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  مرتبط با مسئولیت مدنی شهرداري و شهردار مرتبط با مسئولیت مدنی شهرداري و شهردار مفاهیم مفاهیم   ..11--11

دار مانند وزیرر یرا شرهردار و     مقرراتی كه مقامات صالحیت –عمومی( الف  )حقوق :نامه آیین

خواه هردف آن تسرهیل اجرراء و تشررین قرانونی از       .گذارند غیره وضع و در معرض اجراء می

خواه در مواردي باشد كه اساسا قانونی وضرع نشرده اسرت در همرین      ،قوانین موضوعه باشد

كنرد. در   ست. گاه خود مجلس وضرع نظامنامره مری   مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده ا

بردنرد.   به كار می "شرع"را در مقابل  گفتند و آن می "حکم"گونه مقررات را حقوق اسالم این

نامره   آیین –نامیدند. ب  گونه مقررات را )كه بنا به تدوین آن نداشتند( حکومت می وضع این

جرع اجرائری قرانون بره منظرور اجرراء       یا نظامنامه عبارت است از مقررات كلی كه توسط مرا

هاي مصوب پارلمان  نامه وظایف اجراء و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آیین

نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون بره معنری اعرم كره شرامل كلیره        باشد )آیین نمی

ارد كه جرز قرانون   نامه به این معنی مفهوم عامی د شود.( آیین مصوبات كلی پارلمان است می

نامره از   )یعنی مصوبات كلی پارلمان( و بخشنامه همه چیز را شامل اسرت و مفهروم تصرویب   

)جعفري لنگرودي، محمردجعفر،  نامه همین است  تحت آن خارج نیست و معنی درست آیین

 .(1333ترمینولوژي حقوق 

ه یکری از طررفین   هرگاه در یک دعوي اوراق دعوي نسبت ب :نامه دادرسی مدنی( )آیینابالغ 

آن در محلی مطابق مقررات ابالغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابرالغ دیگرري حاجرت    

ها انتخاب شده است( عنوان شود ابرالغ   افتد تغییر محل اقامت )یا محلی كه براي ابالغ برگ

ت سابق را سابقه ابالغ نامند. سابقه ابالغ در مرحله بدوي براي مرحله پژوهشی هم كافی اسر 

 .(1333)جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، 

رساندن پیام حکمی است كه برله یا علیه بدهکار عوارض و یا مؤدي عروارض صرادر    :ابالغیه

 .(1384قانون شهرداري،  33زاده، عبدالرضا، كمیسیون ماده  شده است )عباس
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د داد خواسرت( حراكی از   مرادف كیفر خواست است و آن امري است معنوي )ماننر  :ادعانامه

تقاضاي كیفر از دادگاه جزا براي متهم از طرف دادستان. لذا ممکن است كتبری یرا شرفاهی    

باشد بنابراین ادعانامه )با توجه بکلمة نامه( معنی كیفرر خواسرت را كره در برار شكرر شرده       

 ویه اسرت آیین دادرسی كیفري دور از ر 34رساند و توصیف ادعانامه به )كتبی( در مادة  نمی

 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،زاده، علیرضا )میالنی

جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، جهت، برهان، گواه، نشان و هرر چیرزي    :ادله

كه انسان را به یک حقیقتی هدایت، آشنا و معتقد سازد و نیز آنچه براي اثبات امري به كرار  

دلیل بر وجرود صرانع، هرر مخلروقی دلیرل برر وجرود خرالق         رود مانند این كه هر مصنوعی 

 (1384زاده، بهرام، حقوق تحلیلی اراضی و امالک،  )حسن باشد می

اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسرناد رسرمی یرا نرزد سرایر       :اسناد رسمی

)مرادة    مأموران رسمی در حدود صالحیت آنان و برابرر مقرررات قرانونی تنظریم شرده باشرد      

 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،زاده، علیرضا )میالنی قانون مدنی(

 –)حقوق تجارت( اسنادي كه امضا كنندة آن، تعهّد تسرلیم مرالی )نقرد     :اسناد قابل معامله

 هرا و اوراق فرضره(   كند. ماننرد اسرناد تجرارتی و اوراق بهرادار )سرهام شرركت       جنس( را می

 .(1383اطالعات حقوقی در معامالت امالک،  )یوسفی، مرتضی، فرهنگ

جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر،     ) از طرف خرود و از جانرب خرود، مقابرل وكالتراً      :اصالتاً

 .(1333ترمینولوپی حقوق، 

شود. در احادیث و شررع بیران    برائت یعنی این كه شمه انسان از تکلیف بري می :اصل برائت

و حالت سابقه هم وجود نداشته باشرد و نتروان    شده است در جایی كه شک در تکلیف باشد

زاده، بهرام، حقروق تحلیلری    )حسن گیرند احتیاط هم كرد، اصولیین اصل برائت را به كار می

 .(1384اراضی و امالک، 

)مدنی( به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرضی، قانون برصحت آنها است.  :اصل صحت
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كند. اصل صحت در معامالت )كه اخر  از عقرود اسرت     مدعی فساد باید دلیل برفساد اقامه

بینی شده، ولی مرالک آن   قانون مدنی پیش 223زیرا معامله شامل نکاح نمی شود( در مادة 

شرود )ر.ک.   شامل همة عقود و ایقاعات است از این معنی تعبیر به ا صراله الصرحه هرم مری    

 .(1383عامالت امالک، )یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در م اصاله الصّحه(

اي از حقوق عینی بره تبعیرت از امروال غیرر      طور كه پاره همان :اموال در حکم اموال منقول

شدند. اموالی هم به تبعیت از اموال منقرول، منقرول بره     منقول، مال غیر منقول محسوب می

سرید   آیند و عبارتند از حقوق یا منافعی كه موضوعی آن مال منقول است )مدنی، حساب می

 .(1382الدین، حقوق مدنی،  جالل

 –الرف   قانون مدنی اموال غیر منقول را به چهار دسته تقسیم كرده است: :اموال غیر منقول

امروالی كره بره وسریلة عمرل انسران        –ب  اموالی كه شاتاً غیر منقول هستند )مثل اراضری(. 

جرزء بنرا محسروب     منقول هستند )مثل ابنیه و آسیا و هر چره در بنرا منصروب و عرفراً     غیر

امروالی كره ترابع غیرر منقرول       –د  اموالی كه در حکم غیرر منقرول هسرتند.    –ج  شود(. می

مثال ج: حیوانات و اشیایی كه مالک آن را براي محل زراعت اختصاص داده باشد، از  هستند.

قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و  ادوات زراعت و تخم و غیر ه و بره طرور كل ری هرر     

ل منقول كه براي استفاده در عمل زراعت رزم و مالک آن را به ا یرن امرر تخصری  داده    ما

باشد، از حیرث صرالحیت محراكم و توقیرف امروال، جرزء ملرک محسروب و در حکرم مرال           

منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگري كه برراي آبیراري و زراعرت     غیر

حقً عمري و سکنی و همچنرین حرق    18مثالً در مادة  خانه و باغ اختصاص داده شده است.

المجرري و دعراوي راجرع بره امروال       العبرور و حرق   در ات فاق نسبت به  ملک غیر از قبیل حق

)یوسرفی،   منقول از قبیل تقاضاي خلع برد و امثرال آن، ترابع امروال غیرر منقرول اسرت        غیر

 .(1383مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

است به معنی خواستن و در فارسری هرم    "میل"جمع مال است و مال فعل ماضی از  :والام
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)جعفرري لنگررودي،   گویند و آن چیزي است كه ارزش مبادله را دارا باشد  "خواسته"به آن 

 .(1333محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق 

رفات سند رسمی مدنی: مانند تعهردات، عقرود و تصر    -1 :انواع سند رسمی از حیث ماهیت

سرند   -3. سند رسمی عمومی: ماننرد دسرتورات و تصرمیمات اداري و معاهردات     -2. قانونی

رسمی ثبتی: مانند سند مالکیرت كره طری تشرریفاتی در اداره ثبرت اسرناد امرالک تنظریم         

سند رسمی محضري: مانند اسناد كه در دفاتر اسرناد رسرمی و ازدواج و طرالق     -3 شود. می

 .(1384بهرام، حقوق تحلیلی اراضی و امالک، زاده،  )حسن شود تنظیم می

وجود ندارد. در فقه هم نصی نیسرت   ایجابمدنی( در قانون مدنی تعریفی از  –)فقه  :ایجاب

ولی فقها در عقود مختلف عقاید مختلرف دارنرد مرثاًل در بیرع قصرد انشراي برایع را ایجراب         

ر عقرود اشنیره )ر.ک. عقرداشنی(    دانند و عقیده دارند كه باید ایجاب مقدم برقبول باشد. د می

مانند ودیعه هر چند كه صاحب مال ایجاب كننده است. ولی عقیده دارند كه در عقود اشنیره  

مانعی ندارد كه ایجاب مؤخ ر از قبول باشد. در عقد صلن و نکاح عقیدة فقها این است كه هرر  

صد انشاي او ایجراب  یک از طرفین كه مبادرت و پیشدستی نماید و قصد خود را ابراز كند، ق

درست ایرن اسرت كره در هرر عقردي نخسرتین        است و از این جهت صلن غیر از بیع است.

جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر،     ) ق. م( 183شود ایجاب است )مرادة   قصدي كه ابراز می

 .(1333ترمینولوپی حقوق، 

ز حاجرت بره   صورت برداري دادگاه )به تقاضاي شینفع( از دریرل اثبرات قبرل ا    :تأمین دلیل

اي كره متضرمّن ایرن امرر اسرت،       اثبات، كه به منظور حفظ آن از زوال اسرت و صورتجلسره  

ت كره مالحظره   ركند، بلکه آنها را به هر صرو  حکایت از اعتبار و صحت دریل ثبت شده نمی

كند و در صورت بروز دعوي و استناد به آن دریل؛ دادگراه بایرد بره اعتبرار      شده منعکس می

جعفررري لنگرررودي، محمررد جعفررر، ) دادرسرری مرردنی( 313ی كنررد. )مررادة دریررل رسرریدگ

 .(1333ترمینولوژي حقوق، 
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آیرین دادرسری    233عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقرول )مرادة    :تأمین

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک،  مدنی(

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت »قانون مدنی  33ده برابر ما :تصرف به عنوان مالکیت

ه كسی مالی را در تصرف داشت هرگونه عملی را  گا هر« است مگر اینکه خالف آن ثابت شود

 .(1382تواند نسبت به آن انجام دهد )مدنی، سید جالل الدین، حقوق مدنی،  می

وضروع دعروي تصررف    تصرف عدوانی به معنی اخر ، كره م   :تصرف عدوانی به معنی اخ 

عدوانی است، تصرفی است كه بدون رضاي مالک مال غیرر منقرول از طررف كسری صرورت      

كند كه متصررف عردوانی    فرق نمی –اوّرً  گرفته باشد. در صدق تصرف عدوانی به این معنی.

كنرد كره    فررق نمری   –ثانیراً   مستقل در تصرف باشد و یا به همراه شخ  دیگر تصرف كند.

نفوش و قدرت شخصی افراد عادي خود سرانه به عمل آمده باشرد، یرا اینکره    تصرف مزبور به 

صالحیت مرال غیرر     تصرف مت کی به نفوش و قدرت شخصی وي نبوده بلکه به دستور مقام بی

شریک مال مشاع هم كه بدون اشن شریک دیگر تصررف   –ثالثاً  به تصرف او داده شده باشد.

جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر، ترمینولروژي      ) در ملک كند، تصرف عدوانی خواهرد برود  

 .(1333حقوق، 

)مدنی( تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار كسی باشد و او بتواند نسربت   :تصرف

تصرف ممکن است به مباشررت باشرد    به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.

)یوسرفی،   آیین دادرسی مدنی( 333دة یا به واسطه. مانند تصرف قیسّم و وكیل و مباشر )ما

 .(1383مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

)یوسرفی، مرتضری،    تجاوز از حدود اشن یا متعارف است نسبت به مال یا حق  دیگري :تعدي

 .(1383فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

مالی را از خود بره دیگرري منتقرل     خواهد قصد انشاي ایجاب كننده كه می :تملیک و تمل ک

كند، تملیک است. قصد انشا در قبول ملکیت در مقابل تملیرک را تمل رک گوینرد. در واقرع،     
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)یوسفی، مرتضی، فرهنرگ   تمل ک از جانب قبول كننده است و تملیک از جانب ایجاب كننده

 .(1383اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

دار پس از شرروع   اء حکم یا قرار به دستور مقام صالحیتقطع موقت اجر :توقیف اجراء حکم

 .(1333)جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق به اجراء آن 

؛ توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجرراء دادگراه ایرن    توقیف اجرائی

كسی كه مرال برراي   باشد )تصرفاتی كه به ضرر  توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می

 .(1333)جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق خاطره او توقیف شده است( 

نامره، دفراتر اسرناد رسرمی در مرورد اقالره و فسرخ         آیرین  23مطابق مادة  :ثبت فسخ و اقاله

در صورتی كه یکی از متعاملین بخواهد از حق  –الف  معامالت به طریق زیر باید عمل كنند:

سخ خود استفاده نماید، باید پس از احراز حق  مزبور فسخ معاملره در حاشریة سرند و    خیار ف

دفتر بایرد امضراي    ثبت دفاتر قید شده و به امضاي كسی كه معامله را فسخ كرده برسد و سر

شخ  مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید. در این مورد، زدن مهر باطرل شرد مرورد    

رتی كه طرفین براي اقاله به دفتر اسرناد رسرمی مراجعره كننرد     در صو –ب  نخواهد داشت.

باید پس از اقالة معامله در ستون مالحظات دفتر سند معامله، ابطال و مهر )باطل شرد( روي  

آیین نامة قانون ثبت، در موقع فسخ و اقاله  133سند و ثبت دفتر زده شود و به دستور مادة 

شده در آگهی فسخ به ادارة ثبت ارسرال شرود ترا در     و معامالت امالک باید رشة سند باطل

)یوسفی، مرتضری، فرهنرگ اطالعرات حقروقی در معرامالت       مالحظات دفتر امالک قید شود

 .(1383امالک، 

ثبت معامله یعنی نوشتن آن بر طبق مقررات ثبت اسناد در دفاتر مخصوص كه  :ثبت معامله

د قوانین راجع به ثبرت معرامالت و خصوصراً    قانون براي این كار تعیین كره است. از روح موا

قانون ثبت معلوم است كه رسمی بودن سند معامله متعاملین را از ثبرت سرند    33-33مواد 

كنرد ماننرد مروارد شیرل كره سرند معاملره رسرمی اسرت ولری            نیاز نمری  در دفاتر مذكور بی
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رش اصرالحی  گرزا  –الرف   القاعده باید در دفاتر مخصوص ثبت معامالت به ثبت برسد: حسب

قرانون مردنی ارزش یرک     1283قانون آیین دادرسی مدنی و  333موجب مواد  هدادگاه كه ب

اقتضرا مرواد    هم رسمی است ولی بر  –ق  1283سند صلن را دارد و این سند هم مطابق مادة 

اي كره داوران   صرلحنامه  –ب  الثبت پرداخته شود. قانون ثبت باید به ثبت برسد حق 33-33

صورت مجلرس تنظریم شرده در     –كنند. ج  آیین دادرسی مدنی تنظیم می 334مطابق مادة 

ارجررا   اجررا اسرناد رسرمی رزم   ه مزایده هایی كه ادارة ثبت اسناد بموجب مقررات راجرع بر  

شلک متعاقرب   كند با وجود اینکه سند رسمی است و حاكی از بیع مزایده است مع تنظیم می

كنند و این تنها موردي اسرت كره برا     خانه تنظیم میتنظیم آن سند انتقال اجرایی در دفتر 

وجود صورت مجلس مزایده )كه خود سند رسمی معامله محسوب اسرت زیررا مزایرده یرک     

هر گاه ضرمن اجررا حکرم     –د  شود. معامله است( سند انتقال دیگر در دفتر خانه تنظیم می

ال غیرر منقرولی را بره    جهت ادا محکوم به مر   هدادگاه و در حضور رییس اجرا محکوم علیه ب

محکوم له صلحاً منتقل كند و این امر در صورت جلسة مأمور اجر منعکس شود این صرورت  

قانون تسریع سرند رسرمی صرلن اسرت و ماننرد       33م و مادة  –ق  1283جلسه طبق مادة 

دستور تملیک دادگاه هم حاكی از وقوع نقل مرال   –ه  صورت جلسة مزایده ثبت اسناد است.

الیه )محکروم   ع است و طرف دیگر آن منتقلنطرف آن حاكم به عنوان ولی ممت کاست كه ی

لیه( فرضاً كه این عمل عقد و معامله نباشد و صرفاً ماهیت حقوقی آن پرداخرت دیرن باشرد    

باشرند.   قانون ثبت مری  33-33باز هم جنبة ایقاع را دارد و ایقاعات هم محکوم به حکم مواد 

اقتضا مرادة  ه متضمن دستور تملیک دادگاه سند رسمی بوده و ب در این صورت اوراق اجرایی

قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لکن در این مرورد از قردیم بعرد از     33-33

پدید آمدن اختالف نظر بین محاكم و ادارت ثبت دستور اداري داده شد كه حاجت به ثبرت  

موجرب مرادة   ه اي كه ب وثیقه –اضع نیست. و در دفترخانه ندارد هر چند كه مستند دستور و

شود هر چند كه سند حاكی از اخذ وثیقره در دادسررا    آیین دادرسی كیفري گرفته می 124
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قرانون   33-33موجرب مرراد   ه سندي است رسمی ولی این وثیقه دادن معامله است و باید ب

 كننرد  ت نمری ثبت در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در این مرورد هرم ایرن قسرمت را رعایر     

 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،زاده، علیرضا )میالنی

ثمرن   گیررد  میمالی كه عوض مبیع )ر.ک.مبیع( در عقد بیع قرار  –الف  فقه( -مدنی ) :ثمن

قانون مدنی( و رزم نیست حتمراً پرول    338شود. ثمن باید مال باشد )مالک مادة  نامیده می

قانون مدنی( هر گاه در  333و  143كل ی در شمّه باشد. )موادّ  باشد، بلکه ممکن است عین یا

عقد بیع یکی از عوضین پول باشد، عنوان ثمن را دارد. اگر هیچ یک از عوضین پرول نباشرد،   

ثمرن بره    –ب  آنکه سبقت به اظهار قصد كند صاحب مبیع اسرت و دیگرري صراحب ثمرن.    

د جعفرر، ترمینولروژي حقروق،    جعفرري لنگررودي، محمر   ) معنی ثمنیه است )رک. ثمنیره( 

1333). 

التصررف.   آن كه حق تصرف در اموال خود را داراست. مقابل مهجرور و ممنروع   :جایزالتصرف

كسی كه اهلیت قانونی براي تصرف در اموال خود را دارد. مالی كه مالک آن بتواند آن رانقل 

 نتواند در آن تصررف كنرد  و انتقال بدهد. در مقابل اموالی كه در توقیف قانونی باشد و مالک 

 .(1383یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، )

ثبت( حقی است كه بره موجرب آن مردیون در معرامالت برا حرق        –)مدنی  :حق ارتفاق

تواند بار طلب بستانکار خرود مرال مرورد وثیقره را      ک معامله با حق استرداد( می استرداد )ر.

آورد. شكر كلمة )استرداد( كه موهّم نقل مال از طرف مردیون بره   تحت تصرف كامل خود در 

دائن است بی معنی است. زیرا در معامالت با حق استرداد، در واقع نقل مال وجرود نردارد و   

ملرک نیسرت و ناقرل مبیرع     بیع شرط كه بارزترین فرد این گونه معرامالت اسرت، امرروزه م    

یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعرات حقروقی در   ) مکرر قانون ثبت( 33باشد )صدور مادة  نمی

 .(1383معامالت امالک، 

كلمه رقبی از ارتقاب به معنی انتظار آمده است زیرا در این عقرد مالرک    :رقبی –حق انتفاع 
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رقبی »قانون مدنی  32كشد تا از ملک خود استفاده كند. طبق ماده  انتظار پایان مدت را می

عقد رقبی هرم رزم  « گردد. راي مدت معینی برقرار میحق انتفاعی است كه از طرف مالک ب

سال یا طورنی و مثالً بیست یا چهرل سرال تعیرین     است. مدت ممکن است كوتاه و مثالً یک

 .(1382شده باشد )مدنی، سید جالل الدین، حقوق مدنی، 

 حرق انتفراع  »گویرد   قانون مدنی در تعریف حق انتفاع به معنی عام مری  33ماده  :حق انتفاع

تواند از مرالی كره عرین آن ملرک دیگرري       عبارت از حقی است كه به موجب آن شخ  می

 .(1382است یا مالک خاصی ندارد استفاده كند )مدنی، سید جالل الدین، حقوق مدنی، 

مدنی( اختیار قانونی شخصی معیّن بر اشیا یا اموال یرا اشرخاص دیگرر     –)فقه  :حق مالکیت

 .(1383هنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، )یوسفی، مرتضی، فر )رک. ملک(

ترین  حقوقی را گویند كه مستقالً به چیزي مادي تعلق گرفته باشد. مهم :حقوق عینی اصلی

این حقوق، حق مالکیت بر  اعیان است. حق انتفاع به هرر صرورت )عمرري، رقبری، سرکنی،      

در زمرة ایرن دسرته    حبس مؤبّد، حبس مطلق و وقف(، حق ارتفاق، حق تحجیر و حق شفعه

 .(1383اي از حقوق اموال،  پارساپور، محمدباقر، گزیده)باشند  از حقوق می

یاینرد: ماننرد    عبارت است از حقوقی است كه به اشیاي معین  مادي تعلق مری  :حقوق عینی

حق مالکیت نسبت به اعیان اموال خود، حق مستاجر نسبت بره مرورد اجراره، حرق مررتهن      

 .(1384اي از حقوق اموال،  )پارساپور، محمدباقر، گزیده امثال آن نسبت به موصی به و

حقوق غیر مالی امتیازاتی است كه هدف آن رفع نیازهاي عاطفی و اخالقی  :حقوق غیر مالی

گرردد ماننرد حرق     انسان است. روابط غیر مالی اشخاص از طریق حقوق غیر مالی تنظیم می

ظایر آن. تصور نشود حقوق غیر مالی كه روابط زوجیت، حق ابوت، حق بنوت، حق وریت و ن

كنند ارتباطی با اموال ندارند، بلکه غالب حقروق غیرر مرالی داراي آثرار      عاطفی را تنظیم می

گردد. زوجیت امکان مطالبه نفقره   لک دارایی مورث میممالی هستند. چنانچه ورائت باعث  ت

مرالی بره    شود كه حقوق غیر باعث می دهد. با این ترتیب آثار حقوق غیر مالی را به زوجه می
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 .(1382مدنی، سید جالل الدین، حقوق مدنی، ) مالی نزدیک گردد

دهنرد، ترا    حقوق مالی امتیازاتی است كه قوانین هر كشروري بره اشرخاص مری     :حقوق مالی

تواننرد از اشریاء موجرود بهرره      نیازهاي مادي خود را بر طرف سازند. با حقوق مالی افراد می

انرد،   حدود استفاده هر فردي مشخ  باشد. حقوق مالی قابل مبادله و تقویم به پرول ببرند و 

شرود ماننرد حرق     اند، یعنری دارنرده آن عروض مری     از شخصی به شخ  دیگري قابل انتقال

مالکیت، حق انتفاع، حق مطالبه انجام كار معین )مدنی، سید جرالل الردین، حقروق مردنی،     

1382). 

شود كه برخالف حقوق دینی علیه شخ  معینی اعمرال   ه میبه حقوقی گفت :حقوق معنوي

 .(1384پارساپور، محمد باقر، )مانند حق تألیف  و حق اختراع مرجع هر سه فوق  ،نشود

 كره  احکامی همچنین و شود می صادر پژوهشی رسیدگی در كه حضوري احکام :قطعی حکم

 قطعری  باشرد  نشرده  داده آن بره  نسبت اعتراض دادخواست مقرر موعد در و شده صادر غیاباً

 .(23/3/1318 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 314 ماده) شود می محسوب

مراجرع قضرائی بره طرور كتبری )در اوراق       اي است كه به )یا عرضحال( شکوائیه :دادخواست

  .به بعد آیین دادرسی مدنی( 33شود )ماده  مخصوص( و یا شفاهی عرضه می

 ،اسرت  شرکایت  قابرل  مسرتقالً  كره  قرراري  یا حکم صدور تاریخ از روز پنج ظرف در :دادنامه

 پراكنویس  ایرن  .برسرد  دفترر  مردیر  و دادگراه  دادرس امضا به و شده تهیه باید آن پاكنویس

 .(23/3/1318 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 138 ماده) شود می خوانده دادنامه

طریق دخالرت شرخ  ثالرث     اي براي دادخواهی كه در آن كشمکش از راه جا افتاده :داوري

نامره   واژه ،زاده، علیرضرا  شرود )میالنری   طرف، یا هیأتی بی طرف از افراد برگزیده رفع مری  بی

 .(1383حقوقی ساخت و ساز، 

 درخواسرت  مرورد  رأي انطبراق  عردم  یرا  انطباق تشخی  از است عبارت :فرجامی رسیدگی

 هراي  دادگراه  دادرسری  آیرین  قرانون  333 مراده ) .قانونی مقررات و شرعی موازین با فرجامی
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 .(21/1/1334 مصوب( مدنی امور در) انقالب و عمومی

فقه( خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه برودن، اعرم از اینکره راهرن      -مدنی ) :رهن)فک( 

نظرر   دین خود را به مرتهن بدهد، یا اینکه مرتهن از حق عینی خود برمال مورد رهرن صررف  

 .(1333جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، ) د.نماید یا دین او را ابراء كن

فقه( رهن، عقدي است كه به موجب آن، مدیون مالی را براي وثیقه به دائرن   -مدنی ) :رهن

قانون ثبت ایرن عقرد بره صرورت      33در این كه بعد از وضع مادة  .ق. م( 331دهد )مادة  می

سرال   –ود دارد )مجل ة حقوقی دادگسرتري  الطرفین در آمده اختالف نظر شدید وج عقد رزم

جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر، ترمینولروژي      ) (4صرفحة   –دي مراه   2شمارة  – 1333

 .(1333حقوق، 

شود  سند عادي یا رسمی كه از طرف بستانکار یا قائم مقام او به  مدیون داده می :سند برائت

زاده، بهررام، حقروق تحلیلری     )حسرن  كنرد  و حکایت از سقوط دین او در مقابل بستانکار مری 

 .(1384اراضی و امالک، 

سند حاكی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس )كه كلی آن  :اي سند شمه

جنس بر عهده او است(. مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گنردم. در اصرطالح ثبتری در    

رود.  حرق اسرترداد بکرار مری     مقابل سند شرطی و به طور كلی اسناد مربوط به معرامالت برا  

اي ممکن است منتهی به توقیف مدیون شود ولی اجراي سند شرطی چنین  اجراي سند شمه

 .(1384زاده، بهرام، حقوق تحلیلی اراضی و امالک،  )حسن نیست

در قانون مدنی اعم از تعریف سند رسمی  در مقررات ثبتی است به نحوي كره   :سند رسمی

شود كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گرردد.   مل اسنادي میسند رسمی در ثبت فقط شا

زاده، بهررام، حقروق تحلیلری     )حسرن  ارجرا اشرتباه گرفرت   سند رسمی را  نباید با سند رزم

 .(1384اراضی و امالک، 

اي است مجلد و از نوع اسناد رسمی و بهادار كه مندرجات هر صرفحة   دفترچه :سند مالکیت
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هرایی   هاي دفتر امالک است و داراي صفحات یا ستون یکی از ستونآن منطبق با مندرجات 

اوراق آن نخ كشری و برا مهرر مخصروص پلمري گردیرده در        .برا ي نقل و انتقارت می باشد

نامیده شده و در قبال اموال غیر منقرول بره مالرک داده    « سند منگوله دار»اصطالح عمومی 

 .(1384و امالک،  زاده، بهرام، حقوق تحلیلی اراضی )حسن شود می

اي است كه در مقام دعوي یا دفاع قابل اسرتناد باشرد. پرس سرند وسریله       سند نوشته :سند

اي از موارد، موضوع سند چنان با ماهیرت آن   ارهپ اثبات حق است و شاتاً مالیت ندارد. ولی در

شود كه گویی مالک نوشته صاحب واقعی حق نیز هسرت و حرق مرالی از اجرزاء      مخلوط می

گونره اسرناد اسرکناس اسرت )كاتوزیران، ناصرر، امروال و         شده است. بهترین نمونه ایرن  سند

 .(1384مالکیت، 

)مدنی( عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی كه  :شخ  حقوقی

قوانین موضوعه آن را در حکم شخ  طبیعی و موضروع حقروق و تکرالیف قررار داده باشرد      

ها و دولت و شرهرداري و صرندوق )الرف( و )ب( اداره تصرفیه      اري و انجمنمانند شركت تج

( شخ  حقوقی موضوع هر حرق و تکلیفری اسرت جرز     23/3/1318قانون تصفیه  31)ماده 

جعفرري لنگررودي، محمردجعفر، ترمینولروژي     ) آنچه كه اختصاص به طبیعرت انسران دارد  

 .(1333حقوق 

طبیعی افرراد انسرانی را گوینرد كره      به معنی شخ  طبیعی است و شخ  :شخ  حقیقی

نامنرد.   ق. مدنی( و شخ  حقیقی هم مری  431-438باشند )ماده  موضوع حق و تکلیف می

ترمینولروژي  جعفرري لنگررودي، محمردجعفر،    شرود )  در مقابل شخ  حقوقی استعمال می

 .(1333، حقوق

اب دعروي یرا   . اسم اصرح 1اي است در دادنامه كه شامل امور شیل است:  مقدمه شرح دعوي:

. اموري كه منشاء دعوي شرده اسرت. مجمروع ایرن سره      3گاه آنان  . اقامت2طرفین حسبی 

دیوان كشور در ماهیت دعوي به موجب این مراده نظرارت در    قسمت را ماهیت دعوي نامند
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. 3هاي ماهویی دارد ولی نقض و ابرام در فرجام راجرع بره ماهیرت دعروي نیسرت       امر دادگاه

. خالصه مسائل معروضه و مورد ترافع كره در دادگراه طررح شرده     3رفین مستندات و ادله ط

این دو قسمت خارج از ماهیت دعوي است و مورد اظهار نظرر دیروان كشرور و مصرب      است.

 .(1333نقض و ابرام است )جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، 

ر عقد بیع شررط شرود   )مدنی( شرطی كه مورد آن مجهول باشد. چنان كه د :شرط مجهول

كه مشتري ثمن را پس از مراجعت از سفر مک ة سال بعد از عقد بدهد. بردیهی اسرت تراریخ    

 قانون مردنی(  233مراجعت مجهول است و در نتیجه تاریخ ردّ ثمن هم مجهول است )مادة 

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

اه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشرد و یکری   گ فقه( هر -مدنی ) :شفعه

از دو شریک حصة خود را به قصد بیع به شخصی ثالث منتقل كند، شریک دیگرر حرق دارد   

قیمتی را كه مشتري داده است به او بدهد و حصة مبیع را تمل ک كند. حرق مزبرور را خیرار    

 838ب آن حق را شفیع گوینرد. )مرادة   شفعه و حق شفعه )و به طور اختصار: شفعه( و صاح

 .(1333جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، )( ق. م 

 و عمومی هاي دادگاه صالحیت در مورد حسب دعاوي، به نخستین رسیدگی :شاتی صالحیت

 قرانون  13 مراده ) باشرد  كرده تعیین را دیگري مرجع قانون كه مواردي در مگر است انقالب

 .(21/1/1334 مصوب( مدنی امور در) انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین

عقد معوضی است كه به طرور عمردي تسراوي عرفری ارزش اقتصرادي برین        :صلن محاباتی

گرردد. در   عوضین رعایت نشده است. صلن مذكور در مقابل صلن غیر محاباتی اسرتعمال مری  

بهررام، حقروق تحلیلری اراضری و     زاده،  )حسرن  باشرد  عقد صلن بر غیر محاباتی بودن آن مری 

 .(1384امالک، 

عبارت از تراضی و تسالم بر امري است، خواه تمل رک عرین باشرد یرا منفعرت و خرواه        :صلن

)یوسرفی، مرتضری، فرهنرگ اطالعرات حقروقی در معرامالت        اسقاط دین و حق و یا غیر آن
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 .(1383امالک، 

مسئول خسرارت   –ب  انون مدنی(ق 383)مادة  متعّهد در عقد ضمان را گویند –الف  :ضامن

مسئول مدنی و جزایی )در فقه استعمال شده است( )یوسرفی، مرتضری، فرهنرگ     –ج  مالی 

 .(1383اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شرخ  مرالی    –مدنی( الف  –)فقه  :ضمان

به معنی مسرئولیت مردنی    –ب  ق. م( 383ادة شمة دیگري است به عهده بگیرد )م را كه بر

گاهی به معنی اعم از عقد ضرمان و عقرد كفالرت     –)فقه( الف . است )رک. مسئولیت مدنی(

ضرمان عقردي،    ضمان بر دو نوع است: ضمان عقردي و ضرمان قهرري.    استعمال شده است.

كه بر شمّه  عبارت است از این كه شخصی مالی را»گوید:  ق . م می 383چنان است كه مادة 

ضمان قهرري عبرارت اسرت از    « دیگري است به عهده بگیرد و آن نوعی از انتقال دین است.

مسئولیت به انجام امري و یا جبران زیانی كه كسی در اثر عمل خود بره دیگرري وارد آورده   

مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شرود آن  ، چرا كه است

یوسرفی،  ) ق. م( 333شرود )مرادة    گویند. ضمان مؤجّل به فوت ضامن، حال می می را قهري

 .(1383مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

قدرتی كه براي به كرار بسرتن  قرانون یرا حکرم دادگراه از آن اسرتفاده         –الف  :ضمانت اجرا

از قواي سه گانة مملکت است. شود و نیز بدین معنی است اجرا در قوة مجریه كه یکی از  می

العمل قانون در مقابل تخل ف از یک دستور قانونی. مثال قرانون مقررر داشرته كره      عکس –ب 

عاقد باید كبیر و رشید باشد. ضامن اجرایی شرط كبر، بطالن معامله است و ضرامن اجرایری   

رشرید   لة با غیرباشد. یعنی معاملة با صغیر باطل است و معام شرط رشد، عدم نفوش معامله می

 باشرند  نافذ. عدم نفوش و بطالن دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجرا بره معنری دوّم مری    غیر

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

به مالکیت ملکی كه زمین مسرتحدثات و اشرجاري كره در آن كاشرته شرده       :عرصه و اعیان
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لکیرت عرصره و اعیران گفتره     امالک یرا مرالکین داشرته باشرد م     است )اعیانات( كال تعلق به

گویند و حردود   شود البته اگر مالکین متعدد باشند به هر یک از مالکین پالک مشاعی می می

 .(1383)شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي،  باشد مالکیت هر یک مشخ  می

نده )یا ثالثی به نفع او( مالی را اعم مدنی( عقدي كه به موجب آن وام گیر –)فقه  :عقد رهن

دهنده به وثیقه بگذارد و براي وام دهنده یک حرق عینری برر     از منقول یا غیر منقول نزد وام

 .(1333جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، ) دشو آن مال ایجاد می

واقع ساخت و  عقدي است كه می توان عقود معین مانند بیع را تحت عنوان صلن :عقد صلن

همچنین عقود نامعین نیز به همین منعقد كرد. در حقوق اسالمی صلن انواع و اقسرامی دارد  

زاده، بهرام، حقوق  )حسن باشد ولی دو نوع متداول آن، صلن محاباتی و صلن غیر محاباتی می

 .(1384تحلیلی اراضی و امالک، 

هرر یرک از معرامالت. ایرن هردف      )مدنی( هدف نوعی هر یک از متعراملین در   :عل ت معامله

دهند یکسان است. مثالً هرر برایعی    نسبت به تمام اشخاصی كه آن نوع از معامله را انجام می

خواهد به ثمن مبیع دست یابد پس وصول به ثمن مبیع علت اقدام برایع بره    در هر بیعی می

املره اسرت.   معامله است. همچنان كه وصول به مبیع براي هر مشتري عل رت اقردام او بره مع   

جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر،     ) شود استعمال می« جهت»عل ت به این معنی در مقابل 

 .(1333ترمینولوژي حقوق، 

عدم اشراعه در آن، عردم    .2 غیر منقول باشد اعم از خانه، مغازه، زمین و... .1:عناصر تفکیک

اء اشاعه، آن زمرین را  افراز سهم مشاع. مثال دو برادر مالک مشاع قطعه زمینی هستند و با بق

كنند تا به فروش برسانند، قطعات مفروز شده هرم   به قطعاتی به وسیله اداره ثبت قسمت می

فرخری، محمرد، بازشناسری واژگران كلیردي      )جدا كردن سهم مشاع  .3 ماند. مشاع باقی می

 .(1383اصطالحات و مقررات شهرداري، 

امکان نقل آن نیز وجود نردارد ماننرد    كند و آن مالی است كه حركت نمی :غیر منقول شاتی
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اراضی. اراضی تنها فرد غیر منقول شاتی است. مقصود از اراضی تنها سطن زمین نبوده، بلکره  

گرردد )پارسراپور،    هاي زیر زمینی اعم از معادن و سنگ و خاک نیز مری  شامل تمامی قسمت

 .(1383اي از حقوق اموال،  محمدباقر، گزیده

دنی( مالی كه از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن م –)فقه  :غیر منقول

یا مالی كه منقول )قابل انتقال( است ولی به حکم قانون غیر قابل انتقرال باشرد، ماننرد مرال     

منقول كه بر مال غیر منقول نصب شده است از قبیل بخاري دیواري و تابلوهاي ثابت و نیرز  

ستفاده از مال غیر منقول داده شرده باشرد، ماننرد حیوانرات و     مال منقولی كه اختصاص به ا

اشیائی كه مالک آن را به عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسرباب  

یوسفی، مرتضری، فرهنرگ اطالعرات حقروقی در معرامالت      ) ق. م( 13و ادوات زراعت )مادة 

 .(1383امالک، 

اثرر   –الرف   باشرد:  اعات است كه داراي خصوصیات شیل میمدنی( ایقاعی از ایق –)فقه  :فسخ

ده و آن را به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع )در حدود رعقد معیّن یا ایقاع معیّن را از بین ب

گرداند. این اختالف هست كه فسخ از حین وقوع عقد مرؤث ر اسرت )در    امکان و قدرت( بر می

فسخ، ثمرة اختالف در نمائات حادث بین عقد و یا  عقود و به تبع آن در ایقاعات(، یا از حین

 –ب  شود. نظر راجن این است كه فسخ از حین فسخ مؤث ر است. ایقاع و زمان فسخ ظاهر می

اند در  فسخ اختصاص به عقود ندارد. به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طالق نامیده

وسط فسخ باید به وسیلة یرک طررف   برگشت آثار عقد ت –د  حالی كه طالق از ایقاعات است.

عقد باشد و اگر به توافق طرفین این كار بشود، آن را اقاله نامند نه فسخ و اسرم دیگرر اقالره    

انحالل عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دسرت یکری    –قانون مدنی( ه  283تفاسخ است. )مادة 

قهرري و بره حکرم قرانون     از متعاقدین )در عقود( و یا ایقاع كنندگان است. اگر این انحرالل  

قانون مدنی( فسرخ یکری از اسرباب سرقوط تعهّردات       433باشد، آن را انفساخ گویند. )مادة 

براین اسباب سقوط تعهّدات منحصر به آنچه كه  است )مانند انفساخ و طالق و بذل مدت( بنا
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در فسرخ عقرد مسرتمر     Resitiotionاصطالح  قانون مدنی گفته شده، نیست. 233در مادة 

مانند اجاره( به كار رفته )و از حین فسخ مؤث ر است( و همچنین در معنی اقاله هرم بره كرار    )

 براي ابطال یک عمل حقوقی به تصمیم دادگاه به كار رفته است Rescisionمی رود و لغت 

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دیرن و   مدنی( خالص كردن عین –)فقه  :فک رهن

قرانون   33خواه از طریق ابراء داین. ولی اگر مال مورد رهن از طریق مزایرده و اجرراي مرادة    

مفهرومی عرام دارد     Mainteveeثبت فروخته شود این امر مصداق فک رهن نیست. كلمرة  

ترمینولروژي حقروق،   جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر،     ) كه فکّ رهن از مصادیق آن است

1333). 

به معناي فسخ چنانچه گویند معامله  –الف  رود: مدنی( در معانی زیر به كار می –)فقه  :فک

تر است و ایرن تررادف در زیرر     را فک كرد یعنی فسخ كرد ولی اصطالح فسخ افصن و متداول

فرک   نتیجرة عمرل فسرخ را    –ب  خرورد.  مکرر قانون ثبت به چشم مری  33تبصرة دوّم مادة 

 .(1333جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، ) گویند می

یک متن توافقی است بین فروشنده از یک طرف و خریدار از سوي دیگر كه پرس از   :قرارداد

شرود   گردد و منجر به ایجاد تعهد برراي طررفین قررارداد مری     عقد مینانجام مذاكرات رزم م

 .(1383نون برگزاري مناقصات، عیدي زاده، محمد حسین، شرحی بر قا)

قرض، عقدي است كه به موجب آن یکی از طرفین مقداري معیّن از مرال خرود را بره     :قرض

كند كه طرف مزبور مثل آن را از حیرث مقردار و جرنس و وصرف رد      طرف دیگر تملیک می

ه را قررض دهنرد   ق. م( 338الردّ را بدهد. )مرادة   نماید و در صورت تعذ ر ردّ مثل، قیمت یوم

یوسرفی، مرتضری،   ) ق. م( 333و  331گوینرد )مروادّ    مقروض و قرض گیرنده را مقترض می

 .(1383فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

دهرد. ماننرد    )مدنی( نیت كسی كه روي چیزي اعمال مادّي انجرام مری   :قصد تصرف مالکانه
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آن اعمرال مرادّي را صرورت    كسی كه به اعتقاد داشتن مالکیت عین یا منرافع برر آن چیرز،    

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک،  دهد می

قانون رسیدگی به  8)ماده  عبارت است از كوتاهی غیر عمدي در اجراي وظایف اداري :قصور

 .(23/2/1333تخلفات اداري مصوب 

حیرازت مباحرات   وان مثرال  به عنمدنی( تصرف در مالی به قصد تمل ک.  –)فقه  :قصد تمل ک

)یوسرفی،   ق. م( 133باید با قصد تمل ک همراه باشد تا حیازت كننده مالک آنها شود )مرادة  

 .(1383مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

اي است كه غالباً عادي حاكی از توافرق برر واقرع سراختن عقردي در       قولنامه نوشته :قولنامه

ها مشمول مراده   اجراء تخلف از آن پرداخت مبانی است. این توافق مورد صبحتی كه ضمانت

انجرام معاملره را دارنرد ولری      دقانون مدنی است. در مواردي كه خریدار و فروشنده قصر  13

اند و به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یک سند برا نوشرته    مقدمات كار را فراهم نکرده

ینی را با مبلغ مشخصی در مردت معینری بفروشرند و    كنند ملک یا اموال مع عادي توافق می

گویند )اباشري  نامه وعده قرار داد و یا پیش قرار داد را عرفاً به آن قولنامه می بخرند این تعهد

 .(1383، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش قولنامه، فومشی

 شروند  یم محسوب رسمی كارشناسان كانون عضو رسمی كارشناسان كلیه :رسمی كارشناس

 بره  مربروط  قرانونی  ریحره  1 مراده  از) باشرند  مری  كانون نظامات و قانون این مقررات تابع و

 .(انقالب شوراي 1/8/1338 مصوب رسمی كارشناسان كانون استقالل

كند و انجام خدمات موضروع قررارداد    داد را امضا می شخصیتی حقوقی است كه قرار :كارفرما

ماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز كارفرمرا، در حکرم   ن را به مهندس مشاور واگذار می

سررازمان  1334/ 24/3مررورخ  832/133-2333/33نامرره شررماره  كارفرمررا هسررتند )بخررش

 .مدیریت و برنامه ریزي كشور(

كند و آن طررف دیگرر مقیرد بره      طرفی از قرار داد كه به جاي طرف دیگر عمل می :كارگزار
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 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،لیرضازاده، ع )میالنی اعمال اوست

عقدي است كه به موجب آن احدي از طرفین در مقابل طرف دیگر احضرار شخصری    :كفالت

لره   متعهّد را كفیل، شخ  ثالث را مکفرول و طررف دیگرر را مکفرول     كند. ثالثی را تعهّد می

ر صرورت حاضرر كرردن    ( د1 باشرد:  در موارد زیر كفیل بري می .ق. م( 333گویند )مادة  می

( در صرورتی كره مکفرول در موقرع مقررر  شخصراً       2 مکفول به نحوي كه متعهّد شده است.

