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مقدمه
شاكي به موجب درخواستي ،قسمتي از مصوبه شماره  9/9-99908مورخ
 9089/99/40سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري 9را مغاير قواعد فقهي
«ال ضرر» و «تسليط» دانسته و از ديوان عدالت اداري ابطال آن را درخواست كرده است.
بر اساس اين بند ضوابط و محدوديتهايي در عمليات عمراني و ساختوساز در
محدوده حريم تعيينشده پيرامون اثر فرهنگي تاريخي قلعه فلکاالفالک وضع شده
است .در ادامه پس از تبيين موضوع و ادله مطروحه ،به تحليل حقوقي آن ميپردازيم.

 .8ضوابط و مقررات حریم درجه دو اثر:
 .1حداکثر ارتفاع ساختوساز و احداث بنا با احتساب کرسیچینی و دستانداز پشتبام در محدوده حریم درجه دو ،یک طبقه
در  4/5متر تعیین و اعالم میگردد.
 .2طرح معماری و مصالح نمای بناها باید متناسب و هماهنگ با اثر تاریخی باشد.
 . 3هرگونه اقدام در حریم که به بنیان اثر و یا به منظر آن لطمه و یا آسیب وارد سازد ،اعم از تردد ماشینآالت سنگین و
دودزا و پر سر و صدا ،نصب دکلهای برق ،تلفن و آنتنهای مخابراتی و ماهوارهای ،نصب دستگاههای لرزاننده ،تولیدکننده
انواع آالیندههای زیستمحیطی ،صوتی و شیمیایی و غیره ممنوع است.
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الف :تبيين موضوع
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري به موجب مصوبه مجلس

شوراي اسالمي در تاريخ  9034/99/99تشكيل شده و اساسنامه اين سازمان نيز در
تاريخ  9037/4/9به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است .ماده ( )0قانون
اساسنامه سازمان ،وظايف سازمان را بيان كرده است .مطابق با بند « »94اين ماده
«تعيين حريم بناها ،مجموعهها ،محوطهها و تپههاي تاريخي ثبتشده و ضوابط
خاص معماري و طراحي داخل حريم» برعهده سازمان مزبور ميباشد .بر همين
اساس سازمان ميراث فرهنگي ،براي آثار متعدد تاريخي حريمهايي را تعيين و
ضمناً براي ساختوساز در محدوده آنها ضوابط گوناگوني را تصويب كرده است.
يكي از اين آثار فرهنگي تاريخي «قلعه فلکاالفالک» در خرمآباد است كه سازمان
مذكور ضوابطي را در مورد ساختوساز در حريم آن مقرر كرده كه اهم آن تعيين
حداكثر ارتفاع براي ساختمانها ميباشد و همين امر براي مالكان امالک در حريم
آثار فرهنگي ،محدوديت هايي را ايجاد كرده و آثار و تبعاتي بر حقوق مالكانه افراد
و ارزش امالک آن منطقه داشته است.
ب :تبيين ادله طرفين
شاكي ضوابط مقرر براي حريم قلعه فلکاالفالک را غير كارشناسي دانسته و آن

را مغاير با قاعده تسليط اعالم كرده است ،چراكه حريم اعالمشده براي قلعه
مذكور ،فاصله مكاني زيادي (حدود  099متر) با قلعه دارد و ساخت ساختمانهاي
چهار يا پنج طبقه هيچ زياني را به قلعه مزبور وارد نميكند.
در طرف مقابل سازمان ميراث فرهنگي با فاقد وجاهت حقوقي دانستن ادله
شاكي ،به صالحيت و وظيفه قانوني خود به استناد بند « »94ماده ( )0قانون
اساسنامه سازمان در تعيين حريم بناها و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل
حريم آنها اشاره كرده و باتوجه به اينكه اين قلعه نيز جزء آثار ملي ثبت شده
است ،تعيين حريم آن را در صالحيت سازمان دانسته است و اين امر را نهتنها
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مغاير با مالكيت اشخاص نميداند ،بلكه منطبق با مصالح عامه دانسته و مشابه
محدوديتهايي تلقي كرده كه شهرداريها ،سازمان محيط زيست و منابع طبيعي
براي مالكان مقرر ميكنند .از سوي ديگر ،حسب ادعاي سازمان ميراث فرهنگي،
مالكيت امالک واقع در حريم آثار مورد احترام بوده و محدوديتهاي تعيينشده
بهوسيلهي سازمان هيچ تأثيري در مالكيت افراد ندارد .و در مقابل زيان رسيدن به
آثار تاريخي و ميراث فرهنگي ضرري تلقي شده كه جلوگيري از آن ،بر رعايت
مصالح فردي و رعايت قاعده تسليط رجحان دارد و لذا طبق ماده ( )039قانون
مجازات اسالمي ،9زيان رساندن به ميراث فرهنگي جرم تلقي شده است.
ج :تحليل موضوع
در مقام تحليل اقدامات سازمان ميراث فرهنگي در خصوص وضع ضوابط و

