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از قانون راجع به حفظ اصالح موادی گزارش تقنینی در مورد 

  130۹آثار ملی مصوب 

 ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول()شاخص

 
 

 
 

 

 

 

 

 چكیده 

  اين  نفعانبه ذي  نگركلموضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و    بررسی

اقدامی مقدماتی    ربط ذي  هاي فهرست  در   آثار   ثبت   جهانی،   تجربیات بر  مبتنی  . دارد  حوزه

  توانكاهش سرعت فرسودگی و تخريب اين آثار است و نمی  برايو بسیار محدود، تنها  

  براي گزينه  بهترين كشور،  فعلی  شرايط در  اما. داشت كیدأت آن روي  گزينه  تنها عنوانبه

  هاي شاخص  و   فرايندها   بازبینی  و   اصالح   بر  تمركز (  طبیعی )و    فرهنگی  میراث   از   حفاظت 

هاي تكمیلی حمايتی  هاي الزم براي فعالیتاين اقدام زيرساخت  ، زيرااست  ملی  آثار  ثبت

  و  سازيفعال  براي  الزم  هايزمینه  تواندمی  نهايتو حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و در

 . دشوكنشگري مالكان و متصرفان قانونی اين آثار  ثرؤم كارگیري به

  لئمسا  سفانهأمت  ربطذي  هايفهرست  در  آثار  ثبت  موضوع  در  دهدمی  نشان   هابررسی

  كیفی  نظر  از   حوزه  اين   حقوقی   هايداشته  شده  موجب  كه دارد  وجود   شرعی   و   فنی   بسیار 

 است   شده  تصويب  ۱۳۰۹  سال  در  كه  ملی  آثار  حفظ  به  راجع   قانون.  شود  ناتوان  و  اثركم

هاي  مربوط به آثار ملی و فعالیت  لئمسا  از  بسیاري  كه   است  كشور  قديمی   قوانین  از   يكی 

معطوف به آن را تشريح كرده است. اين قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی كه همچنان  
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تواند محور تدوين قوانین تكمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و يكپارچگی اين  داراست می

 حوزه شود. 

كردن به معیارهاي ساده و اولیه، تفسیري و ذهنی شدن ارزيابی آثار، نامشخص    اكتفا

  و   مسلمین   المال بیت  مالكیت،)مثل  شرعیمسائل    به   نكردن  توجه  ثر، ابودن فرايند ثبت  

كلی است كه به مواد    هايايراد   ازجمله   مالكان   شكايات   به  رسیدگی   نحوه  و(  دينی  حكومت

قانونی وارد است. بنابراين الزم است تا معیارهاي جامع و كاملی گردآوري شود و در كنار  

  ثبت   فرايند   همچنین.  گردد  شناسايی   برجسته   ثبتی  آثار  مبنايآن مصاديق هر كدام بر

  حوزه  اين  در  كشور  جاري  مشكالت  تا  شود  تشريح  و  تدوين  روشن  و  شفاف  صورتبه  آثار

 . شود رفبرط

 

 مسئله بیان

  2۰  با   ملی  آثار  ثبت  حوزه  ايريشه  و  مادر  قانون  عنوانبه  ملی  آثار  حفظ  به  راجع  قانون

مصوب شده است. اين قانون در شرايطی تدوين شد كه پس از    ۱۳۰۹  ماه آبان  در   ماده 

  با .  داشت  وجود   فرهنگی  میراث  حوزه   به  فراقانونی  هاياندازيدوره قاجار همچنان دست

  اولین   براي  فرهنگی  میراث  حفاظتی   مفاهیم   از   مهمی  هايبخش ًعمال  قانون  اين  تصويب

  به  قانون  اين.  شد  مستند   مشخصی   و  مدون   قانونی  قالب  در  و  شد   مطرح   كشور  در   بار

  مالكان   حقوق  ثبت،  انجام  فرايند  ملی،  آثار  ثبت  هايشاخص  تعريف  مثل  مختلفی  موضوعات

  و  تجاري   هايحفاري  آن،  ثبت  و  منقول  اموال   مورد  در احكامی  مربوطه،  هايانگاريجرم  و

  قابل  خود  نوع  در  كه  است  پرداخته  اكتشاف،  و  حفاري   حوزه  در  انگاريجرم  و   احكام  علمی، 

  شدن   مطرح   و  امروز  به  تا  قانون  اين   از  مهمی   هايبخش  نشدن   نسخ.  است  توجه  و  ملأت
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شرعی    هايايراد  شدن  وارد  ديگر،  قوانین  در   پراكنده  صورتبه  قانون  اين  با  مرتبط  مواد

  پاسخ متعدد به موادي كه تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی

سال از تاريخ تصويب اين قانون    ۹۰گذشت حدود    ربط،ذي نهادهاي  توسط  موضوع  ماندن

  يا   اصالحیه   تدوين   و   بررسی  تا   شده   باعث  آن  به  توجه  لزوم  و  اقتضائات   تغییر   و

 .باشد اولويت داراي  ربطذي فرايندهاي   و ثبت موضوع براي جديد هاينويسپیش

  كرده   كم  را   ملی   آثار  حفظ   راجع  قانون  نفوذ  دامنه  كه مسائل    ترين كلیدي  از   يكی 

شوراي نگهبان    ۸/۱۳۶۱۱/ ۳  مورخ   ۶۰۷۶  شماره   نامه   واسطهبه  كه   است   هايی بحث  است،

مانده است. در اين نامه    جاي به  قانون  اين   درباره   يی قضا  یعال يدر پاسخ به سؤال شورا

  شرع  مغاير   را   شخصی   امالك  به   نسبت  مذكور  قانون  شمول   نگهبان  شوراي  فقهاي

براي   خصوصی  مالكان  يها تالش مجموعه   در توانآثار و پیامد اين نامه را می .2اند دانسته

  برخی  يیدأديوان عدالت اداري در ت  و آراي صادر شده  ملی  آثار   فهرست  ازخروج آثار ثبتی  

موجب    4هاي مطرح در ديوان عدالت اداري  برخی پرونده  ۳.كرد  مشاهده  هادرخواست  اين  از

 
شماره    .1 نامه:  قضاشورای  3/8/1361  6076متن  محترم  شماره  یعالی  نامه  پیرو  مورخ    5736ی 

  17/7/1361الحاقات بعدی آن در جلسه مورخ  ها و  و اصالحی   1309قانون حفظ آثار ملی مصوب  17/7/61
فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به امالک شخصی  

 صافی  ...الطف -دبیر شورای نگهبان    0موازین شرع تشخیص داده شد  مغایر   شورا  ی نظر اکثریت آقایان فقهاه ب

ایرادات وارده به این    10/1392/ 7جلسه ششصدوسوم مورخ    مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در  2.

صورت مبسوط شرح داده است كه مستندات آن  به 17/10/1392تاریخ    92/ف/680نامه شماره  قانون را در  
  تدوين  3/8/1361  مورخ  6076  شماره   نامه  راستاي  در  نامه   اين  در اين گزارش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 شود.عنوان نظر شوراي نگهبان در نظر گرفته نمي اظهارنظرات اين شوراي به . هرچند است شده

  عنوان   با  اسالمي  شوراي  مجلس  هايپژوهش   مركز  كارشناسي  گزارش  به   بیشتر  اطالعات  براي  3.

با    شده  ثبت  یمل   آثار  فهرست  از  یفرهنگ   و  یخی تار  آثار  خروج  در  یادار  عدالت  وانی د  گاهیجا  یشناسب ی آس
 مراجعه نمايید. 17827شماره مسلسل 

يید ديوان  أ به ت   1400كید دارد در سال  أ ذكر است، آخرين دستورالعمل اجرايي ثبت كه به تشريح فرايند ت شایان    . 4

 معناي همراستايي بیشتر ديوان عدالت اداري با موضوع ثبت آثار ملي است. عدالت اداري نیز رسید و اين به 
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آثار ملی خارج شود فهرست  از  آثار ثبتی بسیاري  تا  از ثبت را    ۱. شده  اين خروج  دلیل 

  مشكالت   و   قوانین  حوزه   مدياناكار.  كرد  بندي دسته  قوانین و مقررات  توان در دو حوزهمی

  اراضی  داللی   ثیراتأت  وكار، كسب  حوزه  در   و  ملی   آثار   ثبت  اجرايی  فرايندهاي   در   موجود

  و  ساخت مقاصد براي مقررات و قوانین  حوزه مشكالت از سوءاستفاده  و تاريخی هايبافت

 مطرح است.  ها بافت اين  در  ساز

  محور   دو   به   كه  ملی   آثار   حفظ   به  راجع   قانون  اول   ماده   4  بر  كید أت  با   گزارش   اين  در 

  هاي معیارهاي ثبت آثار ملی و فرايند اجرايی ثبت مربوط است، ايراد  لهئپرمس  و   اساسی 

قانون    شرعی  فنی    هاي دستورالعمل  و   موضوعه  قوانین  نیاز   فراخور  به.  دشومی  بررسی و 

  اشاره  مورد  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  جايگزين  عنوانبه  حوزه  اين  در  كه  كاربردي

 .شود  پیشنهاد ترمناسب و روزتربه موادي نهايتاً تا  گرفت خواهد قرار

 

 ملی آثار  حفظ به راجع قانون ی کارشناس ی بررس 

 ( 1) ماده متن

  احداث   رانيا  مملكت  در  هي زند  سلسله  دوره  اختتام  تا   كه   یاماكن   و  ه یابن  و  ی صنعت  آثار  ه یكل 

