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 چکیده

شهرداری مدیر امور شهر است و از این حیث نیز برای نصب  اابلوابا در شبهر مقررااب  را کبه ببه اصبوی  

شورای اسالم  شهر میرسد اجرا میکند و از طرف  نیز اشخاص بر فضای ملک خویش حق ار گونه اصرف را 

در صبورا   ،ت اداری دارد دارند. خیابانها و معابر آن جزء اموال شهرداری است و شهرداری نیز بر آنها مالکیب

شهرداری بر فضای اابلو ابلیغاا  مالکیت دارد که در معابر و سطح شهر باشد و بر فضای اابلواای ایجاد شبد  

در فضای مالکیت خصوص  اشخاص) اعم از حقیق  و حقوق  ( ایچگونه مالکیت  ندارد، بنبابراین ببر مبنبای 

قوانین موضوعه مالک م  اواند آزادانه در ملک خبود ابابلو ایجباد قواعد فقه  ال ضرر واسلیط و ااثیر آنان بر 

کند و از منافع آن بهر  مند شود زیرا که ایبن حبق مالبک اسبت و در ایبر اینصبورر متضبرر میگبردد لکبن 

محدویتهای وارد  بر حق مالکین خصوص  به سمت  میرود که قوای حاکمیت  را به لحاظ حفظ منفعت عموم  

بر عهد  شهرداری  کلیفا ،قانونگذار از جهت حفظ نظم و زیبای  شهر ، امچنینسلط نمایدبر مالکیت فردی م

نباید بتوانند بدون ایچ ضابطه ای اقدام به نص  ابابلو در محبدود  ملبک  نیز قرارداد  است. بنابراین اشخاص

خبار  از خود بنماید، اماوضع ارگونه ضوابط و مقررار و ار نبو  عبوارت اوسبط شبورااای اسبالم  کبه 

 اختیارار آن و برخالف حقوق افراد باشد،خالف قانون و باطل است.
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 مقدمه 

متأسفانه امروز  در اکثر فضااای شهری انبوا  از انوا  اابلواا دید  م  شود که در عین ب  نظم  به رقابت 

مشغولند ، در این میان اابلو اا و بیلبوراای ابلیغاا  ، به دلیل رنگ و لعاب بیشتر ، جل  اوجه زیادی 

فظ نظم و ارا  خویش در جهت حدر اجرای وظایف نظبه عنوان مجری مصوبار شورای شهرمیکند.شهرداری 

این سوال مطرح میشود که در اقابل  .افراد قرار میگیرد سیمای شهری وحقوق عموم در اقابل  با منافع خصوص 

 کرد و کدام را  حل عادالنه است. این منافع بامنافع عموم  چه باید

، گرگان ، مشهد رستان اای اهران مصوبار شورااای اسالم  شهمقرراا  که در این زمینه وضع گردید  است انها 

-1۶7 -3/۴/7331مورخ  ۶۰1و  ۶۰۴شمار  و اراک میباشد که اعترات بدانها منوط به صدور آراء وحدر رویه 

گردید  است که  ایأر عموم  دیوان عدالت اداری 17/5/31مورخ  3۴1-و  73/7۰/37مورخ  117 -733۰ /1/۴

وبیش از این وارد ماایت حقوق اشخاص به طور کل  نگردید  است  است اابلواااخذ عوارت از  بیشتر راجع به

مصوبار اما در این مقاله بحث بیشتر از این زاویه است که اا چه حد، حقوق خصوص  اشخاص در جریان اجرای 

مورد احترام و پاسداشت قرار گرفته است که سواالا  را در اذاان متبادر میسازد که  شورای شهر اوسط شهرداری

نیز معطوف به بعد کاربردی موضو  است. از حیث ربوط به جنبه نظری مساله و برخ    از این سواالر مبرخ

نظری به ویژ  این سوال قابل طرح است . مبان  مالکیت اشخاص در فضای اابلو اا چیست؟ و بر اساس کدام 

رار خاص  نیز در این زمینه وجود قواعد فقه  و حقوق  وبر اساس کدام قوانین و مقررار میباشد؟ واینکه آیا مقر

از بعد اجرای  و عمل  نیز چند سوال مهم مطرح  خوااد بود . این که در زمان اجرای مصوبار  و دارد یا خیر؟

اوسط شهرداری حدود اختیارار که قانون گذار ، مشخص کرد  چیست ؟ این سوال ، سواالر دیگری نیز به دنبال 

کمیت شهرداری در بر خورد با مالکین ودارندگان اابلواای ابلیغاا  چگونه است؟ دارد، مثل اینکه نحو  اعمال حا

 بررس اول  فصلآمد  است. در  فصلدر این پژواش مطال  در دو  آیا امکان اخذ ار گونه عوارض  میباشد؟

دوم ، ادف بیشتر  مورد اوجه واقع شد  است و فصلفضای اابلو ابلیغاا  مبان  مالکیت  کهائوریک است 

 مورد ارزیاب  قرار گرفته است.شهرداری نحو  اعمال حاکمیت واختیارار که در آن  کاربردی و عمل  بود  است

 فصل اول: مبانی مالکیت فضای تابلوهای تبلیغاتی 

: این ارای اامیت خاص بود  ، شمرد  استپار  ای از اموال عموم  را ، که د 1۴و  15و  1۶قانون مدن  در مواد 

( طرق و شوار  عامه و کوچه اای  است که  آخر آنها مسدود است که این گونه رااها در 7اموال عباراند از: 

میدان گا  اا موم است و مالک خاص ندارد: مانند ( اموال  که مورد استفاد  ع1حقیقت به عموم واگذار شد  است 

موال نیز نباید به انحصار صورر پذیرد و از این حیث با که مورد استفاد  عموم است. استفاد  از این ا کهعموم  



 

 

 شمار مشترکار  عموم  استند.در  که ( اموال اختصاص یافته به خدمت عموم 3رااهای عموم  افاور ندارد. 

اوجه به اموال عموم  داشته  73۶۴/  ۶/  1آیین نامه مال  شهرداری اا مصوب  ۶5ماد  در قوانین شهرداری نیز اما 

اعم از منقول و ایر منقول بر دو نو  اختصاص  و عموم  اقسیم م  کند . اموال را است وباز  اموال شهرداریها 

ری و اموال عموم  نیز اختصاص  آن است که شهرداری بر آن اصرف مالکانه دارد از قبیل اراض  ، ابنیه شهردا

اموال  است که متعلق به شهر بود  و برای استفاد  عموم اختصاص یافته است مانند معابر عموم  ، خیابانها ، میادین 

اط با اموال قانون شهرداری در اراب ۶5/  77/  11مصوب  3۴ماد   ۴میباشد.ابصر   (733۶حجت  اشرف ) و ایر 

وچه اای عموم  و میدانها و پیاد  رواا و به طور کل  معابر و مسیر رودخانه اا اراض  ، ک »عموم  بیان م  دارد 

و مجاری فاضالب شهر اا و باغ اای عموم  و گورستانهای عموم  واقع در محدود  ار شهر که مورد استفاد  

ورد به طور کل میتوان گفت که ار آنچه که م« محسوب و در مالکیت شهرداری است.عموم است ملک عموم  

را بر  آن استفاد  عموم  میباشد جزء اموال عموم  محسوب میگردد واگر در محدود  شهر باشد شهرداری مدیریت

 عهد  خوااد داشت.

