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اقدامات حقوقی و تقنینی شهرداری در رابطه با رفع و پاکسازی سد معابر عمومی در 

 سطح شهر و مقایسه آن با اقدامات در کشور آلمان

 

 1فریبا بادبره

 badbarehf@gmail.com 
 

 

 چکیده

کسب و یا سکنی  می برایهای عموباغ ها وپارکها و روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانسد معابر عمومی و اشغال پیاده

زاد نمودن معابر و اماکن آو یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و 

فع سد احد رو-ی که مجری آن اداره اجرائیات، کنترل و نظارت شهردار مورین خود رأسا اقدام کندأوسیله مهمذکور فوق ب

بررسی اقدامات حقوقی و تقنینی شهرداری در رابطه با رفع و پاکسازی سد معابر  ،هدف اصلی این مقاله. باشدمی -رمعب

 اساس قانون شهروندی، استفاده از معابردر کشور آلمان است. بر انجام شده عمومی در سطح شهر و مقایسه آن با اقدامات

تواند مانع این استفاده مشروع نمی باشد و هیچکسند میوطبیعی هر شهرهای عمومی حق ها و باغها، پارکعمومی، میدان

به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد  ؛گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد

 ،دگران شوخسارت به دی ار باعث ورودکه شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کبه عهده دارد. در جایینیز، معبر را 

فقط اگر وجود رابطه سببیت  ،رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس

 زننده بار شود. ند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیانتوامسئولیت می ،میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود

 

 .ن شهروندی، مسئولیت قانونی، خسارتمعبر، قانو داری، سدیدی: شهرت کلکلما
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 مقدمه

گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده ها محسوب مییکی از مشکالت الینحل شهرداری ،برامروزه پدیده ناهنجار سد مع

ن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از آ مأموران ری وشهردا وگردند نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می

 هه است و ما هر روزرو بودهانجام این تکلیف قانونی همواره با مشکالت زیادی روب ،باشند. لیکنانسداد معبر و رفع سد معبر می

این ارتکاب  جهت رسد ضمانت اجرای کافیچرا که به نظر می؛ باشیمشاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می

 باشد.در قانون موجود نمی تخلف

های باغ ها وها، پارکشوارع و خیابان ،معابرتمام  ،هاقانون شهرداری 96ماده  ،6و تبصره  55ماده  2بند  ،1برابر تبصره 

است ر ممنوع دیگ باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوانها میعمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری

آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله انسداد رداری مکلف است از و شه

 1مأمورین خود راساً اقدام کند.

ر عبو گردد که از آن برایباشد و اصطالحاً به محلی اطالق میبه معنی محل عبور می ،طورکه از نامش پیداستمعبر همان

گردد. سد معبر به هر عملی اطالق جاد میقانون شهرداری ای 101شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده می استفاده و مرور

طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. از آنها بهکه عبور و مرور طوریگردد، بهشود که باعث انسداد معابر عمومی میمی

دیق آن در قانون چون که مصا ؛ادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیردمص و شناخت معبرشناخت  ،در این زمینه

همواره آن را عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و شهرداری موظف است از معابر به ،قعباشد. در وابه صورت تمثیلی می

ها، ستفاده از معابر عمومی، میداننماید. اجلوگیری نها برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آ

قانون  40تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل کس نمیباشد و هیچهای عمومی حق طبیعی هر شهروند میها و باغپارک

د«. قرار ده فع عمومیمنا تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بهکس نمیدارد: »هیچاساسی ایران مقرر می

باشد که باید شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می ،در این بین

 مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

ای هکهفروشان، نصب دتوان از سد معابر توسط دستناگونی است. از مصادیق سد معبر میسد معبر دارای اشکال گو

های نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان هاز، تخلیغیرمج

عنوان محل سکونت استفاده دی که از آنجا بهروها و میادین توسط افراغیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کاال، اشغال پیاده

 ،روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادینت سد معابر عمومی، اشغال پیادهموجباتواند یات مگونه تخلفنام برد. این ،کنندمی

 2های عمومی را فراهم آورد.ها و باغپارک

گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده جوامع محسوب میامروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکالت مبتال به 

و  گردند که مسئوالن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبرمومی میمال حق عنع از اع، مانامتعارف از معابر عمومی

 
، جلد دوم، تهران، انتشارات سازمان 1383ها، سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریامکانعیدی رضوانی، رضا؛ نوید، سکاظمیان، غالم 1

 .های کشورشهرداری
 .های کشورها و دهیاری، تهران، انتشارات سازمان شهرداری1390ها،های عمرانی در شهرداریمعاونت آموزش، مدیریت طرح 2
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اری از موارد شاهد رو بوده است و در بسیهباشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکالت زیادی روبرفع سد معبر می

کافی جهت ارتکاب این تخلف در ت اجرای رسد ضمانمی باشیم. به نظردرگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می

 باشد.قانون موجود نمی

 

 سد معبر از دیدگاه قانون

وید: »سد معابر و اشغال گتبصره یک چنین می 55ی در مورد ممنوعیت سد کردن یا اشغال معابر، قانون شهرداری در ماده

برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است مومی های عاغب و هاپارک ،هاها و میدانروها و استفاده غیرمجاز آنپیاده

راساً موران خود، أی موسیلهو شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در دفع موانع موجود و آزاد ساختن معابر و اماکن فوق به

که در ماده یک آمده یطور به ،کرده، برای سد معبر، مجازات مقرر 1324نامه امور خالفی مصوب سال اقدام کند«. در آیین

»اشخاصی که  گردند«.یال غرامت محکوم میاه ردیه ده تا پنجأ»اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تعزیری و به تاست: 

از  نحویازه شهرداری اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هر روها و معابر، بدون اجدر پیاده

 رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند«.یادهء تمام پانحا

 

 سد معبر در حقوق موضوعه ایران

مگر در خصوص آنچه  ؛مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست ،قانون مدنی ایران 31و  30طبق ماده 

قانون شهرداری مالک معابر،  96ماده  6تبصره  و 101قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 

ین قاعده مستثنی نیست. در واقع و معابر و... است نیز از ا ا، پیاده روها و خیابانههای عمومی، میدانشوارع عمومی، کوچه

ابر به ز معشهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است ا

عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها  نوان ملکع

تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی )عبور و مرور( گردد یا استفاده عمومی را خود نیز نمیجلوگیری نماید و 

تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از مانی میهرداری زگر شمتعذر نماید. به بیانی دی

مگر اینکه معبر به نحوی  ؛گردداختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال

در صالحیت شورای اسالمی شهر  ، ص این امرد و تشخیسلب گرد ز آنتغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی ا

ر رفع موانع موجود و آزاد نمودن شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و د 55طبق تبصره یک ماده  ،است. در واقع

  1.وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند ، بهمعابر و اماکن مذکور در همین ماده

تواند می ،«به نحو عدوان ؛»غصب، استیالء بر حق غیر است :دارداشعار مینی که قانون مد 308اده به مشهرداری با استناد 

قانون مدنی، غاصب  311اقدام نماید. طبق ماده  ،باشدغصب امالک شهرداری مینسبت به سد معابر که خود به نوعی 

را بدهد و اگر به علت باید مثل قیمت آن ،ه باشدف شدبایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلمی

 
 .، تهران، انتشارات مجد1387ت شهرداری و شوراهای اسالمی،وانین و مقررامنصور، جهانگیر، مجموعه کامل ق 1
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المثل زمان تصرف را بایست اجرتف میرسد که متخلبه نظر می ،باید بدل آن را بدهد. در واقع ،دیگری رد عین ممکن نباشد

 .به شهرداری پرداخت نماید

بت به ف است نسداری مکلشهر ،55های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده در مورد دکه

نسبت ، 77با نظر کمیسیون مقرر در ماده  ،دعای خسارتی داشته باشندها ابرداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه

 ،هایی در معابر عمومی کنندولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه به جبران خسارت آنها اقدام کند.

