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 چکيده
 اقتصادی، سطوح در وظایف این که است شده بینی پیش وظایفی شهری حوزه در شهردار برای

 این اعمال راستای در است ممکن که باشد می  ...و مالی های مدیریت برنامه ریزی راهبردی،

 صورت شوند که در جرم مرتکب ها شهرداری مستخدمین دیگر یا و جرایم شود مرتکب اختیارات

 وجه اخذ عمومی، اموال در غیرقانونی تصرف جمله از هایی انگاری جرم مختلف، قوانین اول،

 از خارج اراضی ورود به توافق همچون(مودیان و بین شهرداری توافقات حوزه در جرایم غیرقانونی،

 را ... و کاربری ییرتغ خواری، زمین ،) مازاد اعطای تراکم به توافق و قانونی محدوده به محدوده

 مذکور مصادیق و موارد از هریک در جمعی انفرادی یا صورت به شهردار چنانچه که اند داده صورت

 اداری سیستم خارج یا شورای اسالمی شهر و مصوبات چارچوب در نظر اعمال با و داشته مدخلیت

 مساله، دوم درصورت  .گرفت خواهند قرار کیفری تعقیب مسیر در نماید، معاونت یا و مشارکت

 و مقصر شخص حقوقی عنوان به ها شهرداری که شود می مطرح غیر فعل از ناشی کیفری مسئولیت

 مدیران و یا و خود وظایف اجرای در شهردار کلی طور به باشند.  می کیفری مسئولیت دارای

 قوانین اساسبر که شوند مرتکب جرایمی است ممکن خود، اختیارات از سوءاستفاده با آن کارکنان

 اجرای چون هایی عرصه در که اقداماتی .شود  آنان برای کیفری مسئولیت موجب مختلف ومقررات

 ابنیه و اراضی قانونی تملک به اقدام و بناها معابر، بر مالکیت از ناشی های مسئولیت ومقررات قوانین

مقاله به برخی از باشد که در این  شهرداری یا شهردار برای مسئولیت موجب ممکن است ...و

مهمترین آنها اشاره گردیده و راهکارهایی برای کاهش زمینه های بروز این جرایم و شیوه هایی 

 برای مقابله با آن را مطرح خواهیم نمود.

 
 

 شهرداری ،شهرسازی ، جرایم ،شهردار ، جرایم شهردار :يديکل واژگان
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 مقدمه

 غیرانتفاعی و عمومی محلی، مدنی، نهادهای عنوان به ها شهرداری و شود می تر گسترده روز روزبه جهان در ها شهرداری وظایف            

 محلی نهادهای به است داشته قرار ها دوش دولت بر تاکنون که وظایفی بخش مهمی از ترتیب. بدین گیرند می هعهد بر را بیشتری وظایف

 در بیشتری نقشو توامان با آن  دهند افزایش را خود وظایف گستره تا اند کوشیده، توسعه حال در کشورهای های شهرداری. شود می واگذار

 به اغلب کشورها، این حکومتی و اداری نظام پیشینه اما شوند مطرح دولت از مستقل محلی مؤسسات نعنوا به و گیرند عهده بر خدمات ارائه

 دولتی نهاد عنوان به شهرداری به شهروندان نگرش نوع است.  پذیر امکان تر طوالنی زمان در و سختی به تحوالت ایجاد که است ای گونه

 (1)گردد می محسوب نهاد این تقویت جهت در مهمی مانع

 برنامه ریزی اقتصادی، سطوح در وظایف این که است شده بینی پیش وظایفیبعنوان مدیر ارشد شهرداری   شهری حوزه در شهردار برای

 مستخدمین یا و شود جرایم اختیارات مرتکب این اعمال راستای در است ممکن که باشد، می ... و مالی های مدیریت ردی،راهب های

 ممکن خود، اختیارات از استفادهء سو با آن کارکنان و مدیران یا و خود وظایف اجرای در شهردار کلی طور به .شوند جرم مرتکب ها شهرداری

 چون هایی عرصه در که اقداماتی آنان شود.  برای کیفری مسئولیت موجب مختلف مقررات و قوانین براساس که شوند مرتکب جرایمی است

 موجب است ممکن  ...و ابنیه و اراضی قانونی تملک به اقدام و بناها معابر، بر مالکیت از ناشی یها مسئولیت مقررات و قوانین اجرای

 وجه اخذ عمومی، اموال در قانونی غیر تصرف جمله از هایی انگاری جرم مختلفی قوانین .(2)شهرداری باشد یا شهردار برای مسئولیت

 اراضی ورود به توافق اراضی، افراز و تفکیک و کاربری تغییر به توافق همچون(ودیانم و شهرداری بین توافقات حوزه در جرایم غیرقانونی،

 هریک در جمعی یا انفرادی صورت به شهردار چنانچه که اند داده صورت را د(مازا تراکم اعطای به توافق و قانونی محدوده به محدوده از خارج

 در نماید معاونت یا و مشارکت اداری سیستم خارج یا و شورا مصوبات چارچوب در نظر اعمال با و داشته مدخلیت مذکور مصادیق و موارد از

 نظام در حقوقی شخص کیفری مسئولیت پذیرش باب از ها شهرداری رسد می نظر به همچنین  گرفت. خواهد قرار کیفری تعقیب مسیر

 دارای شوند، جرمی موجب اگر خود اختیارات و وظایف الاعم راستای در غیر عمل از ناشی کیفری مسئولیت باب از همچنین و ایران حقوقی

 (3).باشند می کیفری مسئولیت

 

 تحقيق انجام ضرورت و اهميت-2
اگر کمی بر قوانین حاکمه بر جوامع شهری خود کنکاشی بنمائیم متوجه خواهیم شد که همانا شهرداری ها بعنوان مدیران ارشد شهری 

آیندهای شهری داشته که به تبع آن حساسیتهای خاص خود را نیز در حوزه جرایم احتمالی بدنبال نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی در فر

 :ها را ذیال اشاره مینمائیم شهرداری اداره وظایف اهمّ ها، شهرداری قانون 11 ماده طبقدارد ابتدا 

 شده قوانین وضع حدود در معابر توسعه و آب مجاری و عمومی های باغ ها، میدان و ها کوچه و ها خیابان احداث .1

 و روشنائی آب تأمین و قنوات و فاضالب و ها آب مجاری و عمومی  )نهرها( انهار و معابر نگاهداری تنظیف، .2

 شورای شهر تصویب از پس ها آن اجرای و ساختمانی های برنامه پیشنهاد تنظیم و بودجه تنظیم و برآورد .3

