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 های پژوهشی کمیته حقوقیاولویت
 ( حقوق عمومی:الف

 و...( ،77، ماده 100 یحاکم بر رسیدگی، در مراجع شبه قضایی شهرداری، )کمیسیون ماده . نظام1

 قانون شهرداری؛ 77ی . نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی، در کمیسیون ماده2

 . بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای اسالمی شهر؛3

 ها؛. نظام حقوقی حاکم بر معامالت شهرداری4

 رسی قابلیت ارجاع اختالفات و توافقات شهرداری به داوری؛. بر5

 های تملک شهرداری؛. نظام حقوقی حاکم بر طرح6

 . نظام حقوقی مطلوب حاکم بر واحد اجرائیات شهرداری7

 ؛101ی بر ماده تأکیدقانون شهرداری با  شناسیآسیب. 8

 ؛هاآنها و نظارت بر وابسته به شهرداریها و مؤسسات های وابسته به شهرداری. ماهیت حقوقی سازمان9

 تفکیک اموال دولتی از اموال عمومی؛ .10

 ها؛. نظام حقوقی حاکم بر استخدام در شهرداری11

 . آیین دادرسی مراجع اداری شهرداری؛12

 ها.. حقوق شهروندی در نظام اداری شهرداری13

 

 ب( حقوق خصوصی:
 ی مدیریت شهری؛ر حوزه. مبانی، اصول و ابعاد مسئولیت مدنی د1

 مقررات شهرداری؛ برخالف. تحلیل قراردادهای خصوصی و توافق 2

 فاهیم سنتی(اجرایی در م یهابستبنبررسی )ها؛ . ضرورت تحول مفاهیم سنتی حقوق خصوصی )مالکیت، مال، تعهد(، در حقوق شهرداری3

 های وابسته به شهرداری؛شرکتی، در شرکت یراهبر. اصول 4

 ها به امور تجاری؛حقوقی تصدی شهرداری سنجیکانام. 5

 های شهرداری در پرتو حقوق اقتصادی؛. تحلیل فعالیت6

 نظام حقوقی حاکم بر اجرائیات شهرداری؛ لیوتحلهیتجز. 7

 اجرایی قانون ثبت؛ نامهآیین 45تحلیل حقوق مالکانه در اجرای ماه . 8

 بر رویه قضایی. تأکیدداری با میراث و شهر -مخابراتی -هاحریم رودخانه. 9

 

 ج( حقوق کیفری:
 و شهرداری؛ زیستمحیط. حقوق کیفریِ 1

 . نقش شهرداری در پیشگیری از جرم؛2

 . شهرداری و حمایت کیفری از حقوق شهروندی؛3

 نامه:. موضوعات پیشنهادی پایان4

 ها؛شهرداری های اشخاص حقیقی و حقوقی درتحلیل فقهی و حقوقی اصول حاکم بر مجازات -

 ری؛بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیف تأکیدبررسی مسئولیت کیفری مدیران شهرداری با  -

 جایگاه جهل در مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. -

 

 

 اولویت های پژوهشی
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

17/9 

 دستور جلسه:

 ین سازمان؛ارائه گزارش کارشناس واحد حقوقی شهرداری همدان در خصوص وضعیت حقوقی موجود در ا. 1

 معارفه اساتید و انتخاب رئیس کمیته؛. 2

 تشکیل جلسات کمیته حقوقی. منظوربهتعیین زمان مشخص . 3

 :هاپیشنهاد

ات جلس یگزاربل از برق تهیکم یموجود که قابل اصالح است توسط اعضا یقانون یهاتیو محدود رادهایا یشد بررس شنهادی. پ1

 ؛ها به مرکز مطالعات ارائه شودناستا یعال یشورا قیموضوع از طر رشتیب یریگیجهت پ جیانجام و نتا

ر دنجم توسعه در برنامه پ دولت که یدادرس یهانهیمعاف از هز یهاترجمانبه فهرست  هایشد موضوع ورود شهردار شنهادی. پ2