( در صورتی كه مکفول در موقع به نحوي از انحا از حقی كه مکفرول لره برر او    3 حاضر شود.

( در صرورتی كره حرق    3 ( در صورتی كه مکفول له كفیرل را برري نمایرد.   3 دارد بري شود.

 ق. م( 333( در صورت فوت مکفول. )مادة 3 حوي از انحا به دیگري منتقل شود.مکفول به ن

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

عدة معدودي از اعضاء دولت )غالبا( و یا مركب از اعضراء دولرت و   : )حقوق اداري(كمیسیون 

اداري یا قضائی با یکدیگر همکاري  يكارها هطور اتفاقی یا موقت یا دائم در زمینه غیره كه ب

)جعفرري لنگررودي، محمردجعفر، ترمینولروژي حقروق،      و تبادل نظر كنند و تصمیم بگیرند 

1333). 

هیئتی كه فرآیند تحویل و تحول كار، خدمت یا حقوق از برنده مناقصره   :كمیسیون تحویل

. كمیسیون تحویل گیرد میا برعهده نامه ر )به برنده مزایده( و سایر وظایف مقرر در این آیین

مركب از انباردار )یا نماینده واحد تحویل گیرنرده / تحویرل دهنرده(، نماینرده واحرد تقاضرا       

نامره   آیرین شود، خواهد برود )  كننده و نماینده یا نمایندگانی كه توسط مدیر عامل تعیین می

هیرأت   28/1/1384معامالت شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایرران مصروب   

 .(وزیران

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبرل از   :133كمیسیون ماده 

هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند كره ایرن   

وانره  پرهاي بدون  ناساختم ،كمیسیون به منظور رسیدگی و جلوگیري از عملیات ساختمانی
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مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین شهرداري اعم از آنکه ساختمان در زمرین محصرور یرا     یا

)شرهرداري شریراز، تعراریف و مفراهیم شهرسرازي،      گردد  غیر محصور واقع باشد تشکیل می

1383). 

به منظور رسیدگی به اعتراضات مودیان راجع بره عروارض شرهرداري و     :33كمیسیون ماده 

ختالفررات بررین مررؤدي و شررهرداري در خصرروص تشررخی  میررزان عرروارض رفررع هرگونرره ا

)شرهرداري شریراز، تعراریف و     نمایرد  گیري می تصمیم 33كمیسیونی به نام كمیسیون ماده 

 .(1383مفاهیم شهرسازي، 

تی كه فرآینرد برگرزاري، تعیرین برنرده، اتخراش تصرمیم در       اهی :كمیسیون مناقصه )مزایده(

نامره را برعهرده    ه )مزایده( و سایر وظایف مقرر در ایرن آیرین  خصوص تجدید و یا لغو مناقص

نامه معامالت شركت مادر تخصصی عمران و بهسرازي شرهري ایرران مصروب      آیینگیرد ) می

 .(هیأت وزیران 28/1/1384

تصدیق امضاي زیر اسناد عادي یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی اسرت. البتره    :گواهی امضا

كننرد، مثرل    شوند جنبة رسمیت پیردا نمری   اتر تصدیق امضا میچنین اسنادي كه توسط دف

دانشنامة حقوقی آقاي دكتر لنگرودي چنین مرقروم شرده(.    2جلد  233استشهادیه )در ص 

امضا در لغت به معناي انفاش است و شاتاً طریقت دارد نره موضروعیت. نتیجرة قهرري گرواهی      

كنرد كره    الصردور مری   قضایی، مسرل م  امضا این است كه سند عادي را در نظر مراجع اداري و

)یوسرفی، مرتضری، فرهنرگ اطالعرات حقروقی در       اثبات خالف آن محتاج بره دلیرل اسرت   

 .(1383معامالت امالک، 

هاي متعدد بتروان از   اي باشد كه با تقسیم آن به قسمت گاه مال به گونه هر :مال قابل تقسیم

اي از  )پارسراپور، محمردباقر، گزیرده    هر قسمت استفاده نمود آن را مال قابل تقسریم گوینرد  

 .(1383حقوق اموال، 

عبارت از مالی است كه اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبرات و   :مال مثالی
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 .(1383اي از حقوق اموال،  امثال آن... )پارساپور، محمدباقر، گزیده

نباشد و هر جرزء فرضری از    شود كه شخ  واحد مالک همة آن به مالی گفته می :مال مشاع

پرذیر   آن دو یا چند مالک داشته باشد. اشاعة در منافع و دیون همانند اشاعة در اعیان امکران 

 .(1383اي از حقوق اموال،  است )پارساپور، محمدباقر، گزیده

مدنی( سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مرال   –)فقه  :مال مفروز

)یوسرفی، مرتضری،    شرود  . به مالی كه سابقة اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمیمفروز گویند

 .(1383فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

باب اول از كتاب اول با انواع امروال   قانون مدنی تعریفی از مال ندارد و مسئله مال را در :مال

ر اصطالح حقوقی به چیزي مرال  اي عربی جمع آن اموال است، د آغاز نموده است. مال كلمه

د باشد و براي آن عرضه و تقاضا مطررح بروده و بتروان آن را    تشود كه قابل داد و س گفته می

د ندارد ولو اینکه مورد نیاز انسان باشرد  تبه پول ارزیابی نمود چیزي كه قابلیت براي داد و س

شدت مورد نیراز اسرت،    شود نور خورشید و هوا از چیزهایی است كه به به آن مال گفته نمی

تواند آن را بفروشد و با اینکه مورد نیاز موجودات است و اهمیت حیراتی دارد   ولی كسی نمی

توانند مالرک   باشد افراد می د میتس از نظر اقتصادي ارزش مبادله ندارد. چون مال قابل داد و

 .(1382آن باشند )مدنی، سید جالل الدین، حقوق مدنی، 

قرانون ثبرت    22مالکی كه به موجب سند مالکیت و بره اسرتناد مرادة    )ثبت(  :مالک رسمی

)یوسرفی،   قرانون ثبرت(.   22شود، ولو اینکه در واقع مالرک نباشرد )مرادة     مالک شناخته می

 .(1383مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

رتضری،  یوسرفی، م ) )مدنی( كسی كه در ملک مشاعی سهیم است )رک. اشاعه( :مالک مشاع

 .(1383فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

)تجارت( مالکیت بازرگان نسبت به سرقفلی كه تحت اختیار او است )رک.  :مالکیت سرقفلی

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اصطالحات حقوقی در معامالت امالک،  سرقفلی(
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ند، امرالک مشراع برر دو    مالکیت چند نفر را بر یک ملک مالکیت مشاعی نام :مالکیت مشاع

مشاع غیر قهري،  -2 شود. مشاع قهري، به واسطه ارث قهرا به وراث منتقل می -1 نوع است:

در صورتی كه ملکی توسط چند نفر خریداري و یا مقداري از مالکیت یک ملرک بره وسریله    

 زاده، عبراس ) مالک به یک یا چند نفر دیگر منتقل گردد نوع مالکیت مشاع غیر قهري اسرت 

 .(1384عبدالرضا، كمیسیون ماده صد قانون شهرداري، 

دادي است كه طرفین بر معامله در مورد ملک غیر منقول از آن استفاده می  قرار :مبایعه نامه

كنند. طرفین معامله مورد معامله كه همان مال غیر منقول است، طبرق  شرروط منردرج در    

ماید با تنظریم مبایعره نامره طررفین عقرد      ن مبایعه نامه از روي عقد وارده خرید و فروش می

اند كه بدون حصول مجوز قانونی طرفین بر فسخ آن، به اداره از برین   رزمی را به وجود آورده

و  133ق. م و مرواد   223و  11تروان بره مرواد ده و     ه نامه مری عود براي نفوش عقد مبایر نمی

ام، حقروق تحلیلری اراضری و    زاده، بهرر  )حسرن  قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود 314

 .(1384امالک، 

زاده،  )میالنی كه هر كس با قیمت گران بخردشتن چیزي است در معرض فروش گذا مزایده؛

 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،علیرضا

هرگونه مسئولیت قانونی كه فاقد مشخصات مسئولیت قرراردادي   :مسئولیت خارج از قرارداد

شود. مسئولیت خرارج   از قرارداد )یا مسئولیت غیرقراردادي( نامیده میباشد مسئولیت خارج 

از قرارداد برخالف مسئولیت قراردادي مربوط به نظم عمرومی اسرت و اسرقاط آن از طریرق     

تراضی ممنوع است. در فقه و قانون مدنی مرا مسرئولیت خرارج از قررارداد را ضرمان قهرري       

 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،، علیرضازاده )میالنیم( -ق 333اند )ماده  نامیده

 وي تکفرل  تحت افراد و علیه محکوم نیاز مورد مسکن( الف: از است عبارت :دین مستثنیات

 اثاثیره ( ج. علیره  محکوم شأن با متناسب و نیاز مورد نقلیه وسیله( ب. عرفی شئون رعایت با

 وي تکفرل  تحرت  افراد و خانواده ه،علی محکوم ضروري حوائج رفع براي كه زندگی نیاز مورد
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 مردتی  برراي  وي تکفل تحت افراد و علیه محکوم احتیاج قدر به موجود آشوقه( د. است رزم

 تحقیرق  و علرم  اهرل  براي تحقیقاتی و علمی ابزار و كتب( هر. شود می شخیره آشوقه عرفاً كه

 كره  اشخاصری  سایر و انكشاورز وران، پیشه كسبه، كار ابزار و وسایل( و آنان شأن با متناسب

 آیرین  قرانون  323 مراده ) باشرد  مری  وي تکفل تحت افراد و علیه محکوم معاش امرار وسیله

 .(21/1/1334 مصوب( مدنی امور در) انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی

 –ب  بررداري توسرط مالرک آنهرا اسرت.      اموال غیر منقولی كه مرورد بهرره   –الف  :مستغالت

هراي دولتری    ن اسالمی از دك ان، خانره، آسریاي اشخاصری كره در زمرین     مالیاتی كه در دورا

)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعرات حقروقی    شد دادند گرفته می ساخته بودند و به اجاره می

 .(1383در معامالت امالک، 

رود و در شرف  فقه( اصطالحی است مرادف شركت و به ندرت به كار می –)مدنی  :مشاركت

تباط دو یا چند نفر براي كسب یا كار نماینده دیگر شركا در مشراركت  متروک شدن است ار

 .(1383نامه حقوقی ساخت و ساز،  واژه ،زاده، علیرضا )میالنی هستند

اي بره صرورت مسراوي یرا غیرر       گونه تعریف كرد كره عرده   توان این كلمه مشاع را می :مشاع

به نحوي كره مقردار سرهم هرر     مساوي مشتركاً ملکی را خریده و یا هم شراكت كرده باشند 

كدام از كل ملک مشخ  باشد ولی حد و حدود قسمت مالکیت مشخ  نباشرد. ایرن نروع    

كه كل مالکیت یک ملک مربوط به یرک   گویند و در مقابل زمانی مالکیت را مالکیت مشاع می

اسراس ایرن تعریرف     برر  .لک استادانگ ملک را م آن فرد شش ،گویند نفر باشد اصطالحاً می

 ،یبر دانرگ باشرد كره شرامل انبراري ر      تواند مشاعی یرا شرش   یت مالکیت یک ملک میوضع

 .(1383)شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي،  نگهبانی و... باشند

هایی از سطن زیر بنا است كره بره صرورت     سطوحی از یک قطعه زمین و یا قسمت :مشاعات

زاده، عبدالرضرا،   )عبراس  شرود  مری مشترک به وسیله دو یرا چنرد واحرد مسرکونی اسرتفاده      

 .(1384كمیسیون ماده صد قانون شهرداري، 
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اي است،  )مدنی( عقد رهن را گویند )رک. رهن( رهن اخ  از معامالت وثیقه :معاملة رهنی

شود، ولی عقود دیگري هم موجود دارند كره   زیرا به موجب عقد رهن مالی به وثیقه داده می

)یوسفی، مرتضی، فرهنرگ اطالعرات حقروقی در     شود داده میها مالی به وثیقه  به موجب آن

 .(1383معامالت امالک، 

)مدنی( هدفی كه شخ  به خاطر  آن هدف خود را به نفع دیگرري متعهّرد    :)جهت( معامله

جهرت   قرانون مردنی(.   218 – 213كنرد. )مروادّ    اي مری  سازد و یا به طرور كل ری معاملره    می

 كنرد. برر   حسب اشخاص و اموال هر شخ  فررق مری  معامالتی كه در یک صنف هستند به 

خالف عل ت معامله كه در تمام مصادیق یک صنف واحد است. جهت نامشروع موجب بطرالن  

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک،  معامله است

هی برگ شناسائی است كه پس از تسویه حساب منجر به پرداخت كامرل برد   :مفاصا حساب

مؤدي به شهرداري و یا اثبات عدم بدهی مؤدي )شخ  حقیقی و حقوقی( به شرهرداري در  

بایستی مشخصات  شود و در آن می تاریخ معین براي برهه )مقطع ( زمانی مشخ  صادر می

كامل پرداخت كننده عوارض و منبع عوارض )ملک اموال، كار، خردمات، حقروق و غیرره( و    

زاده،  )عبراس  تراریخ فریش برانکی محرل پرداخرت درج شرود      حسب مورد مبلرغ و شرماره و   

 .(1384قانون شهرداري،  33عبدالرضا، كمیسیون ماده 

كسی كه در عقد قرضی وجه یا مالی از دیگري گرفته كه بعداً مثرل آن را بره او رد    :مقروض

 .(1383كند )یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک، 

زاده، بهرام، حقروق   )حسن کن است یک یا چند نفر مالک داشته باشدكه مم :ملک خصوصی

 .(1384تحلیلی اراضی و امالک، 

شود. منفعرت   منافع جمع منفعت است و آن مالی است كه بتدریج از عین حاصل می :منافع

آید، ماننرد میروة درخرت و     ممکن است در نتیجة تراكم عین به صورت مادي و محسوس در

 .(1383اي از حقوق اموال،  رساپور، محمدباقر، گزیده)پا نتیجة حیوان
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خرید كار یا خدمت به پایین ترین قیمت ممکن )عیردي زاده، محمرد    :مناقصه )معنی عام(

 .(1383حسین، شرحی بر قانون برگزاري مناقصات، 

اد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت نشخصی حقیقی یا حقوقی است كه اس :گر مناقصه

 .(1383)عیدي زاده، محمد حسین، شرحی بر قانون برگزاري مناقصات، كند  می

نامره، مناقصره )مزایرده( را برگرزار      گزار( شركت كه براساس ایرن آیرین   )مزایده :گزار مناقصه

نامه معامالت شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شرهري ایرران مصروب     آییننماید ) می

 .(هیأت وزیران 28/1/1384

كلیره مردارک و اسرناد پیمران شرامل شررایط عمرومی و         –و مدارک پیمان  اسناد :مناقصه

نامه حقروقی سراخت و    واژه ،زاده، علیرضا )میالنی ها و پیمان خصوصی پیمان بخشنامه، نقشه

 .(1383ساز، 

سندي است كه در آن مشخصات اصلی قررار داد، ماننرد مشخصرات دو طررف،      :نامه موافقت

دات دو طرف بیان شده است و باید به امضاي هر دو برسرد  الزحمه و تعه موضوع، مدت، حق

ریرزي   سازمان مدیریت و برنامه 1334/ 24/3مورخ  832/133-2333/33نامه شماره  )بخش

 .كشور(

مجموعه خدمات و اقداماتی اسرت كره طبرق شررح خردمات معرین و در چرارچوب         :نظارت

حمد علی، متن كامل قررارداد  گیرد )فرشادفر، م صالح انجام می مربوطه توسط مهندسین شي

 .(1383هاي عمرانی دولتی و غیردولتی،  در طرح

 بره  ارجراع  كنرد  نقرض  را حکمری  كره  صورتی در شیل موارد در تمیز دیوان :ارجاع بال نقض

 كه صورتی در -اورً. گویند ارجاع بال نقض موارد را موارد این و نمود نخواهد دیگري محکمه

 در -ثانیراً . باشرد  شرده  دعروي  اقامره  حرق  اسرقاط  موجب قانوناً زمان مرور( عرفی موارد در)

 خلل حکم اساس به باشدكه اموري به راجع بلکه نباشد حکم اساس به راجع نقض كه صورتی

 عنروان  بره  شخصری  مجازات بر تالی محکمه از صادر حکم كه درصورتی -ثالثاً. آورد نمی وارد
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 مجرازات  قابرل  اصرالً  و نبوده جرم در داخل قانوناً وقوع فرض بر عمل كه آن حال و بوده جرم

 بره  حکرم  عمرومی  عفرو  اعالن از بعد سیاسی تقصیرات موارد در كه صورتی در -رابعاً. نیست

( 333) و( 333) و( 333) مرواد  مرورد  در -خامسراً . باشرد  شرده  صادر سیاسی مقصر مجازات

 مصروب ( فرري كی دادرسری  آیرین ) جزایری  محاكمرات  مروقتی  قروانین  338 مراده ) كتاب این

33/3/1241). 

ارجرایی است كه منجر بره صردور اجراییره شرده و بره       )حقوق دولتی( اسناد رزم :نیم عشر

شود )مراده   بدهکار یا متعهّد نیز ابالغ گردیده است و از كسی كه اجرا بر علیه اوست اخذ می

 .(1383)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت امالک،  قانون ثبت(313

در لغت به معنی استوار و آنچه كه به آن اعتماد شود و محکم كاري كردن را گوینرد.   :وثیقه

در اصرطالح مرالی اسرت )منقرول یرا       –اصطالحاً در معانی شیرل بره كرار رفتره اسرت: الرف       

گیرنده تحت یکری از صرور قرانونی )از قبیرل رهرن و یرا معاملرة برا حرق           غیرمنقول( كه وام

ستاند كه اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد  گذارد و وام می دهنده می وام استرداد( آن را نزد

یرا بعضراً وصرول كنرد.      كالًوام گیرنده بتواند از محل  فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را 

بودن وثیقه رزم نیست، یعنی ممکن است وثیقه تحق رق پیردا كنرد و مرال مرورد وثیقره در       

شرود در ایرن    ی كه براي تضمین حسن اجراي تعهّد داده میمال –ب  اختیار مالک آن باشد.

صورت این بالفعل و محق قی وجود ندارد ) به عکس رهن و بیع شرط كه باید دین در آنها در 

د را بره  وآیرد و ملکری از خر    نکی در مری احین عقد بالفعل باشد(. مثال: كسی به استخدام بر 

وكیل بالعرزل و وصری بعردالفوت قررار     نک را ادهد و ب عنوان وثیقة حسن اجراي خدمت می

نک شرود،  ادهد تا مثالً سه ماه بعد از ختم خدمت او اگر متوجّه ورود خسارتی از وي به ب می

از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. در اینجا دین بالفعل در حرین اسرتخدام وجرود    

ثبت است و عنوان عام  قانون 33قانون مدنی و مادة  13دلیل صحت این قرارداد مادة  .ندارد

قرانون   33و اجراي این سند وثیقه هم طبرق مرادة    گیرد میمعامله با حق استرداد آن را فرا 
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جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر، ترمینولروژي      اي( ) ثبت خواهد بود. )رک. معامالت وثیقه

 .(1333حقوق، 

داد یرا   اجررا، قررار   مبلغی كه طرفین قرار داد پس از وقوع خسارت ناشی از عردم  :وجه التزام

تأخیر اجراء آن، به موجب توافق خواه ضمن همان قررار داد اصرل باشرد، خرواه بره موجرب       

موافقت مستقل طی در این صورت باید بیش از یروز تخلف متعهرد از متعهرد باشرد، معرین     

، منصور، نحوه عملی تنظریم و  فومشیكند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است )اباشري 

 .(1383ولنامه، نگارش ق

سراارد   مدنی( عقدي است كه به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگري می –)فقه  :ودیعه

گر را مسرتودع یرا امرین     گذار را مودع و ودیعه براي این كه آن را مجّاناً نگهداري نماید ودیعه

مالک، )یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معامالت ا ق . م( 333گویند. )مادة  می

1383). 

. در همین معنی مسرتودع و امرین   گیرد می)مدنی( كسی كه مال غیر را به ودیعه  :گیر ودیعه

)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معرامالت   ق. م ( 333شود )مادة  استعمال می

 .(1383امالک، 

 نایرب  امرري  انجرام  برراي  را دیگر طرف طرفین از یکی آن موجب به كه است عقدي :وكالت

 .(مدنی قانون 333 ماده) نماید می خود

. در همین معنی گذارد می)مدنی( كسی كه مال خود را نزد دیگري به رسم ودیعه  :گذار ویعه

)یوسفی، مرتضی، فرهنگ اطالعات حقوقی در معرامالت امرالک،    شود نیز مودع استعمال می

1383). 

قانون مدنی در تعریف  343ز. مادة تملیک عین بدون عوض و بطور منجّ :مدنی( –)فقه  هبه

عقدي است كه بره موجرب آن یکنفرر مرالی را مجّانرًا بره دیگرري تملیرک         »آن گفته است: 

كند. تملیک كننده را واهب و طرف دیگر را مت هب و مالی را كه مرورد هبره اسرت عرین      می
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موهوبره(   هبه اعم از هدیه است، زیرا در هبه شرط نیست كه مورد آن )عین «موهوبه گویند.

از مکانی به مکان دیگر نقل شود نیز قصد اكرام و تعظیم در آن شود؛ حال آن كه این هر دو 

شرود و   در هدیه شرط است. به همین جهت در مال غیر منقول كلمة هدیره اسرتعمال نمری   

گویند باغ یا خانه را هدیه كرد. هبه به معنی اعم، تملیک مال اسرت بردون عروض؛ ولرو       نمی

ربت به عمل آمرده باشرد   قي تشویق و جبران زحمت كسی باشد )جایزه( یا به قصد اینکه برا

و مت هب فقیر باشد )صدقه( و حت ی وقف هم داخل در ماهیت هبة بره معنری اعرم اسرت. در     

شود ماهیت وقف از آن خارج اسرت   حالی كه در هبة به معنی أخ  كه عین مال منتقل می

جعفرري لنگررودي، محمرد جعفرر،     ) شرود  وارد مری هر چند صدقه و جرایزه و هدیره در آن   

 .(1333ترمینولوژي حقوق، 

مجلرس و مصروبه مرورخ     2/3/1338منظور قانون كار جمهوري اسالمی ایران مصوب  :ق.ک

 .مجمع تشخی  مصلحت نظام 24/8/1334

 باشد. می 14/3/1333منظور قانون تأمین اجتماعی مصوب  :ق.ت.ا

 باشد. می 3/2/1334ی مصوب منظور قانون مسئولیت مدن :ق.م.م

  آزمونآزمون

 ؟. ابالغیه را تعریف نمایید1

 ؟. اسناد قابل معامله را شرح دهید2

 ؟. توقیف اجرایی را شرح دهید3

 ؟. حق انتفاع را شرح دهید3

 ؟. مستثنیات دین را شرح دهید3

 ؟. عقد صلن را شرح دهید3

 ؟. وجه التزام را شرح دهید3
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 ؟. وثیقه را تعریف نمایید8

 ؟مفاصاحساب را شرح دهید .4

 ؟. حضور را تعریف نمایید13
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  دومفصل 

 حقوق شهری در ایران
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 حقوق شهري در ایران 

  اهدافاهداف

 باشد: هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می

 حقوق شهروندي و  حقوق شهري  .1

 درخصوص نظافت معابر عمومی شهر   . وظایف شهرداري3

 . وظایف شهرداري درخصوص حمل و نقل درون شهري  3

 ها   درخصوص بستر و حریم رودخانه. وظایف شهرداري 3
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  حقوق شهري در ایرانحقوق شهري در ایران  ..11--22

اي به برابري و عدالت توجه دارد  از جمله مفاهیم نو پدیدي است كه به طور ویژه ،شهروندي

« شهروندي»اي پیدا كرده است. مقوله  و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه

امعه از كلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند یابد كه همه افراد یک ج وقتی تحقق می

هاي مورد نظر زندگی از حیث اقتصرادي و اجتمراعی دسترسری آسران      و همچنین به فرصت

هراي مختلرف    داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضراي یرک جامعره در حروزه    

راسرتاي اداره بهترر   هرایی را نیرز در    مشاركت دارند و در برابر حقوقی كه دارنرد، مسرئولیت  

گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثري در ارتقراء   جامعه و ایجاد نظم بر عهده می

اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسالم به عنوان یک دین فراگیر كه  شهروندي و ایجاد جامعه

مراعی  به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صرین و شفافی براي روابرط اجت 

توجه نموده است بلکه به چگونگی سراختن   ها انساندارد و نه تنها به كمال معنوي  ها انسان

اي نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقروق شرهروندي در اسرالم توجره بره       جامعه

به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابري بدون توجه به  ها انسانكرامت 

و بیهروده نبرودن زنردگی انسران      هرا  انسران ت قر نگ، پوست و ...، هدفمند نمرودن خل نژاد، ر

 باشد. می

  سیر تاریخی طرح حقوق شهرونديسیر تاریخی طرح حقوق شهروندي  ..11--11--22

م كشرور فرانسره كره     1341م و قانون اساسری   1384 اعالمیه حقوق بشر و شهروندي سال

یزي حاكمیرت  ر اند، در پی اي در تحورت قرن هجدهم به خود اختصاص داده جایگاه برجسته

رونرد.   نقطه عطف به شمار می« شهروندان»به « پادشاه»گیري از  ملی و انتقال قدرت تصمیم

ارتقراء پیردا   « شهروندي»به مقام « رعایا»در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاكمیت، 
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شروند. از   منرد مری   اند و در كنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره كرده

جامعره  »بره  « جامعه اقترداگرا »این رو قرن هیجدهم میالدي نقش غیرقابل انکاري در عبور 

آورد. بعردها در   سر بیرون می« جمهوري سوم فرانسه»كند كه از درون آن  ایفا می« گرا قانون

م فرانسه كه آغاز دوره جمهوري پرنجم فرانسره اسرت، بره      1438مقدمه قانون اساسی سال 

كند. از سوي دیگر، مجمرع عمرومی    اعالم می« حقوق بشر»خود را به طور رسمی پیوستگی 

م اعالمیه حقروق بشرر را پرذیرفت. اعضراي      1438دسامبر  13سازمان ملل متحد در تاریخ 

هاي بنیرادین را   كنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادي 1433شوراي اروپا، چهارم نوامبر 

هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابرر  « میآزادي عمو»تصویب كردند. رفته رفته مفهوم 

در هرم آمیخرت. از دل مفهروم    « حقروق بشرري  »قواي عمومی قد علم كرده و برا مجموعره   

ترري زاده شردند. از جملره آنهرا آزادي سیاسری، آزادي       ترر و فرعری   عناصر كوچک« آزادي»

خرود آزادي در   باشد. گرچره  مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي دینی، آزادي آموزش و ... می

حقروق  »این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه كرد، لیکن این امر مانع از این نشد كه 

 در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.« شهروندي

  ایده حقوق شهرونديایده حقوق شهروندي  ..22--11--22

از آن بهرره  ( مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مردرن  citizenship« )شهروندي»

هاي فکري و سیاسی نیز همواره تالش دارند از زبان شهروندي براي حمایت از  برند. گروه می

را ارزشرمند  « شهروندي»هاي اروپائی بدین دلیل  برداري كنند. لیبرال هاي خود بهره سیاست

نرافع  دهد تا فارغ از هرگونه دخالرت، م  دانند كه با اعطاي حقوق، فضاي رزم را به فرد می می

خود را دنبال كند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهاي حکومتی عمرومی دسرتی   

 داشته باشند.  

شکست كمونیزم كاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب كه در جوامرع نراهمگون و   
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هرا را بره اقتصراد نسربت داد، باعرث شرد ترا بسریاري از          عردالتی  توان همه بی گوناگون، نمی

تجدید نظر كنند. « حقوق شهروندي»و تبع آن « شهروندي»ها در انکار مفهوم  سوسیالیست

چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافرق  « شهروندي»هرچند این اتفاق نظر دارد كه 

بسیار اندكی وجود دارد كه موقعیت شهروندي بایرد متضرمن چره چیرزي باشرد. چره نروع        

بخشد.  را ارتقاء می« حقوق شهروندي»به تبع آن  و« شهروندي»اي به بهترین وجهی  جامعه

، جوامع بشري در سریر تحرولی   «مفهوم حقوق شهروندي»در فقدان یک ایده واحد از دامنه 

اند حداقل حقوق را به عنوان كف مطالبرات حرق شرهروندي باذیرنرد و هرر       خودناگزیر شده

و با گسترش كمی و كیفی  اي به اقتضاء خود تالش كند تا این مطالب را هرچه بیشتر جامعه

 به نقطه مطلوب برساند.

  مفهوم شهرونديمفهوم شهروندي  ..33--11--22

داراي مفهوم و جروهره واقعری باشرد، شرهروندان بایرد برر مبنراي        « شهروندي»براي اینکه 

در ابتردا خرودش یرک    « شرهروندي »گیرند. لرذا   معیارهاي عینی و شفاف مورد قضاوت قرار

« شهروندي»باشد. از این رو  ي براي شهروند میقواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگر

كند و زندگی آنها از پریش   توانائی افراد را براي قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می

 شود.   شان تعیین نمی به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روي یکی از هویت

سرترده درلرت دارد. ایرن    موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گ

پرذیرد و بره او اسرتقالل     كنرد، مری   موقعیت، كمکی را كه یک فرد خاص به آن جامعره مری  

كنرد كره هرر چنرد از نظرر       اي از حقوق انعکاس پیردا مری   دهد. این استقالل در مجموعه می

اند لیکن، همیشره برر پرذیرش كارگرذاري و      هاي مختلف متفاوت ها و مکان محتوي در زمان

 ت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.  فاعلی

كنرد   صرف متمایز مری « تابعیت»كه آن را از « شهروندي»بنابراین، ویژگی كلیدي كلمه 
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در مورد روابط انسانی « شهروندي»وجود یک اخالق مشاركت است. به این لحاظ از آنجا كه 

 تابد.  كار رود برنمیها به  یک تعریف ساده و ایستا را كه براي همه جوامع در همه زمان

توانرد   موقعیتی است كه فرد با برخورداري از آن مری »توان گفت كه شهروندي  لیکن، می

هراي متقابرل و برر     در یک جامعه سیاسی، اخالقی شده و زندگی خود را بر اساس وابسرتگی 

 «.هاي اجتماعی ساماندهی كند اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت

  شهرونديشهروندي  حقوق شهري وحقوق شهري و  ..33--11--22

مجموعه حقوقی است براي اتباع كشرور  « حقوق شهروندي«: »حقوق شهروندي»تعریف  -1

در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب كردن و 

انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوري و مصدق واقع شدن؛ بنرابراین  

 اسی است. واژه مذكور از حقوق سی

در كشور ما مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شرهروندي نیسرت. در واقرع حرق     

حقروق  »شود. بنابراین این تعریرف واقعیرت اسرت كره      شهروندي به اعتبار تابعیت برقرار می

یک مفهوم نسبتاً وسیعی است كه شامل حقوق سیاسری و غیرسیاسری )حقروق    « شهروندي

باشرد. از ایرن    و اجتماعی كه داراي صبغه سیاسی نیستند( میهاي فردي  مندي مدنی و بهره

شامل هر سره نسرل حقروق بشرري كره در سرطن       « حقوق شهروندي»توان گفت كه  رو می

باشند. این سه نسل شامل حقروق مردنی و سیاسری، اقتصرادي و      اند می دكترین مطرح شده

 باشند.   اجتماعی و حقوق همبستگی می

مورد قبرول  « شهروندي»تون حقوقی یک تعریف موسعی از از طرف دیگر، در برخی از م

كسرانی  « شرهروندان »م فرانسره،   1341مطابق قرانون اساسری   »واقع شده است. فی المثل: 

انرد، یرا    هستند كه نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوي و یا از یک پدر خارجی متولد شده

که آنهایی را هم كه در خارج از كشور، اند، بل در خارج از كشور از یک پدر فرانسوي زاده شده
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سال مقیم فرانسه بوده و در اینجرا كرار    3اند و به مدت حداقل  از والدین خارجی متولد شده

 شود.   كنند و یا صاحب امالک هستند و یا همسر فرانسوي دارند شامل می می

آن یرک  كند كه بره موجرب    تري را ارائه می م فرانسه، تعریف وسیع 1343قانون اساسی 

سال سکونت در فرانسه كافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگري نیز پذیرفته شردند.  

آن كسری اسرت كره یرک كرودک را قبرول       « شهروند»به این توضین كه به رغم این قانون، 

كند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی كه توسط هیئرت قانونگرذاري تأییرد     می

 باشند.   شایستگی بشریت را دارا می شوند كه به خوبی می

به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکری  « شهرنشینی»در عصر حاضر، : تعریف حقوق شهري -2

هراي مختلرف در    شود. شهروندان عموماً با سرالیق و انگیرزه   از ضروریات زندگی محسوب می

كرردن اوقرات    اي براي كسب و كار، گروهی براي پر پردازند. عده جامعه شهري به فعالیت می

 هاي فردي و جمعی و ... .  فراغت و گروهی دیگر براي آموختن مهارت

هراي مختلرف    از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گرروه 

اي درآیرد. چره آنکره، در     بایست تحت نظم و قاعده باشد و این روابط اجتماعی می جامعه می

در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابرط برین افرراد حراكم      صورت عدم وجود نظم و ضوابط

 شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.  

ها و نهادهاي عمومی با تعیین و تردوین قواعرد و مقرررات مربوطره، سیاسرت       فلذا، دولت

 اند.   خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته

توان مجموعه قواعدي كه بر روابرط اشرخاص در جامعره     را می« ونديحقوق شهر»اصورً 

كره موضروع آن چگرونگی    « حقوق شرهري »كند تعریف نمود. از این رو،  شهري حکومت می

روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و 

ان به عنوان اصولی بردانیم كره منشرعب از    تو هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می

 حقوق اساسی كشور است.  
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ترین بحث در حیطره حقروق شرهري، آشرنایی شرهروندان برا        اصلی: حقوق شهريمنابع  -3

ترین قانونی كه اصرول اساسری    قوانین و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسی مهم

وابرط برین قرواي مختلرف و     حقوق یرک دولرت در آن تبیرین شرده اسرت و تشرکیالت و ر      

هاي حمرایتی   نماید، متضمن قواعد كلی در خصوص جنبه هاي عمومی و ... را بیان می قدرت

 و پیگیرانه از حقوق شهروندي است. 

رسرد منجملره    همچنین قوانین و مقرراتی كه توسط قوه مقننه وضع و بره تصرویب مری   

ها و  ها، بخشنامه نامه ره مقررات، آیینقانون مدنی، تجارت، مجازات اسالمی، كار، بیمه و بارخ

حتی تصمیمات قضایی كه شهر، شهرنشرینی و شرهروندان را بره نحروي تحرت ترأثیر قررار        

 باشند.   در جامعه شهري می« محیط حقوقی»دهند، دائر مدار و قوام بخش  می

 الف( قوانین و مقررات پیشگیرانه )بازدارنده(:

دار وضع شرده اسرت و هردف آن     مقام صالحیت منظور قوانین و مقرراتی است كه توسط

ها و یرا اقردامات در    پیشگیري از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت

قرانون اساسری جمهروري     14اصل « منع تبعیض»جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص 

اشرند از حقروق مسراوي    مردم ایران از هرر قروم و قبیلره كره ب    »دارد:  اسالمی ایران مقرر می

 «. برخوردارند

دار بره منظرور    ب( قوانین حمایتی: منظور قوانین و مقرراتی است كه توسط مقرام صرالحیت  

هاي اجتمراعی و حمایرت از شرهروندان     ایجاد شرایط مناسب براي توسعه و گسترش فعالیت

داشرته اسرت:    از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقررر  3وضع شده است. به عنوان مثال: بند 

دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي نیل به اهداف مرذكور در اصرل دوم، همره    »

تربیت بدنی رایگان برراي   -2،آموزش و پرورش -1امکانات خود را براي امور زیر به كار برد: 

 «.همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی

هاي اجتمراعی در شرهر و احتمرال برروز      ام فعالیتقوانین تنبیهی: با توجه به ماهیت انجج( 
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حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برراي كنتررل ایرن حروادث )اعرم از وقروع       

را به عنوان یکری از  « قانون مجازات اسالمی»جرائم، شبه جرائم و تخلفات( وضع شده است. 

 توان نام برد. ترین قوانین در این حوزه می اصلی

  هاي متقابل مدیریت شهري و شهروندانهاي متقابل مدیریت شهري و شهروندان  ولیتولیتمسئمسئ  ..33--11--22

 مسئولیت قانونی شهروندان -1

وجود وظیفه در انجام یا خودداري از عملی كه خود این وظیفه ممکن است در اثرر مقرررات   

قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطالع شهروندان از وظیفه و توانائی 

 آیند.   ایط ضروري در تحقق مسئولیت به شمار میآنان در انجام وظیفه از شر

هاي اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبررو بروده اسرت و بردین      فعالیت

ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشرت. لریکن،    شکل، نوع و تنوع این فعالیت

سرت بره اصرل اساسری كره وثیقره       بای هاي شهروندان، ضرورتاً می تا قبل از بررسی مسئولیت

 حقوق شهروندي است اشاره كرد:  

، از نظر لغوي به معناي بیزاري، بیرزار شردن و در   «برائت» الف( اصل برائت شهروندان است:

آزاد برودن انسران از تحمریالت و تکلیفرات و     »عبارتسرت از:  « اصل برائت»اصطالح حقوقی 

كنوانسیون اروپائی حقوق بشرر  « ارتباع زمتعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون ر

هر فردي كه مرورد اتهرامی قررار    »در تعریف اصل برائت اعالم داشته است:  3ماده  2در بند 

 «.  شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد گناه فرض می گیرد، بی

 نیست. ظن نباید تحمیل تعهد كرد كه ظن در شرع حجّت  دبنابراین، به استنا

قرانون   33و همچنرین اصرل   « اَلبَیِنَه  عَلَی الم دَعی وَالیَمینَ عَلی مِرن انکرر  »قاعده فقهی 

اصل برائت است و هیچ كس از نظر قرانون مجررم شرناخته    »دارد:  اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می

 «. شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالن اثبات شود نمی



                                                              

 

 

 

31 

آشنا

يي 

با 

سي

 ستم

ها

ي 

... 