ور ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزب و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهأساًظف است ری موشهردار

 حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. 

مبنی بر ساماندهی  1385 شهریور 21امین جلسه شورای اسالمی شهر تهران به تاریخ  261در ایران نیز طبق مصوبه 

ها در سطح دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کاال و اجناس توسط دستفروشی از موارد کاهشان، »یکشهر تهر رن ددستفروشا

-های اجرایی ذیشهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه ،باشد. در واقعبر و فضاهای عمومی شهر تهران میمعا

های معتمدین محالت تی و نظارتی انجمنای مدیریهانمندین توهای بخش خصوصی و همچنیربط و با استفاده از قابلیت

نوان بخشی از مشاغل سیار و عها بهبه ساماندهی وضعیت دستفروش ها( و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت)شورا یاری

رافیایی ه جغبندی محدود و مشخص( در محدودکانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب )به صورت موقت، زمانبی

 «.جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند و یا ناحیه شهریهر محله 

و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده  قانون انجمن شهر دهلی 326بندهای الف، ب و ج بند یک ماده در  ،در جایی دیگر

مقام عالی  ماینده یااز سوی نوز کتبی ن مجبایست بدو»هیچکس نمی :دارد کهاشعار می  قانون شورای شهر دهلی نو 229

مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام  ؛را انجام دهدانجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل 

 :عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد

ها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، جایی یا ورود لطمه به زمین یا سنگفرشهجایی، اقدام به جابهجابشکستن،  ردن،الف: باز ک

 دهد؛یا سایر وسایل یا اشیایی که بخشی از خیابان را تشکیل میتیرک، زنجیر 

 ب:  قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان؛

-ر اشیاء همچون حصار در سر راه بهنع، نرده، تخته یا سای، ماهر تیرک ر یامنظور کانصب داربست یا هر بنای موقتی به :ج

 .یا سایر مصالحجایی آجر، آهک، نخاله همنظور تهیه سیمان یا جاب

گواهی  16و بند  1381های ساختمانی مصوب سال نامه حفاظت از کارگاهآیین 13و  12، 11طبق مواد  ، در قانون ایران

ایران، قرار دادن و انبار کردن وسایل کار و تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله  ارت کشورده از وزغ شپایان کار ساختمان ابال

باشد و باشد. در واقع قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر خود از مصادیق سد معبر میمجاز نمی ساختمانی در معابر عمومی

 1.ممنوع است

ساز عرض معبر و با ووجه به مساحت ملک و شرایط ساختتموقت با به صورت فقط استفاده از معابر  ،نامهبر طبق این آیین

رو در گذرهای عرض پیادهمتر  1/3متر، استفاده از  10های کمتر از متر از عرض گذر در کوچه 1/3مجوز شهرداری استفاده از 

 
 .، تهران، حقوق امروز1391قانون شهرداری در رویه قضایی، 100موسوی مقدم، محمد، ماده  1
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اخذ مجوز از  کم باشد و که تردد بانه روزاز شهای پر تردد در ساعاتی ریزی در خیابانت و بتونمتر، اجرای اسکل 10بیشتر از 

مجاز خواهد بود. مالکین باید بالفاصله پس از تخلیه  ،نمایی و رانندگی در خیابان اصلی که بار ترافیکی زیادی دارنداداره راه

 مقاطع درلیه آوری و رفع سد معبر و نظافت محل اقدام نمایند. ضمن آنکه تصرفات کالح ساختمانی سریعاً نسبت به جمعمص

 .ت باشدمدعرض گذر نباید دائمی و طوالنیمتر  1/3

د که در شوبا مطالعه تطبیقی قانون شهرداری ایران، قوانین شهرداری هندوستان در دو شهر دهلی و دهلی نو، دیده می

ها تن 55ه ماد 2ند یک بطبق تبصره  ،گونه ضمانت اجرایی برای رفع سد معبر وجود ندارد. در واقعقانون شهرداری ایران هیچ

در این ماده بسیار مهم است و استناد به  «اره نموده است که در واقع واژه »رفع و جلوگیریبه رفع و جلوگیری از سد معبر اش

این ماده نه تنها موجبات رفع سد معبر را فراهم ننموده است بلکه شاهد افزایش روز افزون این تخلف از سوی برخی شهروندان 

 .مباشیمی

ال زایی موجب گردیده است که تعداد کثیری از شهروندان اختی و عدم توسعه کارآفرینی و اشتغت زیرسود مشکالجو

فروشی و دستهای کاذب های خود به سوی شغلجهت تهیه نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برای خانواده

های سیار و دکه رگاهیری از چنین تخلفی ایجاد کاد پیشگاز موار د که یکیرسیدر ابتدا به نظر م ،اند. از این روسوق داده شده

توان برای رفع و شود که میبا مطالعه قانون شهرداری هندوستان در شهرهای دهلی و دهلی نو دیده می ،باشد. به عالوه

معابر ن تخلف سد قل رساندو به حدایری آوری ادوات و آالت تخلف نمود. برای جلوگجلوگیری از تخلف سد معبر اقدام به جمع

معبر داشت و  آوری ادوات و آالت تخلف، نگاهی کیفری همچون قانون هندوستان به تخلفات سدوه بر جمعنیز بهتر است عال

 .1هایی نموداین مورد اقدام به اخذ جریمه در

، یکی از وظایف 17بند  4ماده  بقط ،نرسد که طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرابه نظر می ،به عالوه

ها در ها و شهرداریهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، مؤسسات و شرکتنیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمان

 ، دثر واقع نشوؤشهرداری و اقدامات مأمورین آن م در صورتی که دستور ،باشد. از این رومیحدود قوانین و مقررات مربوط 

  2.های مأموران انتظامی استفاده نمایدد در صورت لزوم از کمکتوانیداری مهرش

 

 بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون -1

شود منظور خرید و فروش عرضه میدارد: »هرگاه کسی کاالیی را که به نون مجازات اسالمی، چنین بیان میقا 345ماده 

