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هوالحکمی

س��پاس و س��تایش مر خدای را جل و جالله كه آثار 
قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او 
در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری كه خویشتن را به ما 
شناس��اند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی 
عط��ا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم 

و معرفت بیازماید.

با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بس��یار عزیز، 
دلس��وز و فداكارم كه پیوس��ته جرعه نوش ج��ام تعلیم و 
تربیت، فضیلت و انس��انیت آن ها ب��وده ام و همواره چراغ 
وجودشان روش��نگر راه من در سختی ها و مشکالت بوده 

است.

به همس��فران مهربان زندگیم ؛ همسرم به صمیمیت 



باران كه س��ایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او 
كه اس��وه صبر و تحمل بوده و مش��کالت مسیر را برایم 
تسهیل نمود و در سایه همیاری و همدلی او به این منظور 
نائل ش��دم و دخترم به طراوت ش��بنم كه وجودش شادی 
بخش و صفایش مایه آرامش من است.قلبم لبریز از عشق 

به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم.



پیشگفتار

در اصولي از قانون اساس��ي و چندین م��واد از قانون 
مدن��ي كه در خصوص مالکی��ت خصوصي و حدود اختیار 
مالکین نسبت به مایملك خود و بر مبناي دیدگاه مقدس 
اسالم نگارش یافته اس��ت مالکیت امري محترم و تحت 
حمای��ت قانون ش��مرده و در عین حال براي آن چارچوب 
و حدودي را بیان كرده اس��ت. این چارچوب كاركردي دو 
منظ��وره دارد از یك س��و مالکین مجاز ب��ه اعمال حقوق 
مالکانه خ��ود در چارچوب ضوابط و مق��ررات بوده و حق 
ندارند با استناد به مالکیت مطلق، هرگونه دخل و تصرفي 
را در ام��وال خود نمایند و از س��وي دیگر جامعه نیز اجازه 
ندارد با توجیه مصلحت عمومي و یا هر توجیه دیگري به 

این حقوق تعدي و تجاوز نماید. 

عموم��اً ایجاد محدودیت نس��بت به ام��الك واقع در 



محدوده قانوني و حریم ش��هر به وسیله طرحهاي شهري 
)طرح جام��ع، طرح تفصیلي( و همچنین طرحهاي اجرایي 
موردي دستگاههاي دولتي و شهرداري با هدف فعالیت هاي 
عمراني و ... صورت مي گی��رد. هر كدام از طرحهاي فوق 
محدودیتهایي را ب��راي  مالکین ایجاد مي نماید طرحهاي 
گروه اول نوعاً س��بب محدودیت در نحوه و میزان استفاده 
از امالك )نوع كاربري، س��طح اشغال، تراكم( و طرحهاي 
گروه دوم كه بنا به ضرورتهاي اجتماعي و مصلحت جامعه 
ب��ه اجرا در مي آیند در بعضي مواقع تا مرز س��لب مالکیت 
نیز پی��ش مي رود زی��را در عملیاتي نم��ودن این طرحها، 
قانونگذار با طي تش��ریفات مندرج در قانون اجازه تملك و 
تملیك امالك واقع در طرح را داده است یکي از مهمترین 
نکته هاي مورد نظر مقنن پرداخت حقوق مالکین مي باشد. 
این حقوق عالوه بر حق مالکیت، شامل كلیه حقوق اعیاني 
متعلق به ملك )حق ارتفاق، حق انتفاع و ...( نیز مي گردد. 
مج��ري طرح موظف به پرداخت آن مي باش��د، در صورت 
نادیده گرفتن آن توسط مجري، ابزار حقوقي الزم را براي 

احقاق آن پیش بیني كرده است. 



فصل اول

کلیات



1-1- مقدمه

مالکیت یك امر فطري اس��ت و اساسًا انسانها نسبت 
ب��ه آن عالقه درون��ي دارند و همواره بی��ن مال و مالك 
یك وابس��تگي و رابط��ه اي وجود دارد كه ب��ه دارنده آن 
اقتدار اعمال حقوق مالکانه را مي دهد و في الواقع مالکیت 
توانایي اس��ت كه مالك مي تواند با اس��تناد به آن هرگونه 
دخ��ل و تصرفي در مایملك خود نماید فلذا هر عاملي كه 
سبب تحدید این حق و یا زائل شدن آن گردد قابل قبول 

مالك نبوده و موجب مخالفت او است. 

به هر حال رابط��ه بین مال و مالك با عنوان مالکیت 
خصوصي در تم��ام نظامها و از قدیم االیام محترم تلقي و 

همیشه مورد حمایت قانون قرار داشته است. 