برخ  از حقوقدانان  مالکیت را عبارر از رابطه ای م  دانند که بین شخص و چیزاای مادی اصور شد  است و 

 ) داد انتفاعار ممکنه را از آن ببرد و کس  نتواند از آن جلوگیری کندقانون آن را متغیر دانسته و به مالک حق م  

پار  ای دیگر از حقوق دانان مالکیت را عبارر از حق دائم  م  دانند که به موج  آن شخص  (۶1 : 7315، امام  

م  اواند در حدود قوانین اصرف در مال  را به خود اختصاص داد و به ار طریق  که مایل است از امام منافع آن 

م  شود  و مال برقرارت که بین شخص ز رابطه اعتباری اسعبارر ا مالکیتلذا  (7۴1: 733۴کااوزیان ،  ).استفاد  کند

در آن مال بنماید و از جمیع  منافع آن استفاد   کند و کس  نتواند اختیار م  داد اا ار گونه اصرف  را و به مالک 

امام ثمرار  و »مقرر داشته  است:  31دیگران در آن شود . قانون مدن  در ماد   مانع اصرف مانع او شود و او بتواند

 لتبع مال مالک اموال مزبور  استشد  است ، بابعا یا در نتیجه عمل  حاصل و ایر منقول که اقار اموال منقول متعل

ام چنین است   مستلزم  مالکیت  فضای محاذی آن است اا ار کجا باالرود و مالکیت زمین» نیز  33ماد    و در« 

کرد  را که قانون استثناء دارد مگر آنچه را  و قرارا ه مالک حق امه گونه اصرف در او، بالجملنسبت به زیر زمین 

پس مالکیت ابع  ممکن است ناظر برثمر  مال یا متعلقار آن باشد . موضو  مبحث ما را باید در مالکیت « باشد.

 که از آن ناش  میشود جستجو کرد. ابع  و در متعلقار مال و در حقوق یا منافع 

محیط ( ارائه شد  است، مصوب کمیته مرکزی سازمان اای ابلیغاا  کشورم  باشد انها اعریف  که از ابلیغار شهری )

ابلیغار شهری یا محیط  عبارار از کلیه اابلواای » دستورالعمل مصوب خود این گونه مقررم  دارد که  7که در ماد  



 

 

است که به منظور معرف  یا ابلیغ ابلیغاا  اعم از دیواری ، پارچه ای ، فلزی،رایانه ای،متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه 

کاال، خدمار و ار نو  فعالیت  که برای اطال  رسان  و اعالن عموم  در سطح شهراا، خیابانها جاد  اای شهری و بین 

ایستگا  ااوبوس ، میادین و سایر اماکن عموم  مورد  ا ، پایانه اا ی مسافربری ، متروشهری ، بزرگ را  اا ، فرودگااه

 ( 7335قر  داا  ،  ).«بهر  برداری قرار م  گیرد استفاد  و 

 :د نقش کل  به شرح ذیل اعیین نمودبه طور کل  م  اوان برای اابلو اای مورد استفاد  در سطح شهراا چن

 اابلو اای راانمای  و رانندگ   – 3اابلو اا و پانل اای ابلیغاا    -1اابلواای اطال  رسان    – 7

اابلو اای موقت ) نشان داند   – ۴اابلواای شناسای  ابنیه ، میدانها و پارکها   – 5اابلوی راانمای شهری   – ۶

 (15: 7333)سعید نیا احمد ، اابلواای معرف کاربری – 1عملیار ساختمان  و ایر  است ... ( 

اابلوی  است که به کس  ، خدمار یا اسهیالر و اأسیساا  اشار  کند ،  برمبنای اعریف ارائه شد ، اابلو ابلیغاا 

ول  معرف کاربری اای موجود در محل  که اابلو در آنجا قرار گرفته نباشد و به ابلیغ و شناسای  محصول  یا 

اابلوی  است که »  لکن به نظر میرسد با اوجه به اعاریف فوق اابلوی ابلیغاا  ( 1۴)امان :  رویداد و اافاق  بپردازد.

، فلزی،رایانه رگونه اعم از  دیواری ، پارچه ایصرفا به منظور ابلیغ کاال، خدمار و ار نو  فعالیت  و به ا

ای،متحرک و یا منقوش بر وسایل نقلیه  که برای اطال  رسان  و اعالن عموم  در سایر اماکن عموم  مورد استفاد  

را میتوان از مصادیق اابواای  الویزیون اای شهریو ،ین کلیه بیلبورداا، استنداابنابرا «.و بهر  برداری قرار م  گیرد

به منظور  یا اابلوی روی بام ساختمان که صرفا ابلیغاا  دانست لکن سایر اابلواا مانند اابلواای معرف کاربری

 معرف  نام ساختمان میباشد را نمیتوان اابلوی ابلیغاا  شمرد.

اشخاص امانگونه که بر فضای ملک خویش مالکیت دارند ببر متعلقبار و منبافع نشبار گرفتبه از آن نیبز مالبک 

میباشند، لذا بدیه  است که اابلوابلیغاا  منصوبه در فضای ملبک نیزکبه جبزء منبافع و ثمبرار مالکانبه در املبک 

ود کبه چنانچبه مالبک) اعبم از حقیقب  و مالکین و از حقوق مالکانه باشد لکن اعارت و اداخل انگام  ایجاد میش

حقوق  ( در ملک خاص خود بخوااد فضای ابلیغاا  ایجاد کند یا اابلوی  نص  بکند، در اناف  با حقبوق عمبوم  

قانون گذار ما امبوار   .قرار میگیرد و م  بایست مقررار خاص شهرداری را که وضع شد  است را نیز رعایت کند 

لذا پایه واساس اکثبر قبوانین مبا بایبد از نها اقدام به ادوین قوانین نمود ،م گرفته و بر اساس آاز قواعد فقه  ااثیر الها

دو طیبف قبوانین و مقبررار دسبته بنبدی گردد بنابراین در بحث مبا نیبز در  موازین شرع  اخذ و یا منطبق با آنها

ر قبوانین خباص کبه ببدون واسبطه عام مانند قانون مدن  و از طرف دیگبند ، از یک طرف مقررار و قوانین میشو

 مرابط با حقوق اابلواای ابلیغاا  مانند قانون شهرداری و شورااای اسالم  ، که ذیال به بررس  آنها میپردازیم:

 



 

 

 تعارض حقوق مالکین با شهرداریمبحث اول: نقش قاعده ال ضرر در

مقررار خاص مربوط به رفبع اعبارت حقبوق اینکه ااثیر پذیری قانون گذار از قاعد  الضرر در مقررار عموم  و 