که مصلحت عابران ایجاب مگر آن ؛دار آن خواهد بودگردد، عهدهارت موجب خس ار دهد وم قرای را در معبر عای نقلیهیا وسیله

قف هایی که توکس که در محل»هر :همان قانون چنین آمده 331ی کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد«. در ماده

سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با  ستقرها ممحلبیل ای را در این قو یا وسیله ءدر آنها جایز نیست، متوقف شده یا شی

یا وسیله مزبور را در محل مستقر  ءو یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شی ءشخص یا شی

غزش و جب لی مورد نظر، موو وسیله ءا استقرار شییدار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور ساخته، عهده

 
 .چاپ دوم، تهران، نشر مجد ،1391ها، بهشتیان، سید محسن، تملک اراضی توسط شهرداری 1
 .300-299، صص1378نشر دادگستر،  مسئولیت مدنی،قاسم زاده، مرتضی، مبانی  .2
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مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته  ؛، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده استودیب کسی شآس

 باشد«.دار خسارت وارده نیز میبلکه عهده ،گیردصورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیاین باشد که در

یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد،  بر عامسی در معاه کدارد، »هرگهمان قانون، چنین بیان می 339ی ماده

انجام  ،هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد ای بر سر راه عابران قرار بدهد، یاچاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده

مجاز است واقع شود،  ش در آنفتصرکه ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی ،دار دیه یا خسارت خواهد بوددهد، عهده

تاوای فقها و روایاتی شود، این مواد قانونی دقیقاً منطبق بر فکه مالحظه میرطودار دیه یا خسارت نخواهد بود«. همانعهده

و  بنابراین اگر کسی هر چیز را در مسیر مردم قرار بدهد ؛است که در مورد ایجاد مانع در مسیر رفت و آمد مسلمانان ذکر شد

شامل همه موارد  ،د، ضامن خواهد بود و قانون با کلیتی که داردکنند و از این بابت ضرری متوجه آنها شو ن برخوردردم به آم

 از جمله امور مورد بحث نظیر: ؛شودخصوصیات می واجد این

یا  دوبله و پارکمثل: سر چهارراه،  ؛هایی که پارک ممنوع استرو و یا محلپارک وسائط نقلیه موتوری در پیاده -1

 هایی که توقف در آنها ممنوع است.انخیاب

 خیابان.رو یا ریختن مصالح ساختمانی یا مواد زاید آن در کنار پیاده -2

 حفر کانال یا چاله یا چاه. -3

 عبور دادن کابل برق یا لوله آب از مسیر مردم. -4

ادیق سد معبر گی از مصگر که هممورد دی صدهارو یا کنار خیابان و قرار دادن اجناس مغازه و یا چیدن بساط در پیاده -5

 به شمار آیند.

که معبر، گردد نظر به اینمان سد معبر بیان شد، روشن میبا توجه به آنچه که از کالم فقها، احادیث و قانون در مورد ض

ث وارد باعکه رتیوصدروجود آمدن هر مانعی در معابر عمومی، محل رفت و آمد مردم است و برای این امر ایجاد گردیده، به

کسب و کار یا قرار شدن ضرر و خساراتی به غیر شود، موجب ضمان است و این معنا منافاتی با آنچه فقهای در مورد جواز 

دادن چیزی در معبر عام به شرط وسعت ممر و عدم مزاحمت برای عابران، ندارد و به تعبیر دیگر حکم تکلیفی جواز، نافی 

مجازات اسالمی نیز همچون فتاوای فقها که مستندات روایی آن هم ذکر شد، سد و قانون باشد میمر نضمان ناشی از این ا

 1شود.دیده وارد میداند که بر خسارتو زیانی می معبر کننده را ضامن ضرر

 

 آثار حکم وضعی سد معبر -2

ها رفت و آمد اهشدن ردودمسب وجشود که ملی میشامل هر گونه عم ،ی سد معبر با وسعت مفهومی که داردواژه -1

 بسیار متفاوت است. ،مردم گردد و با تفسیری که در عرف مردم دارد

 
ریزی و مدیریت محیط المللی برنامه، کنفرانس بین1392احمدی مسعود، نسترن، بررسی اهمیت فضای سبز در کنترل و کاهش آلودگی هوای شهری،  1

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان3زیست، شماره 
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که مسیر رفت و آمد به قدری وسیع باشد که اشغال قسمتی از راه موجب اختالل در علما، در صورتیطبق نظر مشهور  -2

برای کسب و کار خود  که فرضاًایز است خص جرفت و آمد عابران نگردد و با منافع آنها تعارضی نداشته باشد، برای ش

 باشد.ای مجاز نیست و حرام میان، چنین استفادهولی در صورت تعارض با حق عابر ،رو یا خیابان استفاده کنداز پیاده

 ،ی مالی یا جانی بر شهروندی وارد شودصدمه ،اگر در اثر برخورد با مانعی که یک نفر در ممر عام ایجاد کرده است -3

 ی خسارت برآید.باشد و باید از عهدهضامن می مانع ورندهد آوجوبه

 1ست.ا فتاوای مشهور فقهاقوانین موضوعه در جمهوری اسالمی، مطابق با  -4

 

 هااقدامات شهرداری

د توانمی ،نحو عدوان«»غصب، استیالء بر حق غیر است به :داردقانون مدنی که اشعار می 308شهرداری با استناد به ماده 

قانون مدنی، غاصب  311اقدام نماید. طبق ماده  ،باشدبر که خود به نوعی غصب امالک شهرداری میمعا بت به سدنس

باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت  ،بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشدمی

بایست اجرت المثل زمان تصرف را رسد که متخلف میبه نظر می ،در واقعهد. آن را بدباید بدل  ،دیگری رد عین ممکن نباشد

 به شهرداری پرداخت نماید.

-اجرا می هاکه توسط شهرداری با موضوع سدمعبرهای مرتبط ها و بخشکه در قانون شهرداری بخش به وظایفی در این

 اندازیم:شود، نگاهی می

 

  هایردارقانون شه 55ماده  2بند  1تبصره  -1

ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و ها و پارکروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانیادهعابر عمومی و اشغال پم سد

یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن 

های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است کند. در مورد دکهاقدام  ود راساًین خوسیله مأموربهمذکور فوق 

با نظر کمیسیون مقرر در ماده  ،ها ادعای خسارت داشته باشندچه صاحبان این قبیل دکهنسبت به برداشتن آن اقدام و چنان

ی درمعابر عمومی یهااقدام به نصب دکهانون یب این قتصو که بعد ازسانیولی ک ؛نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند 77

ها و رفع سدمعبر اقدام کند و اشخاص وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهشهرداری موظف است راساً و به ،کنند

  ونه خسارتی نخواهند داشت.گمذبور حق ادعای هیچ

  هاقانون شهرداری 55ماده  2بند  4ه تبصر -2

ها و نظایر فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالب ،نخاله ،های مخصوصی برای تخلیه زبالهمحل ستا ی مکلفارردشه

 آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساند. 