 ها آن انتظام در مراقبت و مواتا حمل وسایل تهیه و گورستان و غسالخانه ایجاد .4

 عمومی بهداشتی های سرویس و ها پارک مثل عمومی نیاز مورد بناهای احداث .5

 وران پیشه و اصناف برای کسب پروانه صدور .6

 شود می ساخته شهر سطح در که هایی ساختمان برای ساخت پروانه صدور .7

 شهر عوارض تغییر یا برقراری پیشنهاد .8

 عمومی معابر و ها کوچه کردن تآسفال و ، عمران ساختمان .9

حال با توجه به این همه نقش و وظایف مهم و حیاتی اهمیت نگاه فزون تر به مدیران ارشد و میانی این سازمان غیرانتفاعی مهم 

داده  با حوزه کاربری وسیع بیش از گذشته هویدا میباشد علی الخصوص تخلفاتی که ممکن اسدر صورت عدم انجام صحیح وظایف مذکور رخ

و شخصیت حقیقیو حقوقی شهرداران را تحت الشعاع قرار دهد لذا با توجه به شرح مضامین ذکر شده برآن شدیم تا بخش کوچکی از جرایم 

 .احتمالی شهرداران را به تفصیل بررسی نمائیم
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 اطالعات تحليل و تجزیه و گردآوري روش-3

 های سایت و مقاالت نامه ها، پایان کتب، به مراجعه با که صورت این به. باشد یم و میدانیای کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری روش

 پرداخته مقاله نگارش به شده آوری جمع مطالب تحلیل سپس با و پرداخته ها آن از برداری فیش به رو، پیش مساله خصوص در علمی معتبر

آنها و شخص شهرداران مصاحبه شده و از نتایج آنها مقاله حاضر  شده و توامان با آن نیز از شهرداری های مختلف و کارشناسان حقوقی

 .باشد می کیفی صورت به تحلیل اطالعات و تجزیه روش همچنینتنظیم شده است. 

 مبانی نظري -4

 شهر-4-1
 با مکانی شهر،  :کند می چنین،تعریف را شهر خورشیدی، 2321 سال در متحد، ملل سازمان است.  دائمی و بزرگ نسبتاًگاهی  سکونت شهر؛

 شهری مختصات دارای و است کشاورزی غیر مردم، اصلی فعالیت آن، در که است تاریخی و اداری سیاسی، مرکزیت و جمعیت باالی تراکم

 اقتصادی، فعالیت نوع و وضعیت وسعت، :از است عبارت روستا، از شهر تفکیک های شاخص . می شود اداره محلی، دولتی طریق از که بوده

 و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، نهادهای از گیری بهره چگونگی مناسبات، و روابط پیچیدگی درجه اجتماعی، قشربندی و اشتغال هدرج

 Urbs از و شهر به یامتعلق شهری یعنی ، Urbanus التین ریشه از فرانسوی، زبان در Urbain و انگلیسی زبان در Urban واژه .(1)سیاسی

  (5).آید می شد، می اطالق رم شهر به که

 شهرسازي-4-2

 تحوالت از سرشار که قرنی . گیرد می بر در ا ر بیستم قرن سراسر تقریبا که گذرد می قرن یک حدود جدید شهرسازی پیدایش از

 ستا پرتضاد قرن این محصول جدید شهرسازی. است بوده بشری جوامع برای بزرگ های شکست و ها پیروزی با همراه شگرف، رویدادهای و

 سریع توسعه بیستم قرن مشخصه مهمترین شاید دارد البته  نهفته خود در ا ر آن های وپیروزی ها شکست ها، بدی ها، خوبی همه بنابراین و

 توان تاریخی می انداز چشم یک در اما  است کرده پیدا شدت اخیر ی  دهه چند در که است شهری زندگی شیوه ترشدن پیچیده و شهرها

 ریشه و ها زمینه توان نمی آنها به توجه بدون که دارد بارزی وجود و بنیادی تفاوتهای آن دوم نیمه وبیستم  قرن اول نیمه میان که گفت

 صنعتی، توسعه ی  سایه زیر در شهرسازی های اندیشه و شهرنشینی شیوه بیستم اول قرن نیمه در اگر  .دریافت را شهرسازی تحول های

 با قرن این نیمه دوم در داشت، قرار بزرگ های دولت رقابت و اقتدارگرایی و علمی خردگرایی قطبی، دو نجها کشمکش جهانسوز، جنگهای

 دموکراسی، گسترش المللی، بین همکاری توسعه،  قطبی دو جهان فروپاشی پایدار، توسعه محیطی، زیست بحران مثل جدیدی های گرایش

 همان با توان نمی دیگر که است وسیع و عمیق ای اندازه به تغییرات این بروز و ظهور. است شده رو روبه اینها مانند و مشارکت مدنی، جامعه

. ماحصل تبیین اشاره شده اهمیت این حوزه (8) پرداخت آن مسائل برای جویی چاره و ارزیابی تحلیل، به گذشته رویکردهای و ها دیدگاه

 بزرگ در پروسه های جوامع شهری میباشد.

 شهرداري-4-3
 تحت و بوده حقوقی استقالل و شخصیت دارای که دولتی غیر و عمومی است سازمانی شهرداری کشور، عمومی محاسبات قانون 1 ماده بربرا

 است، آمده شهرداری قانون در که وظایفی انجام برای کشور وزارت طریق از دولت نظارت و است مردم منتخب که شهراسالمی   شورای نظر

 می شهری ساماندهی هدفش و گرفته شکل شهر مختلف امور اداره برای که مدنی است شهرداری نهادی واقع در. (6)است شده تأسیس

 به موظف را خود نیز جهان های شهرداری اغلب و  دارند را آن انجام توانایی ها شهرداری دارد محلی ماهیت که خدماتی از بسیاری .باشد

 .(7) دانند می آن انجام
 

 وظایف شهرداري-4-4

 جامعه رفاه و نظارتی خدماتی، عمرانی، ی؛ دسته چهار به قانون طبق بر را شهرداری به محوله وظایف توان می کلی بندی تقسیم یک در

 نظارتی وظایف زباله، دفع و معابر تنظیف مانند مواردی وظایف خدماتی سبز، فضای و خیابان احداث نظیر عمرانی وظایفنمود.  تقسیم

 قیمت ارزان مسکن و ورزشی های زمین احداث مانند مواردی اجتماعی رفاه و صنفی امور بر نظارت و ساختمان پروانه رصدو مانند مواردی

 پل ساخت نمونه به عنوان است یافته تری وسیع ابعاد شهرداری خدماتی و عمرانی وظایف زمان گذر با البته گیرد برمی در را برای نیازمندان

 وظایف عکس بر  .است شده محول شهرداری به کاری انجام چنین زمان مقتضای به اما است نشده بینی پیش اریشهرد وظایف در پیاده عابر

نظایر  و گرمابه در بهداشت مراعات و نان و گوشت فروش اداره حسن بر نظارت .است یافته اجتماعی کاهش رفاه و نظارت زمینه در شهرداری