 حقوق شهري در ایران 

ر كس در هر مقامی كه باشد در صورتی مجرم اسرت كره   در نتیجه اصل، برائت است و ه

جرم او با دریل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبرات برسرد و در غیرر ایرن     

 ترین وثیقه براي حفظ حقوق شهروندي است. باشد. این مهم صورت در پناه قانون می

ی است كه در رابطه شامل تمامی اشخاص« مسئولیت مدنی» :شهروندان ب( مسئولیت مدنی

روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن اسرت   هاي با فعالیت

  .وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند در صورت نقض

اصورً، رفتاري كه موجب مسئولیت شهروندان خواهد شرد،   :شهروندان ج( مسئولیت كیفري

آورنرد و مسرئولیت كیفرري     وجرود مری   ههاي فردي دیگران ب براي آزادي ت كهمخاطراتی اس

شخ ، مرتکرب عملری شرود كره قروانین و مقرررات آن را صرریحاً         یابد كه زمانی تحقق می

كرده باشند. بسیاري از این اعمال شهروندان به لحاظ مسرئولیت   ممنوع یا الزام به اجراي آن

  .شود آنها ممکن است جرم تلقی

 مدیریت شهري و حقوق شهروندي . 2

ریزي و مدیریت شهري در سطن  شهري، برنامه از موضوعات مهمی كه در حوزه مطالعات

زندگی شهري و مدیریت شرهري اسرت.    جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهري،

ریزي، همراهنگی،   گذاري، برنامه را شامل فرایندهاي سیاست« مدیریت شهري»چنانچه نظام 

بدانیم و نظام حقوق شرهري را بره مثابره     ندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداريسازما

مدیریت شهري و نیز قانونمدار نمودن وظایف  روند قانونمند كردن فرآیندهاي چندگانه نظام

شهروند محسوب كنریم كره هردف آن بره سرامان       و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداري به

شهروندان است، بره خروبی اهمیرت نقرش و      هاي شهرداري و تكردن زندگی شهري و فعالی

رابطه و نسبت مدیریت شهري و حقروق   جایگاه نظام حقوق شهري در مدیریت شهري و نیز

حلقه پیوند و اتصال نظام مردیریت   شود. در این میان سهم و نقش شهرداري كه مشخ  می

  .شهري و نظام حقوق شهري است، اهمیت خاصی دارد
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 ریرزي شرهري و   ق شهري را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامره اهمیت حقو

 مدیریت شهري و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند كردن زندگی شرهري و سرایر پیامردهاي   

 ریزي و مدیریت شهري جستجو كرد. معمورً مقامرات و مسرئورن   دگرگون كننده در برنامه

 ه مقابله درست و عملی با این مسرائل و مشرکالت  اند ك شهري، با مسائل و مشکالتی مواجه

  .ریزي شده است محلی و شهري منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه

ریرزي شرهري، قرانون     قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قرانون برنامره   ترین مهم

نشرین   یهقانون توسعه شهري، قانون بهسازي شهري، قانون پاكسازي مناطق حاش شهرداري،

  .هاي زیست محیطی دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی شهري، قانون

گیري شهري زمانی موجب جلب منرافع همگرانی و مردیریت     تصمیم بدیهی است فرآیند

هرا از خرود نشران     گیرري  بیشترین مشراركت را در تصرمیم   شهري خواهد شد كه شهروندان

ند كمک شایانی را به مردیریت شرهري و شرهروندان و    رو رو قانونمند كردن این دهند. از این

  .نماید ها می گیري مشاركت در تصمیم

 هاي حقوقی قوانین و مقررات شهرداري چالش .3

مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهاي قرانونی،   با دقت در قانون شهرداري، همچنین

هاي  ان و حوزه فعالیتعملکردي نظام مدیریت شهري ایر در عرصه ها شهردارياجراي قانون 

ها و پیشینه تاریخی در ایرن زمینره    سودمندي از ویژگی ي كشور، شناخت نسبتاًها شهرداري

هاي حقروق اساسری قرانون شرهرداري بره ویرژه در        چالش دهد. ولیکن در اختیار ما قرار می

  :برخی از این موارد عبارتند از .ارتباط با موضوع شهروندي ضروري است

 شهرداري حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و عدم تدقیق .1

شرهري   هراي توسرعه   عدم حضور شهروندان در فرآینرد تهیره، بررسری و تصرویب برنامره      .2

 ...( هاي جامع، تفصیلی و )طرح

 شهروندي هاي فقدان راهکارهاي جلب مشاركت .3
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 فقدان مدیریت واحد شهري . 3

تنگناهراي شرهرداري در عرصره    و  هرا  شرهرداري  هراي قرانون   بدیهی است بررسی چالش

و  هرا  شرهرداري هاي محیطی و پیرامون  چالش هاي عملکردي شهري، چنانچه فارغ از فعالیت

انتزاعی خواهرد برود چررا كره در ایرن عرصره برا         قانون شهرداري در نظر گرفته شود، بسیار

سرهم و   دریلی سر و كار داریم كه هر كردام بره   اي از علل و عوامل و نیروها و حتی منظومه

 .حقوقی دخیل هستند هاي گیري این چالش نوبه خود در شکل

    ضرورت تدوین قانون جامع شهري )شهرداري با نگاه مدرنیزاسیون(ضرورت تدوین قانون جامع شهري )شهرداري با نگاه مدرنیزاسیون(. . 33--11--22

 باشد:   تدوین قانون جدید و به روز كردن قوانین، نیاز همه جوامع )حتی توسعه یافته( می -1

باشرند   ترري مری   شهري نسبتاً كامل امروزه حتی كشورهاي توسعه یافته كه داراي قوانین

انرد. بره عنروان مثرال: در كشرور       نیز در صدد هر چه بهتر به روز كردن قوانین خرود برآمرده  

فرانسه كه قوانین آنها با عنایت به نظام اداري عدم تمركز از مقبولیت بسیار خوبی برخروردار  

 قرار گرفته است. ربط  است، توجه به اصالح قوانین شهري در دستور كار نهادهاي شي

میالدي، براي مدرنیزاسریون نظرام حقروق شرهري      2333مجلس سناي فرانسه در سال 

( یک كار گروه كاري مشخ  تشکیل داده كه یکی از اهداف اصلی ایرن  ها شهرداري)قوانین 

 مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهري اعالم گردیده است. « ساده سازي»ي ركار گروه كا

جملره   ري با تهیه گزارش خود بر چندین جنبه تأكید كررده اسرت، مرن   این كار گروه كا

سرازي   و تالش برراي تکمیرل و غنری    ها شهرداريتالش براي كاهش دعاوي و شکایات علیه 

سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهري از جمله این موارد است. جالب است 

توانرد   ع شهرداري براي كشرور مرا نیرز مری    ها در تدوین نظام حقوق جام بدانیم كه این جنبه

 مصداق داشته باشد. 

 تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود  -2
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امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقرررات در موضروعات واحرد، پیراسرتن قروانین و      

 مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی بره قروانین و مقرررات عراري از تعرارض و     

تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده كاربران و بره ویرژه شرهرداران، قضرات،     

هاي مختلف، مجریان و حتی شرهروندان )كره همگری برا قروانین و       وكال و كارشناسان رشته

 مقررات مختلف سر و كار دارند( تبدیل شده است. 

دالت و احقاق حقوق مرردم و  بدیهی است اجراي قوانین این چنینی، چه بسا به اجراي ع

گرردد بلکره در اشهران     زایری را موجرب مری    شهرداري لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل

 گذارد.   عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جاي می

امروزه اكثر محققان و دست اندر كاران امور شهري و حقوقدانان و مشاورین حقروقی بره   

ترر وصرله و پینره زدن بره قرانون       عدیل و به عبارت معمولاین امر اشعان دارند كه اصالح و ت

 شهرداري، مشکالت شهرهاي ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد كرد.  

الذكر و اصالح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر  عالوه بر قدیمی بودن قانون فوق

یاد شهروندان و مجریان امور قوانین در حوزه شهر و شهرداري است كه موجب سردر گمی ز

 شهري شده است. 

ها با اصالح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکره   این نابسامانی

با عنایت به تجربیات كشورهاي دیگر و با توجه به مددگیري از تجربه چند ده ساله مردیران  

طلبرد كره منطبرق برا      ي را مری اندركاران تدوین یک قانون جامع شرهردار  شهرداري و دست

 باشد. نیازهاي روز می

 (ها شهرداريجامع مدیریت شهري ) محورهاي اساسی در تدوین قانون .3

عبارتسرت از: دسرتیابی بره سراز و      هدف اصلی از تدوین قانون جرامع مردیریت شرهري   

تجرارب  شهرهاي كشور كه تبعاً استفاده از  كارهاي قانونی و كارآمد براي بهبود وضعیت اداره

صد سرال گذشرته و    در یک ها شهرداريقانون  نظران از ارزیابی عملکرد علمی و عملی صاحب
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كمرک بره سرزائی در     توانرد  پیشررفته مری   تغییرات بعدي آن و استفاده از تجارب كشورهاي

تدوین قانون جامع مردیریت شرهري،    تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از

شرهرهاي مختلرف كشرور در     موجب توانا سراختن مردیریت شرهري    تدوین قانونی است كه

هاي جدید و  آوري و فن مواجهه با رویکردها و تحورت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی

هراي   گیري حکومت شکل متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمركززدائی و تکیه بر

مرؤثر برر عملکررد     عوامل و متغیرهايمحلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی 

گرري و   تصردي  مدیریت شهري مانند عوامل برون سازمانی بره خصروص عوامرل حراكمیتی،    

و سرایر   عوامل درون سازمانی ماننرد سراختار داخلری، وظرایف، اختیرارات، منرابع درآمردي       

 )سرایت شرهرداري تهرران    .سرت ها شهرداريدهنده قوانین فعلی حاكم بر  هاي تشکیل مؤلفه

http://www.theran.ir) 

  . ماهیت حقوقی شهرداري. ماهیت حقوقی شهرداري22--22

 گذار شهرداري را از نظر حقوقی به صورت شیل تعریف نموده است. قانون

  شهرداري نهاد عمومی غیردولتیشهرداري نهاد عمومی غیردولتی  ..11--22--22

 14/3/1333شهرداري به استناد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

بررداران عزیرز مرتن     دیده است. جهت آگاهی بهرهبعنوان مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی گر

 گردد. قانون شیالً درج می

 

 (1333تیر  14مصوب ) قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی. 1

واحدهاي سازمانی مشرروحه زیرر و مؤسسرات وابسرته بره آنهرا، مؤسسرات و         –ماده واحده 

حاسربات عمرومی كشرور مصروب     قرانون م  3نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 
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 باشند: می 1333

درصرد سرهام و سررمایه آنهرا      33هاي تابعه آنان مادام كه بریش از   و شركت ها شهرداري. 1

 باشد. ها شهرداريمتعلق به 

 . بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی.2

 . هالل احمر.3

 . كمیته امداد امام.3

 . بنیاد شهید انقالب اسالمی.3

 یاد مسکن انقالب اسالمی.. بن3

 . كمیته ملی المایک ایران.3

 خرداد. 13. بنیاد 8

 . سازمان تبلیغات اسالمی.4

 . سازمان تأمین اجتماعی.13

مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است كه به صرورتی   -1تبصره 

نرد مؤسسره و نهراد    غیر از شركت و براي مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یرک یرا چ  

شود و به نحوي مالکیرت آن متعلرق بره یرک یرا چنرد        عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می

 مرسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومی كه تحت نظر مقرام وریرت    -2تبصره 

 فقیه هستند با اشن معظم له خواهد بود.

  شهرداريشهرداري. شخصیت حقوقی . شخصیت حقوقی 22--22--22

هراي بعردي(    با اصالحیه 11/3/1333)مصوب  ها شهرداريقانون  3شهرداري به استناد ماده 

 باشد. داراي شخصیت حقوقی می
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عنوان بارترین مقام اجرایی در شرهرداري مسرئول برقرراري نظرم و     ه از طرفی شهردار ب

باشرد فلرذا    مری  انضباط اداري، مالی و تنظیم كننده روابط صحین بین كاركنان و شرهروندان 

عنوان مدیر اجرایی تشکیالت شهرداري )شخصیت حقوقی( مسئولیت پاسخگویی ه شهردار ب

 باشد. ي وارده به شهروندان ناشی از شرح وظایف شهرداري میها زیانبه كلیه تخلفات و 

بعلت تعدد وظایف در شهرداري و شفاف نبودن مقررات و وجود ابهامات قانونی دو گونره  

 باشد. ی براي شهردار مترتب میمسئولیت مدن

. مسئولیت شهردار ناشی از عدم اجراي صحین قوانین در شهرداري كه منجر به وارد شدن 1

 گردد. زیان به ارباب رجوع می

علت عردم نظرارت دقیرق برر وظرایف      ه . مسئولیت شهردار ناشی از حوادث و اتفاقات كه ب2

 افتد. شهرداري در سطن شهر اتفاق می

 

 اجراي صحین قوانین در شهرداريعدم ت شهردار ناشی از . مسئولی1

اي از ابهامات در قوانین و یا شفاف نبودن مقررات شهردار گاهراً بره اجبرار     علت وجود پارهه ب

ماده واحده قانون تعیرین وضرعیت    3طور مثال در تبصره ه بایستی اقداماتی را انجام بدهد. ب

قید گردیرده، متقاضریان    24/8/1333مصوب  ها شهرداريهاي دولتی و  امالک واقع در طرح

% ملرک خرود را بره    23براي استفاده از مزایاي ورود به محدوده توسعه و عمران بایستی ترا  

باشد كه در هیچ یرک از قروانین محردوده     شهرداري رایگان تحویل نمایند. این درصورتی می

گردیده اسرت. )البتره   توسعه و عمران تعریف نشده و مرجع تصویب كننده آن نیز مشخ  ن

ها و حریم شهر مصوب مشکل حل گردیده است(. از طرفری   با تصویب قانون تعاریف محدوده

% حریق 3طور مثال: در قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول عوارض ه شفاف نبودن قوانین ب

رغرم   باشرد. علری   گردیده شفاف نمی صورت مستقیم وصول میه ب ها شهرداريكه قبالً توسط 

علرت عردم شرفاف    ه هنوز هم بر  1/3/1383 فوقذشت زمان زیادي از اجرایی شدن قانون گ
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 باشد. صورت دقیق مشخ  نمیه بودن تکلیف عوارض فوق بن

 

برر وظرایف   علت عدم نظارت دقیرق  ه كه ب). مسئولیت شهردار ناشی از حوادث و اتفاقات2

 (افتد شهرداري در سطن شهر اتفاق می

 وسرازي محریط،    و مال مردم در قوانین مختلفی تأكید برر ایمرن   گذار براي حفظ جان قانون

 ،طور مثال براي حفظ جان مردم از ریزش دیوارهراي شکسرته  ه ب اماكن عمومی نموده است.

صورت مداوم از معابر عمومی بازدید و در صورتی كه دیرواري  ه شهرداري را مکلف نموده تا ب

عردم تررمیم توسرط نیروهراي شرهرداري      خطري باشد، بایستی به مالک تذكر و در صرورت  

( 11/3/1333مصروب   ها شهرداريقانون  33ماده  13نسبت به تخریب آن اقدام نماید. )بند 

ها و بناهاي احرداثی در سرطن محردود و     سازي ساختمان یا شهرداري مسئول مستقیم ایمن

باشرد  حریم شهر را دارد و در صورتی كه هر بنایی بدون رعایرت اصرول فنری احرداث شرده      

بایستی از ادامه كار جلوگیري و مراتب را به مرجرع صرالحه )كمیسریون مراده صرد( ارجراع       

اینکه شهرداري مسرئول   همچنین .(11/3/1333مصوب  ها شهردارينماید. )ماده صد قانون 

 تردد آسیبی نبیند.در هنگام باشد تا شهروندان  ها می ترمیم آسفالت خیابان

ي در هر دو مرورد مسرئولیت مسرتقیم دارد ترا در برابرر      با توجه به عرایض فوق شهردار

صرالح و   ي وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی پاسخگو باشد. و برابر رأي مقامرات شي ها زیان

 قضایی نسبت به جبران زیان وارده اقدام نماید.

پرداخت زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی برا   يبرا ها شهرداريدر سنوات گذشته 

اي مواجه بودند. منجمله اینکه مقامات قضایی در اكثر اوقات شخ  شرهردار   دهعم مشکالت

نمود و شروراي اسرالمی شرهر نیرز      و یا پرسنل را جریمه و یا مسئول پرداخت زیان اعالم می

كررد كره ایرن امرر در انگیرزه       براي پرداخت جریمه و یا زیان وارده مجوز پرداخت صادر نمی

 وجود آورده بود. هب ادامه كار پرسنل تأثیر منفی
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هاي بیمه انواع اقسرام بیمره ارایره گردیرده،      هاي اخیر توسط شركت خوشبختانه در سال

را برراي پرداخرت    هرا  شرهرداري مدنی كه تا حدود زیادي مشرکالت  منجمله بیمه مسئولیت 

)برراي شرهردار و پرسرنل( را     زیان حاصله از آراء صادره محاكم درخصوص وظایف شهرداري

 است. حل نموده

  وظایف شهرداريوظایف شهرداري  ..33--22

هاي بعدي( وظرایف   با اصالحیه 11/3/1333قانون شهرداري )مصوب  33گذار در ماده  قانون

خاصی را براي شهرداري منظور نموده است. اما عالوه بر آن بره اسرتناد دیگرر مفراد قرانون      

شرهرداري  چنین در قوانین دیگر ادارات و نهادهاي دولتی نیز وظرایفی برراي    شهرداري و هم

 تصویب گردیده است.

با توجه به اهمیت موضوع و با توجه بره محردودیت صرفحات كتراب ابتردا اهرم وظرایف        

قانون شهرداري تشررین سراس وظرایف شرهرداري در دیگرر قروانین        33شهرداري در ماده 

 توضین داده خواهد شد.

  قانون شهرداريقانون شهرداري  3333وظایف شهرداري در ماده وظایف شهرداري در ماده   ..11--33--22

قانون شهرداري منظور نموده كه اهرم آنران شیرالً     33ددي را در ماده گذار وظایف متع قانون

 گردد. درج می

 

 

 

هاي عمومی و مجاري آب و  ها و باغ ها و میدان ها و كوچه : ایجاد خیابان33. بند یک ماده 1

 توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
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هرا و   عرابر و كوچره  قانون شهرداري درخصروص ایجراد م   33اولین وظیفه شهرداري در ماده 

 باشد. باشد. پیش نیاز ارایه تمام خدمات شهري اجراي بند یک می ها و .... می میدان

گذار با تصویب ماده یرک تأكیردي برر وظیفره مهرم       در قانون نوسازي و عمران نیز قانون

 شهرداري داشته است.

احرداث و  هاي شرهري و   ماده یک: نوسازي وعمران واصالحات اساسی و تأمین نیازمندي

هرا و حفرظ و    هرا( و میردان   هرا )توقفگراه   هرا و پاركینرگ   اصالح و توسعه معابر و ایجاد پارک

هاي عمومی موجرود و ترأمین سرایر تأسیسرات مرورد نیراز عمرومی و         نگهداري پاركها و باغ

مراقبررت در رشررد متناسررب و مرروزون شررهرها از وظررایف اساسرری      نوسررازي محررالت و 

هراي اساسری و    در اجراي وظایف مذكور مکلف به تهیه برنامهها  هاست و شهرداري شهرداري

 هاي جامع هستند   نقشه

 باشد. شرح شیل می هب تصویب گردیده اند 33ماده  بند یکدیگر قوانینی كه مرتبط با 

 

 ریحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها. 

 شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 1334خرداد  3مصوب 

رویره درختران،    به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلروگیري از قطرع بری    -1ماده 

هائی كه به صرورت   ها، باغات ومحل ها و پارک راه قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگ

 باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.

اده پرس از تهیره توسرط شرهرداري و تصرویب      ضوابط مربوط به چگونگی اجراي این مر 

 شوراي شهر قابل اجراء است. 

سرال   ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفنرد ظررف مردت یرک     شهرداري -2ماده 

هاي مشمول این قانون  اي شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل شناسنامه

قابرل تجدیرد و سرند اجرراي ایرن قرانون        سال یکبرار  3را تنظیم كنند و این شناسنامه هر 
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 باشد. می

هرا را پرس از    هرا و پرارک   راه ها مکلفند درختان معابر، میادین، برزرگ  شهرداري –تبصره 

 تنظیم مشخصات آنان پالک كوبی كنند.

ها برحسب مورد مری تواننرد برراي تنظریم یرا تطبیرق بررگ         مأموران شهرداري -3ماده 

هراي   نامره و نماینردگی دادسرتانی وارد محرل     شتن معرفری شناسائی درختان با  در دست دا

 مشمول این قانون بشوند.

تنظریم و ابرالغ    2از تاریخ اجراي این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده  -3ماده 

شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجرازه از شرهرداري   

 طبق مقررات و ضوابط مربوط.

هراي كسرب و پیشره و تجرارت كره       اراضی مشجر و اماكن مسرکونی و محرل   -1تبصره 

 مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.

ترر از پانصرد مترر مربرع برا رعایرت مقرررات         تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگ

ه بره هرر مسراحت كره باشرد      شهرسازي مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شد

 بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.

هاي ساختمانی كه براساس طرح جامع و یا هرادي شرهرها از طررف     در پروانه -2تبصره 

شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان باید قطرع شرود تعیرین و قیرد      ها صادر می شهرداري

 خواهد شد.

ت پروانه و قطع درخت ظرف مردت منردرج در پروانره بردون     در صورتی كه پس از دریاف

هاي مقرر درایرن قرانون خواهرد     عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات

 شد.

هائی كه به صورت باغ شرناخته شروند مکلفنرد بره ازاي      مالکین باغات و محل -3تبصره 

شود به تعداد دو برابرر در همران    هائی كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر می درخت
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هراي   محل و یا هر محلی كه شهرداري تعیین خواهرد كررد برطبرق ضروابط و دسرتورالعمل     

 موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

هراي   هرا و پرارک   راه كاشت و حفاظت و آبیاري درختان معابر، میادین، برزرگ  -3تبصره 

 ها می باشد. عمومی از اهم وظایف شهرداري

جانشین ساختن و قطرع درختران كره     –ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن  -3ماده 

هرا و باغرات و مروارد دیگرر دارد بره موجرب        ها، قلمسرتان  برداري از نهالستان مالزمه  با بهره

 هاي اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید. نامه آئین

مرتکب قطع و یا موجبرات از  هر كس عالماً و عامداً و برخالف مقررات این قانون  -3ماده 

بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سره سرال و پرداخرت    

صرد   جزاي نقدي بر حسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال ترا یرک  

 هزار ریال محکوم خواهد شد.

د كه براغی را از برین   در صورتی كه قطع درخت از طرف مالکین به نحوي باش -1تبصره 

سازي استفاده كند همه زمین به نفع شرهرداري   ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه

 رسد. شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می ضبط می

هاي مذكور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزاي نقردي نبروده    مجازات -2تبصره 

 پژوهش خواهد بود. و احکام صادره فقط قابل

هاي مأمور اجرراي ایرن قرانون كره قرباًل  برا وظرایف         گزارش مأموران شهرداري -3ماده 

 اند به منزله گزارش ضابطین دادگستري است. ضابطین دادگستري آشنا شده

هر كس اعم از مأموران مجري این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مرذكور   -8ماده 

خالف حقیقت به كسی نسبت دهد و یا گرزارش خرالف واقرع بدهرد بره      در این قانون را به 

شرود مگرر اینکره در قروانین جزائری مجرازات        مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم مری 

 بینی شده باشد كه در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. شدیدتري پیش
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 در این مورد نیز رزم الرعایه است. 3مقررات تبصره شیل ماده 

هرا و   تنظیف و نگاهداري و تسطین معرابر و انهرار عمرومی و مجراري آب     ) 3. بند دو ماده2

 (ها و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه فاضالب

تنظیف و حفظ و نگهرداري معرابر و انهرار عمرومی داخرل شرهر هرم چنران از وظرایف          

هراي آب و فاضرالب مصروب     قانون تشرکیل شرركت   1 باشد اما به استناد ماده شهرداري می

: ایجاد 1باشد. )ماده  هاي آب و فاضالب می آوري فاضالب با شركت توزیع آب و جمع 1334

آوري و انتقال و تصرفیه   برداري تأسیسات مربوط به توزیع آب شهري و همچنین جمع و بهره

نرام   ههده شركت مستقلی بفاضالب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهاي هر استان به ع

شركت آب و فاضالب استان خواهرد برود كره توسرط وزارت نیررو تشرکیل خواهرد شرد( و         

 11نامه مربوط بره طررز اجرراي مراده      آئین 3همچنین تأمین روشنایی معابر به استناد ماده 

شرح  هب 13/13/1333قانون برق ایران و نحوه تأسیس و تعیین هزینه روشنایی معابر مصوب 

 باشد. ل میشی

نامه توسعه روشنایی هر شهر باید بر اساس یک طررح   از تاریخ تصویب این آیین -3ماده 

جامع روشنایی و با توجه به امکانرات مرالی مؤسسرات بررق از نظرر درآمردهاي مربروط بره         

گیرد. طرح جامع روشنایی مراحل تشکیل آن باید با توجه به طررح   روشنایی معابر انجام می

نامره تهیره شرود و بره      شهر و رعایت ضوابط و معیارهاي منردرج در ایرن آیرین   شبکه توزیع 

تصویب شهردار و نیز مؤسسه برق مربوطه برسد و در صورت بروز اختالف نظر، تصمیمی كه 

 وزارت كشوراتخاش خواهد نمود مالک عمل قرار خواهد گرفت.

غیرمجراز آنهرا و    روهرا و اسرتفاده   تبصره یک بند دو: سد معبرر عمرومی و اشرغال پیراده    

هاي عمومی براي كسب و سکنی و یا هر عنوان دیگري ممنوع است  ها و باغ ها و پارک میدان

و شهرداري مکلف است از آن جلوگیري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و امراكن  

 هاي مصروب قبرل از تصرویب    مذكور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام كند. در مورد دكه
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این قانون شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان ایرن قبیرل   

نسربت بره جبرران     33ها ادعاي خسارتی داشته باشند با نظر كمیسریون مقررردر مراده     دكه

هرایی در   خسارت آنها اقدام كنند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه

شهرداري موظف است رأساً و وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل معابر عمومی كنند 

گونره خسرارتی نخواهنرد     ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هریچ  دكه

 داشت.

هراي آب و   ماده دو هم اكنرون بره اسرتناد قروانین تشرکیل شرركت       3و تبصره  2تبصره 

ون تأسیس سازمان برق ایرران از وظرایف شرهرداري    فاضالب و قانون توزیع عادرنه آب و قان

 اند. حذف شده

هاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخاله و  ماده دو: شهرداري مکلف است محل 3تبصره 

فضورت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالب و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطالع 

از محدوده شهر تعیین شود و محرل تأسریس   هاي تخلیه زباله باید خارج  عموم برساند محل

 كارخانجات تبدیل زباله به كود به تشخی  شهرداري خواهد بود.

عهرده    هفوق بر  3رغم متن تبصره  آوري زباله در داخل شهرها علی با توجه به اینکه جمع

توانستند زباله خرود را بره خرارج از شرهر انتقرال       شهرداري نبوده ركن عمالً شهروندان نمی

گردیرد.   هاي تعیین شده می آوري زباله و حمل آن به محل ند و شهرداري مجبور به جمعده

 1383گذار با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سرال   به منظور رفاه حال شهروندان قانون

آوري زباله و همچنین مدیریت پسماندها را تصویب نمود كه شیالً مرواد مررتبط    مشکل جمع

 گردد.   درج می

: مدیریت اجرایی كلیه پسماندهاي غیر از صنعتی و ویژه در شرهرها و روسرتاها و   3ماده 

هرا و   ها و در خرارج از حروزه و وظرایف شرهرداري     ها و دهیاري حریم آنها به عهده شهرداري

باشد. مدیریت اجرایری پسرماندهاي صرنعتی و ویرژه بره       ها می ها به عهده بخشداري دهیاري
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هرا،   عهرده شرهرداري  ه در صورت تبدیل آن به پسماند عادي بر  عهده تولیدكننده خواهد بود

 ها خواهد بود. ها و بخشداري دهیاري

  آوري، توانند تمام یا بخشی از عملیرات مربروط بره جمرع     هاي اجرایی می تبصره: مدیریت

 جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

هاي مدیریت پسرماند را از تولیدكننرده پسرماند     اند هزینهتو مدیریت اجرایی می -8ماده 

اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسالمی بر حسب نروع پسرماند    تعرفه

هراي مردیریت پسرماند نمایرد. )قرانون       شود دریافت نموده و فقرط صررف هزینره    تعیین می

 (23/2/383مدیریت پسماندها مصوب 

بت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روي اجنراس و اجرراي   مراق) 33. بند سه ماده 3

برار و مرواد مرورد احتیراج عمرومی و       و تصمیمات انجمن نسبت به ارزانری و فراوانری خروار   

 (جلوگیري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها

هرا   با تصویب قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی این بند از وظرایف شرهرداري  

 ذف گردیده است.ح

مؤسسات  مراقبت از امور بهداشت ساكنین شهر و تشریک مساعی با ) 33. بند چهار ماده 3

 (كوبی و تلقین واكسن و غیره براي جلوگیري از امراض ساریه وزارت بهداشت در آبله

نامره بهداشرت محریط مصروب      وظایف شهرداري در قسمت امور بهداشت به استناد آیین

دیده ركن وظیفه شهرداري درمراقبرت از بهداشرت سراكنین شرهر در     حذف گر 1331سال 

هراي شرهري همچنرین     حدود وظایف مندرج در قانون پسماندها از قبیل حمل و دفع زبالره 

 باشد. ها می عهده شهرداريه تنظیف معابر و توسعه فضاي سبز شهري كماكان ب

باشرد. وزارت   مری هر اقدامی كه تهدیدي براي بهداشت عمرومی شرناخته شرود ممنروع     

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخی  هر مورد از مرواردي كره در   

باشد رأساً اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجرع   حیطه وظایف وزارت می
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شیربط جهت انجام اقدامات قانونی فوري اعالم نماید. متخلفان از مقرررات بهداشرت عمرومی    

نامرره بهداشررت محرریط مصرروب  آئررین 2پیگرررد قررانونی قرررار خواهنررد گرفررت )مرراده تحررت 

23/3/1331) 

جلوگیري از گردایی و واداشرتن گردایان بره كرار و توسرعه آمروزش         ) 33 . بند پنج ماده 3

 (عمومی و غیره

آوري گدایان با نیروي انتظامی و بهزیستی همکراري رزم را   كنون شهرداري در جمعاهم 

خصوص ایجاد كار بایستی توسط وزارت كرار و برراي آمروزش عمرومی از طریرق      دارد اما در

هاي جمعی بخصوص رسانه ملی اقدامات عاجلی صورت پذیرد. ضمناً به استناد مصروبه   رسانه

شرح شیل براي شهرداري مشرخ  گردیرده   ه شورایعالی ادراي وظایفی ب 13/2/1383مورخ 

 است.

آوري و تحویل افراد موضوع این مصوبه  جمع شهرداري موظف است نسبت به شناسایی و

به مجتمع اردوگاهی اقدام نماید. نیروي انتظامی در این مورد همکاري رزم را برا شرهرداري   

گرري و   مصروبه شرورایعالی اداري درخصروص مبرارزه باتکردي      3به عمل خواهد آورد )ماده 

 (13/2/1383سرپرست مصوب  آوري، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بی جمع

قانون تعلیمات اجباري تأسیس مؤسسرات   8اجراي تبصره یک ماده  ) 33. بند شش ماده 3

فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگراه و  

سروادي و   هراي مبرارزه برا بری     بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارسرتان و كتابخانره و كرالس   

باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنرین كمرک بره ایرن      كودكستان و

هاي  آهنگی و كمک به انجمن قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش

هرا و   خانه و مدرسه و اردوي كار شهرداري در این قبیل مروارد هرم چنرین در مرورد حروزه     

ن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بره خرود برا حفرظ     هاي فرهنگی و زندان با تصویب انجم خانه

مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و اسرتفاده بره اختیرار مؤسسرات     
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 .(مربوط خواهد گذاشت

قسمت عمده وظایف این بند حسب مورد به وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی، 

می، سازمان تربیت بدنی و وزارت كار و امرور  نهضت سوادآموزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

 اجتماعی واگذار شده است.

 گردد. درخصوص واگذاري اراضی یادآوري می 3در قسمت اخیر بند 

. واگذاري انحصارًا اختصراص بره واگرذاري زمرین و ابنیره دارد و نسربت بره امروال دیگرر          1

 شهرداري قابل تسر ي نیست.

باشد یعنی زمرین در قالرب قرراردادي در اختیرار      یت می. این واگذاري در قالب حفظ مالک2

برداري از آن را دارند لکرن ملرک    هاي قید شده گذاشته شده و فقط حق بهره ادارات و ارگان

قرانون مردنی حرق انتفراع      33نام شهرداري خواهد بود. درحقیقت موضوع در قالب مراده  ه ب

تواند از سالی كه عرین   شخ  می باشد. حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن می

 آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد استفاده كند.

حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بر ) 33ماده  3. بند 3

 (علیه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص علیه شهرداري

یه شرهرداري از آثرار شخصریت    اقامه دعوي بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عل

گیرد و اشرخاص حقیقری    حقوقی شهرداري است كه اقامه دعاوي به نام شهرداري صورت می

 پردازند. به نمایندگی از شخ  حقوقی شهرداري به دفاع می

چنرین امروال    یکی از وظایف مهم شهردارو شهرداري حفظ اموال منقول و غیرمنقول هم

ها مصروب   هاي شهرداري نامه شد كه این موضوع در آئینبا اختصاصی و عمومی شهرداري می

 شرح شیل قید گردیده است.ه ب 1333

شرود: امروال    ها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می اموال شهرداري -33ماده 

اختصاصی و اموال عمومی: اموال اختصاصی شهرداري اموالی است كه شهرداري حق تصررف  
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 را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. مالکانه نسبت به آنها

اموال عمومی شهرداري اموالی است كه متعلرق بره شرهر بروده و برراي اسرتفاده عمروم        

هرا، سریل    هرا، گورسرتان   هرا، میرادین، پرل    اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابران 

اشرجار اعرم از اشرجاري كره      برگردان جاري آب و فاضل آب و متعلقات آنها، انهرار عمرومی،   

كراري   كراري، گرل   شهرداري یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن

 امثال آن.

حفاظت از اموال عمومی شهرداري و آماده و مهیرا سراختن آن برراي اسرتفاده      -33ماده 

در  عموم و جلوگیري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بره عهرده شرهرداري اسرت و    

صورتی كه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوي تغییر حالرت و موقعیرت دهرد كره قابلیرت      

استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخی  انجمن شهر جزء اموال اختصاصری شرهرداري   

 شود. منظور و محسوب می

شهرداري مکلف است كلیه امروال غیرمنقرول اختصاصری شرهرداري را طبرق       -33ماده 

 مالک به ثبت برساند.مقررات ثبت ا

طرز نگاهداري و حفظ و حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصی و عمومی و  -38ماده 

هاي امروال و بازدیرد مسرتمر و اسرتفاده صرحین از آنهرا و نحروه         ثبت آنها در دفاتر و كارت

محاسبه استهالک و نگاهداري حساب موجودي اموال به موجب دستورالعملی كه به وسریله  

مرالی    نامره  كشور تصویب و ابالغ خواهد شرد مقررر خواهرد گردیرد )مروادي از آئرین       وزارت

 هاي بعدي( كمیسیون مشترک كشور و مجلس با اصالحیه 12/3/1333ها مصوب  شهرداري

برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تفریرغ بودجره    ) 33 ماده  8. بند 8

ه ساختمانی و اجراي آن پس از تصویب انجمن شرهر، یرک   شهرداري و تنظیم پیشنهاد برنام

نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرمانردار یرا بخشردار بره وزارت كشرور      

 (شود ارسال می
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بررداران از مفراد اصرلی     با توجه به اهمیت موضوع مفاد بند فوق و همچنین آگاهی بهرره 

 گردد. درج می 1333ها مصوب  لی شهردارينامه ما قانون شیالً مواد مرتبط از آئین

بودجه سارنه شهرداري عبارت است از یک برنامه جامع مالی كره در آن كلیره    -23ماده 

ها و اقداماتی كه باید در طی سال مالی انجام شود همراه با بررآورد مبلرغ و    خدمات و فعالیت

شرود و پرس از    بینری مری   یشمیزان مخارج و درآمدهاي رزم براي تأمین هزینه انجام آنها پ

 تصویب انجمن شهر قابل اجرا است.

اردیبهشت سال بعد خواهد برود و تعهرداتی    13دوره عمل بودجه هر سال تا  – 23ماده 

كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمرل بودجره از محرل اعتبرار     

 مربوط قابل پرداخت است.

هراي مختلرف و    ها و وظایف و فعالیرت  ها باید بر اساس برنامه بودجه شهرداري -23ماده 

هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک 

ها و انطباق بودجه با برنامره و همچنرین طررز بررآورد درآمرد و هزینره بره         وظایف و فعالیت

 وزارت كشور تصویب و ابالغ خواهد شد. موجب دستورالعملی خواهد بود كه به وسیله

مسئولیت تنظیم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجرراي آن و همچنرین    -23ماده 

تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است )مدیر امرور مرالی یرا رئریس     

ر به هرر  حسابداري بسته به وضع تشکیالت شهرداري( و واگذاري این وظیفه از طرف شهردا

 یک از مأمورین دیگر شهرداري رفع مسئولیت نخواهد كرد.

شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با اسرتفاده  

اي سره روز   قانون شهرداري به او تفویض شده حداقل هفتره  38از اختیاري كه بر طبق ماده 

یز در جلسات حضور یافته توضیحات رزم را تقاضاي تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود ن

 درباره اقالم مندرج در آن بدهد.

موعد تصویب نهائی بودجره سرالیانه بره وسریله انجمرن شرهر و ابرالغ آن بره          -23ماده 
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باشد و در صرورتی كره    قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل می 33شهرداري طبق ماده 

قانونی خود در این مورد عمل نکند شرهردار موظرف   انجمن در رأس موعد مذكور به وظیفه 

است مراتب را به استاندار یا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطالع دهد تا 

 ( اصالحی قانون شهرداري اقدامات رزم معمول گردد.31بر طبق ماده )

واد هزینره یرا   تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هرر یرک از مر    شهردار می -28ماده 

هاي داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوي كره از اعتبرار    فعالیت

هرا مصروب    نامره مرالی شرهرداري    كلی مصوب براي آن وظیفه تجاوز نشود. )موادي از آئرین 

 هاي بعدي( كمیسیون مشترک كشور و مجلس با اصالحیه 12/3/1333

امالت شهرداري اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول انجام مع ) 33ماده  4. بند 4

و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صررفه و مقرررات   

 (بینی شده در این قانون ها پیش نامه مالی شهرداري آیین

نظرارت   یکی از نکات مهم وظایف شهردار انجام دقیق معامالت در شهرداري و همچنرین 

كامل از ابتدا شروع معامله تا پایان كار یعنی پرداخرت وجره و تحویرل كرار یرا خردمات بره        

 باشد. شهرداري می

قانون تشکیالت وظایف و انتخابرات شروراهاي اسرالمی     33ماده  13در همین راستا بند 

با اصالحات بعردي نیرز تأكیردي برر اهمیرت       1/3/1333كشور و انتخابات شهرداران مصوب 

وع دارد )متن قانون در آخر فصل درج گردیده است( با توجه به اهمیت موضوع مروادي  موض

 گردد. ها مرتبط با معامالت شیالً درج می نامه مالی شهرداري از آیین

  ((هاي بعديهاي بعدي  با اصالحیهبا اصالحیه  13331333تیر تیر   1212مصوب مصوب ))  نامه مالی شهرداري هانامه مالی شهرداري ها  آئینآئینمفادي از مفادي از 

كسی كره وظیفره مرذكور كتبراً از طررف       در مورد معامالت جزئی متصدي خرید یا -2ماده 

شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهاي جنس یا اجرت كرار مرورد معاملره را بره نحرو      
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 ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت كتبی مقامات زیر اقدام نماید:

 وافقت شهردار.میلیون ریال است م 13ی كه در آمد سارنه آنها تا یها يردر شهردا (الف

میلیرون ریرال اسرت     33میلیون ریال ترا   13ی كه در آمد سارنه آنها از یها در شهرداري (ب

 موافقت متصدي امور مالی.

میلیون ریال بیشتر اسرت موافقرت رئریس     33ی كه درآمد سارنه آنها از یها در شهرداري (ج

 كارپردازي.

متصدي خریرد و همچنرین آدرس و   شكر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت  -1تبصره 

 مشخصات كامل فروشنده جنس یا انجام دهنده كار در شیل سند ضروري است.

تواند به موجب ابالغ كتبی انجام بعضی از انواع معرامالت جزئری را    شهردار می -2تبصره 

كه در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدي امور مالی یا رئیس كارپردازي داده شده است 

وكول به موافقت كتبی خود نماید و یا اختیار رئیس كارپردازي را به متصدي امور مرالی یرا   م

 رئیس حسابداري شهرداري واگذار كند.

در مورد معامالت متوسط متصدي خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان كار  -3ماده 

عیین و تصررین نروع و   دهندگان كار از هر یک جداگانه استعالم كتبی كه مشعر  بررت  یا انجام

مشخصات كامل جنس یا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرایط معاملره و مردت تحویرل    

باشد اخذ و فروشنده كار یا انجام دهنده كار باید حداقل بهاي ممکنه را ضمن تعیین مردت  

 و نشانی دقیق خود در برگ استعالم بها شكر و یا قید تاریخ امضاء نمروده و متصردي خریرد   

 صحت مندرجات آن را گواهی نماید.  

 –انجام معامله پس از موافقت كمیسیون معامالت مركب از شهردار یا معاون شرهرداري   

متصدي امور مالی و یک نفر از رؤساي واحدها یا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسرب كرار و   

و یرا برا اكثریرت دو    به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات كمیسیون به اتفاق آراء 

رأي موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود كره شرهردار یرا معراون او یکری از آن دو نفرر       
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 باشد.

میلیرون ریرال بیشرتر اسرت در      33هائی كه در آمد سارنه  آنها از  در شهرداري –تبصره 

اعضراء  تواند رئیس كارپردازي یرا یکری از    صورتی كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار می

دیگر شهرداري را به عضرویت كمیسریون معرامالت انتخراب ولری تصرمیمات كمیسریون را        

 موكول به تأیید خود نماید.

در مورد كاري انحصاري دولت و كارهرا یرا خردمات منحصرر بره فررد انجرام         -3تبصره 

هاي رسمی و انحصاري فروش كار پرس از گرواهی كمیسریون معرامالت      معامله با نمایندگی

انحصاري بودن كار یا خدمات برا تررک مناقصره بالمرانع خواهرد برود و در مرورد         ی برمبتن

هرا یرا اطراق     كارهاي انحصاري غیردولتی بهاي كار با گرواهی اداره كرل نظرارت برر قیمرت     

 بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردد.

 مناقصه –قسمت دوم 

 آگهی مناقصه:

اقصه یا مزایده در دو نوبرت بره فاصرله حرداقل یرک      در معامالت عمده آگهی من -3ماده 

هفته به تشخی  شهردار در روزنامه رسمی كشرور و حرداقل یکری از جرایرد كثیرارنتشرار      

تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامره محلری بره شررح و شررایط زیرر       

 منتشر می گردد.

ل تحویل ) مهلت قبرول پیشرنهادات( محرل    نوع و میزان كار یا كار )مدت انجام كار( مح .1

 اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.

كمتر نباشد بره صرورت نقرد یرا اسرناد       اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد دادن سارده .2

 نامه بانکی. خزانه یا ضمانت

انعقراد قررار داد   شكر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هر گاه حاضرر بره    .3

 نشوند سارده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
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شكر اینکه سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یرا مزایرده منردرج     .3

 است.

 شكر اینکه شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. .3

روز و در  13گهری در داخلره از   مدت قبول پیشنهادها از تراریخ نشرر آخررین آ    –تبصره 

 روز كمتر نباید باشد. 33خارجه از 

 تشکیل كمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخی  برنده:

 

 مناقصه یا مزایده 

رسیدگی به پیشنهادهاي مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت عالی معرامالت   -3ماده 

س امور مالی با حسابداري شهرداري، یک نفر از افراد بصیر و شهرداري مركب از شهردار، رئی

 مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.

تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اكثریت دو رأي مشروط براینکره شرهردار    –تبصره 

 یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

نامره   ت مقرر كره در آگهری مناقصره یرا مزایرده یرا دعروت       قكمیسیون باید در و -3ماده 

مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهاي رسیده را در صورتی كه تعرداد آنهرا   

سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهاي رسریده از سره   

 ده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید.فقره كمتر بود مناقصه یا مزای

در مناقصه یا مزایده مجدد و لو آنکه تعداد پیشنهادها كمتر از سه فقره باشد كمیسریون  

 پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.