 قرار یریگیها مورد پاستان یعال ینجات در شورا یمجلس قرار گرفته است، توسط مهندس بادام یحقوق ونیسیکم دستور کار

 ؛ردیگ

 یپژوهش یهاتیاولو یینهاو  نیتدو انیمقرر شد تا پا ،یحقوق تهیجلسات کم یزمان ثابت جهت برگزار نیی. در ارتباط با تع3

جلسات  زین ازآنپسبرگزار شود و  12ساعت  رأسشنبه  یروزها یدو هفتگمنظم و  طوربهجلسات  ته،یدر کم یحوزه حقوق

ورخ که م تهیمک یدر جلسه آت راستا، مقرر شد نیبرگزار خواهد شد؛ در هم هرماه نبهش نیدر آخر انهیماه صورتبه یحقوق تهیکم

 ؛ردیقرار گ تهیمک دستور کاردر  یپژوهش یهاتیاولو یبررس شود،یمرکز مطالعات برگزار م در 12ساعت  رأس 01/10/97

 یحقوق ونیسیکم سیروانبخش رئ میخانم مر ته،یکم سیص انتخاب رئدر خصو نینظر حاضر بحثو  یریگی. پس از رأ4

 ؛مرکز مطالعات انتخاب شدند یحقوق تهیکم سیرئ عنوانبهشهر همدان  یاسالم یشورا

 یصلا بیه ترکب ،یحقوق تهیکم یهاتیفعال طهیبا ح شانیبا توجه به تخصص و تجارب مرتبط ا زین ی. مقرر شد دکتر مرادخان5

 ؛شونداضافه  تهیکم

به  یناامجد و خانج ،یهادرب انیآقا تیعضو شنهادیو ارائه پ یالماس یپس از مشاوره و استعالم از آقا گلی پور. مقرر شد دکتر 6

 کنند. یمرکز مطالعات معرف یحقوق تهیدر کم تینفر را جهت عضو کی یتدرنها ،یحقوق تهیکم بیترک

 

 

 

 

 

 دستور جلسه: 1/10

 1397شرح جلسات 
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 ی؛حوزه حقوق یپژوهش یهاتیولوا یساز ییو نها یبررس. 1

 ی.قوقدر جلسه ح "قابل اصالح یقانون یهاتیو محدود راداتیا یبررس" شنهادیبه پ یدگینحوه رس یریگیپ. 2

 

 :هاپیشنهاد

 ؛صوب شدم یحقوق تهیدر جلسه کم یفریو ک یخصوص ،یدر سه بخش حقوق عموم لیذ یپژوهش تیمورد اولو 29. تعداد 1

 یباال تیمبه اه تیابا عن زیو ن یحوزه حقوق یهادر پژوهش استفادهقابلقابل ارجاع و  یدود بودن منابع مطالعاتبه مح . با توجه2

 یهاوپوزالدر خصوص پر یتیسقف مبالغ حما شیافزا" شنهادیمقرر شد پ ،یحقوق تهیمصوب در کم یهاتیاولو یریگیپ

 یوراشو  یاربه مرکز مطالعات، شهرد یحقوق تهیکم یاز سو "یارشد و دکتر یسدر سطوح کارشنا یحوزه حقوق ییدانشجو

در شود و  یبررس یردارشه 98راستا، مقرر شد دستورالعمل بودجه سال  نی. در همردیقرار گ یریگیشهر ارائه و مورد پ یاسالم

ت مطالعا کزمذکور، مر لعملدر دستورا "یدر حوزه پژوهش یشهردار یدر صد از درآمدها کی صیتخص"درج موضوع  صورت

 یهردارش یرآمدهاددر صد از  کی صیتخص"صورت چنانچه موضوع  نیا ریدر غ د؛یبند اقدام نما نیا یبر اجرا تأکیدنسبت به 