 است نشده انجام توسط شهرداری عمالً نیز شده تعیین وظایف از برخی. است یافته انتقال ادارات رسای به که است نظارتی وظایف جمله از آن
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 ذیل شرح به گیرد می انجام ها شهرداری توسط امروزه که کلی اقداماتی طور به. است شده فعال زمینه این در خود به خود خصوصی بخش و

 است؛

 ها کوچه و ها خیابان ایجاد -1

 عمومی های باغ و ها میدان ایجاد -2

 شهری معابر توسعه و آب مجاری ایجاد -3

 آب مجاری نگهداری و تنظیف  -4

 زباله دفع مخصوص های محل تعیین -5

 معبر سد با مقابله -6

 گورستان و غسالخانه ایجاد -7

 حریق  و سیل از شهر حفظ برای تدابیر اتخاذ  -8

 بناها  از خطر رفع -9

 عمومی خدمات نیاز مورد اراضی تأمین -10

 پارکینگ و فروش و خرید برای عمومی ایه میدان تعیین -11

 آبریزگاه و خانه رختشوی ایجاد  -12

 عمومی حمام ایجاد -13

 کشتارگاه ایجاد -14

 کودک و پارک باغ ایجاد -15

 ساختمان پروانه صدور  -16

 معابر آسفالت -17

 عوارض الغای و وضع پیشنهاد  -18

 اعالنات تابلو نصب  -19

 کسب  روانهپصدور -20

 (9)اماکن گذاری شماره -21

 ه مقتضای شرایط بر شهرداری ها تحمیل شده که در این مجال از ذکر آنها خودداری نمودیم.البته وظایف دیگری ب

 

 مصادیق جرایم شهردار-5
که در بخش مقدمه نیز ذکر گردید اهمیت جریانهای شهری در فرآیندهای تخلفات احتمالی جوامع بسیار حائز اهمیت همانطور 

ای دادگستری به جرایم ناشی از تخلفات شهری توسط مودی اصلی آن یعنی شهرداران است تا آنجائیکه سهم قابل توجهی از پرونده ه

اختصاص دارد. شهرداران بدلیل وسعت عملکردی و اهمیت روزافزون نقش و جایگاه آن دارای چرخه های نظارتی خاص نظیر شورای 

. می باشند اما با وجود همه ی اینها بازهم تخلفتی توسط اسالمی شهر، فرمانداری، استانداری و نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و .

شخص شهرداران رخ داده که عواید منفی آن نه تنها شهروندان و شهر را تحت الشعاع قرار میدهد که باعث بروز نوعی ناهنجاری اجتماعی 

از آنها زمینه جرم نداشته و صرفاٌ تخلفات  وسیع نیز خواهد بود. البته جرایم شهرداران در حوزه های مختلفی میتواند رخ دهد که برخی

اداری و سازمانی بوده که قانون محل خاصی برای رسیدگی به انها پیش بینی نموده اما برخی از تخلفات شهرداران نظیر تخلفات شهرسازی 

مصادیق جرایم شهرداران مهمترین  مصداق بارز جرم بوده و به استناد قانون بایستی پیگیرد قضایی داشته باشد که در این بخش به برخی از

 اشاره می شود.

 

 مودیان و شهردار بين توافقات 1-5
 مهم اصل این اجرایی ضمانت جهت تضمین در قانونگذار باشد، قانون حکم به باید عمومی مامورین اعمال کلیه اداری نظام در که آنجایی از

 های مجازات و تعزیرات قانون 600 مادتین که بطوری است ندانسته هم مجاز ار طرفین توافق با حتی دولت نفع به ولو غیرقانونی وجه اخذ

 های مجازات و تعزیرات قانون 600 ماده .است داده قرار تاکید مورد را مهم این توسعه پنجم برنامه قانون62 ماده ذیل 3 تبصره و بازدارنده

 مالی یا وجه وصول یا محاسبه یا تعیین یا تشخیص مامور که مامورینی و مستخدمین و دولتی لینمسئو از هریک  که دارد می بیان بازدارنده

 مذکور ماه مجازات دو از حبس به نماید آن اخذ به امر یا اخذ مالی یا وجه و اقدام قانونی مقررات بر زیاده یا قانون است برخالف دولت نفع به

http://www.rassjournal.ir/


 1-11، ص 1395 پاییز ، 7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 و قانون برخالف آنچه حال هر در و یتدر نظر گرفته شده استمحکوم لسا یک تا نیز هرداریشمامورین  و ولینمسئ مورد در ماده این در

 که کشور کل بودجه شمول کشور، عمومی قانون محاسبات  2ماده اول بخش از مستفادد گرد می مسترد ذیحق به است نموده اخذ مقررات

 صورت بایست کل می داری خزانه های حساب قطری از اعتبار تأمین منابع و دریافت هرگونه آن در و شود می تهیه سال مالی یک برای

 سساتیمو بودجه و ها بانک و دولتی های بودجه شرکت تعیین و اختصاصی یا عمومی درآمدهای محل از ها پرداخت بینی پیش نیز و پذیرد

 اطالق قابل نیز عمومی هادهاین و ها شرکت و ها سازمان و ها وزارتخانه آن برکارکنان اند، شده تعریف عمومی محاسبات قانون در بعداً که

 لشکری، کشوری و دولتی های وزارتخانه در آن میزان تعیین و وجه وصول و دریافت هرگونه که رسیم می نتیجه به این بیان این از لذا ، است

 قانون در مربوطه مقررات نیز و کشور محاسبات عمومی قانون در مندرج مواد تابع بایست می دولتی های شرکت و ها سازمان و موسسات

 .(10) باشد قانون اجازه با بایست می نیز اعمال تخفیف یا مبالغ نمودن هزینه که گونه همان  .باشد سالیانه بودجه

 :از است عبارت مودیان و شهرداری بین توافقات مصادیق برخی بنابراین

 مازاد متراک اعطای به توافق و قانونی محدوده به محدوده از خارج اراضی ورود توافق -

 برخالف ضوابط و یا استنادی غیرواقع کار پایان صدور و پروانه تجدید به توافق -

شهرداری و عدم انجام  100 ماده درکمیسیون موضوع طرح به تعهد و پرونده طرح و پروانه بدون بنای احداث و کشی دیوار به توافق -

 این تعهدات

 ...غیره و روز بازار تجاری مراکز ایجاد به توافق -

 ها، شهرداری ساالنه بودجه های العمل دستوراز  استفاده با همچنین و ها شهرداری معامالتی و مالی نامه آیین و قانون راساسب

 اموال و وجوه از حاصل درآمدهای و خدمات بهای اختصاصی، و عمومی عوارض از ناشی درآمد از است عبارت ها شهرداری درآمدی منابع

 مصوب، درآمدهای به مربوط های ردیف از خارج درآمدی هرگونه است پرواضح بنابراین . اعانات و هدایا و ولتد اعطایی کمک ها، شهرداری