  ران يا یمل  آثار جزء توانیم قانون ن يا (۳) ماده  ت يرعا با منقول  ر یغ و  منقول از  اعم شده

 . باشدیم  دولت نظارت و حفاظت تحت  در  و داشت  محسوب

  

 
بر  دسترسي به فهرست آراي موجود، صادره از ديوان عدالت اداري در حوزه میراث فرهنگي مبني براي    .1

لیف امیرحسن شادنوش  أورود موضوع شكايت و خواسته به كتاب دادرسي اداري در حوزه میراث فرهنگي، ت
 مراجعه گردد. 186تا  161 ات از انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد صفح
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 :ی شرع نكات

 . است نشده گزارش  ماده اين براي ی شرع راديا •

 : ی فن نكات

قدمت حدوداً  یاصطالح   ملی  اثر • با  قانونگذاران    ۹۰  نام آشنا  ساله است كه توسط 

  قاجاريه   دوره  روشنفكران  لیفاتأت  در   اصطالح   اين  بار   نخستین.  است  ه شد  استفاده ايرانی  

  آمدن   كار  روي   از   پس .  شد  كشیده  پیش  آن   از  حراست  و  حفاظت   بحث  و   شد   مطرح

  نظام   وارد   واژه   اين   گزارش،   اين   بحث   مورد   قانون   تصويب   با   ۱۳۰۹  سال   در   پهلوي   حكومت 

  اما   است   نشده   ه ئ هر چند تا به حال در مورد اين واژه تعريف شفافی ارا   ۱. شد   كشور   حقوقی 

  هويت،   از   ارزشمند   يادگار   و   نشانه   كه   غیرمنقولی   و   منقول   آثار   كلیه   شامل   را   آن   توان می 

  كه   دانست   ايران   ملت   اسالمی   و   ايرانی   تمدن   و   طبیعت   صنعت،   علم،   تاريخ،   مذهب،   فرهنگ، 

 هاي آينده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد. توسط دولت در كمال اصالت براي نسل   د باي 

  خروج   اجازه   آن   واسطهبه  ي ادار  عدالت   وان يد  قضات   كه  ی ليدال  نيپرتكرارتر  از   ی كي •

شمول   بری مبتن  ی کاف  لی دال  هئارا  عدم  ند،ينمایم  صادر  را  یمل   آثار  ثبت  فهرست  از

ق .  است  قانون  نیا   (1)ماده   در مملكت    هيزند  سلسله   دوره  اختتام   تا »  د یمنظور همان 

  در   ملی   آثار   ثبت   براي  زمانی  حد   عنوانبهكه بازه خاصی را    است   باشد« احداث شده    رانيا

  سال   از   ه يزند  سلسله.  است  استناد   غیرقابل   و  قديمی   بسیار  نظربه  كه  است  گرفته   نظر

  آن  از   پس.  بود  حاكم  راني ا  در   سال   45  مدت  به  ان يافشار  سلسله   از   پس  ۱۱۷4  تا  ۱۱2۹

 ني. بنابرااندداشته  حكومت  رانيا  در   ۱۳۰4  تا  ۱۱۷5  از   سال  ۱۳۰  مدت   به  قاجار  سلسله

 
استفاده شده    عرضهم  ژگانوا  از  آگاهيات تكمیلي در مورد مفهوم آثار ملي و كسب  كسب اطالع   براي  .1

« به  قوانین  و سمیه  ايران  حقوق  در  ملي  آثار  تاريخچه   و  شناسيمفهوم   مقاله در  كرمي  حامد  نوشته   »
 . نمايید  مراجعه  1399 پايیز اي،رشته هاي حقوقي میان خیرخواه در فصلنامه پژوهش 
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  ی عن ي .  دارد   وجود   فاصله   سال   ۱۳5  حدود   ه، ي زند   سلسله   ي انتها   تا   قانون   ن ي ا   ب ي تصو   خ ي تار   از 

  قرار   نظر   مد   را   اثر   ساخت   خ ي تار   از   سال   ۱۳5  حداقل   گذشتن   آثار،   ی اعتباربخش   ي برا   قانونگذار 

  5۰  حداقل   گذشتن   كا، ي آمر  متحده   االت ي ا   فدرال  قانون  طبق  كه  است   ی درحال  ن ي ا .  است  داده 

  در   و   است   ی كاف   ی مل   آثار   فهرست   در   ثبت   ي برا   اثر   ک ي   كردن   نامزد   ي برا   بنا   خ ي تار   از   سال 

   ۱. دارد   وجود   آن   ثبت   امكان   باشد،   ات ی خصوص   ی برخ   ي دارا   نظر   مورد   اثر   كه   ی صورت 

  سال   22۶  حدود(  ۱4۰۰)سال    گزارش  نيا  نگارش  زمان   تا  هيزند  سلسله  يانتها  از

  در   شده   خلق   آثار   از   ی مهم  بخش   قانون،  نشدن   روز به  دلیلبه  كه   دارد   وجود   ی زمان  فاصله 

  كه   يآثار  دارد،  دیكأت  يجا .  ندیستن  حفاظت  و  یمل  ثبت  تیقابل  يدارا  یزمان  بازه  نيا

  وجود  آنها   از   يی اي بقا  گريد  ا ي  اند شده  ی از آن ثبت مل  شیپ   اي است،    هيزند  دوره  به  مربوط

تعريف اين محدوده زمانی براي شناسايی اثري با عنوان اثر ملی فاقد كاربرد   و عمالً ندارد

عدالت    وانيد  بهخصوصی    مالكانارسال شده    اتياست كه شكا  یمنطق   كامالً  نيبنابرا.  است

  میراث   وزارت  توسط  داليلیبه  كه(  هستند  آن  مالک   كه)آثاري    ثبت  ازخروج    يبرا  يادار

  با   مرتبط  مثبته  مستندات  فاقد  ،اندشده  ملی  ثبت  دستی   صنايع   و  گردشگري  فرهنگی،

 .باشد  قاجار  از  شیپ  دوران در احداث

  يبرا  فرانسه   تبعه   گدار  آندره   يآقا   استخدام   د يتجد  قانون «  2»  تبصره  طبق  هرچند

  و   ابنیه  و   صنعتی آثار  است،  آمده  ۱۳2۳  مصوب  كتابخانه  و   موزه  و   یشناس باستان  تيريمد

  آثار  جزو  دارد  عمومی  جنبه  و  شده  ساخته  مشروطیت  آغاز  تا  قاجاريه  دوره  در  كه  اماكنی

بودن    داراشدن شرط    دیق   واسطهبه  اما  است،  ۱۳2۹  مصوب  قانون(  ۱)  ماده  مشمول  و  ملی

 
1   . National Historic Preservation Act of 1966, as amended, 16 U.S.C. 470 et seq., and 

E.O. 11593. National Historic Preservation Act of 1966, as amended, 16 U.S.C. 470 

et seq., and E.O. 11593. 
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  چند  تا  دارد  توجه  جاي.  شودینم  شامل  را  یرعمومیغ  آثار  از  یمهم   بخش  ،یعموم   جنبه

  مشخصی   نامهگذشته، دارا بودن جنبه عمومی نیز توسط هیچ دستورالعمل يا آيین  سال

 .بود نشده تشريح و تعريف

مثل    ي گريد  كنندهفي تعر  يدهایق   كه   است   متعارف  ی صورت   در   ی زمان  ود یق   بر  دیتأك

  ی و وابستگ  یزمان   يدها یهاي تشريحی مكمل شناخت باشد. ق هاي توصیفی يا مصداققید

سلسله و  دوران  كاف   ، باشند  كاربردي  يا  الزم  مواردي  در   توانندیم   خاص  ي ابه  و    یاما 

  ی اعتبارسنج   يبرا  كا،يمتحده آمر  االتيا  نیمثال طبق قوان  ايرب  ۱.بود  نخواهند  كنندهتمام

  يی بسزا  سهم  كه  يیدادهايرو  با  اثر  بودن  ارتباط  در  مثل  يگريد  يهالفهؤم  یثبت آثار مل

  داشتن   نیهمچن .  است  مطرح  است،   داشته  مهم   افراد   ی زندگ  ا ي  كشور  ن يا  یمل   خ يتار  در

  ز يمتما  را   اثر  تيهو  كه   یعوامل  داشتن   ماهر،   ي استاد  به  تعلق  اثر،  كننده زيمتما  ي هایژگيو

دوران    ا ي  خ ي در مورد دوران قبل تار  ی موجب انتقال اطالعات مهم  ا ي  و   كند   توجهقابل  و

   2. دهد هئارا ی خيتار

  دارد   وجود  حوزه  نيا  در  زین  ۱۳52  مصوب  یمل  آثار  ثبت  قانون  عنوان  با  يگريد  قانون

باشند، بدون توجه به    ۳تی اهم  واجد   ی مل  شئون   ا ي  ی خيتار  نظر  ازكه    را  ی رمنقول یغ   آثار   كه

هاي  نموده است. روايت  ۱۳۰۹مصوب   یزمان خلق اثر، شامل قانون راجع به حفظ آثار مل 

  نيتدو  ی در فهرست آثار مل  يثبت اثر برج آزاد  يقانون برا  ن يوجود دارد كه ا  مستنديغیر

نداشته است كه    یفرهنگ  راث یحوزه م   يازهاینسبت به ن  ی شده است و نگاه جامع و كامل 

 
عنوان معیار اصلي شناسايي اثر  به كید بر سن بنا يا دوره زماني ساخت يك اثر  أعقیده كارشناسان تبه .  1

 د.  شوملي كار صحیحي نیست. اين كار موجب تقلیل مفهوم اثر ملي به اثر داراي سن يا قدمت تاريخي مي 

2    . National Historic Preservation Act of 1966, as amended, 16 U.S.C. 470 et seq., and E.O. 

