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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بخش اول: میراث فرهنگی

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
مصوب 1382/10/23

از  جهانگردی  و  ایرانگردی  و  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان های   -1  ماده 
وزارت  فرهنگ وارشاد اسالمی منتزع و از ادغام آن ها » سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری« با کلیه  اختیارات و وظایفی که سازمان های مذکور به موجب قوانین و 
مقررات مختلف دارا  بوده اند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رئیس 

جمهور تشکیل می گردد. رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
 تبصره 1- کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درامور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می شود.

سازمان  به  جهانگردی  و  ایرانگردی  سازمان  حاکمیتی  وظایف   -2  تبصره 
میراث  فرهنگی وگردشگری منتقل می شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن 
اعتبارات  و  تعهدات  دارایی ها،  و  اموال  انسانی،  امکانات، اعتبارات،نیروی  همه  با 
به  ایرانگردی و جهانگردی  باعنوان شرکت توسعه  قالب یک شرکت  دولتی  در 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته می گردد.
بر اساس اساسنامه سازمان  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری   ماده 2- 
ایرانگردی  صنعت  توسعه  قانون  و   1367/4/28 مصوب  کشور  میراث  فرهنگی 
این  اختیارات  و  تعیین وظایف  اداره می شود.  و جهانگردی  مصوب 1370/7/7 
قانون  مفاد  رعایت  با  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  مدت  شش  سازمان ظرف 
برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
1379/1/17 با جهت گیری واگذاری  وظایف تصدی به بخش غیردولتی، حذف 
سازمان  مشترک  پیشنهاد  با  و استانی  ملی  وظایف  تفکیک  غیرضرور،  وظایف 
میراث فرهنگی وگردشگری و سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور و تأیید هیأت 
وزیران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این  قانون خواهد رسید.

 تبصره- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است به منظور هماهنگی 
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در چگونگی امکان بهره گیری از میراثهای طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه 
در کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آئین نامه ای 
با پیشنهاد  مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط 

زیست اقدام کند.آئین نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 3- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور 
یا معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
و وزرای  امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه وترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد 
پرورش  و  آموزش  و  دارائی  و  اقتصادی  فناوری،امور  و  علوم، تحقیقات  اسالمی، 
جمهوری  سیمای  و  صدا  کشور،  برنامه ریزی  و  سازمان های  مدیریت  رؤسای  و 
اسالمی ایران و حفاظت محیط  زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد 
تشکیل  جمهور  رئیس  و حکم  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس 

می گردد.
عالی  شورای  دبیر  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس   -1  تبصره 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  در  عالی  شورای  ودبیرخانه  خواهد  بود 

تشکیل می گردد.
مؤسسات  و  شرکتها  نهادها،  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  کلیه   -2  تبصره 
ذکر  مستلزم  آن ها  بر  قانون  شمول  که  دستگاه هایی  کلیه  و  دولتی، شهرداریها 
یا تصریح نام است در حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این 

شورای عالی می باشند.
 ماده 4- وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به 

شرح زیر است:
 الف- تصویب سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کالن امور میراث فرهنگی 

و گردشگری.
ب- جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی 

برای  تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.
ج- فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در 

امور مربوط- به میراث فرهنگی و گردشگری.
شورای  برعهده  قانون  این  تصویب  از  قبل  تا  که  قانونی  وظایف  کلیه   د- 
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سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.
 هـ- سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.

 تبصره- با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب  
هیأت وزیران حسب مورد در استانهایی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه 
شورای عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمان های 

مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد.
اداره  و  نگهداری  می تواند  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان   -5  ماده 
اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را زیر نظر هیأت های امنای منتخب انجام 
دهد.وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیأتهای امناء و نحوه حمایت، نظارت 
پیشنهاد  به  که  بود  خواهد  آئین نامه ای  موجب  به  آن ها  فعالیت های  ارزیابی  و 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  به  تصویب هیأت وزیران می  رسد.
در  می شود  داده  اجازه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  به   -6  ماده 
سال1382، حسب پیشنهاد سازمان های موضوع این قانون در محدوده اعتبارات 
اعتبارات  افزایش  یا  کاهش  ردیف،  تغییر  جابجائی،  هرگونه  نسبت  به  مصوب 
ردیفهای بودجه ای آن ها به  نحوی که حداکثر تسهیالت الزم را جهت اجرای این 

قانون فراهم نموده و اختاللی در اداره امورمربوط ایجاد نشود، اقدام نماید.
 ماده 7- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه های تبلیغی 
ملی  وبین المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبه های جهانگردی آن 
را ازطریق رسانه های ارتباط جمعی داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. کلیه 

دستگاه های  اجرائی مکلف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور می باشند.
و  فرهنگی  میراث  پایدار  توسعه  زمینه  کردن  فراهم  به منظور   -8  ماده 
گردشگری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت 
سرمایه  گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 در ایجاد تأسیسات زیربنائی جهت 
و  جهانگردی  و  ایرانگردی  تاریخی،تأسیسات  و محوطه های  بناها  بهتر  معرفی 
و  درمناطق مستعد کشور  به  جهانگردان، دولت می تواند  مناسب  ارائه خدمات 
قطب های گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای 

غیردولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.
 ماده 9- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با 
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جایگاه  هر یک ازکشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع 
آن ها را به  ترتیب زیر دسته  بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابالغ نماید:

 الف- لغو روادید.
ب- اجازه ورود با پروانه گذر مرزی.

