Comparative Law Review, Vol. 12, No. 1, Spring & Summer 2021 (Research Article)

A Comparative Study of Protection of Privately Owned Historic
Buildings in the England and Iran Legal System; From
Permission to Objection
Foroogh Heydari Shooli
Ph.D. Student in Public Law at Islamic Azad University Science and Research
Branch, Tehran, Iran
(Foroogh2007@yahoo.com)
*
Mohammad Jalali
Assistant Professor of Public Law, Shahid Beheshti University Tehran, Iran
(Received: 2020/12/20, Accepted: 2021/03/15)
Abstract
In the UK, the immovable cultural heritage is divided into 5 categories: listed
buildings, scheduled monuments, registered battlefields, registered parks & gardens,
protected wreck sites. Iranian regulatory system despite the identification of the
system of cataloging and division of cultural heritage into movable and immovable
heritage, has not initiated cataloging immovable heritage. System of immovable
heritage classification, not only specialized English heritage protection but also this
act caused the establishment of numerous governmental and non-governmental
public institutions and NGOs in the subject of cultural heritage protection. Moreover
in the UK, the Historical England Institution which is a non-governmental public
institution, publishes documents entitled "Protection Principles, Policies and
Guidelines" that these principles have a high place in administrative procedures and
must be observed by all Regulatory and decision-making institutions in the field of
protection of the historical environment and also all relevant and interested
individuals in the field of cultural heritage.
Protective statutes of historical buildings restrict the ownership of owners of
these buildings. This article studies the legal system of protection of immovable
cultural heritages in light of licensing in a comparative study of England, as a model,
and Iran. It should be noted that English system of protection, which is constantly
modified, has many guiding principles and documents, beside its effective
administrative system. These principles have a higher position rather than positive
statutes.
This article tries to answer to this question: 1. what are the main effects of
process of licensing on ownership right of owners? To answer this question, these
questions should be answered: what is the importance process of licensing? Which
authority is responsible for it? Which principles guilds it? How it can be protested
and according to which principles? This article tries to answer to these questions in a
comparative study of England, as a model, and Iran in a descriptive-analytical way.
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Legal system of protection of cultural heritages in England, by distinguishing
between different kinds of immovable cultural heritages, regarded historical
buildings as an example of immovable cultural heritages and has established a
specific system to protect them.
Empowerment of local authorities to decide on permissions, from one side, and
recognition of protest to these decisions through reconsideration of case by central
government in framework of administrative proceedings, from other side, are main
characteristics of English model of protection of cultural heritages. But, In Iran, lack
of detailed categorizing of cultural heritages has led to Non-specialized system of
protection. Actually, Iranian laws have used the phrases of “monuments, buildings,
places and immovable properties”, which are too general.
Some of advantages of English system of protection are “Decentralization” of
licensing process, well ordered process of protest, specialized and valid
reconsideration of decisions, and the importance of assessment of interests and
principle of proportionality in balancing of interests of owners and cultural
heritages. These characteristics have made this system of protection more efficient
and defensible rather than Iranian one.
Keywords
Protection, Historical Buildings, Right of Ownership, Cultural Heritage,
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چکیده

حفاظت از میراث فرهنگی از سوی دولت میتواند به محددودیتهدای قابد تدوههی در آزادی مالکدان
خصوصی میراث فرهنگی منجر شود .ممنوعیت از برخی تصرفات در بنای تاریخی ثبتشده در فهرست
آثار ملی و یا الزام به أخذ مجوز برای مداخله در بناهای یادشده با اعمال ضوابطی بدرای حفد ابنیده ،از
مهمترین محدودیتهای وارد بر حقوق مالکان خصوصی این نوع از بناها است .بهعبارتی ،مالکان چنین
بناهایی نمیتوانند مانند صاحبان امالک غیرتاریخی به استناد حقوق مالکانۀ خود تصمیمگیدری ننندد.
در این راستا تمای مالکان خصوصی بناهای تاریخی به تغییر و دگرگونی در اموال تحت تصرف خدود از
یک سو و ضرورت حف میراث فرهنگی بهمثابۀ خیر همعی و منفعدت عمدومی از سدوی دیگدر ،نمدام
مجوزدهیِ تغییرات را به وههی مهم از حفاظت از میراث فرهنگی در میدان تمدامی نشدورهای ههدان
بدل نموده است .درحالی نه مرهع صدور مجوزهای تغییدر در بناهدای تداریخی در انگلسدتان مقامدات
محلی هستند ،در ایران نمام مجوزدهی در ساختار متمرنز اداری صورت میگیرد .در هر دو نشدور ،در
صورت اعتراض مالکان بناها به تصدمیمات مراهدع یادشدده ،مسدیرهایی بدرای رسدیدگی بده اعتدراض
پیشبینی شده است .این اعتراض در انگلیس از رهگذر آیین رسیدگی مجددد و در چدارچون نمدارت
اداری امکانپذیر است ،حال آنکه در ایران دیوان عدالت اداری صالحیت رسدیدگی قضدایی بده چندین
اعتراضی را دارد .پرسش اصلی مقاله این است نه نمام مجوزدهی در حفاظت از بناهای تاریخی از چده
هایگاهی برخوردار است و چگونه و با چه ضوابطی حقوق مالکان این نوع از بناهدا را تحدت تدرثیر قدرار
میدهد؟ نگارندگان این نوشتار درصددند با روشی توصیفی -تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی میدان
انگلیس بهعنوان نشور الگو و ایران به این پرسشها پاسخ دهند.
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مقدمه
گفتمانِ حق بر حفاظت از میراث فرهنگی به عندوان یکدی از مصدادیق حقدوق فرهنگدی بدر اصد
عمومی بودن میراث فرهنگی استوار است .این اص مهمترین اصد در خصدوح حدق بدر میدراث
فرهنگی است .در پرتو این اص است نه دسترسی به میراث فرهنگی و برخدورداری از آن از یدک
سو و مشارنت همۀ مردم در پاسداری از آن ههت انتقال به نس های بعدی برهسته میشود .ایدن
اص متضمن این مفهوم است نه محیطهای تداریخی -فرهنگدی واننشدی اسدت نده نسد هدای
گذشته نسبت به دنیای اطراف خود نشان دادهاند و مهارتها و آمال آنها را ترسیم مینمایدد .بده
همین دلی اندوختهای برای نس های بعدی بهشمار مدیآیدد .از ایدن رو ،مدردم بده محدیطهدای
تاریخی -فرهنگی بهعنوان بخشی از هویت و طبیعت خود توهده دارندد و بده آن ارزی مدیدهندد
( .1)Ziegler, 2007: 1بنابراین میراث فرهنگی ذخیرهای اقتصادی و اهتمداعی بدرای عمدوم مدردم
است و هر نسلی باید بهگونهای از آن بهره ببرد نه نس های دیگر نیز بتوانند از آن میراث اسدتفاده
ننند .به سخن دیگر ،میراث فرهنگی صرفنمر از نوع مالکیت آن (اعم از عمدومی یدا خصوصدی)،
امری است نه به منفعت عمومی مرتبط است .از همین رو ،ایدن دولدتهدا هسدتند نده در وهلدۀ
نخست بهعنوان نمایندۀ تضدمین نننددۀ خیدر همعدی مکلد بده پاسدداری از ایدن میدراث بدرای
بهرهمندی عموم مردم از میراث فرهنگی میباشند .طبق «عهدنامۀ راهع به حف میراث فرهنگدی
و طبیعی ههانی» ،هریک از دولتهای عضو ننوانسیون باید اموالی را نه میراث فرهنگی محسون
میشود و در قلمرو آنها قرار دارد تعیین نمایند و همچنین دولتهای عضو مدیپذیرندد نده تعهدد
تشخیص ،حمایت ،حفاظت و شناسداندن میدراث فرهنگدی واقدع در قلمدرو خدود و انتقدال آن بده
نس های آینده در وهلۀ اول وظیفۀ دولتها است (صمدی .)255 :1382 ،بناهای باارزی تداریخی
بهعنوان میراث فرهنگی غیرمنقول ،سرمایههدای فرهنگدی هامعده هسدتند نده حفاظدت از آنهدا
حفاظت از ارزیهای فرهنگی ،اهتماعی ،زیباشناختی و معنوی است و بدهعندوان ندا ی عمدومی
بهشمار میروند نه استفادۀ شخصی از آنها مانع بهرهمندی سایر افراد هامعده از ارزیهدای نهفتده
نمی شود؛ به این دلی دارای منفعت اهتمداعی بدوده ،نیازمندد توهده نهادهدای عمدومی و دولتدی
هستند (محمدی و همکاران .)2 :1392 ،هدف نهایی حفاظت از میراث فرهنگدی حفد و بازیدابی
اهمیت تاریخی و فرهنگی یک مکان است .از این رو ،سیاست حفاظت باید با ارزیابی اهمیدت یدک
بنا و با حداق مداخله در آن همراه باشد (.)Matero, 1993: 134
شناسایی یک بنای تاریخی بهعنوان میراث فرهنگی و سدسس ثبدت و فهرسدتبنددی آن از
سوی دولتها در راستای حفاظت از آن ،محدودیتهدایی را بدر حقدوق مالکدان خصوصدی ایدن
 .1برای آگاهی بیشتر ،نک:
Blake, Janet, Cultural Heritage Law and Policy, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 275.
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میراث وارد میآورد .موضوع این پژوهش بررسی حقوقی حفاظت از بناهای تاریخی در پرتو نمام
مجوزدهی ههت هرگونه دگرگونی در این دسته از اموال غیرمنقول از رهگذر مطالعدۀ تطبیقدی
میان نمام حقوقی انگلستان بهعنوان نشور الگو و پیشتاز در حفاظت از میراث فرهنگی و نمدام
حقوقی ایران است .شایان ذنر است نه نمام حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس ضدمن
برخورداری از قوانینی نه مدام نیز اصالح میشدوند ،سرشدار از اسدناد متعددد راهنمدا و اصدول
حفاظت و سیاستگذاریهای ملی از یک سو و رویههدای اداری نارآمدد از سدوی دیگدر اسدت؛
بهطورینه میتوان گفت اهمیت این اسناد و رویههای اداری مبتنی بر اصدول حفاظدت در ایدن
نشور از هایگاه بهمراتب با تری از قوانین برخوردار است.
پس از طرح مختصر بحث ،پرسش اصلی مقاله این است نه آثار مترتب بر نمام مجدوزدهی
به مالکان خصوصی بناهای تاریخی برای هرگونه تغییر در بنای تحت تصرفشان چیست؟ در این
راستا چند پرسش فرعی مطرح میشود :نخست آنکه ضرورت أخدذ مجوزهدای دولتدی از سدوی
مالکان خصوصی بناهای تاریخی از چه هایگاهی برخوردار بوده و چه آثاری بر آن مترتب است؟
ساختار مجوزدهی تابع چه اصولی اسدت و صدادره از چده مراهعدی اسدت؟ بدهچدالش نشدیدن
تصمیمات مقامات اداری در حوزۀ نمام صدور مجوزها از طرف مالکان خصوصدی ایدن دسدته از
بناهای تاریخی از چه طریق و بدا چده معیارهدایی امکدانپدذیر اسدت؟ نگارنددگان ایدن نوشدتار
درصددند با روی توصیفی -تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی میان نشور انگلدیس بدهعندوان
نشور الگو و ایران به این پرسشها پاسخ دهند.