البته حدود آن در جوامع مختلف با توجه به دیدگاههاي 
ان متفاوت ب��وده در بعضي از جوامع آن را به طور مطلق 



و در بعض��ي از جوامع با تعاریف خاص آن را مورد پذیرش 
ق��رار داده اند. قانون اساس��ي و قانون مدني ایران مالکیت 
خصوص��ي را قبول و ضمن محترم دانس��تن آن براي آن 
چارچوب و محدوده اي را مشخص نموده و هرگونه تجاوز 
و تعرض��ي را به آن ممن��وع و براي متج��اوز ضمانتهاي 
كیف��ري و حقوق��ي در نظرگرفته اس��ت و حتي در اصول 
22 و 47 قانون اساس��ي مالکیت را همپایه حیثیت و جان 
اش��خاص قرار داده و بر لزوم رعایت آن تاكید كرده است. 
چارچوب تعریف شده قانون ایران راجع به مالکیت عبارت 
از تصرف و انتفاع از مایملك در حد متعارف و بدون اضرار 
به غیر مي باش��د. لذا مقنن در قسمت اول ماده 30 ق.م به 
وضوح ب��ه حق هرگونه تصرف و انتفاع در اموال توس��ط 
مالك اش��اره و بالفاصله اعمال این حق را در قسمت دوم 
ماده مقید به قیدي كرده و آورده است مگر در مواردي كه 

قانون استثناء كرده باشد. 

اس��اتید محترم حقوق از ماده 30 قان��ون مدني تعبیر 
به اصل تس��لیط مي نمایند این اص��ل یکي از اصول مهم 
فقه و مبناي مالکیت خصوصي محسوب مي شود. قسمت 



انتهاي ماده ك��ه موجب تحدید اختی��ار مالك در تصرف 
بي حد و حصر در مال خود مي باشد منطبق با اصل الضرر 
اس��ت و س��یاق ماده داللت بر تقدم اصل الضرر بر اصل 
تسلیط در مقام تعارض مي باشد. بنابراین مالکین با استناد 
به اصل تس��لیط حق هرگونه دخل و تصرف در ملك خود 
را ندارن��د بلکه محدوده اعمال این ح��ق تا مرز حکومت 
قاعده الضرر است. عالوه بر قانون اساسي و قانون مدني 
ك��ه محدودیتهایي را ب��راي مالکین در نحوه اس��تفاده از 
مایمل��ك خود ایجاد كرده اس��ت ضوابط و مقررات حاكم 
ب��ر محدوده قانون��ي و حریم ش��هر و همچنین طرحهاي 
عموم��ي و عمراني نیز محدودیتهایي را به امالك واقع در 

حوزه جغرافیایي مذكور تحمیل مي نماید. 

از جمل��ه محدودیتهاي مربوط به طرحهاي ش��هري 
)طرح جام��ع – طرح تفصیلي ...( ال��زام مالکین به نحوه 
ساخت و ساز و میزان بنا و نحوه استفاده از امالك مي باشد 
كه به وسیله شهرداري اعمال مي گردد. طرحهاي عمومي 
و عمراني نیز موجب تحدید مالکیت و گاهي موجب سلب 
مالکی��ت مي گردد چه اینکه در اجراي این طرحها مالکین 



موظف هستند علیرغم میل باطني، ملك خود را با دریافت 
وجه آن در اختیار دس��تگاه مج��ري طرح قرار دهند. نکته 
قاب��ل توجه اینکه محدودیت ناش��ي از اج��راي طرحهاي 
ش��هري عمومًا قاب��ل اعتراض و مطالبه نمي باش��ند مگر 
در موارد خاص. لیک��ن محدودیتهاي مربوط به طرحهاي 
عمومي و عمراني در ه��ر حال قابل مطالبه بوده و مالك 
مستحق دریافت بهاي ملك مي باشد. بنا براین الزم است 
قبل از اجراي طرح حق��وق متعلقه به ملك واقع در طرح 
دقیقا مشخص و نسبت به پرداخت آن اقدام شود . بدیهي 
اس��ت در اجراي این طرحها اگر مالك همکاري الزم را با 
دس��تگاه اجرایي بعمل نیاورد دس��تگاه اجرایي مجاز است 
پس از تش��ریفات قانوني نسبت به تملك و تملیك ملك 
اقدام نماید . نکته حائز اهمیت اینکه قانونگذر ابزار قضایي 
الزم را ب��راي احقاق حقوق مالکین در مواردي كه حقوق 
قانوني آنها توسط متولیان طرح پرداخت نشده است درنظر 
گرفته و مالکین مي توانند با استفاده از این ابزار حقوق خود 

را از مبادي مربوطه استیفا نمایند . 

