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شاه رت در شمال و جنوب به دستور محمدباغ و عمارت ییالقی فردوس در اراضی محمدیه با دو عما 1.

پابرجاست.  شمالی به کلی ویران و عمارت جنوبی فعالً) ساخته شد که عمارت 1264 ـ 1250قاجار (

عمارت  ؛استریزي کرده پایه ـ صدراعظم محمدشاه ـ میرزا آقاسیمارت ییالقی را حاجیاین باغ و ع

فردوس در قسمت جنوبی باغ ساخته شده و از ابتدا به صورت کاخ و محل اقامت اعیان، تزیین شده باغ

مترمربع  1000مترمربع و عمارت آن در سه طبقه و زیرزمین با زیربناي هزار  20مساحت باغ است. 

و از سال در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده  11/5/76مورخ  1876باغ به شماره  این.  بنا شده است

 گرفته است. برداري قراربه عنوان موزه سینما مورد بهره 1381
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جهـت   نیبـه همـ   ،اسـت  دهیـ متر گرد 9طبقه و ارتفاع  3منحصراً محدود به  یساختمان

و بـا   »طیلـتسـ «ناد بـه اصـل   ـت بـا استـ  ـقوق مالکانـه اسـ  ـح عییـتض یمالک که مدع

دسـتور نقشـه صـادره از شـرکت خـدمات       یاز برگ کنترل فنـ  يانسخه کردن مهیضم

ملـک در   شـدن  واقـع تهران که نشانگر  1منطقه  يمربوط به شهردار 0101 یکیالکترون

عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشـناس خواهـان    1درجه  میحر

 شدهارائه لیدال یبا بررس يملک مورد نظر است. شعبه بدو درمورد شدهثبت میابطال حر

آثـار   میحر نییکه تع یفرهنگ راثیسازمان م اساسنامهقانون  3ماده  11بند  بهبا استناد 

و  نیکـه نشـانگر تخلـف از قـوان     یلـ یسازمان برشمرده اسـت دل  نیا فیرا از وظا یخیتار

  داده است. صیتشخ رواردیغمطروحه را  تیشکا ن،یمقررات باشد احراز نکرده و بنابرا

 یکارشناس نظر به استناد با خواهان ،يبدو شعبه از ادشدهی حکم صدور از پس

 به که یکارشناس نظر. دینمایم 910102099 دادنامه به نسبت یدادرس اعاده يتقاضا

 توانیم يرأاز متن  چنانکه( است شده ارائه یدادرس اعاده جهت دیجد لیدل عنوان

طبقات و  تیدر آن و وضع سازوساختامکان  نحوهملک،  تیحدس زد) شامل موقع

عدالت  وانیاول د شعبهدر  یدادرساعاده  ياطراف است. تقاضا يهاتراکم ساختمان

قانون  17 مادهاعمال  خواستهبه   9309970900100548به شماره دادنامه  يادار

مورد  4/3/1393 خیدر تار 5/10/91 -  91- 2099نسبت به دادنامه  يعدالت ادار وانید

داده شده و حکم مورد  صیوارد تشخ ،یاعاده دادرس ت،یدرنهاو  ردیگیمقرار  یدگیرس

حکم به نقض و ابطال  ،دادگاه ،یمقتض يرأ. در صدور شودیمنقض  یاعاده دادرس

. دینمایم یشاک ينسبت به امالك مزبور مورد ادعا یفرهنگ راثیم میحر تیمحدود

  قرار است: نیاز ا یحکم نیدادگاه در صدور چن ياز سو شدهارائه لیدال

 قانون از يمواد به اشاره با طیتسل اصل تیرعا و یخصوص تیمالک حرمت .1

 مـورد  موضـوع  در بتوانـد  کـه  یلـ یدل ارائه عدم و 39، 38، 32، 31، 30 مانند یمدن

 مـورخ  نگهبان يشورا 6076 شماره هینظر به توجه با کند محدود را حق نیا بحث،

 12/8/1309 مصـوب  یمل آثار حفظ قانون 3 ماده بودن یرشرعیغ درمورد 17/7/61

  یخصوص مالک به نسبت

 بر یمبن لیدل ارائه عدم و کارشناس نظر به نسبت خوانده مؤثر دفاع عدم .2

 یمل آثار فهرست در شدهثبت اثر 1 درجه میحر در ملک شدن واقع
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 الـزام  در 1309 مصـوب  یملـ  آثـار  حفـظ  قـانون  3 مـاده  از مناط حیتنق .3

