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چکیده

امــروزه حــق مالكیــت ،حــق مطلقــی نبــوده و قانونگــذار میتوانــد بنــا بــه عللــی ،محدودیتهایــی
را بــر حــق مالكیــت اعمــال نمایــد .بــرای نمونــه ،الزامــات مربــوط بــه منفعــت عمومــی در حفاظــت
از میــراث فرهنگــی کشــور میتوانــد محدودیتهایــی را بــرای حــق مالکیــت اشــخاص ایجــاد کنــد.
ثبــت امــاک اشــخاص توســط دولــت در فهرســت آثــار ملــی ،آثــار حقوقــی متعــددی ازجملــه دربــارۀ
حقــوق و تکالیــف مالــکان چنیــن آثــاری دارد .در ایــران ،مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون و
پراکنــدهای در زمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار تاریخــی و آثارحقوقــی آن هســتیم و تاکنــون در کشــور مــا
پژوهشــی مســتقل دربــارۀ حقــوق و تکالیــف مالــکان خصوصــی آثــار ثبتشــده صــورت نگرفتــه اســت.
در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی و روش گــردآوری اطالعــات بــه صــورت
کتابخان ـهای بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــده اســت کــه حقــوق و تکالیــف مالــکان خصوصــی آثــار
ثبتشــده چیســت؟ پــس از ثبــت یــک اثــر در فهرســت آثــار ملــی ،حمایتهــای متعــدد قانونــی
شــامل حفاظــت فیزیکــی و فنــی و انــواع حمایتهــای حقوقــی از آن شــده و حقــوق ،تکالیــف و
محدودیتهایــی را بــرای مالــک و متصــرف خصوصــی ازجملــه دربــاره حفاظــت ،مرمــت و انتقــال آن
اثــر بــه همــراه دارد.
کلیدواژههــا :بافــت تاریخــی ،تعمیــر و مرمــت اثــر ،تغییــر کاربــری اثــر ،ثبــت اثــر ،مالکیــت
خصوصــی ،معافیــت مالیاتــی.
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مقدمه

یکــی از حقــوق فرهنگــی مــردم در برابــر دولــت ،حــق حفاظــت از میــراث فرهنگــی مــادی و معنــوی
کشــور اســت (بنــد  1مــاده  27اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و مــاده  15میثــاق حقــوق اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی و کنوانســیون حمایــت از میــراث فرهنگــی و طبیعــی جهــان مصــوب ســال
 .)1972اصــل  83قانــون اساســی ج.ا .نیــز بــه تکلیــف دولــت مبنــی بــر حفاظــت از آثــار تاریخــی و
ممنوعیــت و محدودیــت انتقــال آنهــا پرداختــه اســت« :بناهــا و اموالــی دولتــی کــه از نفایــش ملــی
باشــد قابــل انتقــال بــه غیــر نیســت مگــر بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی آن هــم در صورتــی
کــه از نفایــس منحصــر بــه فــرد نباشــد» .همچنیــن برابــر بنــد «ط» مــاده  8قانــون مدیریــت خدمــات
كشــوری مصــوب ســال  1386نیــز حفاظــت از میــراث فرهنگــی در زمــرۀ امــور حاكمیتــی و ازجملــه
تکالیــف دولــت اســت.
پــس از بررســی ،شناســایی و پژوهــش دربــارۀ اثــر تاریخــی و تشــخیص آن بهعنــوان اثــر ارزشــمند بــه
لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات دولــت بــرای حفــظ و معرفــی اثــر ،ثبــت آن
در فهرســت آثــار ملــی اســت .ثبــت یــک اثــر منجــر بــه حمایتهــای متعــدد قانونــی شــامل حفاظــت
فیزیکــی و فنــی و انــواع حمایتهــای حقوقــی از آن شــده و حقــوق و تکالیفــی را بــرای دولــت یــا مالــک
و متصــرف خصوصــی اثــر بــه همــراه دارد .اثــر ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی میتوانــد متعلــق
بــه دولــت یــا نهادهــای عمومــی و یــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی حقــوق خصوصــی باشــد .حــق
مالکیــت خصوصــی چیســت ،محدودیتهــای آن کدامنــد و بــرای مالــکان خصوصــی آثــار ثبتشــده،
چــه حقــوق ،امتیــازات و تکالیفــی در قوانیــن و مقــررات پیشبینــی شــده اســت؟
متأســفانه بهرغــم اهمیــت و کاربــردی بــودن موضــوع ،تاکنــون در کشــور مــا ،پژوهــش مســتقلی اعــم
از کتــاب ،مقالــه ،پایاننامــه یــا رســاله دربــارۀ ایــن موضــوع انجــام نشــده اســت .مــا در ایــن مقالــه،
حــق مالکیــت خصوصــی و محدودیتهــای آن ( )1و حقــوق ،امتیــازات ( ،)2تکالیــف و محدودیتهــای
مالــکان خصوصــی آثــار تاریخــی ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی ( )3را بــا بهرهگیــری از روش
تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی و روش گــردآوری اطالعــات بــه صــورت کتابخانـهای مــورد بررســی قــرار
میدهیــم.
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گفتار اول .حق مالکیت خصوصی و محدودیتهای آن
حــق مالكیــت بــه معنــی حــق مالکشــدن افــراد بــر امــوال ،تصــرف ،انتفــاع ،واگــذاری یــا اعــراض
امــوال خــود میباشــد .مكتــب حقــوق طبیعــی ،مالكیــت خصوصــی را در زمــرۀ حقــوق طبیعــی و یكــی
از وظایــف دولــت را حفاظــت از ایــن حــق میدانســت .از اواخــر ســده نوزدهــم و در ســده بیســتم،
دولتهــا ضمــن شناســایی حــق مالكیــت بــه عنــوان پایــۀ نظــام اقتصــادی كشــورها ،محدودیتهایــی
را بهخاطــر منفعــت عمومــی بــرای آن درنظرگرفتهانــد .مــاده  17اعالمیــه حقــوق بشــر و شــهروند
ســال  1789فرانســه گویــد« :مالكیــت یــك حــق تعرضناپذیــر و مقــدس اســت ،هیچكــس نمیتوانــد
از آن محــروم گــردد ،ولــی در صــورت وجــود ضــرورت عمومــی كــه بــه طــور قانونــی ایجــاب كــرده
باشــد امكانپذیــر اســت ،بدیهــی اســت كــه ایــن امــر نیــز مشــروط بــه جبــران خســارت عادالنــه و
قبلــی ممكــن خواهــد بــود».
مــاده  1پروتــكل شــماره  1الحاقــی بــه كنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر نیــز میگویــد« :هــر شــخص
حقیقــی یــا حقوقــی حــق احتــرام نســبت بــه اموالــش را دارد .هیچكــس را نمیتــوان از حــق مالكیــت
خــود محــروم كــرد مگــر بــه خاطــر منفعــت عمومــی و بــا توجــه بــه شــرایط پیشبینــی شــده در
قانــون و اصــول كلــی حقــوق بینالملــل».
قانــون اساســی جمهــوری اســامی در اصلهــای گوناگــون خــود ( 46 ،44و  ،)47حــق مالكیــت
خصوصــی را كــه از راه مشــروع بــه دســت آمــده باشــد محتــرم میدانــد .برابــر اصــل  46قانــون
اساســی« :هركــس مالــك حاصــل كسـبوكار مشــروع خویــش اســت و هیچكــس نمیتوانــد بــه عنــوان
بوكار را از دیگــری ســلب كنــد» .همچنیــن طبــق
مالكیــت نســبت بــه كسـبوكار خــود امــكان كسـ 
اصــل  47قانــون اساســی ،مالكیــت شــخصی كــه از راه مشــروع باشــد محتــرم اســت .ضوابــط آن را
قانــون معیــن میكنــد.
مــاده  30قانــون مدنــی نیــز مقــرر مـیدارد هــر مالكــی نســبت بــه مایملــك خــود حــق هرگونــه تصــرف
و انتفــاع دارد مگــر در مــواردی كــه قانــون مســتثنا كــرده باشــد .ایــن مــاده بــه قاعــدۀ تســلیط اشــاره
دارد «النــاس مســلطون علــی اموالهــم» .مــاده  31قانــون مدنــی نیــز اشــعار مـیدارد« :هیــچ مالــی را از
تصــرف صاحــب آن نمیتــوان بیــرون كــرد مگــر بــه حكــم قانــون».
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امــروزه حــق مالكیــت ،حــق مطلقــی نبــوده و بنــا بــه عللــی ،دارای محدودیتهایــی اســت و گاهــی
اشــخاص از مالکیــت بــر امــوال خــود محــروم میشــوند؛ ازجملــه در ســلب مالکیــت بــه خاطــر
منفعــت عمومــی .همچنیــن قانونگــذار میتوانــد در راســتای حفــظ منفعــت عمومــی و نظــم عمومــی،
محدودیتهایــی را بــر حــق مالكیــت اعمــال نمایــد .بــرای نمونــه ،الزامــات مربــوط بــه منفعــت عمومــی
در شهرســازی و عملیــات عمرانــی عمومــی ازجملــه ســاخت و توســعۀ معابــر عمومــی یــا حفاظــت از
میــراث فرهنگــی کشــور میتوانــد محدودیتهایــی را بــرای حــق مالکیــت اشــخاص ایجــاد کنــد .مــاده
 132قانــون مدنــی ایــران نیــز دربــارۀ محدودیــت حــق مالکیــت ،مقــرر م ـیدارد كســی نمیتوانــد در
ملــك خــود تصرفــی كنــد كــه مســتلزم تضــرر همســایه شــود مگــر تصرفــی كــه بــه قــدر متعــارف و
بــرای رفــع حاجــت (انتفــاع) یــا رفــع ضــرر از خــود باشــد 1.ولــی ایــن محدودیتهــا ماهیــت و ارزش
حــق مالكیــت را تغییــر نمیدهــد.