باتوج��ه به اینکه مالکین امالك اجازه تصرف و انتفاع 



از ملك خود را مطابق قوانین جاریه دارند پس چه عواملي 
مي توانند ب��راي مالکین ایجاد محدودی��ت نمایند و این 
حق را در چارچوب ق��رار دهند و حدود این محدودیت به 
چه میزان مي باش��د . نکته قابل ذك��ر اینکه چون اعمال 
محدودیت نس��بت ب��ه امالك اساس��ا از طریق طرحهاي 
ش��هري و طرحه��اي عموم��ي و آنهم صرفا نس��بت به 
امالكي ك��ه در محدوده قانوني و حریم ش��هر قرار دارند 
اعمال مي ش��ود لذا این محدودیت به دلیل وقوع ملك در 
محدوده هاي فوق الذكر است و في الواقع استقرار ملك در 
محدوده قانوني و حریم شهر این محدودیت را به بار آورده 
است در نتیجه اگر ملکي خارج از محدوده هاي مورد بحث 
قرار داشته باشد بالطبع  محدودیتهاي مورد بحث نسبت به 
آن امالك قابلیت اجراء نداش��ته و این امالك تابع ضوابط 
و مقررات دیگري هس��تند .  به ه��ر حال چون طرحهاي 
شهري و عمومي و عمراني باالخص طرح هاي اخیر سبب 
تحدید مالکیت شده و در بعضي از مواقع نیز موجب از بین 
رفتن كامل مالکیت مي ش��ود لذا مالکین به منظور احقاق 
حقوق خود متوسل به مراجع قضایي شده و در این رهگذر 



دعاوي قاب��ل توجهي در دادگاههاي عمومي با خواس��ته 
مطالبه بها و اجرت المثل و ... و همچنین در دیوان عدالت 
اداري با خواس��ته ابطال طرح و الزام ش��هرداري به صدور 
پروانه ساختمان و ... یا شکایات كیفري با عناوین تصرف 
عدواني و ... گردیده اس��ت كه متاس��فانه به تعداد آنها هر 
روز اف��زوده مي ش��ود، و این دع��اوي در حال حاضر یکي 
از معضالت دس��تگاه قضای��ي بوده و به عن��وان یکي از 
مش��کالت مبتال به مردم تلقي مي شود. پراكندگي قوانین 
جاری��ه و عالوه بر آن تفس��یرهاي متفاوت قضات محترم 
از قوانین و دیدگاههاي حقوقي اس��اتید محترم حقوقي در 
كتب منتشره و همچنین حقوق متنوع مترتب با این قبیل 
ام��الك، موجب ص��دور آراي متفاوت و در نتیجه س��بب 
س��ردرگمي مردم و دس��تگاههاي ذیربط در اتخاذ روش 
واحد براي تامین حقوق مالکین گردیده است. لذا موضوع 
محدودیتهاي اعمال حقوق عیني و مالکانه اش��خاص در 
ام��الك واقع در محدوده قانوني و حریم ش��هر انتخاب تا 
بخشي از معضالت اشاره شده در حد توان مورد بررسي و 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 



فصل دوم

شناسايي حقوق عیني 
امالك و محدوديت هاي 

ناشي از آن



كلیات

مطاب��ق اصول پذیرفته ش��ده در نظام هاي مختلف با 
دیدگاههاي دیني متف��اوت ، مالکین اموال اجازه دارند به 
هرنح��و كه صالح مي دانند در اموال خود دخل و تصرف 
نم��وده و در خص��وص آن اقدام نماین��د . البته این اختیار 
بدین معنا اس��ت ك��ه دیگران حق دخال��ت در این امر را 

ندارند.

در حقوق ایران نیز این اصل پذیرفته شده لیکن براي 
آن چارچوبي تعیین ش��ده اس��ت این چارچ��وب در قانون 
اساس��ي و قانون مدني تعبیر به استفاده متعارف مي گردد 
بنابراین چنانچه اس��تفاده از این ح��ق به هر دلیل موجب 
ورود خسارت به دیگري شود این اجازه به جهت خروج از 
حالت متعارف س��اقط مي گردد و از طرفي استفاده در حد 
متعارف ش��دیدا مورد حمایت قانونگذار بوده و كسي اجازه 



تعرض به آن را ندارد و با مرتکب آن برخورد خواهد شد و 
تجاوز به آن حق حتي از س��وي دستگاههاي دولتي تحت 
عنوان مصلحت عمومي ویا اعمال حاكمیت ممنوع بوده و 
مي بایست این اقدامات موافق قانون انجام پذیرد . البته در 
راس��تاي اهداف فوق حقوق مالکین دچار محدودیت بوده 
و ممکن اس��ت در برخي از مواقع حتي به س��لب مالکیت 
منته��ي ش��ود . لذا در این بخش و مباح��ث مربوط به آن 
حقوق عیني امالك و محدودیت هاي آن از منظر فقهي و 
اجتماعي و مسائل مرتبط با طرحهاي شهري مورد بررسي 

قرار مي گیرد.

حقوق شهری 

تعریف حقوق شهری و قلمرو آن : در هیچ یك از متون 
حقوق��ی موجود تعریف دقیق و جامعی از حقوق ش��هری 
ارائه نش��ده و بعضًا نیز حقوق ش��هری را جابجا با حقوق 
شهرس��ازی و حقوق شهرداری یکی دانسته و به جای هم 
استفاده نموده اند از معدود تعاریف ارائه شده، تعریفی است 



كه از كتاب حقوق شهری و قوانین شهرسازی تألیف آقای 
دكتر فضل اهلل هاشمی عینًا نقل می گردد.