خود را اعالم كمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداكثر ظرف یک هفته نظر 

كند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد 

 بود.
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هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خرودداري كنرد یرا پرس از ابرالغ       -8ماده 

ري ضربط و  قانونی حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرار داد نشود سارده او به نفع شهردا

قرار داد با نفر بعدي منعقد خواهد گردید و در صورتی كه برنردگان دوم و سروم نیرز ظررف     

مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر بره عقرد قررار داد نشروند سرارده آنران بره نفرع         

 شهرداري ضبط خواهدشد.

 انعقاد پیمان –قسمت سوم 

درصرد كرل مبلرغ     13ان معرادل  شهرداري مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیم -4ماده 

نامره برانکی یرا اسرناد      مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام كار از پیمانکرار تضرمین  

 خزانه به عنوان سارده دریافت دارد.

یک از پیمان ها نباید قید گردد مگر اینکه در مروارد   حق ارجاع داوري در هیچ -13ماده 

 جه شهردار كه قبالً به تصویب انجمن رسیده باشد.استثنائی و بنا به پیشنهاد مستدل و مو

 ترتیب تحویل –قسمت چهارم 

جنس یا كار انجام شده هرگاه مربوط به معامالت جزئی باشرد تحویرل آن بره     -11ماده 

وسیله انبار دار یا اداره درخواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معامالت متوسرط بایرد   

ب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پرذیرد و در معرامالت   تحویل با نظارت كمیسیونی مرك

عمده كمیسیون تحویل مركب خواهد بود از دو نفرر نماینرده منتخرب شرهردار و یرک نفرر       

 صالحیت به انتخاب انجمن شهر. نماینده شي

در معامالت متوسط و عمده براي تحویل هر فقره جنس یا كار باید كمیسیون  -12ماده 

لس تنظیم و در آن به طور صرین قید گردد كه جنس مورد معامله یا كرار  تحویل صورت مج

انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پیمان با استعالم بها می باشد و شیرل آن را  

تمام اعضاء كمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نماینرد و در مرورد اجناسری كره     

 یز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.تحویل انبار می شود انبار دار ن
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گاه بین اعضاء كمیسیون در نوع و مشخصات كار با كار مورد تحویرل اتفراق    هر –تبصره 

 آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

 مزایده   –قسمت پنجم 

از  طریق  فروش اموال منقول و غیر منقول و اجازه اموال غیر منقول شهرداري -13ماده 

مزایده كتبری صرورت خواهرد گرفرت لکرن در مرورد فرروش امروال منقرول و اجرازه دادن           

هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمرن شرهر مری تروان از      فرآورده

 طریق مزایده حضوري )حراج( اقدام نمود.

گهری شرود و در   در مورد مزایده حضوري )حراج( باید روز محل حرراج قربالً آ   -1تبصره 

آگهی اطالعات رزم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصرین شود كه در مقابل فروش اشریاء و  

 جه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.

نامه برراي انتشرار آگهری و سرایر تشرریفات مناقصره        مقرراتی كه در این آئین -13ماده 

 است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد. بینی شده پیش

 مقررات عمومی   –قسمت هفتم 

دادهاي سراختمانی یرا عمرانری تغییررات جدیردي در       هرگاه ضمن اجراي قرار -13ماده 

پذیر نباشد و بهاي واحرد آن كرار    مشخصات و نقشه و یا نوع كار پیش آید كه جداگانه انجام

شد بهاي عادله واحد كار مورد نظرر از طررف قسرمت    بینی نشده با در فهرست واحد بها پیش

هاي استان یا فرمانداري كرل و برا موافقرت پیمانکرار و      فنی شهرداري یا دفتر فنی شهرداري

تصویب هیئت عالی معامالت شرهرداري و تأییرد شرهردار تعیرین خواهرد شرد ولری میرزان         

 كارهاي جدید نباید از صدي ده كل مبلغ پیمان تجاوز كند.

در قراردادها باید قید شود شهرداري می تواند تا حداكثر بیست و پرنج درصرد    -18ماده 

مبلغ پیمان از میزان كار یا جنس موضوع پیمان را كسر یا اضافه نماید و در هرر حرال بایرد    

 ضاء مدت پیمان به پیمانکار ابالغ كند.ققبل از ان
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هاي دولتری یرا وابسرته بره      ها و مؤسسات و شركت در مورد معامله با وزارتخانه -14ماده 

دولت و شهرداري و معامله بین دو شهرداري فقط توافق طرفین كه بره تأییرد انجمرن شرهر     

 برسد، كافی است.

/ 13123تصویبنامه شماره  –هیأت وزیران  1/3/1382)اصالحی جلسه مورخ   -23ماده 

داري باشرد  ( در موارد استثنائی كه به صرالح و صررفه شرهر   3/3/1382هر مورخ  28834ت 

انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختالفاتی را كه با پیمانکراران شرهرداري پیردا    

ریرال بیشرتر نباشرد از طریرق      23333333می شود و مبلغ مورد اختالف از بیست میلیون 

سازش و یا ارجاع به داوري حل و فصل نمایند لکن در مواردي كه مبلغ مورد اختالف بریش  

میلیون ریال باشد رفع اختالف از طریق سرازش یرا ارجراع بره داوري برا پیشرنهاد       از بیست 

 شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت كشور امکان پذیر خواهد بود.

در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت كشور برسند.  مراده  

( 13/11/1383مرورخ   13383رسمی شرماره  روزنامه  – 18/13/1383)الحاقی  –مکرر  23

( 13( و قسمت اخیر مراده ) 3هاي تعیین شده در بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده ) حد نصاب

هراي   ( این آئین نامه متناسرب برا شررایط اقتصراد كشرور و هماهنرگ برا نصراب        23و ماده )

تجدیرد نظرر    معامالت دولتی بنا به پیشنهاد وزارت كشور و با تصرویب هیرأت وزیرران قابرل    

 خواهد بود.

( در مورد شهرهاي با بیش از یک میلیون نفرر جمعیرت،   18/13/1383)الحاقی  –تبصره 

ربرط   هاي موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شوراي اسالمی شهر شي حد نصاب

تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سارنه همان شهر براي هر معامله قابل افرزایش اسرت و   

هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات، بارتر از اختیار وزیرران در معرامالت مشرابه    در 

 نخواهد بود.

 1333نامه مربوط مصوب آشر مراه   معامالت شهرداري تهران تابع مقررات آئین -21ماده 
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كمیسیون كشور مجلسین و مقررات فصل ششرم ایرن آئرین نامره مری باشرد و اختیرارات و        

 3معامالت در شهرداري تهران به عهده كمیسیون مناقصه مقرر در مراده   وظایف هیئت عالی

 آئین نامه مذكور خواهد بود.

در مورد معامالت جزئی شهرداري تهران می تواند اختیارات مربروط بره رئریس     –تبصره 

كارپردازي را به رؤساي نواحی و یا رؤسا و مسئولین هر یرک از واحردهاي تابعره شرهرداري     

 د.واگذار نمای

نامه از طرف وزارت كشور تهیه و به  العمل مربوط به طرز اجراء این آئین دستور -22ماده 

ها ابالغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامی در طررز اجرراء هرر یرک از مرواد ایرن        شهرداري

 نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود. آئین

 (ل اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمناهداء و قبو ) 33ماده  13. بند 13

اعانات پرداختی به شهرداري یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینره قابرل   

اي كره داده اسرت از    شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه دهندگان پذیرفته می قبول اعانه

 باشد. مالیات بر درآمد معاف می

قوانین مررتبط برا ایرن بنرد و همچنرین رعایرت صررفه و صرالح         به منظور رعایت دقیق 

  هدقتی در اجراي بند فوق بر  اي كه امکان دارد با بی شهرداري و جلوگیري از مشکالت عدیده

 گردد. عمل آید فلذا پیشنهاد می

. ریحه اعانات و هدایا و هبه حتماً مورد به مورد توسط شهرداري به شوراي اسرالمی شرهر   1

 خواست مصوبه نماید.ارسال و در

تواند نسبت به اعانات، هدایا و اهرداء   . شوراي اسالمی شهر بدون ریحه شهرداري رأساً نمی2

 هبه اقدام نماید.

. اموال شهرداري بایستی پس از اهداء یا قبول اعانات منقول و غیرمنقول با مصوبه شروراي  3

 یرمنقول اقدام گردد.اسالمی شهر نسبت به درج موضوع در دفتر اموال منقول و غ
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و وزارت كشرررور  2/8/34مرررورخ  33/13/1/13333قسرررمتی از دسرررتورالعمل شرررماره 

 گردد. قانون شهرداري شیالً درج می 33ماده  13درخصوص بند 

هرا بایسرتی    شهرداري 1388نامه بودجه سال  یادآوري: شهرداري به استناد بند ب بخش

ه و جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر ارایه دستورالعمل فوق را اصالح و بروز رسانی نمود

 نماید.

ماده ماده   1313وزیر كشور درخصوص بند وزیر كشور درخصوص بند   3434//88//22مورخ مورخ   1333313333//11//1313//3333قسمتی از دستورالعمل شماره قسمتی از دستورالعمل شماره   

  قانون شهرداريقانون شهرداري  3333

% )دو درصد( از بودجه پیشرنهادي خرود را در قالرب مراده     2شهرداري موظف است تا سقف 

هر دوره مالی پیشنهاد نماید تا پس از تصویب یرا   بودجه براي این منظور اختصاص و در 13

 تشخی  استاندار به قائم مقامی جانشین شوراي اسالمی شهر به مصارف شیل برسد:

. پرداخت تمام یا قسمتی از عوارض مربوط به پروانه ساختمانی افراد تحت پوشش كمیتره  1

 انهامداد و سازمان بهزیستی و سایر مؤسسات خیریه رسمی به عنوان اع

. پرداخت قسمتی از جرائم ناشی از آراء كمیسیون ماده صد شهرداري افراد تحرت پوشرش   2

 كمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر مؤسسات خیریه رسمی به عنوان اعانه

هاي ضرروري و معیشرتی افرراد معیرل و مستضرعف و نیرز        . تأمین تمام یا بخشی از هزینه3

رائم ناشری از آراء كمیسریون مراده صرد شرهرداري و      پرداخت تمام یرا بخشری از میرزان جر    

 همچنین عوارض متعلقه این قبیل افراد به عنوان اعانه

. پرداخت تمام یا بخشی از جرائم مربروط بره مراده صرد شرهرداري در خصروص ولری یرا         3

سرپرست خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودارثرها و مجرروحین جنگری در صرورت عردم     

 وان هدیهتمکن آنها به عن

 سوزي دیدگان ناشی از بالیاي طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش . كمک به مصیبت3
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. اهدا و مشاركت اعم از نقدي یا جنسی در اموري كه حضور شهرداري را در تحقق آن امرر  3

 سازد به عنوان اعانه. مفید می

پایران هرر    استانداران محترم ضمن نظارت كامل و دقیق بر اجراي ایرن دسرتورالعمل در  

بنردي بره حروزه معاونرت      سال گزارش كاملی از عملکرد تفصیلی آن را جهت بررسی و جمع

 هماهنگی امور عمرانی ارسال خواهند داشت.

 (ها نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ) 33ماده  11. بند 11

 ده است.این وظیفه هم اكنون بعهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گذاشته ش

 (تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالیه و متوفیات) 33ماده  12. بند 12

از  1333قرانون ثبرت احروال كشرور مصروب       1تهیه آمار موالید و متوفیات به استناد مراده  

باشد. اما تهیه آمار فوت شرده و ارسرال آن بره مراجرع      وظایف سازمان ثبت احوال كشور می

 باشد. عهده شهرداري میه ار مربوط به امور شهر همچنان بربط و همچنین تهیه آم شي

خانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در  ایجاد غسال ) 33ماده  13. بند 13

  (انتظام امور آنها

 باشد. این بند همچنان از وظایف شهرداري می

شهر از خطر سیل و حریق اتخاش تدابیر مؤثر و اقدام رزم براي حفظ  ) 33ماده  13. بند 13

هرا   چنین رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی كوچه و هم

هراي   هرا و چالره   هاي عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چراه  و اماكن عمومی و دارن

و مجراور   هاي مشرف ها و دیوان واقع در معابر و جلوگیري از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن

هرا و   به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرین اسرت و جلروگیري از نراودان   

 (ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد هاي ساخمان دودكش

به منظور جلوگیري از خسارات مالی و جانی شهروندان و همچنین پیشرگیري مشرکالت   

 گردد. شیل اعالم می شرحه آتی براي شهروندان پیشنهاداتی ب
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شهرداري براي احدي از پرسنل خبره حکم مأمور فنی صادر نماید )در صرورت نیراز برراي     -

 چند نفر(

 صورت مستمر از اماكن عمومی و معرابر سرطن شرهر بازدیرد و    ه مأمور فنی موظف باشد ب -

 را كتباً به شهرداري اعالم نماید. 13موارد مشمول بند 

 اقدام قانونی معمول نماید. 13بند  شهرداري برابر تبصره -

ضمناً قوانین و مقرراتی مرتبط با بند فوق تصویب گردیده كه اسامی آنان جهت آگاهی و 

 گردد. در صورت نیاز به مطالعه درج می

  3/3/1338. قانون پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1

پیشگیري و مبارزه برا خطررات   ماده یک قانون  2نامه كمیسیون فنی موضوع تبصره  . آئین2

  23/13/1334سیل مصوب 

 23/13/1333نامه حفظ جان كودكان از خطر حوض و استخر و آب انبار مصوب  . آئین3

 13/3/1332نامه ایمنی انبارها مصوب  . آئین3

 وزارتین دادگستري و كشور 1338آمدگی ساختمانی در گذرها مصوب  نامه پیش . آئین3

گونره   جلوگیري از شیوع امراض ساریه انسانی وحیروانی و اعرالم ایرن    :33ماده  13. بند 13

هراي مجراور هنگرام برروز آنهرا و دور       ها به وزارت بهداري ودامازشرکی و شرهرداري   بیماري

نگهداشتن بیماران مبتال به امراض ساریه و معالجه و دفرع حیوانراتی كره مبرتال بره امرراض       

 .هستند ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر

هر چند قسمت اعظمی از وظایف فوق بره وزارت بهداشرت و درمران و آمروزش پزشرکی      

انتقال یافته ركن در مواقع ضروري بایستی شهرداري با درخواست اداره فروق همکراري رزم   

هرا   عمل آورد ضمناً شهرداري هم چنان براي دفع حیوانات موشي و حیوانات ناقل بیماريه ب

 نمایند. د هم اكنون نیز وظیفه مهمی را ایفا میهاي ولگر مانند سگ

: تهیه مقرررات صرنفی و پیشرنهاد آن بره انجمرن شرهر و مراقبرت در        33ماده  13. بند 13
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 امورشهري و اصناف و پیشه وران.

اكنون كلیه امور مربوط بره اصرناف بره اسرتناد قرانون نظرام صرنفی كشرور مصروب           هم

ه و مجرامع امرور صرنفی و كمیسریون نظرارت      هراي مربوطر   عهده اتحادیهه ب 23/12/1383

 گذاشته شده است.

الرذكر شرهردار مركرز شهرسرتان      قانون فوق 38گردد به استناد بند ب ماده  یادآوري می

 باشد. عضو كمیسیون نظارت شهرستان می

پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم وتعیین قیمت عادله اراضی : 33ماده  13. بند 13

به اشخاص كه مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معرابر و تأسریس    و ابنیه متعلق

هراي عمرومی و تهیره     ها و براغ  ها و میدان محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان

كشی و فاضالب اعم از داخل یا خرارج شرهر و همچنرین تهیره      اراضی مورد احتیاج براي لوله

و نصب دستگاه تصفیه و آبگیري و متعلقات آنها برر طبرق    اراضی رزم براي ساختمان مخزن

 قانون توسعه معابر.

همان قانون جرایگزین قرانون اصرالح توسرعه      33قانون نوسازي و عمران به استناد ماده 

معابر گردیده است. قیمت اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص كه مورد احتیراج شرهر باشرد در    

انون نحوه تقرویم ابنیره، امرالک و اراضری مرورد نیراز       صورت عدم توافق بایستی به موجب ق

 تعیین گردد. 28/13/1333ها مصوب  شهرداري

هراي   وظایف مرتبط با آبرسانی به موجب قانون توزیع عادرنه آب و قانون تشکیل شركت

 آب و فاضالب از وظایف شهرداري منتزع گردیده است.

می براي خرید و فرروش ارزاق و توقرف   هاي عمو تهیه و تعیین میدان: 33ماده  18. بند 18

 وسائط نقلیه و غیره.

قرانون   83باشرد ضرمناً بره اسرتناد مراده       این بند هرم چنران از وظرایف شرهرداري مری     

گذار به شهرداري مجوز تأسیس سازمان میرادین   قانون 18ها براي اجراي مفاد بند  شهرداري
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ي و عمرران نیرز برر ایجراد پاركینرگ      بار را داده است و در ماده یک قانون نوسراز  میوه و تره

 )توقفگاه( توسط شهرداري تأكید گردیده است.

هرا جهرت آگراهی شیرالً درج      قانون شرهرداري  33ماده 18موادي از قوانین مرتبط با بند 

 گردد می

ها به منظرور ایجراد    . قانون ریحه قانونی راجع به نحوه واگذاري اماكن و میادین و غرفه1

برا   13/13/1338هاي كشراورزي مصروب    بار و فرآورده توزیع میوه و تره و تسهیل در تهیه و

 هاي بعدي اصالحیه

هاي  هیأت وزیران با اصالحیه 1/11/1333الذكر مصوب  نامه اجرایی قانون فوق . از آئین2

 بعدي

نامه براي فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فرروش   تهیه و تدوین آیین: 33ماده  14. بند 14

 نان شهر و اجراي آن پس از تصویب انجمن شهر  گوشت و 

 وظایف این بند كالً به وزارت بازرگانی واگذار شده است.

جلوگیري از ایجاد وتأسیس كلیه اماكن كه به نحروي از انحرا موجرب    : 33ماده  23بند . 23

بروز مزاحمت براي ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مکل رف اسرت   

هرا و همچنرین    هرا و دكران   هرا، گاراژهراي عمرومی و تعمیرگراه     ها، كارگاه س كارخانهاز تأسی

سازند و اصطبل چارپایان و مراكز دامداري و به طور كلری تمرام    مراكزي كه مواد محترقه می

هایی كه ایجاد مزاحمت و سر و صدا كننرد یرا تولیرد دود و یرا عفونرت و یرا        مشاغل و كسب

پزي و  هاي آجر وگچ و آهک ید جلوگیري كند و در تخریب كورهتجمع حشرات وجانوران نما

هاي عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نمایرد و یرا نظرارت و مراقبرت در      خزینه گرمابه

كنرد از   ها و وسائط نقلیه كه كار كردن آنها دود ایجاد می هاي اماكن و كارخانه وضع دودكش

اه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصرویب ایرن   آلوده شدن هواي شهر جلوگیري نماید و هر گ

قانون به وجود آمده باشد آن را تعطیل كند و اگر رزم شود آنها را به خرارج از شرهر انتقرال    
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 دهد.

تخریب و انتقال به خرارج از   ( شهرداري در مورد تعطیل و23/11/1333تبصره: )الحاقی 

ن آنهرا ابرالغ نمایرد و اگرر     شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بره صراحبا  

صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به كمیسریون  

مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسرلیم كنرد. رأي كمیسریون    

ارجرا است. هر گاه رأي كمیسیون مبنی برر تأییرد نظرر شرهرداري باشرد و یرا        قطعی و رزم

احب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصراً اقردام نکنرد شرهرداري بره      ص

 وسیله مأمورین خود را رأساً اقدام خواهد نمود.

هرا   قرانون شرهرداري   33مراده   23یکی از وظایف مهم و اساسی شرهرداري اجرراي بنرد    

ر راستاي تحقق باشد. حفظ بهداشت و ایجاد امنیت و آسایش بهداشتی براي شهروندان د می

باشد. به همین منظور قانونگذار ضرمانت اجرایری    رفاه شهروند از اولویت خاصی برخوردار می

 بینی نموده است. بسیار قوي جهت تحقق تصمیمات قانونی شهرداري پیش

گذار و همچنین عدم ایجاد مشکالت آتی درخصوص  یابی به اهداف قانون به منظور دست

 گردد.   شرح شیل اعالم میه ب پیشنهاداتی 23اجراي بند 

 را بر اساس موارد قانونی تشکیل بدهد. 23شهرداري كمیسیون بند  -

 قوانین و مقررات مربوطه در انشاء آراء دقیقاً رعایت گردد. -

 ضوابط ابالغ قانونی آراء به متخلفین رعایت گردد. -

 ا نماید.صالح اجر هاي شي آراء صادره از كمیسیون را با هماهنگی دستگاه -

شرح شیل اعرالم  ه برداران ب جهت آگاهی بهره 33ماده  23موادي از قوانین مرتبط با بند 

 گردد. می

بررا  28/3/1333قررانون حفاظررت و بهسررازي محریط زیسررت مصرروب   11و  13و  4. مراده  1

 اصالحات بعدي
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  24/3/1333نامه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب  آئین 14. ماده 2

هراي بخشری قرانون برنامره سروم       ان شهري راهکارهاي اجرایی حروزه . بند یک بخش عمر3

 توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

هرا بره خرارج از محردوده شرهر مصروب        ها و مرغرداري  نامه راجع به انتقال دارائی . تصویب3

 هیأت وزیران 8/3/1333

  13/3/1334هوا مصوب نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیري ازآلودگی  . آئین3

 23/3/1331نامه بهداشت محیط مصوب  . آئین3

بررا  3/12/1333نامرره اجرایرری قررانون حفاظررت و بهسررازي محرریط زیسررت مصرروب  . آئررین3

 هاي بعدي اصالحیه

  23/2/1383. قانون مدیریت پسماندها مصوب 8

 3/2/1333. قانون جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 4

هاي مورد نیاز محرل از قبیرل رخشرویخانه و     ث بناها و ساختماناحدا: 33ماده  21بند  .21

هاو باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صرحی   مستراح و حمام عمومی و كشتارگاه و میدان

بضراعت   هاي ارزان قیمت برراي اشرخاص بری    و فنی و اتخاش تدابیر رزم براي ساختمان خانه

 ساكن شهر.

یمت هم اكنون از وظایف شهرداري حذف گردیرده و  هاي ارزان ق احداث ورزشگاه و خانه

احداث رخشویخانه و حمام عمومی با توجه به نوع زندگی جدید عمالً موردي ندارد اما یکری  

مراجعه  خصوص مسافرینی كه براي خرید از اطراف به شهره از نیازهاي ضروري شهروندان ب

اهمیرت موضروع رزم اسرت    باشرد. برا توجره بره      نمایند دستشویی عمومی )مستراح( می می

خصروص در محرل بازارهراي    ه ها ترتیبی اتخاش نمایند تا در اماكن عمومی شرهر بر   شهرداري

 اندازي دستشویی اقدام گردد. مركزي نسبت به احداث و راه

تشرریک مسراعی برا فرهنرگ در حفرظ ابنیره و آثرار باسرتانی شرهر            :33ماده  22بند  .22
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هم اكنرون حفاظرت از آثرار باسرتانی بره سرازمان        ره.هاي عمومی و مساجد و غی وساختمان

 میراث فرهنگی واگذار شده است.

هرا و مراقبرت در    اهتمرام در مراعرات شررایط بهداشرت در كارخانره     : 33مراده   23بند  .23

 بضاعت و سرراهی ها و نگاهداري اطفال بی پاكیزگی گرمابه

هرا بره وزارت كرار     كارخانههم اكنون حفظ و نگهداري مسائل بهداشتی نیروي انسانی در 

 واگذار گردیده است.

نامه بهداشت محیط نظارت بر تهیه وتوزیع و نگهرداري و   آیین 8از طرفی به استناد ماده 

ها در اماكن عمومی بهداشت محیط محول شده است و نگهرداري   فروش خوردنی، آشامیدنی

ي عرالی اداري اقردام   شرورا  13/2/1383بضاعت و سرراهی با برابرر مصروبه مرورخ     اطفال بی

 33مراده   23آوري و تحویل افراد موضوع بنرد   گردد كه براي شهرداري شناسایی و جمع می

 بینی شده است. به مجتمع اردوگاهی شهرستان پیش

  شود. هایی كه در شهر ساخته می صدور پروانه براي كلیه ساختمان: 33ماده  23بند  .23

هرا و متعاقرب    صدور پروانه براي كلیه ساختمانترین وظایف شهرداري  یکی دیگر از مهم

هرا بره ایرن     باشد. درصورتی كه شهرداري نظارت بر اصول ایمنی، بهداشتی و استحکام بنا می

امر مهم توجه جدي داشته باشند ساخت و ساز در شهر بر اساس اصول شهرسازي احداث و 

ن شهري مطلروب و شرهري كره    آل، مبلما فضاي سبز ایده آنگاه شهري زیبا، با ترافیک روان، 

 براي شهروندان آن آرامش و امنیت به ارمغان داشته خواهد داشت.

قانون شهرداري و تبصره  133قانون شهرداري ماده  133با توجه به اهمیت موضوع ماده 

قانون نوسازي نیز تأكید نموده كه كلیه ساخت و سازها در شهر بایستی با مجروز   23ماده  3

 شهرداري باشد.

روهراي معرابر و    روها و پیراده  ها و آسفالت كردن سواره ساختن خیابان: 33ماده  23بند  .23

هراي طررفین از سرنگ آسرفالت و امثرال آن بره هزینره         هاي عمومی و انهار و جردول  كوچه
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 شهرداري در محل.

گردد. شهرداري بره   برترین وظایف شهرداري محسوب می با اجراي بند فوق یکی از هزینه

هاي  خصوص در ساله باشد. ب قادر به اجراي كامل بند فوق براي كل سطن شهر نمیتنهایی 

هاي مصالن ساختمانی بسیار تغییر نموده است. بره منظرور كمرک مرالی بره       اخیر كه هزینه

توانند برا همکراري شروراهاي اسرالمی از      ها می ها جهت اجراي بند فوق شهرداري شهرداري

روها اقدامات خروبی را انجرام    ها براي پیاده صاحبان مغازهطریق مشاركت با ساكنین محالت، 

 بدهند.

پیشنهاد برقراري یا القاء عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع آن و میزان : 33ماده  23بند  .23

عوارض اعم از كارهاي وارداتی و صادراتی كشور و محصورت داخلی و غیرره و ارسرال یرک    

 رت كشور.نامه براي اطالع وزا نسخه از تصویب

توانرد در   هم اكنون فرآیند وضع و تصویب عوارض تغییر پیدا نموده است. شهرداري مری 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمراعی كشرور و    3قانون شوراها و ماده  33قالب ماده 

قانون مالیات بر ارزش افزوده ریحه عوارض را به شوراي اسالمی شهر تقدیم و شورا  33ماده 

تصویب و رعایت تشریفات اداري در صورتی كه تا قبرل از پرانزدهم بهمرن مراه سرال       پس از

 اعالن عمومی گردد عوارض از اول سال بعد قابل وصول خواهد بود.

وضع مقررات خاصی براي نامگذاري معابر و نصرب لوحره نرام آنهرا و     : 33ماده  23بند  .23

هرا از   برداشرتن و محرو كرردن آگهری    گذاري اماكن و نصب تابلوي الصراق اعالنرات و    شماره

 هاي غیرمجاز و هر گونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند. محل

نماید اما الزاماتی را شوراي عالی فرهنگی  هم اكنون نیز وظایف فوق را شهرداري اجرا می

برراي   3/4/1333ها، اماكن و مؤسسات عمومی مصوب  نامه نامگذاري شهرها، خیابان در آئین

شهرداري تعیین نموده منجمله رعایت ضروابط و معیارهراي نامگرذاري، اسرتفاده از اسرامی      

ایرانی و استفاده از اسامی مناسبی كه باعث ایجاد و روحیه افتخار ملری و حماسری و غنراي    



                                                              

 

 

 

33 

آشنا

يي 

با 

سي

 ستم

ها

ي 

... 

 حقوق شهري در ایران 

 فرهنگ تمدن اسالمی و ایران گردد.

ر تصرویب نامگرذاري را بره    قرانون شروراها اختیرا    33ماده 23گذار در بند  از طرفی قانون

 شوراي اسالمی هر شهر واگذار نموده است.

وران  وران. كلیه اصناف و پیشه صدور پروانه كسب براي اصناف و پیشه: 33ماده  28. بند 28

مکلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دریافرت دارنرد.كل مفراد بنرد     

 لغو گردیده است. 23/12/1382و  13/3/1334فوق به استناد قانون نظام صنفی مصوب 

  در دیگر قوانیندر دیگر قوانینشهرداري شهرداري و و وظایف و اختیارات شهردار وظایف و اختیارات شهردار   ..22--33--22

وظایف زیرادي تعیرین گردیرده اسرت. بره منظرور        يبراي شهردارنیز در دیگر قوانین كشور 

و به لحراظ محردودیت صرفحات كتراب فقرط مرواد        يبرداران با وظایف شهردار آشنایی بهره

 گردد. یف و اختیارات دردیگر قوانین شیالً درج میمرتبط با وظا

 

ها و مناطق كشور  ها، شهرستان موادي از قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش استان .1

 هاي بعدي با اصالحیه 23/13/1332مصوب 

گیرري از   به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پررورش و بهرره   -1ماده 

مکانات، جهت تأسیس، توسعه و  تجهیز فضاهاي آموزشی و پرورشی و تسهیل كلیه منابع و ا

هرا و   هراي اجرایری آمروزش و پررورش، شروراهاي آمروزش و پررورش در اسرتان         در فعالیت

 گردد. ها به شرح این قانون تشکیل می شهرستان

منظور از شوراي استان و شوراي شهرستان و شوراي منطقه كه طبق این قانون  -2ماده 

تشکیل می شود، به ترتیب شروراي آمروزش و پررورش اسرتان، شروراي آمروزش و پررورش        

 شهرستان و شوراي آموزش و پرورش منطقه است.

هاي كشور،  بزرگ و بخش هايتشکیل شوراي آموزش و پرورش منطقه در شهر –تبصره 
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 به پیشنهاد شوراي استان و تصویب وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

 ب شوراي شهرستان به شرح زیر است:تركی -3ماده 

امام جمعه مركز شهرستان یا نماینده او كه از بین روحانیون آشرنا بره مروازین تعلریم و      -1

 تربیت اسالمی معرفی می شود. )در صورت صالحدید مقام معظم رهبري(.

 فرماندار. -2

 ا است.رئیس آموزش و پرورش شهرستان كه دبیر و مسوول تعیین دستور جلسات شور -3

 معاون پرورشی یا مسوول امور تربیتی شهرستان. -3

 رئیس شوراي شهرستان. -3

 شهردار شهر مركز شهرستان. -3

 سه نفر از رؤساي مدارس در دوره هاي تحصیلی مختلف. -3

آموزان یا معتمدان شهرستان بره پیشرنهاد انجمرن اولیراء و      سه تا پنج نفر از اولیاء دانش -8

 مربیان شهرستان.

 رئیس شبکه بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان. -4

 امضراء احکام اعضاي شوراي شهرستان توسط اداره كل آموزش و پرورش و یرا   -1تبصره 

 مدیر كل آموزش و پرورش استان صادر می شود.

هایی كه بیش از یرک منطقره    )در شهرستان 3انتخاب افراد مذكور در بندهاي  -2تبصره 

كند،  بر طبق دستورالعملی كه وزارت آموزش و پرورش تهیه می 4 و  8، 3آموزشی دارند( و 

 انجام می شود.

ریاست جلسات با فرمانردار و در غیراب وي برر عهرده رئریس اداره آمروزش و        -3تبصره 

 پرورش شهرستان است.

دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خالصه نتیجه مذاكرات شورا را برراي   -3تبصره 

گان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایرد، نماینردگان   نماینده یا نمایند
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 مربوط در صورت تمایل می توانند به عنوان ناظر در جلسات شركت نمایند.

هایی كه داراي دانشگاه می باشند، شورا از اعضاي هیرأت علمری    در شهرستان -3تبصره 

و سایر رشته هاي مربوط به آمروزش  هاي علوم تربیتی  ها به ویژه از متخصصان رشته دانشگاه

 و پرورش، به عنوان مشاور براي حضور در جلسات شورا دعوت می كند.

 وظایف و اختیارات شوراي شهرستان به شرح زیر است: -8ماده 

توزیع اعتبارات دولتی تخصی  یافته به صورت آموزشی و پرورشری، بره شهرسرتان برین      .1

 ضوابطی كه وزارت آموزش و پرورش معین می كند.هاي مختلف، براساس  مدارس و فعالیت

ها و سایر در آمدهاي مردمی،  ها و هزینه تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل كلیه دریافت .2

 هاي آموزشی و پرورشی. با توجه به كیفیت ارائه فعالیت

پیشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهرداري و ترأمین و تجهیرز و تهیره وسرایل       .3

 ربط جهت تصویب. آموزش و پرورشی به مراجع شي كمک

گیري در مورد اجازه، احداث و توسرعه امراكن آموزشری و پرورشری      ریزي و تصمیم برنامه .3

 شهرستان )از نظر محل، دوره تحصیلی(.

گیري در خصوص توزیع و هزینه كردن عوارض اخذ شده  براي احرداث، توسرعه و    تصمیم .3

 ها. ورشی و تأمین تجهیزات رزم و سایر فعالیتتعمیر اماكن آموزشی و پر

ریزي نیروي انسانی مورد نیاز و ارائه نتایج آن به وزارت  گیري براي برنامه بررسی و تصمیم .3

 آموزشی و پرورش از طریق شوراي استان.

گیري افراد مازاد بر سهمیه اسرتخدام رسرمی از محرل در آمردهاي      صدور مجوز براي بکار .3

 ساس قوانین كار و تأمین اجتماعی.منطقه برا

گیري درباره چگونگی تشویق و تقردیر از كاركنران شایسرته و ریرق      ریزي و تصمیم برنامه .8

 العاده خاص و كارانه براساس كیفیت و كمیت خدمات آنان. مدارس و پرداخت فوق

مراكز  تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و .4
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 آموزشی و پرورشی.

برنامه ریزي جهت ایجاد تسهیالت و بکارگیري ابزارهاي مناسب جهت توسرعه مردارس    .13

هاي علمی و فنی و حرفره اي و مردارس جروار كارخانره و مؤسسرات       غیر انتفاعی، آموزشگاه

 مشابه و ترغیب مردم به مشاركت بیشتر  در این زمینه.

آموزش و پرورش منطقره و تهیره گرزارش سرارنه حراوي       هاي نظارت مستمر بر فعالیت .11

 ها و ارائه پیشنهادهاي رزم به شوراي آموزش و پرورش استان. وت و ضعف فعالیتقنقاط 

ریزي و اقدام جهت تهیه زمین و سایر امکانرات رزم بره منظرور ترأمین و تجهیرز       برنامه .12

ی و همکراري مؤسسرات و   فضاهاي آموزشی و پرورشری منطقره از طریرق خرود یراري اهرال      

 صالح دولتی و قانونی. سازمانهاي شي

هاي دولتری   ها، شركت ریزي و بذل مساعی براي سوق دادن بخشی از درآمد بانک برنامه .13

ها به امر توسعه  و تجهیز اماكن آموزشری و پرورشری در چهرارچوب     و غیر دولتی و كارخانه

 مقررات مربوط.

هاي پرورشی و آموزشی و استحکام اعتقادات دینری و   لیتكمک به ترویج و گسترش فعا .13

 آموزان. مکارم اخالقی دانش

آمروزان كرم    گیري براي پرداخت كمک هزینه تحصریلی بره دانرش    ریزي و تصمیم برنامه .13

 بضاعت از عواید محلی شورا و اعطاي بورس تحصیالت عالی به دانش آموزان مستعد.

آموزش و پرورش، شوراي عالی انجمن اولیاء و مربیان یرا  انجام وظایفی كه شوراي عالی  .13

 نماید. وزارت آموزش و پرورش به موجب اختیارات  قانونی خود به شورا واگذار می

هاي  وري منابع در چهارچوب سیاست جویی و افزایش بهره هاي مختلف صرفه بررسی راه .13

 وزارت آموزش و پرورش و شوراي استان.

آموزش و پرورش عمومی و تحرت پوشرش قررار دادن كلیره اطفرال       تالش در گسترش .18

 یک از آنان از تحصیل باز نمانند. التعلیم منطقه، به طوري كه هیچ واجب
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هاي آموزشری و   آموزان و تالش در ارتفاء كیفیت برنامه جلوگیري از افت تحصیلی دانش .14

 پرورشی.

اي، كرار دانرش و كرارآموزان     و حرفره هاي فنی  سازماندهی امکانات براي اجراي آموزش .23

 آموزان. دانش

ارتفاء سطن دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک و سرایل رفراهی و معیشرتی آنران و      .21

 فراهم كردن امکانات رزم.

پیشنهاد برنامه سارنه توسعه فضاي آموزشی و پرورشی و نیروي انسانی، براسراس خرط    .22

 وزش و پرورش و ارائه آن به شوراي استان.مشی ها و سیاستهاي كلی وزارت آم

ها و خودیاري از اولیاء دانرش آمروزان و مرردم در صرورتی مجراز       دریافت كمک –تبصره 

 است كه داوطلبانه پرداخت نمایند.

هراي رزم نسربت بره     ها و اتخراش روش  نامه ها موظفند با تدوین آیین شهرداري -13ماده 

 اریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.وصول عوارض مصوب در این قانون و و

 

 1333اسفند  22موادي از قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب  .2

 كلیات، اهداف و خط مشی –فصل اول 

تعریف: نظام مهندسری و كنتررل سراختمان عبرارت اسرت از مجموعره قرانون،         -1ماده 

اي و صرنفی كره در جهرت     ندسری، حرفره  هراي مه  ها، استانداردها و تشکل نامه مقررات، آئین

 شود. رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می

 مشی این قانون عبارتند از: اهداف و خط -2ماده 

 هاي اسالمی در معماري و شهرسازي. تقویت و توسعه فرهنگی و ارزش .1

هراي سراختمان و    مهندسری در بخرش  تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فنی و  .2

 شهرسازي.
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 تأمین موجبات رشد و اعتالي مهندسی در كشور. .3

ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشرد آگراهی عمرومی نسربت بره آن مقرررات ملری         .3

 وري. ساختمان و افزایش بهره

 بار بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجراي خدمات. .3

 ها در این بخش. نی صاحبان حرفهارتقاي دانش ف .3

دهری مناسرب،    وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشرت، بهرره   .3

آسررایش و صرررفه اقتصررادي و اجررراء و كنترررل آن در جهررت حمایررت از مررردم برره عنرروان  

ضاهاي شهري و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افرزایش  ها و ف برداران از ساختمان بهره

 هاي ملی. وري منابع مواد و انرژي و سرمایه بهره

 تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی. .8

هراي   الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضروابط و مقرررات شهرسرازي و مفراد طررح      .4

هرا، سرازندگان،    هراي دولتری، شرهرداري    گاهجامع و تفصریلی و هرادي از سروي تمرام دسرت     

برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقروقی مررتبط برا بخرش سراختمان بره        مهندسین، بهره

هاي آنها و فراهم سراختن زمینره همکراري كامرل      عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیت

نوف هراي مهندسری و حرفره اي و صر     ها و تشرکل  میان وزارت مسکن شهرسازي، شهرداري

 ساختمان.

ها و صرنوف سراختمانی در تهیره و     جلب مشاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه .13

 هاي توسعه و آبادانی كشور. اجراي طرح

اي خرود و   تر مهندسان در انتظام امور حرفه براي تأمین مشاركت هر چه وسیع -3ماده 

كه از ایرن پرس   « تماننظام مهندسی ساخ سازمان»تحقق اهداف این قانون در سطن كشور 

شرود و در هرر اسرتان یرک سرازمان بره نرام         خوانده می« سازمان»در این قانون به اختصار 

« سرازمان اسرتان  »كره از ایرن پرس بره اختصرار      « سازمان نظام مهندسی ساختمان استان»
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شرود.   نامه اجرائی آن تأسیس مری  شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین نامیده می

هاي یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حراكم برر مؤسسرات     نسازما

 باشند. غیر انتفاعی می

از تاریخی كه وزارت مسکن و شهرسازي با كسرب نظرر از وزارت كشرور در هرر      -3ماده 

محل حسب مورد اعالم نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسرته از امرور فنری    

ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت یاد شرده تعیرین مری شرود مسرتلزم       هاي در بخش

 اي است. داشتن صالحیت حرفه

این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانره اشرتغال بره كرار مهندسری و در مرورد       

هاي فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال بره كرار كراردانی یرا تجربری و در       كاردان

 شود. اهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میمورد كارگران م

مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشرتغال بره كرار كراردانی و تجربری      

وزارت مسکن شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین 

 گردد. می

اي موضوع این ماده  الحیت حرفهشرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک ص

نامه اجرائی ایرن   و چگونگی تعیین، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین

 شود. قانون معین می

وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفنرد   -1تبصره 

هرا، مهندسران و    ري شرهرداري سال از تاریخ ابالغ این قانون برا اسرتفاده از همکرا    13ظرف 

ها دامنه اجراي این مراده را بره    اي و صنفی شاغل در این بخش هاي حرفه ها و تشکل سازمان

 كل كشور توسعه دهند.

اي این امر و بودجه مورد نیاز برراي آمروزش و آزمرون اشرخاص و سرامان       اهداف مرحله

بودجه سالیانه دسرتگاه   ها همه ساله در بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش
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 بینی خواهد شد. اجرائی مربوط پیش

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خردمات موضروع ایرن     -2تبصره 

 اي موقت دریافت دارند. قانون باید مدارک صالحیت حرفه

 

 موادي از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب .3

13/13/1383 

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتری در دوره طررح    -1ماده 

جامع و تا تهیه طرح مذكور در طرح هرادي شرهر كره ضروابط و مقرررات شهرسرازي در آن       

 ارجراء می باشد. رزم

مین هاي عمرانی از جمله احرداث و توسرعه معرابر و ترأ     ها عالوه بر اجراي طرح شهرداري

خدمات شهري و تأسیسات زیربنائی در چهارچوب وظایف قانونی خود كنتررل و نظرارت برر    

احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط بره توسرعه و عمرران در داخرل     

 محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

شرهر كره   حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده  -2ماده 

نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات كشوري شهرستان و بخش 

 مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی رزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویرت حفرظ   

ر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسرات د  ها، هر لاراضی كشاورزي، باغات و جنگ

هراي جرامع و هرادي     داخل حریم شهر تنها در چهارچوب ضروابط و مقرررات مصروب طررح    

 پذیر خواهد بود. امکان

ها و ضروابط مصروب    گونه ساختمان و تأسیسات كه به موجب طرح نظارت بر احداث هر

هاي صرنعتی   در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرک
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باشند( به  ها مستثنی می ز محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداري)كه در هر حال ا

عهده شهرداري مربوط می باشد، هرگونره سراخت و سراز غیرر مجراز درایرن حرریم تخلرف         

 محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

اي هر  هاي مذكور در طرح محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهیه طرح -3ماده 

 ههادي شهر و تغییرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعری یرا سراخته شرد    

ثابت، همراه با مختصات جغرافیائی نقاط اصلی تعیین و به تصرویب مراجرع قرانونی تصرویب     

هراي   هاي مذكور می رسد. این محدوده حرداكثر ظررف سره مراه از ابرالغ طررح       كننده طرح

اط آن قابل شناسائی و پیراده كرردن روي زمرین باشرد توسرط      مذكور به صورتی كه كلیه نق

شهرداري تدقیق شده و پس از كنترل و امضاي دبیر مرجع تصویب كننده و تأیید شرده بره   

هراي اجرائری    مهر دبیرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرراء بره شرهرداري و دسرتگاه    

 ربط ابالغ می گردد. شي

ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دسرتور   چنانچه اقدامات رزم -1تبصره 

 صالح صادر خواهد كرد. تدقیق محدوده را به سایر مراجع شي

پیگیري اجراي این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحلره ابرالغ محردوده     -2تبصره 

 ها خواهد بود. كننده طرح شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب

هاي جامع هادي شهري پیشنهادات شرهرداري كره بره تصرویب      طرح در تهیه -3تبصره 

 شوراي اسالمی شهر رسیده باشد براي تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می شود.