بود و این موضوع در شهرداری راساٌ مربوط به شخص شهردار بوده و قابلیت پیگرد  خواهد کیفری تعقیب موجب و تلقی قانونی غیر وجه اخذ

 م شهرداران در حوزه های مختلف علی الخصوص شهرسازی می باشد.قضایی را داشته و از مصادیق بارز جرای

  

 عمومی اموال در غيرقانونی تصرف -2-5
 تصرف لذا . (11) مده استآ ((کردن رفتار آن با و دادن تغییر خود میل به را چیزی داشتن، عمل اختیار )) معنای به عربی واژگان در تصرّف

 اصطالح در باشد. می مشروع نا و غیرمجاز با مترادف قانونی غیر لغوی ترکیب .مال دانست یا برحق داشتن استیالء و براختیار توان می را

 را آنها امانت به دولت و است اشخاص و افراد به متعلق که اموالی یا(  دولت اموال امناء قانونی مجوز بدون تصرف از عبارت قانونی غیر تصرف

 .(12) هستند آنها نگهداری در نامی که منقولی اموال در  )دارد می نگه

 داد موضوع که شود می گفته اشیایی به مال : مادی معنای به نخست  :شود می کاربرده به معنی دو به کنونی عرف در مال دیگری تعریف در

 از انتفاع امکان صاشخا که است مالی حقوق از عبارت که حقوقی و مجرد معنای به دوم خانه مانند گیرد می قرار اشخاص بین حقوقی ستد

 و بوده اقتصادی ارزش دارای که است حقی یا شیء هر مال گفت توان می لذا .(13) دیگران طلب و مالکیت حق مانند دهد می را مادی اشیاء

 به مربوط های نقدینه از است عبارتشمسی  1366 مصوب عمومی محاسبات قانون 13 ماده اساس بر نیز عمومی وجوهباشد.  می تملک قابل

 که مذکور های سازمان به وابسته مؤسسات و غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و دولتی های شرکت،  دولتی مؤسسات ،ها وزارتخانه

 قابل قانون موجب به عمومی مصارف برای منحصراً آن تحصیل منشاء و نحوه از نظر صرف و نیست خصوصی مؤسسات و افراد حق به متعلق

 ها سازمان و ادارات کارکنان و کارمندان از هریک )) داشته مقرر اسالمی مجازات قانون 148 ماده در قانونگذار  (.14)باشد می تصرف و دخل

 ولی زیرنظر که موسساتی و بنیادها و نهادهای انقالبی یا و دولت به وابسته یا و دولتی های شرکت و موسسات و ها شهرداری یا و شوراها یا

 و اعضا کلی طور به و قضایی پایه دارندگان یا و شوند می اداره دولت کمک مستمر به که موسساتی و محاسبات یواند و شوند می اداره فقیه

 یا مطالبات یا نقدی وجوه رسمی غیر و رسمی از اعم عمومی خدمات به مامورین و مسلح نیروهای همچنین و گانه سه قوای کارکنان

 برحسب که اشخاصی یا الذکر موسسات فوق و ها سازمان از یک هر به متعلق اموال سایر یا هادارب اوراق و اسناد سایر و سهام یا حوالجات

 باشد، داشته دیگری یا خود نفع به را آنها تملک قصد که آن بدون دهد قرار مجاز غیر استفاده مورد را است شده سپرده آنها به وظیفه

 که صورتی در و شود می محکوم ضربه 74 تا شالق به المثل اجرت پرداخت و اردهو خسارات جبران بر عالوه و محسوب قانونی غیر متصرف

 اهمال علت به که درصورتی است همچنین و شد خواهد محکوم انتفاعی مبلغ معادل نقدی جزای به مذکور برمجازات عالوه شده باشد منتفع

 مورد غیر در یا نشده منظور آن برای اعتباری قانون در که برساند مصارفی به را آن یا و گردد دولتی وجوه و اموال تضییع موجب تفریط یا

 .((باشد نموده مصرف اعتبار بر زاید یا معین
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 است عبارت شوند، الذکر فوق جرم مرتکب تواند می خاص صورت به ها شهرداری کارکنان یا شهردار که غیرقانونی تصرف مصادیق بنابراین

 :از

 جمله از اعتبارات ردیف در مقرر ضوابط از خارج حقوقی و حقیقی اشخاص به الجلسه حق المشاوره، حق هدایا، عیدی، پاداش، پرداخت -

 ها شهرداری بودجه قانون شهری خدمات وظیفه2 و17،16 ماده

 دولت مقررات از تنظیم بخشی قانون 32 ماده موضوع  )محلی های نامه ویژه(  نشریات با مصاحبه تبلیغاتی، نوشتجات انواع چاپ -

 خارجی و داخلی سفرهای و مراسمات مجامع، شکیلت -

 قانونی غیر و متعارف غیر وجوه پرداخت و مختلف عناوین تحت اشخاص بکارگیری -

 غیرمرتبط اشخاص به تسلیم و اعتبار ردیف از خارج و ضرور غیر تجهیزات و هدایا خرید -

 شهر حوزه از خارج حقوقی و حقیقی اشخاص به و نقدی های کمک -

 شهر اسالمی شوراهای سوی از فوق موارد خصوص در شهرداری ارجاعی حلوای تصویب -

بی شک مصادیق اشاره شده در حوزه شهرسازی بسیار شایان توجه بوده و عوارض ناشی از آن حائز اهمیت میباشد که همه ی 

 مصادیق مذکور به انحاء مختلف قابل تعمیم به حوزه مهم شهرسازی میباشد.

 

 ارتشاء -3-5
 1 همراه به ((کالهبرداری و اختالس و ارتشاء مرتکبین مجازات تشدید)) قانون 3 ماده ،)رشوه دریافت( ارتشاء جرم به مربوط یاصل ماده

 نهادهای یا ها شهرداری یا شوراها یا اداری و قضایی از اعم دولتی مأمورین و مستخدمین از یک هر (( ماده این اساس براست.  آن تبصره

 به مامورین یا و دولت به وابسته دولتی سازمانهای یا دولتی های شرکت یا مسلح همچنین نیروهای و گانه سه قوای کلی طور به و انقالبی

 سند یا مال وجه یا باشد می مزبور سازمانهای به مربوط که امری ندادن انجام یا دادن انجام برای رسمی غیر یا رسمی عمومی خواه خدمات

 بوده آنها وظایف به مربوط مذکور امر که این اعم از است، مرتشی حکم در نماید قبول مستقیم غیر یا رامستقیما مالی تسلیم یا وجه پرداخت

 باشد، نبوده یا بوده وظیفه و حقانیت برطبق آن انجام و نداده، یا داده انجام را کار خواه آن باشد، سازمان آن در دیگری مامور به مربوط آنکه یا