 و آن در واقـع  امالك مالکان به میحر ثبت ابالغ و اخطار به یفرهنگ راثیم سازمان

 آنها اعتراض به یدگیرس

 و مجـاور  يبناها درمورد اثر میحر تیرعا عدم به کارشناس نظر به استناد .4

 میحـر  تیـ رعا بـودن  نـاروا  ضیتبعـ  جه،یدرنت و 6 و 5، 4 طبقات با ییبناها ساخت

 خواهان درمورد

  دارند. یپوشانهم آنهااز  یعنوان ارائه شده است که بعض 6در  شدهارائه لیدال البته

  رأي متن

 در نیزم قطعه دو دانگ شـش تیمالک يدارا برده امـن اوالً نکه،ـیا به ظرـن

 هزار سه مساحت به نیزم قطعه کی دانگ شش یاول که...  و...  یثبت يها پالك

 و ستیب مانده یباق قطعه مربع متر سه و پنجاه و متر چهار و پنجاه و هشتصد و

 پالك مانده یباق از مفروز یاصل شش و یس و پانصد و هزار سه از یفرع شش

 تهران 11 بخش شیتجر فردوس باغ در مذکور یاصل از یفرع شش و ستیب

 مهین عمارت دستگاه کی بر مشتمل نیزم قطعه کی دانگ شش یدوم و بوده

 پالك از یفرع شش و چهل شماره به مربع متر پنجاه و هزار کی مساحت به تمام

 یاصل از یفرع شش و ستیب شماره از مفروز شش و یس و پانصد و هزار سه

 یط پالك دو هر که تهران ازدهی بخش رانیم فردوس باغ در واقع مذکور

 تیمالک به) ره( امام حضرت فرمان ییاجرا ستاد از یاسالم انقالب دادگاه احکام

 ابالغ وصف با تیشکا طرف اًیثان است درآمده) هیشاک( مزبور مالک مصادره و

 دفاع گونهچیه بوده تـدادخواس يمهیضم زین کارشناس يهینظر که یقانون

 یمبن يمستند و لیدل تیشکا طرف ثالثاً است اوردهین عمل به یموجه و موثر

 در مندرج طیشرا يدارا که یملک کی درجه میحر در مزبور ملک نکهیا بر

 مربوط قانون کی ماده و 12/9/1352 مصوب یمل آثار ثبت قانون واحده ماده

 که آنجا از رابعاً ننموده ارائه گرفته قرار 12/8/1309 مصوب یمل آثار حفظ به

 مواد مطابق و) اوالً بند حسب( است یخصوص تیمالک يدارا ادعا مورد ملک

 هرگونه حق خود ملکیما به نسبت یمالک هر یمدن قانون...  و 39 ،38 ،31، 30

 براساس و باشد کرده استثنا قانون که يموارد در مگر دارد را انتفاع و تصرف

 قانون مشمول 17/7/61 مورخ 6076 يشماره به نگهبان محترم يشورا يهینظر

 شده داده صیتشخ یشرع نیمواز با ریمغا شخص امالك به نسبت یفرهنگ آثار

 و يو تیمالک از مزبور ملک نمودن استثنا بر یمبن یمدرک و لیدل لذا و است
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 وجود یفرهنگ و یخیتار ،یمل آثار کی درجه میحر عنوان به آن داردن قرار