حقوق شهری شاخه ای است منشعب از حقوق اساسی 
و حق��وق اداری كه ه��ر دوی آنها از ش��اخه های حقوق 
داخلی عمومی محس��وب می ش��وند و موضوع آن رابطه 
مردم ش��هر با ش��هرداری و حقوق و تکالیف آنها در برابر 
یکدیگ��ر و اصول هدفها و وظای��ف و روش انجام آنها و 
اداره امور و كیفیت نظارت ش��هرداری بر رش��د موزون و 
هماهنگ شهر می باشد . در تعریف مذكور حقوق شهری 
مح��دود به حقوقی كه موضوع آن مقررات حاكم بر روابط 
ش��هرداری با شهروندان و نحوه اداره امور شهر در نظارت 
ش��هرداری بر رش��د موزون شهر می باش��د گردیده ، لذا 
این تعریف بیش��تر ش��اخه ای از حق��وق را بعنوان حقوق 
شهرداری تداعی می كند تا حقوق شهری ، بنا براین براي 
تبین جایگاه حقوق ش��هري و تعیی��ن موضوع آن نیازمند 

تعریف شهر و جامعه شهري مي باشیم.



الف- شهر چیست؟

ش��اید در نگاه اول پاس��خ این سؤال بس��یار روشن و 
بدیه��ی به نظر بیاید . زیرا ش��هر در تعریف جغرافیایی آن 
عبارت از محدوده ای ش��امل ع��وارض مصنوعی از قبیل 
خیابانها ، ساختمان ها و سایر تأسیسات موردنیاز ساكنین 
آن می باشد كه در آن نوع مسکن و رفتار ساكنین و نحوه 
اش��تغال امکانات رفاهی مردم آن متفاوت با روستا است و 
ای��ن مجموعه تصاویری را در ذهن بوجود می آورد كه به 
آن س��یمای شهری گفته می ش��ود . لیکن امروزه با تأثیر 
روزافزون فرهنگ ش��هری بر مناطق غیر شهر و روستاها 
بس��یاری از مش��خصه های مذكور را نمی ت��وان بعنوان 
وجوه تمایز ش��هر و روستا دانست . بعنوان مثال گسترش 
وس��ایل ارتباط جمعی از قبی��ل راه های ارتباطی ، رادیو و 
تلویزیون موجب نفوذ فرهنگ شهری در فرهنگ روستاها 
ش��ده و تأثیرات آن به م��رور تغییراتی در فرهنگ رفتاری 
ساكنین مناطق غیرشهری خصوصًا در نوع پوشاك و نوع 
مسکن آنها بوجود آورده و یا به لحاظ احداث كارخانجات 
و تأسیس��ات صنعتی در مناطق غیرش��هری نحوه اشتغال 



اكثریت س��اكنین روس��تاهای مجاور تأسیسات مذكور از 
كش��اورزی به اشتغال در بخش صنعتی و اداره تغییر یافته 
و لذا دیگر مشخصه هایی نظیر پوشاك ، مسکن ، اشتغال 
به تنهایی نمی توانند وجوه تمایز ش��هر از روستا محسوب 
گردند . ضمن آنکه امروزه بر اس��اس تقس��یمات كشوری 
بس��یاری از روس��تاها در محدوده قانون��ی و بعضًا در متن 
ش��هرها قرار گرفته اند و تقریبًا مش��خصه های روستایی 
خ��ود را از دس��ت داده اند مانند ده ون��ك ، ده نارمك در 
ش��هر تهران و لذا برای تعریف ش��هر می بایست به غیر 
از س��یمای شهری از مالكها و معیارهای دیگری از جمله 
ضوابط قانونی اس��تفاده نم��ود . در قوانین موضوعه ایران 
علیرغم وجود مقررات متعددی در رابطه با مسائل شهری 
از جمله قانون بلدیه مصوب 1309 ، قانون توس��عه معابر 
مص��وب 1320 ، آیین نامه ام��ور خالفی مصوب 1324 ، 
قانون ش��هرداری مصوب 1334 و الحاقات س��ال 1345 
آن ، قان��ون نوس��ازی و عمران ش��هری مصوب 1347 ، 
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مس��کن به وزارت مسکن 
و شهرسازی مصوب 1353 و قانون تأسیس شورای عالی 



شهرس��ازی و معماری مصوب 1353 ت��ا قبل از تصویب 
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری در سال 1362 
هیچگونه تعریف قانونی از شهر نشده بود و فقط در الیحه 
قانونی ش��هرداری مشتمل بر 90 ماده كه در 1331/8/14 
بر اس��اس قانون اعطاء اختیارات مصوب 1331/5/20 به 
تصوی��ب دكتر محمد مصدق نخس��ت وزی��ر وقت ایران 
رس��یده بود بدون آنکه تعریفی از ش��هر ش��ود تأس��یس 
شهرداری در هر شهر یا قصبه كه جمعیت آن از پنج هزار 
نفر بیش��تر اس��ت پیش بینی شده بود كه به نظر می رسد 
در الیحه قانونی مذكور ضمن آنکه به قدمت نامیده شدن 
محلی بعنوان شهر توجه شده لیکن برای تطبیق با قانون 
مذكور و تأس��یس شهرداری مالك عددی جمعیت ساكن 
در محل لحاظ گردیده و بدین ترتیب هر محلی كه دارای 
بیش از 5 هزار نفر جمعیت داش��ته صرفنظر از آنکه سابقًا 
شهر نامیده می ش��د یا قصبه شهر محسوب و شهرداری 
در آن تأس��یس می گردید لیکن پس از كودتای 28 مرداد 
1332 و بموج��ب قانونی كه كلیه مصوبات نخس��ت وزیر 
وق��ت را لغو می نم��ود الیحه قانونی موص��وف نیز لغو و 



اجرای آن متوقف گردید. 