ج- صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین.
زمانهای  در  کشور  از  خارج  در  ایران  سفارتخانه های  در  روادید  صدور   د- 

معین حداکثرظرف مدت یک هفته.
 وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی 
نماید.سایر  اقدام  ماده  این  مفاد  رعایت  با  آنان  برای  روادید  صدور  به   نسبت 
وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با  وزارت 

امور خارجه برای تحقق این ماده می باشند.
 ماده 10- اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص معافیت های 
مصوب  مستقیم  مالیاتهای  قانون   )139( ماده  اصالحی  )ل(  بند  در   مذکور 
1380/11/27 در محدوده میراث فرهنگی وگردشگری به سازمان  میراث  فرهنگی 

 وگردشگری  واگذارمی شود.
برای   1383 سال  از  تقاضا  وجود  درصورت  است  مکلف  دولت   -11  ماده 
مدت ده سال همه ساله تا ده درصد )10%( از مجوزهای استفاده از منابع مالی 
خارجی ) فاینانس( مذکور دربرنامه های توسعه یا قوانین بودجه ساالنه را به اجرای 
ایجاد  و  ملی  و  استانی  گردشگری  و  فرهنگی  توسعه  میراث  جامع  طرح های 
تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از جمله مراکز اقامتی و پذیرائی، خدمات حمل 

و نقل و سایر طرح های مرتبط، توسط  بخشهای غیردولتی اختصاص دهد.
 تبصره- اطالق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 

 استفاده از منابع خارجی نخواهد بود.
 ماده 12- این قانون از زمان تصویب الزم االجراست و کلیه قوانین و مقررات 

مغایر با این قانون لغو می گردد.
 قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه 
مورخ  بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی 

تصویب و  در تاریخ 1382/11/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
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قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور 
مصوب 1367/2/1

 ماده 1- تعریف
» میراث فرهنگی« شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت 
انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط  حرکت 
فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم 
قانون مصوب 1367/2/1  استناد  به  فرهنگی کشور که  میراث  می آید.  سازمان 
تشکیل شده است و ازاین پس در این اساسنامه سازمان نامیده می شود طبق 

 مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
 ماده 2- هدف.

فرهنگی  شخصیت  و  هویت  رقاء  و  بقاء  و  انسان  فرهنگی  حرکت  از   عبرت 
جامعه.

 ماده 3- وظایف سازمان.
 وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و 

احیاء و معرفی است به قرار زیر می باشد:
از  باقیمانده  آثار  پیرامون  پژوهشی  برنامه های  اجرای  و  تنظیم  و  تهیه   -1

گذشتگان.
2- بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه 

فهرست جامع از آن ها و نقشه باستان شناسی کشور.
3- انجام پژوهش های باستان شناسی و کاوش های علمی.

4- بررسی های مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی، انسان شناسی زیستی 
و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور.

جهت  الزم  امکانات  آوردن  فراهم  و  سنتی  هنرهای  زمینه  در  پژوهش   -5
حفظ، احیاء و رشد آن ها.

در  کشور  تاریخی  فرهنگی-  منقول  غیر  و  منقول  ارزشمند  آثار  ثبت   -6
فهرست آثار ملی وفهرست های ذیربط.
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7- انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوی 
کیفری علیه متخلفین از قوانین ناظر به میراث فرهنگی کشور به عنوان مدعی یا 

حسب مورد شاکی خصوصی.
8- اقدامات الزم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی 

و بین المللی از طریق مراجع ذیربط.
9- شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش های فرهنگی- 
دستگاه های  توسط   و  می گردد  محسوب  فرهنگی  میراث  جزء  و  بوده  تاریخی 

مسئول ضبط شده است.
دولتی  دستگاه های  و  انتظامی  نیروهای  گمرکات،  دادگاه ها،  کلیه   تبصره- 
در  به  موظف  می نمایند  اقدام  اموال  ضبط  به  نسبت  نحوی  به  که  آن ها  نظیر 
تاریخی می باشد به سازمان  اموالی که دارای ارزش فرهنگی-  اختیار قرار دادن 

میراث فرهنگی هستند.
10- تهیه و اجرای طرح های الزم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و 

احیاء آثار،بناها و مجموعه های باارزش فرهنگی- تاریخی.
11- اظهار نظر در کلیه طرح های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق 
اماکن  فرهنگی  و  بافتها  و  نهایی درباره محوطه ها  و موافقت  وتاریخی  فرهنگی 

تاریخی ارزشمند درموارد مذکور و جلوگیری از هر گونه تخریب آن ها.
12- تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و 

ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم.
13- معرفی آثار با ارزش فرهنگی- تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها و 

نظائر آن.
14- ایجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح کشور.