 به یمل آثار فهرست میحر در ملک ثبت خامساً اند ننموده ارائه و نداشته

 پس 12/8/1309 مصوب یمل آثار حفظ قانون 3 يماده از مناط حیتنق موجب

 یملک به نسبت و بود خواهد) سابق( معارف وزارت یکتب اجازه و صیتشخ از

 ابالغ و اخطار آن نیمالک ای مالک به قبالً دیبا است یخصوص مالک يدارا که

 یدگیرس هاآن اعتراض به یقانون فرجه در هاآن اعتراض صورت در و دیگرد

 شودیم مالحظه ندینما یمل آثار میحر ثبت اعتراض ندانستن وارد با جهیدرنت و

 و دهینگرد اقدام و تیرعا مذکور مراتب ادعا مورد ملک خصوص در که

 در وفق است ذکر قابل( است نشده ارائه مزبور اقدامات بر یمدرک و لیدل

 در شود تیرعا دیبا فوق مراتب یمل آثار فهرست در ملک ثبت خصوص

 مراتب ستیبا یم یمل آثار فهرست میحر در یملک دادن قرار میحر خصوص

 در يدادگستر یرسم کارشناس نظر موجب به سادساً گردد، تیرعا مذکور

 طبقات و تراکم با یامالک فردوس باغ مجاورت در زین و ادعا مورد ملک مجاور

 به نوبت یوقت که است چگونه پس ردیگیم قرار استفاده مورد و ساخته 6 ،5 ،4

 هم آن د؟ینمایم را فردوس باغ میحر در يادعا رسدیم که مزبور ملک

 نکهیا و الذکر فوق مراتب استناد به هذایعل باشدیم یقانون مستند و لیدل بدون

 يادعا بر یمدرک و لیدل گونه چیه یقانون ابالغ وصف با تیشکا طرف

 يو یدادرس اعاده اوردهین عمل به یموجه و مؤثر دفاع و ننموده ارائه شیخو

 و 102 و 98 ماده ج بند و 11 و 10 مواد به مستنداً زین و دانسته مسلم و محرز را

 قبول قرار ضمن يادار عدالت وانید یدارس نیآئ و التیتشک قانون 104

 دادنامه حکم نقض و یدادرساعاده ورود به حکم یدادرس اعاده دادخواست

 کالسه موضوع 5/10/1391 مورخ 910000102099 دادنامه( خواسته مورد

 ابطال و نقض به حکم و يادار عدالت وانید اول شعبه 910029718 پرونده

 مورد مزبور امالك به نسبت) فردوس باغ( یفرهنگ راثیم میحر تیمحدود

 قانون 56 ماده استناد به صادره يرأ د،ینمایم اعالم و صادر یشاک يادعا

 شعب در یدگیرس و اعتراض قابل ابالغ از پس روز ستیب ظرف مرقوم

 .باشدیم يادار عدالت وانید دنظریتجد

  :یبررس و نقد .2

 کیمورد نقد واقع شود. در  تواند یم ییو محتوا یصادره از نظر شکل يرأ

در قالب اوالً تا سادساً  شدهارائه لیاشاره کرد که دال دیبا یمختصر شکل یبررس

بخش «در  ،نمونه يبرا. دارند یپوشانهم يموارد در و نبوده یدرون انسجام يدارا
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» بخش رابعاً«ملک مزبور شده است و در  دانگشش تیاشاره به وجود مالک» اوالً

در  یاز قانون مدن يبر مواد دیتأکبا  بارنیامالک  یخصوص تیدوباره بحث مالک زین

 يبرا یقانون یهیتوج یقاض دیحق مطرح شده، بدون آنکه از د نیاز ا تیحما

 یرشرعیمورد بحث وجود داشته باشد (با توجه به غ پروندهآن در  کردن محدود

نگهبان مورخ  ينظر شورا لیبه دل 1309 یملحفظ آثار  بهراجعبودن قانون 

ارائه  زمانهمبند و  کیبالفاصله در  ستیبایم بند دو نیا رسدیبه نظر م 1).1361

 به البته که دهندیم لیتشک را استدالل کی از ییهاحلقه ظاهربه چراکه شدندیم

 تیمالک تیاهم اثبات يراستا در نیهمچن. شد خواهد پرداخته آن يماهو نقد

 است کرده استناد یمدن قانون...   و 39، 38، 32، 31، 30 مواد به یقاض یخصوص

کاسته و بهتر آن بود که مواد قابل  يرأاز دقت ...» و «عبارت  رسدیم نظر به که

 یمبن یمدرک« :آمده است يرأاز  یدر قسمت ،آن بر عالوه. شدیذکر م گریاستناد د

 درجه میو قرار دادن آن به عنوان حر يو تیبر استثناء نمودن ملک مزبور از مالک

نه در  کهیدرحال »اند نمودهوجود نداشته و ارائه ن یو فرهنگ یخیتار ،یآثار مل کی

 ستیاو ن تیاز مالک ینمودن ملک کس ءاستثناقصد  ،میحر نییثبت اثر و نه در تع

 در باز. باشند مالکانه حقوق بر ییهاتیمحدود با همراه یحقوق عمل دو نیا اگرچه

  

 دهدیم قرار اریاخت در را یروشن اریبس ضابطه که است 1309 یمل آثار حفظ بهراجع قانون قانون نیاول .1

 رانیا مملکت در هیزند دوره اختتام تا که یاماکن و هیابن و یصنعت آثار هیکل ،آن 1 ماده طبق بر رایز

 رانیا یمل آثار جزء توانیم قانون نیا 13 ماده تیرعا با رمنقولیغ و منقول از اعم شده احداث

 1352یمل آثار ثبت قانون هم قانون نیدوم. باشدیم دولت نظارت و حفاظتتحت  و داشت محسوب

 یمل آثار حفظ قانون مشمول آثار بر عالوه شود یم داده اجازه هنر و فرهنگ وزارت به که است

 باشد تیاهم واجد یمل شئون ای یخیتار نظر از که را یرمنقولیغ آثار )1309 ماه آبان مصوب(

 مذکور یمل آثار اعداد در هنر و فرهنگ یعال شوراي بیتصو با آن شیدایپ ای جادیا خیتار از ظرنصرف

 حقوق در یفرهنگ یخیتار اموال بیتخر« ،یرمحمدصادقیم نیحس .برساند ثبت به مزبور قانون در

 قاعده تعارض درمورد شتریب اطالع يبرا ؛12ص): 1380( 27ش ،یدادرس ماهنامه ،»رانیا يجزا

 با میحر در ای شدهثبت آثار دارندگان تیمالک حق تعارض بحث یفقه يمبنا که طیتسل اصل و الضرر