متعاقبًا در قانون ش��هرداری مص��وب 1334 نیز بدون 
آنکه تعریفی از شهر بشود تأسیس شهرداری در هر محل 
كه جمعی��ت آن به پنج هزار نفر بالغ ش��ود تبیین گردید. 

)ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334(

بدی��ن ترتیب در قانون اخیر نیز مالك عددی جمعیت 
س��اكن در ه��ر محل بعن��وان ضابطه ای برای تش��کیل 
ش��هرداری در نظر گرفته ش��د و چون از عمومات قانون 
ش��هرداری خصوصًا مواد 45 و55 آن كه در تعیین وظایف 
و اختیارت انجمن ش��هر و ش��هرداری می باش��د مالزمه 
منطقی وجود ش��هر با تأس��یس و فعالیت انجمن ش��هر و 

شهرداری استنتاج می گردد. 

لذا مالك عددی مذكور در ماده 1 قانون را می بایست 
بعنوان تنها ضابطه تشخیص و معرفی شهر از سال 1334 
به بعد دانس��ت و اگر چه در آیین نامه تأسیس شهرداری 
كه در اجرای ماده 1 مارالذكر توس��ط كمیسیون مشترك 
مجلس��ین وقت مجلس ش��ورای ملی و مجلس س��نا به 



تصویب رس��یده بود جهت تشکیل شهرداری در هر محل 
عالوه بر تعداد جمعیت در محل ، بررسی و لحاظ مواردی 
مانن��د تعداد دكانه��ای دایر ، گرما به گاراژ ، كاروانس��را ، 
مهمانخانه ، مدرسه و فاصله محل به مركز بخش و جاده 
های عمومی نیز عنوان گردی��ده لیکن هیچگونه ضابطه 
و مبنای مش��خصی برای لحاظ موارد مذكور ارائه نش��ده 
بود . در س��ال 1362 با تصویب قان��ون تعاریف و ضوابط 
تقس��یمات كش��وری عناصر تقسیمات كش��وری بصورت 
روس��تا ، دهستان ، ش��هر ، بخش ، شهرس��تان و استان 
تعیی��ن و تعریف گردیدند و بدی��ن ترتیب بموجب ماده 4 
قانون مذكور اولین تعریف از واحد جغرافیایی به نام ش��هر 
در قوانین موضوعه ایران بدین مضمون ارائه گردید . شهر 
محلی اس��ت با حدود قانونی كه در مح��دوده جغرافیایی 
بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر 
عوامل ، دارای س��یمایی با ویژگیه��ای خاص خود بوده ، 
بطوری كه اكثریت ساكنان دائمی آن در مشاغل كسب ، 
تجارت ، صنعت ، كش��اورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری 
اش��تغال داشته و در زمینه خدمات ش��هری از خودكفایی 



نس��بی برخوردار و كانون مبادالت اجتماعی ، اقتصادی ، 
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و 
حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد . با توجه به تعریف 
مذكور چند نکته بعنوان مالك تش��خیص و تعریف شهر 

مالحظه می شود : 

الف � شهر محلی است با حدود قانونی كه در محدوده 
جغرافیایی بخش واقع شده است . 

ب � ش��هر از نظر بافت س��اختمانی ، اش��تغال و سایر 
عوامل دارای سیمای ویژه می باشد . 

ج � اكثریت ساكنان شهر در مشاغل كسب ، تجارت، 
صنعت ، كش��اورزی ، خدمات و فعالیتهای ادارای اشتغال 

دارند. 

د � شهر در زمینه خدمات شهری از خودكفایی نسبی 
برخوردار است. 

ه� � شهر كانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود می باشد. 



و � شهر حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت می باشد . 

همانگون��ه كه مالحظه م��ی گردد قانونگ��ذار در این 
تعریف سعی نموده از تمامی مالكهای موجود یعنی تعاریف 
تاریخی ، جغرافیایی ، جامعه شناس��ی ، سیاسی ، حقوقی و 
تعریف عددی س��ود برده و تعریفی جام��ع را ارائه نماید . 
لیک��ن این تعریف نیز ب��ا وصف جامعیت ، تعریفی كامل و 

دقیق نمی باشد. 