مالکین بامنافع عموم  است، انکار ناپذیر است زیرا که در مواردی به استناد امین قاعد  ، در مقام دفع و نفب  ضبرر 

ااثیر و نقش این قاعد   در مقررار عمبوم  و سبپس به بررس  برآمد  است . به امین جهت ما نیز در این جا ابتداء

 . میپردازیماصرف مالکین اابلواای ابلیغاا  در برابر منافع عموم ،  به راجعدرمقررار خاص 

 نقش قاعده ال ضرر در مقررات عمومی الف(

این قاعد  و برای جلوگیری از ورود ضرر ، برخ  حقوق را محدود یا آن که از احمیبل اکلیبف خاصب  برفبرد در 

نمب  اوانبد اعمبال      ایچ کبس» ا. .ا.ا مقرر شد  است که:ق.  ۶۰شرایط ویژ  ای خودداری نمود  است.در اصل 

ز از این قاعبد  پس مقنن در قانون اساس  نی« حق خویش را وسیله اضرار به ایر یا اجاوز به منافع عموم  قرار داد.

نببود  قانون مدن  ، قانون گذار مالک را از اعمال حق خود در مواردی که متعبارف  731در ماد  الهام گرفته است و 

ضبرر  منع نمود  است و بدین وسبیله از ورود د ول  باعث ضرر به دیگری م  شودو حاجت  از او برآورد  نم  کن

 3۰مالبک اسبت و مفباد مباد   ، بیانگر  میزان و حدود اصبرفار . در واقع این مادبه دیگری جلوگیری نمود  است

ز این ماد  در کت  حقوق  معمبوال در مقبام بیبان مثبال  . شایان ذکر است که اون مدن  را ابیین و اکمیل م  کندقان

، کااوزیبان ۶3: 7315امبام : 73۰: 7313) محمبدی :  .برای ازاحم قاعد  و اسلیط و قاعد  الضرر سخن گفته م  شبود

در اینجا بحث اعارت بین ضرر وارد  به حقوق عموم  و به عببارر بهتبر زیببای  شبهر )مطبابق اما .  (7۰3:  733۴،

قانون شهرداری( و ضرر وارد  به اشخاص در نص  اابلوی ابلیغاا  در فضای مالکیت آنهبا، یبا در فضبای  31ماد  

کبه   بهتبرین فرضب ،عموم  شهر مورد بحث وبررس  است وبا اوجه به اینکه صوراهای اعارت ضرر متعدد است

گردانبد میدیگبر  طرف اضرار بهمرابط با موضو  میباشد صورا  است که امر را دایر بین متضرر شدن یک طرف و 

اصرف مالک در ملکش موج  سل  منفعت از امسایه شود بدون اینکه مستلزم ضرر ببرای او که است  ض که فر

باشد، در این صورر مالک م  اواند در ملکش اصرف کند بخصوص اگر در ارک اصرف حر  یبا ضبرری ببرای 

 (37۰: ق7۶7۶سیستان ،) .اینکه معارض   داشته باشد مالک متصور باشد. چرا که قاعد  سلطنت جاری است بدون

طرف  که از سوی مالک متضرر میگردد منافع عموم  است و نه صرفا  مقاله، با اوجه به اینکه در موضو  این

امسایه، لذا م  اوان آن را در موضو  مورد بحث نیز مالک قرار داد، زیرا که اصرف در امالک حق ار شخص م  

این امر موج  ورود ضرر به حقوق سایر شهروندان ازجمله امسایه و منافع عموم  یا  نیز نباید باشد و از طرف 

سیمای شهری شود. بنابراین وقت  که ازاصرف مالک در ملکش و عدم ضرر آنان به امسایه سخن م  گوییم، به 

دیه  است که در اطبیق  و طریق اول ، این امر شامل منافع امه شهروندان و منافع عموم  ام میتواند باشد وب

اراباط با موضو  رساله ضرر به منافع عموم  را جایگزین امسایه قرار داد.پس مالک اابلوی ابلیغاا  در فضای 



 

 

مالکیت خویش میتواند اابلوی ابلیغاا  را احداث نماید که بر اساس ضوابط شهرداری باشد و ضرری به زیبای  

ت عوارت نداشته که این امر موج  سل  منفعت شهرداری نیز میشود چرا که نیازی به پرداخ وشهر وارد نیاورد ، 

لکن اصرف در ملک شخص  محسوب میشود و ارک آن  1یک  از منابع درآمدی شهرداری اخذ عوارت میباشد

 قانون مدن  731به نظر میرسد ماد   ونیز موج  ضررمالک است. )وی را از منفعت محقق الحصول  باز میدارد (

فرت شد  انطباق بیشتری داشته باشد زیرا که اعمال حقوق مالک را به صورر متعارف و رفع ضرر از  این با نیز

کمترین ضرر را از برای دو طرف )مالک ومنافع عموم  ( دارد، ودر واقع ام اابلوی ابلیغاا  در وخود میداند 

 و از مالک نیز رفع حاجت گردد. فضای مالکیت میباشد و ام به نوع  که مبنای ضرر منافع عموم  نگردد

 نقش قاعده الضرر در مقررات خاصب( 

قانون گذار بیشتر با اوجه به این قاعد  ، نسبت به وضع حکم  برای نفب  ضبرر از عمبوم ببا دیبدگا  برابری دادن 

حقوق عموم  نسبت به حقوق مالکین اقدام نمود  است . در خصوص نقش قاعد  الضرر در قبوانین مربوطبه مب  

اراض  ، کوچه اای عمبوم  و میبدانها » مقرر م  دارد که  73۶5قانون شهرداری مصوب  3۴ماد   ۴وانیم به ابصر  ا

و پیاد  رو اا و خیابانها و به طور کل  معابر و بستر رودخانه اا و شهر ابا و مجباری فاضبالب شبهراا و بااهبای 

حدود  ار شهر که مورد استفاد  عموم است ملبک عموم  و گورستانهای عموم  و درختان معابر عموم  واقع در م

در بیبان  73۶5قانون شهرداری مصوب  55ماد   11امچنین در بند « عموم  محسوب و در مالکیت شهرداری است

وضع مقررار خاص  برای نامگذاری معابر و نص  لوحه و نام آنهبا و شبمار  » وظایف شهرداریها مقرر م  دارد که

لواا و الصاق اعالنار و برداشتن و محو کردن آگه  اا از محل اای ایر مجاز و ار گونبه گذاری اماکن و نص  ااب

بنابراین شهرداری عالو  بر آن که مالک عموم  معبابر سبطح شبهر « اقداماا  که در حفظ و زیبای  شهر مؤثر باشد 

بر عهبد  دارد . پبس مالبک  م  باشد مقررار خاص برای نص  اابلواا و الصاق آنها نیز به لحاظ حفظ زیبای  شهر

خصوص  اگر در ملک خاص خود بخوااد فضای ابلیغاا  ایجاد کند و اابلوی  نص  بکند  مب  بایسبت مقبررار 

پس با اوجه به قاعبد  ال ،خاص شهرداری را که وضع شد  است رعایت کند و نیاز به اخذ مجوز از آن نهاد را دارد 

» قانون شبهرداری نیبز مقبرر مب  دارد  31انونگذار بود  است . درماد  ضرر در واقع نف  ضرر به عموم مالک نظر ق

نوشتن ار نو  مطلب  یا الصاق ار نوشته ای بر روی دیواراای شهر که مخالف مقررر انجمن شبهر باشبد ممنبو  

است مگر در محل اای  که شهرداری برای نص  و الصاق اعالنار معین میکند و در این محبل ابا فقبط بایبد ببه 

  والصاق آگه  اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنو  است، متخلبف عبالو  ببر اادیبه خسبارر مبالکین ببه نص

قسمت اخیر این ماد  ، ببا اصبریح ببه اینکبه اسبت « پرداخت پانصد اا یک ازار ریال جریمه محکوم خوااد شد. 