  :کرد مراجعه ریز مقاله به توانیم است جمع منافع

 کانون نشریه ،»الضرر قاعده با طیتسل اصل تعارض رفعی چگونگی قیتطب مطالعه« نصراهللا  قهرمانی،

 .)1384( 189 ـ 188 شش ،وکال
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 ایکه گو »دیاخطار گرد ایآن ابالغ  نیمالک ایقبالً به مالک  دیبا« :است آمده ادامه

با وارد « :نگاشته شده است يدر سطر بعد .باشدیم» گردد« ،»دیگرد«منظور از 

اقدام به «عبارت  رسدیکه به نظر م »ندینما یآثار مل میثبت حر ،ندانستن اعتراض

 یاصول بالغ تیاز عدم رعا يموارد نیرساتر است. چن »ندینما یآثار مل میثبت حر

  . شودیم يخوددار آنهابه  شتریکه از پرداختن ب است اریمدنظر بس يرأدر 

  :کرد وارد را یینقدها زیآن ن تاستدالال بر توانیم ظاهراً یشکل اتانتقاداز  غفار

 براسـاس  اسـت.  زیـ برانگبحـث  ،مطروحه پروندهدر  یدادرس اعاده رشیپذ .1

ــاده ــک  98 م ــانون تش ــیو آ التیق ــ نی ــد یدادرس ــدالت ادار وانی ــوب( يع  مص

خـارج از   ،حکـم  الف) :باشدیم ریپذامکان ریدر موارد ز یدادرس اعاده )25/3/1392

از خواسـته صـادر شـده     شتریب زانیحکم به م )ب ؛صادر شده باشد تیموضوع شکا

 يگریبا حکم د صادرشده حکم )د ؛تضاد وجود داشته باشد ،در مفاد حکم )ج ؛باشد

 گـر ید شـعبه  ایـ  شـعبه توسط همـان   قبالًهمان دعوا و اصحاب آن، که  درخصوص

 ؛باشـد  زیماـتـ  نیـ ب اـموج ،یقانون سبب آنکه بدون بوده متعارض است شده صادر

 هـا آنعدم اعتبـار   ایبودن  یجعل صدور،باشد که پس از  يحکم مستند به اسناد )هـ

اسـناد و   ،پس از صدور حکم )و ؛ثابت شده باشد یحکم مراجع صالح قانون موجببه

و ثابت  شدبا یدادرس اعاده کننده درخواست تیبر حقان لیکه دل دیآ تدسبه یلیدال

نبـوده اسـت. در    يو اریـ در اخت یدگیرسـ  انیـ در جر شـده ادی لیـ شود اسناد و دال

 يدر دعـاو  یدادرسـ  اعادهبوده است.  یدادرس اعادهبند آخر سبب  ،مطروحه پرونده

 نییـ آ 426 مـاده  7و در بنـد   کنـد یمـ  تیـ تبع يمـوارد  نیاز چن باًیهم تقر یمدن

اسـت کـه پـس از صـدور      یزمان یدادرس اعادهاز جهات  یکی 1379 یمدن یدادرس

 یدادرسـ  اعاده کنندهدرخواست تیحقان لیدل که دیآ دستبه یحکم اسناد و مدارک

مکتـوم بـوده و در    یدادرسـ  انیـ در جر ادشـده یباشد و ثابت شود اسناد و مـدارك  

 نبوده است.   یمتقاض اریاخت

با استفاده از نظر کارشناس  لیدل نیتأم :که شودیپرسش مطرح م نیا ،حال

امکان ساخت بنا در  یچگونگ ای آنهاساخت  زانیامالك مجاور و م تیموقع درباره

 یمتقاض اریدر اخت که ـ يبدو یدادرس انیسند مکتوم در جر ،ملک مورد نظر

خواهان از  ،هیاول یدگیرس انیجر در آنکه به توجه با شود؟یم محسوب ـ نباشد
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 آن در رشناسعدم ارجاع به نظر کا ایکرده است آ یکارشناس يتقاضا يشعبه بدو

