اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي  -فرهنگي »
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
طرح فوقالذکر که در جلسۀ علني مورخ  ۱۳۹8/۲/۲۹مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده بود ،پس از ارسال
نزد شوراي نگهبان جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي با ايراداتي موجه شده است .ازينرو کميسيون
مشخصات طرح

محترم در مصوبه حاضر خود سعي نموده اين ايرادات را برطرف نمايد .در گزارش حاضر به بررسي اين مصوبه
خواهيم پرداخت.

دوره دهم ـ سال چهارم

شماره ثبت:
314

بررسي مصوبه كميسيون
ماده ()2

شماره چاپ:

 .۱شوراي نگهبان در اولين بند از ايرادات خود ،اطالق تكميل و تعيين محدوده بافت تاريخي  -فرهنگي ،توسط
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سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کشور را در بند «الف» ماده ( ،)۲مغاير اصل  85قانون اساسي

تاريخ چاپ:
1398/3/28

شناخته است .توضيح آنكه در بند مزبور« ،تكميل ،تعيين و ابالغ محدودۀ بافت تاريخي فرهنگي» به سازمان محول
شده است؛ در حالي که ضوابط چنين امري مشخص نشده است و لذا از جهت تفويض قانونگذاري ،مغاير اصل 85
قانون اساسي تلقي شده است .حال کميسيون بهمنظور رفع اين ايراد اقدام به حذف بند «الف» نموده است و لذا

معاونت پژوهشهاي
سياسي -حقوقي

دفتر مطالعات حقوقي

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:

ايراد شوراي نگهبان به جهت فقدان موضوعيت ،منتفي شده است.
 .۲شوراي نگهبان در دومين بند از اظهارنظر خود نيز «اطالق تهيه چهارچوب طرحهاي ويژه حفاظت و احياي
بافتهاي تاريخي  -فرهنگي ،توسط سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کشور» در بند «ب» ماده
( )۲را مغاير اصل  85قانون اساسي شناخته است .چراکه هيچ ضابطهاي براي تهيه «چهارچوب طرحهاي ويژۀ
حفاظت و احياي بافتهاي تاريخي  -فرهنگي» تعيين نشده و از جهت تفويض قانونگذاري ،مغاير اصل  85قانون
اساسي محسوب شده است.

24016420-1

حال کميسيون محترم به جهت رفع اين ايراد قيودي را به «صالحيت سازمان ميراث فرهنگي» در اين خصوص

تاريخ انتشار:

وارد نموده است و براين اساس رعايت حقوق مالكانه افراد و چهارچوب قوانين و مقررات در تهيه چهارچوب طرحهاي

1398/4/1

ويژه حفاظت و احياي بافتهاي تاريخي – فرهنگي ،الزم الرعايه دانسته شده است .بنابراين باتوجه به اينكه
چهارچوب مزبور مقيد به حدود مذکور در قوانين و مقررات و همچنين حقوق مالكانه افراد شده است ،ايراد مزبور
مرتفع بهنظر ميرسد.

ماده ()3
شوراي نگهبان در سومين بند از اظهارنظرخود تبصره ماده « ،»۳را از اين جهت که مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از
حقوق مالكانه ،مانند موقوفات نيز ميشود يا خير ،واجد ابهام دانسته است .با اين توضيح که مطابق تبصره مزبور صرفاً «رعايت حقوق
مالكانه مردم» در اجراي برخي مواد مصوبه الزم االجرا شناخته شده بود .لذا باتوجه به ايراد وارده ،کميسيون محترم در اصالحيه خود
عالوهبر «حقوق مالكانه»  ،رعايت حق مالكيت و ساير حقوق قانوني و شرعي را نيز الزامي دانسته است که به نظر رافع ايراد شوراي
نگهبان تلقي ميشود.
ماده ()4
شوراي نگهبان در بند « »4نظر خود به دليل روشن نبودن اساسنامه سازمان فني و حرفهاي ،ماده ( )4مصوبه را واجد ابهام
دانسته بود .چراکه «سازمان فني و حرفهاي» فاقد اساسنامۀ قانوني مصوب ميباشد و ازينرو موجوديت سازمان مزبور از نظر شورا ابهام
دارد.
کميسيون نيز به منظور رفع اين ايراد ،تصريح مربوط به مشارکت سازمان مزبور در آموزش و تربيت استادکاران را حذف نمود.
لذا اصالح صورت گرفته به نظر رافع ايراد شوراي نگهبان محسوب ميشود.
نتيجهگيري
شوراي نگهبان در چهار بند ايراداتي به طرح حاضر وارد نموده بود که در مصوبه اصالحي کميسيون ،ايرادات مزبور باعنايت به اصالحات
و حذفيات صورتگرفته رفع شده است.
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