صاحبان و مالکبان فضبای ابابلوی « مگر در محل اای  که شهرداری برای نص  و الصاق اعالنار معین میکند...»...

                                                           

    به افصیل به وجو  این امر اصریح شد  است.درفصل دوم  - 1



 

 

ابلیغاا  را از نص  و ایجاد اابلو در دیوار مایملک خود منع نمود  که به نبوع  محبدودیت در اعمبال ایبن حقبوق 

 آنان را، پیش بین   نمود  است .

شبتر مبورد ق.م ، ضرر به امسایه بی 731ق.م است با این فرق که در ماد   731مواد مذکور به نوع  جلو  ای از ماد  

 نظر است و در این مواد ، ضرر به عموم مالک عمل م  باشد.

 نقش قاعده تسلیط درتعارض حقوق مالکین با شهرداریمبحث دوم: 

پیروی یا عدم پیروی از این ائوری و میزان اطاعت از آن را ، در قوانین عبام و قبوانین نیز م  اوان  در این خصوص 

 . نمود. س رخاص به صورر جداگانه بر

 نقش قاعده تسلیط در مقررات عمومیالف( 

را مگبر در « حیثیبت، جبان، مبال، حقبوق و مسبکن و شبغل اشبخاص»ق.ا. .ا.ا در دفا  از حق مالکیت، 11اصل  

قانون اساس  مالکیت را ببه سبه بخبش دولتب ،   ۶۶ته و اصل ن  اجویز نماید مصون از اعرت دانسمواردی که قانو

اا جای  که با اصول دیگر ایبن فصبل مطبایق باشبد و از »  و مالکیت خصوص  را اعاون ، و خصوص  اقسیم نمود

مبورد « محدود  قانون اسالم خار  نشود وموج  رشد و اوسعه  اقتصادی کشور گردد و مایه زیبان جامعبه نشبود.

 13در قانون مدن  موارد متعددی حق مالکیت را مورد حمایت قرار داد  انبد. از جملبه مباد  .حمایت قرار داد  است

ار مالک  نسبت به مایملک خود حبق ارگونبه اصبرف و انتفبا  دارد، »؛3۰که مالکیت )اعم از عین یا منفعت( ماد  

مباد  « رد مگر ببه حکبم قبانون.نم  اوان بیرون ک» ایچ مال  را از اصرف صاح  آ» ؛37ماد ...« مگر در مواردی که 

قبانون مبدن  نیبز کبه  33و مباد « اصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.»؛35

اراباط مستقیم با بحث ما دارد زیرا که امانطور که در سطح شهر ملحوظ م  باشد و سیما و منظر شهر نیبز گویبای 

که اابلواای ابلیغاا  در بام ساختمانهای شهر خودنمای  مب  کننبد و مبالکین از  این امر است ، گاااً دید  م  شود

خدمار و ار نو  فعالیت  برای اطال  رسبان  شبهروندان اسبتفاد  مب  ساختمان خود برای ابلیغار کاال وپشت بام 

به این قانون  رجبو  کبرد.  بنابراین بررس  این امر که آیا مالکین چنین  حق  را دارا استند این را م  طلبد که ،کنند

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است  اا ابر کجبا بباال رود وامچنبین » ماد  مذکور مقرر م  دارد ؛

زیر زمین بالجمله ، مالک  حق ارگونه اصرف در اوا و فبراز گبرفتن دارد مگبر آنچبه را کبه قبانون اسبتثناء کبرد  

ا م  اواند در فضای ملک خود اصرف کند بلکه حق دارد مانع از اصبرف دیگبران بنابراین مالک زمین ، نه انه«باشد.

نیز بشود .لذا قانون مدن  مجوز برای اصرف در فضای زمین ) ملک یا ساختمان ( را به ببه مبالکین آنهبا ببه لحباظ 

مبالکین بتواننبد در  ابعیت  که بر متعلقار مال خود دارند، به آنها داد  است و امین امر نیز مجوز آن مب  باشبد کبه

 فضای باال ساختمانهای خویش اابلو ابلیغاا  ایجاد کنند و اصرف در آن بنمایند .



 

 

قانونگذار به سمت  میرود که قوای حباکمیت  را ببه لحباظ  و این قوانین عام را اخصیص میزنند اما قوانین ومقرراا ،

 حفظ منفعت عموم  بر مالکیت فردی مسلط نماید. 

 تسلیط در مقررات خاصنقش قاعده ب( 

در وضع مقررار مربوط به جمع حقوق مالکین خصوص  و حقوق عموم ،  قانونگذار به این قاعد  عنایت زیبادی 

 ۴نداشته است .البته باید اینچنین بیان کرد که به اصریح عنایت خاص  نشد  است زیرا که از مفهوم مخبالف ابصبر  

قبانون مبذکورنیز  31وم  شهرداری و در مالکیت اوست و مطابق ببا مباد  قانون شهرداری معابراز اموال عم 3۴ماد  

نوشتن ار مطلب  یا الصاق ار نوشته و آگه  بر روی دیواراای شهر که مخالف مقررار انجمن شهر باشبد ممنبو  

قانون اشکیل وظایف شورااا ، که اصوی  مقررار الزم جهبت نوشبتن ابر نبو   17ماد   15است و امچنین بند 

  و یا الصاق ار نو  نوشته و آگه  و اابلو بر روی دیواراای شهر را بر عهد  شورای اسبالم  شبهر قبرار داد  مطل

با اوجه به اینکه در ایج کدام از مستندار فوق ایچ گونه اشار  ای نشد  است که شهرداری بر فضای  ، بنابرایناست

 به نظر میرسبدشخاص وجود دارد مالکیت دارد، میتوان اابلواای ابلیغاا  که در فضای مالکیت خصوص  ا ،ابلیغاا 

که اوالً : شهرداری به فضای اابلو ابلیغاا  مالکیت دارد که در معابر و سطح شهر باشد ) جزء اموال عمبوم  شبهر ( 

د شبد  در اابلوی ابلیغاا  ایجبا،ثانیاً : بر فضای ابلیغاا    قانون شهرداری 31و ماد   3۴ماد   ۴مستنبط از ماد  ابصر  

 فضای مالکیت خصوص  اشخاص ) اعم از حقیق  و حقوق  ( ایچگونه مالکیت واسلط  نمیتواند داشته باشد.