 .1نظام فهرستبندی بناهای تاریخی
تدوین فهرست میراث ملی انگلستان ( )The National Heritage List for Englandاولین گدام
دولت در حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول است .فهرست میراث ملدی انگلدیس مشدهور بده
«فهرست» در سال  ،1882هنگام تصویب اولین قانون حمایت از میراث فرهنگی ،ایجاد شدد .در
سال  2005نهاد انگلستان تاریخی (( )Historic Englandمیراث انگلیسی ()English Heritage
سابق) مسئولیت ثبت و فهرست ندردن آثدار تداریخی را از وزارت دیجیتدال ،فرهندا ،رسدانه و
ورزی بهعهده گرفت .از آن زمان ،ورود آثار هدیدد بده فهرسدت یادشدده و تجدیددنمر در آثدار
ثبتشده برای انواع داراییهای تاریخی و فرهنگی ،رویکرد استانداردتری به خود گرفتده اسدت1؛
آنچه در این خصوح قاب توهه است نقشی اسدت نده دولدت مرندزی انگلدیس بده یدک نهداد
غیردولتی برای ثبت میراث انگلیسی واگذار نرده است .بنابراین یک نهاد عمدومی غیردولتدی از
سوی دولت مرنزی به عم ثبت مبادرت میورزد .همچنین این نهاد بسیاری از اسناد راهنما را
1. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list.
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در خصوح حفاظت از بناهای تاریخی صادر مینمایدد نده مبندای تصدمیمگیدریهدای مدداوم
مقامات محلی هستند (.)Chen, Ludwig & Sykes, 2020
از سویی ،فهرست آثار ملی انگلیس طی گستردهای از انواع میراث فرهنگدی را بدهرسدمیت
شناخته است .1در این نشور میراث فرهنگی غیرمنقول ههت ثبت در فهرست آثار ملی انگلیس
( )The National Heritage List for Englandبدده پددن دسددته تقسددیم مددیشددوند :بناهددای
فهرستشده ( ،)Listed Buildingآثار باستانی ( ،)Scheduled Monumentsمیدانهدای هندا
ثبتشده ( ،)Registered Battlefieldsپارکهدا و بدا هدای ثبدتشدده ( & Registered Parks
 ،)Gardensو محوطههای حفاظتشدۀ بقایای نشتیها (.)Protected Wreck Sites
نمام حقوقی ایران با تصویب قانون راهع به حف آثار ملدی مصدون  12آبدان  1309بدرای
نخستین بار «آثار ملی» را مورد شناسایی قرار داد .مطابق مادۀ نخست این قدانون« :نلیدۀ آثدار
صنعتی و ابنیه و اماننی نه تا اختتام دورۀ سلسلۀ زندیه در مملکت ایران احدداث شدده اعدم از
منقول و غیرمنقول با رعایت مادۀ  3این قانون را میتوان هزء آثار ملی ایران محسون داشدت و
تحت حفاظت و نمارت دولت میباشد» .2همچنین ماده واحدۀ قدانون ثبدت آثدار ملدی مصدون
 1352بهصراحت بیان مینند« :اموال غیرمنقولی 3را نه از نمر تاریخی یدا شدئون ملدی واهدد
اهمیت است صرفنمر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن میتوان در عداد آثار ملی به ثبدت رسداند».
عالوه بر آن ،دستورالعم وزارت میراث فرهنگی مبنی بر «تعیدین آثدار واهدد ارزی تداریخی و
فرهنگی» مصون  4آذر  1398به معرفی برخی از مصادیق آثار غیرمنقول واهدد ارزی تداریخی
فرهنگی برای ثبت در فهرست ذیربط آثار ملی پرداخته است .طبق این دستورالعم اثر واهدد
ارزی فرهنگی و تاریخی ،اثری است نه از ارزیهای محلی و منطقهای بده لحداف فرهنگدی یدا
تاریخی برخوردار باشد .این آثار میتواند شام تک بنا ،محدوده یا مجموعۀ چند بنا ،گذر ،معبر،
خیابان ،بافت نالبدی ،مکان رخداد و یا یک منمر طبیعی و فرهنگی باشد .ثبت و فهرستبندی
آثار دارای شرایط ثبت از مهمترین وظای وزارت میراث فرهنگی در راستای حفاظت از میدراث
فرهنگی بهعنوان حق و خیر عمومی است .4
با مقایسۀ دو نمام انگلیس و ایران در حوزۀ نمام فهرستبنددی میدراث فرهنگدی مدیتدوان
گفت ،نمام مقررهگذاری ایران علیرغم شناسایی نمام فهرستبندی و تقسیم میراث فرهنگی به
میراث منقول و غیرمنقول ،به دستهبندی آثار غیرمنقول اقدام نکرده است .درحالی نده الگدوی
1. https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/

 .2مادۀ  1قانون راهع به حف آثار ملی مصون .1319
 .3طبق مادۀ  12قانون مدنی ایران« :مال غیرمنقول آن است نه از محلی به مح دیگر نتوان نق نمود اعم از اینکه استقرار
آن ذاتی باشد یا به واسطۀ عم انسان به نحوی نه نق آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا مح آن شود».
 .4بند  6مادۀ  3قانون اساسنامۀ سازمان میراث فرهنگی مصون .1367
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انگلیسی فهرستبندی میراث غیرمنقول با دستهبندی آن میراث بده اقسدام گونداگون یادشدده،
نهتنها حفاظت از میراث انگلیسی را تخصصی نرده ،بلکده ایدن امدر نهادهدای متعددد دولتدی و
غیردولتی عمومی و بهخصوح مردمنهاد را نیز در موضوع حفاظدت از میدراث فرهنگدی دخید
نموده نه این امر حفاظت تخصصی ،مؤثر و نارآمد را در انگلیس بهدنبال داشته است.

 .2ضوابط و ویژگیهای ثبت و فهرستشدن بناهای تاریخی
طبق مادۀ  1قانون برنامهریزی (ابنیۀ فهرستشده و مناطق حفاظتشدۀ تداریخی) سدال 1990
انگلیس ،بنای تاریخی نهتنها بر سازۀ اصلی ساختمان صدق مینماید ،بلکه بر هر هنبهای از یک
سازه نه نمای خارهی آن به منافع معماری یا تاریخی آن سازه غنا ببخشد و یا هر سازهای نده
ساختۀ دست بشر بوده ،بر روی ساختمان ثابت شده باشد یا بخشی از زمین را تشکی دهدد یدا
در حاشیۀ ساختمان باشد نیز صادق است.1
در انگلیس بناهایی میتوانند ثبت و فهرست شوند نده یدا دارای ارزی تداریخی بدوده یدا از
معماری ویژهای برخوردار باشند .هرچه بنا قدیمیتر باشد و نموندههدای آن نمتدر ،ارزی ثبتدی
بیشتری پیدا مینند .بهعنوان قاعدهای نلی ،آثاری نه قدمتشدان بده پدیش از  1700مدیالدی
میرسد قابلیت ثبت شدن دارند .بیشتر آثار ایجادشده بین  1700تا  1850مدیالدی نیدز دارای
همین ویژگی هستند .گزینش بناهایی نه پس از  1945میالدی هستند باید با احتیاط صدورت
گیرد و آثاری نه نمتر از  30سال عمر دارند ،اغلب ثبت نمیشوند تا بدا گذشدت زمدان میدزان
اهمیت آنها برای ثبت و فهرست مشخص شود.2
برای ثبت یک بنا ،اغلب دو شیوه وهود دارد :یک راه این است نه هرنس میتواند بنایی را
برای ثبت شدن به نهادهای مسئول پیشنهاد دهد .روی دیگر اینکده مقامدات و نهادهدایی نده
وظیفۀ قانونی آنها شناسایی و ثبت میراث فرهنگی واهد ثبت است ،فرایند شناسدایی ،ثبدت و
فهرستبندی را پیگیری نموده ،به انجام مدیرسدانند .در هدر صدورت ،تصدمیمگیدری نهدایی و
مسئولیت اصلی در این خصوح برعهدۀ بخش دیجیتال فرهنا ،ورزی و رسانه است .این نهداد
تصمیمات خود را بر حسب «اصول گزینش بناهدای فهرسدتشدده» ( Principles of Selection
 )for Listed Buildingsانجام مدیدهدد .شدایان ذندر اسدت نده در انگلدیس بناهدای تداریخی
فهرستشده به سه دسته تقسیم میشوند:
 بناهای درهۀ یک .بناهایی نه استثنایی و منحصربهفدرد هسدتند و تنهدا  2/5درصدد از
بناها این ویژگی را دارند.
1. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/section/1
2. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list
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 بناهای درهۀ دو ستارهدار .بناهایی نه مهدم هسدتند و ارزی خاصدی دارندد .اینهدا 5/8
درصد بناها را شام میشوند.
 بناهای درهۀ دو .بناهایی نه دارای ارزشی خاح هستند 91/7 .درصد آثار در این دسته
قرار میگیرند.1
در ایران ازآنجا نه فهرست آثار ملی ،میراث غیرمنقول ثبتشده را به انواع مختلد تقسدیم
نکرده است ،لذا نمیتوان یک تعری قانونی مختص بناهای تاریخی ارائه داد .بدا وهدود ایدن ،در
یک تعری موسع میتوان گفت بنا یا ساختمان تاریخی ،سازهای است غیرمنقول نه یا تا پایدان
دورۀ زندیه در ایران احداث شده و یدا متعلدق بده دوران پدس از زندیده بدوده ،امدا دارای ارزی
فرهنگی و یا شرن ملی است.