 در نیز اسالمی مجازات قانون این، بر عالوه. ((000دشو می مجازات زیر ترتیب به باشد، نبوده یا بوده موثر آن انجام یاعدم انجام در آنکه یا و

 مجازات قانون 592 ماده. است افزوده کیفری فهرست به را ارتشاء دیگر اشکال نیز و» رشاء «،الذکر فوق ماده به استناد با متعددی مواد

 اشخاص وظایف از که امری انجام از امتناع یا امری به اقدام برای عامداً  و عالماً کس هر " که دارد می بیان » رشاء « رمج به ناظر اسالمی،

 مالی یا وجه ، باشد می نظام مصلحت تشخیصمجمع  15/9/1376 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، تشدید قانون ( 3) ماده در مذکور

 از ناشی مال برضبط عالوه مجازات، عنوان به و است راشی حکم در غیرمستقیم بدهد یا مستقیم را مالی متسلی یا وجه پرداخت سند یا

 های راه کردن مسدود برای نیز م.ق 590 ماده. همچنین  "شود می محکوم شالق ضربه 74 تا یا و سال سه تا ماه شش از حبس به ارتشاء،

 قیمت از تر ارزان فاحش مقدار به یا بالعوض مالی بلکه نباشد نقد وجه صورت رشوه به اگر " دارد می بیان رشوه، دریافت و پرداخت فرعی

 یا مستقیم بطور اداری و قضائی از اعم دولتی مستخدمین به قیمت از کمتر فاحشی مقدار به واقعاً و معمولی به قیمت ظاهراً  یا معموی

 مستقیم غیر یا مستقیم مامورین و مستخدمین از قیمت از گرانتر فاحشی مقدار به مالی مقاصد همان برای یا شود منتقل غیرمستقیم

 و تعزیرات قانون 592 و 590 مواد به توجه با ."شود می محسوب راشی معامله وطرف مرتشی مزبور مامورین و مستخدمین گردد، خریداری

 پرداخت سند یا مال یا وجه کردن قبول یا دادن  :از تعبارتس ارتشاء جرم عنصرمادی تحقق برای الزم فیزیکی عمل تشدید، قانون 3 ماده

 ، 3ماده در مذکور ))قبول نمایند(( عبارت ظاهر به توجه با. باشد می واقعی غیر مبلغ با معامله انجام و مستقیم یاغیر مستقیم صورت به وجه

 نماید، قبول از منظور که ماند باقی نمی تردیدی گفته، سخن سند یا مال یا وجه دادن از 3 ماده به اشاره ضمن 592 ماده اینکه به توجه با و

 انجام مورد در .(15)شد نخواهد محقق ارتشاء جرم پیشنهاد صرف پذیرش به و نماید، اخذ را سند یا مال یا وجه بحث، مورد کارمند که آنست

 رشوه، مورد مال به نسبت راشی مالکیت ولیکن رد،بگی صورت عمال مال انتقال و باشد صحیح باید حتما معامله که است ذکر به الزم معامله

 زمان همان از ارتشاء جرم مال، مالک تنفیذ صورت در ایران، حقوق در مالک رضای بودن کاشف نظریه قبول به توجه با و باشد شرط نمی

سازی امکان احصاء این جرم بسیار لذا با توجه به شرح جرم ارتشاء بسیار مبرهن است که در حوزه شهر .(16)گردد می محقق معامله انجام

در ازای استعالم غیرواقع، صدور محتمل بوده و شهرداران و یا مامورین ارشد شهرداری )مدیران میانی دارای تفویض اختیار از سوی شهردار( 

طرح باالدستی و یا طرح های  پروانه با کاربری غیر از طرح باالدستی، صدور پروانه با تراکم غیر مجاز، تقلیل و یا تعریض معابر بر خالف

شهری و نظایر آن امکان دریافت وجوهی تحت عنوان ارتشاء را داشته که با بررسی های میدانی این  جامع ساماندهی حمل و نقل و ترافیک

یط ایجابی آن مورد از مصادیق تخلف شهرداران شایع بوده )بلحاظ وزنی( و نیازمند اندیشیدن تدابیر مناسب برای ممانعت از ایجاد شرا

 میباشد.
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 کاربري تغيير -4-5
 (17تعبیرنموده اند.) ((ها فعالیت سری یک راستای در زمین از استفاده نحوهبه )) را  "کاربری زمین "

 "، 1386 مصوب کاربری حفظ اصالح قانون اجرایی نامه آیین طبق .گیرد می قرار توجه مورد فعالیت هر غالب عملکرد ها، کاربریدرتعریف 

 تشخیص وزارت به بنا که اقداماتی سایر و ماسه و شن افزایش یا برداشتن یا بنا ایجاد قالب در که است اقدامی هر از عبارت کاربری تغییر

 مانع مذکور تعریف ." است ها باغ و زراعی اراضی کشاورزی استمرار و برداری بهره از مانع و شود می محسوب کاربری تغییر کشاورزی جهاد

 تغییر به قائل توان نمی صورت این در که باشد، زراعی استفاده برای اراضی کیفیت ارتقاء جهت در مذکور اقدامات است، ممکن زیرا نیست،

 کاربری تغییر حقوقی اصطالح در. است نموده محسوب کاربری تغییر را اقدامات این تمامی مطلق صورت به بند این لیکن بود. اراضی کاربری

 نظر به که اند نموده تعریف است، شده بینی پیش شهری مصوب طرحهای در آنچه از متفاوت که ای گونه به زمین از استفاده مجوز اخذ به را

 عبارت سبز فضاهای کاربری تغییر جامع، تعریف یک در. (17)باشد می حفاظتی رویکرد از فارغ باغی و زراعی اراضی در تعریف این رسد، می

 از به منجر که غیره و صنعتی مسکونی، فضاهای به زراعی و باغی حالت از سبز فضاهای غیرمجاز کردن ناتوانمند و تخریب تبدیل،: از است

 و محیطی زیست طبیعی، منفی تبعات و آثار دارای که طوری به شده، آن اکولوژیکی توان و گیاهی پوشش حاصلخیز، خاک رفتن بین

 قوی، ضمانت اجرایی نبود فوق، مقررات و قوانین در باغی و زراعی اراضی کاربری فظح امر پراکندگی به توجه با. (18)باشد اقتصادی

 برخی تعریف عدم باغی، و زراعی اراضی رویه کاربری بی تغییر به جدی توجه عدم حفاظت، امر بودن فرابخشی و بخشی بین ویژگی همچنین

 کاربری حفظ قانون تصویب های زمینه شهرها، قانونی محدوده از خارج ضیارا ویژه در به مستقل و جامع قانون یک به مبرم نیاز و فرآیندها

 بین از نظیر متعدد محیطی و زیستی مشکالت بر عالوه کاربری غیرقانونی تغییر .(19) نمود فراهم را 1374 درسال هارا باغ و زراعی اراضی