 لیبه آن مثالً به دل ازیعدم ن يبه معنا يبدو يرأ کنندهصادر شعبه توسط مقطع

دوباره بعد از  توانیمطروحه نبوده است؟ در آن صورت م هیروشن بودن قض

ملک که  تیمرتبط با موقع یمسائل دربارهبا ارجاع امر به کارشناس  یدگیرس

بوده است و شرط مکتوم بودن در آن  یقابل بررس يبدو یدگیرس يهمواره از ابتدا

انداخت؟ به  انیکرده و پرونده را دوباره به جر یاعاده دادرس يتقاضا ستیمستتر ن

 دهیکه مکتوم بوده باشد کشف نگرد يدیجد لیدل شدهمطرحدر مورد  رسدینظر م

اعاده  یصدور قرار قبول يالزم برا طیشرا يپرونده دارا نیدر ا یو نظر کارشناس

  نبوده است. یدادرس

و  یدگیبوده باشد، رس حیصح یاعاده دادرس رشیفرض آنکه صدور قرار پذ به .2

 ی. محور اصلردیمورد نقد قرار گ تواند یم زیدر دادگاه ن شدهمطرح تاستدالال

 بخش در یقاض. ردیگیخواهان دربرم مالکانهاز حقوق  تیدادگاه را حما تاستدالال

و  يریذپناخدشه ،»رابعاً« بخش در سپس و کندیخواهان را ثابت م تیمالک ،»اوالً«

وجود  ،تیدرنها است. مختلف خاطرنشان کرده نیحق را با توسل به قوان نیحرمت ا

بر حقوق  یتیبتواند محدود یفرهنگ راثیمسازمان  ،آن لهیوسبهرا که  یقانون یموجب

 کردن اعالم یشرعریغنگهبان و  يشورا ینظر مشورت هکند با توسل ب جادیمالکانه ا

راستا قابل  نیدر ا. دو نکته کندیانکار م )12/8/1309 مصوب( یقانون حفظ آثار مل

باشد توسط نظر  یخصوص تیکه مرتبط با مالک آنجاتا  یذکر است. اگرچه ثبت آثار مل

 يهانگهبان خالف شرع اعالم شده است و با آنکه در پرونده يشورا 6076 یمشورت

 که گرفت نظر در دیبا است، شده داده اسناد اثر ثبت بطالن يبرا نظر نیا به ياریبس

 فاصله انگریب ،وانید طرف از صادره آراء هم و نگهبان يشورا دیجد يهايریگموضع هم

 کی 60 دههنگهبان در  يشورا رسدیبوده است. اساساً به نظر م هینظر اول نیاز ا گرفتن

 آنهااز  يبعد يهاداشته که در دهه یخصوص تیاز مالک تیدر حما يحداکثر دگاهید

حقوق  محدودکننده نیقوان دییتأرا با  يدیجد دگاهید نیچن رشیعدول کرده است.  پذ

 ریاخ يهادهه در يشهرساز و آهنراه و راه ست،یز طیمح يهانهیدر زم ياریمالکانه بس

 یفرهنگ راثیم از حفاظت يراستا در نیهمچن. داد نشان توانیم شورا نیا توسط

را به مجازات  570 ـ 558مواد  1375) مصوب راتی(تعز یاسالم مجازات قانون

 نیا 569 مادهاختصاص داده است. در  یفرهنگ راثیو م یآثار مل هیعل میجرا نیمرتکب
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باشد و مالک از ثبت آن  یشخص شدهبیتخرملک  کهیصورتدرقانون اظهار شده است 