11593,Code of federal regulations, Title 36, Chapter I/ Part 60/ 60.4 Critera for evaluation 

 ه شود.  ئيعني چه و براي آن تعريف شفافي ارا  دقیقا    داراي شئون ملي بودنالزم است تا مشخص شود    .3
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  ن یهم  ۱  .است  ثیر أتبی  ملی  آثار   ثبت   حوزه  براي  قانون  مثبت  ثیرات أت  در   ادعا   اين  البته 

  نظر  از»  دی ق   مورد  در   زین  يی گرایذهن  و  ي رمحوریتفس  تا  شده   موجب  يگذارسبک قانون

 اعمال شود.   بودن ت«یاهم  واجد  یمل  شئون ا ي ی خيتار

  الزم  ملی   آثار   تشخیص   شدن   ذهنی  و   تفسیرپذيري   اساسی  له ئمس  كردن   برطرف  براي

  اكتفا  معیارها  تعريف  به  تنها  و  كند  مشخص  را  مصاديق  و  معیارها  جنبه  دو  قانون  تا  است

  بهتر در مورد اينكه يک اثر داراي ارزش ثبت ملی است يا خیر    گیري تصمیم  بنابراين.  نكند

  2. گیرد  صورتهاي ثبت شده سمبلیک با معیارهاي انتخابی تركیب نمونه ازاست 

اشاره به سه جنبه    (۱)  ماده  صدر  در  «یاماكن   و  هیابن  و  یصنعت   آثار  هیكل »  عبارت •

اي  منقول و صنايع مستظرفه  ي متفاوت قابل ثبت دارد. صنعتی بودن مرتبط است با اشیا

اي دارد كه به دست بشر  هاي ملی است. ابنیه اشاره به بناهاي ساخته شدهكه داراي ارزش

  انسان   توسط   اينكه   از  نظر ساخته شده است و داراي وجاهت ملی است. اماكن به آنچه صرف 

. اين سه  هاي متمايز ملی استتوجه دارد كه داراي خصیصیه  امر  اين  به  هن  يا  شده   ساخته

ولی قابلیت    ،باشند  آثار  ثبت  حوزه  نظر  مد  موارد   دهندهتوانند به شكلی پوششمورد می

  فرهنگی   منظر  يا  هامثال در مورد مكان رويداد  ايرتوسعه و بسط بیشتر را نیز داراست. ب

 توان ذيل يكی از اين سه مورد اثري را تعريف كرد.   بشر به سختی می هايكندست يا

 
سازي  كه البته بدون توجه به اين نیت و ادعاي فرضي، وجود همین قانون ظرفیتي است براي برطرف   .1

در صورت صحیح بودن اين ادعا باز هم كاركرد اين قانون بیشتر از ثبت يك اثر    موجود. ضمنا  معايب قوانین  
تصويب اين قانون امكان ثبت در فهرست    واسطه قاجار به   تاريخي بوده است و آثار بسیار زيادي از بناهاي دوره 

 اند. دست آورده آثار ملي را به 

ت   .2 مورد  و  شده  كارشناسي  خبرگاأ نمونه  مي يید  را  موضوع  اين  براي  در  ن  شده  مطرح  الگوي  توان 

با شماره   آثار ملي  ثبت  براي تمامي    9/7/1398مورخ    22089/982100دستورالعمل اجرايي  دانست كه 
كه در مورد منظر فرهنگي    14مثال براي معیار    ایمعیارها در بخشي جداگانه مصاديقي عنوان شده است. بر

عنوان    32890مصداق معتبر و مشهور منظر فرهنگي اورامانات به شماره ثبت  مان انسان و طبیعت،  أو آثار تو
 شده است.  
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دهد كه  نشان می (۱) ماده  در  داشت« محسوب رانيا  یمل آثار جزء توانیم» عبارت •

و الزامی باشد، اختیاري    اجباريموضوع شناسايی و ثبت آثار ملی بیشتر از آنكه موضوعی  

گیرد كه البته  صورت می  گمان  و  حدس  اساساست يا اقدامی است كه ابتدا بر  آزادانه  و

  موضوع  يعنی.  استدستی    ايع صن   و   گردشگري  فرهنگی،  میراث  وزارت   عهده تشخیص آن به

ايجاد    ( ۱)در ماده    تواند«»می  واژه  از   استفاده   واسطه به  ملی  آثار   عنوانبه  اثري  شناسايی 

بودن    هبنج  كه  صورتی  در  ابهام كرده است.   تضاد   باشد،   نظر  مد اثر ملی    ثبتاختیاري 

اين مال    را  كسانی   يا   مال  مالک   آن  در   كه  دارد   قانون(  4)  ماده  با   اساسی كه از حضور 

.  است  كرده  ربطذي  دستگاه  به  رسانیاجبار به اطالع  ،اندبا خبر شده  (ملی   ارزش  يادار)

  ، باشد  داشته  ملی  آثار  ثبت  و  شناسايی  مرحله  دربر حدس و گمان    كیدأت  منظور  اگر  اما

  توانيعنی می  .است  همخوانی  داراي   است  آمده(  2)  ماده  فنی  بخش  كه  توضیحاتی  با  نظربه

 .دانست  اكتشافی و گام   به گام اي مقوله را ملی  آثار  ثبت فرايند

  وظیفه  كه دهد می نشان( ۱) ماده  انتهاي  در ترتیببه نظارت و  حفاظتشدن  مطرح •

تكالیف    لذا  ۱.است  مطرح  نظارت   از  پیش   حفاظت  كه  است  بعد  دو  داراي  ملی   آثار  ثبت

  دولت   از  بنابراين.  نمود  شناسايی  لفهؤبه تفكیک اين دو م  دباي   را  دولت در قبال آثار ملی 

را فراهم كند و بعد در حوزه نظارت ورود   2حفاظتی  هايزيرساخت  ابتدا كه  رود می انتظار

 ۳. كند

 
بالفعل كردن ارزش اين آثار را   زیرا رسد توجه به ترويج در كنار اين دو مفهوم نیز الزم است.  نظر مي كه به   .1

 برداري فرهنگي آنها محقق كرد.  در بهره  دباي 

زيرساخت   .2 شامل  اين  فقط  نمي ها  فني  امكانات  و  چگونگي  تجهیزات  مورد  در  تا  است  الزم  و  شوند 

 نهاد نیز تدوين سازوكار گردد.هاي مردم هاي مردمي و سازمانكارگیري ظرفیت به 

اولويت   .3 و  از نظارت  آنها به البته جدا كردن مقوله حفاظت  به  صورت كلي صحیح نیست و  دهي متفاوت 

 نظر در اين قانون نیز بروز پیدا كرده است. ه شمول آن در اموال خصوصي است كه ب



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________ 
 

 



  هنوز   حال  زمان  در  كه   رااما بسیاري از آثار    ،است  شده   اشارهملی    آثارمتن به    در •

ناديده گرفته   هستند ارزش داراي اي منطقه و محلی سطح  در  يا اندنكرده پیدا  ملی ارزش

.  شود ارزش  واجد  آثار يا  ملی بالقوه آثار  به خدشه موجب تواند می انگاري است. اين ناديده

هاي  اين حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی در سال  در   كه   ايی آنج  از

  فرهنگی   ارزش   واجد   آثار  تعیین   دستورالعمل »  و   است  داده  انجام   صحیحی   اقدامات   اخیر

در اين مورد تعیین تكلیف نموده    «4/۹/۱۳۹۸  تاريخ   2۸2۸۶/۹۸2۱۰۰  شماره   تاريخی  و

اثر واجد    ،دستورالعمل  اين  در.  كرد  استفاده  قانونی  ظرفیت  عنوانتوان از آن بهاست، می

هايی محلی  ارزش فرهنگی و تاريخی، اثري در نظر گرفته شده است كه برخوردار از ارزش

  ملی   ثبت   فرايند   در   كه   آثاري  همچنین .  باشند  تاريخی   يا  و   فرهنگی  لحاظ به  ايو منطقه

  از   هدف.  شوندمی  قلمداد  تاريخی  و  فرهنگی  ارزش  واجد  آثار  زمره  در   نیز  گیرندمی  قرار

 . است آثار اين از حفاظت  و  نگهداري براي مقررات و ضوابط  اعمال تعريف اين

 ( 2)  ماده متن

  یخ يتار  تیثیح  و  است  مشخص  و  معلوم  فعالً  كه  رانيا  یمل  آثار  هیكل  از  است  مكلفدولت   

  مكشوف  آثار   ن يا  از   چه  هر  هم   بعدها   و   داده  ب یترتیفهرست  دارد،   ی خاص  ی صنعت  ا ي   یعلم   اي

  عامه اطالع به و شده طبع  میتنظ از بعد مزبور فهرست. دي نما مزبور فهرست مهی ضم شود

 .دیرسخواهد
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  1:ی شرع نكات

  مستلزم  فهرست، میتنظ  به  فیتكل  اطالق  نگهبان،  شواري  فقهی  مشورتی  مجمع  نظر  طبق

  ن یمالك   تيدر فرض عدم رضا  یو حت   2آنهاست   در  تصرف  و  مردم  امالك  اتیخصوص  یبررس

و قرار گرفتن ملک در مجموعه آثار    یسينوفهرست  نیهمچن.  باشد  شرع  خالف  تواندیم

  خالف   و  مذكور   ملک   متی ق   آمدن  ن يیپا  مستلزم   ن،یمالك   ت يرضا  عدم  فرض  در   ولو   یمل

 .است شرع

 :ی شرع نكات ی بررس

به قوانین مصوب و مورد    دي با  ملی،  آثار  از  فهرست  تدوين  به   وارده  شرعی  ايراد  موضوع  در

 قانون  واحده ماده»ج«  مثال در بند    ايبر.  كرد  اشاره  اخیر  هايدهه  در  نگهبان  شوراي  يیدأت

  از   حفاظت  و  ثبت  ، يیشناسا  ،یبررس  كه  ۱۳۶4مصوب    ی فرهنگ  راث یم  انسازم   لیتشك

كشور را برعهده )سازمان( وزارتخانه    یخي تار-ی فرهنگ  رمنقولیغ  و   منقول  ارزشمند  آثار

  مصوب   ی فرهنگ  راث یم   سازمان  اساسنامه(  ۳)ماده    «۶»در بند    ن یهمچنقرار داده است.  