 .3نظام مجوزدهی تغییرات در بناهای تاریخی
دگرگونی و تغییر در مکانهای تاریخی امری اهتنانناپذیر اسدت نده مدیتواندد ناشدی از فعد
طبیعت یا استفادۀ مالکان آن بناها باشد .ذنر این نکته ضروری اسدت نده ایدن دگرگدونیهدا از
طریق الزامی بودن أخذ مجوزهای دولتی ننترل میشوند و در این راستا تغییدر در بندا بایدد بدا
نمارت مقامات صالح باشد ( )Spridon & Sandu, 2009: 43-52در واقع ،دگرگونی و تغییر باید
بهگونهای مدیریت شود نه بنا یا چشمانداز تاریخی بتواند ارزیهای خود را حف نند .این امدر
یکی از الزامات توسعۀ پایدار نیز بهشمار میآید.2
در این راستا ضرورت دریافت رضایتنامهها و مجوزها هنبۀ مهمی از نمام محافمت از میراث
فرهنگی انگلیس و ایران اسدت نده بده دسدتیابی بده رویکدرد آگاهانده بدرای مددیریت تغییدر در
مکانهای تاریخی نمک مینند .در نمام حقوقی انگلستان بهطدور نلدی دریافدت «رضدایتنامدۀ
ساختمان فهرستشده» ( )Listed Building Consentبرای تمدام اقددامات مربدوط بده تخریدب،
تغییر یا گستری در ساختمانهایی نه بر ذات آن بهعندوان یدک سداختمان از نمدر معمداری یدا
تاریخی خاح ترثیر میگذارد ،مورد نیاز است .در مواردی نه اقدامات بر نمای خارهی سداختمان
ترثیر میگذارد ،ممکن است «مجوز برنامهریدزی» ( )Planning Permissionنیدز زم باشدد و در
این صورت متقاضی تغییر باید هر دو مجوز برنامهریزی و رضایتنامۀ ساختمان فهرستشده را از
سوی مرهع صالح درخواست نماید .عدم رعایت مقررات و نمامات حوزۀ مجوزها و هرگونه اقددام
خودسرانۀ مالکان خصوصیِ بناهای تاریخی فهرستشده نه موهب آسیب به هلوههدای تداریخی،
فرهنگی معماری و ارزی ملی اثر شود در هر دو نشور انگلیس و ایران از ضمانت اهدرا برخدوردار
1. https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/listed-buildings.
2. Managing Cultural World Heritage, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
Paris, 2013, p. 19.

مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی...

67

است .در انگلستان درصورتی نه مالک بدون أخذ مجوز از نهادهای صدالح بده هرگونده تغییدر در
بنای فهرستشده مبدادرت نمایدد ،مرتکدب هدرم نیفدری شدده اسدت و ادعدای عددم اطدالع از
قرارداشتن یک بنا در فهرست ،دفاع قاب قبولی در برابدر هدی گونده دادرسدی نیفدری بدهشدمار
نمیرود .شایان ذنر است درصورتی نه اقدامنننده نتواند دفداع قابد قبدولی ارائده دهدد ،مجدرم
شناخته میشود و بسته به اینکه هرم او ساده یا مبتنی بر نیفرخواست باشد به شش مداه تدا دو
سال حبس و هریمۀ نقدی و یا هر دو محکدوم خواهدد شدد .ادعدای تغییدر در بندا بددون مجدوز
بهمنمور حف سالمتی و ایمنی بنا در وضعیت اضطراری در صورت اثبات مدیتواندد دفداع قابد
قبولی در محانم تلقی شود .1در نمام حقوقی ایران نیز هرگونه دگرگونی و تغییر در اثدر تداریخی
فهرستشده از سوی مالک خصوصی ،نیازمند دریافت مجوزهای مربوطده از نهادهدای ذیصدالح
است .هرگونه اقدامی در بنا بدون أخذ مجوز ،هرمانگاری شده ،و طبق مادۀ  564قانون تعزیدرات،
مرمت ،تعمیر ،تغییر ،تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئیندات امدانن فرهنگدی -تداریخی ثبدتشدده در
فهرست آثار ملی ،بدون اهازۀ وزارت میراث فرهنگی هرم بوده ،مبادرت به آن موهب محکومیدت
اقدامنننده به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده میشود .همچندین هرگونده
انهدام یا تخریب و نوسازی بنای فهرستشده ممنوع و هرم اسدت و صدرفا درصدورتی نده مالدک
بنای تاریخی نه به تخریب مبادرت نموده از ثبت ملکش در فهرست آثار ملی اظهار بدیاطالعدی
نماید و وزارت میراث فرهنگی نتواند ابال ثبت اثر به مالک را در دادگاه ثابت نماید ،بدیاطالعدی
مالک مفروض است و وی از اتهام تخریب بناهای تاریخی مبرا میگردد.2
شایان ذنر است نه ضمانت اهرای نیفری درنمر گرفتهشده در دو نمام حقوقی انگلدیس و
ایران ،بهنمر نافی نبوده و حبسهای نوتاهمدت و یا حتی محکومیت مجرم به پرداخدت وهدوه
نقدی با مبالغ سنگین نیز زیان وارده به ارزی معنوی اینگونه بناهدا را هبدران نمدینندد .لدذا
تقویت اقدامات پیشگیرانه از هرم در خصوح هرایم حوزۀ میراث فرهنگی از یک سو و تشددید
مجازاتها در مورد بناهای ثبدتشدده در فهرسدت میدراث ههدانی موضدوع عهدنامدۀ  1972در
حفاظت از بناهای تاریخی ضروری است.

 .4مراجع و ضوابط مجوزدهی
نمام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس مبتنی بدر نمدام عددم تمرندز اداری اسدت؛ از همدین رو،
دولت محلی بهعنوان یکی از ساختارهای اداری این نشور نه منصون مدردم محد بدوده ،وظدای
عمومی گستردهای را در خصوح حفاظت از میراث فرهنگی بهعهده دارد (هداوند.)266 :1396 ،
1. S9 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990.

 .2مادۀ  569قانون تعزیرات اسالمی مصون .1375
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این مراهع و مقامات بهعنوان مراهعی با صالحیت عمومی وظیفۀ حفاظت هرچده بیشدتر از
بناهای تاریخی منطقۀ خود را بهعهده دارند ،بهطوری نه میتوان گفت مقامات برنامهریز محلی
( )Local Planning Authorityبیشترین مسئولیت را در خصوح حف امانن تاریخی دارند .در
انگلیس ایدن مقامدات برنامدهریدز محلدی هسدتند نده بدرای صددور مجوزهدای برنامدهریدزی و
رضایتنامههای ساختمانی فهرستشده مرهع صالح شمرده مدیشدوند و گرداننددگان اصدلی و
اولیۀ نمام مجوزدهی میباشند.
عالوه بر مقامات برنامهریز محلی ،نهاد خاح دیگری نیز تحت عندوان «فراخدوانی پروندده از
سوی وزیر ههت رسیدگی» ( )Call-in by the Secretary of Stateدر نمدام مجدوزدهی وهدود
دارد .در این فرایند ،وزیر (مسکن ،هوامع شهری و دولت محلی) میتواند از شدهروندان بخواهدد
نه درخواست مجوز برنامهریزی و رضایتنامۀ بنای فهرستشده را به وی تسلیم ننند تا شخصا
به درخواست مربوط رسیدگی نند .1
هرنسی میتواند از وزارت هوامع و دولت محلی بخواهدد نده فراخدوانی یدک درخواسدت را
مورد بررسی قرار دهد؛ البته چنین چیزی نسبتا نادر است .دولت در آخرین بیانیه سیاست خود
در مورد فراخوانها را اینگونه اعالم نرد« :وزیر مسئول ،از این پدس بدهطدور نلدی ،اسدتفاده از
اختیارات فراخوان خود را فقط درصورتی نه پروندههای برنامهریدزی بدااهمیتی بدیش از سدطح
محلی مطرح باشد ،مورد بررسی قرار خواهد داد .چنین پروندههایی شام مواردی میشدود نده
مصادیق طرحشده در آنها از نمر وی با سیاستهای ملدی در مدورد موضدوعات مهدم مغدایرت
داشته باشد» .2از ویژگیهای برهستۀ نمام حفاظت از میراث فرهنگدی انگلیسدی حدانم بدودن
اصول حفاظت بر تصمیمات مراهع صدور مجوزها است3؛ این اصول عبارتاند از:

 .1 .4معقول ،شفاف و متناسب بودن
تصمیمگیدری دربدارۀ تغییدر در بناهدای فرهنگدی و تداریخی از سدوی مقامدات ذیربدط نیازمندد
بهنارگیری تجربه و مهارت در فرایندی شفاف و متناسب است نه از طریق سیاستگذاری عمومی
نیز هدایت میشود .ابعاد و دامنۀ ارزیابی مسئله و مشارنت عمومی و درک مسدئله بایدد بدهقددری
1. s77 Town and Country Planning Act 1990 (Opens in a New Window) (For Planning Permission) and
s12 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990.
2. The Parliamentary Under-Secretary for Communities and Local Government (Nick Boles), House of
Commons, 26th October 2012.