بنابراین با وجود چنین مستنداا  در قوانین خاص مربوطه، مبد نظبر قانونگبذار جبزء عنایبت و احتبرام ببه حقبوق 

موارد اشار  شد  از  قوانین مزببور صبرفا مب   اشخاص بر اموال خود و جزء اوجه به قاعد  اسلیط نبود  است لکن

اوان ادعا نمود که مقنن ما در وضع مقررار ، به طور ایر مستقیم به قاعد  اسلیط و سلطه و اقتدار مالکین اشبخاص 

 نسبت به اموالشان اوجه داشته است .

 مبحث سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی

ود دارد که موجبت اضبعیف حقبوق مبالکین خصوصب  را فبراام مب  آورد و با این امه محدودیت اای  ام وج

 اموار  نیز این محدودیتها با پیشرفت بشر و قوای حاکمیت  بیشتر میگردد.

 بند نخست: رفع تعارض اصل تسلیط و قاعده ال ضرر در قوانین

ست که کبه امبوار  االذکر قفویک  از این محدویتهای وارد  بر حق مالکین خصوص ، وجود قواعد فقه  

 .مبنای ااخاذ قانونگذار بود  است ومستند به آن قواعد نیبز حقبوق مبالکین خصوصب  را محبدود مینمایبد

ئله موج  مناقشار فبراوان رجحان یک  از این دو قاعد  بر دیگری بدین سادگ  پذیرفتن  نیست و این مس

ارجیح قاعد  الضرر بر قاعد  اسبلیط  که در قانون مدن  ضمن اینکه گرایش بیشتر به سمت و سویگردید  



 

 

است ، ول  این رجحان مطلق نبود  و در مواردی اعمال و اجرای قاعد  الضرر نیز با اعدیل مواجه اسبت و 

 نوع  سازش را به عنوان رااکار اندیشید  اند . 

» ان ماد  آمد  کبه؛ق.م مالک را مجاز به ار قسم اصرف در ملک خود م  داند )اصل اسلیط( و در ذیل ام 3۰ماد   

که قسمت دوم برداشت  از رجحبان قاعبد  الضبرر اسبت از مجبرای .« مگر در مواردی که قانون استثناء کرد  باشد 

، 771،773،7131،313،137،333مبتن  بر ابرجیح قاعبد  الضبرر اسبت و مبواد  737،731،733قانون. امچنین مواد 

قبانون گبذار در مبواردی کبه قبانون مبذکور  731در مباد  امباند، نیز بر چنین مبنای  ااسیس گردید  ا 53۴ال   531

اصرف و اسلیط به قدر متعارف یا برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد ، قاعد  اسبلیط را ببر قاعبد  الضبرر مقبدم 

 (57، ۶۶: 733۴کااوزیان ) داشته است.

اصرف به قدر متعارف باشد :منظور از اصرفاا  که به نحو متعارف باشد یعن   عبرف ایبن نبو  اصبرفار  را  – 1

بنابراین وقت  کس  مالک فضای ابلیغاا  است موجبار انتفبا  معمبول  و جزء لوازم حق  مالکیت م  داند. معمول 

ین نو  اصرفار ضرر به حساب م  آیبد. ببه از این مال برای او از ار جهت فراام است . پس محروم کردن او از ا

یقین که نظم و زیبای  شهر و یا منافع عموم  از اصرف مالک ضرر م  ببیند اما باید به نوع  باشد که  نه ممنوعیبت 

اصرف  مالک باعث محرومیت او از منفعت  باشد ونه حق ار گونه اصرف  را داشته باشد. بدین صورر کبه مالبک 

فضای مالکیت خویش میتواند اابلوی ابلیغاا  را احداث نماید که بر اسباس ضبوابط شبهرداری  اابلوی ابلیغاا  در

مطابق ضوابط باشد اینگونبه اصبرفار ابر چنبد 3باشد به عنوان مثال به لحاظ شکل و انداز  و حفظ مقررار ایمن 

  ببر ضبرر ببر زیببای  و برای رفع حاجت مالک نیز باشد اگر این مقررار رعایت نگردد ، ممنو  است زیبرا عبالو

سیمای شهر که ممکن است باعث زیان و ایجاد ضرر برای عابران در معابر و یا ملک مجاوری کبه ابابلوی ابلیغباا  

بنابراین با رعایت حدود متعارف ابم متصبرف ملبک خبویش میباشبد و از .در مجاورر آن نص  شد  است باشد 

 ..نافع عموم  اضرری وارد نم  شودمنافع مالکیتش بهر  مند میگردد وام به نظم و م

برای رفع حاجت یا ضرر از مالک باشد : در اشخیص نیاز مالک در ایجباد فضبای ابلیغبار و نصب  ابابلو  – 2

ست که ابلیغ کنند  خدمار کاال یبا ا ابلیغاا  نیز مناط اعتبار، نظرعرف است بنایراین ادف از اابلوی ابلیغاا  آن

اجاری م  باشد بنابراین چنین اابلوی ابلیغاا  مورد نیازاست و رفع حاجت از مالک سازند  کاال یا یک محصول 

بدین نحو که نبور   و آن ام با نورپردازی نا مناس ، مینماید حال اگر فردی در ملک خودش یک اابلوی ابلیغاا

ل و احتمبال خیرگب  ساطع از اابلو ابلیغاا  وی عالو  بر ایجاد مزاحمت برای ااال  آن محل و امسایگان مقابب
                                                           

به عنوان مثال در مبحث بیستم مقررار مل  ساختمان در بیان ضوابط کل  نص  انوا  اابلواا مقرر داشته است که : نو  مصالح  -3

امچنین استفاد  از مصالح ایر قابل احتراق چون اابلواا و پایه اای نگهدارند  آن باید با دوام و مقاوم باشد و پوسید  و خراب نشود و 

چوب ، کااذ و پالستیک اای قابل اشتعال سریع در اابلواای دارای ادوار الکتریک  ممنو  است. ر. ک. دفتر ادوین و ارویج مقررار 

 7۴، نشر اوسعه ایران ، ص ، مبحث بیستم ، عالئم و اابلواا مل  ساختمان



 

 

رانندگان وسایل نقلیه در آن خیابان و اوجه بیشتر از حد عابران را نیز به دنبال دارد  و به طور قطع اباثیر مخبرب 

بر سیمای شهری احداث نماید آیا ادف وی رفع حاجت یا عدم ضرر به خویش با ابلیغ است و یا کسب  سبود  

شد چگونه اابلوی  م  اواند در جهت رفع حاجت باشبد در عبین بیشتر؟ از افاور دو مثال فوق متوجه خواایم 

حال  که ضرری نیز وارد نیاورد، چه ضرر وارد  بر سیمای شهری باشد و چه مزاحمت برای سبایر شبهروندان و 

امسایگان مالک باشد .البته صدور مجوز اوسط شهرداری با اخذ عوارت نیز موجبار این اعمبال را نیبز فبراام 

 م  آورد .