 آنجامقرره در مواد فوق معاف است. از  يهامجازات از باشد اطالعیب یبه عنوان آثار مل

 یشورا ثبت مل نیکه ا میریبپذ دیاست با دهینگهبان رس يشورا دییتأقانون به  نیکه ا

مالک آن در  يمجازات برا نییصورت تع نیا ریاست در غ رفتهیرا پذ یامالك خصوص

 يشورا ،جهینتدرخالف شرع است.  ،ثبت ودخ رایز بودیفاقد معنا م ،بیصورت تخر

ثبت آثار عدول کرده است. عالوه بر  دربارهخود  هیاولاز نظر  یضمن طوربهنگهبان 

 قانون ،باشدیم میحر نییتع درباره یاصل تیاز آنجا که شکا  شدهگفتهموارد  یتمام

در  شدهثبتچراکه اثر  ؛شودینم مربوط آن به ماًیمستق نگهبان يشورا نظر و 1309

 یاگر مالک خصوص ینه ملک خواهان بلکه باغ فردوس است که حت یفهرست آثار مل

قانون  .باشدیم ریپذامکانداشته باشد درخواست ابطال ثبت به درخواست مالک آن باغ 

 اساسنامهقانون  یفرهنگ راثیاثر توسط سازمان م کی میحر نییتع يمورد استناد برا

 میحر نییتع ابطال قصد دادگاه اگر. است مرتبط يهانامه نییآ و 1367 یفرهنگ راثیم

 به جداگانه دیبا ابتدا داشت،یم یمل آثار فهرست در اثر ثبت عمل ابطال به توسل با  را

 يبنا یخصوص مالک درخواست به موکول ـگفته شد  چنانکه ـ که پرداختیم امر نیا

مگر  باشدیداشته باشد) م یبنا مالک خصوص نیا کهیدرصورت( فردوس باغ عمارت

مناط کرده باشد و حکم آن را به بند  حینگهبان تنق يشورا یاز نظر مشورت یآنکه قاض

) که خود تی(از جهت محدود کردن مالک یفرهنگ راثیم اساسنامهقانون  3 ماده 11

قابل قبول  ،امر نیداده باشد. البته ا يتسرّنگهبان بوده است  ينظر شورا دییتأمورد 

 پرداخت. میخواه شتریو در ادامه به آن ب ستین

قانون حفظ  3 مادهمناط از  حیتنق موجببهادعا شده است که  گونهنیا .3

 تیقابل یخصوص تیمالک درمورد یقاض دیاز د ،گذشت چنانکه ـ 1309 یآثار مل

هم  میحر نییتع ندیفرا که ـ است شده مناط حیتنق آن از نکیا اام ندارد استناد

را به مالک اطالع داده و به او فرصت  خذشدهأ میتصم یفرهنگ راثیسازمان م دیبا

 و تیصوصخ يالغا. باشدیمورد درست نم نیمناط در ا حیتنق ظاهراًاعتراض بدهد. 

است که ظهور در اختصاص نداشته باشد.  حیصح ینصوص درباره تنها ،مناط حیتنق

 امام از یتیروا نقل از پس ،دیدر مباحث اجتهاد و تقل ینیامام خم ،رونیااز

 يغاال ندیگویمورد آن باب قضاوت و حکومت است م نکهیبر ا دیتأک(ع) و صادق

 تیوضع يدارا حکومت ،عرف نظر از که ابدییم تحقق یصورت در تیخصوص
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بودن  یکه اختصاص يمناط در موارد حیتنق ،صورت نیا ریدر غ 1نباشد یاختصاص

آنکه مانع از  لیبه دل میاگر احتمال اختصاص بده یآن احراز شود بالوجه است. حت

  مناط کرد.  حیتنق توانیمناط است نم تیبه عموم کردن دایپ قطع

 یخاص يهاتیمحدود لیبه دل 1309 یقانون حفظ آثار مل روشیپمورد  در

 بیتخر ایبنا  دیعدم امکان مرمت و تجد جملهاز کندیم جادیا مالکانه حقوق بر که

 درباره هاتیمحدود نیاز ا کدامچیهظهور در اختصاص دارد.  گرید يهاتیو محدود

 ایدر ارتفاع  تیجز محدود شودیباغ فردوس است اعمال نم میکه در حر یملک

 نیاز قوان ياریدر بس ییهاتیمحدود نیاست که چن یدرحال نیبنا. ا اندازه

 آنکه بدون شودیم لیتحم مالکان بر یلیتفص و جامع يهاطرح ارائهو در  يشهردار

قانون حفظ آثار  ،آنکه جهیداده شود. نت تیابالغ شده و فرصت شکا آنها تکتک به

 تیوضع يدارا تیمالک يمنحصر به فرد و جد کردن محدودبه سبب  1309 یمل

  . کندیمناط را سلب م حیاست که امکان تنق یاختصاص

خوانده  مؤثرعدم دفاع  ،يرأ صادرکننده یتوسط قاض شدهارائه لیاز دال یکی .4

 یکارشناس هینظرباغ فردوس و در رد  1درجه  2میدر اثبات واقع شدن ملک در حر

 یاساس مشکالت يداراهر دو مورد  در شدهگرفتهصورت استدالل الظاهریعلاست. 

 ارائهخواهان خود با  ،فردوس باغ 1 درجه میحر در ملک شدن واقع درمورد. است

 0101 یکیدستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترون یاز برگ کنترل فن يانسخه

 1 درجه میحر در ملک شدن واقع نشانگر که تهران 1 منطقه يشهردار به مربوط

سند در  نیکرده است. ا ازینیب گرید لیدل ارائهخوانده را از  ،است فردوس باغ عمارت

 فاقد نظر نیا هم کارشناس نظر درموردپرونده بوده است.  مهیضم یدادرس اعادههنگام 

را بطلبد بلکه  يدفاع مؤثر که بوده میثبت حر درباره يزیبرانگچالش ای دیجد اطالعات

 امالك اطراف پرداخته است. تیملک و وضع تیبه موقع صرفاً

  

 .151ص :)1382( 35ش، نشریه فقه، »تنقیح مناط«کالنتري،  علی اکبر 1.