 .3در نمام حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی انگلستان ،نهاد «انگلیس تاریخی» نه یک نهاد عمومی غیردولتی
است ،اسنادی را با عنوان «اصول حفاظت ،سیاستها و اسناد راهنما» منتشر مینماید نه این اصول باید مورد
توهه تمام نهادهای مقررهگذار در حوزۀ میراث تاریخی از یک سو و مقامات صالح هنگام بررسی
درخواستهای مربوط به تغییر در بنا و صدور مجوزها از سوی دیگر قرار گیرد.
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باشد نه تصمیم گرفتهشده را توهیه نند .در نمارت قانونی نسبت به تصمیمات حوزۀ تغییدرات در
بناها باید اص تناسب رعایت شود .تعارضهای ممکن بین حف این آثدار و سدایر مندافع عمدومی
باید از طریق یافتن ابزاری نه آسیب رساندن به این اهداف را به حداق برساند تا حدد امکدان ندم
شود .اگر تعارض اهتنانناپذیر است ،ارزشی نه به میدراث فرهنگدی در تصدمیمگیدری داده شدده
است باید با اهمیت مکان و ترثیر دگرگدونی بدر ایدن اهمیدت در تناسدب باشدد .1بدرای نمونده ،در
خصوح مرمت و تغییر در نلیساهای تاریخی فهرستشده ،نهداد تصدمیمگیرندده هنگدام بررسدی
درخواست تغییرات باید بهدقت مطلوبیت حف ابنیۀ نلیسایی فهرسدتشدده ،اهمیدت حفاظدت از
ویژگیهای خاح تاریخی ،باستانشناسی ،معماری یا مندافع هندری و هرگونده تدرثیرات احتمدالی
ناشی از اقدامات زیانبار به محیط نلیسا را درنمر بگیرد (.)Doe, 2014: 168

 .2 .4حفاظت هرچه بیشتر از بنای تاریخی

2

مطابق این اص  ،هرآنچه نه در فهم ا همیت محیط مدؤثر باشدد بایدد در حفاظدت از محدیط
تاریخی و فرهنگی مالحمه شود3؛ بنابراین ،نهادها و مراهدع قدانونی حدامی میدراث فرهنگدی
هنگامی نه با درخواست مالکان بناهای تاریخی مبنی بر تغییر (اعم از مرمت ،تغییر ناربری،
تخریب و هر نوع نغییر در بنا نه هنبۀ تاریخی یا معماری اثر فهرست شده را تحت تاثیر قدرار
می دهد) مواهه می شوند ،باید هنگام تصمیمگیری در مورد هر نوع تغییری در بنای تداریخی
نسبت به پاسخ این سؤا ت مطمئن باشند نه آیا درخواسدت متقاضدی بدرای تغییدر ،عناصدر
تاریخی یا معماری خاحِ اثر را پس از تغییر همچنان حف مینماید؟ چگونه ارزی یک بافت
تاریخی یا منطقۀ حفاظتشده نسبت به دگرگونیهای یک بنا تحت ترثیر منفی یا مثبت قرار
میگیرد؟ چه محدودیت هایی برای پاسداری از اثر باید اعمال گردد؟ و در نهایت ،هر تغییدری
تنها در حالتی مجاز است نه فهم مردم را از میراث گذشدتگان بهبدود بخشدد یدا ارزیهدای
مکان را تقویت نند یا برای حف ارزی های این مکان برای نس های حاضر یا آینده ضروری
باشد و ضررهای احتمالی آن نمتر از منافعش باشد.موافقت مقامات صالح با درخواسدتهدای
مالکان خصوصی بناهای تاریخی مبنی بر تغییر در بنا ،زمانی تصمیم معقول و متناسبی تلقی
میشود نه مقام رسیدگینننده در أخذ آن تصدمیم بده پاسدخ مناسدبی بدرای پرسدشهدای
مطرحشده رسیده باشد.

1 Historic England, Conservation Principles, Policies and Guidance for the Sustainable Management of
the Historic Environment, England Heritage, op. cit., p. 23.
2. Ibid., p. 22.
3. Historic England, Conservation Principles, Policies and Guidance for the Sustainable Management of
the Historic Environment, England Heritage, op. cit., p. 22.
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 .3 .4رایزنی و مشاوره با جوامع محلی
گفتمان حق بر میراث فرهنگی متضمن این مفهوم است نه این حق نهتنها به معنای بهره بدردن همدۀ
نس ها از میراث فرهنگی است ،بلکه درصدد است نه مردم بتوانند در تحقق بخشیدن به توانداییهدای
خود در زمینۀ حمایت از میراث فرهنگی نیز مشارنت نمایند (.)Hodder, 2010: 861-882
رویکرد مشارنت مردمی بهعنوان یکی از هلوههای بارز نمدام حفاظدت انگلیسدی از میدراث
فرهنگی ایجان مینماید نده مقامدات برنامدهریدز محلدی در اعطدای مجوزهدای برنامدهریدزی و
رضایتنامههای ساختمانی در برخی موارد با نهادهای داوطلبانه و مدردمنهداد رایزندی و مشداوره
ننند .زمینۀ انگلیسی حمایت از میراث فرهنگی ،مبتنی بر مشارنت عمومی فعال بهخصدوح از
طریق هنبشی موسوم به هنبش امنیتی ( )Aminityیا هوامع ملی امید است .هدف این رویکرد
نه بر مشارنت مردم در حمایت از میراث فرهنگی از طریق حف  ،احیا و نگهدداری تکیده دارد،
ارتقای نیفیت زندگی فرهنگی مردم و در حقیقت ،تبلور اص عمدومی بدودن میدراث فرهنگدی
است (چراغچی.)134 :1377 ،
1
بر طبق «آیین رسیدگی به دستورالعم رسیدگی به درخواستهای میراثی  »2015نهادهدای
برنامهریز محلی موظ هستند نه برای تصمیمگیری در مورد تمامی درخواستهایی نه مبتنی بدر
تخریبِ بخشی یا نلیت یک آثدار ثبدتشدده هسدتند بدا «هوامدع ملدی امیدد» ( National Social
 )Amenityمشورت نمایند .هوامع یادشده در ساختار نهادی نشور انگلیس هدزء نهادهدای مردمدی
تلقی شده ،هریک رسالت حمایت از میدراث انگلیسدی بدا دورۀ زمدانی خاصدی را بدهعهدده دارندد و
عبارتاند از مجمع آثدار باسدتانی ( ،)The Ancient Monuments Societyشدورای باسدتانشناسدی
انگلیسی ( ،)The Council for British Archaeologyمجمدع پاسدداری از بناهدای تداریخی ( The
 ،)Society for the Protection of Ancient Buildingsگروه موسوم به گریگدوری ( The Georgian
 ،)Groupمجمع ویکتوریدایی ( )The Victorian Societyو مجمدع قدرن بیسدتم ( The Twentieth
 .)Century Societyبهعبارتی ،انگلیسیها مدیریت و نگهداری میراث را صرفا به یک نهاد ملی منتق
نکردهاند ،بلکه مدل انگلیسی حمایت از میراث فرهنگی ،افراد هامعه را از نزدیک درگیدر نمدوده ،بده
هوامع محلی اختیارات گستردهای را در این خصوح اعطدا مدینندد ()Jureniene, 2014: 250؛ بده
همین دلی نقش هوامع ملی در نمام صدور مجوزها بسیار برهسته است.
در ایران مرهع صدور مجوز در خصوح هر نوع تغییر در بناهدای تداریخی و فرهنگدی در قالدب
نمام تمرنز اداری است .در این راستا صدور مجوز یا پروانه ههت تعمیر ،مرمت ،تغییر ،تجدید بنا یدا
تزئینات اثر تاریخی از سوی مالک ،با وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابع آن است .بده ایدن منمدور،
شورای فنی این وزارتخانه پیشنهاد تعمیر را با ضوابط حفاظدت از اثدر تداریخی تطبیدق مدیدهدد و
1. Arrangements for Handling Heritage Applications Direction 2015.

مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی...