مقررات حريم آثار فرهنگي و تاريخي بايد به نكات زير توجه نمود:
 .9مستند سازمان ميراث فرهنگي به منظور وضع حريم براي آثار فرهنگي ،بند « »94ماده
( )0قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب  9037/4/9مجلس شوراي اسالمي است.
 .4مبناي تعيين و شناسايي آثار فرهنگي فوقالذكر« ،قانون راجعبه حفظ آثار
ملي مصوب  9090/8/94مجلس شوراي ملي» است و بر اساس همين قانون اثر
موضوع شكايت در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .به موجب نظر
شماره  3973مورخ  9039/8/0فقهاي شوراي نگهبان ،4شمول قانون مزبور نسبت
به اموال شخصي مغاير موازين شرعي شناخته شده است .همچنين اين قانون مجدداً
و به صورت تفصيلي توسط «مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان» مورد بررسي
 « .8هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ،یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالمشده از سوی سازمان مذکور
در حریم آثار فرهنگی  -تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود ،یا در نتیجه آن
عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا
سه سال محكوم میشود».
 .3پیرو نامه شماره  5335مورخ  1351/3/13قانون حفظ آثار ملی مصوب  1331و اصالحیهها والحاقات بعدی آن درجلسه
مورخ  1351/3/13فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به امالك شخصی
به نظر اکثریت آقایان فقهاء شورا مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
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قرار گرفته و به موجب نظر شماره /389ف 04/مورخ  9004/99/97اين مجمع
داراي ايرادات متعدد فقهي شناخته شده و بر همين اساس در جلسه مورخ
 9000/9/49فقهاي شوراي نگهبان مجدداً بررسي شده و نظر ضمني فقهاي شوراي
نگهبان بر مغايرت برخي از مواد اين قانون با موازين شرعي ابراز گرديد ،اما اين
نظر به طور رسمي اعالم نشد تا جلسهاي با مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي منعقد
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شود و راهحلهاي اجرايي براي رفع ايرادات شرعي آن لحاظ گردد.
 .0عليرغم اينكه به موجب بند « »94ماده (« )0قانون اساسنامه سازمان ميراث
فرهنگي كشور»  ،سازمان مزبور صالحيت وضع حريم براي آثار فرهنگي و تاريخي
ثبتشده را دارد ،اما نميتوان اين صالحيت را به گونهاي اجرايي كرد كه مانع
اعمال حقوق مالكانه اشخاص گردد .بهبيان دقيقتر هرچند سازمان داراي صالحيت
تعيين حريم است اما اين صالحيت بهنحو مطلق نبوده و در مقام اعمال تعيين
حريم و محدوديتهاي ناشي از آن براي افراد الزم است تا سازمان با رعايت
قوانيني نظير «اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي
برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب  4»9008/99/97اقدام به خريد
امالک واقع در حرايم مربوطه نمايد و حقوق مالكانهي افراد را حفظ كند .بر اين
اساس صالحيت سازمان ميراث فرهنگي جهت تعيين حريم ،شامل تعيين آثار
 .8در این جلسه آیت اهلل جنتی به نقل از مقام معظم رهبری فرمودند« :میشود برای رفع این اشكاالت راه حلی عملی پیدا
کرد؛ از قبیل اینكه مثالً سازمان میراث فرهنگی این امالك یا اشیای ملی را از مالكان آنها بخرد .ایشان این را به عنوان یک
راه حل بیان کردند( ».جمعی از پژوهشگران ،مشروح مذاكرات شوراي نگهبان ،سال  ،3131بخش اول
(فروردين تا شهريور) ،انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان ،1313 ،چاپ اول ،ص )5
 .3ماده («: )1هرگاه براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای
دولتی یا وابسته بهدولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی یا وابسته بهدولت همچنین شهرداریها و
بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس (دستگاه
اجرائی) نامیده میشوند به اراضي ،ابنيه ،مستحدثات  ،تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور
متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبالً وسیله (دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان
برنامه و بودجه تأمین شده باشد (دستگاه اجرائی) میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند
بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».
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مربوط به حريم به صورت مطلق و بدون رعايت حقوق مالكانه اشخاص نميگردد
و الزم است در تعيين آثار حريم ،حقوق مزبور مراعات گردد .اين نكته ،در نظراتي
كه شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس ارائه كرده ،كامالً مشهود است و
لذا در متن قوانين منعكس شده است .از جمله ،ميتوان به مواد ( 9)0و (« 4)3قانون
تعيين حريم حفاظتي  -امنيتي اماكن و تأسيسات كشور»  -مصوب  -9000كه در
پي ايراد و ابهام شوراي نگهبان ،به صورت فعلي تصويب شده ،اشاره كرد.
نتيجهگيري
در مقام نتيجهگيري در خصوص شكايت شاكي از مصوبه سازمان ميراث

فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري در خصوص حريم اثر فرهنگي -تاريخي
فلکاالفالک بايد بيان نمود كه هر چند سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري به موجب بند « »94ماده ( )0قانون اساسنامه سازمان ،صالحيت وضع
حريم براي آثار فرهنگي و تاريخي را دارد اما مبتني بر ضوابط قانوني و نظرات
فقهي فقهاي شوراي نگهبان در تعيين حريم امالک پيراموني آثار ملي ،بايد حقوق
مالكانه اشخاص رعايت شود و تمسک به اطالق مجوز تعيين حريم آثار مذكور،
جهت تعيين آثار مترتب بر حريم مذكور ،بدون توجه به رعايت حقوق اشخاص
فاقد وجاهت حقوقي است.

 .8ماده « :5دستگاههای اجرائی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم ،برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت امالك
مجاور ،پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالكان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند».
 .3ماده « :5شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالكان امالك (عرصه و اعیانی) واقع در
حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای أخذ پروانه ،آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا
وفق طرحهای شهرسازی مصوب ،به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند .دستگاههای اجرائی مربوط مكلفند حقوق متعلقه
اعالمی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی به صورت نقدی پرداخت نمایند».
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