 انعقاد قراردادهاونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از ند دوم: استثنائات قانب

قانون مدن  که به اصل اسلیط معروف گردید  ار مالک م  اواند ارگونه اصرف در مال خود  3۰گرچه مطابق ماد  

حبدود شبود . بکند ، ول  گاا  منابع اجتماع  اقتضاء م  کند که مالکیت فردی و سلطه مطلق مالک بر ملک خود م

در قبوانین اسبت،این محدودیت اا که معموال در راستای انظیم امور جامعه و حفظ نظم و بنبا ببه مسبائل عمبوم  

ت مقابل یگدیکر قرار دارند یک  نفع عموم  و دیگری منفعبت خصوصب . فع. در ار جامعه دو منمتعددی آمد  اند

مقام رفع اعارت بایست  مقام عموم  را به این دلیبل کبه  این دو منفعت االبا با یکدیگر در اعارت استند ول  در»

مطلق به کلیه افراد و اابا  کشور است بر منافع خصوص  که متعلق حق افراد و گرو  اای خاص مب  باشبد مبرجح 

استثنائاا  که براصل اسلیط وارد م  آید االبا در امین راستا )رجحان نفع و مصلحت لذا  (37: 7313انصاری، )«شمرد

عموم  بر نفع و مصلحت خصوص ( است . شاید بتوان گفت امین محدودیت اا که موج  نظم و رعایت حقوق 

در موضو  ما نیزعالو  بر اصرف  .دیگران م  گردد ، حت  برای مالک  که مالکیتش محدود م  شود نیز سودمند است

اشار  و  بر قوانین ومقررار خاص  که قانون مدن  که موج  اضرر به قدر متعارف شود و عال 731مالک طبق ماد  

م  اواند بر حق مالکیت ، محدودیت  ایجاد نماید، قرارداد است . مالک اختیبار دارد طببق  مهمترین موردی که شد،

قرارداد با اشخاص دیگر ، اختیارار خود بکااد که این قرداداا محدود به نو  و مواردی خاص نیست، ممکن است 

منعقد گردد یبا مطبابق مباد   (7۶3، 7۶1:  733۴)کااوزیان، شد مانند  ) اجار  یا ایجاد حق انتفا (در قال  عقود معین با

بر مبنای اصل آزادی قرارداداا با مفاد اوافق  ف  مابین طرفین که این اصل نیز به مفهوم BOT ۶ق .م و قرارداداای 7۰

اراد  طرفین را در چهار چوب عدم مخالفت با قوانین  نامحدود بودن آزادی اراد  طرفین نیست، بلکه قانون گذار اوافق

امری و نظم عموم  و اخالق حسنه به رسمیت شناخته اسبت و اراد  طبرفین قراردادابا نیبز ممکبن اسبت کبه ببا 

                                                           

۶- BOT (Build-Operate-Transfer  روش ساخت )– به قرارداداای  گفته م  شود که در آن  که واگذاری –بهر  برداری

نمود ، مدر محدودی از پروژ  اجرا شد ، منتفع  ل (به لحاظ ما)شرکت یا شرکتهای  در قبال امتیازاا ، اقدام به اجرای پروژ  اای سنگین

لیت کامل را داشته باشد، بال عوت به طرف دیگر که عموما دولتها یا گردید  و سپس پروژ  یعن  مستحدثار را به طوریکه امکان فعا

 انتقال م  داند. ،شرکتهای وابسته به دولت م  باشند



 

 

های  مواجه شود به این معنا که طرفین مکلف استند در انظیم و انعقاد قرارداد میان خود، قوانین و مقبررار محدودیت

که قانون گذار وضع کرد  است رعایت کنند و در صورر عدم رعایت آنها قرارداد باطل خوااد بود) ماننبد امری را 

 قبانون مبدن ( 73۰مقررار مربوط به شرایط عموم  قرارداداا و شرایط اساس  صبحت معاملبه  منبدر  در مباد  

در مناسبار جامعه کنون ، در قرارداداای  که یک طرف آن دولت و موسسار عموم  استند،  ( ۴۶:  731۴)صاحب ، 

باشد، لذا اینگونه قرارداداا دارای شرایط   مرجع عموم )شهرداری(در صورا  که قرارداد در جهت اعمال حاکمیت 

 ..متفاور از قرارداداای بین اشخاص خصوص  م  باشند

 شهرداری بر تابلوهای تبلیغاتی چگونگی اعمال حاکمیتفصل دوم: 

اراد  عموم  است که این اراد  از طریق حکومت و اری یک شخصیت حقوق عموم  م  باشد که منوط به شهرد

و این سازمان یا نهاد عموم  را دارای حق و اکلیف  (33و 31: 733۰)نوروزی، نهاداای حکومت  متجل  شد  است 

قانون شهرداری معابراز اموال عموم  شهرداری و در مالکیت اوست و  3۴ماد   ۴بر اساس ابصر   نمود  است.

نیز نوشتن ار مطلب  یا الصاق ار نوشته و آگه  بر روی دیواراای شهر که مخالف  قانون مذکور 31مطابق با ماد  

 قانون اشکیل وظایف شورااا ، اصوی  مقررار الزم 17ماد   15مقررار انجمن شهر باشد ممنو  است و بند 

شورای جهت نوشتن ار نو  مطل  و یا الصاق ار نو  نوشته و آگه  و اابلو بر روی دیواراای شهر را بر عهد  

اسالم  شهر قرار داد  است بنابراین قانونگذار در پ  حاکمیت شهرداری بر حفظ نظم وزیبای  شهر میباشد و 

قانونگذار ایچ گونه اشار  ای نداشته که اما حاکمیت شهرداری جهت نص  اابلواا در معابر عموم  بال مناز  است 

نیز حاکمیت دارد لذا م  اوان نتیجه گرفت در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد شهرداری بر اابلواای ابلیغاا  که

که اوالً: شهرداری به فضای اابلو ابلیغاا  مالکیت  وبه ابع آن حاکمیت دارد که در معابر و سطح شهر باشد ) جزء 

اابلوی ،قانون شهرداری( ثانیًا : بر فضای ابلیغاا   31و ماد   3۴ماد   ۴موم  شهر مستنبط از ماد  ابصر  اموال ع

ابلیغاا  ایجاد شد  در فضای مالکیت خصوص  اشخاص ) اعم از حقیق  و حقوق ( ایچگونه حاکمیت  

ک خصوص  اشخاص، آن نیست که منظور ازحاکمیت نداشتن شهرداری بر اابلواای ابلیغاا  واقع در امال.اماندارد

ماد   11آنان بتوانند بدون ایچ ضابطه ای اقدام به نص  اابلو ابلیغاا  در محدود  ملک خود بنماید . زیرا که بند 