گفتار دوم .حقوق و امتیازات مالکان خصوصی آثار ثبتشده
ـدگان چنیــن اموالــی در ایــن زمینــه،
بــه منظــور حفاظــت از آثــار تاریخــی ثبتشــده ،تشــویق دارنـ ِ
بهبــود کیفیــت زندگــی در بناهــا و بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی شــهرها و روســتاها و کاربــرد
مناســب آنهــا ،مالــکان چنیــن آثــاری بایــد توســط دولــت و وزارت میــراث فرهنگــی مــورد حمایــت
قانونــی قــرار گیرنــد .در بنــد «خ» مــاده  1قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی ـ
فرهنگــی مصــوب ســال  ،1398حمایــت از ســاکنان بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی تعریــف شــده اســت:
«بسترســازی مناســب بــرای توانمندســازی مالــکان و بهرهبــرداران و ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنان
بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی» .بهتــر بــود در ایــن بنــد ،بــه طــور دقیــق ،بــه انــواع حمایتهــا،
حقــوق و امتیــازات مالــکان آثــار و ســاکنان بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی اشــاره میشــد.
ت و حمایــ 
ت
قوانیــن برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه و آییننامــه مدیریــت ،ســاماندهی ،نظــار 
ن امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول مجــاز مصــوب ســال  ،1384دولــت و وزارت
ن و دارنــدگا 
از مالــکا 
میــراث فرهنگــی را مکلــف بــه تهیــه و اجــرای طرحهــای حمایــت از مالــکان ،متصرفــان و بهرهبــرداران
آثــار و بناهــای منقــول و غیرمنقــول تاریخــی کــرد .برابــر مــاده  114قانــون برنامــه چهــارم توســعه
مصــوب ســال  ،1383دولــت موظــف اســت بــه منظــور اهتمــام ملــی در شناســایی ،حفاظــت ،پژوهــش،
مرمــت،احیــاء بهرهبــرداری و معرفــی میــراث فرهنگــی کشــور و ارتقــاء تــوان گردشــگری ،تولیــد ثــروت و
اشــتغالزایی و مبــادالت فرهنگــی در کشــور اقدامــات زیــر را در طــول برنامــه چهــارم بــه انجــا م برســاند:
 .1عباسی بیژن ،حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ،تهران ،دادگستر ،چاپ دوم ،1395 ،ص .326
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الــف .تهیــه و اجــرای طرحهــای مربــوط بــه «حمایــت از مالکیــن» و متصرفــان قانونــی وبهرهبــرداران
آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی و امــاک واقــع در حریــم آنهــا و «مدیریــت ،ســاماندهی،نظــارت و حمایــت
از مالکیــن و دارنــدگان امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول مجــاز تــا پایــان ســال اول برنامــه چهــارم.
ن امــوال
ن و دارنــدگا 
طبــق مــاده  16آییننامــه مدیریــت ،ســاماندهی ،نظــارت و حمایــت از مالــکا 
فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول مجــاز مصــوب ســال  ،1384وزارت میــراث فرهنگــی ،تمهیــدات و تدابیــر
الزم را بــرای ایجــاد زمینههــای حســناســتفادۀ دارنــدگان آثــار ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی
فراهــم و دســتورالعملهای الزم را تدویــن و ابــاغ خواهــد کــرد .در ایــن زمینــه ،تاکنــون دســتورالعملی
وضــع نشــده اســت .مــاده  17ایــن آییننامــه نیــز مقــرر مــیدارد :ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری کشــور ،دســتورالعمل ســاماندهی اطالعات ـی ،کالبــدی و مرمــتهریــک از آثــار موضــوع
ایــن فصــل را در زمــان ثبــت اثــر تدویــن و بــه مالــک تســلیم و خدمــات کارشناسـی ،فنــی و مالــی الزم
را بــرای تحقــق دســتورالعملهای فــوق بــه مالــک ارائــه خواهــد کــرد.
بنــد «د» مــاده  11قانــون برنامــه پنجــم توســعه مصــوب ســال  1390نیــز مقــرر میداشــت کــه
ســازمان میــراث فرهنگــی مجــاز اســت از مالکیــت و حقــوق قانونــی مالــکان بناهــا ،آثــار و اشــیای
تاریخــی منقــول در جهــت حفــظ ،صیانــت و کاربــرد مناســب آنهــا و اقدامــات الزم جهــت بیمــه آثــار
فرهنگــی ،هنــری و تاریخــی حمایــت مالــی و معنــوی نمایــد .ولــی بــا وجــود قوانیــن و مقــررات فــوق،
در عمــل ،اتفــاق مهمــی نیفتــاد؛ زیــرا در ایــن قوانیــن و مقــررات بــه انــواع و ابعــاد حمایــت از مالــکان،
متصرفــان و بهرهبــرداران چنیــن آثــاری بــه طــور دقیــق ،اشــاره نشــده بــود.
قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی مصــوب ســال  1398نیــز امتیــازات
متعــددی را بــرای بناهــای ثبتشــد خصوصــی و بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی پیشبینــی کــرد.
برابــر قوانیــن و مقــررات متعــدد مربــوط بــه میــراث فرهنگــی ،حقــوق و امتیــازات مالــکان خصوصــی
آثــار ثبتشــده عبارتانــد از -1 :مســاعدت فنــی ،کارشناســی و مالــی دولــت در حفاظــت و تعمیــر
آثــار تاریخــی و پرداخــت بخشــی از هزینههــای مربــوط؛  -2معافیــت اثــر از پرداخــت هزینههــا و
عــوارض شــهرداری و مالیــات  -3اســتفاده از حمایتهــا و امتیــازات بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی
 -4بیمــۀ بناهــای تاریخــی  -5وثیقهگــذاری بناهــای تاریخــی بــرای گرفتــن تســهیالت مرمــت و احیــا
 -6حــق اســتفادۀ پژوهشــی ،فرهنگــی و معرفــی آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی منقــول توســط مالــکان و
مجموع ـهداران ایــن آثــار.
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حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار
ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملی

بنــد اول .مســاعدت فنــی و مالــی دولــت در حفاظــت و تعمیــر آثــار تاریخــی
و پرداخــت بخشــی از هزینههــای مربــوط
در صــورت ثبــت اثــری در فهرســت آثــار ملــی ،وزارت میــراث فرهنگــی ،افــزون بــر مســاعدت فنــی و
کارشناســی در حفاظــت و تعمیــر آن ،بخشــی از هزینههــای مربــوط را نیــز پرداخــت میکنــد .بــه
موجــب مــاده پنجــم قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــیمصــوب ســال  ،1309اشــخاصی كــه مالــك
یــا متصــرف مالــی باشــند كــه در فهرســت آثــار ملــی ثبتشــده باشــد نبایــد دولــت را از اقداماتــی
كــه بــرای حفاظــت آثــار ملــی ،الزم میدانــد ممانعــت نماینــد .درصورتیكــه عملیــات دولــت بــرای
حفاظــت ،مســتلزم مخارجــیشــود دولــت از مالــك ،مطالبــه عــوض نخواهــد نمــود و اقدامــات مزبــور،
مالكیــت مالــك را متزلــزل نخواهــد كــرد.
مــاده هفتــم نظامنامــه راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال  1311نیــز مقــرر مـیدارد« :اشــخاصی
کــه متصــرف عتیقــه غیرمنقــول ثبتشــده هســتند و یــا از منافــع آن اســتفاده میکننــد حــق مالکیــت
یــا حــق اســتفاده خــود را حفــظ میکننــد ولــی نبایــد بــا اتخــاذ وســائل مســتلزم خرجــی باشــد از
مالــک ،هیــچ چیــز مطالبــه نشــده و بحــق مالکیــت او خللــی وارد نخواهــد شــد».
بنــد «ب» تبصــره  23قانــون بودجــه ســال  1378نیــز مقــرر میداشــت :مبلــغ پنــج میلیــارد ریــال
ی گیــرد
از محــل اعتبــار ردیــف  503297ایــن قانــون در اختیــار ســازمان میــراث فرهنگــی قــرار م ـ 
تــا بــرایتعمیــر و تکمیــل ســاختمانها و آثــار تاریخــی کــه پنجــاهدرصــد ( )%50هزینــه آن توســط
بخــش غیردولتــی انجــام شــده باشــد ،یــا خریــد آثــار بــاارزش تاریخــی بــهمصــرف برســد .مســاعدت
مالــی فــوق توســط ســازمان میــراث فرهنگــی بــه بخــش غیردولتــی در صورتــی ممکــن بــود کــه مالــک
یــا متصــرف ،پنجــاهدرصــد هزینــه مرمــت و تعمیــر آثــار تاریخــی را تقبــل کنــد 1.اختصــاص وجوهــی
بــرای تعمیــر آثــار تاریخــی در قوانیــن بودجــه ســالهای بعــد نیــز تکــرار گردیــد.
برابــر بنــد  5مــاده واحــده قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیبدیده در اثــر حــوادث غیرمترقبــه
مصــوب  ،1392/3/29بــه منظــور بازســازی ســاختمانهای دولتــی و عمومــی آســیبدیده ،مســاجد،
حســینیهها و امامزادههــا و اماکــن تاریخــی پــس از اعــام اســتانداری مربــوط و تأییــد ســازمان برنامــه
و بودجــه کشــور ،اعتبــار موردنیــاز در اختیــار وزارت راه و شهرســازی یــا دســتگاههای ذیربــط قــرار
.1صمــدی یونــس ،میــراث فرهنگــی در حقــوق داخلــی و بیــن الملــل ،تهــران ،ســازمان میــراث فرهنگــی،
 ،1382ص .211
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میگیــرد تــا پــس از تعییــن ردیــف ،عنــوان طــرح و اعتبــار مصــوب هرکــدام نســـبت بــه عملیــات
اجرایــی آنهــا اقــدام نمایــد بهگون ـهای کــه ظــرف دو ســال ،تمامــی عملیــات اجرایــی خاتمــه یابــد.
مســاعدت فنــی ،کارشناســی و مالــی دولــت در حفاظــت و تعمیــر آثــار تاریخــی شــامل آثــار تاریخــی
منقــول نیــز میگــردد .مــاده  14آییننامــه مدیریــت ،ســاماندهی ،نظــارت و حمایــت از مالــکان و
ن امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول مجــاز مصــوب ســال  1384نیــز میگویــد« :ســازمان
دارنــدگا 
میــراث فرهنگــی ،خدمــات کارشناســی ،فنــی و علمــی الزم را بــرای حفاظــت از آثــار متعلــق بــه
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی ارائــه خواهــد کــرد .اقدامــات مرمتــی و حفاظتــی کــه بــه
تشــخیص ســازمان ضــروری تشــخیص داده شــود ،بــه هزینــه دولــت انجــام خواهــد شــد و از مالــک،
مطالبــه عــوض نخواهــد شــد».
برابــر مــاده  17ایــن آییننامــه نیــز وزارت میــراث فرهنگــی ،دســتورالعمل ســاماندهی اطالعاتــی،
کالبــدی و مرمــتهریــک از آثــار موضــوع ایــن فصــل را در زمــان ثبــت اثــر ،تدویــن و بــه مالــک
تســلیم و خدمــات کارشناس ـی ،فنــی و مالــی الزم را بــرای تحقــق دســتورالعملهای فــوق بــه مالــک
ارائــه خواهــد کــرد.
بــه منظــور حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور ،وزارت میــراث فرهنگــی مکلــف بــه مســاعدت فنــی
و کارشناســی در تعمیــر ،مرمــت و بازســازی آثــار تاریخــی منقــول و غیرمنقــول و پرداخــت بخشــی از
هرینههــای مربــوط اســت .ولــی درعمــل ،بــه دلیــل مشــکالت مالــی دولــت ،ایــن وزارتخانــه از انجــام
مرمــت ،تعمیــر و بازســازی تمــام ایــن آثــار ،ناتــوان اســت.