بعنوان مثال در بعضی از ش��هرهای همجوار شهرهای 
بزرگ بعنوان نمونه شهر ری در جوار تهران و خوارسگان 
در جوار ش��هر اصفهان اكثریت ساكنان آن در شهر بزرگ 
اش��تغال دارند به عکس بس��یاری از مشاغل در بخشهای 
اداری ، تجاری و صنعتی و خدماتی آنها در اختیار ساكنین 
شهرهای بزرگ همجوار قرار دارد و یا بسیاری از شهرك 
های جدیداالحداث در حاش��یه و خارج از محدود ش��هرها 
از نظر بافت س��اختمانی و سایر عوامل از جمله نحوه رفتار 
س��اكنین آن دارای سیمای ش��هری می باشند و حتی به 
لح��اظ جمعیتی و نحوه اش��تغال س��اكنین آن نیز دارای 



هم��ان خصوصیات مندرج در تعریف مذكور می باش��ند . 
در حالیکه هیچیك ش��هر محسوب نمی شود . لذا به نظر 
می رس��د تمامی مالكها و معیارهای ارائه ش��ده به غیر از 
وجود محدوده قانونی ش��هر نسبی بوده و به صرف وجود 
این مش��خصات نمی توان به محدوده ای شهر اطالق و 
بر عکس در صورت عدم وجود پاره ای از این مشخصات 
محدوده ای را فاقد وصف ش��هر دانست بلکه وجود نسبی 
این مشخصات به همراه وجود محدوده قانونی شهر است 
كه موجب تمایز ش��هر از س��ایر مناطق م��ی گردد. برای 
توجیه بهتر این نظر كافیس��ت كه شهرها را بلحاظ نحوه 

ایجاد آنها بشرح زیر تقسیم بندی نمائیم:

محل هایی كه از قدیم بنا به ش��رایط زمان تأس��یس 
خود ش��هر نامیده ش��ده اند و در واقع در ط��ول تاریخ به 
واسطه مش��خصات كه در قدیم برای شهرها در نظر می 
گرفتند ش��هر ش��ناخته ش��ده اند مانند تهران ، اصفهان ، 

شیراز ، تبریز و . . . 

محلهایی كه دارای س��ابقه تاریخی همانند شهرهای 



دس��ته اول نیس��تند ولی تا قبل از وض��ع قانون تعاریف و 
ضوابط تقس��یمات كشوری بر اس��اس مقررات موجود از 
جمله قانون ش��هرداری مصوب 1334 شهر شناخته شده 
و در آنها ش��هرداری تأسیس گردیده اس��ت مانند كرج و 

شهریار. 

مح��ل هایی كه ت��ا قبل از تصویب قان��ون و ضوابط 
تقسیمات كشوری ش��هر نامیده نمی شدند لیکن به مرور 
در اث��ر افزایش جمعیت و گس��ترش و تغیی��رات ظاهری 
بموجب قانون مذكور شهر شناخته شده یا می شوند مانند 
اسالمش��هر و رباط كریم در مجاورت ته��ران  محلهایی 
كه بدواً و بدون هرگونه س��ابقه ای با اس��تفاده از قوانین 
موضوعه بصورت شهر احداث می گردند مانند شهر جدید 

هشتگرد. 

همانگون��ه ك��ه مالحظه م��ی گردد از گ��روه های 4 
گانه فوق فقط ش��هرهای گروه سوم هس��تند كه با توجه 
به مالكه��ای مندرج در ماده 4 قان��ون تعاریف و ضوابط 
تقس��یمات كشوری از غیرش��هر به شهر تبدیل می گردند 



. در ای��ن خصوص ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذكور 
مصوب 63/7/22 هیأت وزیران مقرر داش��ته تش��خیص 
و ش��ناخت ش��هر بر اس��اس ضوابط و معیاره��ای مندرج 
در ماده 4 قانون تقس��یمات كش��وری موكول به پیشنهاد 
وزارت كشور و تصویب هیأت وزیران می باشد . لیکن در 
خصوص سه گروه دیگر هیچ لزومی در مطابقت با شرایط 
من��درج در ماده 4 مارالذكر نمی باش��د . بموجب ماده 11 
قانون تقسیمات كشوری ، بخشها ، شهرها ، شهرستانها و 
استان هایی كه فاقد شرایط مذكور در این قانون هستند با 
همان عنوان باقی می مانند . . . و لذا شهرهای گروه اول 
و دوم حتی با وصف فقدان شرایط مندرج در ماده 4 قانون 

مذكور باز هم بعنوان شهر باقی می مانند . 

ش��هرهای گروه چهارم نیز از بدوتأس��یس وبدون دارا 
بودن ش��رایط مذكوردر ماده 4 ش��هر نامیده می شوند. در 
این خصوص ماده 1 آیین نامه ایجاد و احداث ش��هرهای 
جدید مصوب 71/5/25 هیأت وزیران چنین بیان می دارد 
، شهر جدید به مکانی اطالق می شود كه در محدوده آن 
برای اس��کان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار نفر یا 



دست كم ده هزار واحد مسکونی به اضافه ساختمان ها و 
تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساكنان 
آن در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای 
موجود پیش بینی شده باشد و در ماده 2 آن نیز مقرر شده 
برای احداث هر ش��هر جدید ابتدا ط��رح مکان یابی آن با 
توجه به سیاستهای دولت و جهت تصویب به شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود ، علیهذا با توجه 
به مطالب پیش گفته و با استفاده از قوانین فعلی می توان 
ش��هر را بدین گونه تعریف نمود . شهر واحدی جغرافیایی 
در تقس��یمات كشوری اس��ت كه حدود آن بموجب قانون 
تعیین می ش��ود و به حسب نحوه ایجاد آن دارای یك یا 

چند مشخصه از مشخصات ذیل می باشد : 

الف � از نظر بافت ساختمانی ، شبکه معابر ، تأسیسات 
عمومی دارای سیمایی ویژه می باشد كه آن را از روستا و 

مناطق غیرشهری متمایز می نماید . 