  ی خ يتار-ی فرهنگ  رمنقولی غ  و  منقول   ارزشمند   آثار   ثبت   كه   است   شده   ف یتكل  زین  ۱۳۶۷

توسط )سازمان( وزارتخانه مربوطه   د يبا  ربط، يذ  يهافهرست  و  ی مل  آثار   فهرست  در  كشور

  یخ يتار  يهابافت  ي ایاز مرمت و اح  ت ي( قانون حما۱5طبق ماده )  طور همین.  ردیصورت گ

، وزارتخانه )سازمان( مكلف شده است تا ظرف مدت دو سال از  ۱۳۹۸مصوب    ی فرهنگ  ـ

 
در مورد دستور قانون راجع به حفظ آثار ملي    17/10/1392به تاريخ    92/ف/680نامه شماره  صفحه اول    1.

جلسه ششصدوشصت   12/8/1309مصوب   به  مربوط  تاريخ  كه  در  نگهبان  فقهي  مشتوري  مجمع  وسوم 
 . است 7/10/1392

هاي علمي انجام شده، اين مشكل ديگر برطرف شده است و  ذكر است، با توجه به پیشرفت   شایان  2.

يید قانون جامع حدنگار )کاداستر(  أ لزومي به اين كار وجود ندارد. جاي توجه دارد كه شوراي نگهبان نیز با ت
برداري نقشه   ن قانونايهاي  و تبصره   (3)طور خاص در ماده  اين تغییر را پذيرفته است. به   1392کشور مصوب  

هاي جغرافیايي داخل مرزهاي كشور براي كلیه امالك، اراضي، عوارض طبیعي و... امري  و حدنگاري پهنه 
 قانوني است و لزومي به كسب رضايت از مالكان يا در خطر ديدن حق مالكان ذكر نشده است. 
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  و  ی مل  آثار   فهرست   در   ثبت  يبرا  ارزش   واجد   ي بناها  قانون،  اين شدن    االجراالزم  خ يتار

   . دينما اعالم  ی عموم صورتو به رسماً  را  ربطيذ  يهافهرست

 

 :ی فن نكات

دال    ،شود«  مكشوف  آثار  نيا  از  چه  هر»  و  است«  مشخص  و  معلوم  فعالً»   عبارت  دو •

اين است كه آثار ملی مقوله  بر    نظر  در  زمان  طول  در  و  است اكتشافی    ايموضوع ثبت 

  اندنشده  كشف  هنوز  كه  باشد  داشته  وجود  آثاري  است  ممكن  بنابراين.  است  شده  گرفته

  وسعت   به  قانونگذار  صحیح   نگاه  دهنده نشان  اين .  گیرند  قرار   شناسايی   مورد   آينده   در   يا

  آثار   بیشتر  كشف  امكان   آينده  در   و  زمان   مرور  به  كه   است  كشور   تاريخی   هاي ظرفیت

 . كندمی فرض  ممكن را فرهنگی -تاريخی 

  حاضر   حال در  ؛ «دارد  ی خاص  ی صنعت   ا ي  ی علم  ا ي  ی خي تار  ت یثی ح»  عبارت توجه به  با •

تهیه    درحالی  است  كرده  كفايت  حیثیت  سه   به  قانون اكتشافی  ماهیت  به  توجه  با  كه 

هاي ديگري در اين قانون در نظر گرفت )مثل مذهبی،  توان حیثیتفهرست آثار ملی، می

 طبیعی و...(. 

  شده   گرفته   نظر  در  عامه  به  رسانی اطالع  با  همراه  فهرست  كردن  روزبه  كه  جهت  آن  از •

 شود.  اظهارنظر نیز افعال اين  زمانی محدوده مورد  در  تا  است الزم  است،

 

 ( 3) ماده متن

  و  بود  خواهد  معارف  وزارت  یكتب  اجازه  و  صیتشخ   از  پس  یمل   آثار  فهرست  در  مال  ثبت

  ی قطع  و  شود   اخطار  مالک   به  قبالً  دي با  باشد  داشته  یخصوص  مالک   كه  ی مال  ثبت  لكن
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  شده   ی دگیرس  باشد   داشته  اگر   او  اعتراض   به  و   اخطار   مالک  به   آنكه  از   پس   مگر   شودینم

  برعهده   ثبت  شدن  یقطع   از   پس  فقط  یمل  آثار  به  راجع  قانون  نيا  در  مقرره  فيوظا  و  باشد

   .گرفت  خواهد تعلق مالک 

 1:ی شرع نكات

خالف    ست، یدر آن ن  ت يرضا  جلببه    ی كه الزام  جهت  آن   از   ی دگیرس  واژه  اطالق •

 شرع است. 

 : ی شرع نكات ی بررس

  قانون،   شرعی  نظر  اگر.  است  خصوصی  و  عمومی   حق  دو   بین  تقابل  بحث  مورد  موضوع •

  و   مردم   عمومی   حقوق   از   حراست  و  حفاظت   جهت   به   را  ملی  آثار   ثبت   و   شناسايی   اساس

  ( 2)شده در ماده   هئارا  توضیحات  استنادبه)كه   باشد  شناخته  رسمیت  به  نسلی  بین  حقوق

كه    الزاماتی  2. سمت صحیح كه منافع عمومی است را انتخاب نمايد  دباي(،  است  گونهاين

با جلب رضايت و نظر همگان همراه نیست،    الزاماً  شودمی  ايجاداحكام شرعی    واسطهبه

  اجرا  و  پذيرفته   جامعه   توسط  است،  داشته   پشتوانه  عنوانبه  كه   هايی استدالل  واسطهولی به

اگر طبق مواد پیشین كه مورد بحث قرار گرفته، اموالی از اموال مالكان خصوصی    ۳.شودمی

هاي الزم براي ثبت در فهرست آثار ملی است)يعنی  شناسايی شود كه داراي وجه ممیزه

ت و ملی آن مورد  مالكیت    صرفاً   تواننمی(  است   گرفته  قرار  يیدأوجهه عمومی  از جهت 

در صورت عدم حفاظت و نظارت دولت و    ، زيراكردخصوصی و قاعده تسلیط به آن نگاه  

 
دستور قانون راجع به حفظ آثار ملي  در مورد    17/10/1392به تاريخ    92/ف/680نامه شماره  صفحه اول    1.

جلسه ششصدوشصت   12/8/1309مصوب   به  مربوط  تاريخ  كه  در  نگهبان  فقهي  مشتوري  مجمع  وسوم 
 . است 7/10/1392

 اي انديشید.چاره  دحق شخصي مردم نیز باي  يدرحالي كه برا .2

مثال، احكام شرعي در مورد ارث و تقسیم اموال بین زن و مرد كه اگر قرار باشد نظر دو طرف در    ایبر  3.