 از نیز اقتصادی متعددی و اجتماعی آثار مناطق، این یاهیگ و جانوری های گونه رفتن بین از و گیاهی پوشش های حاصلخیز، خاک رفتن

 پدیده گسترش ساز زمینه و داشته های کشاورزی زمین سوداگری و باغی محصوالت تولید کاهش غذایی، وابستگی نشینی، حاشیه قبیل

 به دست پایدار توسعه مسیر در و هافضا این از حفاظت و حمایت جهت جهان سرتاسر در گذاران قانون راستا این در. است شده خواری زمین

 باغی و زراعی اراضی کاربری غیرقانونی تغییر جرم. نمایند جلوگیری ها آن رویه بی تخریب از تا اند، زده قوانینی و قواعد توسعه و تدوین

 می اسالمی شورای لسمج 1/8/1385 مورخ اصالحات و الحاقات با 31/3/1374 مصوب ها باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون موضوع

 از خارج در ها باغ و زراعی اراضیغییر کاربری ت 31/3/74 مصوب ها باغ و زارعی اراضی کاربری حفظ قانون یک ماده موجب بهو  باشد

 الًاو : مذکور قانون 2 ماده1 تبصره نیز و آن های تبصره حسب و شد اعالم ممنوع ضروری موارد در جز ها شهرک و شهرها قانونی محدوده

 ثانیاً و  گردید اعالم کشاورزی وزارت شهرکها، و شهرها قانونی محدوده از خارج ) باغها و زارعی از اعم ( کشاورزی اراضی تشخیص مرجع

 بر قانونی، مقررات رعایت با روستاها در اراضی کاربری تغییر با موافقت همچنین و قانون موضوع اراضی کاربری تغییر بر حاکم ضوابط تعیین

 آن کاربری تغییر نیز و مذکور اراضی تفکیک مواقع در شدند مکلف رسمی، اسناد دفاتر و ثبت ادارات ثالثاً. گرفت قرار کشاورزی وزارت دهعه

 موارد تشخیص رابعاً .نمایند مذکورعمل وزارت نظر اساس بر و استعالم کشاورزی وزارت از ها شهرک و شهرها قانونی محدوده از خارج در

 ،شهرسازی و راه کشاورزی، های وزارتخانه نمایندگان از مرکب کمیسیونی عهده به استان هر در ها باغ و زراعی اراضی کاربری یرتغی ضروری

 دریافت تاریخ از ماه دو مدت ظرف حداکثر شد، موظف کمیسیون و گرفت قرار واستانداری زیست محیط حفاظت سازمان و سازندگی جهاد

 جمله از ها باغ و زارعی اراضی کاربری حفظ قانون در شمار بی ایرادات و ابهام موارد وجود .نماید اقدام پاسخ صدور به نسبت استعالم یا تقاضا

 تفویض ها، شهرک و ها شهر قانونی محدوده از خارج کشاورزی اراضی به آن عمل حوزه محدودیت قبیل از قانون، بر وارده زیاد استثنای

 قابل درآمد کسب دید با هم آن ها، باغ و زراعی اراضی کاربری تغییر بر مبنی قانون، 1 ماده 1 تبصره موضوع های کمیسیون به قانونی اختیار

 بابت کاربری تغییر از پس زمین ارزش احتساب با مذکور های باغ و اراضی روز قیمت درصد هشتاد وصول(  قانون 1 ماده در مذکور توجه

 تا نقدی صرف جزای اجرای ضمانت دامی، و کشاورزی بخش های نیاز سایر و بضاعت بی مالکین اغاتب و اراضی ءاستثنا ، )مالکین از عوارض

  ...و سابق وضع اعاده لزوم بدون  )جرم تکرار درصورت(  حبس و جدید کاربری با زمین روز قیمت به ها باغ و زراعی اراضی بهای برابر سه

بخش مهم دیگری از این تخلف مربوط به سرانه ها و  .(20) باشد نداشته کشاورزی اراضی حفظ در چندانی تأثیر مذکور قانون تا گردید باعث

کاربرهای تعریف شده و مصوب در طرح های باالدستی شهری نظیر طرح جامع و تفصیلی بوده که قانون صراحت دارد در صورت نیاز به 

ده و جمع آوری اطالعات و اسناد مورد نیاز، درخواست از طریق تغییر کاربری در محدوده طرح باالدستی می بایستی پس از تشکیل پرون

استان صورت پذیرد که در صورت تایید این کمیسیون اقدام و در غیر اینصورت می بایستی کاربری برابر کابری مصوب  5کمیسیون ماده 

از آنست که یک بخش عمده از مصادیق طرح باالدستی بوده و صدور پروانه وفق آن کاربری مجاز میباشد. بررسی های میدانی حامی 
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تخلفات شهرداران مربوط به صدور پروانه ساخت با کابری غیر مصوب طرح باالدستی بوده که به انحاء مختلف از مصادیق بارز جرم می باشد. 

کالبد شهری نیز  تغییر کاربری عرصه های شهری بدون رعایت ضوابط و پیش بینی های طرح های بالدستی شهری به نوعی مخرب سیما و

بوده و عوارض صدور این نوع پروانه هاو ساخت این اعیانی ها مخالف کاربریهای مصوب شهری عوارض شایانی را در برداشته که لزوم توجه 

 فزون تر قانونگذار برای متخلفین را بیش از گذشته هویدا می نماید.

 

 خواري زمين -5-5
 می را مذکور جرم نخست ویژگی .گردد می متمایز جرایم سایر از ویژگی دو داشتن لحاظ به عمومی و ملی های زمین قانونی غیر تصاحب

 امروزه . نمود مطرح محیطی زیست جرم یک قالب در توان می را آن دیگر ویژگی و داد قرار مطالعه مورد اقتصادی جرم یک عنوان تحت توان

 میالدی، سوم ی هزاره است، شده گفته مورد این در که آنجا تا اند انگیختهبر کشورها تمامی در را بسیاری های حساسیت اقتصادی جرایم

 جرم یک عنوان تحت تنها نه عمومی و ملی های زمین غیرقانونی تصاحب ترتیب بدین. (21) است تروریستی و اقتصادی جرایم هزاره

 نیز طبیعی منابع حقوق و زیست محیط حقوق با مامستقی بلکه ،است مطالعه قابل شناسی جرم و کیفری حقوق دانش قلمروی در اقتصادی

 فقط و دهند می تشکیل ها بیابان را کشور مساحت سوم دوو  است گرفته قرار بیابانی نیمه و خشک ای منطقه در ایران کشور .است مرتبط

 بین از وضعیت. است رفتن بین از حال در شدت به هم آن که دارد، وجود جنگل جنوبی و غربی قسمت از بخشی و آن شمالی قسمت در

 و فقیری مراتع از ظرفیت، بر مازاد دامی واحد میلیون 31 از بیش موجود آمارهای مطابق که چنان ،است شدیدتر مراتب به مراتع رفتن