ب � دارای جمعیت��ی منظ��م و تعلیم یافت��ه با رفتار و 
روش زندگی متفاوت از مردم روستا می باشد . 



ج � دارای مراكز اداری ، اقتصادی ، انتظامی ، فرهنگی 
و بهداشتی ویژه خود می باشد . 

د � زمین��ه های اش��تغال در آن متنوع و متعدد بوده و 
عمدتًا به بخش��های ادارای ، تجاری ، صنعتی ، خدماتی و 

آموزشی تخصیص دارد . 

ه� � كان��ون مبادالت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی 
و سیاس��ی حوزه جذب و نفوذ مناطق غیرشهری پیرامون 

خود می باشد . 

ز � از خودكفایی نسبی در زمینه های خدمات شهری 
برخوردار بوده و نحوه مشاركت جمعیت آن در زمینه های 
مذك��ور و اداره امور ش��هر بموجب قوانی��ن معین گردیده 

است. 

ح � دارای حداقل ده هزار نفر جمعیت س��اكن می باشد 
ضمن آنکه در ش��هرهای جدید گنجایش اسکان و فعالیت 
جمعیت��ی بیش از 50 ه��زار نفر یا حداق��ل 10 هزار واحد 

مسکونی پیش بینی گردیده است. 



بر اس��اس نکاتی كه در تعریف ش��هر مورد بحث قرار 
گرفت یکی از مش��خصه های شهرها وجود جمعیت نسبتًا 
متراك��م ، منظم و تعلیم یافته س��اكن در آنها می باش��د 
كه دارای رفتار و روابط ویژه ای هس��تند و اگرچه شهرها 
بدلیل آنک��ه عمومًا كانون مبادالت اجتماعی ، اقتصادی ، 
فرهنگی و سیاس��ی می باش��ند ،  نتیجتًا همواره پذیرای 
جمعیتی عالوه بر جمعیت س��اكن در آنها هس��تند كه به 
جهت تبادالت موصوف جذب ش��هرها شده و بطور موقت 
در آن س��اكن م��ی گردند لیکن منظور از جامعه ش��هری 
مجموعه افرادی اس��ت كه در شهر ساكن یا مركز فعالیت 
آنها در شهر می باشد كه با وجود منافع و عالیق مشترك 
، در اداره امور ش��هر مش��اركت دارند و از خدمات عمومی 
ش��هر بهره مند می گردند كه افراد این اجتماع اصطالحًا 

شهروند نامیده می شوند . 

اداره امور شهر و ارائه خدمات عمومی از یکسو مستلزم 
وجود سازمانهای دولتی كه نمایندگان دولت برای اعمال 
حاكمی��ت و اعمال تصدی دولت باش��ند بوده و از س��وی 
دیگر مستلزم وجود نهادها و تشکیالت محلی كه نماینده 



شهروندان برای اداره امور شهر هستند ، می باشد . 

بنحوی كه اداره امور ش��هرها و ارائه خدمات عمومی 
به شهروندان بدون وجود سازمان ها ، نهادها و تشکیالت 
موصوف قابل تصور نمی باش��د . البته در كش��ورهایی كه 
دارای حکومتهای منطقه ای و محلی می باش��ند اینگونه 
سازمانها محلی بوده و دولتهای مركزی هیچگونه دخالتی 
در اداره امور محل ندارند و لذا س��ازمان ها و تش��کیالت 
مزبور نیز ملحق به جامعه شهری می باشند . حال با توجه 
به تعاریفی كه از ش��هر و جامعه شهری ارائه شد مشخص 
می گردد كه اداره امور هر ش��هر و تنظیم روابط اشخاص 
جامعه ش��هری نیازمند یك رشته مقررات و قواعدی است 

كه :

اواًل � ط��رز اعمال مدیریت و خدمات عمومی ش��هر را 
توسط سازمانها و تشکیالت محلی تعیین نماید . 

ثانیاً � وظایف و تکالیف سازمانها و تشکیالت مزبور را 
در مقابل شهروندان و بالعکس تعیین نماید. 

ثالثًا � وظای��ف و تکالیف هر یك از افراد جامعه را در 



قبال شهر و اجتماع تعیین نماید . 

رابعًا � موجبات نظم عمومی جامعه را فراهم نماید . 