حریم شهر در طرح جامع شهر و ترا تهیره طررح مرذكور در طررح هرادي شرهر         -3ماده 

 تعیین و تصویب می گردد.

 شود. رح مصوب آنها تعیین و تصویب میهاي شهري در ط محدوده مجموعه -4ماده 

یک از شهرها محدوده و حریم دیگري به جرز محردوده و حرریم موضروع      هیچ -13ماده 

ها، محدوده دیگري به جز محردوده   یک از روستاها و شهرک ( این قانون و هیچ2( و )1مواد )
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كلیره عنراوین    ( این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین3( و )3موضوع مواد )

حوزه مصروب  »، «حوزه شهرداري»، «حریم قانونی»، «محدوده قانونی»متناظر  آنها از جمله 

، «حرریم اسرتحفاظی  »، «محردوده اسرتحفاظی  »و نظایر آنها در مورد محدوده شرهر،  « شهر

محردوده مسرکونی   »و نظایر آنها در مورد حریم شرهر،  « محدوده نفوشي»، «محدوده نهایی»

می گرردد و  « محدوده قانونی شهرک»و « محدود روستا»در مورد « دود روستاح»یا « روستا

هر ترتیب دیگري كه در مورد تعاریف محدوده و حرریم شرهر، محردوده شرهرک و روسرتا و      

نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگري در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشرد، برا تصرویب    

 این قانون ملغی خواهد بود.

ها و حریم هاي مرورد اشراره در    تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده –تبصره 

گیر مربوط در تمرام قروانین موضروعه از جملره      این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم

 می شود. – 13/3/1332مصوب  –قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوري 

ون براي مناطق مسکونی شرهري و  محدوده و حریم تعریف شده كه در این قان -11ماده 

هاي خاص كره حسرب    ها و حریم هاي مسکونی است شامل سایر محدوده روستایی و شهرک

آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظرت   ها و راه قوانین خاص تعیین شده اند )مثل حریم راه

 شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن( نخواهد شد.

ف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز بره حقروق عمرومی،    هرگونه تخل -12ماده 

جرم محسوب شده و مرتکبین عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجرازات مربروط   

 برابر قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد.

 

 1338ر آش 13مصوب جلسه مورخ  )ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان موادي از آئین .3

 (هیأت وزیران

 1323/1338هر            22233/ت33321      وزارت كشور –وزارت مسکن و شهرسازي 
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هاي مسرکن   بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 13/4/1338هیأت وزیران در جلسه مورخ 

( به استناد ماده 31/3/1338مورخ  13332/1384و شهرسازي و كشور )موضوع نامه شماره 

 تصویب نمود. ،1333مصوب  ،ن نظام مهندسی و كنترل ساختمان( قانو33)

ها در برابر زلزله كه به شرح پیوست توسرط وزارت مسرکن و    آیین نامه طراحی ساختمان

هایی كه هرگونه ساخت و ساز در آنها مستلزم  شهرسازي تدوین شده است در محدوده محل

 ارجراء است. ، رزمباشد اخذ پروانه ساختمانی از مراجع قانونی مربوط می

هرا و   ها و سایر مراجع صدور پروانره و كنتررل و نظرارت برر اجرراي سراختمان       شهرداري

ندسری  ههرا و صراحبان حرفره هراي م     همچنین مالکران، كارفرمایران و مجریران سراختمان    

 باشند. نامه در حوزه شمول تعیین شده می ساختمان ملزم و موظف به رعایت این تصویب

 شود. می 23/12/1333مورخ  434/ ت 114138نامه شماره  تصویب این متن جانشین

 

وزارترین   1318مصوب سال  )هاي ساختمانی در گذرها آمدگی نامه پیش موادي از آئین .3

 (دادگستري و كشور

ها معین شرده حسراب خواهرد شرد ولرو       آمدگی از امتدادي كه براي ساختمان پیش -1ماده 

 نگرفته باشد. ین امتداد قرارااینکه بناها در 

 نامه شكر می شود تجاوز نماید. آمدگی نباید از ابعادي كه در این آئین پیش -2ماده 

نامه به بعد، بایرد برا رعایرت     این آئین نارجراء شد آمدگی از تاریخ رزم هر پیش -3ماده 

مقررات آن به عمل آید و در صورت تجاوز از حدود معینه عالوه بر جلروگیري و تخریرب آن   

 جب تعقیب و مجازات متخلف خواهد بود.مو

نامره موجرود بروده و     ی كه قبل از رزم ارجراء شردن ایرن آئرین   یها آمدگی پیش -3ماده 

باشد، در صورتی كه اركان آنها احتیاج به تعمیرر یرا تغییرر بیابرد،      منطبق با مقررات آن نمی

نامره تعمیرر و    ات ایرن آئرین  رعایت مقررر  بادیگر ابقاي آنها به حالت سابق جایز نبوده و باید 
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 تغییر داده شود.

آویختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهی به درخت و یا در عرض گرذر و   -3ماده 

 همچنین آویختن آنها به دیوار ممنوع است.

كار گذاردن در و پنجره كه به طرف گذر باز و در موقع براز شردن از سرطن نمرا      -3ماده 

 تجاوز می نماید ممنوع است.

نصب لوله بخاري به دیوار خارجی كه مشرف بره گرذر اسرت و یرا خرروج آن از       -3ماده 

 دیوار ممنوع است.

ریزش آب ناودان و امثال آن به سطن پیاده رو ممنوع بوده و انتهاي ایرن قبیرل    -8ماده 

شامل ایرن   3رو عبور نماید. مفاد ماده  مجاري باید طوري باشد كه آب آنها از زیر سطن پیاده

نامره،   ارجراء شدن این آئین گونه مجاري تا مدت یک ماه از تاریخ رزم ورد نخواهد بود و اینم

 باید منطبق با مدلول این ماده گردد.

روهرا و   ها و غیره در گذرها و پیاده ها و مغازه كن جلو درب خانه نصب كفش پاک -4ماده 

تحصریل اجرازه قبلری از     نصب تیر و ستون ممنوع است. نصب تیرهراي تلگرراف و تلفرن برا    

 .گیرد میشهرداري صورت 

نصب پله كه از امتداد ابنیه جلوتر قرار گیرد ممنوع است، مگر وقتی كه در اثر  -13ماده 

 تغییر طراز خیابان احداث آن ضروري گردیده و از طرف شهرداري كتباً موافقت شود.

ک مطلقراً و در حرریم   ریختن مصالن بنائی و امثال آن در خرارج از حرریم ملر    -12ماده 

ملک در مدتی كه زائد بر حد ضرورت باشد و یا به طوري كه سد آمرد و شرد نمایرد ممنروع     

 است.

ریختن خاک حاصل از بنائی در پیاده رو یا شوسه ممنوع و باید به محلری كره    -13ماده 

 شهرداري معین می نماید حمل شود.

یرا ادوات كرار و یرا اجنراس برراي       پهن كردن بساط و گذاردن اشیاء و اوراق و -13ماده 
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 ها و مساجد ممنوع است. رو و گذرها و یا مقابل مغازه و خانه فروش در پیاده

كشی و  رو جهت كاشتن درخت و مجاري آب یا لوله كندن سطن گذرها و پیاده -13ماده 

 گذاري و غیره بدون پروانه شهرداري ممنوع است. سیم

 

قدامات عمرانری مؤسسراتی كره خردمات آنهرا در داخرل       نامه هماهنگی ا موادي از آئین. 3

 3مصوب جلسه مرورخ  ) باشد محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسیسات می

 (هیأت وزیران 1333بهمن ماه 

هراي احرداث،    هرا، پرروژه   ها، برنامره  به منظور تأمین هماهنگی در امور اجرائی طرح -1ماده 

و مواصالتی مؤسساتی كه خدمات آنها در داخل محردوده   هاي ارتباطی توسعه، اصالح شبکه

بینری احرداث    باشرد و همچنرین پریش    شهر مستلزم حفاري معابر و احرداث تأسیسرات مری   

هاي كشور،  هاي جامع، هادي و اجرائی شهرها، وزارتخانه هاي مشترک خدماتی در طرح تونل

شهرسازي موظفند نسربت بره   نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن، برنامه و بودجه و مسکن و 

نامره اختصرار اً    تأسیس كمیسیون عالی هماهنگی امور اجرائی شهرهاي كشرور كره در آئرین   

 كمیسیون عالی هماهنگی نامیده خواهد شد با شركت اعضاي شیل اقدام نمایند:

 معاون امور محلی و عمران شهري وزارت كشور )رئیس( .1

 ارختیار وي تاممدیر عامل شركت مخابرات یا نماینده  .2

 ارختیار وي مدیر عامل شركت گاز ایران یا نماینده تام .3

 ارختیار وي  معاون امور برق وزارت نیرو یا نماینده تام .3

 ارختیار وي معاون امور آب وزارت نیرو یا نماینده تام .3

 معاون امور زیربنائی وزارت برنامه و بودجه یا نماینده تام اختیار وي   .3

 ارختیار وي  سازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي یا نماینده تام معاون شهر .3

 ختیار وي ار معاون وزیر راه و ترابري یا نماینده تام .8
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نامه در شهر تهران و شرهرهاي برا    هماهنگی امور اجرائی مؤسسات مشمول آئین -3ماده 

هاي همراهنگی زیرر    میسیونجمعیت باري دویست هزار نفر و سایر شهرهاي كشور توسط ك

 شود: انجام می

در شهر تهران كمیسیون هماهنگی با عضویت اعضاء شیل با ریاست شرهرداري تهرران    –الف 

 تشکیل خواهد شد:

شهردار تهران  یا معاون فنی و عمران شهردار تهران به اتفاق شهردار منطقره برر حسرب     .1

 مورد.

 ختیار وي   ار مدیر عامل آب تهران یا نماینده تام .2

 ارختیار وي  مدیر عامل برق تهران یا نماینده تام .3

 ارختیار وي   معاون توسعه و مهندسی شركت مخابرات یا نماینده تام .3

 برداري و گاز رسانی شركت ملی گاز ایران ها و یا مدیر بهره مدیر مهندسی و طرح .3

 وي ارختیار نده تامآهن شهري و حومه )مترو( یا نمای مدیر عامل شركت راه .3

 رئیس راهنمائی و رانندگی تهران .3

هائی كه حضور آنهرا در جلسرات بره تشرخی  شرهرداري تهرران        مسئورن سایر سازمان .8

 ضروري است.

در شهرهاي با جمعیت باري دویست هزار نفر كمیسیون هماهنگی برا شرركت اعضراء     –ب 

 شود: شیل به ریاست شهردار تشکیل می

 هرشهردار ش .1

 رئیس مؤسسه مسئول مخابرات شهر .2

 نماینده شركت ملی گاز ایران .3

 مسئول اداره آب شهر .3

 مسئول اداره برق شهر .3
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دیگر مسئورنی كه به تشخی  كمیسریون حضرور آنهرا در جلسرات همراهنگی ضرروري        .3

 است.

در  هماهنگی امور اجرائی سایر شهرهاي كشور در قالب كمیسریون همراهنگی متشرکله    –ج 

شهرستان متبوع هر شهر و با شرركت اعضراء شیرل و بره ریاسرت فرمانردار صرورت خواهرد         

 پذیرفت.

 فرماندار شهرستان .1

 ربط شهردار شهر شي .2

 رئیس مؤسسه مسئول مخابرات شهرستان .3

 نماینده شركت ملی گاز ایران در شهرستان .3

 مسئول اداره آب شهرستان .3

 مسئول اداره برق شهرستان .3

 دیگر مسئورنی كه به تشخی  كمیسیون حضور آنها در جلسه هماهنگی ضروري است. .3

 وظایف كمیسیون شهرستان و شهر: -3ماده 

هراي كمیسریون عرالی در     ایجاد هماهنگی در چهارچوب ضوابط و معیارها و دستورالعمل .1

 نامه كارهاي اجرائی مؤسسات مشمول ماده یک این آئین

 شود. ز تصمیمات متخذه كه در اجراء مواجه با اشکال میرفع مشکالت ناشی ا .2

اتخاش تصمیم نسبت به سایر مسائلی كه از طررف هرر یرک از اعضراء از طریرق دبیرخانره        .3

 مطرح گردد.

 هاي مصوب كمیسیون عالی هماهنگی. نظارت بر اجراي ضوابط و معیارها و دستورالعمل .3

ص مسائل، مشرکالت و عملکررد كمیسریون و    هاي تحلیلی در خصو تهیه و تنظیم گزارش .3

 ارسال آن به كمیسیون عالی.

اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنران برا اكثریرت     سه چهارمجلسه با حضور  -1تبصره 
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 ارجراء است. ربط رزم هاي شي آراء براي سازمان

 در صورت تساوي آراء مناط اعتبار، آراء طرفی است كه رأي شرهردار جرزء آن   -2تبصره 

 می باشد.

جلسات شهرستان به ریاست فرماندار و در شهرهاي دویست هزار نفر جمعیت  -3تبصره 

گردد در غیاب آنان جلسه به ریاست نایرب   به بار به ریاست شهردار حسب مورد تشکیل می

 رئیس جلسه به انتخاب اعضاء حاضر در جلسه و با حضور سایر اعضاء تشکیل خواهد شد.

سات كمیسیون هماهنگی با پیشنهاد هر یک از اعضراء و یرا تأییرد    تشکیل جل -3تبصره 

 رئیس از طریق دبیرخانه به عمل خواهد آمد.

نفع به رأي صادره كمیسیون، موضوع به هیئت  در صورت اعتراض دستگاه شي -3تبصره 

ارختیرار اسرتاندار، شرهردار شرهر و نماینرده دسرتگاه        حل اختالف  متشکل از نماینرده ترام  

 روز رأي رزم اتخاش و ابالغ نماید. 13گردد تا حداكثر ظرف مدت  ارجاع میمعترض 

ارجراء خواهد بود. در غیر  رأي مذكور چنانچه ظرف ده روز مورد اعتراض واقع نشود رزم

 این صورت تصمیم نهائی به عهده كمیسیون عالی هماهنگی است.

 جراء است.ار رأي كمیسیون عالی هماهنگی براي دستگاه معترض رزم

هراي هرر    هاي شهرهاي بار دویست هرزار نفرر جمعیرت و فرمانرداري     شهرداري -3ماده 

شهرستان موظفند دبیرخانه كمیسیون هماهنگی را حسرب مرورد تحرت نظرر خرود كره برا        

 هاي كافی تشکیل می گردد اداره نمایند وظایف دبیرخانه عبارتند از: پست

بنردي و ارائره آن بره كمیسریون      اهنگی و جمعدریافت پیشنهادهاي اعضاء كمیسیون هم .1

 جهت اتخاش تصمیم .

 هاي مسئول. ابالغ مصوبات كمیسیون به سازمان .2

هراي   بهشت ماه، برنامهینامه مکلفند حداكثر تا آخر ارد هاي مشمول آئین دستگاه -3ماده 

خصوص اقدامات اجرائی سارنه خود را كه بودجه آن تصویب گردیده جهت اتخاد تصمیم در 
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ها به كمیسریون   ایجاد هماهنگی و تطبیق اقدامات مربوط با ضوابط و معیارها و دستورالعمل

 هماهنگی ارسال دارند.

هاي ترمیمی یا اضرطراري )كره معمرورً مروردي مری باشرند( بره         اجراي طرح -1تبصره 

از  تشخی  و مسئولیت دستگاه مربوط و با ابالغ به دبیرخانه كمیسیون و اطرالع شرهرداري   

 شمول این ماده خارج است.

هراي همراهنگی مکلفنرد ظررف مردت پرانزده روز پرس از دریافرت          كمیسریون  -8ماده 

گیرري و نتیجره را بره     ها در چهارچوب وظایف خود نسبت به آنها تصمیم هاي دستگاه برنامه

 دستگاه مربوط ابالغ نمایند.

راي مصوبات كمیسریون بره   ها در اج رفع خسارت ناشی از اهمال و تعلل دستگاه -4ماده 

 عهده مقصر است.

تشخی  موارد اهمال و تعلل و میزان خسارت وارده به عهده كمیسریون عرالی    –تبصره 

 هماهنگی خواهد بود.

 

 

 

برا   1331اسرفند   22مصروب   )موادي از قانون شورایعالی شهرسازي و معمراري ایرران  . 3

 (هاي بعدي اصالحیه

 و معماري ایران به شرح زیر است: وظایف شورایعالی شهرسازي -2ماده 

هیرأت   در جلسره بررسی پیشنهادهاي رزم در مورد سیاست كلی شهرسازي براي طررح   -1

 وزیران.

هراي جرامع    اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لواین شهرسازي و مقررات مربوط به طررح  -2

 ،اداري ،بازرگانیتعیین مناطق صنعتی  ،نحوه استفاده از زمین ،بندي شهري كه شامل منطقه



                            

 

 

 43 مسئولیت مدنی شهرداري و شهردار

 باشد. هاي عمومی شهر می فضاي سبز و سایر نیازمندي ،تأسیسات عمومی ،مسکونی

هراي   هراي جرامع شرهري و تغییررات آنهرا خرارج از نقشره        بررسی و تصویب نهائی طرح -3

 تفصیلی.

 هاي شهرسازي. نامه تصویب معیارها و ضوابط و آئین -3

می باشند ثبت كل مکلف است در مورد هرر   در شهرهائی كه داراي نقشه جامع -3ماده 

اي كه شهرداري براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادي تأیید كرده  تفکیک طبق نقشه

ها مکلفند طبق نقشه تفکیکری شرهرداري    باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه

 اقدام نمایند.

رداري حسرب مرورد بره ثبرت یرا      تفکیکی از طرف شه هگاه ظرف مدت چهار ماه نقش هر

 دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز رأساً اقدام خواهند نمود.

ها مکلف به اجراي مصوبات شوراي عرالی شهرسرازي و معمراري ایرران      شهرداي -3ماده 

 باشند. می 2طبق مفاد ماده 

هراي جرامع و    اجرراي طررح  در موارد ابهام و اشرکال و اخرتالف نظرر در نحروه      –تبصره 

مراتب در شوراي عالی شهرسازي مطرح و نظر شوراي عرالی   3تفصیلی شهري موضوع ماده 

 ارجراء خواهد بود. قطعی و رزم

مصروب  ) موادي از ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبرور و مررور معلرولین    .8

 (شورایعالی شهرسازي و معماري ایران 8/3/1338

سرازي و   هراي آتری و در دسرت تهیره شهرسرازي، شرهرک       اریخ در كلیرة طررح  از این تر  .1

هراي دولتری و    هاي مسکونی و ساختمانی سراسر كشور اعم از اینکه توسرط دسرتگاه   مجتمع

ها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع فصرل   وابسته به دولت و شهرداري

و طراحی براي تسرهیل حركرت معلرولین    ریزي  اول مجموعه پیوست كه شامل ضوابط برنامه

باشد الزامی بوده و كلیه مراجع مسئول تهیه، بررسری و تصرویب و اجرراي     در سطن شهر می
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هراي سراختمانی و مسرکونی موطفنرد در      سرازي و مجتمرع   هاي توسعه شهري، شهرک طرح

 مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذكور را رعایت نمایند.

 

هیأت  8/3/1333مصوب )نامه ساماندهی، بهسازي و عمران مساجد كشور آئیناز دي موا .4

 (وزیران

اندازي آن  هاي ارایه دهنده خدمات شهري موظفند، مجوز احداث و راه كلیه دستگاه -3ماده 

قسمت از واحدهاي خدماتی متعلق به مساجد از قبیل )مركز فرهنگی هنري، كتابخانه، خانه 

هراي جراري و عمرانری مسرجد      رآمدهاي آن به طور مستقیم صررف هزینره  روحانی( را كه د

 شود، بدون اخذ وجه صادر نمایند. می

هاي صردور مجروز بره تشرخی  شروراي شرهر        ها عدم دریافت هزینه در مورد شهرداري

 خواهد بود.

 

 

 

 13/8/1338مصروب جلسره   ) ضوابط جلوگیري از افزایش محردوده شرهرها  از موادي  .13

 (شهرسازي و معماري ایران  عالی شوراي

هاي هرادي و جرامع    از تاریخ تصویب این مصوبه، هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح .1

شهري تا زمانی كه تراكم ناخال  جمعیتی شهر )یعنی نسبت جمعیت به سطن مصروب( در  

محدوده فعلی طرح )یعنی محدوده طرح مصوب به اضافه كلیه تغییررات احتمرالی قرانونی و    

 هاي مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است. صوب بعدي تا این تاریخ( براساس طرحم

هراي تعراونی یرا     هرگونه تفکیک زمین و واگذاري آن براي امر مسکن بره افرراد، شرركت    .3
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هاي دولتی و غیر دولتی و نهادها در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها ممنروع   ارگان

 می باشد.

هراي   ي اراضی زراعی و باغرات داراي كراربري كشراورزي و باغرداري در طررح     تغییر كاربر .3

 هاي شهري، ممنوع است. ها به كاربري مصوب شهري و تبدیل جنگل

صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احرداث بنرا برراي اراضری زراعری و باغرات واقرع در         .3

سرتند، ترا قبرل از    هاي مصوب شهري داراي كراربري مسرکونی ه   حاشیه شهرها كه در طرح

بینری شرده در    اینکه تراكم ناخال  جمعیتی در بقیه اراضی شهري به تراكم ناخرال  پریش  

 طرح مصوب نرسیده باشد، ممنوع است.

 

بررداري و   هاي زمینی مربوط به نقشره  تعیین و حفاظت عالئم و نشانهقانون موادي از  .11

 14/4/1331تحدید حدود و حریم مصوب 

كه مالک ملک و یا متولی و یا متصدي موقوفه بخواهند هرگونه تغییرري   در صورتی -3ماده 

در ساختمان و زمین بدهند كه موجب تغییر محل عالمت نصب شده یرا نقطره اعرالم شرده     

ها و یا موسسات دولتی براي انجام امور عمرانی مجبور به تخریب یکی از  بشود و یا شهرداري

را یک ماه قبل به اطالع سازمان نصرب كننرده برسرانند و    ها بشوند باید مراتب  عالئم و نشانه

سازمان مزبور مکلف است حداكثر ظرف یرک مراه از تراریخ اطرالع متقاضری رأسراً اقردامات        

ضروري مربوط به تغییر محل عالمت را انجام دهد و پس از انقضاي مدت مذكور در صرورتی  

هرا و یرا    رقوفره یرا شرهرداري   كه سازمان اقدام ننمود مالک ملک یا مترولی و یرا متصردي م   

 مؤسسات دولتی مجازند نسبت به تجدید بنا و برداشت عالمت اقدام نمایند.

نخواهند بود. در ابنیره تراریخی    3در این صورت مشمول پرداخت هزینه مندرج در ماده 

 ها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت. نصب و برداشتن عالئم و نشانه
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 (3/3/1334مصوب ) ز قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرهاموادي ا 12

رویه درختان، قطع هر  به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بی -1ماده 

هرائی كره بره صرورت براغ       ها، باغات و محل ها و پارک راه نوع درخت در معابر، میادین، بزرگ

 بدون اجازه شهرداري ممنوع است. شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها

ضوابط مربوط به چگونگی اجراي این مراده پرس از تهیره توسرط شرهرداري و تصرویب       

 شوراي شهر قابل اجراء است.

سرال   ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفنرد ظررف مردت یرک     شهرداري -2ماده 

هاي مشمول این قانون  اي شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل شناسنامه

و سرند اجرراي ایرن قرانون      سال یکبرار قابرل تجدیرد    3را تنظیم كنند و این شناسنامه هر 

 باشد. می

هرا و پرارک هرا را پرس از      راه ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگ شهرداري –تبصره 

 كوبی كنند. تنظیم مشخصات آنان پالک

تواننرد برراي تنظریم یرا تطبیرق بررگ        د مری حسب مور ها بر مأموران شهرداري -3ماده 

هراي   نامره و نماینردگی دادسرتانی وارد محرل     شناسائی درختان با در دست داشرتن معرفری  

 مشمول این قانون بشوند.

تنظریم و ابرالغ    2از تاریخ اجراي این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده  -3ماده 

نوع است مگر با تحصیل اجرازه از شرهرداري   شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون مم

 طبق مقررات و ضوابط مربوط.

هراي كسرب و پیشره و تجرارت كره       اراضی مشجر و اماكن مسرکونی و محرل   -1تبصره 

 مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.

برا رعایرت مقرررات    ترر از پانصرد مترر مربرع      تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگ

ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده بره هرر مسراحت كره باشرد       ،شهرسازي مجاز است
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 بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.

هاي ساختمانی كه براساس طرح جامع و یا هرادي شرهرها از طررف     در پروانه -2تبصره 

ختمان باید قطرع شرود تعیرین و قیرد     شود تعداد درختی كه در اثر سا ها صادر می شهرداري

 خواهد شد.

در صورتی كه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مردت منردرج در پروانره بردون     

هاي مقرر در ا ین قانون خواهرد   عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات

 شد.

مکلفنرد بره ازاي   هائی كه به صورت باغ شرناخته شروند    مالکین باغات و محل -3تبصره 

شود به تعداد دو برابرر در همران    هائی كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر می درخت

هراي   محل و یا هر محلی كه شهرداري تعیین خواهد كرد برر طبرق ضروابط و دسرتورالعمل    

 موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

هراي   هرا و پرارک   راه رگكاشت و حفاظت و آبیاري درختان معابر، میادین، برز  -3تبصره 

 ها می باشد. عمومی از اهم وظایف شهرداري

جانشین ساختن و قطرع درختران كره     –ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن  -3ماده 

هرا و باغرات و مروارد دیگرر دارد بره موجرب        هرا، قلمسرتان   برداري از نهالستان مالزمه با بهره

 هد گردید.هاي اجرائی این قانون تعیین خوا نامه آئین

هر كس عالماً و عامداً و برخالف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبرات از   -3ماده 

بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سره سرال و پرداخرت    

صرد   جزاي نقدي بر حسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال ترا یرک  

 خواهد شد. هزار ریال محکوم

در صورتی كه قطع درخت از طرف مالکین به نحوي باشد كه براغی را از برین    -1تبصره 

سازي استفاده كند همه زمین به نفع شرهرداري   ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه
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 رسد. ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می

ده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزاي نقردي نبروده   هاي مذكور در این ما مجازات -2تبصره 

 و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

هاي مرأمور اجرراي ایرن قرانون كره قربالً برا وظرایف          گزارش مأموران شهرداري -3ماده 

 اند به منزله گزارش ضابطین دادگستري است. ضابطین دادگستري آشنا شده

 

 11/3/1383تونل مشترک تأسیسرات شرهري مصروب     نامه اجرایی قانون احداث آئین .13

 هیأت وزیران

صدور مجوز آغاز عملیات اجرایی احداث تونل مشترک تأسیسات شهري در توسرعه   -3ماده 

ها و در شهرهاي جدید برعهرده مردیر عامرل شرركت شرهر جدیرد        شهرها برعهده شهرداري

 باشد. مربوط می

یسات شهري مستلزم انجام حفراري در  در مواردي كه احداث تونل مشترک تأس -3ماده 

هرا موظرف بره اسرتفاده از      هرا باشرد، مجریران پرروژه     هاي زیرسازي و روسرازي خیابران   ریه

هاي مرمت و بازسازي و روسازي جز و هزینره پرروژه    هاي برش آسفالت بوده و هزینه دستگاه

 منظور و در اختیار شهرداري و شركت شهر جدید مربوط قرار خواهد گرفت.

هراي حاصرل از    مسئولیت حفاظت و رعایت كامل ایمنی عبور در اطراف گرودال  –صره تب

حفاري و قبل از ترمیم زیرسازي و تحویل كار به شهرداري و یا شركت شهر جدیرد مربروط،   

 باشد. عهده مجري پروژه می طبق قرار داد فی مابین، بر

 

ها  مجسمه و یادمان در میداننامه نحوه نظارت برانتخاب، ساخت و نصب  موادي از آئین .13

 (شوراي عالی فرهنگی  3/3/1338مصوب مورخ )و اماكن عمومی

 13/3/1338ش                                            د/ 838شماره 
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هرا و انتخراب و نظرارت برسراخت و نصرب مجسرمه و        به منظور تدوین سیاست -1ماده 

و یادگراري هرا و آثرار حجمری( در امراكن      یادمان )شامل ستون یرادبود و نقروش برجسرته    

اري و نظرارت برانتخراب، سراخت و نصرب     زگ شوراي سیاست»عمومی، شورایی تحت عنوان: 

در مركرز هنرهراي تجسرمی وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمی تشرکیل        « مجسمه و یادمان

 شود. می

ه و كلیة پیشنهادهاي مربوط به تهیه و ساخت مجسمه و یادمان، نقرش برجسرت   -3ماده 

ستون یادبود همراه با گزارش توجیهی و شكر مشخصات كامل و ارائه طرح و نمونرة كوچرک   

هرا و یرا انجمرن آثرار و مفراخر فرهنگری،        توسط شروراي فرهنرگ عمرومی مركرز و اسرتان     

 ها براي كسب مجوز به شوراي نظارت ارسال می شود. ها و سایر سازمان شهرداري

به این پیشنهادها به تصرویب شروراي نظرارت     دستورالعمل چگونگی رسیدگی -1تبصره 

 می رسد.

مركز هنرهاي تجسمی )دبیرخانة شوراي نظارت( حداكثر ظرف مدت یک مراه   -2تبصره 

 هاي واصله پاسخ خواهد داد. از تاریخ دریافت تقاضا به درخواست

بررا  3/3/1333مصرروب  )مرروادي از قررانون توسررعه صررنعت ایرانگررردي و جهررانگردي  .13

 (اي بعديه اصالحیه

هرا و مراترع كشرور و سرایر      هرا، سرازمان جنگرل    سازمان زمین شرهري ، شرهرداري   -3ماده 

موظفند زمین مورد نیاز براي احداث تأسیسات ایرانگرردي   ،هاي شیربط ها و سازمان وزارتخانه

و جهانگردي را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به قیمت منطقه اي یا تمام شده بره  

به متقاضریان واگرذار نماینرد. بردیهی اسرت       ،كه موجب تقلیل در آمد عمومی نشود اي گونه

اراضی مزبور صرفاً براي منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی باشد و هر گونره تغییرر   

كاربري آن و یا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت بره مالکیرت دولرت خواهرد     

 ادعائی را ندارد.شد و متقاضی حق هیچگونه 
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تغییر كاربري تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي بدون موافقت وزارت فرهنرگ و   –تبصره 

و تسهیالت و  ها فیفخارشاد اسالمی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت كلیه ت

هاي داده شده براي تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عرین یرا معرادل آن بره قیمرت       معافیت

 ی روز به دولت پرداخت شود.كارشناس

كلیرره تأسیسررات ایرانگررردي و جهررانگردي، دفرراتر خرردمات مسررافرتی و سررایر  -8مرراده 

تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سروخت، آب و بررق، عروارض، مالیرات، وام برانکی و غیرر       

 باشند. هاي بخش صنایع می مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل

 

گذاري تأسیسات گردشگري   نرخبندي و  درجه ،تکمیل ،اصالحایجاد، ه موادي از آئین نام .13

  (هاي بعدي هیأت وزیران با اصالحیه 13/2/1338مصوب  )و نظارت بر فعالیت آنها

ها و سایر مراجع صادر كننده پروانه سراختمان مشرمول ایرن آئرین نامره،       شهرداري -3ماده 

ت اعرالم شرده توسرط سرازمان میرراث      موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقرررا 

 فرهنگی و گردشگري را نیز در این زمینه مراعات نمایند.

ها و نهادهاي انقالب اسالمی  هاي دولتی، شهرداري تأسیسات گردشگري ارگان -23ماده 

باشد بدیهی است مؤسسات دولتی مشرمول ایرن آئرین     نیز مشمول مفاد د این آئین نامه می

ن دسته از شرایط مندرج در این آئین نامه كه براساس دولتی بودن آنهرا  نامه ملزم به احراز آ

 موضوعیت ندارند، نمی باشند.

 13/12/1382مصوب  )هاي عمومی كشور موادي از قانون تأسیس و نحوه اداره كتابخانه .13

) 

%( از درآمردهاي خرود را بره    3/3ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصرد )  شهرداري -3ماده 

هاي كتابخانه هاي عمومی شرهر مربوطره قررار     ها در اختیار انجمن ر اداره امور كنابخانهمنظو

 دهند.
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 تركیب اعضاي انجمن شهرستان به شرح زیر می باشد: -8ماده 

 فرماندار )رئیس انجمن( –الف 

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان )دبیر انجمن( –ب 

 شهردار شهر مركز شهرستان –ج 

 رئیس شوراي اسالمی شهرستان –د 

بره پیشرنهاد    ،پنج نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی كه حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد -ه

 دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امناء.

هرا مری تواننرد مقردار مناسرب از اراضری متعلرق بره خرود را برراي            شهرداري -12ماده 

هاي توسرعه شرهري بره صرورت بالعروض در       اساس طرح اي عمومی بره ساختمان كتابخانه

 اختیار انجمن كتابخانه ها قرار دهند.

هاي دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ابنیرة مرورد نیراز را     مؤسسات و شركت

 هاي عمومی به صورت بالعوض واگذار نمایند. براي ساختن كتابخانه

هاي عمرومی   ي مکلف است فضاهاي مورد نیاز كتابخانهوزارت مسکن و شهرساز –تبصره 

هراي   در طرح ،( این قانون تعیین می شود3را كه براساس معیارهاي مذكور در بند )ه( ماده )

 توسعه منظور نموده و مشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها نماید.

 

ره كتابخانه هراي عمرومی كشرور    موادي از آئین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه ادا .18

 هیأت وزیران با اصالحیه هاي بعدي 3/4/1383مصوب 

ها مکلفند حداكثر ترا پایران سراختمان اداري     ( قانون، شهرداري3در اجراي ماده ) -13ماده 

%( از كل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی الحسراب  3/3روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد )

هاي عمومی شهر مربوط معرفی كررده اسرت واریرز نماینرد و      تابخانهبه حسابی كه انجمن ك

ی تهیره شرده براسراس    لاي از رسید بانکی به همراه نسخه اي از آمار درآمدهاي وصرو  نسخه
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صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري كه در مقاطع شش ماهه بره تأییرد شروراي اسرالمی     

 شهر می رسد، به انجمن شهر تحویل دهند.

ب قطعی سارنه حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی صرورت جرامع   تسویه حسا

 در آمدها توسط شوراي اسالمی شهر، به عمل خواهد آمد.

شهردار در حوزه مسؤولیت خود نسبت به اجراي این ماده و تأدیه كامرل سرهم    –تبصره 

 كتابخانه ها مسؤول است.

 

 ( 13/2/1383مصوب  )نموادي از قانون جامع حمایت از حقوق معلور .14

هاي دولتی و نهادهراي عمرومی و    ها و مؤسسات و شركت ها، سازمان كلیه وزارتخانه -2ماده 

ها و امراكن عمرومی و معرابر و وسرایل      انقالب موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان

خدماتی به نحوي عمل نمایند كه امکران دسترسری و بهرره منردي از آنهرا برراي معلرورن        

 مچون افراد عادي فراهم گردد.ه

ها و مؤسسات و شرركتهاي دولتری و نهادهراي عمرومی و      ها، سازمان وزارتخانه -1تبصره 

ها و اماكن عمومی، ورزشری   مندي معلورن، ساختمان انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهره

ود و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه هاي مصروب سرارنه خر   

 مناسب سازي نمایند.

ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان كرار برراي آن تعرداد از     شهرداري -2تبصره 

ها واماكن عمومی و معرابري كره اسرتانداردهاي تخصصری مربروط بره معلرورن را         ساختمان

 رعایت نکرده باشند، خودداري نمایند.

ها و امراكن   مناسب سازي ساختمان سازمان بهزیستی كشور مجاز است بر امر -3تبصره 

هراي مرذكور در مراده فروق نظرارت و گزارشرات اقردامات آنهرا را          دولتی و عمومی دسرتگاه 

 درخواست نماید.
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آیین نامه اجرایی ماده فوق ظررف سره مراه مشرتركاً توسرط وزارت مسرکن و        -3تبصره 

تهیره و بره    شهرسازي، سازمان بهزیستی كشور و سرازمان مردیریت و برنامره ریرزي كشرور     

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزارت مسکن و شهرسازي، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظفنرد   -4ماده 

%( از واحدهاي مسکونی احدائی استیجاري و ارزان قیمرت خرود را بره    13حداقل ده درصد )

كشرور در اختیرار   معلورن نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و یا معرفی سازمان بهزیسرتی  

 آنان قرار دهند.

سیستم بانکی كشور مکلرف اسرت، تسرهیالت اعتبراري یارانره دار مرورد نیراز         -1تبصره 

هاي آنها و یا مؤسسات خیریه  احداث و خرید مسکن معلورن را تأمین و به معورن یا تعاونی

 اي كه براي معلورن، مسکن احداث می نمایند پرداخت كند.

ملی زمین و مسکن موظف است زمین مرورد نیراز احرداث واحردهاي      سازمان -2تبصره 

مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ كارشناسی تهیه و در اختیرار افرراد مرذكور و یرا     

 تعاونی ها و مؤسسات خیریه اي كه براي آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

ه ساختمانی، آماده سرازي زمرین و   هاي صدور پروان معلورن از پرداخت هزینه -3تبصره 

 گردند. عوارض نوسازي معاف می

 

  3/3/1383( قانون حمایت از حقوق معلورن مصوب 2موادي از آیین نامه اجرایی ماده ) .23

شهرداري هاي سراسر كشور موظفنرد از صردور پروانره احرداث و پایران كرار برراي         -2ماده 

ابط و مقرررات شهرسرازي و معمراري برراي     ها و اماكن عمومی و معابري كره ضرو   ساختمان

 معلورن را رعایت نکرده باشند، خودداري نمایند.

شهرداري هاي سراسر كشرور موظفنرد جهرت مناسرب سرازي امراكن عمرومی         -3ماده 

 اقدامات زیر را انجام دهند:
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مناسب سازي معابر عمومی با اولویت معابر اصرلی و نزدیرک بره تقراطع هرا و همچنرین        .1

 .ها پارک

ها و عالیرم راهنمرایی مناسرب در معرابر عمرومی و برجسرته سرازي         تجهیز و نصب چراغ .2

 ها. سطوح پیاده روهاي نزدیک به تقاطع ها  وهمچنین پارک

رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازي و معمراري برراي    .3

 معلورن.

هرا   ده و سرایر مرواردي كره برر عهرده شرهرداري      اعتبار رزم براي اجراي این ما –تبصره 

 گردد. گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می

 

موادي از آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده واحده قرانون نحروه واگرذاري امراكن و      .21

 هیأت وزیران با اصالحیه هاي بعدي 1/11/1333مصوب  )میادین و غرفه توزیع میوه

ري مکلف است براي هر یک از اماكن برا توجره بره موقعیرت محرل وقروع و       شهردا -3ماده 

ه ضر وسعت و تسهیالت ایجاد شده و نیز متناسب با شرایط اقتصادي مرؤثر در معرامالت و عر  

محصورت و تولیدات موضوع این آیین نامه، مبلغری را بابرت حرق بهرره بررداري، همچنرین       

ین نامره تعیرین و پرس از تصرویب شروراي      ضمانت حسن انجام كار و رعایت مقررات این آی

اسالمی شهر و در صورت عدم تشکیل شوراي یاد شده پس از تصویب وزیرر كشرور از غرفره    

 داران دریافت كند. مبلغ مذكور قابل تغییر است.

متقاضیان اماكن باید پس از انتشار آگهی در جراید كثیرارنتشار و جراید محلری   -3ماده 

مقرر تأییدیه توان تولید، همچنین گواهی امکان ارسرال تولیردات   توسط شهرداري، در وقت 

به اماكن مزبور در هر شهر را حسب مورد از ادارات كشاورزي یا جهاد سازندگی منطقه محل 

تولید یا سایر مراجع قانونی شي ربط اخذ و به همراه مدارک مثبت و كروكی و آدرس دقیرق  

 یه كنند.محل تولید به شهرداري شهر مورد نظر ارا
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در قررار داد   هرا  مسرئولیت شرایط اداره و نگاهداري اماكن و حردود اختیرارات و    -3ماده 

 واگذاري كه به امضاي نماینده شهرداري و بهره بردار می رسد، تعیین می شود.

ها موظفند نرخهاي مصوب را كه براساس مقررات مربوط تعیرین مری    شهرداري -3ماده 

هاي اعالم شده، همچنین كیفیرت محصرورت و تولیردات ارایره      شود اعالم نموده و بر قیمت

 شده نظارت كنند.

بهره بردار جز با اجازه شهردار حق واگذاري جزئی یا كلی مورد قررار داد را بره    -13ماده 

موظف است فقط محصورت تولیردي خرود و تولیرد كننردگانی كره نماینردگی        غیر ندارد و

 دارد به فروش برساند.فروش آنها را به طور رسمی برعهده 

بهره بردار مکلف است كلیه شؤون و مقررات انضباطی میادین را رعایت و اجرا  -11ماده 

 نماید.

مقررات انضباطی حسب دستورالعملی كه با ملحروظ  داشرتن ایرن آیرین نامره       –تبصره 

گردد و به تصویب شوراي اسالمی شهر و در صورت عردم تشرکیل    توسط شهرداري تهیه می

 رسد، تعیین می شود. اي یاد شده به تصویب وزیر كشور میشور

 

هاي زنجیره اي رفاه )سرهام   موادي از آئین نامه اجرایی اجازه تشکیل شركت فروشگاه .22

 )ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار( 8/4/1333عام( مصوب 

تقرویم بره   ه توسط شهرداري مناطق ترأمین و پرس از   بزمین مورد نیاز براي هر شع -3ماده 

قیمت كارشناسی ارزش آن به عنروان آورده شرهرداري در سررمایه منظرور مری گرردد كره        

 گردد. ترتیبات آن در اساسنامه تعیین می

ها و تأسیسات، وسائل حمل و نقل و سایر امکانات وزارت بازرگرانی و   همچنین ساختمان

 كت منظور خواهد شد.سایر شركاء پس از تقویم قیمت به عنوان آورده آنان در سرمایه شر

هرا را طبرق نظرر شرركت      شهرداري ها زمین و مجوز ساخت مورد نیاز فروشگاه -3ماده 
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 تأمین خواهند نمود.