 ایران، در اخیر دهه چند در عمومی و دولتی های زمین قانونی غیر تصرف و تغییرکاربری معضل افزایش .(22)کنند می استفاده کشور کویری

 معضالت از یکی پدیده، این مقابله با برای مختلف قضایی و اجرایی های سازمان فعالیت و زمینه این در مقررات و قوانین وجود رغم علی

 کشور اقتصادی بزرگ مفاسد از یکی قاچاق، جرم با تراز هم باید را اراضی با مرتبط مجرمانه اعمال حقیقت در است.  ما کشور اجتماعی

 با که است، رسیده آن موقع که رسد می نظر به. دارد فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،  سیاسی، حقوقی، گوناگون عوامل در ریشه که نست،دا

 از دستهآن ))پدیده زمین خواری((  به معروف حقوقی ادبیات در این زیستی محیط و کشاورزی اقتصادی، سیاسی، وخیم خطراتبه  توجه

 خواری زمین درباره که فراوانی تمام غوغاهای رغم به . (23) نمود تری جدی و تر دقیق بررسی را هستند قالباین   تحت که مجرمانه اعمال

 قرار انگاری جرم مورد خواری، زمین نام به فعالیتی قانونی، هیچ در و نشده تعریف مشخص صورت به فعالیت این گاه هیچ گردد، می صورت

 و دولتی از اعم اراضی تصاحب خواری، زمین درواقع. (24) گویند خواری زمین را، دولتی و ملی اراضی قانونی غیر تصاحب .است نگرفته

 و قانونی خالهای شناسایی با یا و اداری مختلف های دستگاه در خود روابط و نفوذ از استفاده با که است، مراجعی یا اشخاص سوی از شخصی

باور دارین این مورد در بسیاری از کالن شهرها و بدالیل  .پردازند می ملکی و مالی های ادهسوءاستف به مدارکی و اسناد جعل با نیز گاه

مختلف نظیر غفلت سایر مسئولین ذیربط حوزه شهری، غفلت دستگاه های نظارتی، نهادینه سازی تفکر غیر واقعی در این زمینه، مشارکت 

حیح از قانون و برداشت به رای خویش در تفاسیر قانونی و ... این موضوع مهم بساری از مسئولین چرخه اداری این موضوع بدلیل تفکر ناص

 تبدیل به یک معضل ملی شده که ضرورت اندیشیدن قانون ویژه این موضوع و کاهش مضرات آن را بیش از گذشته آشکارا ساخته است.

 

 کار کيفري حقوق اساس بر کيفري مسئوليت -6-5

 قرار کار کیفری حقوق الشعاع صورت تحت این در که نمایند می عمل کارفرما عنوان به شهرسازی راستای رد ها شهرداری بسیاری موارد در

 به را کیفری مسئولیت 213 ماده .باشند می کیفری مسئولیت دارای این خصوص در وگرنه نمایند رعایت باید را کار مقررات و قوانین و گرفته

 لحاظ از را اشخاص همه قانون، برابر در اشخاص برابری اصل پیرو واقع در و است گرفته نظر در حقوقی اشخاص تمامی برای و عام شکل

 می سخت را ها آن شدن مجازات تصور عمومی، حقوق حقوقی اشخاص بعضی کارکرد و طبع لکن .داند می مسئول قانون مقابل در کیفری

 ندانسته اشخاص این از برخی بر اعمال قابل موارد، بعضی در را ماده نای در مذکور های مجازات ، 12 ماده تبصره دلیل همین به گرداند؛

 به لکن اند، نشده مستثنا حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت شمول از اگرچه که هستند هم عمومی حقوق حقوقی اشخاص از برخی  است.

 به هم ای اشاره ، 12ماده تبصره در مذکور صریح مستثنیات بررسی از پس. دانست مستثنا قاعده این از را ها آن توان می ضمنی طور

حقوقی  اشخاص کیفری مسئولیت شمول از صراحتاً نحو، بدین را موارد از بعضی 20 ماده تبصره. داشت خواهیم قاعده این ضمنی مستثنای

 می حاکمیت اعمال که در مواردی غیردولتی عمومی یا و دولتی حقوقی اشخاص مورد در ماده، این موضوع مجازات " ،است کرده مستثنا

 ."شود نمی اعمال کنند،

 

 پيشنهادها -6
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ماحصل مواردی که در بخش های قبلی بصورت کامال موجز بدان اشاره شد تاکیدی است براینکه همانا زمینه بروز جرایم متعدد خصوصا در 

ر و راهکارهای الزم امکان بوجود آمدن معارض حوزه شهرسازی برای مسئولین امر بویژه شهرداران مهیا بوده و در صورت عدم اتخاذ تدابی

مادی و معنوی زیادی محتمل می باشد لذا ضرورت و الزام توجه فزون تر به این موضوع و در دستورکار قرارگرفتن نهادها و سازمانهای 

سئولین امر، متولیان حوزه مدیریت نظارتی و همچنین دستگاه قانون گذار بسیار هویدا بوده که امید است مقاله حاضر بمثابه تلنگری برای م

شهری، دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و حقوقدانان بوده و شاهد خلق آثار دیگری دراین زمینه باشیم تا ضمن تبیین و نهادینه سازی 

 اهمیت وافر این موضوع، شرایط برای وضع قوانین مبتالبه نیز فراهم گردد.

ی و اختصاصی ارایه شده که امید داریم با پوشش کاملتر توسط متولیان امر و دستندرکاران دراین بخش پیشنهاداتی در دو قسمت عموم

 حوزه مدیریت کالن شهری مورد استفاده و بهره برداری نیز قرار بگیرد.

 

 پیشنهادهای عمومی -6-1

سهامی معنوی و عمومی برای توجه فزون تر دستگاه های نظارتی به شهرداری ها بعنوان نهادهای اصلی مدیریت شهری که دارای  -

کلیه شهروندان بوده و عوارض ناشی از وقوع جرم آنها گستره وسیعی از شهروندان جامعه را دستخوش خود قرار می دهد و این 

 .موضوع ضرورت اهتمام بیشتر این دستگاه های نظارتی را یادآور می شود

صدور پاسخ استعالم و نظایر آنها شده بعنوان یکی از بخش های  دخالت مسئولین حقوقی شهرداری ها در فرآیندهایی که منجر به -

که البته این موضوع هم بدون داشتن پشتوانه حقوقی برای مسئولین مذکور فاقد جنبه  و مانند آنها تچرخه صدور پاسخ استعالما

استانی و شهرستانی خود نظیر مسئولین کارایی بوده که میتوان با زمینه سازی ارتباط مستقیم مسئولین امور حقوقی با سلسله مراتب 

 حراست، جنیه اجرایی تری بدین پیشنهاد داد.