 
-، چاپ اول، قم: زمینه1421فاق بین االمامیه و بین ائمه الحجاز و العراق، تحقیق حسین حسینی بیرجندی، قمی، علی بن محمد، جامع الخالف و الو 1

 .502سازان ظهور امام عصر. ص
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خیص تبدیل زباله به کود به تشجات های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانهمحل

 د.خواهد بوشهرداری 

شده از طرف شهرداری خالی های تعیینند آنها را فقط در محلا رو و یا موتوری مکلفرانندگان وسائل نقلیه اعم از کند

 نمایند.

مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی  ،در صورت تخلف .شودقانون کیفر عمومی تعیین می 276مجازات متخلفین طبق ماده 

بار سوم به حداکثر مجازات خالفی محکوم و گواهینامه او  ،بار مرتکب همان تخلف شودسال سه  ر ظرف یکو اگمتخلف قید 

گاه بخش رسیدگی در داد ،اهد بود. به تخلفات مزبورشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خوبرای یک سال ضبط می

 خواهد شد. 

 

  هاقانون شهرداری 55ماده  20بند  -3 

یس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت تأسایجاد و از  جلوگیری

ها، گاراژهای عمومی، ها، کارگاهاز جمله وظایف شهرداری است. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ،در شهرها است

طور کلی تمام هب و پایان و مراکز دامداریو چهاراصطبل سازند و می واد محترقهها و همچنین مراکزی که مها، دکانتعمیرگاه

-میعفونت و یا تجمع حشرات و جانوران ، یا تولید دود کنند ومی هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدامشاغل و تمام کسبه

اقدام  ،شت استالف بهداه مخهای عمومی کپزی و خزینه گرمابههای آجر و گچ و آهکر تخریب کورهد جلوگیری کند و دننمای

از  ،کندن آنها دود ایجاد میه که کار کردها و وسایل نقلیهای اماکن و کارخانهبا نظارت و مراقبت در وضع دودکش نماید و

آنها را  ،آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشند

  آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. ،شود اگر الزمد و تعطیل کن

 

 هاقانون شهرداری 85ماده  -4

ی که مخل صحت یهاساختمان های عمومی و خصوصی وها و داالنتخریب یا اصالح سقف بازارتواند برای شهرداری می

دوم از ماده یازدهم  هوفق تبصربر  پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل ،دهدعمومی تشخیص می

 ی معابر اقدام کند.قانون توسعه

 

  هاقانون شهرداری 100ماده  -5

یا تفکیک اراضی و شروع اید قبل از هر نوع اقدام عمرانی مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن ب

  ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

أمورین خود اعم از وسیله مپروانه یا مخالف مفاد پروانه به های بدونتمانی ساختمانخملیات سااز عواند تشهرداری می

  1جلوگیری نماید. ،در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد که ساختماناین

 
 .، نشر پیام، چاپ اول، تهران1389 ی،مقرررات شهردار، محشی قوانین و میرزایی، علیرضا 1
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خصات ف مشدر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات یا بناهای خال -1تبصره 

تقاضای شهرداری به  ،شدوانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث شده بارج در پرمند

قضات دادگستری و یکی از اعضای  هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی ازموضوع در کمیسیون

نماید که ظرف ده روز نفع اعالم میاز وصول پرونده به ذی ون پسکمیسی د.شویاب شورا مطرح  مشورای شهر، به انتخ

شهرداری  لف است موضوع را با حضور نمایندهکمیسیون مک ،پس از انقضای مدت مذکور .رسال داردتوضیحات خود را کتباً ا

در مواردی  .کندد اتخاذ مور ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب ،کندکه بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته  ،کندی میکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیر

نفع به موضوع کمیسیون به تقاضای ذی ،از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند. در غیر این صورت

  .رسیدگی خواهد کرد

تعیین  ،مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند ،که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشدصورتی رد

  کند.می

شهرداری رأساً  ،شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند

  ود.نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمآیینمقررات  طبق اقدام کرده و هزینه آن را

ی استفاده از بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزهورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیردر م -2تبصره  •

انی ر مکصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظ تواند دراراضی مسکونی کمیسیون می

ای که متناسب با بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنکوچه بنهای فرعی و یا های اصلی یا خیاباننبر خیابا)در 

نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است 

کمتر و از سه برابر ارزش  یک دومز حداقل ید ا)جریمه نبا نسبت به وصول جریمه اقدام نمایدبراساس آن 

نفع از پرداخت جریمه که ذیدر صورتی .شد(معامالت ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر با

پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را  شهرداری مکلف است ،خودداری نموده

 م خواهد نمود.ریب اقدار رأی تخصدو بنماید. کمیسیون در این مورد به

ی استفاده اراضی تجاری مانی واقع در حوزهدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساخت -3تبصره  •

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر و صنعتی و اداری کمیسیون می

ای که بست( رأی به اخذ جریمهباز و یا بنهای فرعی و یا کوچة بنخیابان ی یاهای اصلمکانی )در بر خیابان

و شهرداری  نمودهاز فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد،  متناسب با نوع استفاده

ابر چهار بر و ازمکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر 

نفع از رتی که ذیدر صو .بیشتر باشد( ،معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده ارزش

شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای  ،پرداخت جریمه خودداری نموده

 صدور رأی تخریب را بنماید.
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 ،که اصول فنیدر صورتی ،ی استفاده از اراضی مربوطهزهنه در حودون پرواای بدر مورد احداث بن -4تبصره  •

تواند به صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع کمیسیون می ،شده باشد بهداشتی و شهرسازی رعایت

 کهیک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی ،بنای بدون مجوز

صدور نفع، بالمانع بودن دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذیش رزتمان ااخس

 3 و 2برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 

 عمل خواهد شد.

کمیسیون  ،آنآن و عدم امکان اصالح ده بودن بل استفایرقادر مورد عدم احداث پارکینگ و یا غ – 5تبصره  •

ای که حداقل یک برابر و ستفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع امی

حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید 

شده و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین  .باشد(متر مربع می 25ساب گردش گ با احتر پارکینحت ه)مسا

 باشد. ر برگ پایان ساختمان میصدو

زی بر اساس پروانه ساختمان و در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسا -6تبصره  •

تجاوزی در این  ،که برخالف پروانه و بدون پروانهتی. در صورایندهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمطرح

ی امر را به کمیسیون ارسال نماید. ی عملیات جلوگیری و پروندهست از ادامهشهرداری مکلف ا ،مورد انجام گیرد

بهداشتی و شهرسازی در ساختمان  ،استحکام بنا عدم رعایت اصول فنیتخلف مانند عدم  ،در سایر موارد

 است.ماده صد رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون 

انی که به مسئولیت آنها احداث ی ساختمیند نسبت به عملیات اجراا مهندسان ناظر ساختمانی مکلف -7تبصره  •

ی آن میمهها و محاسبات فنی ضه و نقشهاز لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروان ،گرددمی

مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید. هرگاه 

ه طرح مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی ب

شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان ی یک ماده صد قانون در کمیسیون مندرج در تبصره

شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور  ،گردد

موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه 

منجر به  وکه مجدداً مرتکب تخلف شود ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیبه اهمیت موضوع به شش 

به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب از طرف شورای  ،ی کمیسیون ماده صد گرددصدور رأی تخریب به وسیله

گردد. شهرداری تغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم میانتظامی معماری و ساختمانی در پروانه اش

مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

صد به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان 

ها نظارت نمایند و هرگاه از مورد د ساختمانموردر نداشهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلف

تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری 
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اظر و که عمل ارتکابی مهندسان نشود و در صورتیت قانونی به تخلف آنان رسیدگی میطبق مقررا، شوند

 از این جهت نیز قابل تعقیب خواهد بود. ،باشدداشته ی جزائی هم بهمأموران شهرداری واجد جن

توانند می ،در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود

نی ساختمابا استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات 

 د. ناقدام نمای

پایان ها گواهی ی قطعی در مورد ساختمانند قبل از انجام معاملهادفاتر اسناد رسمی مکلف -8تبصره  •

های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری انجام ساختمان و در مورد ساختمان

 1مایند.مالحظه و مراتب را در سند قید ن ،شده باشد

 

 قانون شهرداری  55ماده  20نامه اجرایی تبصره بند آیین -6

 روند: نامه عبارت و اصطالحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار میدر این آیین -1ماده  ❖

گذاری یک شغل و یا صنعت در عبارت است از هرگونه اقدامی که منتهی به ممانعت از فعالیت و بنیان جلوگیری: -

 .دمحدوده شهر گرد

 .اندازی شغل یا صنعتهرگونه اقدام عملی بدون اخذ مجوزهای الزم جهت راه ایجاد: -

ذاری شغل یا صنعت انجام گربط جهت بنیانهرگونه اقدامی که جهت اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی تأسیس: -

 پذیرد.

 یندگی دارند.هایی که فعالیت صنفی یا صنعتی داشته و بیم ایجاد مزاحمت و آالکلیه محلاماکن:  -

ندگی در محیط شده و با هرگونه فعالیت صنفی یا صنعتی که منجر به ایجاد یک نوع از آالی بروز مزاحمت: -

 های موجود مطابق نباشد.استاندارد

 شود.اطالق می کنند،جهت سکونت استفاده می ،طور غالب و عرفیبه را هاییبه اشخاصی که محل ساکنین: -

اطالق  ،پذیردمحصول قابل مصرف انجام میآن فرآیند تولید از مرحله مواد خام به به محلی که در  کارخانه: -

 گردد.می

 نمایند.ک نوع کاالی خاص میدام به تهیه یمحلی است که در آن فرد یا افرادی اق :کارگاه -

ت و تجهیزات و آالبه مرمت و سرویس وسایط نقلیه موتوری و ماشین اقدام که در آن افراداست هایی محل تعمیرگاه: -

 نمایند.سایر وسایل می

 ه خدمات.ئجایی مانند اتاق در کنار کوچه یا خیابان جهت فروش کاال یا ارا دکان: -

 قابل اشتعال. : کلیه مواد وسایلمواد محترقه -

 
-، کنفرانس برنامه1393ها در ایران با سایر کشورها در حوزه محیط زیست و خدمات شهری، ی تطبیقی وظایف و قوانین شهرداریبررس ،برزگر، حامد 1

 .6، شماره دیریت شهریریزی و م

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

 : محل نگهداری حیوانات و چهارپایان.اصطبل -

 محل نگهداری احشام و چهارپایان. دامداری: -

 پذیرد.که توسط فرد و یا افراد انجام می حرفه و نوع فعالیتیشغل:  -

 که امکان ادامه فعالیت در آن وجود نداشته باشد.از بین بردن مستحدثات به صورتی تخریب: -

 سرکشی به کلیه واحدهای صنفی و صنعتی به منظور بررسی و انطباق فعالیت آنها با استانداردهای موجود. نظارت: -

 ربط.اد مشاغل مزاحم توسط سازمان ساماندهی میادین و مشاغل و مراجع ذیکنترل در عدم تاسیس و ایج مراقبت: -

 امه فعالیت مزاحم را نداشته باشد.انجام اقداماتی که واحد صنفی و صنعتی به هیچ وجه امکان اد تعطیل: -

 جایی آن به محل مناسب.هتعطیل فعالیت مزاحم در محل موجود و جاب انتقال: -

 

قانون شهرداری و تبصره ذیل آن پس از اعتراض مالک به  55ماده  20وارد مندرج در بند رسیدگی به کلیه م -2ماده  ❖

یت کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسالمی شهر نظریه شهرداری ظرف مدت ده روز از زمان ابالغ در صالح

 خواهد بود. ،شوندانتخاب و معرفی می

مشاغل مزاحم اعضاء کمیسیون مرکب از  ،بودن موضوعصصیگردد با توجه به تخپیشنهاد می :1تبصره  •

نماینده ( مدیر کل حفاظت محیط زیست)ی ادین و مشاغل به نمایندگی شهردارمدیرعامل سازمان ساماندهی می

 شورای اسالمی شهر باشند.

 عنوان دبیر کمیسیون باشد.هگردد سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بپیشنهاد می :2تبصره  •

 باشد. می 55از ماده  20اجرای مفاد بند عنوان نماینده شهرداری در هسازمان میادین و مشاغل ب :3ه تبصر •

 

صول اعتراض کلیه سوابق یید سازمان خواهد بود و در صورت وأعهده کارشناس مورد ته اعالم نظر کارشناسی ب -3ماده  ❖

 باشد.االتباع مییه کمیسیون الزمنظر وشود ارسال می 2نظر نهایی به کمیسیون موضوع ماده جهت اظهار

ند درخصوص واحد مزاحم با رعایت عموم شرایط و ضوابط و استانداردهای ابالغی و ا کارشناسان مکلف :1تبصره  •

قانون شهرداری نظریه خود را مستنداً و مستدالً در قالب رعایت تمهیدات،  55ماده  20موارد مصرح در بند 

 نمایند. عالمتعطیلی، انتقال و تخریب ا

 

که نظریه کارشناسان یا نظریه سازمان مبتنی بر رعایت تمهیدات با نظر بهداشت محیط یا محیط زیست در صورتی -4ماده  ❖

باید موارد مورد نظر دقیقاً در فرم مخصوص حداقل دو نسخه با ذکر مهلت اجرا درج و پس از تأیید مدیریت سازمان  ،باشد

 ه متصدی و نسخه دوم به شهرداری منطقه ابالغ گردد.مور اجرا بأنسخه اول توسط م

بررسی و در  شهرداری منطقه موظف است پس از انقضای مهلت اعطایی اجرای تمهیدات الزم را :1تبصره  •

 اعالم نماید. 2صورت عدم اجرای تمهیدات مراتب را به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 
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 حقوقی و اجرایی خود جهت اجرای تمهیدات استفاده نماید. سازمان مکلف است از کلیه امکانات :2تبصره  •

ی به تعطیل و یا انتقال أقید عبارت »عدم رعایت تمهیدات و یا اجرای ناقص آن منتهی به صدور ر :3تبصره  •

 حسب مورد خواهد شد« در متن نظریه تمهیدات الزامی است.