بنــد دوم .معافیــت اثــر تاریخــی از پرداخــت هزینههــا و عــوارض شــهرداری
و مالیــات
بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی ،مالــک اثــر تاریخــی ثبتشــده ،از پرداخــت هزینههــا و عــوارض
شــهرداری و مالیــات بدیــن شــرح معــاف اســت -1 :معافیــت از پرداخــت هزینههــای تغییــر کاربــری،
مرمــت و بازســازی -2معافیــت از پرداخــت عــوارض شــهرداری  -3معافیــت از پرداخــت مالیــات
نقلوانتقــال اثــر در صــورت انتقــال آن بــه وزارت میــراث فرهنگــی و وجــه یــا مــال متعلــق بــه
اشــخاص بابــت تملــک امــاک یــا حقــوق واقــع در طرحهــای بازســازی محــات قدیمــی  -4معافیــت
درآمدهــای موقوفــات عــام صرفشــده بــه منظــور تعمیــر آثــار تاریخــی از پرداخــت مالیــات.
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الف .معافیت اثر از پرداخت هزینههای تغییر کاربری ،مرمت و بازسازی
بــه منظــور تشــویق بــه احیــاء و بهرهبــرداری از آثــار تاریخــی ،مرمــت ،بازســازی و تغییــر کاربــری
آنهــا از پرداخــت هزینههــای مربــوط ،معــاف اســت .برابــر مــاده  12قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای
بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی مصــوب ســال  ،1398هرگونــه مرمــت ،احیــا ،تعمیــرات اساســی و
بهرهبــرداری از امــاک تاریخــی ـ فرهنگــی ثبتشــده و یــا امــاک واجــد ارزشهــای تاریخــی ـ
فرهنگــی موضــوع ایــن قانــون در صــورت اســتقرار فعالیتهــای مطابــق بــا ضوابــط میــراث فرهنگــی،
از هزینههــای مربــوط بــه تغییــر کاربــری ،مرمــت و بازســازی معــاف میباشــند.
ب .معافیت اثر تاریخی از پرداخت عوارض شهرداری
یکــی از تدابیــر مناســب بــه منظــور حفاظــت و نگهــداری از آثــار تاریخــی ثبتشــده از تخریــب،
معافیــت مالــکان آنهــا از پرداخــت عــوارض شــهرداری اســت .بــه موجــب تبصــره  5قانــون الحــاق یــک
تبصــره بــه مــاده  26قانــون نوســازی و عمــران شــهری مصــوب ســال  1347و اصالحــی ،1355/11/19
خانههــا و اماکنــی کــه در تصــرف و مالکیــت اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی اســت و طبــق قانــون حفــظ
آثــار ملــی مصــوب آبانمــاه  1309شمســی یــا مــاده واحــده قانــون مصــوب آذرمــاه  1352در فهرســت
آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده یــا میرســند ،درصورتیکــه محــل کســب و پیشــه و تجــارت
نباشــد از پرداخــت عــوارض و حــق مرغوبیــت موضــوع ایــن قانــون معــاف میباشــند.
لــزوم گســترش حمایــت از مالــکان و متصرفــان آثــار تاریخــی منجــر بــه تصویــب قانــون معافیــت
ابنیــه و اماکنــی کــه درزمــرۀ آثــار ملــی ثبــت گردیدهانــد از پرداخــت عــوارض شــهرداری در تاریــخ
 1371/12/2گردیــد .برابــر مــاده واحــده ایــن قانــون ،همــه ابنیــه ،اماکــن و محوطههــای تاریخــی کــه
در تصــرف یــا مالکیــت ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور میباشــند و بناهــا و اماکنــی کــه در تصــرف
یــا مالکیــت اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی اســت و طبــق قوانیــن مربــوط در فهرســت آثــار ملــی ایــران
ـش ســازمان مذکــور ،از پرداخــت
بــه ثبــت رســیدهاند یــا میرســند و همچنیــن موزههــای تحــتپوشـ ِ
کلیــه عــوارض شــهرداری معــاف میباشــد .ولــی طبــق تبصــره  3مــاده  5قانــون اصــاح مــوادی از
قانــون برنامــه ســوم توســعه و چگونگــی برقــراری و وصــول عــوارض و ســایر وجــوه از تولیدکننــدگان
کاال و ارائهدهنــدگان خدمــات و کاالهــای وارداتــی مصــوب  ،1381/10/22قوانیــن و مقــررات مربــوط
بــه اعطــای تخفیــف یــا معافیــت از پرداخــت عــوارض یــا وجــوه بــه شــهرداری ملغــی میگــردد .برابــر
تبصــره  3مــاده  50قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصــوب  1387/2/17نیــز قوانیــن و مقــررات مربوط
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بــه اعطــاء تخفیــف یــا معافیــت از پرداخــت عــوارض یــا وجــوه بــه شــهرداریها و دهیاریهــا ملغــی
میگــردد .بهتــر اســت بــه منظــور حفــظ آثــار تاریخــی غیرمنقــول ،بــا اصــاح ایــن مــاده قانونــی،
همچنــان بناهــای ثبتشــده از پرداخــت عــوارض شــهرداری معــاف باشــند.
ج .معافیــت از پرداخــت مالیــات نقلوانتقــال اثــر در صــورت انتقــال آن بــه وزارت
میــراث فرهنگــی
اثــر ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی در صــورت انتقــال بــه وزارت میــراث فرهنگــی و وجــه یــا
مــال متعلــق بــه اشــخاص بابــت تملــک امــاک یــا حقــوق واقــع در طرحهــای بازســازی محــات
قدیمــی ،از پرداخــت مالیــات نقلوانتقــال معــاف اســت .برابــر مــاده  70قانــون مالیاتهــای مســتقیم
اصالحــی مصــوب  ،1371/7/2امالکــی کــه طبــق قوانیــن مربوطــه در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه
ثبــترســیده یــا میرســد در صــورت انتقــال بــه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور نســبت بــه کل
مالیــات نقلوانتقــال قطعــی متعلــق و در ســایر مــوارد کــهمالکیــت در دســت اشــخاص باقــی میمانــد
نســبت بــه  50درصــد مالیــاتمربــوط بــه درآمــد موضــوع فصــل مالیــات بــر درآمــد امــاک از معافیــت
مالیاتــی برخــوردار خواهــد شــد .همچنیــن هرگونــه وجــه یــا مالــی کــهاز طــرف اشــخاص مذکــور
بابــت تملــک امــاک یــا حقــوق واقــع در محــدوده طرحهــای نوســازی ،بهســازی و بازســازی محــات
قدیمــی و بافتهــای فرســوده شــهرها بــه مالکیــن یــا صاحبــان حــق تعلــق میگیــرد از پرداخــت
مالیــات نقلوانتقــال معــاف اســت.
د .معافیــت درآمدهــای موقوفــات عــام صرفشــده بــه منظــور تعمیــر آثــار تاریخــی از
پرداخــت مالیــات
برابــر بنــد «ب» تبصــره  8قانــون بودجــه ســال  ،1378تمــام هزینههایــی کــه توســط اشــخاص خ ِّیــر
اعـماز حقیقــی یــا حقوقــی یــا بخشهــای مردمــی بــرای مشــارکت در امــر نگهــداری و مرمــت ابنیــه
و آثــار فرهنگــی ـ تاریخــی هزینــه میشــود از درآمــد مشــمول مالیــات آنهــا کســر میگردیــد.
همچنیــن ملکــی کــه بــه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور اهــدا میشــد و مجمــوع عملیاتــی کــه
بــرای تحقــق اهــداف بنــد «ب» از تبصــره اخیرالذکــر انجــام میشــد از پرداخــت هرگونــه عــوارض و
1
مالیــات معــاف بــود .
اکنــون بهمنظــور تشــویق افــراد و متولیــان موقوفــات عــام بــه تعمیــر و مرمــت آثــار تاریخــی ،درآمدهای
 .1صمدی یونس ،پیشین ،ص .209
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موقوفــات یادشــده صرفشــده بهمنظــور تعمیــر ایــن آثــار ،معــاف از پرداخــت مالیــات هســتند .برابــر
بنــد «ح» مــاده  139قانــون مالیاتهــای مســتقیم اصالحــی مــورخ  ،1394/4/31آن قســمت از درآمــد
موقوفــات عــام کــه طبــق موازیــن شــرعی بــه مصــرف امــوری از قبیــل تحقیقــات فرهنگــی ،علمــی،
دینــی ،فنــی ،تعلیــم و تربیــت ،بنــا و تعمیــر و نگهــداری مســاجد و مصالهــا و حوزههــای علمیــه
و مــدارس علــوم اســامی و مــدارس و دانشــگاههای دولتــی ،مراســم تعزیــه و اطعــام ،تعمیــر آثــار
باســتانی ،امــور عمرانــی و آبادانــی ...برســد ،مشــروط بــر اینکــه درآمــد و هزینههــای مزبــور بــه تأییــد
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه رســیده باشــد ...از پرداخــت مالیــات ،معــاف اســت.

بنــد ســوم .اســتفاده از حمایتهــا و امتیازهــا بافتهــای تاریخــی ـ
فرهنگــی
بــه موجــب قانــون ،اثــر تاریخــی در صــورت قرارگرفتــن در بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی ،از
حمایتهــا و امتیازهــای چنیــن بافتهایــی نیــز برخــوردار اســت کــه عبارتانــد از  -1 :حمایتهــای
شــهرداریهای دارای بافــت تاریخــی ـ فرهنگــی  -2اســتفاده از برنامههــای مربــوط بــه رفــع نیازهــای
موجــود در حوزههــای خدماتــی ،تجهیزاتــی و زیرســاختهای موردنیــاز بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی
در بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی شــهر و روســتا  -3اســتفاده بناهــا و بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی
از اعتبــارات ،تســهیالت و امتیــازات بافتهــای فرســوده شــهری.
الف .حمایتهای شهرداریهای دارای بافت تاریخی ـ فرهنگی
بــرای نخســتینبار در قانــون برنامــه پنجســاله ســوم توســعه مصــوب ســال  1379دربــاره بافــت
تاریخــی شــهر و حفاظــت از آن ،تکالیفــی برعهــده شــهرداری و شــورای شــهر گذاشــته شــد .بــه موجــب
مــاده  156ایــن قانــون تنفیــذی بــه موجــب مــاده  105قانــون برنــام چهــارم توســعه مصــوب ســال
 ،1383بهمنظــور اســتفاده از توانمندیهــای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در انجــام امــور دینــی
ف مصــرح در قانــون تشــکیل آنهــا ،موظــف بــه انجــام
و فرهنگــی ،شــوراهای مذکــور عــاو ه بــر وظای ـ 
وظایــف زیــر هســتند :
الــف ـ همــکاری در حفاظــت از ابنیــه و آثــار تاریخــی و فرهنگــی و بافتهــا و محوطههــای فرهنگــی،
تاریخــی و ممانعــت از تغییــر کاربــری آنهــا.
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برابــر مــاده  166قانــون برنامــه ســوم توســعه ،بهمنظــور حســن اجــرای وظایــف منــدرج در قانــون
اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مصــوب  1367/2/1درخصــوص مرمــت واحیــاء بافتهــا
و بناهــای تاریخــی فرهنگــی ،اقدامــات زیــر انجــام میشــود:
ب ـ در شــهرهای دارای بافــت تاریخــی ارزشــمند کــه حــدود آن طبــق مــاده  3قانــون اساســنامه
ســازمان میــراث فرهنگــیکشــور مصــوب ،1367/12/11اعــام شــده و یــا مــیشــود تشــکیالت
شــهرداری هــا مــورد تجدیدنظــر قــرار میگیــرد و بــهمنظــور انجــام امــور مربــوط بــه حفاظــت از
ن گونــه شــهرها ،ســازوکار مدیریتــی مناســب در شــهرداریهای مذکــور ایجــاد
بافــت تاریخــی ایــ 
میگــردد.
ج ـ شــوراهای شــهر درصــدی از درآمــد شــهرداری هــر شــهر را متناســب بــا نیــاز بافتهــای تاریخــی
آن شــهر در اختیــار مدیریــت ذیربــط در شــهرداری قــرا ر میدهنــد تــا بــا نظــارت واحدهــای ســازمان
میــراث فرهنگــی کشــور در جهــت مرمــت بناهــا ،مجموعههــا و بافتهــای تاریخــی همــان محــل
بــه مصــرف برســد .دولــت مکلــف اســت امکانــات و شــرایط الزم جهــت اســتفاده از منابــع مالــی
ل یونســکو بــرای
و ســرمایههای بینالمللــی و اعتبــارات ســازمانهای فرهنگــی بینالمللــی ازقبیــ 
توســعه امکانــات و حفاظــت آثــار ملــی و میــراث فرهنگــی را بــا ســرمایهگذاری اولیــه داخلــی تــا پایــان
ســال دوم برنامــه ســوم فراهــم نمایــد.
مــاده  1آییننامــه اجرایــی بنــد «ج» مــاده  166قانــون برنامــه ســوم توســعه تنفیــذی موضــوع مــاده
 115قانــون برنامــه چهــارم توســعه مصــوب  1380/3/16هیئتوزیــران نیــز مقــرر مـیدارد کــه وزارت
کشــور موظــف اســت حداکثــر تــا پایــان ســال دوم برنامــه ســوم توســعه ،در تمــام شــهرهای دارای
بافــت تاریخــی ارزشــمند کــه محــدودۀ آنهــا و ضوابــط حفاظتــی و کاربــری آنهــا بــه موجــب مــاده 2
ایــن آییننامــه توســط ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور تعییــن و اعــام شــده یــا میشــود و باتوجــه
بــه وســعتو ویژگیهــای بافــت و همچنیــن تعــداد و تنــوع بناهــا ،محوطههــا و مجموعههــای
تاریخــی ـ فرهنگــی و عرصــه آنهــا واقــع در محــدودۀ قانونــی شــهر ،ســاختار مدیریتــی مناســب در
ســتاد یــا مدیریــت مناطــق شــهری بــا هماهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ایجــاد نمایــد.
طبــق مــاده  2ایــن آییننامــه ،واحدهــای ســازمانی موضــوع مــاده ( )1ایــن آییننامــه ،اقدامــات زیــر
را در ســطوح شــهر انجــام خواهنــد داد:
برنامهریــزی و انجــام اقدامــات الزم بهمنظــور حمایــت و مســاعدت فنــی ،کارشناســی ،مالــی و اجرایــی
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حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار
ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملی

نســبت بــه مالــکان و متصرفــان قانونــی آثــار ارزشــمندتاریخــی ،فرهنگــی ،بازشناســی ،حفاظــت و احیــاء
اماکــن و بافتهــای تاریخــی از قبیــل ســاماندهی معابــر و فضاهــای عمومــی همجــوار ،اولویــت در ارائــه
ت شــهری و ایجــاد تناســب در روشهــای ارائــه آن بــا ویژگیهــای بافــت بــا محوطــه تاریخــی،
خدمــا 
اقدامــات الزم بــرای مقابلــه بــا ســوانح طبیعــی و آتــش ســوزی ،جمـعآوری و دفــع آبهــای ســطحی و
اقدامــات فنــی الزم بــرای عبــور تأسیســات شــهری از قبیــل آب ،بــرق ،تلفــن ،گاز و فاضــاب بــا رعایــت
اولویــت فضاهــایفرهنگــی ـ تاریخــی عمومــی بهویــژه بقــاع متبرکــه ،آرامــگاه مشــاهیر ،مســاجد،
حســینیهها ،تکایــا ،بازارهــا و گورســتانهای تاریخــی.
پیــرو درخواســت ســازمان میــراث فرهنگــی ،در جلســه مــورخ  ۲۷مهــر  ۱۳۹۴شــورای عالــی شهرســازی
و معمــاری کشــور ،محــدوده بافــت تاریخــی ـ فرهنگــی  ۱۶۸شــهر کشــور تعییــن ،ابــاغ و همچنیــن
مقــررات عمومــی بــرای محافظــت از بافتهــای تاریخــی شــهرهای کشــور تعییــن شــد.
بهرغــم تأکیــد بندهــای «ب» و «ج» مــاده  166قانــون برنامــه ســوم توســعه تنفیــذی موضــوع مــاده 115
قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،معمــوالً مدیریــت شــهری بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی ،احســاس
تکلیــف نکــرده و تنهــا در چنــد شــهر ،شــهرداری بافــت تاریخــی بهمنظــور حفاظــت ،مرمــت و احیــاء
آثــار و بافــت تاریخــی ـ فرهنگــی و ارائــه خدمــات موردنیــاز در ایــن منطقــه ازجملــه حمایــت و مســاعدت
فنــی ،کارشناســی ،مالــی و اجرایــی نســبت بــه مالــکان و متصرفــان قانونــی آثــار ارزشــمندتاریخــی،
فرهنگــی ،بازشناســی ،حفاظــت و احیــای اماکــن و بافتهــای تاریخــی از قبیــل ســاماندهی معابــر و
ت شــهری و ایجــاد تناســب در روشهــای ارائــه آن بــا
فضاهــای عمومــی همجــوار ،اولویــت در ارائــه خدمــا 
ویژگیهــای بافــت بــا محوطــه تاریخــی ،اقدامــات الزم بــرای مقابلــه بــا ســوانح طبیعــی و آتشســوزی،
جمـعآوری و دفــع آبهــای ســطحی و اقدامــات فنــی الزم بــرای عبــور تأسیســات شــهری از قبیــل آب،
بــرق ،تلفــن ،گاز و فاضــاب تشــکیل شــده اســت.
برابــر مــاده  16قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی مصــوب ســال  1398نیــز
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور مکلــف اســت بــا همــکاری وزارتخانههای کشــور و میراث فرهنگــی ،تدابیر
و اقدامــات الزم جهــت ایجــاد ســاختار مناســب اداری را در شــهرداریهای شــهرهای دارای بافــت تاریخــی ـ
فرهنگــی مصــوب انجــام دهــد .باتوجهبــه سپریشــدن مــدت اعتبــار قوانیــن برنامــه ســوم و چهــارم توســعه و
تصویــب قانــون حمایــت از مرمــت و احیــاء بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی ،بایــد شــهرداری بافــت تاریخــی در
شــهرهای دارای چنیــن بافتــی تشــکیل گــردد .البتــه بــه نظــر میرســد کــه ضــرورت دارد آییننامـهای حاوی
شــرح وظایــف ایــن شــهرداریها توســط دولــت یــا وزارت میــراث فرهنگــی تصویــب شــود.
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ب .اســتفاده از برنامههــای مربــوط بــه رفــع نیازهــای موجــود در بافتهــای تاریخــی ـ
فرهنگــی شــهر و روســتا
بهمنظــور حفاظــت از آثــار تاریخــی ،احیــاء و بهرهبــرداری مناســب از آنهــا و ارتقــاء کیفیــت زندگــی
ســاکنان بناهــای تاریخــی در بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی شــهرها و روســتاها بایــد خدمــات عمومــی
و زیرســاختهای موردنیــاز از قبیــل آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن ،اینترنــت ،ایمنــی در برابــر حــوادث و ...توســط
دســتگاههای اجرایــی مربــوط فراهــم شــود .برابــر مــاده  6آییننامــه اجرایــی مــاده  156تنفیــذی قانــون
برنامــه ســوم تنفیــذی موضــوع مــاده  105قانــون برنامــه چهــارم توســعه مصــوب  1381/10/8هیئتوزیران،
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا موظف به مســاعدت و مشــارکت در زیباســازی و ایمنی فضاهای فرهنگی،
بافتهــا و آثــار تاریخــی و دفــا ع مقــدس ،بقــاع متبرک ـه ،آرامــگاه مشــاهیر ،مســاجد ،حســینیهها ،تکایــا،
بازارهــا و گورســتانها بــا رعایــت تناســب بــا ویژگیهــای بافتهــای تاریخــی و اولویــت در ارائــۀ خدمــات
ی مناســب ،جمــعآوری و دفــع آبهــای ســطحی،
شــهری (ازقبیــل محوطهســازی ،کفســازی ،روشــنای 
تأمیــن آب آشــامیدنی ،بــرق ،تلفــن ،گاز و ایمنســازی در برابــر ســوانح طبیعــی و آتشســوزی و نصــب
تابلوهــای راهنمایــی) بــا بهرهگیــری از تکنیکهــای فنــی بــا همــکاری دســتگاههایذیربــط هســتند.
اجــرای تصمیمــات شــوراهای شــهر و روســتا در مــوارد فــوق برعهــدۀ شــهرداریها و دهیــاری هاســت.
مــاده  9قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی نیــز در ایــن زمینه مقرر مـیدارد:
«کلیــه دســتگاههای اجرائــی موضــوع مــاده ( )۵قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386/7/8بــا
اصالحــات و الحاقــات بعــدی آن ،مکلفانــد برنامههــای خــود در ارتبــاطبــا رفــع نیازهــای موجــود در
حوزههــای خدماتــی ،تجهیزاتــی و نیــز زیرســاختهای موردنیــاز بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی در بافتهــای
تاریخــی ـ فرهنگــی هــر شــهر /روســتا را ظــرف مــدت ش ـشماه پــس از تصویــب شــورای برنامهریــزی و
توســعه اســتان بــه مــورد اجــراء گذارنــد .اجــرای برنامــه فــوق بایــد بهگونـهای باشــد کــه بــر اســاس بودجــه
ســنواتی حداکثــر ظــرف مــدت دهســال از تصویــب ایــن قانــون ســطح خدمــات و تأمیــن زیرســاختهای
مــورد نیــاز ایــن محدودههــا از ســطح میانگیــن شــهر /روســتای ذیربــط پایینتــر نباشــد.
تبصــره -شــورای برنامهریــزی و توســعه هــر اســتان موظفنــد بــه نســبت اعتبــارات اختصاصیافتــه بــه
بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی هــر شــهر /روســتا موضــوع مــاده ( )۸ایــن قانــون ،اعتبــارات موردنیــاز را بــرای
ســاخت و تجهیــز فضاهــا و ســاختمانهای عمومــی و خدماتــی در محــدوده مصــوب بافتهــای تاریخــی
ـ فرهنگــی آن شهر/روســتا ،از محــل اعتبــار توزیعــی در ســهم دســتگاه ذیربــط بــا اولویــت تأمیــن کننــد».
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زیرســاختها و خدمــات موردنیــاز در بافــت تاریخــی ـ فرهنگــی شــهرها و روســتاها عمدتــاً بایــد
توســط شــهرداری ،دهیــاری ،شــرکتهای آب و فاضــاب ،بــرق ،گاز ،مخابــرات و ...ارائــه گردنــد .ارائــۀ
ایــن خدمــات در شــهرهای دارای چنیــن بافتــی بایــد زیــر نظــر و هدایــت شــهرداری بافــت صــورت
گیــرد.
ج .اســتفادۀ بناهــا و بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی از اعتبــارات ،تســهیالت و امتیــازات
بافتهــای فرســودۀ شــهری
یکــی از امتیــازات مالــکان آثــار تاریخــی و ســاکنان بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی و محــدودۀ بافتهــای
فرســودۀ شــهری ،اســتفاده از اعتبــارات ،تســهیالت و امتیــازات بافتهــای فرســوده بهمنظــور مرمــت،
احیــاء و حفاظــت از ایــن آثــار اســت .برابــر مــاده  ۸قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای
تاریخــی ـ فرهنگــی ،در مــواردی کــه حریــم بناهــا و محــدودۀ بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی موضــوع
ایــن قانــون در بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری موضــوع «قانــون حمایــت از احیــاء ،بهســازی
و نوســازی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری» مصــوب  1389/10/12بــا اصالحــات و الحاقــات
بعــدی آن قــرار داشــته باشــد ،بــه نســبت ســهم مســاحت ایــن بناهــا و بافتهــا از کل مســاحت
بافتهــای فرســوده ،اعتبــارات ،تســهیالت و امتیــازات موضــوع قانــون مذکــور بــا رعایــت ضوابــط
حفاظــت از بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی بــه حریــم بناهــا و محــدودۀ بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی
نیــز اختصــاص مییابــد.
تبصــره -بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران از طریــق بانکهــای عامــل موظــف اســت بــه نســبت
مذکــور در ایــن مــاده ،تســهیالت بانکــی موضــوع مــاده « 15قانــون حمایــت از احیــاء ،بهســازی و
نوســازی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری» را بــه امــر احیــا و حفاظــت بناهــا و بافتهــای
تاریخــی ـ فرهنگــی اختصــاص دهــد.

بند چهارم .بیمه بناهای تاریخی
اغلــب بناهــای تاریخــی بــه دلیــل قدمــت ،امــکان تخریــب ســریع آنهــا بــر اثــر عوامــل انســانی و
طبیعــی و حوادثــی ماننــد ســیل ،زلزلــه ،آتشســوزی و جنــگ وجــود دارد؛ بنابرایــن ،ضــرورت دارد
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کــه آنهــا در برابــر اینگونــه حــوادث ،بیمــه شــوند .بنــد «د» مــاده  11قانــون برنامــه پنجــم توســعه
مصــوب ســال  1390مقــرر میداشــت کــه ســازمان میــراث فرهنگــی مجــاز اســت از اقدامــات الزم
جهــت بیمــه آثــار فرهنگــی ،هنــری و تاریخــی ،حمایــت مالــی و معنــوی نمایــد .ولــی مــاده  ۱۷قانــون
حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی ،ایــن اجــازۀ دولــت را بــه تکلیــف تغییــر
داد« :دولــت مکلــف اســت تدابیــر و اقدامــات الزم بــرای بیمــه بناهــای تاریخــی ثبتشــده در فهرســت
آثــار ملــی و فهرســتهای ذیربــط را انجــام دهــد» .پیشبینــی تدابیــر و انجــام اقدامــات ،نیازمنــد
وضــع مقــررات از ســوی دولــت یــا وزارت میــراث فرهنگــی ازجملــه پرداخــت حــق بیمــه مالــک
خصوصــی اثــر توســط آنهاســت کــه تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت.