 وجو قرار گیرد، به سادگي رضايت طرفین جلب نخواهد شد. مورد چگونگي اختصاص ارث مورد پرس



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________ 
 

 



اثر، عمالً اين  تمامیت  يا  يا زوال بخش  نظر گرفته نشده است.   نابودي  در  قاعده الضرر 

  مطرح   نیز  عمومی  حقوق  كه شرايطی  در خصوصی  مالک   از  رضايت  جلب  به  اجبار  بنابراين

رسیدگی از طريق بررسی    زيرا.  است  صحیح  رسیدگی  موضوعشرط قرار گیرد و    دنباي  است،

موضوع   گیرد و عمالً مستندات و ادعاهاي مالک در مورد نداشتن ارزش ملی صورت می

  و   شخصی  نه  است  عمومی  حقوق  بر  كیدأمورد بررسی اقدامی كارشناسی و تخصصی با ت

  متصرفان   و  مالكان  از  حمايت  براي  قوانین  وجود  است،  الزم  بخش  اين  در  آنچه.  تفسیرپذير

 . شود آثار اين  مالكان رضايت جلب موجب تا است شده ثبت آثار  قانونی

  :ی فن نكات

تغ  با • به  اثر در    یكشور رخ داده است، متول  يهاكه در وزارتخانه  یراتییتوجه  ثبت 

  ي به جا  د ياست كه با  ی دست  ع يصنا  و   ي گردشگر  ، یفرهنگ  راث یم   وزارت  ی فهرست آثار مل 

رسد با توجه به تحوالت انجام شده در اين وزارتخانه و  نظر می. بهردیوزارت معارف قرار گ

گیري شوراي ملی ثبت آثار تاريخی و فرهنگی منقول، شوراي ملی ثبت آثار تاريخی  شكل

و فرهنگی غیرمنقول، شوراي ملی ثبت میراث طبیعی، شوراي ملی ثبت میراث فرهنگی  

 كار گرفت. هاي اين شوراها را در قالب اصالح قانون بهتتوان ظرفیناملموس، می

  الزم شده است،    فیتكل  ن ییماده تع   ن يو ثبت اثر در ا  ص یكه در مورد تشخ  طور همان •

  ل يدالبه  زيرا.  شود  فیتكل  ن ییتع  زین  ثبت   از  حذف   اي  ثبت  از  خروج  مورد  در   تا  است

از    یاثر مل   کيتوان  یخروج توسط ديوان عدالت، م  ا يرفتن كامل اثر    ن یمثل از ب  ي متعدد

مل مل  یفهرست  آثار  فهرست  كه  باشد  قرار  اگر  شود.  و    یفهرست  ،یحذف  ارزشمند 

ا  نيآفرارزش در  گرفتن  قرار  تا  است  الزم  حما  نيباشد،  آن  مالكان  به  و  تيفهرست  ها 

حقوق مالكان،    يانگاردهيخروج از ثبت با ناد  يداشته باشد و قانونگذار برا  یتوجهات مناسب
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بست نكرده باشد. بنابراين با توجه به سازوكارهاي شكل گرفته شده در وزارت  بن  دیتول

بررسی اعتراض    هیئت با عنوان    ۱۳۹۸گردشگري و صنايع دستی از سال    فرهنگی، میراث  

 مالكان به اثر، فرصت رسیدگی و خروج قانونی آثار از فهرست نیز ممكن شود. 

 

 ( 4)  ماده متن

  ن یهمچن  و  داشت  محسوب  توانیم  یمل   آثار  از  قانون  نيا   طبق  كه  یرمنقولیغ  مال  مالک 

  یدولت   ادارات  از  مربوطه  اداره  نيترک ي نزد  به  دي با  ببرد  یپ  ی مال  نیچن   وجود  بر  كه   هركس

  ق يتصد  قانون  نيا  هيیاجرا نظامنامه  در  مقرره   صالحه مقامات  كه یصورت در  تا  بدهد  اطالع

 . شود ثبت ی مل آثار  فهرست  در  است ی مل آثار از كه نمودند

   1:ی شرع  رادیا

  مورد   در  دادن  اطالع  به  كردن  الزام   نگهبان،  شوراي  فقهی   مشورت  مجمع  نظر  طبق •

  خالف  ندارد،   تيرضا  كار   ن يا  مورد   در   مالک   و   دارند  یشخص  مالک  كه  ی رمنقولیغ  اموال

 .است شرع

 :  ی شرع  رادیا ی بررس

  حساب به  یمل   و  یراثیم  ي هاارزش  ي دارا  ي فرد  رمنقولیغ   اموال  است  ممكن   نكهيا •

  مطلق   تیمالك   واسطهبه  توانینم  دارد،  یعموم   هم   و  یخصوص  جنبه  هم  ارزش  نيا  و  ديآ

  ن يا  با  نيبنابرا.  كرد  یپوشچشم  اثر  يمعنو  يهاارزش  به  نسبت  یعموم  تیمالك   از  یشخص

فراشیپ دارا  نديفرض كه  آثار  مل  يثبت  آثار  فهرست  از  باشد،    یامكان خروج  را داشته 

 
ار ملي  در مورد دستور قانون راجع به حفظ آث   17/10/1392به تاريخ    92/ف/680نامه شماره  صفحه اول    1

جلسه ششصدوشصت   12/8/1309مصوب   به  مربوط  تاريخ  كه  در  نگهبان  فقهي  مشتوري  مجمع  وسوم 
 . است 7/10/1392
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همچنین سازوكار رسیدگی به آن در وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی  

شكايات    در به  رسیدگی  براي  اداري  عدالت  ديوان  ظرفیت  درنهايت  و  شود  گرفته  نظر 

 د.  كرتوان رفع مانده در نظر گرفته شود، ايراد شرعی وارده را میباقی

يید  أتوان به قوانین جديدي اشاره كرد كه شوراي نگهبان آن را تاين زمینه می  در •

رسانی از امكانات، اموال يا رويدادها خاص زندگی  نموده و نگرش متفاوتی نسبت به اطالع

  (۷)مثال در ماده    ايمردم بدون كسب رضايت از آنها براي منافع عمومی داشته است. بر

ها و  ، نگهداري سوابق ارباب رجوع، سوابق حساب۱۳۸۶قانون مبارزه با پولشويی مصوب  

صالح امري قانونی در نظر گرفته  در صورت بروز معامالت مشكوك، گزارش به مراجع ذي

آمده    ۱۳۹4مصوب    م ی مستق   ي هااتی مال  قانون  اصالح قانون    « ۱»شده است. يا در تبصره  

كل كه  بهاست  كه  مراجعی  و  اشخاص  مالكیت،  یه  به  مربوط  عملیات  جريان  در  نحوي 

دارايی معامالت  و  بیمه  انتقال، خدمات  قانون هستند،  نگهداري،  اين  در  هاي ذكر شده 

دارد، اطالعات مربوط  ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر میموظف خواهند بود به

 ه دهند.  ئرا به اين سازمان ارا

   :ی فن رادیا

آن قبل از   تصويب كه است شده  بحث اي نظامنامه مورد در( ۱۹) ماده در كه  جهت آن از

و همچنین عنوان ادارات    انقالب اسالمی و بدون توجه به مالحظات شرعی رخ داده است 

  ازیاست، متن حاضر ن  حيمشخص و قابل تصر  یدرست قانون به  ن يمربوط به موضوع ا  ی دولت

 خواهد داشت. یروزرسانبه

  



 

 _________________________________________________  

 

 

17 

 گیری نتیجه 

تعاريف    نويسپیش  در  است  الزم  رسدمی  نظربه  شده  مطرح  مباحث  به  توجه  با جديد 

هاي مجزا تعريف و تشريح شود، معیارها  درستی شرح داده شود، فهرستمفاهیم كلیدي به

  هئارا(  موجود  هايخأل  همچنین  و  موجود  قوانین  بر  كیدأت)با    ملی  آثار  ثبت  هايمصداق  و

  دارد   توجه  جاي.  يابد  نگارش  شفاف  صورتبه  اعتراضات  به  رسیدگی   و  ثبت  فرايند  شود،

 حصر  يا  مضیقه  دچار   آثار   ثبت  عمل   كه   شود   شرايطی   موجب  نبايد   مذكور   هايمصداق  كه

 :است زير شرحبه نظر مد نويس پیش   لذا. شود

 

 : نویسپیش پیشنهاد

   130۹قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب  (4)تا  (1) نویس اصالح ماده پیش

 مفاهیم  و  تعاریف - (1) ماده

كلیه آثار منقول و غیرمنقولی كه نشانه و يادگار ارزشمند از هويت، فرهنگ،    :ملی   آثار  .1

حساب آيد و  مذهب، تاريخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ايرانی و اسالمی ملت ايران به

هاي آينده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد.  توسط دولت در كمال اصالت براي نسل دباي

  و   گردشگري  فرهنگی،  میراث  وزارت   توسط  كه  هستند   ثبت  لوح  و  حكم   يدارا  یملآثار  

 .شوندمی صادر  دستی  صنايع 

كلیه آثار منقول و غیرمنقول كه در سطح ملی    : تاریخی   و  فرهنگی   ارزش  واجد  آثار.  2

نمی دارا  را  ملی  آثار  بهخصوصیات  هنوز  يا  نیاوردهباشند  ارزش  ،انددست  داراي  هاي  اما 

اي باشند يا آثاري كه در فرايند ثبت ملی قرار داشته باشند، تحت ضوابط  محلی يا منطقه

  محدوده   در  عمرانی  اقدامات  مديريت  برايوزيران    هیئت)كه توسط    مختصو مقررات  
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براي    ( است  شده   تنظیم   اثر  احیاي   و  مرمت   تعمیر،  حفاظت،  حراست،  چگونگی  و   عرصه

 براي   توانند پس از طی مراحل قانونیاين آثار می  .قرار خواهند گرفت    نگهداري و حفاظت

واجد    آثار  فهرست در   ،كه در اين قانون شرح داده شده است ملی   آثار   فهرست   در  اثر  ثبت

  ثبت   لوح  و  حكم   ي دارا  یمل   آثار   همچون   آثار   اين .  گیرند  قرار  نیزارزش فرهنگی و تاريخی  

  ی ول  شوند؛می  صادر  دستی  صنايع  و  گردشگري  فرهنگی،  میراث   وزارت  توسط  كه  هستند

  در   ملی،  آثار  عرصه  و  حريم  در  مداخله  مورد  در  شده  تعريف  هايمحدوديت  خالف  بر

  تاريخی  و  فرهنگی  ارزش  واجد   آثار   براي  شده  تعريف  مقررات  و  ضوابط  تيرعا  صورت

  امكان   اثر،  اصالت   از   حفاظت   و   دستی   صنايع   و   گردشگري  فرهنگی،   میراث   وزارت  توسط