 

 13/2/1333موادي از  قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب  .23

( قررانون مطبوعررات مصرروبه  1تأسرریس دفرراتر مطبوعررات موضرروع مرراده )  –مرراده واحررده 

ها در واحد مسکونی مسرتقل و   ها و مجله فعالیت شغلی صاحبان روزنامه و نیز 22/12/1333

هراي   یا مجتمعی كه به طور كامل در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین سراختمان 

 اداري و تجاري و استیجاري بالمانع است.

د آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانره هراي كشرور و فرهنرگ و ارشرا      –تبصره 

 اسالمی ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

كمیسیون كشور مجلس  13/3/1332مصوب ) ي كارموادي از آئین نامه ایمنی انبارها .23

  (كمیسیون كشور و مجلس شورا با اصالحیه هاي بعدي 31/3/1332سنا و 

وع كاري بازرگانی یا محصرورت  گردد كه یک یا چند ن انبار كار به محلی اطالق می -1ماده 

 هاي دامی كشاورزي در آنجا نگهداري می شود. صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده

و انبارهاي اختصاصی واحدهاي صنعتی و بازرگانی و تولیدي اعرم   ،كلیه انبارهاي عمومی

 از بخش خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.

 ي شرایط مندرج در این آئین نامه نباشد انبار محسوب نمی شود.مکانی كه دارا

ها موظفند با رعایت ضروابط نقشره جرامع در مرورد تغییرر و تکمیرل        شهرداري -3ماده 

 انبارهاي موجود در جهت تطبیق با مندرجات این آئین نامه تسهیالت رزم را فراهم نمایند.

وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی  ،ان انبارهاها موقع صدور پروانه ساختم شهرداري -13ماده 

و اتاق اصناف هر محل هنگام صدور پروانه مورد لزوم براي انبارهاي كار باید مقررات مندرج 

هاي سازمان دفاع غیر نظامی كشور را در مورد اجرراي آئرین    در این آئین نامه و دستورالعمل
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 نامه رعایت نمایند.

ها باید تعلیمات مربوط به حفاظت و ایمنی و طررز كرار برا    كلیه كاركنان انبار – 13ماده 

وسائل اولیه آتش نشانی را فرا گیرند، سازمان دفاع غیر نظامی مکلف اسرت ترتیرب آمروزش    

 كاركنان انبارها را بدهد.

هرا   ها و همچنرین شرهرداري   هاي آب در تهران و شهرستان ها و شركت سازمان -28ماده 

ه عهده شهرداري است موظفند به درخواست انشرعاب آب مرورد   در نقاطی كه امر آبرسانی ب

نیاز انبارهاي كار اعم از انبارهاي موجود یا انبارهائی كه بعداً دایر مری شرود خرارج از نوبرت     

 رسیدگی نموده براي برقراري انشعاب آنها حداكثر تسهیالت ممکنه را فراهم سازند.

نبار مایعات قابل اشرتعال بایرد در خرارج    هاي آتش نشانی در ا شیرها و شیلنگ -33ماده 

انبار قرار داشته و موارد استفاده از آنها به كلیه كاركنران انبرار از طررف سرازمان دفراع غیرر       

 نظامی محل آموزش داده شود.

هاي آتش نشانی هر انبار باید منطبق با نوع و انردازه سرر قفرل هراي      نوع و اندازه سرقفل

 ب شود.آتش نشانی شهرداري محل انتخا

 

مصروب  )موادي از آئین نامه ایجراد تسرهیالت برراي ترأمین مسرکن كاركنران دولرت        .23

 (هیأت وزیران 31/2/1382

هاي سراسر كشور موظفند نسربت بره مکران     وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري -2ماده 

یابی، تهیه پروژه هاي اجرایی، خرید زمین در محالت فرسوده و تجمیع اراضی در چرارچوب  

 هاي مصوب شهرسازي و معماري اقدام نمایند. یاستس

ها و ادارات ثبت اسناد و امالک به منظور تسریع در عملیرات تجمیرع،    شهرداري -3ماده 

ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مستحدثات طرح و ارایه مجوزهاي رزم با فوریرت تمهیردات   

 رزم را فراهم می نمایند.
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هرا،   هرا، مررداب   ها، انهرار، مسریل   ه بستر و حریم رودخانهموادي از آئین نامه مربوط ب .23

هیرأت   11/8/1334مصروب   )هاي آبرسرانی، آبیراري و زهکشری    هاي طبیعی و شبکه بركه

 (وزیران

( این آیین نامه، شركت آب منطقره اي  3پس از اعالم نظر كمیسیون موضوع ماده ) -3ماده 

شده به نحو مقتضری اقردام خواهرد     نسبت به عالمت گذاري نهایی حد بستر و حریم تعیین

نمود و نسخه اي از نقشه مربوط به بستر و حریم را براي اطالع به اداره ثبت اسناد و امالک، 

بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروي انتظامی جمهوري اسرالمی  

اري مرأموران انتظرامی   ایران اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکر 

 جلوگیري خواهد كرد.

ها یا ادارات ثبت اسرناد و امرالک بره صرورت مروردي       چنانچه افراد یا شهرداري -4ماده 

تقاضاي تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا مرداب و یا بركره طبیعری را كره    

ت برا اخرذ هزینره    در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شركت آب منطقره اي مکلرف اسر   

كارشناسی كه تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بسرتر و  

حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین نامره اقردام نمایرد، مشرروط برر      

اینکه تصرفات قانونی اشخاص نسبت به امالک مورد نظر احراز و توسرط مراجرع شي صرالح    

 شده باشد. تأیید

هرا و ادارات ثبرت اسرناد و     هاي آب منطقه اي برا همکراري شرهرداري    شركت -11ماده 

هرا در   هاي متروک را شناسایی خواهند نمود. تشخی  مترروک برودن مسریل    امالک، مسیل

خارج محدوده قانونی شهرها با شركت آب منطقه اي است، ولی در داخرل محردوده قرانونی    

ها تصمیم رزم را اتخاش خواهرد نمرود. در صرورت     کاري شهرداريشهرها، شركت مزبور با هم

 بروز اختالف نظر، تشخی  وزارت نیرو معتبر می باشد.
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هرا   ها و همچنین سازمان هاي دولتی، شهرداري ها، مؤسسات و شركت وزارتخانه -13ماده 

پروانره  هاي مربوط بره خرود و صردور     و نهادهاي وابسته به دولت مکلفند قبل از اجراي طرح

هرا و بركره هراي طبیعری را اسرتعالم       ها، مررداب  رزم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل

نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت كتبری و قبلری وزارت نیررو اسرت.     

 متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

 

شرورا و   4/2/1338مصروب   )یري و مبارزه برا خطررات سریل   موادي از قانون پیش گ .23

 (سنا 3/3/1338

به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشرت عمرومی وزارت    -1ماده 

كشور مکلف است بالفاصله پس از تصویب این قرانون كلیره اقردامات رزم را برراي حفرظ و      

كانال فاضرالب بره عمرل آورده و از كلیره     اصالح و احداث مسیل و سیل برگردان و كشیدن 

هاي متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعرم از حقیقری    اراضی و مستحدثات و ساختمان

یا حقوقی در هر نقطه كه براي تأمین منظور هراي مرذكور ضررورت داشرته باشرد اسرتفاده       

ثات و نموده و تصرف یا تملک كند، در نقاطی كره شرهرداري وجرود دارد اراضری و مسرتحد     

هاي مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت كشور در اختیار شرهرداري قررار خواهرد     ساختمان

 گرفت تا شهرداري خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون باردازد.

ها طبق ایرن قرانون ضرروري     در هر نقطه كه استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمان

اند از تاریخ اخطار یا آگهی شهرداري برحسرب اقتضراء    باشد كلیه مالکین و متصرفین مکلف

ظرف مدتی كه حداكثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و سراختمان را در  

اختیار شهرداري قرار دهند و در غیر این صورت از طررف شرهرداري اقردام بره تصررف و یرا       

 تملک خواهد شد.

طبق تشخی  وزارت كشور به موجب مدارک  در صورتی كه اراضی مورد لزوم -1تبصره 
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یا نقشه ها و عکسهاي هوائی موجود قبالً مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از اینکه بایر 

هائی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی با قائم مقام قهرري   و یا ساختمان

د آمد ولی شینفع می تواند در صورتی آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداري درخواه

 كه مدعی حقی باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید.

در صورتی كه نسبت به این قبیرل اراضری و مسرتحدثات بعرد از تراریخ اول اسرفند مراه        

نقل و انتقارتی صور ت گرفته باشد انتقال دهنرده مسرئول جبرران خسرارات انتقرال       1333

 گیرندگان خواهد بود.

شهرداري مکلف است بهرا و یرا خسرارت ناشری از تصررف و تملرک اراضری و         -2 تبصره

 1333هاي موضوع تبصره یک را كه قبرل از تراریخ اول اسرفند مراه      مستحدثات و ساختمان

برابر موازین قرانونی بره ملکیرت اشرخاص در آمرده باشرد برحسرب مرورد طبرق تشرخی            

 .كمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر كمیسیون قطعی است

نامه مربوط به تشکیل كمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت كشور تهیه و بره   آئین

 هاي كشور مجلسین خواهد رسید. تصویب كمیسیون

بها و یا خساراتی كه از طرف شهرداري به ایرن قبیرل اشرخاص پرداخرت مری شرود بره        

قرانون   13ک مراده  انضمام زیان دیركرد به مأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصرره یر  

 نوسازي و عمران شهري از طریق اجراي ثبت وصول خواهد شد.

تشخی  متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجود پرداختی شهرداري كره بایرد از   

متجاوز اصلی وصول شود با كمیسیونی خواهد بود كه از وزارء كشور و دادگستري و آبرادانی  

 ل می گردد.و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکی

هائی كه مشرمول تبصرره یرک و دو     در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمان -3تبصره 

شهرداري مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را برر حسرب    ،نمی باشد

 پرداخت كند. 2مورد طبق تشخی  كمیسیون فنی مذكور در تبصره 
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( قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مرالی  131موادي از آئین نامه اجرایی ماده ) .28

 هیأت وزیران 31/2/1382دولت مصوب 

هاي كشور و تعاون مکلفند براساس مفاد این آیین نامه براي بهبود شرایط  وزارتخانه -1ماده 

هاي رزم را براي تأسریس   حمل و نقل شهري و كاهش آلودگی هواي شهرهاي كشور، زمینه

 ها اقدام نمایند. صی اتوبوسرانی با مشاركت شهرداريهاي تعاونی و خصو شركت

(، بخشی از اعتباراتی كه براي خرید و 1به منظور تحقق اهداف مذكور در ماده ) -2ماده 

برراي خریرد و واگرذاري     ،گازسوز كردن اتوبوس در قوانین بودجه سنواتی منظور می گرردد 

 لق خواهد گرفت.هاي خصوصی و تعاونی تع وسایل حمل و نقل عمومی به بخش

هاي تعاونی و خصوصی كه به منظور ارایه خدمات حمرل و   نحوه فعالیت شركت –تبصره 

ها تشکیل می شوند براساس دستورالعملی خواهرد   نقل عمومی شهري با مشاركت شهرداري

هاي كشور( و وزارت تعراون ضرمن همراهنگی     بود كه توسط وزارت كشور )سازمان شهرداري

 و برنامه ریزي كشور، تهیه و ابالغ خواهد شد.با سازمان مدیریت 

( ایرن آیرین نامره، از نظرر مقرررات رفرت و آمرد        1هاي موضروع مراده )   شركت -3ماده 

هرا و سرایر    )ترافیکی(، دریافت كمک و سایر تسهیالت از محل اعتبارات عمومی و شرهرداري 

هرا تعلرق    شرهرداري  هاي اتوبوسرانی وابسته به هایی كه به شركت امتیازها و خدمات و كمک

 گیرد، به صورت یکسان بهره مند می شوند. می

%( از اعتبارات منظور شرده برراي خریرد و گراز سروز      13حداكثر پانزده درصد ) -3ماده 

كردن اتوبوس در قوانین بودجه سنواتی در قالب قرار دادي كه برین وزارت كشرور )سرازمان    

بره عنروان وجروه     ،عاون منعقد می گرددهاي كشور( و سیستم بانکی و یا صندوق ت شهرداري



                                                              

 

 

 

11

3 
آشنا

يي 

با 

سي

 ستم

ها

ي 

... 

 حقوق شهري در ایران 

هراي عامرل    اداره شده براي اعطاي تسهیالت به متقاضیان خصوصی و تعاونی در اختیار بانک

هاي مربروط   یا صندوق تعاون قرار خواهد گرفت تا پس از عقد قرار دادهاي رزم با شهرداري

 هاي اتوبوسرانی( به مصرف برسد. )شركت

هراي   هاي مسافربري و ممنوعیت تردد اتومبیل ی احداث ترمینالموادي از ریحه قانون .24

شوراي انقرالب جمهروري    4/2/1334مصوب )مسافربري بین شهري در داخل شهر تهران 

 (اسالمی ایران

هاي شهرهاي بزرگ كشور كه جمعیت آنها بیش از یکصد هرزار   سایر شهرداري –ماده پنجم 

هراي مناسرب    ل مسافربري برین شرهري در محرل   موظفند نسبت به ایجاد ترمینا ،نفر باشند

 براساس مفاد این قانون با توجه به امکانات اقدام نمایند.

 

هیأت  13/1/1382مصوب  )موادي از آئین نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده .33

 (وزیران

، ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصرادي 133شهرداري شهرهاي موضوع بند )د( ماده ) -3ماده 

( قرانون نحروه جلروگیري از    3اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با توجه به مراده ) 

موظفند رأساً یا از طریق ساماندهی بخش خصوصری نسربت    – 1333مصوب  –آلودگی هوا 

 به احداث و بهره برداري مراكز معاینه فنی خودرو اقدام نمایند.

خودرو فراهم مری گرردد، انجرام معاینره     در شهرهایی كه امکانات معاینه فنی  -1تبصره 

 فنی خودرو براي كلیه وسایل نقلیه الزامی است.

هاي كشور( موظف است هماهنگی هراي رزم   وزارت كشور )سازمان شهرداري -2تبصره 

 را به منظور احداث و بهره برداري از مراكز یاد شده، در كلیه شهرهاي كشور به عمل آورد.

 

اجرایی نحوه انجرام معاینره و صردور بررگ معاینره فنری خرودرو         موادي از آئین نامه .31
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 (هیأت وزیران 3/8/1382مصوب)

ها و سازمان راهداري و حمل و نقل جراده اي برا    ستاد معاینه فنی خودرو شهرداري -3ماده 

همکاري نمایندگان سازمان حفاظت محریط زیسرت و نیرروي انتظرامی موظفنرد برر نحروه        

( این آیین نامره  3عاینه فنی براساس دستورالعمل موضوع ماده )عملکرد مراكز صدور برگ م

نظارت مستمر اعمال نمایند و در صورت مشراهده عردم رعایرت ضروابط و مقرررات مربروط،       

نسبت به جلوگیري از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار، مجوز مركز براي انجام 

 گردد. معاینه و صدور برگ معاینه ابطال می

مراكز مجاز عالوه بر هزینه هاي معاینه فنی، مبلغ دو هرزار ریرال دریافرت و بره      -4ماده 

 نمایند. حساب خزانه داري كل واریز می

( تعیین و 3/3/1383ه مورخ  33432/ ت 33118نامه شماره  )اصالحی تصویب –تبصره 

معاینره فنری   تصویب نرخ هزینه هاي معاینه فنی متناسب با امکانات هرر منطقره در مراكرز    

وسایل نقلیه درون شهري و برون شهري بر عهده كار گروهی متشکل از وزراي كشور و راه و 

( آیرین  14ترابري است. مصوبات كار گروه مزبور پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده )

 نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

 

مصروب   )و مردیریت مصررف سروخت    موادي از قانون توسرعه حمرل و نقرل عمرومی     .32

18/4/1383) 

هراي   هراي شرهرک   در صورتی كه شهرداري شهرهاي داراي شهرک اقماري، شركت -8ماده 

هراي   ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی بره شرهرک   ها و كارخانه جدید، شركت

ه روسرازي،  اقماري، شهرهاي جدید یا محل شركت یا كارخانه را تأمین نمایند، دولرت هزینر  

 عالئم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه هاي مربوطه را تأمین خواهد كرد.

( این 13اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده ) –تبصره 
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 قانون تأمین خواهد شد.

مدیریت حمرل و نقرل برار و مسرافر در محردوده شرهر و حومره آن بره عهرده           -4ماده 

 است. شهرداري

 

 )نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موادي از آیین .33

 (با اصالحیه هاي بعدي 3/3/1383مصوب 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شرهرداري مری    -2ماده 

جهرت   1/3/1383تراریخ  باشد. وزارت كشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا 

 تصویب به ستاد ارایه نماید.

عملکرد شهرداري ها و شركت هاي ارایه كننرده خردمات حمرل و نقرل )درون      -3ماده 

شهري و برون شهري بار و مسرافر( در مردیریت حمرل و نقرل، بره طرور سرارنه ارزیرابی و         

ژه مردیریت حمرل و   هاي برتر جایزه وی ها و شركت بندي شده و در هر سال به شهرداري رتبه

 نقل اعطاء خواهد شد.

نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهری بره پرانزدهم مهرر، در بیسرت و       –تبصره 

 ششم آشر هر سال اعالم و جوایز اهداء خواهد شد.

 

موادي از تصویب نامره در خصروص شررایط فعالیرت دفراتر پیشرخوان توسرط وزارت         .33

 (رئیس جمهور 3/3/1383صوب م )ارتباطات و فناوري اطالعات

هاي فنی نسبت  وزارتخانه هاي نفت و نیرو موظفند در صورت رعایت دستورالعمل -3تبصره 

هاي گاز طبیعی فشرده ) خانگی، متوسط و بزرگ( حداكثر یک  به نصب انشعاب براي جایگاه

و  هرراي راه و ترابررري و جهرراد كشرراورزي مرراه پررس از درخواسررت اقرردام نماینررد. وزارتخانرره

هاي مررتبط موظفنرد همکراري رزم را برراي نصرب انشرعاب در        ها و سایر دستگاه شهرداري
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 مهلت یاد شده به عمل آوردند.

( قانون تأسیس شوراي عالی شهرسرازي  3هاي ماده ) ها و كمیسیون شهرداري -3تبصره 

موظفند نسبت به تغییرر كراربري و صردور مجروز برراي       – 1331مصوب  –و معماري ایران 

 هاي عمومی اقدام نمایند. گاه ها به ویژه در پایانه ها و توفق حداث جایگاها

هراي   ها موظفند جهت جبران هزینه هاي ایجاد و نگهرداري جایگراه   شهرداري -8تبصره 

%( از مسراحت  23عرضه گاز نسبت به صدور مجوز كاربري تجاري به میزان بیسرت درصرد )  

بع و صرفاً با اخذ عوارض مصوب اقردام نماینرد.   ( متر مر233زمین جایگاه تا سقف دویست )

هاي مذكور در  وزارت بازرگانی موظف است تدابیر رزم را براي صدور پروانه كسب به كاربري

 این تبصره اتخاش نماید.

 

موادي از آیین نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفی و جلوگیري  .33

 (رئیس جمهور 23/3/1383مصوب  )فعالیت از توسعه واحدهاي بدون پروانه

هاي جامع، تفصریلی   صدور پروانه كسب موقت براي واحدهاي صنفی واقع در طرح -11ماده 

 و هادي شهرسازي مانع اجراي مقررات قانون شهرداري در مورد واحدهاي یاد شده نیست.

  ((13331333//33//1111مصوب مصوب ))هاها  شهرداريشهرداري. اجراي دیگر موارد قانون . اجراي دیگر موارد قانون 33--33--22

  خالصه خالصه 

توجه به اهمیت حقوق شهري و حقوق شهروندي، در این فصل تعاریف كراملی از مفراهیم    با

 فوق ارائه گردیده است.

هرا كره    شهرداري از نظر ماهیت حقوقی تعریف و وظایف شهرداري در قرانون شرهرداري  

 گردد بصورت كامل تشرین گردیده است. منجر به مسئولیت مدنی می
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هراي   ن نهراد عمرومی غیردولتری مرقروم و مسرئولیت     در این فصل مرجع شهرداري بعنوا

هاي شهردار و مستخدمین  شهردار ناشی از عدم اجراي صحین قوانین و هم چنین مسئولیت

هرا كره برراي     شهرداري ناشی از عدم اجراي صحین قوانین و مقرررات دیگرر ادارات و ارگران   

سیر تاریخی طررح   شهرداري وظایفی تعیین گردیده تشرین شده است. هم چنین قسمتی از

 برداران در این فصل درج گردیده است. حقوق شهروندي جهت آگاهی بهره

  آزمونآزمون

 ؟. حقوق شهروندي را تعریف نمایید1

 ؟. حقوق شهري در ایران را حداكثر در سه سطر شرح دهید2

 ؟. وظایف شهرداري درخصوص ایمنی ساختمان را شرح دهید3

 ؟ت را شرح دهید. وظایف شهرداري درخصوص انجام معامال3

 ؟. وظایف شهرداري درخصوص حفظ و نگهداري اموال شهرداري را شرح دهید3

 ؟. وظایف شهرداري در رابطه با حفاري را شرح دهید3

 ؟ها را شرح دهید . وظایف شهرداري درخصوص كمک به كتابخانه3

 ؟. وظایف شهرداري درخصوص حمایت از معلورن را توضین دهید8
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  هدافهدافاا

 هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد:

 . مسئولیت مدنی  1

 . رابطه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخالقی  2

 . لزوم وجود قرارداد در مسئولیت قراردادي  3

 

 



                                                              

 

 

 

121 

آشنا

يي با 

سيس

ها تم

 ي ...

 مسئولیت مدنی

  . مسئولیت مدنی )كلیات(. مسئولیت مدنی )كلیات(11--33

تعریرف  برداران برا مفهروم مسرئولیت مردنی و كلیرات موضروع شیراًل         به منظور آشنایی بهره

مسئولیت مدنی به همراه رابطه مسرئولیت مردنی برا مسرئولیت اخالقری و كیفرري تشررین        

 گردد. می

  تعریف مسئولیت مدنیتعریف مسئولیت مدنی..11--11--33

در ابتدا ضروري است، مفهوم مسئولیت مدنی، كه گاهی به ضرمان قهرري و گراهی نیرز بره      

بره تبرع آن   شود، روشن شود تا قلمرو موضوع مورد بحث نیرز   مسئولیت غیرارادي تعبیر می

اي عربری اسرت و معرادل فارسری آن عبرارت       كلمره « مسرئولیت »معلوم و مشرخ  گرردد.   

است كه معناي آن، از لحاظ لغوي، تا حدودي واضن و روشن اسرت و ابهرامی   « پاسخگویی»

ندارد. در اصطالح حقوقی نیز این عبرارت از معنراي لغروي آن دور نشرده اسرت. مسرئولیت       

شرود كره    قبال اعمالی است كه عرفاً بره او اسرتناد داده مری   عبارت از پاسخگویی شخ  در 

ضمانت اجراي قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است، مثالً مسئول برودن در امرور   

باشد، ولی مسئول برودن در امرور    كیفري، عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم می

 باشد. فعل به حکم قانون میمدنی، عبارت از التزام به جبران خسارت ناشی از 

التزام و تعهد قانونی شخ  به جبران ضررر و  »بنابراین، مسئولیت مدنی عبارت است از: 

منشرأ الترزام و تعهرد    « زیانی است كه درنتیجه عمل مستند به او به دیگري وارد شده است

شرود و یرا    ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد كه به تعهد ارادي یا قراردادي تعبیرر مری  

ممکن است، قانون باشد كه چنین تعهد و التزامی ضمان قهري یا مسئولیت مدنی به معناي 

شود. مناسبت انجام فعل زیانبار نسبت به دیگري، قانون انجرام دهنرده فعرل     خاص گفته می

زیانبار را ملزم به جبران خسارات وارده كنرد. درنتیجره، مرراد از مسرئولیت مردنی، الترزام و       
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بار به حکم قرانون موظرف بره انجرام آن      است كه متعهد به مناسبت انجام فعل زیان تعهدي

 است و به اراده او این تعهد ایجاد نشده است.

گویی و همچنین برا   گو بودن به مقتضاي شیوه و چگونگی پاسخ مسئولیت داشتن یا پاسخ

، كیفرري و  توجه به مقام پرسش كننده یرا مؤاخرذه كننرده، بره مسرئولیت مردنی، اخالقری       

ها، بطرور خالصره    شود كه وجوه تمایز مسئولیت مدنی از سایر مسئولیت قراردادي تقسیم می

 (1383گیرد. )باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی،  مورد بررسی قرار می

  مسئولیت مدنی و مسئولیت اخالقیمسئولیت مدنی و مسئولیت اخالقی  ..22--11--33

اشراره   هرا  آن مسئولیت مدنی با مسئولیت اخالقی تفاوت و تمرایزاتی دارد كره بره بعضری از    

 شود: می

. در مسئولیت مدنی شخ  در مقابل دیگري )زیان دیده( مسئول و پاسخگو است ولری در  1

 باشد. مسئولیت اخالقی شخ  در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول می

. تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخ  بره دیگرري اسرت    2

سئولیت اخالقی، صرف عمل ناشایست و بد، اعم از آن كه عمرل مرذكور زیرانی بره     ولی در م

 آور است. دیگري وارد یا زیانی وارد ننماید، مسئولیت

. هدف مسئولیت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگري است، درحرالی كره   3

 هدف مسئولیت اخالقی اصالح درون و نهاد شخ  مسئول است.

اجراي مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده به دیگري اسرت ولری ضرمانت اجرراي     . ضمانت 3

مسئولیت اخالقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خرالق یرا وجردان آگراه شرخ       

 مسئول است.

آور در مسئولیت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام كراري اسرت كره بره      . عمل مسئولیت3

آور در مسئولیت اخالقی، فراترر   كه دامنه عمل مسئولیت نماید، درحالی دیگري ضرر وارد می
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 شود. از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می

توان وجوه تمایز بیشتري را بیان نمود ولی براي پرهیز از طرورنی   البته با دقت بیشتر می

 .(1383لیت مدنی، شود )باریکلو، علیرضا، مسئو شدن بحث، به همین اندازه اكتفا می

  مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفريمسئولیت مدنی و مسئولیت كیفري  ..33--11--33

مسئولیت مدنی با مسئولیت كیفري، هر چند از ایرن لحراظ كره شرخ  در مقابرل دیگرري       

هایی دارد كه عمده  شود، داراي وجه مشترک است اما با مسئولیت كیفري تفاوت مؤاخذه می

 گیرد: وجوه تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره، قرار می

كه هدف  . هدف مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگري است، در حالی1

 اصلی مسئولیت كیفري برقراري نظم و حفظ آن در جامعه است.

. تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود ن  خاص قرانونی نیسرت، در حرالی كره تحقرق      2

ه اصل قرانونی برودن جررم و    مسئولیت كیفري منوط به وجود خاص قانونی است كه از آن ب

 شود. مجازات تعبیر می

. در مسئولیت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگرري یرا احقراق حرق او اسرت.      3

توانند ضرر مذكور را جبران نماینرد ولری در مسرئولیت كیفرري،      بنابراین، افراد دیگر نیز می

زات توسرط دیگرري   شرود مجرا   تحمل مجازات توسط شخ  مجرم موضروعیت دارد و نمری  

 تحمل شود كه این اصل، به اصل شخصی بودن مجازات تعبیر شده است.

. انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیران دیرده و در صرورت شرکایت،     3

منوط به عدم گذشت او است، در صورتی كه در مسئولیت كیفرري، بره صررف انجرام عمرل      

یا عدم  ،علیه ن مسئولیت او منوط به شکایت مجنیمجرمانه، مجرم مسئول است و عملی شد

 .(1383اریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، بگذشت او نیست )
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  مسئولیت مدنی و قرارداديمسئولیت مدنی و قراردادي  ..33--11--33

مسئولیت قراردادي عبارت است از: التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبرران خسرارتی   

شرده اسرت. بنرابراین، اخرتالف عمرده       كه درنتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدلره وارد 

باشرد. در   مسئولیت قراردادي با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهرد قرراردادي مری   

مسئولیت قراردادي، وجود تعهد ناشی از قرارداد است كه شرخ  را بره انجرام مرورد تعهرد      

از عردم   نماید و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقررر، بایرد خسرارت ناشری     ملتزم می

اجراي آن را، كه بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید ولری در مسرئولیت   

مدنی، شخ ، قراردادي با زیان دیده منعقد ننموده است و قانون، تحرت شررایطی، او را بره    

 نماید. جبران خسارت وارده به دیگري ملتزم می

باشرند   بسیاري از جهات مشترک می درنتیجه، مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادي در

اي كه موجب تفاوت ماهوي آن دو شود، وجود ندارد و تنها بعضی از شررایط   و اختالف عمده

گیرد )باریکلو، علیرضا، مسرئولیت مردنی،    تحقق آن دو متفاوت است، كه مورد اشاره قرار می

1383). 

  شرایط مسئولیت قرارداديشرایط مسئولیت قراردادي  ..33--11--33

تفراوت   ،تر حقوقدانان بر این بود كره برین ایرن دو مسرئولیت    هر چند در گذشته اعتقاد بیش

اساسی و عمده وجود دارد و آن عبارت از این است كه براي تحقق مسرئولیت مردنی اثبرات    

تقصیر عامل فعل زیانبار رزم است، ولی در تحقق مسئولیت قراردادي تقصیر متعهد مفروض 

شود. اما امروزه، برا توجره    حسوب میاست و صرف عدم انجام تعهد در سررسید آن، تقصیر م

به جبران خسارت زیان دیده كه هدف مشترک این دو مسئولیت است، همچنین برا عنایرت   

به گسترش دامنه مسئولیت مدنی بدون تقصیر، این گرایش پیدا شده است كره برا وجرودي    

است  كه شرایط تحقق هر یک از این دو با دیگري متفاوت است، ولی هر دو، مسئولیت واحد
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شود كه براي تحقرق آن   و مسئولیت قراردادي نیز زیر مجموعة مسئولیت مدنی محسوب می

 شرایط زیر رزم است.

باشد زیرا  یکی از شرایط اساسی مسئولیت قراردادي وجود قرارداد می: . لزوم وجود قرارداد1

باشرد.   مری فعل زیانبار شخ  مسئول در مسئولیت قراردادي، عبارت از تخلف از انجام تعهد 

باشد، ضروري است چون در صورت عردم   بنابراین، وجود قرارداد، كه منشأ پیدایش تعهد می

شود تا تخلف از انجام آن، فعرل   وجود قرارداد، تعهد ناشی از قرارداد براي مسئول محقق نمی

 زیانبار محسوب گردد.

ده، قراردادي منعقد شرده  عالوه بر این كه باید بین مسئول و زیان دی: . لزوم اعتبار قرارداد2

باشد، رزم است كه قرارداد منعقد شده صحین و نافذ باشد زیرا از قرارداد باطرل یرا غیرنافرذ    

شود تا تخلف از انجام آن فعل زیانبار متعهد محسوب گرردد. در   هیچگونه تعهدي ناشی نمی

یکردیگر،  صورتی كه قرارداد منعقد شده باطل باشد، مسئولیت احتمالی طررفین نسربت بره    

مسئولیت مدنی به مفهوم خاص آن است و تا زمانی كه قررارداد منعقرد شرده نافرذ نباشرد،      

گیررد. )براریکلو، علیرضرا، مسرئولیت مردنی،       روابط آنها تابع مسئولیت قرراردادي قررار نمری   

1383) 

عالوه، بر شرایط مذكور، براي تحقرق مسرئولیت قرراردادي    : . ضرورت تخلف از انجام تعهد3

ست كه متعهد تعهد خود را انجام نداده یا از آن تخلف كرده باشد. لزوم این شررط بره   رزم ا

این جهت است كه عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادي، فعرل زیانبرار مسرئول و متعهرد     

تروان او را   شود و تا زمانی كه شخ  از انجام تعهد خودداري نکند، نمی متخلف محسوب می

ع از انجام تعهد ممکن است، عدم انجام صرف و كامل باشرد، ماننرد   مسئول تلقی نمود. امتنا

در مدت معرین   موردي كه هنرمندي به نقاشی تابلو خاصی در مدت معینی تعهد نماید ولی

شده، اصالً تابلو مذكور را نقاشی ننماید و یا ممکن است انجام ناق  یا نادرست تعهد باشرد،  

كنرد، تعهرد خرود را     كاري معیوب تسلیم مشتري می كه در مقام تسلیم كار،مثالً متعهدي 



                            

 

 

 123 مسئولیت مدنی شهرداري و شهردار

تواند خواستار تسلیم كراري سرالم    انجام داده است ولی كامل انجام نداده است و مشتري می

 باشد. شود و اگر كاري مذكور ضرري را به مشتري وارد نماید، متعهد مسئول جبران آن می

ا آن فعل زیانبار او محسوب گرردد.  درنتیجه، رزم است متعهد از انجام تعهد تخلف كند ت

 (1383باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، )

هر چند كره شررایط پیشرین برراي تحقرق مسرئولیت قرراردادي رزم و        : . لزوم ورود ضرر3

ضروري است ولی كافی نیست بلکه رزم است كره از عردم انجرام تعهرد توسرط متعهرد بره        

ران آن گرردد زیررا هردف مسرئولیت مردنی و      متعهدله خسارت وارد شود تا او ملزم بره جبر  

قراردادي، احقاق حق و جبران خسارت است و تا زمانی كه خسارتی وارد نشرود، مسرئولیت،   

فاقد موضوع است. بنابراین، رزم است كه از عدم انجام تعهد به متعهدله خسرارت وارد شرود   

 ردد.تا به استناد قواعد مسئولیت قراردادي متعهد ملزم به جبران آن گ

عالوه بر این، باید ضرر ناشی از تخلف اجراي قرارداد به متعهدلره وارد شرود، بره عبرارت     

 ياضر زیانبار، متعهد قراردادي باشد زیرا به اقتدیگر، زیان دیده، متعهدله قرارداد و عامل فعل 

اصل نسبی بودن قراردادها، متعهد قراردادي، فقط در قبال متعهدله خویش مسرئول اسرت و   

شود. بنابراین، اگر برین زیران    تعهدي است كه عدم انجام آن، فعل زیانبار محسوب میچنین 

توانرد برر مبنراي     یي قراردادي وجرود نداشرته باشرد، زیران دیرده نمر       دیده و مسئول رابطه

ي دعوي نماید، بعنوان مثال در عقدي ماننرد نکراح، كره عرالوه برر       اقامه يدمسئولیت قراردا

شروند. اگرر بره جهراتی،      و خویشاوندان آنان نیز متحمل هزینه مری طرفین قرارداد، بستگان 

تواند برر مبنراي مسرئولیت قرراردادي      مانند تدلیس، نکاح فسخ گردد، فقط طرف قرارداد می

تواننرد برر    خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شود ولی خویشاوندان و بسرتگان او نمری  

خسرارت كننرد چرون برین آنهرا و شرخ        ي دعوي جبران  مبناي مسئولیت قراردادي اقامه

تواننرد برر مبنراي     ي قراردادي وجود نداشته اسرت. درنتیجره، آنهرا تنهرا مری      مسئول رابطه

 ي دعوي جبران خسارت كنند. مسئولیت مدنی اقامه
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یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادي این است : ي سببیت . ضرورت وجود رابطه3

ي سببیت وجود داشته باشد زیرا در  رابطه ،متعهد قراردادي كه بین ضرر زیان دیده و تخلف

اي وجود نداشته باشد، ضرر وارده به متعهد متخلف اسرتناد نردارد و    صورتی كه چنین رابطه

و  333توان او را مسئولیت جبران چنین خسارتی تلقی نمود، به همرین جهرت درمرواد     نمی

وكیرل در قبرال موكرل و مالرک در      قانون مدنی، وجود سببیت عرفی شرط مسرئولیت  334

قبال متصرف مال محسوب شده است. درصورتی كره شررایط مرذكور محقرق شرود، متعهرد       

متخلف مسئول جبران خسارت وارده به متعهدله است كه به مسئولیت قراردادي تعبیر شده 

 است.

  ارتباط مسئولیت قراردادي با مسئولیت مدنیارتباط مسئولیت قراردادي با مسئولیت مدنی  ..33--11--33

مسئولیت مدنی نیرز   ت قراردادي منوط به شرایطی و تحققهر چند كه ظاهراً تحقق مسئولی

منوط به شرایط دیگري اسرت ولری در مجمروع، اگرر از دیردگاه كلری و جرامع بره ایرن دو          

باشند كه عبارت از فعل  شود كه هر دو داراي شرایط واحد می مسئولیت نگاه شود، معلوم می

باشرد، كره برا     ین، این سؤال مطرح مری باشد. بنابرا ي سببیت می زیانبار و ضرر وارده و رابطه

وجود وحدت شرایط و هدف و سایر مختصات، آیا این دو مسئولیت كامالً از یکدیگر متمرایز  

شوند و فقرط اختالفرات جزیری در بعضری از      باشند، یا هر دو یک مسئولیت محسوب می می

یط برا هرم   موارد دارند، همانگونه كه عناوین موجب مسئولیت مردنی نیرز در بعضری از شررا    

شود. بعنوان مثرال،   باشند ولی این اختالفات جزئی موجب تفاوت ماهوي آن نمی متفاوت می

آور شرایطی دارد كه با تسربیب عنروان دیگرر موجرب      غصب به عنوان یکی از عناوین ضمان

مسئولیت مدنی كامالً متفاوت است ولی هر دوي این عنوان، با وجود اختالف جزئری، تحرت   

ن قهري یا مسئولیت مدنی كامالً متمایز و مستقل اسرت یرا هرر دو برا هرم      عنوان كلی ضما

توان آن دو را تحت عنوان مسئولیت مدنی بره مفهروم عرام جمرع      ارتباط نزدیک دارند و می
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نمود كه در این باره در بین صاحب نظران دو نظر و اندیشه وجرود دارد كره شایسرته اسرت     

 .(1383دد )باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، دریل هر كدام از این دو نظر بررسی گر

  استناد عرفی فعل زیانبار به عاملاستناد عرفی فعل زیانبار به عامل  ..22--33

تحقرق   آور و غیرمشروع بودن ورود زیران توسرط آن برراي    هر چند وجود و تحقق فعل زیان

ر، فعل زیانبرار بایرد   مسئولیت مدنی ضروري است، لیکن كافی نیست. عالوه بر شرایط مذكو

بار استناد داشته باشد. مراد از استناد عرفی فعل زیانبار بره عامرل آن،   فعل زیان لمعرفاً به عا

این است كه عرف در ارزیابی خود، فعل زیانبار را صادر از عامل آن محسوب نماید. هر چنرد  

انجام فعل زیانبار توسط عالم، عرفاً ظهور در استناد عرفی فعل به او دارد. ولی ممکرن اسرت   

انبار به عالم و انجرام دهنرده آن اسرتناد نداشرته باشرد. )براریکلو،       در بعضی از موارد فعل زی

با توجه به مطالب فوق شیالً موارد فعل زیانبار در رابطه برا  . (1383علیرضا، مسئولیت مدنی، 

 گردد. مواد مرتبط با وظایف شهرداري درج می

  فعل زیانبار كارگرفعل زیانبار كارگر..11--22--33

با آن، خسارتی به ثالرث یرا كرارگر وارد     در صورتی كه درنتیجه حوادث كار یا حوادث مرتبط

باشد، آیا كارفرما، كه كارگر زیر نظر او كرار   شود، چه كسی مسئول جبران خسارت وارده می

باشرد.   كند، مسئول است یا كرارگر، كره فعرل زیانبرار را انجرام داده اسرت، مسرئول مری         می

ستناد داشته باشد. خسرارت  مسئولیت هر كدام منوط به این است كه فعل زیانبار عرفاً به او ا

وارده ممکن است به ثالث یا به كارگر وارد شده باشد كه هرر كردام از ایرن دونروع خسرارت      

 گیرد. جداگانه مورد بررسی قرار می

  زیان وارده به ثالثزیان وارده به ثالث  ..22--22--33
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خسرارتی بره ثالرث وارد گرردد، در      ،در صورتی كه در حوادث ناشی از كار یا به مناسربت آن 

ن مسئولیت مدنی( كارفرما مسئول جبران چنرین خسرارتی محسروب شرده     )قانو 12ي  ماده

 ي مذكور مقرر شده است: است. در ماده

باشرند كره از    كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند، مسئول جبرران خسرارتی مری   »

طرف كاركنان اداري و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شرده اسرت   

نمروده، بعمرل    هایی را كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می ه محرز شود تمام احتیاطمگر اینک

آوردنرد براز هرم جلروگیري از ورود زیران       هاي مزبور را بعمل مری  آورده یا اینکه اگر احتیاط

تواند به وارد كننده خسارت، درصورتی كه مطابق قرانون مسرئول    كارفرما می بود. مقدور نمی

بره اسرتناد ایرن مراده، كارفرمرا در صرورتی مسرئول جبرران          «.نماید شناخته شود، مراجعه

 خسارت وارده از عمل كارگر است كه شرایط زیر محقق شود:

یکی از شرایط مسئولیت كارفرما : . وقوع عمل زیانبار در حین انجام كار یا به مناسبت آن1

یانبرار در جریران   نسبت به جبران خسارت  ناشی از عمل زیانبار كارگر این است كه عمرل ز 

انجام كار یا به مناسبت آن اتفاق افتاده باشد. بنابراین، در صورتی كه كارگر در محل كرار در  

حین تفرین یا شوخی، یا اغتشاش و درگیري به دیگري خسارت وارد نماید، كارفرما مسرئول  

 واضرن و روشرن اسرت   « در حین انجام كار»باشد. مفهوم عبارت  جبران چنین خسارتی نمی

شود؟ هر چند بعضری   چه اموري را شامل می« به مناسبت كار»ولی باید دید، مفهوم حوادث 

(، حوادث ناشری از كرار بره    1333)قانون تأمین اجتماعی مصوب  33ي  معتقدند كه در ماده

 شرح زیر بیان شده است:

ات مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یرا مؤسسر  »... 