71

درصورتی نه اهرای آن را سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت یا انهدام ارزیهای تداریخی -فرهنگدی
اثر تشخیص ندهد ،به صدور مجوز مبادرت مینماید .وزارتخاندۀ یادشدده در اهدازۀ صدادره هزئیدات
عملیات اهرایی را درج و بر همۀ مراح اهرایی نمارت مینند (عباسی.)30 :1399 ،
البته درخواست شهروندان مبنی بر هر نوع تغییری ،نخست باید به شهرداریها بهعنوان نهدادی
واسط در قالب نمام عدم تمرنز اداری تسلیم شود 1و سسس مرهدع تصدمیمگیرنددۀ نهدایی ،وزارت
میراث فرهنگی از طریق ادارات تابع استانی خواهد بود .همچنین شهرداریها مکل اندد در بهسدازی
و نوسازی بافت تاریخی -فرهنگی و صدور پروانۀ ساختمانی ضوابط میراث فرهنگی را رعایت نمایندد
و وزارت میراث فرهنگی بر ایدن امدر نمدارت نامد خواهدد داشدت .2بندابراین ،درخواسدت مالکدان
خصوصی بناهای تاریخی فرهنگی ثبتشده در فهرست آثار ملی مبنی بر موافقت با هر نوع تغییدری
در بنای تحت تصرف باید نخست به شهرداریها تسلیم شود و سسس شهرداریها موظ اند نده در
خصوح بناهای تاریخی ،درخواستها را به ادارات میراث فرهنگی ارسال نمایندد .یکدی از انتقدادات
وارد بر این رویه آن است نه مالکان برای دریافت مجوزِ تعمیرات بناهای تاریخی بین وزارت میدراث
فرهنگی و شهرداری در رفت و برگشت بوده ،مدت زیادی را برای دریافت مجوزها صدرف مدیننندد
نه این موضوع حقوق مالکان بناهای تاریخی را با محدودیت بیشتر مواهه میسازد.
در خصوح اصول حفاظت ،ادبیات حقوق میراث فرهنگی ایران بهصراحت اصدول انگلیسدی
حفاظت از میراث فرهنگی یادشده را مورد شناسایی قرار نداده است و صدرفا در خصدوح اصد
مشاوره با نهادهای مردمی ،میتوان هلوههای این اص را در فص چهدارم «دسدتورالعم نحدوۀ
مشارنت و تعام نهادهای مردمی با قدوۀ قضداییه مصدون رئدیس قدوۀ قضداییه مدور »1398
مشاهده نمود .در این دستورالعم به نهادهای مردمی با موضوع حمایت از میراث فرهنگی نیدز
امکان مشارنت در سیاستگذاری ،پیشگیری از وقوع هرم ،نمارت بر اهرای قوانین و مشدارنت
در فرایند رسیدگی اعطا شده است .عالوه بر آن ،طبق مادۀ  31این دستورالعم  ،مقدام قضدایی
رسیدگینننده میتواند رأسا از نهادهای مردمی همکار بهعنوان مطلع دعوت بهعم آورد و قب
از اعالم ختم دادرسی ،دیدگاهها و مالحمات ایشان را بهصورت مکتون دریافت نمایدد .تصدویب
چنین مصوبههایی هرچند در حال حاضر نوین است و تا اهرایی شدن و بهثمر نشسدتن فاصدله
دارد ،اما نشان از توهه حکمرانان دولت مرنزی به اهمیت مشارنت مردم و نهادهای برخاسته از
میان آنان در امر حفاظت از میراث فرهنگی و در نتیجه ،حف هرچه بیشدتر بناهدای تداریخی و
أخذ تصمیمات معقول و شفاف از سوی نهادهای محاف میراث دارد.
 .1بهعنوان یک قاعدۀ عام نه شام مالکان بناهای تاریخی نیز میشود ،طبق مادۀ  100قانون شهرداریها ،مالکان
اراضی و امالک واقع در محدودۀ شهرها یا حریم آن باید قب از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به
ساختمان ،از شهرداری پروانه دریافت نمایند.
 .2بند  23آییننامۀ راهکارهای اهرایی حوزههای بخشی قانون برنامۀ سوم توسعه مصون .1379/10/21
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 .5آیین اعتراض به تصمیمات مراجع مجوزدهی
بهچالش نشیدن تصمیمات مقامات صالح از طریق اعتراض مالکان بناهای فهرستشدده زمدانی
اتفاق میافتد نه این تصمیمات خواستۀ مالکان مبنی بدر تغییدر و دگرگدونی در بندای تداریخی
فهرستشده را برآورده نسازد .در این راستا هر دو نمام حقوقی انگلیس و ایران با توهه به اصد
تسلیط و احترام به حقوق مالکان خصوصی بناهدای تداریخی و فرهنگدی ثبدتشدده ،رویهدای
متفاوتی را ههت ننترل تصمیمات نهادهای مجوزدهی و رسیدگی به اعتراض مالکان نسبت بده
تصمیمات یادشده مورد شناسایی قرار دادهاند .در انگلیس همانطور نه بیان شد ،مرهدع اولیدۀ
تصمیمگیری در خصوح اعطای مجوز برنامهریزی و رضایتنامدۀ بندای فهرسدتشدده ،مقامدات
برنامهریز محلی در قالب نمام عدم تمرنز اداری بودند نه با درنمدر گدرفتن اصدول حفاظدت در
مورد اعطا یا عدم اعطای مجوزهای یادشده تصمیمگیری مینردند .در این راستا در مواردی نه
مقام یا مرهع طراحی و برنامهریز محلی ،درخواست متقاضی تغییر در بنای فهرستشده مبندی
بر صدور مجوز برای طراحی و برنامهریزی (نارهای تعمیراتی ،توسعه ،تخریب ،تغییر ناربری) را
رد نند ،یا اعطای آن را منوط به شرایطی نماید نه مورد توافدق متقاضدی نیسدت و یدا پدس از
گذشت هشت هفته از وصول درخواست مجوز ،هی گونه تصمیمی از سدوی مقامدات ذیصدالح
دربارۀ آن گرفته نشود و وضعیت شخص متقاضی بالتکلی باقی بماند ،وی میتواند نزد بدازر ِ
( )Inspectorطراحی و برنامهریزی ،اعتراض نرده ،درخواست رسیدگی مجدد نماید .1همچندین
درخواست رسیدگی مجدد را میتوان علیه تصمیمات حوزۀ رضایتنامۀ بناهای فهرستشده نیدز
در صورت وهود د ی یادشده مطرح نمود .2بنابراین رسیدگی به اعتدراض مالکدان و متصدرفان
متقاضی تغییر در بناهای فهرستشده در صالحیت نهاد بازرسی اسدت .شدایان ذندر اسدت نده
شخص بازر در فرایند رسیدگی به اعتراض مالکان و رسیدگی در قالب آیین رسیدگی مجدد،
منصون «وزیر مشاور در امور هوامع و دولت محلدی» ( Secretary of State for Communities
 )and Local Governmentاست .نکتۀ حائز اهمیت این است نه در مواردی نه موضدوع مدورد
اعتراض از اهمیت ملی برخوردار باشد ،رسیدگی مجدد برعهددۀ وزیدر یادشدده قدرار مدیگیدرد،
بهنحوی نه شخصا میتواند دربارۀ آن اتخاذ تصمیم نماید .تصمیمگیری راهع به درخواستهای
رسیدگی مجدد (از سوی بازر یا وزیر) با درنمر گرفتن اصول حفاظت و با استناد به آن اصول
صورت میگیرد .این دو مقام با درنمدر گدرفتن نلیدۀ مالحمدات و هواندب مهدم پرونددۀ مدورد
اعتراض ،مبادرت به اتخاد تصمیم مینمایند .شناسایی امکان رسیدگی مجدد از سدوی مقامدات
دولت مرنزی یعنی بازر منصون دولت مرنزی یا شخص وزیر (در پرونددههدای بسدیار مهدم
1. s78 Town and Country Planning Act 1990.
2.
_https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C201161/Communication/Planning_ListedBuildings
ConservationAreas _Regs1990.pdf.
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ملی) آیینی است نه در قالب نمارت اداری مقامات دولت مرنزی بر مقامات برنامدهریدز محلدی
صورت میگیرد.1
در خصوح مهلت اعتراض مالکان بده تصدمیمات مقامدات برنامدهریدز محلدی و درخواسدت
رسیدگی مجدد ،درخواست عموما باید ظرف شش ماه از تاریخ اتخاذ تصدمیم یدا پدس از پایدان
دورۀ تصمیمگیری از سوی مقام یا مرهع طراحی و برنامهریزی محلی به بازر تسلیم شود .بدا
این حال ،گاهی محدودیتهای زمانی نوتاهترند ،مانند زمانی نه درخواست صدور مجوز طراحی
و برنامهریزی (نارهای تعمیراتی ،توسعه) برای یک ملک مسکونی رد شده باشد نه در این مورد
محدودۀ مهلت تسلیم دادخواست رسیدگی مجدد دوازده هفتده اسدت .2در ادامده بدرای درک و
تبیین بهتدر مطالدب یادشدده در خصدوح نمدام مجدوزدهی تغییدرات در بناهدای تداریخی در
انگلستان ،به شرح و تحلید دو پرونددۀ منتخدب در قالدب آیدین رسدیدگی مجددد نسدبت بده
تصمیمات حوزۀ مجوزدهی پرداخته خواهد شد.
 .1درخواست رسیدگی مجدد نسبت به رد اعطای رضایتنامۀ بندای فهرسدتشدده و مجدوز
برنامهریزی در خصوح نصب و توسعۀ صفحات خورشیدی در خانه تاریخی ویلیام .(Inspector
)appointed by the Secretary of State for Communities and Local Government, 2010