اطراف و بالفصل امالك که نوع استفاده از آن منوط به عـدم   یاز اراض یبخش :عبارت است از »میحر« .2

 داخلی حقوق در فرهنگی میراث ،يصمد ونسی: کن. است میحر ياصل ملک دارا يضرر برا جادیا

 .216)، ص1382 ،یفرهنگ راثی(تهران: سازمان م ،المللی بین و
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بـا   ییبـر سـاخت بناهـا    ینظر کارشناس مبن دییتأدر  يرأ کنندهصادر یقاض .5

مالـک   يبـرا  تیمحدود جادیا طبقه هم هستند 6و  5، 4 یکه گاه متر 9از  شیارتفاع ب

 یهمگـ  بـود یم الزم میحر نیا تیرعا اگر چراکه است دانسته ناروا ضیتبع از يارا نمونه

را ابـراز   ینظـر مخـالف   تـوان  یم رسد یمخواهان. به نظر  صرفاًو نه  کردندیم تیرعا دیبا

داشـته باشـد.    یمتفـاوت  لیـ دال نـد توایتوسط امالك مجاور مـ  میحر تیداشت. عدم رعا

خـود در   فـه یوظدر انجـام   يگـر یهـر نهـاد د   ایـ  یفرهنگـ  راثیـ سازمان م کهیصورتدر

ـ ا اهمال کرده باشد ،میحر نیثبت و پاسداشت ا ،ییشناسا  ییمبنـا  توانـد یقصـور نمـ   نی

در  آمـده عمـل بهباشد. استدالل  گریدر موارد د سازمان یقانون و مشروع عمل ابطال يبرا

کنـد   یتخلفـ  ایـ گردد  یمرتکب اهمال ينهاد ایفرد  هرگاهکه  ستمعنا نیراستا به ا نیا

 هـم  نهادهـا  و شـهروندان  گـر ید بـه  را يااجـازه  نیچنـ  دیواقع نشود با يریگیپکه مورد 

بـه خـاص آن بناهـا    تیـ موقع کـه یدرصورتو   ؛شود يریجلوگ ناروا ضیتبع از تا میبده

 امـر  نیـ ا کـرده، یمـ  فـراهم  را متفـاوت  ياوهیبوده است که امکان ساخت به شـ  ياگونه

  برخورد متفاوت با امالك مجاور بوده است.   نحوه گرهیتوج

ما دچار  ینظام حقوق ،یفرهنگ راثیم نهیزمگفت در  توان یم انیپا در

 شده ییو هم در بعد نظارت قضا يقانونگذارهم در بعد  ياریبس يهايناکارآمد

 شدن ياقهیسل سازنهیخود را در آراء صادره متعارض نشان داده و زم ،امر نیا. است

 شده ییقضا يهايریگمیتصم در یرعلمیغ یو حت ینظرات شخص دادن دخالتو 

حقوق افراد ختم  شدن مالیپاو  ییشدن نظام قضا اعتباریبه ب ،تینهادرو  1است

و  مطرح ،یخیآثار تار میحر نییتع درباره ياریبس يهاپرونده کنونتاخواهد شد. 

 يهاتیامر از صالح نیا آنهابه اتفاق  بیقضاوت واقع شده است که در قر مورد

به عدم ورود دعوا داده  يرأ ،جهیشناخته شده و درنت یفرهنگ راثیمسازمان  یذات

  .20/9/1391مورخ   91009970900101983 شمارهدادنامه  مانند 2شده است

  

به اثر زیر  توانمیدر حوزه میراث فرهنگی  شدهصادرهتعداد و موضوع آراء  اطالع بیشتر درخصوصبراي  .1

 نامه انیپا ،يادار عدالت وانید آراء دری فرهنگ راثیم شادنوش، رحسنیام. مراجعه کرد

 .)1392( مرکزتهران واحد آزاد دانشگاه حقوق، دانشکده ارشد،ی کارشناس

 نظارت خصوصبه قضایی نظارت نحوه است تخییري صالحیتی داراي راستا این در سازمان که آنجا از 2.

 راستاي در دیوان که است ذکر قابل چیز هر از پیش. است شده برانگیزبحث بسیار مورد این در دیوان
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نگهبان که  يشورا ینظر مشورت چون یلیپرونده با استناد به دال کیناگاه در  به