بنــد پنجــم .وثیقهگــذاری بناهــای تاریخــی بــرای گرفتــن تســهیالت
مرمــت و احیــاء
یکــی دیگــر از امتیــازات بناهــای ثبتشــده ،امــکان رهــن دادن یــا وثیقهگــذاری آنهــا بــرای گرفتــن
تســهیالت مرمــت و احیــای آنهاســت .بــه موجــب مــاده  771قانــون مدنــی نیــز «رهــن عقــدی اســت
کــه بــه موجــب آن مدیــون مالــی را بــرای وثیقــه بــه دائــن مــی دهــد .»...طبــق مــاده  ۷قانــون حمایــت
از مرمــت و احیــاء بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی مصــوب ســال  ،1398بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری
مکلفانــد اســناد مالکیــت مربــوط بــه بناهــای ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی را کــه مالکیــت آنهــا
قابــل انتقــال باشــد بهعنــوان وثیقــه اخــذ تســهیالت مرمــت و احیــا بپذیرنــد.

بنــد ششــم .حــق اســتفاده پژوهشــی ،فرهنگــی و معرفــی آثــار تاریخــی
منقــول توســط مالــکان و مجموعــه داران ایــن آثــار
یکــی از امتیــازات مالــکان و مجموعـهداران آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی منقــول ،حــق اســتفاده پژوهشــی،
فرهنگــی و معرفــی ایــن آثــار ازجملــه در نمایشــگاههای داخلــی و بینالمللــی و موزههــای
خصوصــی و دولتــی اســت .وزارت میــراث فرهنگــی مکلــف اســت تمهیــدات الزم را بــرای حضــور و
مشــارکت مالــکان ایــن آثــار در ایــن نمایشــگاهها فراهــم نمایــد .برابــر مــاده  15آییننام ـه مدیری ـت،
ن و دارنــدگان امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول مجــاز
ســاماندهی ،نظــارت و حمایــت از مالــکا 
مصــوب ســال  ،1384هرگونــه اســتفاده پژوهشـی ،فرهنگــی و معرفــی از قبیــل چــاپ و نشــر عکـس و
پوســتر ،ارائــه در نمایشــگاههای انفــرادی یــا عمومــی و موزههــای خصوصــی و دولتــی و نظایــر آن بــا
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رعایــت قوانیــن ناظــر بــه موضــوع ،ازجملــه حقــوق قانونــی مالــک یــا دارنــده قانونــی اثــر اسـت .ایــن
حقــوق ،قابــل انتقــال بــه غیــر اســت.
بــه موجــب مــاده  19ایــن آییننامــ ه نیــز وزارت میــراث فرهنگــی ،تمهیــدات الزم را بــرای حضــور
و مشــارکت مالــکان و مجموعــهداران آثــار فرهنگــی ـ تاریخــی و هنــری و موزههــای خصوصــی در
نمایشــگاههای بینالمللــی فراهــم میکنــد .هزینههــای مترتــب بــر ایــن امــر و نیــز مدیریــت و
حفاظــت از ایــن قبیــل آثــار در مــدت برگــزاری نمایشــگاه برعهــدۀ وزارتخانــه اســت .درصورتیکــه
نمایشــگاههای موضــوع ایــن مــاده ،انتفاعــی باشــد ،ســهم مالــکان خصوصــی بــر اســاسقــرارداد
فیمابیــن محاســبه و پرداخــت میشــود .البتــه همانگونهکــه پیشــتر ذکــر شــد مســاعدت فنــی،
کارشناســی و مالــی دولــت در حفاظــت و تعمیــر آثــار تاریخــی شــامل آثــار تاریخــی منقــول نیــز
میگــردد.

گفتار سوم .تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبتشده
تصمیــم وزارت میــراث فرهنگــی دربــاره ثبــت امــوال تاریخــی شــهروندان بهویــژه امــاك و ابنیــه ،در
فهرســت آثــار ملــی ،خللــی در مالکیــت ،حقــوق مالکانــه و تصــرف آنهــا بــه عمــل نمـیآورد ،ولــی بــه
دلیــل تکلیــف حاکمیتــی دولــت مبتنیبــر حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور (بنــد «ط» مــاده 8
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) ،مالــک یــا متصــرف اثــر ،موظــف بــه رعایــت ضوابــط حفاظتــی و
کاربــردی عرصــه و حریــم اثــر اعالمــی از ســوی ایــن وزارتخانــه اســت .عــدم رعایــت آنهــا بــه موجــب
مــواد  569-588قانــون تعزیــرات ،جــرم و مرتکــب ،مشــمول مجازاتهــای مربــوط خواهــد بــود.
مــاده پنجــم قانــون حفــظ آثــار ملــیمصــوب ســال  1309مقــرر م ـیدارد اشــخاصی كــه مالــك یــا
متصــرف مالــی باشــند كــه در فهرســت آثــار ملــی ثبتشــده باشــد میتواننــد حــق مالكیــت یــا تصــرف
خــود را حفــظ كننــد .مــاده هفتــم نظامنامــه ایــن قانــون مصــوب ســال  1311نیــز میگویــد کــه
اشــخاصی کــه متصــرف عتیقــه غیرمنقــول ثبتشــده هســتند و یــا از منافــع آن اســتفاده میکننــد
حــق مالکیــت یــا حــق اســتفاده خــود را حفــظ میکننــد ولــی نبایــد بــا اتخــاذ وســائل مســتلزم
خرجــی باشــد از مالــک هیــچ چیــز مطالبــه نشــده و بــه حــق مالکیــت او خللــی وارد نخواهــد شــد.
ن و دارنــدگان
بــه موجــب مــاده  12آییننامــه مدیریــت ،ســاماندهی ،نظــارت و حمایــت از مالــکا 
امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول مجــاز مصــوب  ،1384ثبــت اثــر در فهرســت آثــار ملــی ،خدشـهای
بــه مالکیــت مالــک وارد نخواهــد کــرد و نتایــج آن در تغییــر ایــادینســبت بــه آن اثــر ،ثابــت و برقــرار
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خواهــد بــود .همچنیــن برابــر تبصــره مــاده  3قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی
ـ فرهنگــی مصــوب ســال  ،1398رعایــت حقــوق مالکانــۀ مــردم و ســایر حقــوق قانونــی و شــرعی در
اجــرای مــواد  ۲و  3ایــن قانــون کــه مربــوط بــه تهیــه ،تصویــب و اجــرای طرحهــای ویــژه حفاظــت
و احیــاء محــدودۀ بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی اســت الزامــی اســت .ولــی الزم بــه ذکــر اســت
کــه بــه دلیــل اهمیــت و ارزش تاریخــی ـ فرهنگــی اثــر ثبتشــده و لــزوم حفاظــت و نگهــداری از
آن بــرای نســلهای آینــده ،حــق مالكیــت نهادهــای عمومــی و دولتــی بهویــژه اشــخاص خصوصــی
نســبت بــه آثــار تاریخــی ثبتشــدۀ آنهــا در شــش مــورد ،محــدود میشــود کــه عبارتانــد از -1 :
همــکاری بــا دولــت در اجــرای عملیــات حفاظــت و مرمــت اثــر  -2ممنوعیــت تخریــب و ساختوســاز
 -3محدودیــت در تعمیــر ،بازســازی و توســعۀ اثــر یــا تزئیــات آن  -4ممنوعیــت تغییــر كاربــری اثــر -5
محدودیــت در فــروش اثــر تاریخــی منقــول و ممنوعیــت خــروج و صــدور آنهــا  -6ممنوعیــت تصــرف،
تملــک و معاملــۀ مصالــح و مــواد متعلــق بــه بنــای ثبتشــده.

بند اول .همکاری با دولت در اجرای عملیات حفاظت و مرمت اثر
مالــک اثــر در اجــرای عملیــات حفاظــت و مرمــت اثــر توســط دولــت ،موظــف بــه همــکاری بــا آن اســت
و حــق جلوگیــری از آن عملیــات را نــدارد .مــاده پنجــم قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــیمصــوب
ســال  1309مقــرر م ـیدارد « :اشــخاصی كــه مالــك یــا متصــرف مالــی باشــند كــه در فهرســت آثــار
ملــی ثبتشــده باشــد ،میتواننــد حــق مالكیــت یــا تصــرف خــود را حفــظ كننـد ولیكــن نبایــد دولــت
را از اقداماتــی كــه بــرای حفاظــت آثــار ملــی الزم میدانــد ممانعــت نماینــد .درصورتیكــه عملیــات
دولــت بــرای حفاظــت ،مســتلزم مخارجــیشــود دولــت از مالــك ،مطالبــه عــوض نخواهــد نمــود و
اقدامــات مزبــور ،مالكیــت مالــك را متزلــزل نخواهــد كــرد» .برابــر مــاده هشــتم نظامنامــه ایــن قانــون
نیــز اداره عتیقــات موظــف اســت عملیاتــی را کــه بــرای حفاظــت آثــار ملــی ،الزم و از طــرف دولــت،
امــر شــده اســت انجــام دهــد.
در صــورت تشــخیص ضــرورت عملیــات حفاظتــی بــرای اثــر توســط وزارت میــراث فرهنگــی،
موضــوع بــا ذکــر دلیــل و حــدود و مــدت عملیــات حفاظتــی و مرمــت بــه مالــک اعــام میشــود و
درصورتیکــه مالــک بــا اجــرای طرحهــای یادشــده مخالفــت کنــد عنداللــزوم ،وزارتخانــۀ یادشــده بــه
رئیــس دادگســتری محــل وقــوع اثــر بــا ذکــر دالیــل و مســتندات کارشناســی ،مراجعــه مینمایــد.
در ایــن صــورت ،رئیــس دادگســتری ،تســهیالت الزم را بــرای انجــام عملیــات حفاظتــی و مرمــت
فراهــم میکنــد .وزارتخانــه نمیتوانــد هزینــۀ عملیاتــی را کــه الزم تشــخیص داده اســت از مالــک یــا
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ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملی

متصــرف مطالبــه نمایــد و ایــن هزینههــا از محــل اعتبــارات دولتــی پرداخــت میگــردد .