مجموعه  ) نظیر  کشور  فرهنگی  میراث  مدارک  و  اسناد  مرکز  ایجاد   -15
و  خدمات علمی  ارائه  جهت  و...(  بناها  عکس های  و  علمی،نقشه ها  گزارش های 

تحقیقاتی در این زمینه.
16- معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی در سطح ملی و بین المللی 
از  و استفاده  یافته  انجام  تحقیقات  و  مطالعات  مجموعه  نشر  و  چاپ  وسیله  به 
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وسایل سمعی و بصری وارتباط جمعی.
17- تنظیم، تدوین و انتشار دائرة المعارف آثارو ابنیه تاریخی ایران.

18- توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف میراث فرهنگی و 
تشویق محققان،هنرمندان و استادکاران.

19- تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده  سازی نیروهای کارآمد 
در زمینه های مربوط به میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه های  ذیربط.

20- تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و 
احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن.

21- ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح کشور.
را شورای  انجمن ها  این  اختیارات  و  وظایف  و  و حدود  ایجاد  نحوه   تبصره- 

سازمان تعیین خواهد نمود.
22- برقراری ارتباطات و مبادالت علمی و فرهنگی با مؤسسات و نهادهای 
ذیربط در سطح ملی و بین المللی باالخص کشورهای اسالمی و منطقه و برگزاری 

کنگره ها و سمینارهای دوره ای الزم.
23- همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه امور ایرانگردی و 

جهانگردی.
تولیدات  فروش  آموزشی،  و  فنی  تحقیقاتی،  مشاوره ای،  خدمات  ارائه   -24
فرهنگی، دریافت ورودیه بناها، محوطه ها، موزه ها و نمایشگاه ها و قبول هدایا و 

کمک ها و نظائر آن.
 ماده 4- ارکان سازمان.

 سازمان دارای دو رکن است.
1- شورای سازمان.
2- رییس سازمان.

 ماده 5- شورای سازمان
 به منظور هماهنگی بیشتر در امور مربوط به میراث فرهنگی در سطح کشور 

شورای سازمان متشکل از 8 عضو به شرح زیر تشکیل می گردد:
1- وزیر فرهنگ و آموزش عالی ) رییس شورا(.
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2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی.
3- وزیر کشور.

4- وزیر دادگستری.
5- وزیر امور خارجه.

6- وزیر مسکن و شهرسازی.
7- مدیر عامل سازمان صدا و سیما.

8- رییس سازمان ) دبیر شورا(.
 تبصره 1- در صورت تساوی آراء آن نظری پذیرفته می شود که رییس شورا 

در میان رأی دهندگان باشد.
پیشنهاد  به  بار  دو  هر سال حداقل  عادی  به طور  جلسات شورا   تبصره 2- 

رییس سازمان ودعوت و ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی تشکیل  می گردد.
جلسات  در  نحوی  به  حضورشان  که  افرادی  از  می تواند  شورا   -3  تبصره 

ضروری است دعوت به عمل آورد. این افراد دارای حق رأی نیستند.
 تبصره 4- جلسه با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات شورا با 

رأی حداقل 4 نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 ماده 6- وظایف شورا.

 وظایف شورای سازمان به قرار زیر است:
سازمان  تشکیل  قانون  اساس  بر  کلی  سیاست های  و  مشی  تعیین خط   -1

میراث فرهنگی کشور واساسنامه سازمان.
2- بررسی گزارش های فعالیت های سازمان و اظهار نظر پیرامون چگونگی آن.

 تبصره- کلیه مصوبات شورا با امضاء وزیر فرهنگ و آموزش عالی ابالغ خواهد 
شد.

 ماده 7- رییس سازمان.
 رییس سازمان با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب می شود.

 ماده 8- واحدهای سازمان در سطح کشور.
 سازمان با نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی می تواند در هر نقطه از کشور که 
ایجاب نماید. به تناسب موقعیت و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی  کشور 
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واحدهای خود را دایر کند.  این واحدها مسئولیت امور مربوط به میراث فرهنگی 
حوزه فعالیت خود را طبق این اساسنامه و سازمان زیر نظر رییس سازمان به 

عهده خواهند داشت.
 ماده 9- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.

 قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه اول 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب 

و در تاریخ 1367/2/26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 رییس مجلس شورای اسالمی- اکبر هاشمی
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