کامالً دگرگون  هیرو نیهم موجود بود ا نیشیقضات پ يامکان استناد به آن برا

 مرتبط يهاپرونده در گاه استناد مورد یمشورت نظر که است یحال در نیا. شودیم

 یحت .شودینم ییاعتنا آن به هم گاه و شودیم واقع استناد مورد اثر ثبت با

 در قانون نیا دانستن شرع خالف رغمیعل خود آراء در بارها نظر نیا هواداران

 چنانهم مالک تیبه شکا یدگیرس ایمانند ابالغ  ثبت ندیفرا یشکل طیشرا نییتع

 منابع با مواجه در یشیتشو نیچن. دهندیماده را مالك عمل خود قرار م نیا

موضع  نییتع کیدر  حلراه رسدیم نظر به.  است رینظیب خود نوع در حقوق

نظر  نیا یو اعتبار حقوق گاهیجا درباره ییمقامات قضا ای قانونگذارتوسط  يجد

و  یمنافع عموم یتالق دربارهصراحتاً موضع خود را  دیما با یاست. نظام حقوق

 یموضع روشن بتواند به شکل نیاکه  يآن هم به نحو دینمامشخص  یخصوص

مشابه که  يهاآراء در پرونده شیبسته شده و از تشو ارکبهتوسط قضات  کنواختی

در  یراستا مطالعات نیدر ا 1.زدیاست بپره ینظام حقوق کی يبرا صهینق نیتربزرگ

 ریناپذحقوق اجتناب فلسفهو  یفقه يهامانند بستر شدهادیتعارض  ينظر نهیزم

است  قانونگذار نیتعارض کمک کند و البته ا يهاجنبه شدن ترروشن به تا است

 حقوقدان کی دیاز د آنچه. ردیپذیم بیرق يهادگاهید انیرا در م دگاهید کیکه 

 کیعادالنه) است اعمال  مییاگر نگو یکارآمد (حت ینظام حقوق کی طیحداقل شرا

  موارد مشابه است. یمالك مشخص در تمام

  

 داراي تشخیص و انتخاب حوزه در افراد بلکه کندنمی عمل ضابطهبی 1352 قانون اجراي

 شده بازبینی گوناگون هايسال در کشور فرهنگی میراث معاونت سوي از که هستند هایی دستورالعمل

 آخرین و رسدمی 1310 سال به آنها ترینقدیمی و بوده طوالنی ايسابقه داراي هادستورالعمل این. است

 شعب رویه نقد عمومی، منفعت یا خصوصی مالکیت: نک. است شده بازبینی 1392 سال در آنها

 و تاریخی آثار ثبت بر مبنی فرهنگی میراث سازمان تصمیم ابطال پیرامون اداري عدالت دیوان

 .27ص ،)1393 قضایی، رویه مطالعات و استخراج مرکز: تهران( ملی آثار فهرست در فرهنگی
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  1394، پاییز 12، شماره قضایی آراءمطالعات فصلنامه رأي: /  74

 یفرهنگـ  راثیاز م يبه نحو مؤثر تواند یمن یحقوق ینظام نیعالوه بر آن چن 

 مخاصـمات  زمـان  در یفرهنگـ  امـوال  از تیـ حما بـه راجـع  ونیکنوانس براساسکه 

 آنـان،  بـه  لطمه وجهان تعلق دارند  هیکلمردمان  به 1954 یم 14 مصوب مسلحانه

  1.کند محافظت است، تیبشر کل یفرهنگ اموال به لطمه

  

 ،»یفرهنگ راثیم از تیحما در يدیجد یعرف حقوق يداریپد: معاهدات حقوق يفراسو در« ،یونیفرانک فرانچسکو 1.

  .132ص ،)1388( 40 ش ،یالملل نیب حقوق مجله ،یشاه آقا فرزانه و گل میابراه رضا یعل ترجمه

: یونس نک المللی در میان اسناد دیگر بین یجایگاه میراث فرهنگدرباره  اطالع بیشترهمچنین براي 

 .پیشینصمدي، 



  75/  ابطال محدودیت حریم میراث فرهنگی

  :منابع فهرست

 فارسی

 _ یخیتار آثار ثبت یحقوق ابعاد یبررس ،رحسنیام شادنوش، .1

 ،يعدالت ادار وانید آراءدر پرتو  یدر فهرست آثار مل یفرهنگ

تهران واحد آزاد دانشگاه حقوق، دانشکده ارشد، یکارشناس نامهانیپا

 .)1392( مرکز،

 ،یالملل نیب و یداخل حقوق در یفرهنگ راثیم ونس،ی ،يصمد .2

 ).1382 ،یفرهنگ راثیسازمان م :تهران(

 یعرف حقوق يداریپد: معاهدات حقوق يفراسو در« فرانچسکو، ،یونیفرانک .3

 فرزانهو  گلمیابراه رضایعل ترجمه ،»یفرهنگ راثیم از تیحما در يدیجد

 .)1388 تابستان و بهار( ،40 ش ،یالمللنیب حقوق مجله ،یآقاشاه

 با تسلیط اصل تعارض رفع چگونگی تطبیقی مطالعه« نصراهللا، قهرمانی، .4

 .)1384( ،189 ـ 188 شش ،وکال کانون نشریه ،»الضرر قاعده

 .)1382( ،35 ش ،فقه نشریه، »مناط یحتنق« ،اکبرعلی کالنتري، .5

 عدالت دیوان شعب رویه نقد عمومی، منفعت یا خصوصی مالکیت .6

 بر مبنی فرهنگی میراث سازمان تصمیم ابطال پیرامون اداري

 و استخراج مرکز( ،ملی آثار فهرست در فرهنگی و تاریخی آثار ثبت

 .)1393 قضایی، رویه مطالعات

 حقوق در فرهنگی تاریخی اموال تخریب« حسین، ،میرمحمدصادقی .7

 .)1380( ،27ش ،دادرسی ماهنامه ،»ایران جزاي
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