ائه توجیهات فنی و علمی الزم تعطیلی واحد مزاحم باشد و یا با ار 2در هر مورد که نظریه کارشناسی موضوع ماده  -5ماده  ❖

منطقه نسبت به تکمیل پرونده اقدام و مراتب را جهت اتخاذ  ،طور ناقص اجرا شدهکه تمهیدات اجرا نگردیده و یا به مواردی

 نماید.مستقر در سازمان اعالم و ارسال می 20تصمیم شایسته به دبیرخانه کمیسیون بند 

 

های الزم نسبت به ارائه گزارش توجیهی به ررسیموظف است پس از وصول پرونده و ب 20دبیرخانه کمیسیون بند  -6ماده  ❖

ربط موضوع جهت بررسی فنی بیشتر و یا رفع نقایص حسب مورد به کارشناسان ذی اقدام نماید و در صورت نیازکمیسیون 

 مطرح گردد. ارجاع و پس از تکمیل پرونده به تفکیک مناطق در کمیسیون

 

 ؛م نمایدتصمیم شایسته اتخاذ نموده و مراتب را اعال ،پس از طرح موضوع کمیسیون موظف است نسبت به مورد -7ماده  ❖

 االجرا است.ی صادره قطعی و الزمأر

نفع امکان کشی که ذیدیوار -ب تخری -پ ل اتخاذ تدابیری است اعم از پلمی تعطیأ: منظور از اجرای ر1تبصره  •

 فعالیت شغل مزاحم را در محل نداشته باشد.ادامه 

-ی صادره با منطقه مربوطه میأاد رپیگیری و انجام اقدامات قانونی مربوطه در جهت اجرای دقیق مف :2تبصره  •

 باشد.

های بندی شهرداریو ارزشیابی و ارائه گزارش تحلیلی و رتبه ءنظارت عالیه بر کیفیت اجرای آرا :3تبصره  •

 خواهد بود. مناطق با سازمان

 

ی مبنی بر تعطیلی و ادامه فعالیت و یا فک پلمپ نسبت به طرح أرعایت مفاد ر سازمان موظف است در صورت عدم -8ماده  ❖

 و تعقیب قانونی متخلف در مراجع قضایی اقدام نماید.

درخواست همکاری ضابطین دادگستری در جهت اجرای  تعقیب کیفری متخلف در مرجع قضایی و :1تبصره  •

ی توسط شهرداری منطقه أموقت دیوان عدالت اداری مانع اجرای رجمله ابالغ دستور جز در موارد قانونی از ،یأر

 باشد.نمی

 

نمایند با سازمان تأسیس مشاغلی که مزاحمت ایجاد میهای مناطق در خصوص ایجاد و پاسخ به کلیه استعالم -۹ماده  ❖

سیس شغل أدالیل موجه ایجاد و تکارشناس یا کارشناسان سازمان با ذکر  کهساماندهی میادین و مشاغل بوده و در صورتی

بایست از صدور هرگونه مجوز صرفاً در جهت استقرار شغل مناطق می ،جدید و مورد درخواست را مزاحم تشخیص دهد

 مزاحم اکیداً خودداری نمایند.
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های مربوطه که ضرورت انتقال آنها سازمان موظف است نسبت به تهیه لیست مشاغل مزاحم و رسته :1تبصره  •

 اقدام و به مناطق جهت اجرا ابالغ نماید. ،باشداست و یا ایجاد و تاسیس آنها آالینده و مزاحم می محرز

سیس شغل منوط به رعایت تمهیدات و استانداردهای الزم أهرگاه اعالم نظر سازمان در ایجاد و ت :2تبصره  •

 تا هنگام صدور مجوز اعمال گردد.اعالم شده ذ و موارد صریحاً به منطقه تعهدات الزم توسط سازمان اخ ،باشد

درج یک نسخه از آراء کمیسیون و نیز نظریه تمهیدات منطقه در پرونده شهرسازی ملک مربوطه  :3تبصره  •

 الزامی است. ءجهت رعایت مفاد آرا

 

دیوان عدالت اداری نتخابی شورای اسالمی شهر در صادره از کمیسیون ا 55ماده  20که رأی موضوع بند در صورتی -10ماده  ❖

 مطابق نظر دیوان عمل خواهد شد. ،نقض گردد

 

مبنی بر تعطیلی و تخریب و انتقال به خارج از شهر یا رعایت تمهیدات که قبل از این  20کلیه آراء کمیسیون بند  -11ماده  ❖

ای آن اقدام و پیگیری و ند نسبت به اجرا مناطق مکلف کماکان به قوت خود باقی مانده و ،دستورالعمل صادر گردیده است

 گردد.ای جهت درج در پرونده شهرسازی منطقه ارسال مید. از کلیه آراء صادره نسخهننتیجه عملکرد را به سازمان اعالم نمای

 

 اقدامات شهرداری آلمان

های حکومتگونه که بین دارند؛ همان های بسیاری با همطور کلی، سیستم مدیریت شهری کشورهای اروپایی، شباهتبه

ها موجود است و اطالق دموکراسی غربی به همه این کشورها در واقع نشانگر این ملی این کشورها نیز این شباهت

متحده و آلمان حاکم است، شباهتی نیز بین این دو کشور هاست. گذشته از این که سیستم دموکراسی غربی بر ایاالتشباهت

 1.شونده و هم آلمان، به صورت فدرال اداره میمتحدآن این که هم ایاالت موجود است و

باشد که در واقع، نوعی نهاد است می( BID) وکارهای رشد کسبیکی از نمودهای یکپارچگی در مدیریت شهری، شهرک

را برای بهبود با این حال توسط بخش خصوصی هدایت شده و خدمات تکمیلی  ؛شودکه از طرف بخش عمومی حمایت می

هایی است که در بخشی از شهر )عمدتاً در نواحی شاره به محدودها  BID.دهداز پیش تعریف شده، ارائه می فضاهای شهری

رزیابی بهتر خدمات و کاالهایشان، وکارشان و نیز امرکزی( ایجاد شده و تجار و کسبه در این مناطق برای بهبود و توسعه کسب

نوشتار حاضر در مورد کشور  .هاستمکمل خدمات شهرداری ،دهندها ارائه میBID کنند. خدماتی کهبا یکدیگر همکاری می

ای از زمان که منطقه شرقی آلمان و منطقه روهر در این کشور با از باشد. در برههدر آن می  BIDآلمان و نقش و اهمیت

واسطه بحران اقتصادی در حال ها نیز روز به روز بهدادن جمعیت شهری و نزول شهری مواجه بودند و بودجه شهرداریدست 

منطقی بوده سازی آن استراتژی مطلوب و برای مدیریت مناطق مرکزی شهری و باززنده BID کاهش بود، استراتژی استفاده از