1

بند دوم .ممنوعیت تخریب و ساختوساز
بــه دلیــل اهمیــت تاریخــی ـ فرهنگــی اثــر ثبتشــده و لــزوم حفاظــت و نگهــداری از آن ،دولــت یــا
مالــک غیردولتــی و خصوصــی ،حــق تخریــب و نوســازی اثــر تاریخــی ثبتشــده را نــدارد .بــه موجــب
بنــد «الــف»مــاده ششــم قانــون حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال  ،1309منهــدم کــردن یــا خرابــی وارد
آوردن بــه آثــار ملــی ،ممنــوع و جــرم اســت .منهــدم کــردن بــه معنــی تخریــب کامــل اثــر و خرابــی
وارد آوردن بــه مفهــوم تخریــب جزئــی آن اســت .بــه موجــب مــاده  ۵۵۸قانــون تعزیــرات ،تخریــب و از
میــان بــردن آثــار غیرمنقــول ،محوطههــا و مجموعههــای تاریخــی ،جــرم اســت و مســئولیت مدنــی
مرتکــب را نیــز بــه همــراه دارد 2.بهتــر اســت بــرای رهــا کــردن و عــدم رســیدگی و مراقبــت از آثــار
تاریخــی توســط مالــک دولتــی ،غیردولتــی و خصوصــی کــه بــه تدریــج منجــر بــه تخریــب و ویرانــی
آنهــا شــود نیــز بــه عنــوان تــرک فعــل ،مجــازات اداری یــا کیفــری پیشبینــی شــود.
برابــر مــاده  ۵۶۹ایــن قانــون« ،در کلیــه مــوارد ایــن فصــل درصورتیکــه ملــک مــورد تخریــب ،ملــک
شــخصی بــوده و مالــک از ثبــت آن بــه عنــوان آثــار ملــی بیاطــاع باشــد از مجازاتهــای مقــرر در
مــواد فــوق معــاف خواهــد بــود» .روشــن اســت کــه اثبــات اطــاع مالــک از ابــاغ ثبــت آن بــه عنــوان
اثــر ملــی توســط وزارت میــراث فرهنگــی برعهــدۀ همیــن وزارتخانــه اســت .همچنیــن انجــام عملیــات
در حریــم آثــار کــه ســبب تزلــزل در بنیــان آنهــا یــا آســیب بــه آثــار یادشــده نیــز گــردد جــرم بــوده
و مرتکــب ،مکلــف بــه پرداخــت خســارت میگــردد 3.ایــن وزارتخانــه ،اجــازۀ انجــام عملیاتــی را کــه
ســبب تزلــزل بنیــان بنــا یــا تغییــر ظاهــر آن شــود نمیدهــد و در صــورت اجــازه ،عملیــات بایــد زیــر
نظـ ِر وزارتخانــه انجــام شــود .گفتنــی اســت کــه عــدم امــکان تخریــب و نوســازی چنیــن اثــر تاریخــی
توســط مالــک ،ارزش آن را در بــازار بــه شــدت كاهــش میدهــد.
 .1صمدی یونس ،پیشین ،ص .211
 .2ماده  ۵۵۸قانون تعزیرات« ،هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی
که در فهرست آثار ملی ایران به ثبترسیده است ،یا تزئینات ،ملحقات تأسیسات ،اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب
یا موجود در اماکن مذکور ،که مستق ً
ال نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد ،خرابی وارد آورد عالوه بر جبران
خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود».
 .3طبق ماده  ۶۰قانون تعزیرات ،هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ،یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالمشده
از سوی سازمان مذکور در حریم آثارفرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان
آنها شود ،یا درنتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت
وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
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در تاریــخ  ،1361/7/5شــعبه چهــارم دادگاه شهرســتان تبریــز پرسشــی بدیــن شــرح از شــورای عالــی
قضایــی کــرد :هــرگاه کســی پایــه مغــازه خویــش را کــه جــزء آثــار باســتانی اســت تخریــب و یــا
تعمیــر نمایــد از نظــر شــرع اســامی چــه حکمــی دارد؟ شــورای نگهبــان نیــز در پاســخ بــه پرســش
شــورای عالــی قضایــی دربــاره قانــون حفــظ آثــار ملــیمصــوب  ،1309طــی نظریــه شــماره 6076
مــورخ  1361/8/3اعــام کــرد« :پیــرو نامــه شــماره  5726مــورخ  ،1361/7/17قانــون حفــظ آثــار ملــی
مصــوب  1309و اصالحیــه و الحاقــات بعــدی آن در جلســه مــورخ  1361/7/17فقهــای شــورای نگهبــان
مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت و شــمول آن نســبت بــه امــوال شــخص ،بــه نظــر اکثریــت فقهــای
شــورای نگهبــان ،مغایــر موازیــن شــرع تشــخیص داده شــد» .ایــن نظــر در راســتای احتــرام بــه حقــوق
مالکانــه اشــخاص و قاعــده تســلیط صــادر شــده بــود 1.ولــی خوشــبختانه تأییــد مــواد  46و  47قانــون
مجــازات اســامی مصــوب ســال  1362و فصــل نهــم قانــون تعزیــرات مصــوب ســال  1375دربــاره
تخریــب امــوال تاریخــی ـ فرهنگــی بهویــژه مــواد  564 ،560 ،558و  ۵۶۹آن توســط شــورای نگهبــان،
نشــان از تغییــر نگــرش ایــن شــورا و پذیــرش محدودیتهــای مربــوط بــه منافــع عمومــی مالکیــت
خصوصــی ازجملــه دربــارۀ تخریــب ،تعمیــر ،مرمــت و توســعۀ بنــای ثبتشــدۀ مالــک خصوصــی در
فهرســت آثــار ملــی دارد.

بند سوم .محدودیت در تعمیر ،بازسازی و توسعه اثر یا تزئینات آن
تعمیــر ،مرمــت ،تغییــر و تجدیــد بنــا یــا تزئینــات اثــر تاریخــی توســط مالــک آن ،افــزون بــر رعایــت
ضوابــط شــهرداری ،نیازمنــد مجــوز وزارت میــراث فرهنگــی اســت.بــه موجــب مــاده ششــم قانــون
حفــظ آثــار ملــی ،اقــدام بــه مرمــت و تجدیــد بنایــی از آثــار ملــی كــه در تصــرف اشــخاص باشــد بایــد
بــا اجــازه و زیــر نظــر دولــت واقــع شــود .برابــر مــاده هشــتم نظامنامــه ایــن قانــون نیــز «هــرگاه بنائــی
بهعنــوان آثــار ملــی ثبتشــده و مــوکل و متصــرف آن بخواهــد آن را مرمــت جزئــی یــا کلــی کنــد
و یــا تغییراتــی در آن بــه خــرج خــود بدهــد بایســتی قبـ ً
ا صــورت مبســوط عملیــات منظــور شــده را
تقدیــم وزیــر معــارف نمــوده و اجــازه آن را تحصیــل نمایــد .وزیــر معــارف میتوانــد درصورتیکــه آن
عملیــات را باعــث تزلــزل بنیــان و یــا تغییــر صــورت آن بنــا بدانــد از اعطــاء آن خــودداری کنــد و نیــز
مــی توانــد تقاضــا کنــد کــه عملیــات بــر طبــق دســتور او انجــام گرفتــه مخصوص ـاً مصالــح قدیمــی
خــود بنــا یــا شــبیه بــه آن در ترمیمــات بـهکار بــرده شــود و ترمیمــات هــم طــوری تعقیــب شــود کــه
صــورت اولیــه بنــا محفــوظ بمانــد.
 .1توسلی نائینی منوچهر ،شادنوش امیرحسن« ،دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی غیرمنقول» ،دوفصلنامه
حقوق اداری ،سال پنجم ،ش  ،1396 ،13ص .151
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ایــن عملیــات کــه جزئیــات آن در اجــازه نامــه وزارتــی تصریــح خواهــد شــد تحــت نظــر اداره عتیقــات
صــورت خواهــد گرفــت .درصورتیکــه مالــک ،عملیــات شــروع شــده را ناتمــام بگــذارد اداره عتیقــات
موظــف خواهــد بــود بــه خــرج او آنهــا را بــه انجــام برســاند .اگــر عملیــات بــر طبــق دســتوری کــه در
اجازهنامــه وزارتــی تعییــن شــده اســت اجــرا نشــود ،اداره عتیقــات میتوانــد مالــک را ملــزم نمایــد کــه
آنهــا را بــر هــم زده [و] بنــا را موافــق دســتور وزارتــی تجدیــد نمایــد .در ایــن صــورت مجازاتهائــی
کــه بــرای صدمــه و تخریــب آثــار ملــی در قانــون پیشبینــی شــده متوجــه او نخواهــد شــد».
بنابرایــن ،برابــر قانــون ،تعمیــر ،مرمــت و احیــای اثــر توســط مالــک یــا متصــرف و تأییــد نقشــۀ اجرایــی
آن بایــد بــا اجــازۀ وزارت میــراث فرهنگــی صــورت میگیــرد .شــورای فنــی ایــن وزارتخانــه ،پیشــنهاد
تعمیــر را بــا ضوابــط حفاظــت از اثــر تاریخــی ،تطبیــق و درصورتیکــه اجــرای آن را ســبب تزلــزل
بنیــان یــا تغییــر صــورت یــا انهــدام ارزشهــای تاریخــی ـ فرهنگــی اثــر تشــخیص ندهــد ،مبــادرت بــه
صــدور اجــازه مینمایــد .وزارتخانــه در اجــازۀ صــادره ،جزئیــات عملیــات اجرایــی را درج و بــر همــۀ
1
مراحــل اجرایــی نظــارت میکنــد .
مــاده  ۵۶۴قانــون تعزیــرات نیــز بــرای مرمــت ،تعمیــر ،تغییــر،تجدیــد و توســعۀ ابنیــه یــا تزئینــات
اماکــن فرهنگــی ـ تاریخــی ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی ،بــدون اجــازۀ ایــن وزارتخانــه و برخــاف
ضوابــط مصــوب اعــام شــده از ســوی آن ،جرمانــگاری کــرده اســت.
باتوجهبــه قوانیــن و مقــررات فــوق ،مالــک اثــر تاریخــی ،حــق جلوگیــری از اقدامــات حفاظتــی دولــت
نســبت بــه اثــر را نــدارد و تعمیــر و مرمــت اثــر توســط مالــک نیــز نیازمنــد گرفتــن اجــازه از وزارت
میــراث فرهنگــی اســت .ایــن وزارتخانــه ،اجــازۀ انجــام عملیاتــی را کــه ســبب تزلــزل بنیــان بنــا یــا
تغییــر ظاهــر آن شــود نخواهــد داد و عملیــات بایــد زیــر نظــر وزارتخانــۀ یادشــده انجــام گــردد.
بــه موجــب مــاده پانزدهــم نظامنامــه اجــرای قانــون مصــوب ســال  1311نیــز عتیقــات منقولــی را کــه
در فهرســت آثــار ملــی ثبتشــده اســت نمیتــوان مــورد هیچگونــه تغییــر یــا مرمــت و اصــاح جزئــی
و کلــی قــرار داد مگــر بــا اجــازه وزیــر معــارف و تحــت نظــارت اداره عتیقــات (وزارت میــراث فرهنگــی).
تخریــب آثــار ملــی منقــول و عــدم رعایــت مقــررات ایــن مــاده ،بــه نســبت خســارات وارده ،مســتلزم
مجــازات خواهــد بــود؛ بنابرایــن ،اصــاح ،مرمــت و تعمیــر آثــار تاریخــی منقــول هماننــد آثــار تاریخــی
غیرمنقــول ،بــدون اجــازه وزارت میــراث فرهنگــی و تخریــب ایــن آثــار ،ممنــوع اســت.
 . 1صمدی یونس ،پیشین ،ص .209
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بند چهارم .ممنوعیت تغییر كاربری اثر
تعییــن نــوع کاربــری و بهرهبــرداری متناســب بــا شــأن بناهــای تاریخــی بــا وزارت میــراث فرهنگــی
اســت .بــه موجــب بنــد «چ» مــاده  1قانــون حمایــت از مرمــت و احیــاء بافتهــای تاریخــی ـ
فرهنگــی مصــوب ســال  ،1398کاربــری متناســب بــه معنــی «حفــظ و ارتقــاء هویــت و ارزشهــای
اثــر بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــا و مزیتهــای تاریخــی ،فرهنگــی و طبیعــی و همچنیــن اجتماعــی
ـ اقتصــادی آن بــرای پاس ـخگویی بــه نیازهــای معاصــر وفــق ضوابــط و مقــررات و قوانیــن ناظــر بــه
موضــوع اســت».
مالــک خصوصــی اثــر تاریخــی تنهــا در حــدود كاربریهــای مجــاز تعییــن شــده توســط وزارت میــراث
فرهنگــی میتوانــد از اثــر تاریخــی اســتفاده نمایــد 1.وی موظــف اســت ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی
اســتفاده از اثــر را کــه از ســوی ایــن وزارتخانــه تصویــب و ابــاغ شــده اســت رعایــت کنــد .بــه موجــب
قانــون تعزیــرات نیــز هرگونــه تغییــر نحــوۀ اســتفاده از اثــر بــدون گرفتــن مجــوز از وزارتخانــۀ یادشــده،
2
بــه عنــوان تغییــر غیرمجــاز کاربــری ،جرمانــگاری شــده و مســتوجب مجــازات اســت .