 .قانون شهرداری ار گونه اقدام  را در حفظ و زیبای  شهر از وظایف شهرداری م  داند 55

و بررس  موارد استنادی  اخذ عوارت یا عدم امکان امکان در جهت اعمال حاکمیت شهرداری از طریق بررس 

 برد.اختیارار شهرداری پ  به حدود  میتوان شهرداری در جمع آوری اابلواا

 

 



 

 

 ( امکان یا عدم امکان اخذ عوارض:مبحث اول

 :به سه دسته م  اوان اقسیم کرداز حیث محل نص  و حقوق  که بر آن بار میشود اابلواای ابلیغاا  را 

قانون  3۴ماد   ۴) موضو  ابصر   اابلواای ابلیغاا  که در سطح شهر و در حوز  مالکیت شهرداری قرار دارد.الف( 

اابلواای ابلیغاا  که در فضای   (   اابلواای ابلیغاا  که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد(  ب شهرداری(

اابلواای  که انها  میشوند به اقسیمنیز اابلواای که این عموم  شهر ول  متصل به ملک شخص  اشخاص م  باشد

 معرف فعالیت مکان اولیدی یا خدماا  مربوط استند و اابلواای  که معرف و مبلغ کاال یا خدماا  م  باشند.

عوارض  که برای اابلواای ابلیغاا   ،در مورد اخذ عوارت از اابلواای ابلیغاا  مقررار مختلف  وضع شد  است

در زمینه وضع عوارت محل  است یا به استناد ” مالیار بر ارزش افزود “قانون  5۰یا به استناد ماد   اعیین م  شود

اشکیالر، وظایف و انتخابار شورااای اسالم  کشور و اننخاب شهرداران )مصوب “قانون  17ماد   1۴بند 

 سط شهرداری وسازمانهایدرزمینه نرخ خدمار ارائه شد  او ( 11/3/733۴و7331 و اصالحار مصوب 7/3/7315

 نامه مال  و معامالر شهرداریها است.وابسته به آن با رعایت آیین

 :فوق م  اوان گفت با اوجه به اقسیم بندی

 ۴ابصر   بر مبنایاست اابلواای ابلیغاا  که در سطح شهر و در حوز  مالکیت شهرداری اخذ عوارت از الف( 

 55ماد   11مبتن  بر بند  که معرف و مبلغ کاال یا خدماا  م  باشند ابلیغاا و اابلواای  قانون شهرداری 3۴ماد  

  .میباشدقانون  قانون شهرداری 

 اابلواای که در فضای عموم  شهر ول  متصل به ملک شخص  اشخاص م  باشداخذ ار نو  عوارض  از  (ب

ه ادف از آنها صرف ابلیغ نمیباشد ک،به لحاظ آنانها معرف فعالیت مکان اولیدی یا خدماا  مربوط استندلکن 

مبین معرف  محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن ابلیغاا  در زمینه ارائه خدمار مربوط و

با اوجه .ای آن باشدباشد اا ذیحق به دریافت بهنیست و اصوالً شهرداری در خصوص مورد ارائه کنند  خدمت  نم 

از دیوان عدالت اداری در مورد مصوبار شورااای اسالم  شهرستان اای اهران )رأی به آراء مختلف صادر  

ایأر عموم  دیوان عدالت  1۶7شمار   ایئت عموم  دیوان عدالت اداری(، گرگان )رأی ۶۰1و  ۶۰۴شمار  

فاقد  (17/5/31مورخ  3۴1و اراک)رای شمار   ایأر عموم  دیوان عدالت اداری( 117اداری(  مشهد )رأی شمار  

  .وجاات قانون  است

با اوجه به قاعد  اسلیط و  اابلواای ابلیغاا  که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارددر مورد اخذ عوارت از  ج(

قانون  17ماد   1۴و  15بند به  ستندم اینکهوقانون شهرداری  31، ماد   3۴ماد   ۴نیز مستفاد از مفهوم مخالف ابصر  

مجوزی در این خصوص صادر نشد   انتخابار شورااای اسالم  کشور و اننخاب شهرداراناشکیالر، وظایف و “



 

 

اابلوی ابلیغاا  ایجاد شد  در فضای مالکیت خصوص  اشخاص ایچگونه مالکیت بر فضای  شهرداری ،است

ا  شهرداری خدما در نص  اابلواای ابلیغاا  در ملک شخصِ  اشخاص،امچنین  واسلط  نمیتواند داشته باشد،

عدم  بر اصل و ستمنوط به اصوی  قانون در این زمینه ا اخذ عوارتو  دریافت نماید عوارت کهارائه نم  داد 

 .باشدمبنای قانون   وجاات و فاقد  ابلیغاا اابلواای اخذ عوارت از این دسته به نظر میرسد لذا،میباشد اعهد

 :تبلیغاتیجمع آوری تابلوهای در  شهرداری مواد استنادی(مبحث دوم

بلکه منظور از  امالک شخص  افراد محل ایر مجاز الق  نم  شوداست که قانون شهرداری  55ماد   11بند ( 7

محل ایر مجاز در بند فوق به محل اای  اطالق م  شود که در محدود  مالکیت شهرداری ول  خار  از اابلواای 

اما بنابر اکلیف قانونگذار در جهت حفظ نظم و  ویژ  ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داد  است.

 زیبای  شهر، میتواند از نص   ار نو  اابلواای  که مخالف ضوابط شهرداری باشد جلوگیری به عمل آورد.

منصرف به اقداماا  است که  55در ماد  « ارگونه اقداماا  »قانون شهرداری : اطالق عبارر  3۴ماد   ۴ابصر   (1

به استنادآن وارد ملک اشخاص شود و    مالکیت شهری خود انجام م  داد. بنابراین نم  اواندشهرداری در محدود

و زیبای  شهر لطمه  نظمط به جای  است که ابلیغار انجام شد  به ومرباابلواای آنان را جمع آوری کند. امچنین 

 یبای شهری استبا اخذ عوارتکه بر خالف نظم وز بزند در حال  که مشااد  م  شود شهرداری در موارد مشابه

 باشد. م رت بر خالف ضوابط قانون در حال  که اخذ عوا،را م  داد اجاز  ابلیغار

  این ماد  مربوط به دیوار نویس  است و ضمانت اجرای وموضکه  است قانون شهرداری 31ماد  مستند دیگر( 3

آن نیز در انتهای ماد  مشخص شد  است بنابراین نم  اواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری 

 قرار بگیرد.  ابلیغاااابلواای 

 نتیجه گیری و پیشنهادار:

مقنن درمقررار عموم  ، احت ااثیر  اوالً: رسد در خصوص مبان  مالکیت اشخاص در اابلواای ابلیغاا  به نظر می

قانون مدن  ، اعمال حقوق مالک را به صورر  731قانون اساس  و ماد   ۶۰قاعد  فقه  الضرر و مستند به اصل 

متعارف و رفع ضرر از طرفین میداند و براین مبنا مالک اابلوی ابلیغاا  در فضای مالکیت خویش میتواند اابلوی 