  BIDری از ایدهگیدر آلمان، شهر هامبورگ، اولین شهری بود که با بهره. استخوبی از آن بهره گرفته است که دولت آلمان به

ه یک نهاد مدیریتی ب  BIDاجرا کرد. طبق این قانون، یک 2005فروشی را تدوین و از سال های خردهقانون تقویت بازارچه

 
1 Lohmann Stefanie, (2018) , qualifying in Germany- study and research opportunities,Bon, DAAD 
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داقل دوسوم کسبه و تجار نیاز است. به مشارکت ح  BIDسال آن را مدیریت کند. برای ایجاد هر 5موقت نیاز دارد که برای 

در این کشور نحوه  .گیردمورد استفاده قرار می BID شود که برای مدیریتای نیز اعمال میهای ویژهها مالیاتدر این محدوده

های این کشور نیز قوانین های این کشور ارائه شده است. همچنین در قوانین شهرداریایالت از ایالت 16در قوانین  BID ایجاد

ارداد مستقیماً با شهرداری قر ،شونداطق شهری تشکیل میهایی که در سطح منBID. مطرح شده است  BIDمربوط به

کند که به این کمیته راهبردی مدیری را انتخاب میای است که کمیته راهبردی داشته و گونهها بهبندند. ساختار آنمی

 1.در شکل زیر نشان داده شده است BID ساختار و نحوه ارتباط. کنندرسیدگی می BID  امور

   

 
   

موجود در  کنند خألیها تالش مBID گیرند.ها در آلمان بودجه زیادی از دولت میف شهرهای آمریکایی، شهرداریبرخال

 گذارند:ها را پر کنند. آنها بر شش حوزه اثر میرسانی شهرداریزمینه نارسایی خدمات

 ونقل و پارکینگحمل •

 هافروشیخرده •

 طراحی شهر/معماری •

 فضاهای عمومی •

 کان و ارتباطاتبازاریابی م •

 .خدمات اجتماعی •

و بخش خصوصی است؛ یعنی حاصل  در واقع، شکلی از مدیریت واحد است که حاصل همکاری بخش عمومی ،این

های فرسوده، مداخله مؤثر کند تا بتوان در حوزه بافتهمکاری شهرداری و نهادهای خصوصی که بدین شکل نمود پیدا می

وکار یا های رشد کسبتوان پی برد که وجود شهرکمی ،ر کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفتای که دداشت. با توجه به نمونه

 
و  ، فصلنامه معماری1391، ریزی ایران و انگلستانام برنامهتطبیقی اسناد طراحی شهری در نظ ، بررسیو قرائی، زیبا و برک پور، ناصربنگدار، احمد  1

 .6، شماره یشهرساز
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ای شوند که تا قبل از آن به دالیل مختلفی به های فرسودهسازی بافتتواند موجب افزایش کارایی در باززندها میهBID همان

 1باشد.مدیریت واحد و منسجم برای بروز عملکرد الزم می ترین آنها نبود یکایترین و ریشهشد که مهمفراموشی سپرده می

های حکومتی فدرال، دولت مرکزی در امور محلی اصوالً در سیستم های محلی:حکومترابطه با حکومت مرکزی و 

ری های محلی از استقالل بیشتکند. این نکته در مورد آلمان نیز صادق است؛ زیرا حکومتایاالت و شهرها کمتر دخالت می

ر تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند ها دها و فرمانداریهای محلی، استانداریها، حکومتبرخوردار هستند. شهرداری

طور دهد. بهه میئهای مالی، فنی و اضطراری نیز اراو وظیفه دولت فقط نظارت است که در صورت نیاز و بروز حوادث، کمک

هم در ها، دهند. اساساً همیاری شهرداریها را در آلمان تشکیل میصد کل درآمد شهرداریدر 25های مالی این کمک ،کلی

های همسایه صورت گیرد و هم از ها و هم در ایاالت در آلمان، معمول است. این همیاری ممکن است هم بین شهرداریبخش

 ها.طریق اتحادیه شهرداری

ولی  ؛داری دارددموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایهماهیت حکومت ملی در آلمان نیز  مشارکت مردم:

داری آمریکا نیست. یک نمود این داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی، دارای حدت و شدت سرمایهسیستم سرمایه

ی و محلی این هستند و این احزاب در مجالس مل کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی، دارای احزاب کمونیست

ها ها مدتها همچنان حکومت را در دست دارند. در آلمان نیز سوسیالیستکشورها نماینده دارند یا در فرانسه، سوسیالیست

ضویت در حزب متحده عآورند. حال آن که در ایاالتوجود میقلیتی نیرومند را در این کشور بهدار بودند و اکنون نیز ازمام

در آلمان در  ،باشد. از همین روهای سوسیالیستی، نامقبول میحزب غیرقانونی است و داشتن گرایش کمونیست و وجود این

حکومت ملی و محلی، مردم مؤثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان، مشارکت مردم )یا در واقع فراهم آوردن امکانات این 

 2در آورده است.مشارکت( را به صورت اجباری 

ستم مدیریت شهری آلمان نیز سه مدل در شیوه کار و قدرت و اختیارات شهرداران وجود دارد که البته در سی شهرداران:

شورا، مدل اداره شهر توسط کمیسیونرها، مدل  -هایی چند، شبیه همان سه مدل آمریکایی است؛ یعنی مدل شهرداربا تفاوت

وجود دارد. برای مثال در دو ایالت باواریاوبادن و ورتمبروگ،  ان نیزهایی در آلماداره شهر توسط مدیر، هر سه مدل با تفاوت

رسد که شهردار پرقدرت آلمان از شهردار پرقدرت آمریکایی، سیستم شهردار پرقدرت حاکم است؛ در این سیستم به نظر می

اداره شهر توسط  ریکاییشود که معادل همان مدل آمنیرومندتر است. مدل دوم، به آلمانی، مدل ماگیسترات، نامیده می

گیرد. در نوع سوم، از جای یک نفر )شهردار( توسط یک هیأت صورت میباشد. در این مدل، مدیریت شهر بهکمیسیونرها می

ولی در اداره شهر،  ،شود. وی باید دارای گرایش سیاسی خاصی نباشدعنوان مدیر شهر انتخاب میطرف مجلس، یک نفر به

های مختلف شهر، مدیریت دارد. پست اشد. مدیر فقط جوابگوی مجلس است و بر تمام ادارهتبحر بواجد سابقه، تجربه و 

، 6ولی در عین حال ناظر بر امور شهر است. مدت مأموریت مدیران شهر ممکن است  ،شهردار عمالً یک پست تشریفاتی است

است. این مدل در آلمان کمتر معمول است تر نیسال باشد که نسبت به مدت مأموریت مدیران آمریکایی، طوال 12یا حتی  8

بیشتر خود را  ،چون شهردار مستقیماً منتخب مردم نیست ،و از مدل آمریکایی مشابه خود اقتباس شده است. در این سیستم