آن مشغول كار باشرد و یرا بره دسرتور كارفرمرا در خرارج از         ها و محوطه وابسته یا ساختمان

محوطه كارگاه مأمور انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگراه و یرا بیمارسرتان و یرا     

بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شرده از منرزل بره كارگراه،      براي معالجات درمانی و توان
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گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت  نجام وظیفه محسوب میاوقات ا

شردگان آسریب    به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه حین اقدام براي نجرات سرایر بیمره   

 «شود. افتد حادثه ناشی از كار محسوب می دیده و مساعدت آنان اتفاق می

د تنظریم  نر توا دث به مناسبت انجام كار، نمری رسد كه این تفسیر موسع از حوا به نظر می

ي كارفرما با كارگر درباره حادثه ناشی از كار، كره موجرب ورود ضررر بره ثالرث       كننده رابطه

بیمه شده )كارگر( است، اوقرات بره مناسربت     از شود، باشد. چون این ماده براي حمایت  می

مراجعه بره بیمارسرتان، از جملره     انجام كار بسیار وسیع تفسیر شده است. مثالً در این ماده،

تروان در صرورتی كره كرارگري در      امور به مناسبت انجام كار محسوب شرده اسرت، آیرا مری    

بیمارستان موجب ورود ضرر به دیگري شود، كارفرما را مسئول جبران چنین خسارتی تلقری  

ود، نمود! یا اگر كارگري در مسیر رفت و برگشت از كارگاه موجب ورود ضرر بره دیگرري شر   

مثالً در درگیري با ثالث در حین رفت یا برگشرت از كارخانره، موجرب مررگ او گرردد، آیرا       

كارفرما مسئول پرداخت دیه شخ  مقتول به این دلیل كه كارگر در مسیر رفت و برگشرت  

كارفرما مسئول جبران چنین خسارتی نیسرت و   باشد! مسلماً به كارگاه، او را كشته است، می

ر حمایت از بیمه شده، در رابطه او با كارفرما، تصویب شده اسرت حردود   ماده مذكور چون د

حوادث به مناسبت انجام كار را نسبت به كارگر توسعه داده اسرت ولری عررف مسراعد ایرن      

ي باخسارت وارده به ثالث، كه ناشری از عمرل زیانبرار كرارگر اسرت نیسرت.        توسعه در رابطه

مناسبت آن را باید با توجه به عرف هر كراري تفسریر    بنابراین حادثه در حین انجام كار یا به

كنرد، در صرورتی كره در مسریر      اي كه كارگران كارفرما را حمل و نقل مری  رانندهنمود. مثالً 

رفت و برگشت، تصادف نماید این حادثه عرفاً در حین انجام كار یا به مناسبت آن محسروب  

رگاه یا در حین مراجعه به بیمارستان شود ولی كارگري كه در مسیر رفت و برگشت به كا می

شود، ایرن خسرارت را عرفراً در حرین انجرام كرار یرا بره          موجب ورود خسارت به دیگري می

مناسبت آن به دیگري وارد نکرده است و كارفرما مسرئول جبرران چنرین خسرارتی نیسرت.      
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شرواهد عرفری هرر    بنابراین، حادثه ناشی از كار یا به مناسبت آن را باید با توجه به قوانین و 

)قانون ترأمین اجتمراعی( اسرتفاده كررد )براریکلو،       33توان از ماده  كاري تفسیر نمود و نمی

 .(1383علیرضا، مسئولیت مدنی، 

شرط دومی كه براي مسئولیت مدنی كارفرما نسبت به : كارگري و كارفرمایی  . وجود رابطه2

كارفرمرایی و كرارگري     ن آن دو رابطهفعل زیانبار انجام دهنده آن رزم است، این است كه بی

 ق. ک. كارگر اینگونه تعریف شده است. 2  وجود داشته باشد. در ماده

كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از  كارگر از نظر این قانون»

 «كند. مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می

اي وجرود نداشرته باشرد،     صاحب كار و انجام دهنده كار چنین رابطره در صورتی كه بین 

انجام دهنده عمل زیانبار مسئول جبران خسارت وارده اسرت. بنرابراین، بایرد برین كرارگر و      

ولری   ،كنرد  چرا كه كارگر به دسرتور كارفرمرا و زیرر نظرر او كرار مری       ،پیمانکار فرق گذاشت

كند. پیمانکار چون زیر نظرر دیگرري    یگري كار نمیپیمانکار به دستور دیگري و یا زیر نظر د

گیرد، نه تنها مسرئول جبرران خسرارت ناشری از عمرل زیانبرار        نیست و از كسی دستور نمی

بلکه موظف است كه خسارت وارده از عمل زیانبار كارگرانی را، كه براي او كار  ،خویش است

 كنند، نیز جبران نماید. می

شرط دیگري كه برراي مسرئولیت   : دن حادثه یا فعل زیانبار. قابل اجتناب و پیشگیري بو3

و كارفرما در حوادث ناشی از كار رزم است، این است كه فعل زیانبار قابرل پیشرگیري بروده    

كارفرما در جلوگیري از وقوع آن كوتاهی كرده باشد. در صورتی كه كارفرمرا ثابرت كنرد كره     

انجام داده و یا اگرر تمرام اقردامات مرذكور، را      هاي رزم و اقدامات پیشگیرانه را تمام احتیاط

زیررا در چنرین    ،شد، مسئول جبران چنین خسارتی نیسرت  داد، باز حادثه واقع می انجام می

 ي قاهره مستند است. مواردي، حادثه و فعل زیانبار به عوامل قهري یا قوه

بر كار كارگر، در باتوجه به این شروط و سیره و عرف عقالء مبنی بر لزوم نظارت كارفرما 
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صورتی كه ضرري از عمل كارگر به دیگري واد شود، كارفرما مسئول جبران خسارت مرذكور  

كند و عرفاً در رابطه با ناظر و زیرر نظرر، نراظر     باشد. زیرا كارگر زیر نظر كارفرما عمل می می

 باشد تا اقدامات تحت نظر درست انجام گیرد. است كه متعهد می

است كه مسئولیت كارفرما نسبت به جبران خسرارت ناشری از فعرل     با این شرایط روشن

كارگر مطابق قاعده است زیرا عرف در این موارد با وجود شروط مذكور، عمرل زیانبرار را بره    

 دهد. كارفرما استناد می

مراجعره كارفرمرا بره    )قانون مسئولیت مدنی( حرق   12ي  هر چند كه قسمت پایانی ماده

این قانون نیز در صورت تعردد كرارگران،    13ي  داشته است و مادهكارگر مسئول را محفوظ 

همان قانون كه مقرر شرده   13ي  مسئولیت آنان را تضامنی بیان كرده است ولی مطابق ماده

 است:

مکلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابرل   12ي  كارفرمایان مشمول ماده»

 «ص ثالث بیمه نمایند.خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخا

با توجه به حکم این ماده و اجباري بودن بیمه مسرئولیت كارفرمرا و پرداخرت خسرارت     

گر، عمالً وجهی براي مراجعه كارفرما به كارگر یا كارگران مسرئول حادثره براقی     توسط بیمه

)قرانون مسرئولیت مردنی(     13ي  و مراده  12ي  ماند. بنابراین، حکم قسمت پایانی مراده  نمی

)باریکلو، علیرضا، مسئولیت  اي بر آن مترتب نیست از لحاظ عملی فایده ، ونظري صرف است

 .(1383مدنی، 

  

  زیان وارده به كارگرزیان وارده به كارگر  ..33--22--33

در صورتی كه از حوادث ناشی از كار یا به مناسبت آن خسارتی به كارگر وارد گردد، كارفرما 
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ارتی عرفاً بره كارفرمرایی مسرتند    باشد زیرا چنین خس مسئول جبران خسارت وارده به او می

نماید مگر این كه كارگر عمداً به خرویش ضررر وارد نمایرد     است كه كارگر براي او تالش می

 كه در این فرض خسارت به خود او مستند است.

قبل از انقالب صنعتی مقررات خاصی در این باره وجود نداشت و كارفرمرا برا كرارگر بره     

برا   یافرت.  كه در بسیاري از موارد به زیران كرارگر پایران مری     كردند اي با هم سازش می گونه

انقالب صنعتی و حق خواهی و اعتراضات قشر كارگر از یک طررف و فرراوان شردن حروادث     

ها بره دخالرت در ایرن امرروادار شردند.       زیانبار ناشی از كار و تشدید آن از طرف دیگر، دولت

ن تأمین اجتماعی را مسئول جبران خسرارت  بعنوان مثال قانون تأمین اجتماعی ایران، سازما

قانون مرذكور كارفرمایران موظرف بره بیمره       3  وارده به كارگر و بیمه او نموده است. در ماده

 اند. كردن تمام كارگران نزد سازمان مذكور شده

)قانون تأمین اجتماعی( قسمتی از حق بیمره از حقروق كرارگر كسرر      21  به استناد ماده

)قرانون ترأمین    33ي  گر آن را كارفرما باید پرداخت نماید. مطرابق مراده  گردد و بخش دی می

اجتماعی( كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه به سرازمان مرذكور اسرت و در صرورتی كره او      

سهم پرداختی كارگر را از حقوق او كسر ننماید، خود مسئول پرداخت تمام مبلغ حرق بیمره   

که كارفرما حق بیمه كارگر را پرداخته یرا نارداختره   است. طبق این ماده، سازمان، اعم از این

باشد، در قبال كارگر مسئول است. بره تعبیرر دیگرر، در ایرن مراده نروعی بیمره خودكرار و         

اتوماتیک براي كارگر پیش بینی و اعالم شده اسرت، ولرو اینکره كارفرمرا اقردام بره بیمره او        

لری در فررض اخیرر سرازمان     ننماید، او تحت پوشش خردمات حمرایتی سرازمان قررار داردو    

تواند حق بیمه معوقه و عقب افتاده را با سود آن یا خسارت ناشری از دیركررد از كارفرمرا     می

 .(1383دریافت نماید )باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، 

  باركارمندباركارمند  فعل زیانفعل زیان  ..33--22--33
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رار دارنرد و از  ها سهم مهم و زیادي از نیروي كار را در اختیار قر  در بسیاري از كشورها، دولت

نمایند. در كشور ایران نیز دولت به قدري نیروي كرار را در اختیرار قررار داده     آن استفاده می

نماید. بنابراین موضوع مهم این اسرت اگرر    است كه حتی دولت از بزرگی حجم آن شکوه می

كارمندي در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن موجب ورود ضرر به ثالث شود، چره كسری   

مسئول جبران خسارت وارده است. آیا دولت به عنوان اینکه كار براي او انجام شده، مسرئول  

)قرانون مسرئولیت    11  باشرد. در مراده   است یا كارمند انجام دهنده فعل زیانبار مسرئول مری  

 مدنی( در این باره مقرر شده است:

انجرام وظیفره   كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كره بره مناسربت    »

احتیراطی خسرارتی بره اشرخاص وارد نماینرد، شخصراً مسرئول جبرران          عمداً یا درنتیجه بی

ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبروده و مربروط بره     ،باشند خسارت وارده می

نق  وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهرده اداره یرا   

طه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت، هر گراه اقرداماتی كره برر حسرب      مؤسسه مربو

ضرورت براي تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجرب ضررر دیگرري شرود،     

 دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

به استناد این ماده دولت نسبت به فعل زیانبار كارمندان مسرئولیتی نردارد و در صرورتی    

كه كارمندي در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن بره ثالرث خسرارت وارد كنرد، كارمنرد      

عامل فعل زیانبار، مسئول جبران خسارت وارده است. این حکم مبتنی بر یک تئوري سرنتی  

ولی  یست،و قدیمی مصونیت قضایی دولت است كه بر مبناي آن دولت مسئول اعمال خود ن

اشخاص حقوقی، اعم از اشرخاص حقروق عمرومی و خصوصری،     امروزه مسئولیت مدنی تمام 

به همین دلیل امروزه بسیاري  .مسلم است و این حکم از لحاظ تئوري معقول و موجه نیست

نمایند كه به افرراد متضررر از فعالیرت آنران      هاي دولتی رأساً اعالم می ها و شركت از سازمان

نماید كه دارنردگان فریش    میاعالم  كنند، بعنوان مثال شركت مخابرات می خسارت پرداخت
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كره بره مصررف    كنرد   یا شركت بررق اعرالم مری   كند  میتلفن همراه یا سیار غرامت پرداخت 

گرردد.   شوند، خسارت پرداخت می كنندگانی كه به دلیل قطع و وصل جریان برق متضرر می

ده مرذكور  هاي افول تئوري مصونیت قضایی دولت است. با این وجود، مرا  این اقدامات، نشانه

در حقوق ایران هنوز نسخ نشده و اصل این است كه دولت مسئولیت مدنی نسربت بره فعرل    

زیانبار كارمند ندارد. ولی در این ماده، یک استثناء بر اصل مرذكور وارد شرده وآن عبرارت از    

موردي است كه خسارت درنتیجه نق  فنی وسایل اداري وارد شده باشد كه در این فررض،  

 باشد. جبران خسارت وراده میدولت مسئول 

بعضی، ضرمن انتقراد حکرم ایرن مراده، معتقدنرد: بایرد از گسرترش دامنره و قلمررو آن           

حقوقی آنها با دولت تابع قانون  ي جلوگیري نمود و آن را محدود به اشخاصی نمود كه رابطه

 استخدام كشوري است و از اشخاصی كه رابطهی آنان با دولرت ترابع قرانون مرذكور نیسرت،     

)قانون تأمین اجتماعی( تلقی نمود. یرا اینکره    12  ي آنها را تابع ماده منصرف دانست و رابطه

در مفهوم نق  فنی وسایل اداري، كه در این مورد دولت مسئول جبران خسرارت محسروب   

شده، توسعه داد و بر قلمرو اعمال آن افزود تا از قلمرو حکرم عردم مسرئولیت مردنی دولرت      

 .(1383لو، علیرضا، مسئولیت مدنی، كاسته شود )باریک

  فعل زیانبار در مسئولیت قراردادي )عهدشکنی(فعل زیانبار در مسئولیت قراردادي )عهدشکنی(  ..33--33

و ضرورت واگذاري انجام امرور بره اشرخاص حقیقری و      ها شهرداريایف ظبا توجه به كثرت و

 هرا  شرهرداري هایی كه از طریق معامالت عمده  حقوقی، بخصوص در انعقاد قراردادها و پیمان

 :نکات مهم در امور قراردادها درخصوصگیرد. لذا  صورت می

 . عدم اجراي قرارداد1

 . تأخیر در اجراي قرارداد2

 . تقصیر در مسئولیت مدنی قهري3
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 . تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادي3

  عدم اجراي قراردادعدم اجراي قرارداد  ..11--33--33

براي مسئولیت مدنی قراردادي نیز سه ركن رزم است: ضرر، فعل زیان بار و رابطره سرببیت   

« عهدشرکنی »بار. در مسئولیت مدنی قراردادي فعل زیان بار به صورت  رر و فعل زیانبین ض

كند. عهدشکنی ممکن است به صورت عدم اجراي قرارداد یرا ترأخیر در اجرراي آن     جلوه می

)قرانون مردنی فرانسره( مقررر      1132)قانون مدنی( مقتربس از مراده    221باشد. صدر ماده 

به امري را بکند یاتعهد نماید كره از انجرام امرري خرودداري      اگر كسی تعهد اقدام»دارد:  می

 «.كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است...

بنابراین دو نوع مسئولیت قراردادي از یکدیگر قابل تمایز است: مسئولیت قراردادي ناشی 

قسرمت  از عدم انجام تعهد و مسئولیت قرراردادي ناشری از ترأخیر در انجرام تعهرد در ایرن       

گیررد. مسرئولیت    مسئولیت مدنی قراردادي ناشی از عدم انجام تعهد مورد بررسی قررار مری  

مزبور غرامتی است كه متعهدله زیان دیده بر اثر عدم وفاي به عهرد از جانرب متعهرد از وي    

 دارد. دریافت می

ز نکته قابل توجه اینکه عدم اجراي قرارداد در صورتی موجب مسئولیت قراردادي ناشری ا 

عدم انجام تعهد است كه اجراي عقد ممکن نباشد در غیر این صورت یعنی اگر اجرراي عقرد   

تواند  ممکن باشد چنین مسئولیتی محقق نیست. زیرا اگر اجراي عقد ممکن باشد متعهد می

)قانون مدنی(  222و  223با مراجعه به دادگاه اجبار متعهد به انجام تعهد را بخواهد. از مواد 

ین ضمانت اجراي اولیه قرارداد یعنی الزام به انجام عرین تعهرد را اسرتنباط نمرود.     توان ا می

عقود نه فقط متعاملین را به اجرراي چیرزي كره در    »دارد:  )قانون مدنی( مقرر می 223ماده 

نماید بلکه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عررف و   تصرین شده است ملزم می نآ

)قرانون مردنی(    222مراده  « باشند. ملزم می ،شود ن از عقد حاصل میعادت یا به موجب قانو
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تواند به كسی كه  در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاكم می»دارد:  نیز اشعار می

اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهرد و متخلرف را بره تأدیره      ،تعهد به نفع او شده است

 «.مخارج آن محکوم نماید

ناشی از عدم اجراي قرارداد در جایی متصور است كه برر طبرق قررارداد زمران      مسئولیت

باشد یعنی انجام تعهد مقید بره زمران   « وحدت مطلوب»انجام تعهد و انجام تعهد به صورت 

خاصی باشد به نحوي كه انجام تعهد در خارج از آن مدت، مورد تعهرد نبروده و بره عبرارتی     

کن شود. بره عنروان مثرال تعهردي كره متصردي یرک        پس از عهدشکنی انجام تعهد غیرمم

رستوران به پرذیرایی از میهمانران شرركت كننرده در یرک جشرن خاصری در روزي معرین         

باشد. حال با تخلف متصدي و عدم وفراي بره عهرد، در زمران مقررر،       نماید از این نوع می می

عهد طرفین بروده  اجراي تعهد ممکن نیست. زیرا وفاي به عهد خارج از موعد مقرر نه مورد ت

تواند در خارج از زمان مقرر بره اجرراي    باشد. در اینجا متعهد نمی و نه براي متعهدله مفیدمی

تعهد باردازد و متعهدله نیز حق ندارد او را ملزم به وفاي به عهد كنرد. تنهرا حرق متعهدلره     

 باشد. مطالبه خسارت ناشی از عدم اجراي قرارداد می

انجام تعهد به صورت وحدت مطلوب نیسرت امرا طبرع تعهرد      در مواردي نیز قید زمان و

چنان است كه جز به مباشرت متعهد امکان ندارد مانند تعهد یک نقاش به ترسیم یک تابلو. 

در این موارد اگر متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد اجبار وي به وفاي به عهد ممکن نیسرت و  

هر گراه  »دارد:  )قانون مدنی( مقرر می 234ه متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماد

اجبار مشروطه علیه براي انجام فعل مشروط ممکرن نباشرد و فعرل مشرروط هرم از جملره       

اعمالی نباشد كه دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد 

ی تعهردات فرعری   )قانون مدنی( در مورد شروط ضمن عقرد یعنر   234هر چند ماده « داشت

توان در مورد تعهدات اصلی نیز بکار برد. در این موارد نیرز كره    اما با وحدت مالک می ،است

تعهد به قید مباشرت متعهد است در صورت عدم انجام تعهد مسرئولیت قرراردادي ناشری از    
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عدم انجام تعهد قابل طرح است و فسخ عقد منافاتی با مطالعه جبران خسارت ناشی از عردم  

 نجام قرارداد نخواهد داشت.ا

قرانون مردنی    1133بنابراین در حقوق ایران ماننرد حقروق فرانسره )مسرتنبط از مراده      

فرانسه( تا جایی كه اجراي قرارداد ممکن است باید به اجراي آن اقدام نمود و متخلف ملرزم  

گر اینکره  رسد م شود و نوبت به مطالبه خسارت عدم اجراي قرارداد نمی به اجراي قرارداد می

الزام به وفاي به عهد ممکن نباشد كه متعهدله حق مطالبره خسرارت ناشری از عردم اجرراي      

هاي حقوقی ماننرد انگلسرتان عهدشرکنی و عردم      قرارداد را خواهد داشت. در برخی سیستم

 .دهد اجراي قرارداد به متعهدله فقط حق مطالبه خسارت می

  تأخیر در اجراي قراردادتأخیر در اجراي قرارداد  ..22--33--33

مصادیق عهدشکنی متعهد، عدم اجراي بره موقرع قررارداد اسرت. عردم اجرراي        یکی دیگر از

قرارداد در زمان مقرر به دو گونه قابل طرح است: یکی اینکه پس از وقوع عهدشرکنی انجرام   

تعهد غیرممکن شود كه محل تحقق مسئولیت قراردادي ناشی از عدم اجراي قررارداد اسرت   

پرس از انقضراء زمران و عردم اجرراي قررارداد، اجرراي        كه قبالً بررسی شد. گونه دیگر اینکه 

قرارداد غیرممکن نشده و اجراي آن ممکن باشد ولی انجام تعهد به تأخیر افتاده است كه در 

اینجا اگر به سبب تأخیر خسارتی وارد شده باشرد مسرئولیت قرراردادي ناشری از ترأخیر در      

است؛ « تعدد مطلوب»تعهد به صورت انجام تعهد قابل طرح است: در این موارد زمان وانجام 

یکی نفس انجام تعهد و دیگري انجام تعهد در زمان مقرر. حال با گذشت زمان مقررر، انجرام   

تعهد غیرممکن نیست و اجراي تعهد در خرارج از زمران مقررر نیرز برراي متعهدلره مفیرد و        

نره اصرل اجرراي     مطلوب است وتأخیرد ر اجرا صرفاً فایده اجرا در زمان مقرر را زایل ساخته

قرارداد را. به عنوان مثال اگر پیمانکاري تعهد به احداث یک دستگاه آپارتمان ظرف یکسرال  

نماید با انقضاء زمان و عدم انجام تعهد، اجراي قرارداد غیرممکن نشده و اجراي آن در خارج 
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ه اجرراي تعهرد   از زمان مقرر نیز امکان دارد. در این موارد متعهدله نه تنها حق الزام متعهد ب

ي قررارداد را نیرز خواهرد    اقراردادي را داراست، حق مطالبه خسارت ناشی از ترأخیر در اجرر  

 داشت.

مسئولیت قراردادي ناشی ازتأخیر در تعهداتی كه موضوع آنها وجه نقد است نیز متصرور  

خسرارت ترأخیر   »است. به خسارت ناشی از تأخیر در تعهداتی كه موضوع آن وجه نقد اسرت 

گوینرد.  « خسارت تأخیر در انجام تعهد»و در تعهداتی كه موضوع آن وجه نقد نیست « تأدیه

در صورتی كه موضروع  »)قانون مدنی( خسارت تأخیر تأدیه را مطرح نموده است:  228ماده 

مدیون را به جبران خسرارت   221تواند با رعایت ماده  تعهد تأدیه وجه نقدي باشد حاكم می

 «ین محکوم نماید.حاصله از تأخیر تأدیه د

 1334هاي عمومی وانقالب درامور مردنی مصروب    قانون آیین دادرسی دادگاه 322ماده 

در دعاوي كه موضوع آن دیرن و از  »دارد:  نیز در مورد خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مقرر می

نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مردیون، مردیون امتنراع از پرداخرت نمروده در      

ورت تغییر فاحش شاخ  قیمت سارنه از زمران سررسرید ترا هنگرام پرداخرت و پرس از       ص

مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسرب تغییرر شراخ  سرارنه كره توسرط بانرک مركرزي         

حاسبه و مورد حکرم قررار خواهرد داد مگرر اینکره      گردد م جمهوري اسالمی ایران تعیین می

قانون اخیرالذكر در مورد خسارات ناشی  313و ماده « طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند

خواهان حرق دارد ضرمن تقردیم    »دارد:  از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد اشعار می

دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا به طور مستقل جبرران خسرارت ناشری از دادرسری یرا      

خوانده نسبت به اداء حق یرا امتنراع    تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر

از آن به وي وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسرلیم خواسرته   

 ...«.و تسبیب از خوانده مطالبه نماید  یا تأخیر تسلیم آن از باب اتالف

)قانون مدنی( شرط دیگرري افرزوده و    223درخصوص خسارت ناشی از عهدشکنی ماده 
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در مورد عدم ایفراء  »دارد:  باشد، ماده مزبور مقرر می قضاء زمان و در مواردي مطالبه میآن ان

خسارت نماید مگر اینکه براي  تواند ادعاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی

ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگرر برراي ایفراء تعهرد     

تواند ادعاي خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بروده   ده طرف وقتی میمدتی مقرر نبو

 «.و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است

بنابراین در قراردادها فعل زیان بار عدم اجراي قرارداد به موقع است؛ بعد از انقضاء زمران  

ت ناشی از عدم اجراي قررارداد  معهود و ورود خسارت اگر اجراي قرارداد ممکن نباشد خسار

مطرح شده و اگر اجراي عقد ممکن باشد خسرارت ناشری از ترأخیر در اجرراي عقرد مطررح       

 (1383خواهد شد. )یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، 

  تقصیر در مسئولیت مدنی قهريتقصیر در مسئولیت مدنی قهري  ..33--33--33

نیاز به تقصیر نیست اما به فعرل   همانطور كه گفته شد در مسئولیت مدنی قهري در مواردي

زیان بار نیاز است به همین دلیل فعل زیان بار را در قسمت قبل بررسی نمودیم و اكنون بره  

 پردازیم: مفهوم تقصیر می

مفهومی اخالقی است و ازدنیاي اخالق به جهان حقوق وارد شده است؛ در متون  ،تقصیر

باید مفهوم آن را با توجه به عررف و انصراف    خورد و قانونی تعریف دقیقی از آن به چشم نمی

و رویه قضایی به دست داد. مفهومی كه اگر تعریف آن محال نباشد چندان هم آسان نیست. 

اي معتقدند بیان آن یک یادآوري است تا تعریف. تفاوت نظریات اسراتید   به همین جهت عده

ادیق آن بره ویرژه عررف    عررف در تعیرین مصر    قصیر و دخالتتحقوق و تنوع تفاسیر آنها از 

صاحبان مشاغل و صنایع تعریف آن را با دشواري رو به رو ساخته است. به همین جهت هرر  

كشد و  حقوقدانی از تقصیر تعریف خاصی ارائه نموده است. شكر همه این تعاریف به درازا می

هور ما از میان این تعاریف به شكر تعدادي از آنهرا مخصوصراً بره بیران تعریرف سرنتی و مشر       
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 نمائیم. بسنده می

داند. یکی از عیوب این نظریه ابهرام منردرج در    تقصیر را نقض تعهد سابق می« پالنیول»

برار و زیران    است. زیرا قبل از ارتکاب فعل زیان بار تعهدي بین فاعل فعل زیان« تعهد»كلمه 

آن  دیده نیست. تعهد به معنی اخ  كلمه رابطه حقوقی بین دو طرف است، كه برر مبنراي  

تواند دیگري را ملزم به انجام كار یا ترک فعل یرا تسرلیم چیرزي نمایرد در      یکی از ایشان می

اي موجود نیست و ایجاد رابطه دینی بین زیران   حالی كه قبل از ارتکاب تقصیر، چنین رابطه

را « تعهرد »بار پس از تحقق مسئولیت مدنی است. مگرر اینکره كلمره     زیان دیده و فاعل فعل

هدات و تکالیف و وظایف بدانیم. عیب دیگر اینکه احصاء و تعیین تعهدات و تکرالیف  اعم ازتع

 اي است. سابق مستلزم تحقیق و صرف وقت گسترده

ركرن معنروي یعنری     -2ركن مرادي،   -1براي تقصیر قایل به سه ركن است: « ونیهبكار»

 ار.ركن اجتماعی یعنی مالمت اجتماعی به جهت فعل زیان ب -3اراده و تمیز، 

صرف نظر ازتعاریف فوق به طور خالصه تعریف مرسوم و سنتی تقصریر عبرارت اسرت از    

 فعل نامشروع قابل انتساب به مرتکب.

یعنی عمل نامشروع رزم است. قیرد بردون مجروز     ،بر مبناي این تعریف یک عنصر نوعی

مین عنصر )قانون تعهدات سوئیس( به ه 31)قانون مدنی( مقتبس از ماده  1قانونی در ماده 

توان تقصریر را فقرط ناشری از اعمرال      اشاره دارد. اگر چه این قید قابل انتقاد است. زیرا نمی

هاي مباح و حتی گاه اعمال حرق سربب مسرئولیت مردنی      خالف قانون دانست. زیرا فعالیت

باشرد. بره همرین     است. عنصر معنوي این تعریف، قابلیت انتساب و تمیرز و درک فاعرل مری   

توانند مرتکرب تقصریر شروند و     تعریف دیوانه و صغیر و اشخاص حقوقی نمی جهت طبق این

)قانون مدنی( مقرر  1213مسئولیت مدنی نخواهند داشت. در حالی كه در حقوق ایران ماده 

 «.هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است »دارد  می

اینکه طبق مفهروم سرنتی تقصریر،    حال اگر مفهوم سنتی تقصیر مالک باشد با توجه به 
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)قانون مدنی( را توجیه نموده  1213توانند مرتکب تقصیر شوند باید ماده  دیوانه و صغیر نمی

 328و آن را ظاهر در اتالف دانست. زیرا در اتالف تقصیر شرط نیست. به همین جهت مراده  

را تلف كند ضرامن آن  هر كسی مال غیر »دارد:  )قانون مدنی( در مقام تعریف اتالف مقرر می

است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روي عمد تلف كرده باشد یا بدون عمرد  

و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناق  یا معیوب كند ضامن نقر  قیمرت آن   

شرود. البتره    شرامل كبیرر و صرغیر و عاقرل و مجنرون مری      « هر كس»كه عبارت« مال است

هاي بعد مطرح خواهد شد امرروزه تعریرف تقصریر در حقروق مردنی       انطور كه در قسمتهم

باشرد. بره عبرارتی     قانون مدنی اعم از اترالف و تسربیب مری    1213دچار تحول شده و ماده 

مفهوم سنتی تقصیر متحرول شرده و تقصریر مفهرومی نروعی و اجتمراعی بره خرود گرفتره          

عل خالف رفتار انسان متعارف. بدون اینکه نیاز است.طبق این مفهوم تقصیر عبارت است از ف

به اهلیت و تمیز باشد )یزدانیان، علیرضا، حقروق مردنی، قواعرد عمرومی مسرئولیت مردنی،       

1383). 

  تقصیر در مسئولیت مدنی قرارداديتقصیر در مسئولیت مدنی قراردادي  ..33--33--33

اگر مبناي مسئولیت مدنی تقصیر بوده و مسئولیت ناشی از تقصیر مطابق با قواعد و مطلروب  

شکنی باید رنگی از تقصیر به خود گیررد. بره عبرارتی متخلرف و پیمران       شد، پیمانانسانی با

شکن وقتی مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد یا ترأخیر در انجرام آن اسرت    

آگاهی كامرل یرا محردود    »كه مقصر باشد. طبق یک مفهوم، تقصیر قراردادي عبارت است از 

اگر متعهد عمرداً از وفراي   «. تأخیر در انجام تعهد قرارداديمتعهد به تخلف در عدم انجام یا 

 ده است.به عهد تخلف ورزد، آگاهی كامل محقق ش

طبق این مفهوم، تقصیر عبارت است از دخالت اراده در تخلف از انجام تعهد هر چنرد در  

 شود. مبارتی می احتیاطی و بی اي ضعیف باشد كه شامل بی درجه
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ه قبالً مطرح شده درخصوص احرراز مفهروم تقصریر و اثبرات آن     با این وجود همانگونه ك

اختالف نظر وجود دارد: طبق یک نظر صرف عدم انجام تعهد تقصیر است، خواه عردم انجرام   

قرانون   224و  223از روي عمد و خواه با اهمال و مسامحه صورت پذیرد. این نظرر برا مرواد    

عهدشرکنی تقصریر بروده و موجرب      مدنی موافق است: بر طبق این مواد بایرد گفرت صررف    

قرانون   1138، 1133مسئولیت است مگر اینکه متخلف فرورس مراژور را ثابرت كنرد )مرواد      

قانون مدنی مصر( اما این نظر چنردان برا عقرود امرانی منردرج در       333مدنی فرانسه و ماده 

در ایرن   قانون مدنی یا عقودي مانند وكالت سازگار نیست. زیرا طبق قاعده ائتمان 331ماده 

صرود  قعقود باید تعدي و تفریط متصرف مال یا وكیرل ثابرت شرود و صررف عردم تحقرق م      

 اثبات تقصیر، كافی نیست.متعهدله در 

طبق نظر دیگر، نقض عهد، اماره بر تقصیر است. به عبارتی نقرض عهرد، تقصریر نیسرت     

مراده   1د که كاهلی و مسامحه در اجراي عقد تقصیر بوده و این تقصیر مفرروض اسرت.)بن  لب

قانون مدنی چندان سازگاري  224و  223قانون تعهدات سوئیس( این نظر با ظاهر مواد  43

باید بتروان خرالف آن امراره را برا اثبرات عردم       ، ندارد. زیرا اگر نق  عهد، اماره تقصیر باشد

باید حادثه خارجی اثبات شود. نظر اخیر  224و  223كه در مواد  تقصیر ثابت نمود در حالی

ق. د موافرق   113مراده   2و عقد وكالت متناسب نیست. هر چنرد برا بنرد     ز با عقود امانینی

 است.

اي از  رسد در حقوق ایران هر دو نظر از مواد قانونی قابل استنباط اسرت. عرده   به نظر می

را بره همره عقرود     223قانون مدنی حکم مراده   331و  223دانان در مقام جمع مواد  حقوق

امرانی دانسرته و برراي تحقرق      331تصرف را در عقود منردرج در مراده    سرایت داده و فقط

 اند. مسئولیت اثبات تعهدي و تفریط را ضروري شمرده

رسد براي جمع این مواد باید بین دو گروه از تعهدات قائل به تمیز شد؛ تعهرد   به نظر می

ل به نتیجه معینری  به نتیجه و تعهد به وسیله. منظور از تعهد به نتیجه، تعهداتی است كه نی



                            

 

 

 133 مسئولیت مدنی شهرداري و شهردار

بر متعهد تحمیل شده است و منظور از تعهد به وسیله، تعهداتی است كه متعهرد، ملرزم بره    

سعی و تالش در جهت وصول به یک نتیجه است خواه نتیجه حاصل شود یا نه. در اینجا بره  

پردازیم: در تعهد به نتیجره عردم حصرول نتیجره و در تعهرد بره        مفهوم آن از نظر ثبوتی می

شود. در تعهد به نتیجه خواه در عقرود   له عدم سعی و تالش متعارف تقصیر محسوب میوسی

امانی و خواه غیرامانی عدم حصول نتیجه تقصیر بوده یا اماره بر تقصیر است امرا ایرن امراره،    

خالف ناپذیر نیست. بنابراین اورً متعهد باید بتواند خالف ایرن امراره را برا اثبرات مراقبرت و      

قانون مدنی اثبات خالف امراره   224و  223ار در مواد زگ عارف ثابت كند. اما قانوناحتیاط مت

ور به اثبات حادثه خارجی نموده نه اثبات احتیاط و مراقبت متعرارف. زیررا اورً مفراد    ظرا من

بلکره حصرول یرک نتیجره خراص اسرت. ثانیرًا برراي ثبرات           ،تعهد مراقبت و احتیاط نیست

نموده و اثبات خالف اماره را منوط بره حادثره خرارجی نمروده      گیري قراردادها مقنن سخت

است. بنابراین اگر شخصی در مقابل دیگري تعهد به احداث بنائی نماید تردیدي نیسرت كره   

حادثه مگر اینکه  ،این تعهد، تعهد به نتیجه بوده وعدم احداث، تقصیر یا اماره بر تقصیر است

اسرت   331با اینکه از عقود امانی منردرج در مراده   خارجی را ثابت كند. همچنین عقد اجاره 

اما مستأجر مکلف به پرداخت اجاره بهاست. چنین تعهردي، تعهرد بره نتیجره بروده و عردم       

 مگر حادثه خارجی ثابت شود. ،پرداخت اجاره بها تقصیر بوده و یا اماره بر تقصیر است

یرامانی، مفراد تعهرد سرعی و    اما در تعهد به وسیله خواه در عقود امانی و خواه در عقود غ

باشرد. در چنرین تعهرداتی     تالش و پیش گرفتن رفتراري ماننرد رفترار انسران متعرارف مری      

یا اماره بر تقصیر  ،مسئولیت منوط به تعدي و تفریط است و عدم حصول نتیجه تقصیر نبوده

م مگر اینکه تعدي و تفریط ثابت شود. مانند تعهد وكیل در دفراع از دعروي كره عرد     ،نیست

صدور رأي به نفع موكل اماره تقصیر موكل نیست مگر تعدي و تفریط ثابت شود. همچنرین  

باشد: یکی تعهد به  در عقد اجاره كه عقد امانی است اصورً مستأجر داراي دو تعهد عمده می

 دادن اجاره بها و دیگري تعهد به رعایت احتیاط و مراقبت در نگهداري از عین مستاجره.
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پرداخت اجاره بها تعهد به نتیجه بوده و عدم پرداخرت   ،بها پرداخت نشود حال اگر اجاره

اجاره بها تقصیر بوده یا اماره بر تقصیر متعهد است. اما تعهد به رعایرت احتیراط و مراقبرت،    

 مگر تعدي و تفریط ثابت شود. ،تعهد به وسیله است و تلف مال اماره بر تقصیر متعهد نیست

نیز صررف نظرر از اینکره برار اثبرات برر دوش چره كسری قررار          در تعهد به نتیجه منفی 

گیررد و   عدم انجام تعهد با ارتکاب فعلی كه تعهد بر ترک آن شده است صورت مری  ،گیرد می

اثبات حادثه خارجی خالفش ثابرت شرود. بره    مگر با  ،این تقصیر بوده یا اماره بر تقصیر است

ک شهر مرزي بر مستأجر شررط شرود كره    عنوان مثال اگر در عقد اجاره یک باب منزل در ی

چنرین   .مورد اجاره به تصرف غیرداده نشود و ساس موجر منزل را در دسرت دیگرران بیابرد   

مگر اینکه مسرتأجر برا اثبرات حادثره خرارجی       ،باشد یا اماره بر تقصیر است امري تقصیر می

م بروده  مانند جنگ ثابت كند كه تصرف منزل به جهت اشغال شهر توسط نیروهاي متخاصر 

 است.

تروان در جمرع مقرررات قرانون      بنابراین با لحاظ مفهوم تقصیر و تحمل بار اثباتی آن می

 331مدنی چنین گفت كه: در قراردادها اگر اختالف درخصوص ید متصرف باشد طبق ماده 

مگر تصرف به اسرتناد عقرودي باشرد كره قرانون       ،قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن ید است

را امانی قرار داده باشد. در این عقود اخیر امانی برودن یرد مفرروض اسرت     مدنی ید متصرف 

قانون مدنی( اما در كلیه موارد اگر در مورد انجرام   331مگر تعدي و تفریط ثابت شود )ماده 

تعهدات و تقصیر اختالف شود خواه در عقود امرانی یرا غیرامرانی بایرد مفراد تعهرد را مرورد        

ت یا تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله. اگر تعهد بره نتیجره   بررسی قرار داد: مفاد تعهدا

باشد یا مثبت است یا منفی. در تعهد به نتیجه مثبت اگر اختالف بر سر وفاي به عهد باشرد  

اصل بر عدم وفاي به عهد بوده و اصل بر عدم سقوط تعهد و به عبارتی اصرل برر استصرحاب    

ه باید وفاي به عهد را ثابت كند یا عدم وفراي بره   باشد. درنتیجه این متعهد است ك تعهد می

عهد را منسوب به یک حادثه خارجی نماید كه نتیجه آن با اختالف برر سرر تقصریر یکسران     
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است. به عبارتی با عدم وفاي به عهد تقصیر مفروض بوده و یا عدم وفاي به عهد خود تقصیر 

قرانون   223را ثابرت كنرد )مراده    است و متعهد براي رهائی از مسئولیت باید حادثه خارجی 

مدنی( در تعهد به نتیجه منفی اگر اختالف بر سر وفاي به چنین تعهدي باشد اصل بر عردم  

ارتکاب فعل منافی با تعهد است و متعهدله باید پیمان شکنی را با اثبات فعلی كره تعهرد برر    

تعهدلره برا اثبرات    ترک آن شده است ثابت كند. اما اگر اختالف بر سر ارتکاب تقصیر باشد م

فعل منافی با تعهد پیمان شکنی را نیز ثابت كرده است و نیاز به اثبات امر دیگرري نردارد و   

قانون مدنی( در تعهرد   223تقصیر محرز است مگر متعهد، حادثه خارجی را ثابت كند )ماده 

عردي  به وسیله كه اختالف بر سر عدم سعی و تالش بوده و به عبارت دیگر متعهدله ادعاي ت

نماید باید چنین گفت كره ایرن متعهدلره اسرت كره برار اثبرات         و تفریط از ناحیه متعهد می

نماید. زیرا در تعهد به وسیله ظاهر ایرن اسرت كره     تقصیر یعنی تعدي و تفریط را تحمل می

كننرد و ظراهر در سرعی و     افراد پس از تجربه و اعتماد انجام تعهدي را به متعهد واگذار مری 

گویرد مردعی    یانت متعهد است. حال متعهدله كه خالف این ظاهر سخن میتالش و عدم خ

است. وانگهی اصل بر عدم تعدي و تفریط است و متعهدله بایرد برار اثبرات خرالف آن را بره      

 .(1383دوش گیرد )یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، 

  هاها  ييشهردارشهردارمسئولیت شخصی مستخدمین و كاركنان مسئولیت شخصی مستخدمین و كاركنان   ..33--33

برابرر شررح وظرایف منردرج در چرارت سرازمانی        هرا  شهرداريو كاركنان كلیه مستخدمین 

هراي شرهرداري و    با توجه به كثررت فعالیرت  .مکلفند وظایف خود را به درستی انجام بدهند.

عدم قید دقیق وظایف هر فرد در پست سازمانی بخصوص در شهرهاي كوچک گاهاً یک فرد 

، تعرداد  هرا  شرهرداري از طرفی نوع كرار در   دهد. مزمان انجام میچندین فعالیت یا شغل را ه

هاي نامحدود شهروندان در برابرر اعتبرارات محردود شرهرداري      زیاد ارباب رجوع، درخواست

 گردد. ، كه منجر به مسئولیت مدنی میشود میمسائلی ایجاد  ها شهرداريعموماً براي 
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ي كشرور )مصروب   هرا  شهرداريركنان آیین نامه استخدامی كا 43ماده  هیأت وزیران در

 ( از نظر چگونگی انجام دستورات مافوق را مشخ  نموده است.13/8/1381

: مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقرررات، احکرام و دسرتورات رؤسراي     43ماده 

مافوق خود را، در حدود وظایف و اختیارات خود اجرا نماید، اگر مستخدم دستور مقام برارتر  

خالف قوانین و مقررات تشخی  بدهد مکلف است به صورت كتبی مغرایرت دسرتور   خود را 

را به مافوق اطالع دهد. در صورتی كه بعد از این اطالع، مقرام برارتر بره صرورت كتبری برر       

 اجراي دستور خود تأكید كرد مستخدم مکلف به اجراي دستور صادر شده خواهد بود.