بنــد پنجــم .محدودیــت در فــروش اثــر تاریخــی منقــول و ممنوعیــت خــروج
و صــدور آنهــا
بــه موجــب مــاده ســوم قانــون حفــظ آثــار ملــی ،وظایــف مقــرره در ایــن قانــون راجــع بــه آثــار ملــی
فقــط پــس از قطعیشــدن ثبــت برعهــدۀ مالــك تعلــق خواهــد گرفــت.برابــر مــاده پنجــم همیــن
قانــون ،اشــخاصی کــه مالــک یــا متصــرف مالــی باشــند کــه در فهرســت آثــار ملــی ثبتشــده باشــد
میتواننــد حــق مالکیــت یــا تصــرف خــود را حفــظ کننــد .همچنیــن مــاده هفتــم نظامنامــه ایــن
قانــون میگویــد کــه اشــخاصی کــه متصــرف عتیقــه غیرمنقــول ثبتشــده هســتند و یــا از منافــع
 .1پژوهشگاه قوه قضاییه ،سلسله نشستهای علمی نقد رأی« ،مالكیت خصوصی یا منفعت عمومی ،نقد رویه شعب دیوان
عدالت اداری پیرامون ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت آثار فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی»،
 1392/2/25و  ،1392/3/4ص .259
 .2برابر ماده  ۵۶۶قانون تعزیرات ،هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ،اماکن و محوطههای مذهبی فرهنگی و
تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند ،برخالف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی این وزارتخانه ،اقدام نماید عالوه بر
رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود.
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آن اســتفاده میکننــد حــق مالکیــت یــا حــق اســتفاده خــود را حفــظ میکننــد .طبــق مــاده 12
ن امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی
آییننامـه مدیریـت ،ســاماندهی ،نظــارت و حمایـت از مالــکان و دارنــدگا 
منقــول مجــاز مصــوب ســال  ،1384ثبــت امــوال فرهنگــی ،تاریخــی و هنــری منقــول در فهرســت آثــار
ملــی ،خدش ـهای بــه مالکیــت مالــک وارد نخواهــد کــرد و نتایــج آن در تغییــر ایــادینســبت بــه آن
اثــر ،ثابــت و برقــرار خواهــد بــود.
بــه موجــب قانــون ،انتقــال آثــار تاریخــی غیرمنقــول خصوصــی ،محدودیــت چندانــی نــدارد ،ولــی
در قانــون حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال  ،1309بــرای فــروش آثــار تاریخــی منقــول خصوصــی،
محدودیتهایــی پیشبینــی شــده اســت .بدیــن ترتیــب کــه پــس از ثبــت مــال منقــول خصوصــی در
فهرســت آثــار ملــی ،معرفینام ـهای در دو نســخه حــاوی یــک یــا چنــد قطعــه عکــس و مشــخصاتی
شــامل وصــف ،منشــأ و کیفیــت آن مــال کــه در حکــم ســند رســمی آن اثــر اســت توســط وزارت
میــراث فرهنگــی تهیــه و بــه مالــک مــال بــه طــور رایــگان داده میشــود .هرگونــه نقلوانتقــال ایــن
اثــر بایــد در ایــن معرفینامــه و پرونــدۀ ثبتــی آن در وزارتخانــه یادشــده ذکــر گــردد و آثــاری کــه بــر
ثبــت مــال در فهرســت آثــار ملــی مترت ـب میشــود در تغییــر ایــادی نســبت بــه آن مــال ،منفــک
نخواهــد شــد (مــاده هشــتم قانــون حفــظ آثــار ملــی و مــواد ســیزدهم و چهاردهــم نظامنامــه).
همچنیــن فــروش چنیــن اثــری ،نیازمنــد اطــاع بــه وزارت میــراث فرهنگــی اســت .فــروش و خریــد
اثــر بــدون اطــاع بــه ایــن وزارتخانــه ،جــرم اســت و ایــن وزارتخانــه حــق تقــدم در خریــد آن را دارد.
مــاده نهــم ایــن قانــون مقــرر مـیدارد« :هركــس مالــك مــال منقولــی اســت كــه در فهرســت آثــار ملــی
ثبتشــده اگــر بخواهــد آن را بــه دیگــری بفروشــد بایــد بــه اداره مربوطــه دولتــی كتبـاً اطــاع دهــد.
دولــت اگــر بخواهــد آن مــال را جــزء مجموعههــای دولتــی آثــار ملــی قــرار دهــد در ابتیــاع آن بــا
شــرایط متســاوی بــر مــردم دیگــر حــق تقــدم دارد و لیكــن درظــرف ده روز پــس از رســید دادن بــه
اعــام كتبــی صاحــب مــال دولــت بایــد قصــد خــود را در ابتیــاع آن بــه مالــك اعــام كنــد و اگــر نكــرد
صاحــب مــال میتوانــد مــال را بــه دیگــری بفروشــد در هــر حــال ،مالــك ایــن امــوال بــه هــر نحــو از
انحــاء آن را بــه دیگــری منتقــل كنــد بایــد پــس از انتقــال در ظــرف ده روز اســم و محــل اقامــت مالــك
جدیــد را بــه اطــاع دولــت برســاند .اگــر كســی مالــی را كــه در فهرســت آثــار ملــی ثبتشــده بــدون
اطــاع وزارت معــارف و یــا نماینــدگان او بفروشــد محكــوم بــه جــزای نقــدی معــادل قیمــت فــروش آن
مــال خواهــد شــد و نیــز دولــت میتوانــد مــال را از مالــك جدیــد اخــذ نمــوده و قیمتــی را كــه مالــك
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جدیــد ادا نمــوده بــه او پرداخــت نمایــد خریــدار نیــز اگــر از ثبــتبــودن مــال در فهرســت آثــار ملــی
مطلــع بــوده و بــا وصــف ایــن خریــده باشــد ،ماننــد فروشــنده مجــازات خواهــد شــد .مگــر اینكــه خــود
او بــه دولــت اعــام كــرده باشــد».
مــواد  5و  6دســتورالعمل اجرایــی تجــارت امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی و هنــری منقــول مجــاز در تاریــخ
 1398/8/8بــرای خریــد و فــروش امــوال منقــول مجــاز ثبتشــده و نشــده ،شــرایطی را پیشبینــی
کــرده اســت بدیــن ترتیــب کــه خریدوفــروش امــوال منقــول مجــازی کــه در فهرســت آثــار ملــی ایــران
بــه ثبــت رســیدهاند ،بــا کســب مجــوز از وزارت میــراث فرهنگــی در داخــل کشــور ،مجــاز و خــروج
آنهــا از کشــور ممنــوع اســت .خریدوفــروش آن دســته از امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول کــه در
فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت نشــدهاند و بــه ســبب قانونــی در تصــرف و مالکیــت اشــخاص هســتند،
بــا کســب اجــازۀ مــوردی از وزارت ،مجــاز اســت .آثــار تاریخــی منقــول بههیچوجــه ،قابــل خــروج و
1
صــدور نیســتند و خــروج و صــدور یــا قاچــاق آنهــا جــرم اســت (مــاده  561قانــون تعزیــرات) .

بنــد ششــم .ممنوعیــت تصــرف ،تملــک و معاملــه مصالــح و مــواد متعلــق
بــه بنــای ثبتشــده
بــه موجــب بنــد «ج» مــاده ششــم قانــون حفــظ آثــار ملــی ،تملــک و معاملــه بــدون اجــازه دولــت
نســبت بــه مصالــح و مــواد متعلقــه بــه ابنیــه مذکــوره در فهرســت آثــار ملــی ،ممنــوع و جــرم اســت.
بنــد  3مــاده دهــم نظامنامــه ایــن قانــون نیــز «تصــرف و خریدوفــروش مصالحــی کــه تعلــق بــه ابنیــه
ثبتشــده در فهرســت داشــته یــا دارد بــدون اجــازه وزارت معــارف» را ممنــوع و جــرم اعــام کــرده
اســت.
جــرم بــودن فــروش و خریــد اثــر ملــی منقــول بــدون اطــاع بــه وزارت میــراث فرهنگــی و تملــک
و معاملــه بــدون اجــازۀ دولــت نســبت بــه مصالــح و مــواد متعلقــه بــه ابنیــۀ تاریخــی در مــادۀ 127
مکــرر قانــون مجــازات عمومــی اصالحــی ســال  ،1347قانــون مجــازات اســامی ســال  1362و قانــون
تعزیــرات ســال  1375ذکــر نشــده اســت؛ بنابرایــن ،اکنــون در قوانیــن کیفــری مربــوط بــه میــراث
فرهنگــی ،چنیــن جرمهایــی وجــود خارجــی ندارنــد .ولــی موضــوع کســب مجــوز از وزارت میــراث
فرهنگــی در صــورت فــروش اثــر منقــول توســط مالــک و حــق تقــدم وزارتخانــه در خریــد آن و موضــوع
 .1ماده  ۵۶۱قانون تعزیرات ،خروج آثار تاریخی از کشور و شروع به این کار را جرم تلقی کرده است« :هرگونه اقدام به خارج
کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب عالوه براسترداد اموال
به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.
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حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار
ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملی

کســب مجــوز از وزارت میــراث فرهنگــی دربــارۀ تملــک ،معاملــه ،تصــرف و خریدوفــروش مصالــح و
مــواد متعلــق بــه بنــای ثبتشــده همچنــان الزماالجراســت .بهتــر اســت ماننــد بنــد «ج» مــاده ششــم
قانــون حفــظ آثــار ملــی ،بــه منظــور حفــظ تمامیــت و یکپارچگــی ارزش تاریخــی ـ فرهنگــی آثــار
تاریخــی ،هرگونــه تصــرف ،انتقــال ،خریدوفــروش و تملــک مصالــح و مــواد یادشــده ،جرمانــگاری شــود.
نتیجه
پــس از بررســی و شناســایی اثــر تاریخــی و تشــخیص آن بــه عنــوان اثــر ارزشــمند بــه لحــاظ تاریخــی
و فرهنگــی ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات دولــت بــرای حفــظ و معرفــی اثــر ،ثبــت آن در فهرســت آثــار
ملــی اســت .ثبــت یــک اثــر منجــر بــه حمایتهــای متعــدد قانونــی شــامل حفاظــت فیزیکــی و فنــی
و انــواع حمایتهــای حقوقــی از آن شــده و حقــوق و تکالیفــی را بــرای دولــت یــا مالــک و متصــرف
غیردولتــی و خصوصــی اثــر بــه همــراه دارد.
بــه منظــور حفاظــت از آثــار تاریخــی ثبتشــده ،تشــویق دارنــدگان چنیــن اموالــی در ایــن زمینــه،
بهبــود کیفیــت زندگــی در چنیــن بناهــا و بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی و کاربــرد مناســب آنهــا،
مالــکان چنیــن بناهایــی بایــد توســط دولــت و وزارت میــراث فرهنگــی مــورد حمایــت قانونــی قــرار
گیرنــد .برابــر قوانیــن و مقــررات مختلــف مربــوط بــه میــراث فرهنگــی ،آثــار ثبتشــدۀ غیردولتــی و
خصوصــی دارای امتیــازات متعــددی میباشــند.
در صــورت ثبــت اثــری در فهرســت آثــار ملــی ،وزارت میــراث فرهنگــی ،افــزون بــر مســاعدت فنــی و
کارشناســی در حفاظــت و تعمیــر آنهــا ،بخشــی از هزینههــای مربــوط را نیــز پرداخــت میکنــد .بــه
منظــور تشــویق بــه احیــا و بهرهبــرداری از آثــار تاریخــی ،مرمــت ،بازســازی و تغییــر کاربــری آنهــا از
پرداخــت هزینههــای مربــوط ،معــاف اســت .اثــر ثبتشــده در فهرســت آثــار ملــی در صــورت انتقــال
بــه وزارت میــراث فرهنگــی و وجــه یــا مــال متعلــق بــه اشــخاص بابــت تملــک امــاک یــا حقــوق واقــع
در طرحهــای بازســازی محــات قدیمــی از پرداخــت مالیــات نقلوانتقــال معــاف اســت .همچنیــن
درآمدهــای موقوفــات عــام صرفشــده بــه منظــور تعمیــر آثــار تاریخــی از پرداخــت مالیــات هســتند.
برابــر مــاده  16قانــون حمایــت از مرمــت و احیــاء بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی نیــز ســازمان اداری
و اســتخدامی کشــور مکلــف اســت بــا همــکاری وزارتخانههــای کشــور و میــراث فرهنگــی ،تدابیــر
و اقدامــات الزم جهــت ایجــاد ســاختار مناســب اداری را در شــهرداریهای شــهرهای دارای بافــت
تاریخــی ـ فرهنگــی مصــوب انجــام دهــد .بهرغــم تأکیــد بندهــای «ب» و «ج» مــاده  166قانــون
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برنامــه ســوم توســعه تنفیــذی موضــوع مــاده  115قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،معمــوالً مدیریــت
شــهری بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی ،احســاس تکلیــف نکــرده و تنهــا در چنــد شــهر ،شــهرداری
بافــت تاریخــی بــه منظــور حفاظــت از آثــار و بافــت تاریخــی ـ فرهنگــی و ارائــه خدمــات مــورد نیــاز
در ایــن منطقــه تشــکیل شــده اســت.
بــه منظــور حفاظــت از آثــار تاریخــی ،احیــا و بهرهبــرداری مناســب از آنهــا و ارتقــاء کیفیــت زندگــی
ســاکنان بناهــای تاریخــی در بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی شــهرها و روســتاها بایــد خدمــات عمومــی
و زیرســاختهای مــورد نیــاز از قبیــل آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن ،اینترنــت ،ایمنــی در برابــر حــوادث و...
توســط دســتگاههای اجرایــی مربــوط فراهــم شــود .یکــی دیگــر از امتیــازات مالــکان آثــار تاریخــی و
ســاکنان بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی و محــدوده بافتهــای فرســوده شــهری ،اســتفاده از اعتبــارات،
تســهیالت و امتیــازات بافتهــای فرســوده بــه منظــور مرمــت ،احیــا و حفاظــت از آنهاســت.
مــاده  ۱۷قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی ـ فرهنگــی نیــز مقــرر مــیدارد:
«دولــت مکلــف اســت تدابیــر و اقدامــات الزم بــرای بیمــه بناهــای تاریخــی ثبتشــده در فهرســت
آثــار ملــی و فهرســتهای ذیربــط را انجــام دهــد» .پیشبینــی تدابیــر و انجــام اقدامــات ،نیازمنــد
وضــع مقــررات از ســوی دولــت یــا وزارت میــراث فرهنگــی اســت کــه تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت.
از دیگــر امتیــازات بناهــای ثبتشــده ،امــکان وثیقهگــذاری آنهــا بــرای گرفتــن تســهیالت مرمــت
و احیــای آنهاســت .همچنیــن یکــی از امتیــازات مالــکان و مجموعــهداران آثــار تاریخــی ـ فرهنگــی
منقــول ،حــق اســتفادۀ پژوهشــی ،فرهنگــی و معرفــی ایــن آثــار ازجملــه در نمایشــگاههای داخلــی و
بینالمللــی و موزههــای خصوصــی و دولتــی اســت .وزارت میــراث فرهنگــی مکلــف اســت تمهیــدات
الزم را بــرای حضــور و مشــارکت مالــکان ایــن آثــار در ایــن نمایشــگاهها فراهــم نمایــد.
الزامــات مربــوط بــه منفعــت عمومــی در حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور ،محدودیتهایــی را بــرای
حــق مالکیــت اشــخاص ایجــاد میکنــد ،ولــی ایــن محدودیتهــا ،ماهیــت و ارزش حــق مالكیــت را
تغییــر نمیدهــد .بدیــن ترتیــب کــه تصمیــم وزارت میــراث فرهنگــی دربــارۀ ثبــت امــوال تاریخــی
شــهروندان بهویــژه امــاك و ابنیــه ،در فهرســت آثــار ملــی ،خللــی در مالکیــت ،حقــوق مالکانــه و
تصــرف آنهــا بــه عمــل نم ـیآورد ،ولــی بــه دلیــل تکلیــف حاکمیتــی دولــت مبنــی بــر حفاظــت از
میــراث فرهنگــی کشــور (بنــد «ط» مــاده  8قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) ،مالــک یــا متصــرف
اثــر ،موظــف بــه رعایــت ضوابــط حفاظتــی و کاربــردی عرصــه و حریــم اثــر اعالمــی از ســوی وزارت
میــراث فرهنگــی اســت .بــه دلیــل اهمیــت و ارزش تاریخــی ـ فرهنگــی اثــر ثبتشــده و لــزوم حفاظــت
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و نگهــداری از آن ،حــق مالكیــت اشــخاص خصوصــی نســبت بــه آثــار تاریخــی ثبتشــدۀ آنهــا در
مــواردی محــدود میشــود.
مالــک اثــر در اجــرای عملیــات حفاظــت و مرمــت اثــر توســط دولــت موظــف بــه همــکاری بــا آن اســت
و حــق جلوگیــری از آن عملیــات را نــدارد .تخریــب و از میــان بــردن آثــار غیرمنقــول ،محوطههــا و
مجموعههــای تاریخــی نیــز جــرم اســت و مســئولیت مدنــی مرتکــب را نیــز بــه همــراه دارد .تعمیــر،
مرمــت ،تغییــر و تجدیــد بنــا یــا تزئینــات اثــر تاریخــی توســط مالــک نیــز افــزون بــر رعایــت ضوابــط
شــهرداری ،نیازمنــد مجــوز وزارت میــراث فرهنگــی اســت .وزارتخانــۀ یادشــده ،اجــازۀ انجــام عملیاتــی
کــه ســبب تزلــزل بنیــان بنــا یــا تغییــر ظاهــر آن شــود نخواهــد داد و عملیــات بایــد زیــر نظــر آن
انجــام گــردد .تعییــن نــوع کاربــری و بهرهبــرداری متناســب بــا شــأن بناهــای تاریخــی نیــز بــا ایــن
وزارتخانــه اســت و مالــک خصوصــی اثــر تاریخــی تنهــا در حــدود كاربریهــای مجــاز تعیینشــده
توســط وزارتخانــۀ یادشــده میتوانــد از اثــر تاریخــی اســتفاده نمایــد.
انتقــال آثــار تاریخــی غیرمنقــول خصوصــی ،محدودیــت چندانــی نــدارد ،ولــی در قانــون حفــظ
آثــار ملــی مصــوب ســال  ،1309بــرای فــروش آثــار تاریخــی منقــول خصوصــی ،محدودیتهایــی
پیشبینــی شــده اســت .بدینترتیبکــه پــس از ثبــت مــال منقــول خصوصــی در فهرســت آثــار ملــی،
معرفینامـهای در دو نســخه کــه در حکــم ســند رســمی آن اثــر اســت توســط وزارت میــراث فرهنگــی
تهیــه و بــه مالــک مــال داده میشــود .هرگونــه نقلوانتقــال ایــن اثــر بایــد در ایــن معرفینامــه و
پرونــدۀ ثبتــی آن در ایــن وزارتخانــه ذکــر گــردد و آثــاری کــه بــر ثبــت مــال در فهرســت آثــار ملــی
مترت ـب میشــود در تغییــر ایــادی نســبت بــه آن مــال ،برقــرار خواهــد بــود.
مــواد  5و  6دســتورالعمل اجرایــی تجــارت امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی و هنــری منقــول مجــاز مصــوب
 ،1398/8/8بــرای خریدوفــروش امــوال منقــول مجــاز ثبتشــده و نشــده ،شــرایطی را پیشبینــی
کــرده اســت بدیــن ترتیــب کــه خریدوفــروش امــوال منقــول مجــازی کــه در فهرســت آثــار ملــی ایــران
بــه ثبــت رســیدهاند ،بــا کســب مجــوز از وزارت میــراث فرهنگــی در داخــل کشــور ،مجــاز و خــروج
آنهــا از کشــور ممنــوع اســت .خریدوفــروش آن دســته از امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول کــه در
فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت نشــدهاند و بــه ســبب قانونــی در تصــرف و مالکیــت اشــخاص هســتند،
بــا کســب اجــازه مــوردی از وزارت مجــاز اســت .آثــار تاریخــی منقــول بههیچوجــه ،قابــل خــروج و
صــدور نیســتند و خــروج و صــدور یــا قاچــاق آنهــا جــرم اســت (مــاده  561قانــون تعزیــرات).
بــه موجــب بنــد «ج» مــاده ششــم قانــون حفــظ آثــار ملــی نیــز تملــک و معاملــه بــدون اجــازه دولــت
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مــواد  5و  6دســتورالعمل اجرایــی تجــارت امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی و هنــری منقــول مجــاز مصــوب
 ،1398/8/8بــرای خریدوفــروش امــوال منقــول مجــاز ثبتشــده و نشــده ،شــرایطی را پیشبینــی
کــرده اســت بدیــن ترتیــب کــه خریدوفــروش امــوال منقــول مجــازی کــه در فهرســت آثــار ملــی
ایــران ب��ه ثب��ت رس�یـدهاند ،ب��ا کس��ب مجــوز از وزارت میــراث فرهنگــی در داخــل کشــور ،مجــاز و
خــروج آنهــا از کشــور ممنــوع اســت .خریدوفــروش آن دســته از امــوال فرهنگــی ـ تاریخــی منقــول
کــه در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت نشــدهاند و بــه ســبب قانونــی در تصــرف و مالکیــت اشــخاص
هســتند ،بــا کســب اجــازه مــوردی از وزارت مجــاز اســت .آثــار تاریخــی منقــول بههیچوجــه ،قابــل
).خــروج و صــدور نیســتند و خــروج و صــدور یــا قاچــاق آنهــا جــرم اســت (مــاده  561قانــون تعزیــرات
بــه موجــب بنــد «ج» مــاده ششــم قانــون حفــظ آثــار ملــی نیــز تملــک و معاملــه بــدون اجــازه دولــت
.نســبت بــه مصالــح و مــواد متعلقــه بــه ابنیــه مذکــوره در فهرســت آثــار ملــی ،ممنــوع و جــرم اســت
ولــی اکنــون جرمبــودن فــروش و خریــد اثــر ملــی منقــول بــدون اطــاع وزارت میــراث فرهنگــی و
تملــک و معاملــه بــدون اجــازه دولــت نســبت بــه مصالــح و مــواد متعلقــه بــه ابنیــه تاریخــی در قوانیــن
کیفــری مربــوط بــه میــراث فرهنگــی ازجملــه قانــون تعزیــرات ســال  1375ذکــر نشــده اســت .ولــی
موضــوع اطــاع بــه وزارت میــراث فرهنگــی در صــورت فــروش اثــر منقــول توســط مالــک و حــق تقــدم
وزارتخانــه در خریــد آن و موضــوع اطــاع بــه وزارت میــراث فرهنگــی دربــارۀ تملــک و معاملــۀ مصالــح و
مــواد متعلــق بــه بنــای ثبتشــده همچنــان الزماالجراســت .بهتــر اســت ماننــد بنــد «ج» مــاده ششــم
قانــون حفــظ آثــار ملــی بــه منظــور حفــظ تمامیــت و یکپارچگــی ارزش تاریخــی ـ فرهنگــی آثــار
.تاریخــی ،هرگونــه تصــرف ،انتقــال ،خریدوفــروش و تملــک مصالــح و مــواد یادشــده ،جرمانــگاری شــود
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The rights and duties of private owners of monuments registered in the National monuments list
Bizhan Abbasi *

Abstract:
Today, the right to property is not an absolute right, and the legislature can, for some
reason, impose restrictions on the right to property. For example, the requirements
of the public interest in the protection of the country’s cultural heritage can impose
restrictions on the right to property of individuals. The government’s registration
of people’s property in the National monuments list has several legal implications,
including the rights and obligations of the owners. In Iran, we are witnessing various
and scattered laws and regulations in the field of protection and registration of historical monuments and their legal implications and so far, no independent research
has been done in our country on the rights and duties of private owners of registered
monuments. In this paper, this question has been answered using descriptive-analytical research method and library data collection method that what are the rights and
obligations of private owners of registered monuments? After registering a monument on the National monuments list, it will receive numerous legal protections, including physical and technical protection, and a variety of legal protections, as well
as rights, obligations, and restrictions for private owners and occupiers, including
protection, restoration, and transfer.
Keywords:private property the record of monument, Repair and restoration of monument, Change the use of the monument, Tax exemption
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