آقای استیون مالک خانۀ تاریخی ویلیام در منطقۀ هایالفت ( )Hayloftبوده و ایدن خانده یدک
بنای تاریخی فهرستشدۀ درهۀ دو بده سدبک ویکتوریدا واقدع در حاشدیۀ منطقدۀ حفاظدتشددۀ
لینکومبس ( )Lincombesاست نه مالک آن در صدد نصب و توسعۀ صفحات خورشیدی در سق
رو به هنون خانه بوده است .همانطور نه در ابتدای این مقاله بیان شد ،زمانی نه تغییر در بنا بدر
نمای خارهی ساختمان تاریخی اثر بگذارد این ندار بده أخدذ مجدوز برنامدهریدزی و رضدایتنامدۀ
ساختمان فهرستشده نیاز دارد؛ از این ههت ،خواهان دو درخواسدت خدود را بده شدورای توربدای
بهعنوان مقامات برنامهریز محلی ارائه نرد ،اما درخواسدتهدای وی در تداریخ  26فوریده  2010بدا
اخطددار رد مواهدده شددد .وی در مهلددت مقددرر قددانونی مطددابق بددا بخددش  20قددانون برنامددهریددزی
(ساختمانهای فهرستشده و مناطق حفاظتشده) مصون  ،1990نسبت به ردّ درخواست صددور
رضایتنامۀ بنای فهرستشده ،و طبق بند  78قدانون برنامدهریدزی شدهر و نشدور مصدون 1990
نسبت به عدم اعطای مجوز برنامهریزی از سوی مقام صالح اعتراض نموده و درخواسدت رسدیدگی
مجدد داشته است .پس از درخواست رسیدگی مجدد ،بازر رسیدگینننده ضمن قبدول هدر دو
اعتراض ،اعطای مجوز و رضایتنامه را منوط به شرایطی نرده و بدینسان مقرر نمدوده اسدت نده
انجام تغییرات او ظرف سه سال از تاریخ این رأی آغاز شدود و ثانیدا قبد از شدروع ندار (تهیده و
1. ss284 and 288 Town and Country Planning Act 1990, ss62 and 63 Planning (Listed Buildings and
Conservation Areas) Act 1990
2. Paragraph 29 Town and Country Planning (Development Management Procedure) (England) Order
2015.
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توسعه) نقشه و بخشهای تفضیلی آن در مقیا  1:20یا نمتر از آن مدورد ترییدد نتبدی مرهدع
نقشهبرداری محلی با هزئیات قرار گیرد و سسس تصمیم خدود را اعدالم نمدوده نده خالصدۀ مدتن
تصمیم وی به این شرح است« :اهمیت و برهسدتگی تداریخی خاندۀ ویلیدام در مقیدا  ،طراحدی،
هزئیات و شک ظاهری آن است .ارزی تاریخی خانۀ ویلیام در ساختار اصلی آن است نده تعیدین
مینند از نمر فیزیکی تحت ترثیر نصب صفحات خورشیدی قرار نخواهد گرفت.
هرچند نه نصب صفحات خورشیدی با ظاهری نامال نوین ،شباهت نمی با چرا هدای سدقفی
سایر نقاط بنا برای مثال در اسطب ها دارد و اضافه نردن عناصر گستردۀ نوین به یدک شدیب بدام
تاریخی ،هلوۀ تاریخی آن را حف نمینند و بر چیدمان تاریخی خاندۀ ویلیدام ،اگرچده بده میدزان
هزئی آسیب وارد مینند ،اما باید تعادلی بین استفاده از فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر و حفد و
ارتقای داراییهای میراث برقرار باشد .همچنین خطمشی  9.HEاز  5PPSنشدان مدیدهدد نده در
مواردی نه درخواستهای مالکان برای دگرگونی در بنا تدرثیر زیدانبدار نمتدری بدر اهمیدت یدک
ساختمان موهود در لیست و یک منطقۀ حفاظتشده داشته باشد ،منافع عمومی پیشنهاد باید در
برابر این آسیب سنجیده شود .با توهه به اینکه هرچه آن آسیب بده سداختمان مربوطده و محدیط
حفاظتشده بیشتر باشد ،توهیه قدویتدری زم اسدت .در ایدن خصدوح متقاضدی بدرای بهبدود
بهرهوری انرژی منطقۀ هایالفت از طریدق طید وسدیعی از ابزارهدا تدالی ندرده اسدت ،ازهملده
بهنارگیری عایق اضافی ،روشنایی نمانرژی ،مناطق ترموستاتیک داخلی خانده و یدک دیدا بخدار
مترانم .بدیهی است نه مجموعهای هداگانه از پن ها یا استفاده از فناوریهای اندرژی تجدیدپدذیر
هایگزین ،مانند پمپ حرارتی با منبع زمینی ،به دلی محدود بودن انددازۀ بدا غیرعملدی خواهدد
بود .بنابراین ،درخواست متقاضی نصب صفحات خورشیدی در بام خانۀ تاریخی از نمر تولید انرژی
محیطی (محلی) و ناهش مصرف انرژی از منابع خارج از محددودۀ محدیط (مانندد شدبکۀ اندرژی
الکتریسیته) ترثیر مثبتی خواهد داشت و با توهه به آسیب محدود ایجادشده به ساختمان مربوطده
و منطقۀ حفاظتشده ،مزایای زیستمحیطی این پیشنهاد (تهیده و توسدعۀ صدفحات خورشدیدی)
توهیهننندۀ ورود آسیب هزئی به بنای مورد اعتراض است و بنابراین ترثیر مثبت زیسدتمحیطدیِ
ناشی از اقدامِ متقاضی ،درخواست رسیدگیِ مجدد وی را توهیه مینند.1
یکی از هنبههای اصول حفاظت نه در ابتدای مقاله ذید اصد معقدول و متناسدب بدودن
تصمیمات مقامات حوزۀ تغییر در آثار تاریخی به آن پرداخته شدد ،ایدن بدود نده تعدارضهدای
ممکن بین حف آثار و سایر منافع عمومی باید از طریق یافتن ابزاری نه آسیب رساندن به این
اهداف را به حداق برساند ،تا حد ممکن ناهش یابد .اگر تعارض اهتنانناپذیر است ،ارزشی نه
به میراث فرهنگی در تصمیمگیری داده شده است باید با اهمیت مکان و ترثیر دگرگونی بر این
1. https://historicengland.org.uk/content/docs/legal/appeal-decision-the-hayloft-haldon-road-pdf/
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اهمیت در تناسب باشد .مقام رسیدگینننده به این اص اشراف نام داشدته ،درنهایدت مجدوز
برنامهریزی و رضایت ساختمان فهرستشده به متقاضیِ تهیه و توسعۀ صدفحات خورشدیدی بدر
سق هنوبی خانۀ تاریخی ویلیام را اعطا نموده است؛ با این استد ل نه اگرچه اقددام متقاضدی
در نمای ظاهری ساختمان تغییری هزئی ایجداد مدینمایدد ،امدا عمد او از نمدر تولیدد اندرژی
محیطی (محلی) و ناهش مصرف انرژی از منابع خارج از محدودۀ محیط (مانندد شدبکۀ اندرژی
الکتریسیته) ترثیر مثبتی خواهد داشت .وی در تعارض آسیب هزئی در بنای تاریخی با منفعدت
زیستمحیطی ،با ارزیابی منفعتها تقدم را از آن منفعت زیستمحیطی دانسته و البتده در ایدن
راستا محدودیتهایی نیز برای متقاضی مقرر نموده نده اعمدال محددودیتهدا نیدز در راسدتای
پاسداری از حف بنا و مطلوبیتهای اصلی بنای تاریخی فهرستشده است.
 .2درخواست رسیدگی مجدد نسبت به ردّ صدور رضدایتنامدۀ سداختمان فهرسدتشدده در
خصوح تخریب باقیمانددههدای خاندۀ تداریخی (Inspector Appointed by the Secretary of
) .State for Communities and Local Government, 2012در خصوح درخواسدت رسدیدگی
مجدد یورنشایر واتر ( )Yorkshire Waterعلیه تصمیم شورای متروپولیتن نالدری بدر اسدا
بخش  20قانون برنامهریزی مصون ( 1990بناهای فهرستشده و مناطق حفاظتشده) علیه ردّ
درخواسددت ایشددان مبندی بددر تخریددب بدداقیمانددده یددک بنددای تدداریخی ،بددازر ضددمن ایجدداد
محدودیتهای فنی برای شروع به تخریب ،با رسیدگی مجدد موافقت و رضایتنامدۀ سداختمان
فهرستشده را به وی اعطا نمود.
استد ل بازر در موافقت با اعطای رضایتنامۀ ساختمان فهرستشده و ابطال تصمیم مقدام
محلی پیرامون چند محور استوار بوده نه قاب توهه است .بازر چنین استد ل ندرده نده بندای
مورد تقاضای تخریب نه در زمان ثبت آن در سال  1984سالم بدوده اسدت ،انندون دیگدر چندین
نیست .این ساختمان بدون سق است ،گرچه بیشتر شیروانیهای شمالی همچنان ایستادهاند ،امدا
با وهود این ،قسمت فوقانی بهطور قاب توهه و خطرنانی به سمت داخ متمای شده است.
همچنین استد ل این مرهع بر پایۀ سیاست برنامهریزی ملی بوده نه اعدالم داشدته اسدت:
مجوزدهی نباید موهب ورود ضرر نلی بر ارزی بناهای فهرستشده شود ،مگر اینکده دسدتیابی
به منافع عمومی قاب توهیه باشد و یا چهار معیار اصلی مربوط به استفاده از آن برآورده نشدود.
این چهار معیار به این شرح است :نخست اینکه ادامۀ استفاده از بندا و حفد آن بدرای نداربری
موهود یا قبلی آن امکانپذیر نباشد .دوم ،بهغیر از پیشنهاد یکسارچهسازی ایمن بدهعندوان یدک
خرابه ،هی استفادۀ مفید و منطقی دیگری برای ساختمان متصور نباشد .سوم ،هی سداختمان
یا منطقۀ حفاظتشدۀ دیگری تحت ترثیر این خرابی قرار نگرفته باشد .چهارم ،منفعدت عمدومی
حذف یک ساختار خطرناک (بنای مورد نزاع) در مجاورت مسیرهای عمومی را ایجان نماید.
استد ل موردتوهه دیگر بازر آنست نه عالقۀ عمومی به حف این اثر را نیز مورد ارزیابی قرار
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داده و اینطور نتیجه گرفته است نه بهنمر میرسد شخصی نه در حدال عبدور از مجداورت آن بندا
است تمایلی به حف این آثار ندارد ،زیرا شدت خرابی این اثر بسیار است .این بنا نهتنها ساختمانی با
عالقۀ خاح معماری و تاریخی نیست ،بلکه یک ساختمان دارای ویژگیهدای سدنتی مشدترک هدم
نمیتواند باشد .دیگر اینکه برای شخص رهگذر بالفاصله مشخص نیست نه قددمت ایدن بندا از چده
قرنی است ،چه رسد به اینکه از میانۀ قرن هفدهم میالدی قدمت داشدته اسدت .همچندین شدواهد
مربوط به عالقۀ خاح معماری و تاریخی نه به فهرست شدن این بنا انجامیده نیز اننون بسیار ناچیز
است .نتیجه این است نه هی دلی موههی برای هلوگیری از صدور رضایتنامۀ بنای فهرستشدده
در خصوح متقاضی تخریب ساختمان وهود ندارد؛ البته بهشرطی نه قب از شروع تخریب با ضبط
مناسب از بقایای معماری و باستانشناسی ،تلفات ساختمان ناهش یابد.1
در نهایت ،استد ل بازر در تجویز تخریب و اعطای مجدوز زم بده مالدک بندای تداریخی
موصوف بر پایۀ ارزیابی منافع نشان از هایگاه اصول حفاظت در رویههدای اداری حقدوق میدراث
فرهنگی این نشور دارد.
در نمام حقوقی ایران درصورتی نه مالکان خصوصیِ بناهای تاریخی فهرسدتشدده نتوانندد از
مراهع صالح یعنی وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابعه مجوزهای مربوط به حوزۀ تغییدر در بندا را
دریافت نمایند ،تنها مسیر شناساییشده از سوی قانونگذار ههت رسیدگی به اعتراض آنان ،مسیر
نمارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری است .معترضان میتوانند طبق مفداد مدادۀ  10قدانون
دیوان عدالت اداری از تصمیمات نهادهای حوزۀ صدور مجوزها نه همگی در قالدب نمدام متمرندز
اداری قرار دارند به شعب دیوان عدالت اداری شکایت ننند .برخالف نمام آیین رسیدگی مجدد در
انگلیس ،نمام نمارت قضایی ایران فاقد ههات موضوعی اختصاصی و همچنین مهلت زمانی خداح
برای اعتراض مالکان به تصمیمات حوزۀ مجوزدهی مطابق الگوی انگلیسی است.
در این خصوح برای درک بهتر مسیر رسیدگی به اعتراض مالکان بناهای تاریخی نسبت به
تصمیمات اداری حوزۀ مجوزدهی از سوی دیوان عدالت اداری ایران ،در اینجا دو پروندۀ منتخب
شرح داده خواهد شد:
 .1در یکی از پروندههای مطروحه در شعبۀ دهم دیوان عدالت اداری ایران بده خواسدتۀ ابطدال
نامههای مورد اعتراض در خصوح پالکهای ثبتی به طرفیت وزارت میدراث فرهنگدی ،شدانی بدا
توهه به قدیمی بودن بنای تحت تصرفش ،تخریب و نوسازی آن را از شهرداری درخواسدت نمدوده
نه در این راستا وزارت میراث فرهنگی با صدور نامهای مبنی بر اعالم تاریخی بودن ملدک و ثبدت
آن در فهرست آثار ملی به شهرداری محد وقدوع ملدک ،شدهرداری را از صددور پرواندۀ سداخت و
تخریب و نوسازی ممنوع نرده ،و شانی نیز از اقدام وزارت میراث فرهنگی در خصدوح نامدههدای
1. https://historicengland.org.uk/content/docs/legal/appeal-decision-nook-end-sowerby-bridge-pdf/
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صادره به شهرداری مبنی بر عدم اعطای مجوز به دیوان شکایت نموده است .در این راسدتا ،شدعبۀ
دیوان با این استد ل نه وزارت میراث فرهنگی به دلی ویژگی تاریخی و معماری بندای احدداثی،
صرفنمر از قدمت آن  ،شدهرداری را ممندوع از اعطدای مجدوز مدوردنمر شدانی نمدوده و تبعیدت
شهرداری از نمر وزارت میراث فرهنگی طبدق مدادۀ  102قدانون شدهرداریهدا الزامدی مدیباشدد،
خواستۀ مالک را موهه ندانسته ،ضمن بیان این موضوع نه مفداد نامدۀ مدورداعتراض موهدب زوال
حق مالکیت مالک نیست ،بلکه اعمدال تصدرفات حقدوق مالکانده را محددود مدینندد ،افدزون بدر
بازشناسی این قاعده در حوزۀ حقوق میراث فرهنگی ،شکایت شانی را رد نموده است (شعبۀ دهدم
دیوان عدالت اداری ایران ،1399 ،شمارۀ دادنامه.)9909970902805352 :
 .2همچنین در پروندهای دیگر نه در شعبۀ دوم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شدده
است ،شانی مالک ملکی بوده نده آن ملدک وفدق دسدتورالعم ابالغدی وزارت میدراث فرهنگدی،
گردشگری و صنایع دستی در زمرۀ آثار واهد ارزی فرهنگی و تداریخی قدرار گرفتده و ازآنجدا نده
ملک موصوف واقع در استان نردستان بوده ،شانی ادارۀ میراث فرهنگدی نردسدتان را بده صددور
مجوز تخریب یا ابتیاع و یا معاوضه با ملکی دیگر الزام نموده است .قاضی رسیدگینننده علیرغدم
تصریح به برخورداری مالکان بناهای تاریخی از نلیۀ حقوق مالکیت و مجاز بدودن تصدرفاتی نمیدر
فروی ملک ،مرمت و یا احیای آن ،1خواستۀ شانی را موهه ندانسته ،زیدرا اعطدای مجدوز تخریدب
بنای واهد ارزی تاریخی -فرهنگی منوط به تشدخیص وزارت میدراث فرهنگدی اسدت .همچندین
دیوان عدالت اداری نمیتواند اداره را به خرید ملک تاریخی یا معاوضۀ آن بدا ملدک دیگدری ملدزم
نماید ،بلکه وزارت میراث فرهنگی بده همدراه وزارت راه و شهرسدازی ،بنیداد مسدکن و شدهرداری
مکل به صیانت از ملک دارای ارزی تاریخی -فرهنگی و ارتقای نیفیت ساننان آن است (شدعبۀ
دوم دیوان عدالت اداری ایران ،1399 ،شمارۀ دادنامه.)99099709040012 :
مقایسۀ پروندههای پیشگفته در نشور انگلیس و ایران نه هدر دو در راسدتای اعتدراض بده
تصمیمات مراهع مجوزدهی در حوزۀ دگرگونی در بناهای تداریخی از سدوی مالکدان خصوصدی
بناهای تاریخی مطرح شد ،نشان میدهد نده رسدیدگی بازرسدان حدوزۀ مجوزهدا در انگلدیس،
مستند به اسناد راهنما و اصول حفاظت و سند سیاستگذاری ملی است.
رسیدگی تخصصی و مستدل مراهع صالح به رسیدگی مجدد و در نهایت ،اهمیتی نه نمدام
حفاظت انگلیس به ارزیابی منافع و اص تناسب هنگام تعارض میدان حفد میدراث فرهنگدی و
حقوق مالکانه میدهد از نکات برهستۀ این نمام است؛ درحالی نه ارزیابی منافع و اص تناسب
مورد استناد قضات دیوان عدالت اداری ایران قرار نگرفته است .مقامات رسدیدگینننددۀ مجددد
در نمام انگلیسی ،نهتنها رسیدگی قانونی نرده ،بلکه با نگاهی فنی و نارشناسانه تمامی هواندب
 .1مواد  2و  3قانون حمایت از مرمت و بافتهای تاریخی -فرهنگی مصون 1398
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درخواسددت مالددک مبنددی بددر تغییددر را مددورد مالحمدده قددرار مددیدهنددد؛ حددال آنکدده مقامددات
رسیدگیننندۀ مجدد در ایران بیشتر قانونی بودن تصدمیم را مدورد رسدیدگی قدرار مدیدهندد.
درمجموع نحوۀ رسدیدگی بده اعتدراض مالکدان از تصدمیمات نمدام مجدوزدهی مطدابق الگدوی
انگلیسی ،نارآمدتر و معقولتر بهنمر میرسد.