  ارزش   واجد   درباره  نظراعالم  رسمی   مرجع .  است  برقرار   آن  عرصه  و  بنا   در  تصرف  و   دخل

  میراث  معاون  يیدأت  با   آثار  ثبت   كل   اداره  ربط،ذي  هايفهرست  در  قرارگیري  براي  آثار  بودن

 است. میراث فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی وزارت فرهنگی

ن عمومی باشد و  أاثر از نظر جامعه يا مراكز فرهنگی داراي ش :عمومی  جنبه داشتن. 3

اين ارزش مورد    - عنوان مرجع تشخیص اين موضوعبه  - آثارهاي ملی ثبت  توسط شوراي

 يید قرار گیرد.أت

  باشد   شده  ايجاد  طبیعت  و  انسان  بین  تعامل  واسطهبه  كه  هايیمحوطهفرهنگی:    منظر.  4

.  شود شناخته ارزش داراي  شناسیمردم يا نژادشناسی شناسی، زيبايی  تاريخی، لحاظبه و

واسطه  گیرد و بهاز تالقی و توسعه ارتباط بین فرهنگ و طبیعت شكل می  اً اساس  منظر  اين

 آورد، داراي ارزش حفاظت است. دست میهاي فرهنگی كه بهارزش
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  در   تاريخی  اتفاقی  يا  رويداد  دادن  رخ  واسطهبه  كه  فضاهايی  و  هامكانرویداد:    مكان.  5

  مشخص  كالبد   يا   ي رمعما  فضاي   داراي   اما  ، است  بوده  ثرؤم  جامعه   از   بخشی   سرنوشت  در   آن

 . باشدنمی

  نهادي   كه  است  آثار  ثبت  ملی شوراهاي  همان  ثبت  ملی  شورايملی ثبت:    شورای.  6

  گردشگري   فرهنگی،   میراث  وزارت  فرهنگی   میراث   معاونت  آثار   ثبت   كل  اداره  در   تخصصی

  میراث   معاون  شورا،  یسئر  عنوانبه  وزير  عضويت  با  كه  آيدمی  حساببه  دستی  صنايع  و

  شورا،  دبیر   عنوان به  وزارت   آثار   ثبت   كل   مدير  شورا،   یسئ ر  نايب   عنوان به  وزارت   فرهنگی 

 به   وجهساير اعضاي شورا با ت  .شودمی  تشكیل  ناظر  عضو  عنوانبه  وزارت  حراست  كل  مدير

ناملموس و طبیعی بودن اثر( يا زمینه تخصصی و فنی    منقول،غیر)منقول،    شورا  موضوعات 

 : باشندمی شرح اين  بهزيست، اوقاف و اماكن متبركه و...( )محیط

اعضاي مذكور، رئیس    غیر به  ثبت آثار تاريخی و فرهنگی غیرمنقول  ملی  شوراي  در

امور  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، مدير كل حفظ و احیاي وزارت، مدير كل  

باستان پژوهشكده  رئیس  وزارت،  امالك  و  و    فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  شناسیحقوقی 

یس  ئگردشگري، رئیس پژوهشكده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، ر

  نفر   سه   وي(  أ)بدون حق رهاي تاريخی المللی بناها و محوطهشوراي بین  – ايكوموس ايران  

ر  صاحبنظر میان شخصیت  ي(أ)بدون حق  از  غیرمنقول  فرهنگی  میراث  زمینه  هاي  در 

  تصويب  و  وزارت  فرهنگی  فرهنگی، اجرايی و دانشگاهی كشور به پیشنهاد معاون میراث

 . باشندمی عضو انه،ی سال صورتبه وزير

  مدير   ، ثبت  ملی   شوراي  اعضاي  ازغیر  به  ثبت میراث فرهنگی ناملموس  ملی   شوراي   در

  میراث   پژوهشگاه  سنتی  هنرهاي   پژوهشكده  رئیس  وزارت،  امالك  و  حقوقی  امور  كل
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  و   فرهنگی   میراث  پژوهشگاه  شناسیمردم  پژوهشكده  رئیس   گردشگري،   و   فرهنگی

  غربی   آسیاي  در  ناملموس  ث میرا  از   پاسداري  ايمنطقه  مطالعات  مركز  رئیس  گردشگري،

  آثار   ثبت  كل  اداره  ناملموس  فرهنگی  میراث  ثبت  گروه  رئیس  ،(تهران  مركز)مركزي  و

  ناملموس  فرهنگیزمینه میراث    دري(  أ)بدون دارا بودن حق رصاحبنظر  نفر  چهار  و  وزارت

  میراث   معاون   پیشنهاد  با  كشور  دانشگاهی  و  اجرايی  فرهنگی،  هايشخصیت  انمی  از

 . باشندمی عضو انه،ی سال صورتبه وزير تصويب و  توزار  فرهنگی

غیر اعضاي مذكور، مدير كل امور حقوقی و  به  طبیعی  یراثم   ثبت  ملی شوراي    در

امالك وزارت، رئیس گروه میراث طبیعی اداره كل ثبت آثار وزارت، رئیس گروه میراث  

  زمینه   دري(  أ)بدون حق رنفر صاحبنظر   ۶طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري،  

  معاون   پیشنهاد   با   كشور   دانشگاهی  و  اجرايی   فرهنگی،   هايشخصیت  میان   از   طبیعی   میراث

 . باشندمی عضو  انه،یسال  صورت به وزير تصويب  و وزارت فرهنگی میراث

  و   هاموزه  كل  مدير  ،ثبت   ملی  شورايغیر اعضاي  به  منقول   آثار   ثبت  ملی  شوراي  در

  –  هاموزه ملی كمیته رئیس ايران،  ملی موزه رئیس  وزارت، تاريخی  فرهنگی  منقول اموال

  فرهنگی   میراث  پژوهشگاه  شناسیباستان  پژوهشكده  رئیس  ،( يأر  حق)بدون    ايكوم ايران

  میراث   پژوهشگاهفرهنگی  - تاريخی   آثار  مرمت  و  حفاظت   پژوهشكده   رئیس  گردشگري،  و

  از  طبیعی  میراث   زمینه   دري(  أ)بدون حق ر  صاحبنظر  نفر  سه   و  گردشگري   و   فرهنگی

  فرهنگی   میراث  معاون   پیشنهاد   با  كشور   دانشگاهی  و  اجرايی  فرهنگی،  هاي شخصیت  میران

 . باشندمی عضو انه،ی سال  صورتبه وزير تصويب و وزارت

يک   حداقل شوراها    اين جلسه  ماهی  تشكیل  ثبتی،  پرونده  وجود  صورت  در  بار 

 دهند.  می
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منظور  به  كه و دولتی    حقوقی   ،فنی  هیئتی:  آثار  ثبت  به  مالك  اعتراض  بررسی   هیئت.  7

به   توجه  با  وزارت  آثار در محل  ثبت  به  مالكان  احتمالی  اعتراضات  به  رسیدگی مستند 

اين  بار شكل میيک   اي هفته  حداقل  مالكان   ارسالیهاي  درخواست   هیئتگیرد. اعضاي 

مدير كل امور    ، هیئت  ولئ مس  عنوان به  وزارت   ار ثآنفر است كه مدير كل ثبت    ۷شامل  

و مدير كل   وزارت  به شكايات  و پاسخگويی  بازرسی  وزارت، مدير كل  امالك  و  حقوقی 

به وزارت  اعضاي  حراست  صاحبنظر  می  هیئتعنوان  نفر  سه  با  بی  دولتی باشند.  طرف 

اين   به  وزارت  فرهنگی  میراث  معاونت  انتخاب  با  حقوقی  و  فنی  اضافه    هیئتتخصص 

 ي شود.  أراي معتبر داشته باشد تا منجر به صدور ر 5قل حدا دشوند. تصمیمات بايمی

 .است  دستی  صنايع   و گردشگري  فرهنگی،  میراث وزير: وزیر. 8

 .است دستی  صنايع  و گردشگري  فرهنگی،  میراث وزارت: وزارت. ۹

 ( 2) ماده

ن ملی يا  أاين ماده داراي ش  « ۱»كلیه آثاري كه توسط وزارت برمبناي معیارهاي تبصره  

قابل تطبیق    « 2»هاي تبصره  شوند و با حداقل يكی از مصداقارزش تاريخی شناخته می

يید و ابالغ توسط وزير، جزء فهرست آثار  أاين قانون، پس از ت(  4)هستند، با رعايت ماده  

می شناخته  تاريخی  و  فرهنگی  ارزش  واجد  آثار  فهرست  يا  عنوان  ملی  حسب  و  شوند 

فهرست )آثار ملی يا آثار واجد ارزش تاريخی و فرهنگی( تحت حفاظت و نظارت دولت  

 قرار خواهند داشت.  