مطالعات نسبت به  قرار نگرفته بود، الزم است مرکز مورداشاره یشهردار 98در دستورالعمل بودجه سال  "یدر حوزه پژوهش

در حوزه  یافتهاصاختصبودجه و اعتبارات  شیافزا تیبر ضرورت و اهم یشهر مبن یاسالم یامکاتبه با شور وموضوع  یگیریپ

 ؛اقدام کند ،یپژوهش

در جلسه  "بل اصالحقا یقانون یهاتیو محدود راداتیا یبررس شنهادیبه پ یدگینحوه رس یریگیپ". در ارتباط با موضوع 3

 شنهادیدر خصوص پ یمورد یهااز نمونه یکیسبت به ارائه حداقل ن تهیکم یاعضا ته،یکم یمقرر شد در جلسات آت ،یحقوق

در  15/10/97 خیکه در تار تهیکم ی، مقرر شد در جلسه آتعالوهبه. ورزندمبادرت  تهیدر کم یجهت بحث و بررس الذکرفوق

 ستور کارددر  "101 هماد لیتحل"و  "یدادرس یهانهیاز هز تیمعاف"به موضوعات  یدگیمرکز مطالعات برگزار خواهد شد، رس

 لسه مذکورجر در جهت حضو دانهم یامالک شهردار ریاز مد یابیافراس یشد آقا شنهادیراستا پ نی. در همردیقرار گ تهیکم

 دعوت به عمل آورند.

 

15/10 

 :دستور جلسه

 ؛"101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس. 1

 .مرکز مطالعات یهاتهیمشترک کم یبه موضوع نشست فصل یدگیرس. 2

 

 :هاپیشنهاد

ر خواهد شد، ادامه در مرکز مطالعات برگزا 12:30ساعت  رأس 22/10/97که روز شنبه مورخ  تهیکم یقرر شد در جلسه آتم .1

 .ردیقرار گ تهیکم دستور کاردر  "101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس

 

 دستور جلسه: 22/10

 ؛"101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس. 1
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 ؛"یدادرس یهانهیاز هز تیموضوع معاف"به  یدگیرس. 2

 ؛"هایارقانون شهرد 100ه اصالح ماد"کشور در خصوص  یشهرهامجمع شهرداران کالن رخانهیدب یاصالح هاپیشنهاد یبررس. 3

 ی.حقوق تهیکم یجمعدستهعکس  هیته. 4

 :هاپیشنهاد

 لیحلوص موضوع تدر خص تهینظر کم تیدرنهاو  ردیقرار بگ موردبررسی لیذ دستور کاردو  تهیکم یمقرر شد در جلسه آت .1

 یدتأید تا در صورت شهر همدان ارجاع شو یاسالم یشورا یحقوق ونیسیبه کم یکتب صورتبه هایقانون شهردار 101ماده 

 ؛دشوالغ اب یرداربه واحد امالک شه یاقهیسل ریچندگانه و تفاس یهامذکور، جهت اجتناب از عملکرد ونیسیموضوع در کم

 هیهت 101ماده  یهاشهر تهران در خصوص پرونده یآراء صادره در محاکم قضائ عیکه از تجم یگزارش یزیعز ی. آقا1-1

 ارائه دهند. تهیکم یاند را در جلسه آتکرده

را در  101ماده  لیو تحل یررسبخصوص  در شورا در شدهطرحمذاکرات و مستندات مرتبط با مباحث  زیر یابیافراس یآقا .1-2

 .ندیارائه نما یجلسه آت

18/11 

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال                               دستور جلسه:

 :هاپیشنهاد

مبر و تاخذ سند ابطال  نهی، با موضوعات حق مشاوره و هز20510طرح کد  6و  5 فیمناطق رد وستیدر خصوص پ .1

ان در صورت امک هالسرفصشد  شنهادیدو بند، پ لیو مشابه بودن موضوعات ذ نیوجود ابهام در عناو لیبه دل ،یدنظرخواهیتجد

 اصالح شود.