نتیجه
میتوان گفت منافع مالکیت خصوصی بهعنوان یک حق فردی بدا حفاظدت از میدراث فرهنگدی
بهعنوان حقی همعی گاهی در تنش و تعارض است.
تنش در اصطالح «میراث» قاب لمس است .در واقع ،این اصطالح مبهم بسته به اینکه از زاویدۀ
حقوق خصوصی یا عمومی نگاه شود ،بین فردگرایی و همعگرایی در نوسان است .بهنمر میرسد در
عصر حاضر برداشتی همعگرایانه از میراث فرهنگی در حقوق عمومی در حال ظهور است نه بر ایدۀ
حفاظت از میراث فرهنگی برای انتقال گنجینههای گذشته به نس های آینده تمرنز دارد.
از سویی ،حق مالکیت نیز یک حق اساسی و مورد احترام است .با وهود این ،حدق مالکیدت
نسبت به سایر حقوق اساسی «نمتر مشهود» است ،زیرا میتواند به ندام مندافع عمدومی یدا در
برابر حقوق اهتماعی و فرهنگی با محدودیتهایی روبهرو شده ،گاهی حتی سلب شود .در واقع،
میتوان گفت حق مالکیت بیش از هر حق دیگری تحت «الزامات منافع عمومی» قرار میگیرد.
در این راستا یکی از هنبههای مهم حفاظت از بناهدای تداریخی بدهعندوان حقدی عمدومی،
ننترل تغییراتی است نه مالکان خصوصی بناهای تاریخی در صددد اعمدال آن در بندای تحدت
تصرفشان هستند .این ننترل از طریق نمام مجوزدهی از سوی مقامات صالح صورت میگیرد .با
عنایت به بررسی تطبیقی صورتگرفته میان نمام حقدوقی انگلدیس و ایدران در خصدوح نمدام
مجوزدهی ،باید اذعان داشت نه فرایند مجوزدهی در انگلدیس بسدیار تخصصدی و ضدابطهمندد
است .در نشور نامبرده مقامات برنامهریز محلی از یک سو باید در حوزۀ مجوزدهی تدابع اصدول
حفاظت باشند و از سویی دیگر ،تصمیم خود را ظرف مدت قانونی أخذ نمایند .نقض این مدوارد
از ههات ننترل اداری تصمیمات مقامات محلی از هانب مقامات دولت مرنزی است .این فرایند
با اعتراض مالک بنای تاریخی و از طریق بهچالش نشیدن تصمیم مقدام محلدی در بدازۀ زمدانی
قانونی صورت میپذیرد؛ شکایتی نه از طریق آیین رسیدگی مجدد از سدوی بدازر (منصدون
وزیر مشاور هوامع و دولت محلی) و در پروندههای مهمی نه ارزی بنا ملی باشد از طرف وزیدر
مشاور هوامع و دولت محلی مورد بازنگری اداری قرار میگیرد .این درحالی است نده در ایدران
مالکان بناهای یادشده درصورتی نه مای به تغییر در بناهای تحت تصرفشان باشند باید مجدوز
زم را از وزارت میراث فرهنگی أخذ نمایند .بدرخالف انگلدیس ،در ایدران مقدررهای نده وزارت
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میراث فرهنگی را مکل نماید نه تصمیم خود را ظرف مهلت مشدخص بده مالدک اعدالم نندد،
وهود ندارد و این خأل قانونی و گاه عدم تسریع در تصمیمگیری از سدوی مقدام اداری ،اقددامات
خودسرانه و غیرقانونیِ مالکان بناهای تاریخی مبنی بر تغییر در بنا اعدم از مرمدت و تخریدب را
بهدنبال دارد .در هر حال ،مالک معترض به حوزۀ مجوزدهی مدیتواندد از نهادهدای مربدوط بده
دیوان عدالت اداری نه یک نهاد قضایی است اعتراض نماید .در این خصوح نیز ههت اعتدراض
آنچنان نه در نمام انگلیسی حفاظت بیان شد ،مهلت خاصی وهود ندارد.
از برهسددتگیهددای آیددین رسددیدگی مجدددد طبددق الگددوی انگلیسددی ،اسددتد ل مقامددات
رسیدگینننده است .استد لی نه تکیۀ اصلی آن بر اص تناسب و اص ارزیابی منافع عمدومی
استوار است .بهعبارتی ،مقامات یادشده در أخذ تصمیم مجدد از یک سو ،به حف هرچه بیشدتر
بنا توهه دارند و از سویی دیگر به ارزیابی منافع عمومی هنگام تعارض با یکدیگر توهه میننند.
حاص این رویه ،اص عقالیی بودن تصمیمات بهعنوان یکی از اصول بنیادین حفاظت است نده
میان حف بنای تاریخی و حف حقوق مالکانه تعادل ایجاد مینماید .در ایران رسیدگی قضدات
دیوان عدالت اداری بده دلید عدام بدودن صالحیتشدان در دعداوی اداری ،غیرتخصصدی اسدت.
همچنین میتوان گفت به دلی فقدان اسناد و اصول حفاظت در نمام مقررهگذاری ایران ،اصد
ارزیابی منافع عمومی با یکدیگر در حوزۀ دگرگونی و تغییر در بناهای تاریخی نه مدیتواندد بده
أخذ تصمیمات مبتنی بر اص تناسب بینجامد ،در آرای قضات دیوان عدالت اداری ایدران مدورد
شناسایی قرار نگرفته است.
وهوه تمایز یادشده ،رویکرد انگلیسی در حفاظت از بناهای تداریخی را در مقایسده بدا نمدام
حفاظت ایران قاب دفاعتر و نارآمدتر هلوه مدیدهدد .بندابراین ،پدیشبیندی و شناسدایی آیدین
رسیدگی مجدد از سوی وزارت میراث فرهنگی ایران از مسیری ضابطهمند و تخصصی ،آنچنان
نه در نمام انگلیسی حفاظت از بناهای تاریخی انگلیس بیان شد ،به حف هرچه بیشتر بناهای
تاریخی دارای مالک خصوصی میانجامد و همچنین حقوق مالکانۀ صاحبان بناهدای تداریخی را
نیز بهتر تضمین مینند .تجزیه و تحلی متون هنجاری و دادرسی انگلیسدی نمدام مجدوزدهیِ
تغییرات در بناهای تاریخی نه با ارزیابی منافع سعی در ایجاد تعادل میان حف منفعت عمومی
ناشی از حمایت از میراث فرهنگی و احتدرام بده منفعدت خصوصدی مالکدان بناهدای تداریخی-
فرهنگی دارد ،این امکان را به ما میدهد نه فرضیهای برای تقویت حمایدت ،ندهتنهدا از میدراث
فرهنگی ،بلکه از مالکیت خصوصی نیز داشته باشیم .این برداشت از حمایت نهفقط به درگیدری
بین دو منفعت منجر نمیشود ،امکان ایجاد یدک حرندت دیدالکتیکی را فدراهم مدیسدازد نده
همیشه در هستجوی تعادل است.

