محدودیت های ــول خصوص ــی منق ــار تاریخ ــروش آث ــرای ف ــال 1309، ب ــوب س ــی مص ــار مل آث
ــار  پیش بینــی شــده اســت. بدیــن ترتیــب کــه پــس از ثبــت مــال منقــول خصوصــی در فهرســت آث
ــط وزارت  ــت توس ــر اس ــمی آن اث ــند رس ــم س ــه در حک ــخصاتی ک ــاوی مش ــه ای ح ــی، معرفی نام مل
ــد در  ــر بای ــن اث ــال ای ــل و انتق ــه نق ــال داده می شــود. هرگون ــک م ــه مال ــه و ب ــراث فرهنگــی تهی می
ایــن معرفی نامــه و پرونــدۀ ثبتــی آن در وزارت میــراث فرهنگــی ذکــر گــردد و آثــاری کــه بــر ثبــت 
مــال در فهرســت آثــار ملــی مترتــب  می  گــردد در تغییــر ایــادی نســبت بــه آن مــال منفــک نخواهــد 
شــد )بخــش اخیــر مــاده هشــتم قانــون حفــظ آثــار ملــی و مــواد ســیزدهم و چهاردهــم نظامنامــه(. 
همچنیــن فــروش چنیــن اثــری، نیازمنــد اطــاع بــه وزارت میــراث فرهنگــی اســت و ایــن وزارتخانــه 

ــد آن را دارد. ــدم در خری حــق تق
ســرانجام الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــران، مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون، پراکنــده و 
قدیمــی درزمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکنــون هســتیم کــه الزم اســت 
بــا اســتفاده از مطالعــات تطبیقــی و اصــول ادارۀ خــوب، قانــون جامــع و روزآمــدی در ایــن بــاره، حــاوی 
ابعــاد، معیارهــا، مراحــل و آثــار حقوقــی ثبــت آثــار منقــول و غیرمنقــول عمومــی، دولتــی و خصوصــی 

بــه پیشــنهاد دولــت توســط مجلــس شــورای اســامی وضــع شــود.

29



فهرست منابع

الف. کتاب ها

1. توحیدی فایق، آشنایی با میراث فرهنگی، تهران، سبحان نور، 1393.

2. شادنوش امیرحسن، دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی، تهران، مجد، 1395.

3. صمــدی یونــس، میــراث فرهنگــی در حقــوق داخلــی و بین الملــل، تهــران، ســازمان میــراث فرهنگــی، 

.1382

4. عباسی بیژن، حقوق اداری، تهران، دادگستر، چاپ پنجم، 1398.

5. ________، حقوق اداری تطبیقی، تهران، دادگستر، 1395.

6.  ________، مبانی حقوق عمومی، تهران، دادگستر، چاپ دوم، 1396.

7. کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ پنجاه و هفتم، 1398.

8. کاتوزیان ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران، دادگستر، 1377.

ــات  ــال مخاصم ــی در خ ــوال فرهنگ ــت از ام ــت و حفاظ ــان، حمای ــی ســیروس، شــریفی عرف 9. نورای

ــر، 1394. ــران، هوشــمند تدبی ــلحانه، ته مس

ب. مقاله ها

ــی  ــراث فرهنگ ــوزه می ــی  اداری در ح ــن، »دادرس ــادنوش امیرحس ــر، ش ــی منوچه ــلی نایین 1. توس

غیرمنقــول«، دوفصلنامــه حقــوق اداری، ســال پنجــم، ش 13، 1396.

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی 
در فهــــرست آثـــــار ملـــــی

30