آن  لیالزامات ذ ومرتبط با بودجه  یهادستورالعملو  نیدر خصوص لزوم اطالع از قوان یحقوق تهیکم دیاسات تأکیدبا توجه به  .2

ارائه  یر جلسه آتمذکور را د یهادستورالعملاز  یآمار یمقرر شد واحد حقوق ،یبعد یکارشناس یهایجهت لحاظ در بررس

 .دینما

 منظوربهشد  شنهادیانجام شود و پ هایشهردارقانون  101ماده  لیتحل یموضوع بحث و بررس بندیجمع ،یمقرر شد در جلسه آت .3

 یررسبو  نهیزم نیو آراء مختلف در ا هاپروندهدر خصوص  یالعه قبلبا مط نظرانصاحبو  دیموضوع، اسات بندیجمع عیتسر

 شوند. اضرمرتبط، در جلسه ح یمورد هاینمونه

 یشد برگزار شنهادی، پهاآنو دانش  اتیاستفاده از تجرب منظوربه یحوزه حقوق نظرانصاحببا  گیریارتباطدر خصوص لزوم  .4

 هاپیشنهاد ونظرات  ات،یجربو استفاده از ت تهیدر کم شدهمطرحبهتر موضوعات  ندیبجمعکنفرانس جهت  دئویو قیارتباط از طر

 شود. یریگیپ طالعاتافراد توسط مرکز م نیا یکارشناس
 

 

 

11/12 
 "یقانون شهردار 101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس" بندیجمع         :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد
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آن  مبتالبه را بر اساس یهامرکز مطالعات مشخص شوند تا پرونده یحقوق تهیدر کم 101ماده  لیتحل یکل هیرو فعالًشد  شنهادیپ .1

 ازجمله لید. موارد ذگذاشته شو نظرتبادلنموده و سپس موارد استثنا و موارد خاص به بحث و  فیتکل نییدر اسرع وقت تع

 101 ماده لیامع از تحلجدستورالعمل  کی نیتا تدو هاآنموقت  یدر خصوص اجرا تهیکم یهستند که اعضا یموارد ترینمهم

 توافق داشتند:

 ؛(5/43تا سقف  کی)هر  کیجدا بودن سهم افراز و سهم تفک -کی

 ؛(یلی)منطبق با طرح تفص زانیبه هر م کیبودن معابر حاصل از تفک گانیرا -دو

و افراز، هر چه معبر و شوارع  کیفکتدر  ت؟سیدرصد باشد مالک عمل چ 25معابر مازاد بر  زانیم یلیاگر طبق طرح تفص -سه

وع ضوم نیا یبحث رو طبق قانون تملک محاسبه و عمل خواهد شد. زیاز آن ن شتریاست و ب گانیالزم باشد را یلیطبق طرح تفص

بر  متیق فعالًشد  ادشنهیه پک ک؛یبعد از تفک یکاربر متیبه ق ای یقبل یکاربر متیبه ق ایمعبر باشد  متیمازاد به ق زانیاست که م

 ملک محاسبه شود. یکاربر شهیاساس ر

 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

      

 های دکتری بررسی شده در کمیتههای پژوهشی و رسالهها، طرحنامهپایان

 

مات کمیته  اهم اقدا
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 دانهای شورای شهر هملعات و پژوهشهای مرکز مطاگزارش کمیته

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان نیموجود در ا یحقوق تیهمدان در خصوص وضع یشهردار یواحد حقوق سیارائه گزارش رئ

 یفریو ک یخصوص ،یدر سه بخش حقوق عموم یپژوهش تیمورد اولو 28 بیتصو

 یدر حوزه حقوق هیوحدت رو جادیقابل اصالح جهت ا یقانون یهاتیو محدود راداتیا یبررس شنهادیبه پ یدگیرس

 ها؛استان یعال یموضوعات در شورا یریگیبه منظور پ زیهمدان و ن یشهردار

 "ها یقانون شهردار101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال 

 