احداث نماید که بر اساس ضوابط شهرداری باشد و ضرری به زیبای  شهر وارد نیاورد وام اصرف در ابلیغاا  را 

ملک وی محسوب میشود و موج  عدم ضرر وی میگردد)وی را از منفعت محقق الحصول  باز ندارد (. بنابراین 

عد  ال ضرر از نو  نف  ضرر ورود ضرر به ار دو طرف را باید با قاعد  ال ضرر نف  نمود در قوانین خاص نیز قا

قانون مذکور،  55ماد   11قانون شهرداری وامچنین در بند  3۴ماد   ۴عموم  است، زیرا که بر مبنای ابصر  

شهرداری عالو  بر آن که مالک عموم  معابر سطح شهر م  باشد مقررار خاص برای نص  اابلواا و الصاق آنها نیز 



 

 

ارد . پس مالک خصوص  اگر در ملک خود بخوااد فضای ابلیغاا  ایجاد کند و به لحاظ حفظ زیبای  شهر بر عهد  د

اابلوی  نص  بکند  م  بایست مقررار خاص شهرداری را که وضع شد  است رعایت کند و نیاز به اخذ مجوز از 

عموم مالک نظر  قانون شهرداری را دارد .پس با اوجه به قاعد  ال ضرر در واقع نف  ضرر به 31آن نهاد بر اساس ماد  

با اوجه به قاعد  اسلیط ، مبنای مالکیت اشخاص در اابلواای ابلیغاا  در واقع امان ثانیا: قانونگذار بود  است.

قانون اساس  ودر قانون مدن  موارد متعددی حق ۶۰و  ۶۶،  11در اصول که جایگا  حق مالکیت خصوص  است 

و  35، 35،  37، 3۰که مالکیت )اعم از عین یا منفعت( ومواد 13ماد  مالکیت را مورد حمایت قرار داد  اند، از جمله 

قانون مذکور نیز که اراباط مستقیم با بحث ما در برابر حفظ منافع عموم  ) سیما و منظر شهر( دارد و مجوز  33ماد 

لقار مال خود دارند، برای اصرف در فضای زمین ) ملک یا ساختمان ( را به به مالکین آنها به لحاظ ابعیت  که بر متع

ونیزدر مقررار خاص مستفاد از در فضای باال ساختمانهای میباشد داد  است و امین امر نیز مجوز ایجاد اابلو ابلیغاا 

قانون اشکیل وظایف شورااا میتوان به  17ماد   15قانون شهرداری  و بند  31، ماد   3۴ماد   ۴مفهوم مخالف ابصر  

هرداری به فضای اابلو ابلیغاا  مالکیت دارد که در معابر و سطح شهر ) جزء اموال این نتیجه دست یافت که ش

عموم  شهر (  باشدو بر فضای اابلوی ابلیغاا  ایجاد شد  در فضای مالکیت خصوص  اشخاص ایچگونه مالکیت 

  میرود که قوای واسلط  نمیتواند داشته باشد،لکن قانونگذار در جهت اعارت اصل اسلیط و قاعد  ال ضرر به سمت

قانون مدن  در باب  731حاکمیت  را به لحاظ حفظ منفعت عموم  بر مالکیت فردی مسلط نماید لذا مستفاد از  ماد  

عدم اضرر به حقوق سایر شهروندان،عابرین و یا منافع عموم  و سیمای شهری میتوان این طور مالک و الهام گرفت 

یش ) به لحاظ ایجاد فضای اابلو ابلیغاا  ( اصرف  کند که مستلزم ضرر که ، ایچ کس نم  اواند در فضای ملک خو

به منافع عموم  و سیمای شهری شود مگر اصرف به صورا  باشد که متعارف بود  و برای رفع حاجت مالک باشد ، 

که بر اساس بدین صورر که مالک اابلوی ابلیغاا  در فضای مالکیت خویش میتواند اابلوی ابلیغاا  را احداث نماید 

ضوابط شهرداری باشد که ام متصرف ملک خویش  وموج  رفع حاجت یا ضرر از وی باشد و از منافع مالکیتش 

ام به نظم و منافع عموم  اضرری وارد نشود.از مهمترین موارد دیگری که م  اواند بر حق  مند میگردد وبهر 

 انعقاد قرارداد است .نماید،بلیغاا ، محدودیت  ایجاد مالکیت افراد در فضای اابلوی ا

شهرداری از طریق امکان اخذ  میتوان گفت که اعمال حاکمیت شهرداری برفضای اابلوابلیغاا  در خصوص

قانون  3۴ماد   ۴ابصر   است بر مبنایاز اابلواای ابلیغاا  که در سطح شهر و در حوز  مالکیت شهرداری  عوارت

قانون شهرداری  55ماد   11مبتن  بر بند  مبلغ کاال یا خدماا  م  باشندو اابلواای ابلیغاا  که معرف و  شهرداری

  که در فضای عموم  شهر یاابلواا میتواند اقدام به جمع آوری این دسته از اابلواای ابلیغاا  بنماید اماقانون  

،به استندانها معرف فعالیت مکان اولیدی یا خدماا  مربوط لکن ول  متصل به ملک شخص  اشخاص م  باشد 

با اوجه به ، باشدارائه کنند  خدمت  نم  نیز در این امرشهرداری لحاظ آنکه ادف از آنها صرف ابلیغ نمیباشد  و

اخذ عوارت فاقد وجاات قانون  است و اقدام  نسبت به جمع آوری  آراء مختلف صادر  از دیوان عدالت اداری



 

 

قانون شهرداری، شهرداری بنابر اکلیف قانونگذار در  55ماد   11بند لکن مستند به این دسته از اابلواا نمیتوان نمود 

جهت حفظ نظم و زیبای  شهر، میتواند از نص  اابلواای  که مخالف ضوابط شهرداری باشد جلوگیری به عمل 

ستفاد با اوجه به قاعد  اسلیط و م در مورد اابلواای ابلیغاا  که در ملک متعلق به اشخاص قرار داردامچنین آورد.

اشکیالر، “قانون  17ماد   1۴و  15بند  در قانون شهرداری واینکه 31، ماد   3۴ماد   ۴از مفهوم مخالف ابصر  

شهرداری  ،وظایف و انتخابار شورااای اسالم  کشور و اننخاب شهرداران مجوزی در این خصوص صادر نشد  

شخاص ایچگونه مالکیت واسلط  نمیتواند بر فضای اابلوی ابلیغاا  ایجاد شد  در فضای مالکیت خصوص  ا

و جمع آوری  اخذ عوارت لذا به نظر میرسد منوط به اصوی  قانون در این زمینه است اخذ عوارت داشته باشد،

قانون  55ماد   11بند  به استناد باز ام لکن باشدمبنای قانون   وجاات و فاقد نیز  ابلیغاا اابلواایاز  این دسته

میتواند از نص  اابلواای  که  ،و زیبای  شهر نظم حفظجهت در بنابر اکلیف قانونگذار  شهرداری، شهرداری

 مخالف ضوابط شهرداری باشد جلوگیری به عمل آورد.
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