  تاريخی   و   فرهنگی  اهمیت  يا   ملی   نأمعیارهاي كلی زير براي شناسايی ش  - «1»  تبصره

 : باشدمی اثر يک 
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  ارزش   واجد  باشد   زنديه  دوره  پايان   تا   آنها   قدمت   كه  غیرمنقول  فرهنگی   و   تاريخی  آثار .1

 . است ملی آثار فهرست در  ثبت

  دوره   آغاز  تا  قاجاريه  دوره  در  كه  عمومی   جنبه  با  غیرمنقول  فرهنگی  و  تاريخی  آثار .2

 . است ملی آثار  فهرست  در  ثبت ارزش  واجد اند، شده  ساخته  مشروطیت

  دوره   پايان  تا  آنها  قدمت  كه   صنعتی  و   فنی  جنبه   با   غیرمنقول  فرهنگی  و   تاريخی   آثار .3

  تاريخی   ارزش   واجد   آثار   فهرست  يا   ملی   آثار  فهرست  در   ثبت  ارزش   واجد   باشد   اول   پهلوي

 . است فرهنگی و

  سلطنتی   هايعمارت  و  اماكن  ها،مجموعه  فضاها،  ها،باغ  ها،محوطه  سیسات،أت  بناها، .4

  واجد   آثار  فهرست  يا  ملی  آثار   فهرست  در  ثبت  ارزش  واجد  پهلوي  و  قاجار  دوره  حكومتی  يا

 . است فرهنگی و تاريخی  ارزش

  حكومتی،   سیاسی،  رجال   به  منسوب   يا   متعلق  غیرمنقول  فرهنگی   و   تاريخی  آثار .5

  ثبت  ارزش واجد وزارت، تشخیص با كشور معتبر و شده شناخته قضايی و نظامی  ديوانی،

 .است فرهنگی  و تاريخی  ارزش واجد آثار  فهرست يا  ملی  آثار  فهرست  در

  فرهنگی،  هايشخصیت  به  منسوب   يا  متعلق   منقولغیر  فرهنگی   و   تاريخی  آثار .6

  ارزش   واجد   وزارت،   تشخیص  با   كشور  معتبر  و   شده   شناخته   هنري   و   ادبی   علمی،  مذهبی، 

 . است فرهنگی  و  تاريخی ارزش واجد  آثار فهرست  يا ملی آثار فهرست در  ثبت

  ها، هتل  كاروانسراها،  سراها،   ها،پل  از   اعم  عمومی  كاربري  با  رهنگیف   و  تاريخی  آثار .7

  ها،حمام  سدها،  ها،نگاهدرما  ها،بیمارستان  قنوات،  آهن،راه  هايايستگاه  مهمانسراها،

كه از قدمتی تا پايان دوره پهلوي اول    صنعتی  و   فنی  سیساتأت  خانجات، كار  ها،فرودگاه
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برخوردار باشند با تشخیص وزارت واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی يا فهرست آثار  

 واجد ارزش تاريخی و فرهنگی است.

  ارزشمند   و   شاخص  تحوالت   دهندهنشان  كه  فضاهايی  و   اماكن  سیسات، أت  بناها، .8

  فهرست   در  ثبت  ارزش  واجد  وزارت،   تشخیص  با  باشد   معاصر  صنعتی  يا  شهرسازي   معماري، 

 . است فرهنگی  و  تاريخی ارزش واجد  آثار فهرست  يا  ملی  آثار

  ارزش  واجد و شاخص  الگوهاي دهنده نشان كه   فضاهايی  و اماكن  أسیسات،ت بناهاي، .9

  باشند،   آن  تاريخی  دوره  به  توجه  بدون  ايمنطقه  يا  ملی  سطح  در  شهرسازي  و  يمعمار

 .است  فرهنگی   و   تاريخی   ارزش  واجد   آثار   فهرست   يا   ملی  آثار  فهرست  در  ثبت   ارزش   واجد

  شهرسازان   و  معماران  توسط  شده  ساخته  كشور،  معاصر  دوره  شهرسازي  و  معماري  آثار .10

  در   ثبت   ارزش  واجد  برسد،  آثار  ثبت  ملی   شوراي   يیدأت  به  آنها   اهمیت  و   ارزش  كه   شهیر

 .است  فرهنگی و تاريخی  ارزش  واجد آثار  فهرست يا  ملی  آثار  فهرست

  مهم   رخداد   مكان   آثار،  ثبت   ملی   شوراي   يید أت  مورد  مستندات   براساس   كه   اماكنی  .11

  با   اند بوده  نظامی  يا   فرهنگی،  يا   اعتقادي،   يا   مذهبی،  يا  اقتصادي،  يا   اجتماعی،  يا   سیاسی 

  تاريخی   ارزش  واجد  آثار  فهرست  يا  ملی  آثار  فهرست  در  ثبت  ارزش  واجد  وزارت،   تشخیص

 . است فرهنگی و

  يک  از   ماندهباقی  نظیركم  يا  نظیربی  هاينمونه  از  كه  اماكنی  و  سیساتأت  بناها،  آثار، .12

  در   ثبت   ارزش   واجد   باشد،  منطقه  يک  در   شهرسازي   و  معماري  تاريخ  هايدوره  يا   سبک

 .است  فرهنگی و تاريخی  ارزش  واجد آثار  فهرست يا  ملی  آثار  فهرست

  اداري،   صنعتی،   فضاهاي  و   ها مكان  بناها،   أسیسات، ت  شهرسازي،   و  معماري   از   آثاري .13

  كه   صورتی  در  ساخت  زمان  به  توجه  بدون  فرهنگی  و  ورزشی  نظامی،  حكومتی،  خدماتی، 
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  معنايی  يا  كاركردي  يا  كالبدي  هاي ويژگی  واجد  ملی  نأش   يا   فرهنگی  يا  تاريخی  نظر  از

  تاريخی  ارزش  واجد  آثار   فهرست  يا  ملی  آثار   فهرست  در   ثبت   ارزش   واجد   هستند   خاصی 

 . است فرهنگی و

  ايجاد   طبیعت  و  انسان  وسیلهبه  مانأمناظر فرهنگی، مكان رويدادها و آثاري كه تو  .14

  ارزش   داراي  شناسیمردم  يا   شناسیزيبايی  منظري،  فرهنگی،  تاريخی،  لحاظ به  و  اند  شده

  ارزش   واجد   آثار   فهرست  يا   ملی   آثار   فهرست  در   ثبت   ارزش   واجد   باشند، می  برجسته

 . است فرهنگی  و تاريخی 

  ثبت   ملی   شوراي   اعضاي  نظر   اجماع  براساس  چنانچه  فوق،   كلی  معیارهاي   رب  عالوه .15

  شود،   داده   تشخیص   ضروري  فرهنگی   يا   تاريخی   اثري   از   حفاظت   وزارت،   تشخیص   يا   آثار

 . گیردمی قرار  فرهنگی  و تاريخی  ارزش واجد  آثار فهرست يا  ملی آثار فهرست  در اثر آن

هاي برجسته ثبت شده در فهرست آثار ملی  عنوان نمونهزير به  هاي مصداق  - «2»   تبصره

 باشند:  می «2»و آثار واجد ارزش فرهنگی و تاريخی براي تطبیق با معیارهاي تبصره 

 . ۱ شماره ثبت  معیار با  ملی آثار فهرست  در ۸۹5  ثبت  شماره  به چغازنبیل معبد .1

  فهرست در ۱۰۱۸4  ثبت  شماره به جنوي  خراسان خوسف دوكوهه تاريخی محوطه .2

 .۱ شماره  ثبت معیار  با ملی  آثار

  ملی آثار فهرست در ۳۰۸ ثبت شماره به آتشكده  و  شهر  هايخرابه سلیمان، تخت .3

 .۱ شماره ثبت  معیار  با

  شماره   ثبت   معیار   با   ملی  آثار  فهرست در   ۱۰۹۰  ثبتی   شماره   به  ماسوله   تاريخی   شهر .4

 .۱4 و ۱2، ۱۱
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  با ی لم آثار  فهرست  در  ۳2۱۶۶ ثبت شماره  به تبريز سلوي  هايساختمان مجموعه .5

 .۱۳ و ۳ شماره  ثبت معیار

  ارزش واجد  آثار فهرست در  ۹۷ ثبت  شماره به خوزستان مرغزار آهنراه  ايستگاه .6

 .۳ شماره ثبت  معیار با  تاريخی و فرهنگی

  ارزش واجد آثار  فهرست در  ۸۱ ثبت  شماره به زنجان  سلطانیه  ياور خان عمارت .7

 .۹ و 5 ثبت  معیار با  تاريخی و فرهنگی

  ارزش واجد  آثار فهرست  در  ۹۶ شماره ثبت  شماره با  رهماهش گرگر  آب خانهتصفیه .8

 .۳ شماره ثبت  معیار با  تاريخی و فرهنگی

  معیار   با ملی آثار فهرست  در  2۰۱4 ثبت شماره   با تهران  سفالینه و آبگینه موزه .9

 .۱۰ و ۶،۹ ثبت

 . ۱۳  و   ۳  ثبت   معیار   با   ملی   آثار   فهرست   در   ۳2۹۶۷  ثبت   شماره   با   رودبار   سپیدرود   سد  .10

 . ۸و   5  ثبت   معیار   با   ملی   آثار   فهرست   در   ۳۱۸۸۱  ثبت   شماره   به   تهران   دفتري   متین   خانه  .11

  معیار با  ملی آثار فهرست  در 2۰۹۷۳ ثبت  شماره به بابلسر نفت شركت  مهمانسراي .12

 .۸و ۷ ثبت

 .4و2 ثبت  معیار  با ملی آثار فهرست  در ۱۰۳۹۰ ثبت شماره به اوشان  مظفري  كاخ .13

 .۱۳و 2 ثبت معیار با  ملی آثار فهرست  در ۳2۸۷5 شماره به ناصري  مسیر .14

 . ۹و5 ثبت معیار  با ملی آثار فهرست  در  ۳۱2۱۰ شماره به آمل ارباب  علی   حاج خانه .15