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1400

80

منابع و مآخذ
الف) فارسی
-

کتابها

 .1توحیدی ،فائق ( ،)1381آشنایی با میراث فرهنگی ،تهران :مدیریت آموزی.
 .2صمدی ،یونس ( ،)1382میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بینالمللیی ،ج  ،1تهدران:
سازمان میراث فرهنگی.
 .3هداوند ،مهدی ( ،)1396حقوق اداری تطبیقی ،ج  :1تهران :انتشارات سمت.

 مقاالت .4چراغچی ،سوسن (« ،)1377استانداردها ،اصول و منشورهای بینالمللی حفاظدت ،قدوانین و
فنون حمایت و حفاظت از آثار باستانی» ،نشریۀ اثر ،ی  31و .32
 .5عباسی ،بیژن (« ،)1399حقوق و تکالی مالکان خصوصی آثار ثبدتشدده در فهرسدت آثدار
ملی» ،پژوهشهای نوین اداری ،ی .4
 .6محمودی ،محمود؛ بیدرام ،رسول؛ اصفهانی ،هاهر (« ،)1393ارزیابی اثربخشی مشدوقهدای
محرک حفاظت از خانههای باارزی تاریخی» ،فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری ،ی .6

 قوانین و مقررات .7قانون اساسنامۀ سازمان میراث فرهنگی نشور ،مصون  1367/2/1مجلس شورای اسالمی.
 .8قانون ثبت آثار ملی مصون .1352
 .9قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی و تاریخی مصون .1398/4/2
 .10قانون راهع به حف آثار ملی مصون .1309
 .11نمامنامۀ اهرایی قانون راهع به حف آثار ملی مصون .1311
 .12آیددیننام دۀ راهکارهددای اهرایددی حددوزههددای بخشددی قددانون برنام دۀ سددوم توسددعه مصددون
.1379/10/21
 .13دستورالعم نحوۀ مشارنت و تعام نهادهای مردمدی بدا قدوۀ قضدائیه مصدون رئدیس قدوۀ
قضائیه ،اسفند .1398
 .14قانون تعزیرات اسالمی مصون .1375
 .15سند واحد حفاظت از بافتهای تاریخیدد فرهنگدی و رویکردهدای نلدی حفاظدت و احیدای
محدودههای تاریخی ،مصون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ .1396/3/10

81

...مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی

 آرای قضایی صادره از شعبۀ دهدم دیدوان1399/10/9  به تاریخ9909970902805352  دادنامۀ شمارۀ.16
.عدالت اداری ایران
 صادره از شعبۀ دوم دیدوان1399/05/14  به تاریخ9909970904001278  دادنامۀ شمارۀ.17
.عدالت اداری ایران

ب) انگلیسی
- Book
18. Blake, J. (2015), International cultural heritage law. Oxford University Press,
Oxford.
- Articles
19. Doe, N. (2014), “Law and Religious Cultural Heritage in Europe”: Springer
International Publishing Switzerland.
20. Fei Chen, Carol Ludwig & Oliver Sykes (2020), “Heritage Conservation through
Planning: A Comparison of Policies and Principles in England and China”,
Planning Practice Research.
21. Frank G, Matero (1993), “The Conservation of Immovable Cultural Property:
Ethical and Practical Dilemas”, Journal of the American Institute for
Conservation, 134.
22. Jureniene, V., & Radzevicius, M. (2014). ” Models of Cultural Heritage”.
23. Salvaguardia Dei Beni Culturali Nel Diritto Hodder, I. (2010), “Cultural heritage
rights: From Ownership and Descent to Justice and Wellbeing”, Anthropological Quarterly, 83(4).
24. Spiridon, P., & Sandu, I. (2009), “Conservation of Cultural Heritage: From
Participation to Collaboration”. ENCATC Journal of Cultural Management and
Policy, 5(1).
25. Ziegler, Katja (2007), “Cultural Heritage and Human Rights”, in Giuffrè Milano
(ed.), Alberico Gentili: La.
- Acts and Regulations
26. Ancient Monuments and Archaeological Areas Act of 1979.
27. The Protection of Wrecks Act 1973.
28. Historic England, Conservation Principles, Policies and Guidance for the
Sustainable Management of the Historic Environment, England Heritage.
29. Arrangements for handling heritage applications Direction 2015 National Social
Amenity.
30. Town and Country Planning (Development Management Procedure) (England)
Order 2015.
31. Managing Cultural World Heritage, United Nations Educational, Scientific and

1400  بهار و تابستان،1  شمارۀ،12  دورۀ،مطالعات حقوق تطبیقی

82

Cultural Organization, Paris, 2013.
32. Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990.
33. Town and Country Planning Act 1990.
34. The Parliamentary Under-Secretary for Communities and Local Government
(Nick Boles), House of Commons, 26th October 2012.
- Internet
35. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list.
36. https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/
37. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/section/1
38. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list.
39. https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C201161/Communication/Planning_
ListedBuildings_ConservationAreas_Regs1990.pdf
40. https://historicengland.org.uk/advice/hpg/hprdefinitions/#cat_L_word_Definition
:%20Listed%20Building%20Consent:%20LBC
41. https://historicengland.org.uk/content/docs/legal/appeal-decision-the-haylofthaldon-road-pdf/
42. https://historicengland.org.uk/content/docs/legal/appeal-decision-nook-endsowerby-bridge-pdf/