خامساً � زمینه برنامه ریزی و طراحی عمران شهری را 
برای ایجاد محیط سالم ، مرفه ، شاداب و قابل زیست برای 
ساكنین شهر فراهم نماید كه با این اوصاف و با استفاده از 
مطالبی كه در مبحث تقسیمات حقوق عنوان گردید . می 
توان حقوق ش��هری را اینطور تعریف كرد . حقوق شهری 
كه یکی از ش��اخه های حقوق عمومی داخلی می باشد به 
مجموعه قواعدی گفته می ش��ود ك��ه به تعیین وظایف و 
نحوه فعالیت س��ازمان ها ، نهادها و تش��کیالت محلی در 
مح��دوده ای جغرافیایی كه حدود آن بموجب قانون تعیین 
و ش��هر نامیده می شود پرداخته و روابط بین سازمان ها و 
تشکیالت مزبور را با افراد جامعه شهری و همینطور روابط 
افراد مذكور با جامعه ش��هری را بنحوی تنس��یق و تنظیم 
م��ی نماید ك��ه موجبات ایجاد و بقای نظم عمومی ش��هر 
و تبدیل ش��هر به محیطی مناسب برای سکونت و فعالیت 
افراد جامعه شهری را فراهم نماید . در این رشته از حقوق 



مقرراتی از قبیل قانون شهرداری مصوب 1334 و اصالحیه 
ه��ای بعدی آن ، قانون تش��کیالت ، وظای��ف و انتخابات 
ش��وراهای اسالمی كش��ور و انتخاب ش��هرداران مصوب 
1375 ، نحوه تش��کیل شهرداری و شورای اسالمی شهر ، 
سازمان و تشکیالت محلی را در شهرها تعیین و اختیارات 
و وظایف هر یك را مش��خص نموده ضمن آنکه بسیاری 
از تکالیفی كه ش��هروندان در قبال ش��هرداری ، اجتماع و 
شهر دارند و نیز نحوه مشاركت ایشان در اداره امور شهر از 
طریق انتخاب ش��وراها و ماال انتخاب شهرداران در همین 

مقررات مذكور است. 

در رابطه با برنامه ریزی و طراحی شهری نیز بموجب 
قانون تأس��یس شورایعالی شهرس��ازی و معماری مصوب 
1353 ، مصوب��ات ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری و 
مصوبات كمیس��یونهای موضوع م��اده 5 قانون اخیرالذكر 
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در شهرها را تعیین 

می نماید . 

در بعضی از موارد بنا به دالیلی از جمله وجود ضرورت 



، بموجب مقررات خ��اص اختیاراتی برای مراجعی به غیر 
از ش��ورایعالی شهرسازی و معماری پیش بینی شده است 
مانند قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 
، ضمن آنکه مقرراتی مانند قانون حفظ و گسترش فضای 
سبز در شهرها مصوب 1359 و قانون احداث تونل مشترك 
مصوب 1372 نیز هر یك بنحوی در طراحی شهری مؤثر 
بوده و زمینه های ایجاد محیط مناسب سکونت و فعالیت 
برای ش��هروندان را فراهم می نمایند . همچنین مقرراتی 
مانن��د قانون نحوه خری��د و تملك اراضی و امالك، برای 
اج��رای برنام��ه های عموم��ی، عمران��ی و نظامی دولت 
مصوب 1358 ، قانون نحوه تقدیم ابنیه ، امالك و اراضی 
موردنیاز، شهرداری مصوب 1370 و قانون تعیین وضعیت 
امالك واقع در طراحهای دولتی و ش��هرداری ها مصوب 
1367 زمینه ایجاد تأسیسات عمومی و موردنیاز شهرها و 
اجرای طرح ه��ای عمرانی را فراهم می نمایند و باالخره 
برخ��ی از مقررات جزای��ی مانند آیین نام��ه امور خالفی 
مصوب 1324 شامل مقرراتی در خصوص تعیین مجازات 
برای كسانی كه به انحا مختلف مخل بهداشت و پاكیزگی 



ش��هر یا آس��ایش و امنیت ش��هروندان یا نظامات شهری 
بوده یا مرتکب تخلف از پاره ای از مقررات ساختمانی می 
ش��وند و نیز در برخی از مواد قانونی متفرق از جمله ماده 
6 الیحه قانونی حفظ و گس��ترش فضای سبز در شهرها 
مص��وب 1359 و تبص��ره 4 بند 2 و تبص��ره ذیل بند 24 
ماده 55 قانون شهرداری نیز ضمانتهای كیفری متخلفین 

منظور شده است. 

علیهذا ، همانگونه كه مالحظه می شود : 

اواًل � حقوق ش��هری در طبقه بندی نسبی تقسیمات 
حقوقی صرفنظر از ارتباط آن با حقوق اسای و حقوق جزا 

شاخه ای از حقوق اداري محسوب می گردد . 

ثانیا � حقوق ش��هری كلی تر از حقوق شهرس��ازی و 
معماری یا حقوق ش��هرداری و ش��وراهای شهر و اعم از 

آنها می باشد. 

علی ایح��ال از آنجا كه موضوع پایان نامه محدودیت 
اعمال حقوق عینی و مالکانه اشخاص می باشد ، لذا صرفًا 

به مباحث مرتبط پرداخته خواهد شد . 