  معیار   با  ملی  آثار  فهرست  در  ۳2۸۹۰  ثبت  شماره  بههورامان  /تنا اوراما  فرهنگی  منظر .16

 . ۱4 و ۱2، ۱ ثبت

 . ۱۳  و   ۱۱  ثبت   معیار   با   ملی   آثار   فهرست   در   ۳۰۰۰۰  ثبت   شماره   به   خرمشهر   جامع   مسجد  .17
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  معیار   با ملی آثار فهرست در  ۱۱2۰۶ ثبت شماره به تهران حمداآل جالل خانه .18

 .۸و۶ ثبت

،  ۸، ۳ ثبت  معیار  با  ملی آثار فهرست  در ۳25۱5 ثبت  شماره  به تهران ۰۶ پادگان  .19

 .۱۳ و ۱۱

  ثبت  معیار   با ملی آثار فهرست  در 2۱24۱ ثبت شماره به خوزستان دهالويه يادمان  .20

 . ۱۱و ۹

 .۱5 ثبت  معیار  با ملی ثارآ فهرست  در  ۱۰۰۸ ثبت شماره  به تهران آزادي  برج بناي .21

  لزوم   يا  و   جديد  اكتشافات  فرهنگ،  پويايی   دلیلبه  است  مكلف   مجلس   -« 3»  تبصره

  كارشناسی   داليل  هئارا  با ،  (2)  ماده   « 2»  و   « ۱»  تبصره  هايمصداق  و   معیارها  روزرسانی به

 . نمايد قانون  روزرسانیهب اقدام بار، يک  سال ۱۰ هر  حداقل زمانی بازه در  مستند و

 ( 3) ماده

  زمان   تا  كه   فرهنگی   و  تاريخی   ارزش  واجد   آثار   و   ملی   آثار  كلیه   از   است   مكلف   وزارت  

  علمی،   تاريخی،  مذهبی،  فرهنگی،  حیثیت  و  است  شده  مشخص  و  معلوم  قانون  اين  تصويب

  تهیه   برخط   هايیفهرست  دارد  خاصی   تمدنی   ورويدادي  -مكان  منظرين،  طبیعی،  صنعتی،

  هايبازه  در   و   نموده   ضمیمه   فهرست  اين   به  شود   مكشوف   آثار   اين   از   هرچه  بعدها   و   كند 

 . دهد قرار  همگان  دسترس  در  عموم  اطالع جهت  به فصلی

 ( 4) ماده

مرحله    پنج ثبت اثر در فهرست آثار ملی يا آثار واجد ارزش تاريخی و فرهنگی شامل    فرايند 

اثر، اعالم اثر، اطالعشناسايی  بودن  و خصوصی به  رسانی عمومی  نظر درباره واجد ارزش 

  و   فوق   مراحل   طی   از باشد كه پس  توسط وزارت می   مالک اثر و رسیدگی به اعتراضات مالكین 
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  اثر،   قانونی   متصرف   و   مالک   و   اثر   از   دولتی   هاي حمايت   و   اثر   به   نسبت   مالک   وظايف   وزير،   ابالغ 

رسیدگی به اعتراض مالكین    ، اثر   ثبت   از   مالک   بودن   ناراضی   صورت   در .  گرفت   خواهد   تعلق 

اداري طبق اصل   توسط    د باي   و   است   ممكن اساسی    قانون   چهارم و سی توسط ديوان عدالت 

 میراث فرهنگی صورت گیرد.   به حوزه   آشنا   و   ديده دوره قاضی  

می  - «1»  تبصره آغاز  وزارت  استانی  كل  ادارات  توسط  آثار  ادارات  شناسايی  اين  شود. 

از اخذ ت آثار پیشنهادي خود را پس  تا  آثار استان    هیئتيیديه در  أمكلف هستند  ثبت 

نظر رسمی به دبیرخانه شوراي ملی ثبت آثار مستقر در اداره كل ثبت آثار  منظور اعالمبه

 وزارت ارسال كنند. 

نظر اداره كل ثبت آثار وزارت، ادارات كل استان موظف خواهند  پس از اعالم  - « 2»  تبصره

االنتشار براي  بود كه با فوريت ارزشمندي اثر پیشنهادي را از طريق قانونی )جرايد كثیر

صورت كاغذي يا الكترونیكی براي اعالم شخصی(  اعالم عمومی و ارسال پیام شخصی به

ماه فرصت خواهند داشت اعتراض  . مالک يا مالكین تا يک به مالک يا مالكین ابالغ نمايد

بررسی اعتراض مالک به    هیئت خود در مورد ثبت اثر را از طريق اداره كل استانی به »

 ثبت آثار« ارجاع دهد.

بررسی اعتراض مالک به ثبت آثار« با برگزاري جلسه و استفاده از   هیئت» -« 3» تبصره

ستندات اعتراض مالک به ثبت اثر، با حضور مالكان  مستندات جلسه شواري ملی ثبت و م

اي  جلسهدهد و نتیجه جلسه در قالب صورتطرفانه تشكیل جلسه میصورت عادالنه و بیبه

ارسال می آثار  ثبت  به شوراي ملی  بررسی  محرمانه  از  آثار پس  ثبت  شود. شوراي ملی 

گیري  يا عدم ثبت اثر تصمیمن و ارزشمندي اثر در مورد ثبت  أمتناسب با ش  ،هیئتمصوبه  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________ 
 

 



  شكايات   بررسی  در اداري  عدالت ديوان  صالحیت   نافی   گیريتصمیم  اين  هرچندنمايد.  می

 .نیست آن ابالغ و  ثبت فرايند طی  از  پس  مالكان

ثبت در فهرست آثار ملی يا آثار واجد ارزش تاريخی و فرهنگی توسط ابالغ    -« 4»  تبصره

 ربط و مالک جنبه قانونی خواهد داشت. هاي ذيوزير به كلیه دستگاه

  شكايت   همچنان   ملی   آثار   فهرست   در  اثر  ثبت   به  نسبت   مالک  كه  درصورتی  –  «5»  تبصره

. بنابراين نمايداز صالحیت ديوان عدالت اداري براي طرح دعوي استفاده    تواندمی  دارد،

  وزارت   به  خصوصی   مالكان  شكايات  تا  سازد  فراهم   شرايطی  اداريالزم است تا ديوان عدالت  

صورت حضوري، با حضور اصحاب  به  ملی   آثار   ثبت   از  خروج  درخواست  جلسات   و  شود  ابالغ

میراث فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی براي دفاعیه  رسانه و كارشناسان ستاد وزارت 

 فنی و حقوقی برگزار شود. 

  واجد  يا  ملی احتماالً قانون، اين  مطابق وي  دارايی كه  منقولیغیر اثر مالک  -« 6» تبصره

  يا  حقیقی  سازمان   يا  فرد)هر    مطلعین   يا   مطلع   يا   شود  شناخته   فرهنگی   تاريخی   ارزش

  تريننزديک   به   كه   بود   خواهند  مكلف  باشد،   شده   مطلع   اثري  چنین   وجود   از   كه (  حقوقی 

  مكلف   نیز  اداره  اين.  نمايد  رسانیاطالع   را  اثر  وجود  قانون،  اين  (4)  ماده  «۱»  تبصره  اداره

  دهد  قرار  قانون  ( 4)  ماده   فرايند  در  خود  پیشنهادي   آثار  عنوانبه  را  شده   معرفی  اثر  تا  است

 . نمايد پیگیري  ماه دو حداكثر تا  آن ثبتی  وضعیت تعیین به نسبت و

  نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب   فصل  ( 558)  ماده زیر به    تبصره

 شود:می  لحاقاهای بازدارنده( و اصالحات بعدی تعزیرات و مجازات) 1375 سال

يا    -  تبصره اثر  مالک  كه  صورتی  يا    مطلعدر  حقیقی  سازمان  يا  فرد  )هر  مطلعین  يا 

كل استانی وزارت میراث فرهنگی،    اداراتاز وجود اثر به    رسانیطالعابه    نسبتحقوقی(  
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عامدانه كوتاهی نمايد و در آينده آسیبی به اثر وارد    صورتگردشگري و صنايع دستی به

  اين قانون  مندرج در   فرهنگی  میراث   علیه   مئجرا  به   ارتكاب   در  معاونت  جرم   به  حداقل   شود،

 . شودمی دعوي  طرح یه ئقضا  قوه به ( 5۶۷) ماده  طبق

 

 و مآخذ  منابع

 . ۱۳۹5،  دادرسی اداري در حوزه میراث فرهنگی، انتشارات مجد  ، امیرحسین.شادنوش   .1

  در   اداري   عدالت   ديوان   جايگاه   شناسی آسیب ،  هاي مجلس شوراي اسالمی گزارش كارشناسی مركز پژوهش  .2

 . ۱۷۸2۷شماره مسلسل    ، شده   ثبت   ملی   آثار   فهرست   از   فرهنگی   و   تاريخی   آثار   خروج 
3. National Historic Preservation Act of 1966, as amended, 16 U.S.C. 470 et 

seq., and E.O. 11593. National Historic Preservation Act of 1966, as 

amended, 16 U.S.C. 470 et seq., and E.O. 11593. 

4. National Historic Preservation Act of 1966, as amended, 16 U.S.C. 470 et 

seq., and E.O. 11593,Code of federal regulations, Title 36, Chapter I/ Part 

60/ 60.4 Critera for evaluation 

 

 

 