تشکیل مجمع حقوقی شهرداران به تناسب درجات شهرداری ها بصورت منظم، کابردی و هماهنگ در سطح استانهای کشور بمنظور  -

درون شهری. اذعان داریم که بخش مهمی از جرایم  تبادل نظر در برخی از فرآیندهای اجرایی، نظامات اداری و سیر پاسخ استعالمات

صورت پذیرفته بدلیل عدم اجماع نظر شخص شهردار به مسائل حقوقی بوده و ناشی از عدم اطالع می باشد هرچند قانون برای این 

 کمتر شود.ن و تخلفات شهرداراموضوع محلی از اعراب را ندانسته اما میتوان شرایطی را مهیا نمود تا زمینه بروز جرایم 

فرهنگ سازی زمینه موضوع اطالع رسانی قوانین مبتالبه حوزه مدیریت شهری توسط ارگانها و دستگاه های حاکمیتی و نظارتی. باید  -

اذعان نمائیم که نقش دستگاه های نظارتی در طول جرایانات اداری و یا بعد از آن نبوده و بایستی قبل از وقوع شرایط ایجاد تخلف نیز 

 ات فرهنگی و اطالع رسانی به قدر کفایت انجام شود.اقدام

 

 پیشنهادهای اختصاصی -6-2

 رسیدگی زودتر از موعد و خارج از نوبت به جرایم شهرداران بمنظور توسعه فرهنگ اهمیت موضوع و ایجاد زمینه بازدارندگی -

مقابله با آثار  و معارض زیاد مبتالبه این جرایم سایر مصادیق جرایم شهرداران بصورت اخص بمنظور وضع قوانین ویژه زمین خواری و  -

 در سطح جامعه

تنویر قوانین شهرسازی در قالب طرح های باالدستی برای عموم شهروندان از طریق اطالع رسانی عمومی و درج ضوابط در تابلوی  -

 دقیقه ای و نظایر آن 15نی کوتاه اعالنات شهرداریها و یا ارایه آموزش قوانین فرآیندهای اداری شهرداری بصورت یک بازه زما

پیش بینی یک بخش از پروسه تایید ابالغ نهایی شهرداران به امور حقوقی و آزمون موارد مهم و بررسی سوابق اداری متقاضی تصدی  -

 مسئولیت شهردار در مراحل قبل از صدور ابالغ مشارالیها.

قطعیت پیدا مینماید بمنظور توسعه فرهنگ مقابله با جرایم شهرداران و  ارایه آراء محکم، بازدارنده و غیرقابل برگشت در جرایمی که -

 بسط آموزه های عملی آن.
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 نتيجه گيري : -7

بررسی های میدانی، ارزیابی های کیفی، مطالعات کتابخانه ای، آنالیز برخوردی و رفتاری شخصیت حقیقی و حقوقی برخی از شهرداران 

دین نتیجه رهنمون ساخت که همانا شهرداری ها بعنوان پیشگامان حوزه سترگ مدیریت ین مقاله ما را بمورد مطالعه و سایر مراحل تدوین ا

شهری دارای حساسیتهای فراوانی در عرصه های اجتماعی و محلی بوده که اینهمه اهتمام به این سازمان بزرگ و حیاتی در شهرها لزوم 

که همه ی مسئولین و مدیران ارشد شهرداری نظیر شهرداران عزم خود را برآن استوار  عنایت بیشتر مسئوالن را نیز می طلبد. باور داریم

 نموده تا به مردم و شهروندان خدمت نمایند اما شرایط بزه و ناهنجاری همیشه در جوامع آماده بوده و بایستی همیشه تدابیر و احتیاط های

زمینه ی الزم برای توسعه ی خدمات عمومی به آحاد شهروندان  ،جرم و تخلفالزم بکار بسته شده تا ضمن ممانعت از ایجاد شرایط وقوع 

و در  وفق ضوابط و مقررات جاری مملکت ایجاد گردد. بررسی ها حاکی از آنست که تخلفات اشاره شده در مقاله حاضر گریزناپذیر بوده

تصور باشد که بدان اشاره میکنیم اما اینها توجیهی برای بساری از شهرداری ها رخ نموده است شاید علل زیادی برای چرایی این موضوع م

ان علت وقوع نمی باشد و انتظار آنست تا زمینه وقوع مصادیق بارز جرایم شهرداران به حداقل برسد. ذیالٌ مهمترین دالیل وقوع جرایم شهردار

 را اشاره مینمائیم:

 رداری ها و رویه شدن برخی از تخلفات بدلیل کثرت آنعدم نهادینه سازی فرهنگ اجرای کامل قانون علی الخصوص در شه -

 عدم نظارت کامل دستگاه های نظارتی و سلسله مراتب حاکمیتی -

 خالء قوانین و ضوابط بازدارنده در برخی از مصادیق بارز نظیر زمین خواری و مانند آن -

داشته و گاهاٌ برای اولین بار است که در کرسی خدمت روی کار آمدن شهردارانی که از جنس وزارتخانه ای نبوده و اشرافی بر قوانین ن -

 مدیریتی می نشینند و نادانسته بسیاری از جرایم را مرتکب می شوند

ضعف نهادهای حاکمیتی تایید کننده ابالغیه نهایی شهرداران و انجام مصاحبه های با مشارالیها که فاقد جنبه ی محتوایی و  -

 بروز شهردارانی ضعیف، ناکارآمد و متخلف میباشدعملکردی الزم میباشد و نتیجه ی آن 

دخالت سالیق مدیران میانی در فرآیندهای شهرداری و بخصوص نمونه مصادیق ذکر شده در مقاله حاضر و ارائه نقطه نظرات  -

 کارشناسی ناصحیح و اتخاذ تدابیر نهایی توسط شهردار براین اساس که منجر به وقوع تخلف و نهایتا جرم می شود

م تطابق کامل طرح های باالدستی با وضعیت موجود و آینده شهری که این موضوع وقتی با حساسیتهای بومی و محلی ادغام می عد -

 شود زمینه بروز و دخالت سلیقه ی شخصی شهردار را فراهم آورده و منجر به وقوع جرم می شود

فرآیندها شده و زمینه برای بروز تخلفات منجر به جرم ضعف سیستم یکپارچه ی مدیریت شهری که باعث ایجاد چرخه ای ناقص از  -

 شهرداران را بسیار مهیا نموده است

ماحصل تحقیق حاضر برآنست که همانا وقوع جرایم شهرداران و کارشناسان ارشد شهرداری امری ناممکن و گریزناپذیر است اما 

م را به حداقل رساند و با راهبری صحیح سیستم حاکمیتی و نظارتی می شود با اندیشیدن تدابیر و راهبردهای الزم زمینه وقوع این جرای

 را داشته باشیم.و مجرمانه بزهکاری  و اعمال شهری سالم با مدیران سالم و کمترین شرایط
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