 
1 Jakfort KL.,(2015), Municipalities rules, Germany, Berlin 
2 Danken SS. , (2018 ) German People, Berlin ,German Federal foreign office press 
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 ن دلیلسال به درازا بکشد و به همی 12داند تا مردم. در آلمان، مدت مأموریت شهردار ممکن است تا مسئول سیاستمداران می

 .1داندای برای انتخاب مجدد ندارد و از این نظر نیز خود را دست کم به صورت مستقیم، پاسخگوی مردم نمینگرانی و دغدغه

 

 نتیجه گیری

درلغت به  سد .شودشود، گفته میانع دائمی یا موقتی برای مردم میمعبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد م سد

شود که باعث یعنی مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد یا به هر عملی اطالق می رمعب سد است ومعنی مانع 

های تخلیه نخاله -3های غیرمجاز، نصب دکه -2فروشان، اشغال معابر از سوی دست-1مانند:  ؛شود انسداد معابر عمومی

)البته این امر اگر برای مدت  در معابر عمومی و ...ه مان، شن، ماسساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سی

اشغال و  ،شود(. به هرصورتمحسوب نمی معبر سد ،نکات ایمنی را رعایت نماید مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و

ین عمل مستوجب مرتکب اشود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و معبر، مطرح می سد عنوانمسدود کردن معابر و آنچه به

؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع مجازات است

رر، مباشرت و تسبیب تعاریف متعددی شخصی نموده و آن را مسدود کند. در قواعد اتالف و الضرر در مورد مفاهیمی چون ض

ه اهمیت دارد، اثبات تحقق فعل مجرمانه از سوی فاعل آن، در نظر عرف است. قاعده سبق نیز اما آنچه بیش از هم ؛مطرح است

شود و کسی حق مزاحمت برای او را ندارد. در قوانین نیز همین مضامین به شکل برای فرد متسابق می موجب حق اولویت

زدن به مردم شوند، ضامن دانسته آسیبمعبر، موجب  سد های مختلفکه به شکلت و اشخاص را درصورتیمده اسدیگری آ

توان از کلیت قانون اما در حقوق موضوعه می ؛توسط اشخاص حقوقی به میان نیامده است معبر سد سخنی از ،است. در فقه

د به معبر، بهترین نظر این است که بای سد موظف به رفع مورانأمسئولیت مدنی، این را نتیجه گرفت. در صورت خطای م

 .های متبوعه در ایجاد خسارت توجه کرد و هرکدام را به اندازه آن، مسئول دانستلت اشخاص و سازمانمیزان دخا

قانون شهرداری مشخص نموده است.  جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالباً سازمان اداری محلی ،شهرداری

آورند. مبنای قانونی لیت ناشی از فعل غیر میقالب مسئوها را در کنار مسئولیت دولت و در سئولیت مدنی شهرداریم

خسارت ممکن است محصول تقصیر  ،است. بر مبنای این ماده 1339ق.م.م مصوب سال  11ها، ماده مسئولیت مدنی شهرداری

که آثار هر یک  مندان و خطای اداری شهرداری باشدصیر شخصی کارشخصی کارمندان، خطای اداری شهرداری و یا اجتماع تق

باشد و در خطای مال خود مکلف به پرداخت خسارت میمتفاوت است. در صورت تقصیر شخصی، کارمند از  ،های فوقحالتاز 

یز قاعده تضامن اداری کارمند ن ،شود و اگر حاصل خطای شخصی و خطای اداری باشدداری، حکم به مسئولیت شهرداری میا

ها رخی از اماکن عمومی موجود در شهرو بناها و ب معابر ن، مالکها که به موجب قانوشود. شهرداریموجب مسئولیت می

 .دنباشخسارات ناشی از خرابی بنا نیز میو همچنین  معابر سد مسئول خسارات ناشی از عیب یا ،به سبب مالکیت خود هستند،

 

 

 

 
1 Dermandank TJ., (2018) With Culture all around the world, Bon, Ulker press 
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 مورد استفاده : منابع

 منابع فارسی -الف

-المللی برنامه، کنفرانس بین1392، ر کنترل و کاهش آلودگی هوای شهریسی اهمیت فضای سبز د، برراحمدی مسعود، نسترن .1

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان3ریزی و مدیریت محیط زیست، شماره 

، 1393ی، زیست و خدمات شهر ران با سایر کشورها در حوزه محیطها در ایتطبیقی وظایف و قوانین شهرداریی ، بررسبرزگر، حامد .2

 .6، شماره ریزی و مدیریت شهریکنفرانس برنامه

، 1391 ،انگلستانریزی ایران و ام برنامه، بررسی تطبیقی اسناد طراحی شهری در نظد و قرائی، زیبا و برک پور، ناصر، احمبنگدار .3

 .6، شماره فصلنامه معماری و شهرسازی

 .، نشر مجدچاپ دوم، تهران ،1391ها، رداری، تملک اراضی توسط شهبهشتیان، سید محسن .4

 ، نشر دادگستر.1378مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده، مرتضی،  .5

، 1421و العراق، تحقیق حسین حسینی بیرجندی، قمی، علی بن محمد، جامع الخالف و الوفاق بین االمامیه و بین ائمه الحجاز  .6

 .502 ص .سازان ظهور امام عصرچاپ اول، قم: زمینه

، جلد دوم، تهران، انتشارات 1383ها، رضا؛ نوید، سعیدی رضوانی، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریمکاظمیان، غال .7

 .های کشورسازمان شهرداری

 .های کشورها و دهیاری، تهران، انتشارات سازمان شهرداری1390 ها،ی عمرانی در شهرداریهامعاونت آموزش، مدیریت طرح .8

 .، تهران، انتشارات مجد1387 موعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسالمی،منصور، جهانگیر، مج .9

 .امروز، تهران، حقوق 1391قانون شهرداری در رویه قضایی، 100موسوی مقدم، محمد، ماده  .10
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Abstract 

Obstruction of public thoroughfares and occupation of sidewalks and their unauthorized use and 

squares, parks and public gardens for business or residence or any other title is prohibited and the 

municipality is obliged to prevent it and remove the existing obstacles. And the liberation of the 

above-mentioned passages and places by its own agents to act directly, which is carried out by the 

administration, control and supervision department of the municipality - the unit for removing the 

passage barrier. The main purpose of this article is to review the legal and legislative measures of the 

municipality in relation to the removal and cleaning of public roadblocks in the city and compare it 

with the measures taken in Germany. Under citizenship law, the use of public thoroughfares, squares, 

parks and public gardens is the natural right of every citizen and no one can prevent this legitimate 

use. According to the law, the municipality has the duty to maintain the roads; It is also responsible 

for damages caused by defects or roadblocks. Where a person has blocked a public thoroughfare, 

thereby causing harm to others, the first pillar is harmful and the second is harmful to the individual. 

Therefore, only if the existence of a causal relationship between this harmful and harmful act is 

proved, the responsibility can be imposed on the natural or legal person who is harmed. 

 

Keywords: municipality, roadblock, citizenship law, legal responsibility, damages. 
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