وجرود دارد كره    ها شهرداريهاماتی براي كاركنان هیأت وزیران اببا توجه به متن مصوبه 

هاي ناشی از مقررات مدنی موجرب گردیرده ترا بعضری از      موجب ترس و نگرانی از مسئولیت

 امورات به كندي پیش برود.

 گردد. شیالً دریلی چند قید می

 . عدم ابالغ وظایف و اختیارات كاركنان1

 ام كار. عدم صدور دستور كتبی مجدد شهردار براي انج2

 بخصوص شهرهاي كوچک ها شهرداري. تداخل وظایف در 3

 . ابهامات در قوانین و مقررات3

  عدم ابالغ وظایف و اختیارات كاركنانعدم ابالغ وظایف و اختیارات كاركنان  ..11--33--33

ا وجرود نردارد و در   یر شرح وظایف و شرح شرغل مردون    ها شهرداريمتأسفانه در تعدادي از 

در اكثرر اوقرات كاركنران     ت.صورت وجود نیز توسط مقامات مسئول به آنها ابالغ نشرده اسر  

باشد یا خیر. بطور مثال اگرر شرهرداري    توانند تشخی  بدهند، دستور مافوق قانونی می نمی

دستور بدهد براي وصول عوارض از شهروند مبلغی را تخفیف بدهرد پرسرنل بره علرت عردم      

 .باشد نمیآشنایی به كلیه قوانین و مقررات قادر به تشخی  غیرقانونی بودن دستور 
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  عدم صدور دستور كتبی  مجدد شهردار براي انجام كارعدم صدور دستور كتبی  مجدد شهردار براي انجام كار  ..22--33--33

پندارند و بصورت كتبی بره شرهردار    دستوري را خالف قانون می زمانی كه پرسنل شهرداري

متأسفانه شهردار بصورت شفاهی اصرار به اجراي كار را دارد و چون بصورت  ،نمایند اعالم می

براي اجرا یا عدم اجرا با شرک و تردیرد مواجره    لذا پرسنل ، شود كتبی دستور دوم صادر نمی

 گردند. می

  بخصوص در شهرهاي كوچکبخصوص در شهرهاي كوچک  هاها  شهرداريشهرداريتداخل وظایف در تداخل وظایف در   ..33--33--33

نفر نیرو دارد و اعضاي كمیسیون معامالت و كمیسیون تحویل باید  3در شهرداري كه جمعاً 

 یرا خردمات   كرار خرود تحویرل گیرنرده     ،نفر باشند و از طرفی كارپرداز و خرید كننده نیز 3

تواند باشرد، در اینگونره مروارد نیرز بره علرت ترداخل وظرایف و كمبرود پرسرنل گاهراً             نمی

 گردند. هایی براي پرسنل مشکل آفرین می مسئولیت

  قوانین و مقرراتقوانین و مقررات  دردرابهامات ابهامات   ..33--33--33

نمایرد كره حتری شرهردار نیرز قردرت        گاهی اوقرات آن قردر ابهرام قرانونی نمرود پیردا مری       

بطرور مثرال برراي وصرول عروارض برر قراردادهراي پیمانکراري كره از           گیري نردارد.  تصمیم

با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افرزوده هنروز برین وزارت كشرور و وزارت      1/3/1383

دارایی مشکل حل نگردیده است )كه آیا دارایی باید عروارض برر قراردادهراي پیمانکراري را     

 وصول نماید یا سازمان مالیاتی(.

وصول عوارض توسط شهردار براي یکی از پرسنل دسرتوري صرادر شرود آنگراه     اگر براي 

برا توجره    گیري و تشخی  خالف یا درست بودن دستور نخواهد بود. پرسنل قادر به تصمیم

توان مسئولیت مدنی مسرتخدمین و كاركنران شرهرداري را بره دو طبقره       به عرایض فوق می

 :تقسیم بندي نمود
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شهردار به انجام عمرل غیرقرانونی برراي مسرتخدم و      اصرارو  . مسئولیت با دستور كتبی1

 كاركنان 

ي كشور )مصوب ها شهرداريآیین نامه استخدامی كاركنان  43هر چند به صراحت ماده 

هیأت وزیران( اعالم گردیده، مستخدم و كارمنرد بعرد از دسرتور كتبری )دوم(      13/8/1381

بر این نخواهد بود كه شهرداري هر دسرتوري را   شهردار باید كار را انجام بدهد، اما این دلیل

بره صرراحت    43بصورت كتبی )دستور دوم( صادر نمود باید اجرا شرود. در سرطر دوم مراده    

اعالم گردیده كه دستور باید در حردود وظرایف و اختیرارات مسرتخدم باشرد. فلرذا اجرراي        

ر موارد شیل )كره از  دستورات شهردار هر چند به صورت دستور دوم )كتبی( نیز صادر شود د

 گردند قابل اجرا نخواهد بود. نظر قانون تخلفات اداري( تخلف محسوب می

 . ایجاد تهمت و افتراء و هتک حیثیت1

 . اخاشي2

 . اختالس3

 . تبعیض یا اعمال غرض ورزي یا روابط غیراداري3

 . تسامن در حفظ اموال و اسناد، ایراد خسارت به اموال3

 اد محرمانه اداري. افشاي اسرار و اسن3

 . ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه3

 . رعایت نکردن شئونات اسالمی8

قرانون   8)قسرمتی از مراده   ي، حمل، توزیع، خرید و فرروش مرواد مخردر    . اختفاء، نگهدار4

 (3/4/1332رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 

 

مستخدمان و كاركنان اتفاق احتیاطی توسط خود  . مسئولیتی كه بر اثر كم توجهی و بی2

 افتد می
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گردند، كره موجرب    ري عمداً یا سهواً مرتکب تخلفاتی میاگاهاً مستخدمین و كاركنان شهرد

 گردد. وارد شدن زیان معنوي و مادي به شهرداري می

الذكر در هر حالتی كه توسرط مسرتخدمین و كاركنران شرهرداري      باتوجه به مطالب فوق

رداري وارد شود بایستی مسرئول جبرران آن نیرز باشرند. امرا در      زیان معنوي و مادي به شه

ي كشرور مصروب   هرا  شرهرداري آیین نامره اسرتخدامی كاركنران     43مواردي كه شامل ماده 

شرهردار )در صرورتی كره دسرتور دوم را      ،هیأت وزیران گردد پاسخگوي زیران  13/8/1381

 كتبی صادر نموده باشد( خواهد بود.

 

 لیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خودماهیت حقوقی مسئو .3-3

قرانون مسرئولیت مردنی مرورد بررسری و مداقره قررار         11در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده

 گیرد: می

ها و موسسرات وابسرته بره     كارمندان دولت و شهرداري»دارد:  مارالذكر مقرر می11صدر ماده

احتیاطی خسراراتی بره اشرخاص وارد     آنان كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی

باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به  نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می

عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نق  وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسرارت  

 «.بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...

صدر ماده فوق، تركیب اضافی است كه بصورت جمع بکار رفته و واژه كارمندان دولت در 

حسب ظاهر شامل كلیه اشخاص حقیقی كه در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخ  

حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته بره  

در بدو امر از واژه كارمند متبادر به شهرن  گردد؛ هر چند آنچه كه  دولت به كار مشغولند، می

شود كارمند رسمی دولت است ولی چون كلمه كارمند بصورت مطلق به كار رفته و مقید  می

الظاهر اشخاصی را كه به صور گوناگون و تحرت شرمول كلیره     به قید و وصفی نگردیده، علی
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خرید خدمتی  -پیمانی -درخدمت دولت هستند )اعم از روز مزد مقررات و قوانین استخدامی

ها و موسسرات   گیرد، گذشته از كارمندان دولت این ماده كاركنان شهرداري و غیره( در بر می

 گردد. است نیز شامل می وابسته را كه یکی از انواع موسسات عمومی

به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت كارمندان دولت را شامل كلیره كسرانی كره تحرت     

كشوري و سایر قوانین اسرتخدامی منجملره قرانون اسرتخدام قضرات       شمول قانون استخدام

بدانیم، كلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجرام وظیفره و در اثرر    

احتیاطی( خسارتی به اشرخاص وارد نماینرد، شخصراً مسرئول      تقصیر خود )اعم از عمد و بی

قانون اساسی كره قضرات را در   133به اصلجبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت 

صورت تقصیر عمدي خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صرورت اشرتباه آنران،    

باشد، ولی در خصوص  داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی دولت را مسئول جبران خسارت می

یره فروق قابرل    خسارات وارده از سوي بقیه كاركنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیراطی نظر 

اما آنچه كه در این ماده و ماده یرک قرانون مسرئولیت مردنی قابرل       رسد. پذیرش به نظر می

احتیراطی در برابرر عمرد اسرت. زیررا همانگونره كره         رسرد كراربرد واژه بری    تامل بنظرر مری  

مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطرا چره در قرانون مرا وچره در قروانین       

قانون فرانسه و سوئیس كه قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده،  مغرب زمین بویژه

عردم رعایرت مقرررات دولتری و عردم       دقتری،  مبارتی و غفلت، بری  احتیاطی، بی عبارتند از بی

مبارتی عدم مهرارت و عردم    احتیاطی، بی به عبارت دیگر عناصر مشخ  خطا از بی مهارت. 

دد كه این عناصر از انواع مشرخ  و متمرایز و مسرتقل    گر رعایت مقررات دولتی تشکیل می

خطا بوده و گروه خطاهاي قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شروند، تشرکیل   

 دهند.   می

مبرانی تقصریر را    -قرانون مسرئولیت مردنی(    11و1حال اگر بنا به ظاهر این قانون )مواد 

ر صرفنظر كردن از بقیه عناصرر خطرا خواهرد    شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این ام
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احتیاطی كند، فرضاً راننده ماشین دولتی در  بود. مثالً اگر ماموري در انجام وظایف محوله بی

جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سرایر وسرایل   

احتیاطی )در صورتیکه بی احتیاطی، عدم  ایمنی آن را به حركت در آورده و نهایتاً در اثر بی

پیونردد و   پیش بینی اموري كه با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقروع مری  

«( عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی كنریم »در این مثال بخصوص ترک فعل 

 به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننمروده )عردم رعایرت نظامرات و مقرررات      

دولتی( و یا بی مبارتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهاي ممنوعه رانندگی نمروده و  

در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود كه البتره  

نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصرویب ایرن    منطقی را هیچ عقل سلیمیاین نتیجه غیر 

قانون )قانون مسئولیت مدنی( تامین نخواهد كرد و به اصرطالح نقرض غررض خواهرد برود،      

ق.م.م( برر هریچ كرس     3و1واضن است كه تالی فاسد چنین تفسیري از مرواد مزبرور )مرواد    

 پوشیده نخواهد ماند.

كه قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجراي خطرا در ایرن    رسد  فلذا چنین بنظر می

كره بره معنری تقصریر و      Faultقانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه كلمره  

احتیراطی نمروده باشرد،     خطاست اشتباهی عارض شده و آن كلمه را در ترجمه حمل بر بری 

د و خطرا( و بره مناسربت انجرام وظیفره،      علیهذا اگر كارمند دولت در اثر تقصیر خود )از عم

خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهرد  

ق.م.م( اما چون كارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبروع  11داشت )طبق ماده

رف مسرئولیت وي  نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نمروده، صر   كسب می

تروان   مانع اقامه دعوي زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد برود كره ایرن امرر را هرم مری      

دارد دادخرواهی حرق مسرلم هرر      كه مقرر می»قانون اساسی  33مشمول قاعده كلی در اصل
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 و هم در راستاي اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.« فرد است

راي جبران خسارت وارده به خود كه ناشری از اقردامات و عملیرات    لذا شخ  زیاندیده ب

باشرد حرق مراجعره بره      مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوي دستگاه مربوطه می

نماید، خواهد داشت. ولی در این فررض امکران    دستگاهی را كه مامور در آن انجام وظیفه می

زیاندیده و در نهایت تحمیرل خسرارت برر    مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان 

 مقصر امکاناذیر خواهد بود. 

حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر)عمد و خطا( مامور دولت نبروده بلکره مربروط بره     

نقای  كلی ناشی از قانونگذاري و یا عدم سازماندهی صحین و كلری دسرتگاه دولتری باشرد.     

اسرت. لرذا دولرت     وه اعمرال قردرت عمرومی   چون در این فرض نق  و نارسایی مربوط به نح

هاي مربوط به جبران زیان از بیرت المرال، امکران     ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه

هراي مربوطره صررفاً برر عهرده دولرت        مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه

و اصطالح نقر    خواهد بود. امري كه در این خصوص قابل توجه است، این است كه عبارت

وسایل اداري، اصطالح كشداري است كه قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوي كره حتری   

گاه ممکن است بی احتیاطی و یا بی مبارتی مامور را در شیل وجود خود مخفی نمایرد و یرا   

توانرد خطراي خرود را بره نقر  وسرایل اداري        به عبارتی دیگر مامور خاطی به راحتری مری  

 ید.منتسب نما

فرض كنید در اثر بی احتیراطی مراموري كره متصردي وسریله فنری و یرا ماشرین آرت         

مکانیکی است خسارتی به دیگري وارد شود، چنانچه متصدي مزبور در جریران حادثره و یرا    

بالفاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند كه وسیله را دچار نقر  فنری نمایرد، اثبرات اینکره      

اطی متصدي دستگاه بوده و یا به سبب نق  فنی دسرتگاه بره   خسارت وارده در اثر بی احتی

 ،وقوع پیوسته امري دشوار بوده كه امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده اسرت 

دیده در انتساب خسارت بره   بسادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا كه نفع زیان
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ولت( بیش از انتساب خسارت به مامور دولرت  نق  وسایل اداري ومارً به دستگاه مربوطه )د

تر بوده و زیاندیده با اعسار مامور كه گاهراً از   بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوي دولت راحت

تمکن كافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا كه این عامل نیز در انتساب 

ت مروثر واقرع گردیرده و بالمرال     خسارت به نق  وسایل اداري و در نتیجه دولت ممکن اس

 عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.

ولری در مرورد اعمرال    »... دارد:  ق.م.م كره اشرعار مری   11به هر حال با توجه به شیل ماده

حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت براي تامین مانع اجتماعی طبق قرانون  

برا در  «. دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد برود   ري شود،بعمل آید و موجب ضرر دیگ

نظر گرفتن اینکه در مقررات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاكمیت بعمل نیامرده، )كره ایرن    

رود( این امکان وجرود دارد كره دولرت هرر عملری را در زمرره        امر از نقای  قانون بشمار می

 دیده امتناع ورزد. ت به زیاناعمال حاكمیت محسوب نموده و از پرداخت خسار

بخصوص كه مفهوم اعمال حاكمیت روشن نبوده و مرز دقیقری برین اعمرال حاكمیرت و     

تصدي وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانینی كره در زمینره اعمرال تصردي و حاكمیرت      

توان بدان تمسک جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصرره یرک مراده واحرده قرانون       می

خورشیدي 1333اردیبهشت ماه سال  23و14یین مرجع دعاوي بین افراد و دولت مصوب تع

 دارد: است كه این تبصره چنین مقرر می

دهد،  اعمال تصدي، اعمالیست كه دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می»

ن ماده واحده و هر چند ای« مانند خرید و فروش امالک، غالت و اجاره و استجاره و امثال آن

آبانمراه  12قانون راجع به دعراوي دولرت و اشرخاص مصروب     13هایش با تصویب ماده تبصره

ي را این قانون و تبصره آن همان مالک و معیار 3خورشیدي منسوخ گردید، ولی ماده1334

منسوخه بدست 1333دهد كه ماده واحده مصوب باره اعمال تصدي و حاكمیت بدست میدر

هرایی   دانان در این زمینه تقسیم بنردي  ر از این دو ماده واحده اغلب حقوقنظ داده بود. صرف
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هرایی در ایرن    بعمل آورده و تا حدودي اعمال تصدي و حاكمیت را احصراء نمروده و ضرابطه   

اند. بنابراین ضوابط اموري را كه دولت در جهت تامین منافع اجتمراعی،   خصوص بدست داده

 توان از اعمال حاكمیت محسوب نمود. لت بعهده دارد میبرقراري نظم و امنیت و ایجاد عدا

شود كره دولرت مشرابه اشرخاص خصوصری       اعمال تصدي نیز به آنگونه اعمالی گفته می

كاري، احداث بنا، مزارعره و غیرره كره     دهد همانند قراردادهاي بیع و اجاره، مقاطعه انجام می

ق.م.م 11باشد. علیهذا طبق ماده میً تولید سود و كسب منفعت  هدف از اینگونه اعمال عمدتا

تروان بطرور قطرع از     وقتی در اثر اعمال حاكمیت خسرارتی بره اشرخاص وارد گردیرد، نمری     

دیده رفع زیان نمود و به عبارت اخري دعوي زیاندیده در زمینه رفرع خسرارت از خرود     زیان

ه دولرت  اي نخواهد شد، اما در این خصوص باید یرادآور شرد كر    توسط دولت منتج به نتیجه

ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هرر چنرد كره منعری در زمینره      11طبق ماده

)مجله علمی تخصصری كرانون وكرالي     پرداخت خسارت به زیاندیده براي دولت وجود ندارد

 .(1383، زمستان 3دادگستري، منطقه فارس، دوره سوم، شماره 

ل حاكمیت خسارتی به شخصری وارد  رسد چنانچه در جریان همین اعما البته به نظر می

 مستخدم( در نقض مقرررات  –دیده بتواند تقصیر عمدي عامل دولت را )مامور گردیده و زیان

شكر شرده  و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده 

دیرده بایرد    باشد. بدیهی است كه در دعوي مسرئولیت مردنی زیران    بعید و دور از انتظار نمی

بتواند رابطه سببیت بین عمل زیانبار اداره و زیان وارده بخود را ثابرت نمایرد، چرون در غیرر     

این صورت از دعوي خود طرفی نخواهد بست. موضوعی كره در همرین زمینره رزم ارشراره     

این است كه امروزه در خصوص خسارت ناشی از دادرسی كره بنرا بره عقیرده      ،رسد بنظر می

رود، چنانچره زیاندیرده بتوانرد     ترین اعمال حاكمیرت بره شرمار مری     دانان از عمدهاكثر حقوق

قرانون  133تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار بره خرود را ثابرت نمایرد، بنرا برر اصرل        

اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید. هر چند در این زمینه ترا كنرون   
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ی ایجاد و یا قانونی كه چگرونگی اجرراي اصرل مرذكور را مشرخ       رویه منطقی و قابل قبول

 رود كه در آتیه چنین تحولی بوجود آید. سازد، تصویب نشده است ولی انتظار می

شرود. بره    تاسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب می ،لذا باید گفت كه این امر

خسرارت وارده بره    اشرد: اورً ب ق.م.م نکات شیرل قابرل توجره مری    11هر حال در رابطه با ماده

اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است كه زیان وارده مستند به عمل دولرت  

باشد، به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. 

وادث طبیعری و  بدیهی است چنانچه این رابطه قابل اثبات نبوده و یا زیان وارده ناشری از حر  

مراژور بروده باشرد، چرون رابطره       غیر مترقبه چون سیل و طوفان و زلزله و غیره و یا فرورس 

سببیت بین عمل دولت و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسرئولیتی در ایرن زمینره متوجره     

دولت نخواهد بود. مطلب دیگري كه نیازمند توضین است، این است كه اثبات رابطه سببیت 

مسئولیت مدنی به عهده شخ  متضرر از عمل زیانبار یا به عبرارتی دیگرر مردعی    در دعوي 

باشدكه البته اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمرال دولرت ترا حردي      می

مشکل بوده و بالمال جبران زیان از زیاندیدگانی كه توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند 

 نخواهد بود. امکان پذیر و میسور

ثانیاً در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاكمیرت هرم در صرورتیکه در شررط موجرود      

 باشد، دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.

اول اینکه دولت در مقام اعمال حاكمیت باشد و دوم آنکره، آن عمرل حسرب ضررورت و     

واضن است كه با مفقود بودن هرر یرک از   طبق قانون براي تامین منافع اجتماعی بعمل آید، 

این دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهرد گردیرد، ولرو اینکره خسرارت ناشری از       

رسرد كره اثبرات وجرود دو شررط مرذكور در دعروي         اعمال حاكمیت دولت باشد، بنظر مری 

ر مسئولیت مدنی بعهده دولت خواهد بود كه در واقع مدعی علیه دعوي خسارت بوده ولری د 

زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد. رزم به توضین است كره برا عنایرت بره     



                                                              

 

 

 

133 

آشنا

يي با 

سيس

ها تم

 ي ...

 مسئولیت مدنی

دولت مجبور به پرداخرت خسرارت   »ق.م.م به ویژه عبارت 11مفهوم مخالف قسمت شیل ماده

نبروده   معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمرال حاكمیرت الزامری   « نخواهد بود

تواند خسارت  كه دولت مصلحت بداند می همین جهت در صورتیبلکه امري اختیاریست و به 

تخصصری كرانون وكرالي     –)مجلره علمری    وارده در اثر اعمال حاكمیت را نیز جبران نماید.

 (1383، زمستان 3دادگستري، منطقه فارس، دوره سوم، شماره 

  مدنیمدنی  مسئولیتمسئولیتكاركرد بیمه در كاركرد بیمه در   ..33--33

ي هرا  زیران در برابر  ها شهرداريین و كاركنان با توجه به اهمیت مسئولیت شهردار، مستخدم

توانرد در ترأمین خسرارات ایفرا      وارده به شهروندان )عمدي یا سهوي( و نقشی كه بیمره مری  

برداران برا انرواع بیمره مسرئولیت مردنی شیرالً بطرور اختصرار          نماید، هم چنین آشنایی بهره

 گردد. توضیحاتی درج می

  مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی  ..11--33--33

، هر كس به دیگري زیانی وارد كند مسئول جبران «رضرار»حقوقی و فقهی بر اساس قاعدة 

آن است، مگر آن كه ثابت شود زیان حاصل به فعل یا ترک فعل مسئول مورد مربوط نبروده  

تعهرد مرالی یرا الرزام بره       یا خارج از ارادة او بوده یا به حکم قانون صورت گرفته اسرت. ایرن  

اثر عمل عامل زیان یا افراد زیرر مراقبرت و سرپرسرتی او    جبران زیان دیگران ممکن است بر 

)كاركنان كارفرما( یا اموال زیر سلطه و تصرف او )اتومبیل یا كارخانه( حاصل شود. عالوه برر  

مسئولیت قانونی، مسئولیت ممکن است ناشی از قراردادهاي دوجانبه یا چندجانبه باشد كره  

اردادي نامید. مسرئولیت حقروقی بابرت زیران     یا مسئولیت قر« ضمان عقدي»توان آن را  می

آمده و خسارت وارده بره جران و   « ضمان قهري»وارده به اموال در قانون مدنی تحت عنوان 

هراي   )كریمی، آیت، مبانی علمی و نظري بیمره  بدن، افراد بسته به مورد، قصاص یا دیه است
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 .(1383اموال، 

  انواع مسئولیتانواع مسئولیت  ..22--33--33

كند( و مسرئولیت   ئولیت جزایی )كه براي جامعه ایجاد خسارت میمسئولیت قانونی را به مس

كننرد.   شرود( تقسریم مری    مدنی )كه خسارت ناشی از آن متوجه فرد یا گروهی از افرراد مری  

مسئولیت مدنی، خود به مسئولیت جرمی و شبه جرمی )جرم مدنی( و مسئولیت قرراردادي  

یرت بره دیگرران خسرارت وارد كنرد      شود. هر گاه شخصی به عمد و از روي سوء ن تقسیم می

جرمی است. خسارت وارده بره دیگرران، اگرر از روي غفلرت و     مسئولیت او از نوع مسئولیت 

است. مسئولیت قراردادي در مرواردي اسرت كره    « شبه جرمی»احتیاطی باشد، مسئولیت  بی

هراي   شود. مسرئولیت  كند و موجب زیان دیگري می یک طرف قرارداد به تعهد خودعمل نمی

پذیرند، در حالی كه مسئولیت قراردادي بره نردرت موضروع     مدنی جرمی و شبه جرمی بیمه

 گیرد. بیمه قرار می

  مبناي مسئولیت مدنیمبناي مسئولیت مدنی  ..33--33--33

زنرد بایرد جبرران     هر كس فقط ضامن اعمال خویش است و زیانی را كه خود به دیگران مری 

هرا را بره    پوشیدن برر آن و چشم  ها زیانكند. با وجود این، زندگی اجتماعی تحمل برخی از 

توان جبران كرد اما معمورً انسران بره كراري كره در آن      دنبال دارد. پس همة ضررها را نمی

زند و در اعمرال خرود محتراط اسرت. قبرل از بحرث دربرارة مبنراي          مهارت ندارد دست نمی

 كنیم. مسئولیت مدنی، چند اصطالح را در این زمینه تعریف می

نق  ایجاد شود یا منفعت مسل می از دست برود یا به سالمت و  ضرر: هر جا كه در اموال

 گویند ضرري به بار آمده است. اي وارد آید می حیثیت و عواطف شخ  لطمه

تقصیر: به طور كلی تقصیر یعنی رفتار نکردن آن گونه كه باید رفتار شرود. یعنری انجرام    
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مري كره بایرد خرودداري شرود. از     ندادن امري كه باید انجام پذیرد و یا خودداري نکردن از ا

تقصیر تعاریفی چون كار نامشروع، تجاوز از تعهد، تجاوز از رفتار عرادي و انجرام دادن كراري    

 كند. برخالف حکم قرارداد یا عرف نیز به شهن خطور می

الف( تقصیر مفهومی اجتماعی است: مسئولیت مدنی براي حفظ زندگی مشترک در اجتمراع  

كند. هنگامی كره   ظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطاكار توجه میبه تعیین مبانی و تن

شود مقصر و مسئول خواهد  شخ  با انجام دادن عملی از حدود متعارف و احتیاط خارج می

بود، ولی در موردكارهایی كه انجام نداده است در صورتی باید او را خطاكار دانست كه ثابرت  

اسرت. درواقرع وجرود تعهرد قبلری از اركران ضرروري        ها بوده  شود موظف به انجام دادن آن

 خطاست.

ب( تقصیر عمدي و غیرعمدي )عمد و مسامحه(: هنگرامی كره شرخ  بره قصرد اضررار بره        

احتیراطی،   و هنگامی كه درنتیجة غفلرت و بری  « تقصیر عمدي»دیگري مرتکب تقصیر شود 

 شود. خوانده می« تقصیر غیرعمد»مقصر و مسئول باشد 

به خطایی كه صراحبان مشراغل در اجرراي كرار و حرفرة خرود       اي:   حرفه پ( تقصیر شغلی و

شرود. درخصروص مبنراي مسرئولیت مردنی، دو       گفته مری « تقصیر شغلی»شوند  مرتکب می

 نظریه وجود دارد: نظریة تقصیر و نظریة خطر.

: بر اساس این نظریه عامل زبان هنگرامی مسرئول خسرارت ناشری از عمرل      نظریة تقصیر. 1

كه در ارتکاب آن تقصیر كرده باشد. به عبارت دیگرر شررط دریافرت خسرارت،     خویش است 

نظریرة تقصریر   اثبات تقصیر و خطاي عامل زیان و رابطة تقصیر و خسارت است. عیب مهرم  

تواند تقصیر كسی را كه به او ضرر زده اسرت اثبرات كنرد و     این است كه گاه زیان دیده نمی

 اند.م درنتیجه خسارت جبران نشده باقی می

: به موجب این نظریه، كه با توجه به پیشررفت تکنولروژي و برروز خطرهراي     . نظریة خطر2

جدید مطرح شد، هر كسی بر اثر فعالیت خود خطري ایجاد كند كره موجرب زیران دیگرري     
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شود مسئول و ملزم است كه خسارت وارده را جبران كند. فلسفة نظریة خطر بر این اسراس  

ا تأسیس مركز صنعتی به قصد كسب درآمرد، بره اشرخاص ثالرث     كه اگر كسی ب استوار است

زیانی وارد كند، ولو مقصر نباشد، مجبور به جبران آن است. درواقرع كرافی اسرت كره زیران      

دیده رابطة علیت بین عمرل عامرل زیران و خسرارت وارده را ثابرت كنرد )ماننرد مسرئولیت         

 كارفرما در مقابل كارگران(.

هرا موجرب تقصریر     توجهی بره آن  هایی است كه بی منظور مراقبتت( استانداردهاي قانونی: 

 است )مانند استاندارد ایمنی صنایع(.

هاي رزم، درجة باریی ازتقصریر اسرت    توجهی به مراقبت احتیاطی و بی ث( تقصیر آشکار: بی

 شود. كه تقصیر آشکار نامیده می

اي از  ه در ایجراد آن درجره  ی: به این معناست كه هر دو طرف درگیر با حادثر بج( تقصیر نس

تقصیر داشته باشند. در حوادث مربوط به وسایل نقلیة موتوري اغلرب چنرین حرالتی پریش     

آید. براي مثال، در حادثة تصادف دو اتومبیل كه هر دو راننده مقررات رانندگی را رعایرت   می

دن تقصریر تکیره   اند دو نظر و یا درواقع دو اصل وجود دارد. یکی بر غیرقابل تقسیم بو نکرده

دارد و این كه، به علت رعایت نکرردن مقرررات راننردگی، هرردو راننرده محرق بره دریافرت         

خسارت نیستند. نظریة دوم بر این اساس است كه چون در ایجاد حادثه هر دو طرف تقصریر  

 اند به نسبت تقصیر خود باید در جبارن خسارت یکدیگر مشاركت كنند. داشته

گذار مرا   تلسکوپ معروف است: الف( اتومبیل جلوي اتومبیل بیمه لمثال دیگر، كه به مثا

گذار بدون تمراس و   كند؛ ب( اتومبیل بیمه دلیل و بدون هیچ گونه عالمت اخطار ترمز می بی

گذار در حركرت اسرت    شود؛ پ( اتومبیلی كه پشت سر اتومبیل بیمه برخوردبا آن متوقف می

كنرد؛ ت( اتومبیرل    گرذار تصرادف مری    ومبیل بیمره شود و به شدت با  ات به موقع كنترل نمی

كند؛ ث( راننردة اتومبیرل اول )جلرویی( برراي      گذار به عقب اتومبیل جلویی برخورد می بیمه

دهد: مسئولیت هر دو خسارت بره عهرده اتومبیرل     توقف ناگهانی خود دلیل منطقی ارائه می
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راننده )به یک نسبت( هر  عقبی یا آخرین اتومبیل خواهد بود. در صورت مقصر بودن هر سه

ها مسئول جبران خسارت دیگري منهاي مسئولیت قابل تقسیم آن طررف خواهرد    یک از آن

هراي اول و دوم مشرتركاً مسرئول پرداخرت خسرارت       بود. به این ترتیب: راننردگان اتومبیرل  

اتومبیل سوم، منهاي 
3
هراي یکردیگر    و خسارتهستند. به همین  ترتیب رانندگان دو به د 1

گرذار برا آن تصرادف كنرد و راننردة       كنند. اگر پس از توقف اتومبیل اول، بیمره  را جبران می

آنهرا را افرزایش     اتومبیل سوم بتواند ثابت كند كه در برخورد با دو اتومبیل جلویی، خسرارت 

ول نردارد  نداده است، راننده اتومبیل سوم هیچ گونه مسئولیتی در خسارت ناشی از برخروردا 

شود. خسارت وارده بره عقرب    گذار بین طرفین تقسیم می هاي اول و بیمه و خسارت اتومبیل

گذار و جلوي اتومبیل پشت سر آن را هر سه راننرده بره طرور مسراوي تقسریم       اتومبیل بیمه

گران در خصوص نحوة پرداخت خسارت یا پرداخت آن تا رقم معینی،  كنند. موافقت بیمه می

 اي بسیار مفید است. ربارة مسئولیت طرفین درگیر، درچنین مواقع پیچیدهبدون پرسش د

چ( تقصر، مسئولیت قطعی: قوانین كشورهاي مختلف، در مورد مسرئولیت ناشری از تصرادف    

وسایل نقلیة موتوري اختالف نظر دارند. برخی از كشورها هم چنان از نظریة تقصریر پیرروي   

تر از قربانیان حوادث ناشی از تصرادف وسرایل    ستردهكنند. تعداد بیشتري براي حمایت گ می

كننرد. بسریاري از    نقلیة موتوري زمینی، بر اساس نظریة خطر از قانون جدیرد اسرتفاده مری   

كشورهاي اروپایی، آسیایی و امریکاي رترین مسرئولیت قطعری بردون توجره بره تقصریر را        

سیلة نقلیه، خطرر برالقوه در برر    اند. بر این اساس، از آن جا كه به حركت درآوردن و پذیرفته

دارد و هر لحظه ممکن اسرت بره فعرل درآیرد و بره اشرخاص خسرارت وارد كنرد، بنرابراین          

مسئولیت راننده در جبران خسارت، قطعی تلقی شده است و اثبات خالف آن جرایز نیسرت.   

نسبی اند. البته در مواردي چون عمل مصدوم یا تقصیر  بند تعهدات خویش گران نیز پاي بیمه

شود. به موجب قانون مردنی ایرران، تقصریر شرامل      او، راننده صددرصد مسئول شناخته نمی
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تفریط ترک عملی است كه به موجب قرارداد یا عررف متعرارف برراي    »تعدي و تفریط است. 

حفظ مال غیررزم است. تعدي یعنی تجاوز نمودن از حدود اشن یا متعارف اسرت نسربت بره    

 «.مال یا حق دیگري

 طة علیت: در این زمینه دو مسأله قابل طرح است:راب

 . وجود رابطة علت و معلولی بین جرح بدنی قربانی حادثه و فعل و ترک فعل مدعی علیه؛  1

ولیت بایرد  ئمسر . اشتباه و تقصیر مدعی علیه باید عامل اصلی صدمه و زیران باشرد. برراي    2

نهایت ادامره داشرته    ست تا بیحدودي قایل شد، چرا كه نتیجة عمل از لحاظ نظري ممکن ا

 باشد.

سطه( موجرب تشردید جراحرت مصردوم یرا حادثره       ادر مواردي كه علل زیادي )عوامل و

شوند عامل زیان مسئول ریسکی خواهد بود كه خود عامل ایجاد آن اسرت )ماننرد جررح     می

 یابد(. بدنی شخ  مبتال به مرض قند كه دیرتر از یک فرد معمولی بهبود می

گروي كرل    متعددي علت خسارت باشند هرر كردام از آن عوامرل بایرد پاسرخ     اگر عوامل 

ل بر خسارت باشند. در صورتی كره در عمرل، عوامرل مرؤثر و میرزان مسرئولیت هرر یرک قا        

 تشخی  باشد خسارت نسبت به تأثیر هر یک از عوامل )عوامل مشترک( تقسیم خواهد شد.

ون مدنی ایران اتالف و تسربیب  مسئولیت مدنی طبق قانون مسئولیت مدنی ایران: در قان

 به عنوان مسئولیت مدنی به شرح زیر آورده شده است:

. اتالف: هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعرم  1

از این كه از روي عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد، خواه عین باشد یا منفعرت و اگرر آن را   

 ند ضامن نق  قیمت آن مال است.ناق  یا معیوب ك

. تسبیب: هر كس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نق  یرا  2

هراي   )كریمی، آیت، مبانی علمری و نظرري بیمره    عیب آن شده باشد باید از عهدة آن برآید.

 (1383اموال، 
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  بیمه مسئولیتبیمه مسئولیت  ..33--33--33

هرا اشراره كررده اسرت. از      طور صرین به برخی از آنمسئولیت انواع مختلفی دارد و قانون به 

توان به مسئولیت مالک ساختمان و كارخانه، مسئولیت مالک یا متصررف   انواع مسئولیت می

حیوان، مسئولیت كارفرمرا در مرورد اعمرال كرارگران )برراي تضرمین حقروق زیران دیرده(،          

سرئولیت متصردي حمرل و    ي ناشی از كار بره كاركنران، م  ها زیانمسئولیت كارفرما در مورد 

درمورد اعمال كاركنان خود، مسئولیت ناشی از اعمال حاكمیرت و   ها شهردارينقل، دولت و 

 مسئولیت ناشی از تقصیر اداري اشاره كرد.

  انواع بیمه مسئولیتانواع بیمه مسئولیت  ..33--33--33

كنرد در   گرر تعهرد مری    تعریف: بیمه مسئولیت مدنی قراردادي است كه به موجرب آن بیمره  

گذار در مقابل دیگران و جبرران زیران وارده، آن را بیمره     شدن بیمه صورت مسئول شناخته

گذار را كره مسرئول شرناخته شرده اسرت تعهرد        گر بدهی احتمالی بیمه كند. بنابراین، بیمه

 كند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را. می

بیمه مسئولیت مدنی انواع متعددي دارد: بیمه مسئولیت مالکان، مروجران و مسرتأجران،   

هراي   هاي مادي، بیمه مسرئولیت هزینره   مه مسئولیت جرح بدنی، بیمه مسئولیت خسارتبی

درمرانی، بیمرره مسرئولیت امررین، بیمره مسررئولیت مقاطعره كرراران و تولیدكننردگان، بیمرره      

مسئولیت آسانسور، بیمه مسئولیت كارفرما، بیمه مسئولیت كار، بیمه مسرئولیت برر اسراس    

اي، بیمه مسئولیت قرراردادي،   شکاران، بیمه مسئولیت حرفهقرارداد مبدأ، بیمه مسئولیت ورز

بیمه مسئولیت جامع شخصی كشاورزان و بیمه جرامع مسرئولیت عمرومی. )كریمری، آیرت،      

 (1383هاي اموال،  مبانی علمی و نظري بیمه

  گیريگیري  نتیجهنتیجه
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با توجره بره اهمیرت موضروع و نظرر بره تأكیرد شررع مقردس اسرالم و قروانین كشرور بره              

به ارباب رجوع و حفظ جان و مال شهروندان، و برراي جلروگیري از مشرکالت     گذاري حرمت

 گردد. پیشنهادات شیل مرقوم می ها شهرداريآتی براي 

 .تهیه نمایدهاي شیل را  با مجوز شوراي اسالمی شهر براي شهرداري بیمه  شهرداري. 1

 بیمه مسئولیت مدنی 

 بیمه حریق براي كلیه اموال و تأسیسات 

 براي كلیه اموال منقول بیمه سرقت 

        بیمه جامع مسئولیت عمومی در برابر حوادثی كره برراي شرهروندان در رابطره برا شررح

 افتد. وظایف شهرداري اتفاق می

 بیمه مسئولیت نگهداري اموال در انبارها 

 بیمه مسئولیت قراردادهاي پیمانکاري 

 بیمه مسئولیت كارفرما 

 ها حسب مورد دیگر بیمه 
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 مسئولیت مدنی

 مقررات قبل از صدور دستور شهردارشفاف سازي و . 2

باشد قبل از صدور هر گونه دسرتور بره    آوري مواجه می در صورتی كه شهردار با مقررات ابهام

پرسنل كه امکران ترنش )و عردم اجرراء( دارد، مراترب را از مقامرات شیصرالح )اسرتانداري(         

 استعالم و پس از شفاف سازي نسبت به صدور دستور اجراء اقدام نماید.

 نظارت مستمر بر انجام وظایف شهرداري. 3

شهردار هر شهر بایستی ترتیبی اتخاش نماید تا نظارت عالیه شهرداري كره اكثرراً در راسرتاي    

جلوگیري از خطرات و اتفاقات وضع شده، بدرستی صورت پرذیرد. درحقیقرت پیشرگیري از    

ترر از   م هزینره ي وارده به اشخاص حقیقی و حقروقی برراي شرهرداري بره مراترب كر      ها زیان

 ي جانی قابل جبران نخواهند بود.ها زیانپرداخت خسارات خواهد بود. ضمن اینکه 

  خالصهخالصه

در این فصل كلیاتی از مسئولیت مدنی به همراه تعریف مفهوم مسرئولیت مردنی بره همرراه     

رابطه آن با مسئولیت اخالقی و كیفري تشرین گردیده است. درخصوص مسرئولیت مردنی و   

لزوم وجود قرارداد، لزوم اعتبار قرارداد، ضرورت تخلرف ازانجرام تعهردات و لرزوم      رابطه آن با

 ورود ضرر باتوجه به محدودیت صفحات كتاب مطالبی توضین داده شده است.

ي كارگر و كارفرمایی، قابل اجتناب و پیشگیري برودن   هم چنین درخصوص وجود رابطه

و متعاقب آن نکرات مهرم در انعقراد قراردادهراي     بار، زیان وارده به كارگر  حادثه یا فعل زیان

شهرداري درخصوص مسئولیت مردنی تشررین گردیرده اسرت و در پایران فصرل مسرئولیت        

ها در قبال زیان وارده بره شرهرداري، كاركردهراي     شخصی مستخدمین و كاركنان شهرداري

وضرین داده  هاي مورد نیاز برراي شرهرداري ت   بیمه در مسئولیت مدنی و هم چنین انواع بیمه

 شده است.
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  آزمونآزمون

 ؟. وظایف پرسنل در برابر دستورات خالف مقررات شهردار را شرح دهید1

 ؟توضین دهیدرا ارهاي خطري سطن شهر و. مسئولیت شهرداري در برابر دی2

 ؟. حقوق شهروندان بر عهده شهرداري را شرح دهید3

 ؟. حقوق شهرداري بر عهده شهروندان را شرح دهید3

 ؟سازهاي غیرفنی را شرح دهید شهرداري درخصوص ساخت و. وظایف 3

 ؟. وظایف شهرداري درخصوص اقدامات پیشگیرانه پرداخت خسارات را شرح دهید3

 ؟وظایف شهرداري را مرقوم نماییدصحین . مسئولیت مدنی عدم انجام 3

 ؟. سه مورد از تخلفات اداري مستخدمین را نام ببرید8

 ؟من سازي معابر را شرح دهید. وظایف شهرداري درخصوص ای4

 ؟. وقوع عمل زیانبار در حین كار را حداكثر در سه سطر شرح دهید13
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 منابع و مراجع

  راجع راجع منابع و ممنابع و مفهرست فهرست 

. حجتی اشرفی، غالمرضا، مجموعه كامل قوانین و مقررات محشاي شرهرداري و شروراهاي   1

 ..1383، تهران، گنج داشن، 3چ ، ...، اسالمی

، تهران، پژوهشکده بیمه وابسرته  3هاي اموال، چ  و نظري بیمه. كریمی، آیت، مبانی علمی 2

 ..1383به بیمه مركزي ایران، 

، تهرران، میرزان،   1. یزدانیان، علیرضا، حقوق مردنی قواعرد عمرومی مسرئولیت مردنی، چ      3

1383.. 

 .1383، تهران، میزان، 2. باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، چ 3

 



 

 

 

 


