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 فهرست تفصیلی

 سخن ناشر

 یفهرست اختصار

 شگفتاریپ

 مقدمه

 فیو تعار میفصل اول: مفاه

 مبحث اوّل: حقوق مالکانه

 و انگلستان رانیحقوق ادر  تیگفتار اوّل: مفهوم مالک

 تیگفتار دوم: اوصاف مالک

 تیمحدودکنندة مالک یگفتار سوم: مبان

 حقوق مالکانه نیگفتار چهارم: مالک

 انیعرصه و اع نیبند اوّل: مالک

 دوم: صاحبان حقوق منافعبند 

 بند سوم: دارندگان حقوق زارعانه

 تید چهارم: دارندگان حق اولوبن

 بند پنجم: دارندگان حق ارتفاق

 بند ششم: حقوق موقوفه

 یرندگان حقوق رهنبند هفتم: دا

 یبند هشتم: دارندگان حقوق ذهن

 یشهر یدوم: شهر و اراض مبحث

 الو کامن رانیدر ا یشهرها و حقوق شهر لیتشک خچةیگفتار اوّل: تار

 گفتار دوم: شهر و محدودة آن

 گفتار سوم: طرح و انواع آن

 یانتفاع یالف( طرح عمران



 

 

 یرانتفاعیغ یب( طرح عمران

 یمطالعاتپ( طرح 

 رانیدر ا یشهردار یهاگفتار چهارم: طرح

 یبند اوّل: طرح هاد

 بند دوم: طرح جامع

 یلیبند سوم: طرح تفص

 یلیطرح جامع و طرح تفص سهیبند چهارم: مقا

 یلیشهر در طرح تفص یبندبند پنجم: پهنه

 گرید یدر کشورها یشهردار یهاگفتار پنجم: طرح

 یامنطقه یاقتصاد یزیربرنامه وهیش -1

 جامع و منسجم یزیربرنامه وهیش -2

 یاراض یکاربر تیریوه مدیش -3

 یشهرساز وهیش -4

 در انگلستان یعمران یها بند اوّل: طرح

 در دانمارک یبند دوم: طرح عمران

 در نروژ یبند سوم: طرح عمران

 آنها یابیها و نحوه ارزیتوسط شهردار یفصل دوم: تملّک اراض

 الو کامن رانیتملّک در حقوق ا یمنابع و مبان یمبحث اوّل: بررس

 گفتار اوّل: منابع تملّک

 الو کامن رانیتملّک در ا یگفتار دوم: مبان

 یتوسط شهردار یراجع به تملّک اراض نیقوان رییو تغ نیگفتار سوم: تدو

 تملّک یالزم برا طیو شرا فاتیمبحث دوم: تشر

 ییدستگاه اجرا ازیگفتار اوّل: وجود طرح مصوب و ن

  (کای، انگلستان و آمررانیدر حقوق ا سهی)مقا یاعتبار مال نیگفتار دوم: تأم

 یو دولت یملّ یگفتار سوم: فقدان اراض

 یمواعد قانون تیگفتار چهارم: رعا

 گفتار پنجم: اعالم به مالک

 یامالک موضوع طرح شهردار یو پرداخت بها یابیمبحث سوم: ارز

 یابیگفتار اوّل: ارز

 درصورت توافق یابیبند اوّل: ارز



 

 

 یکارشناس شهردار لةیوس به یابیبند دوم: ارز

 یدادگستر یکارشناس رسم لةیوس به یابیبند سوم: ارز

 ِتوافق درصورت عدم یابیبند چهارم: ارز

 یدر محاکم عموم یابیالف( ارز

 گرید یآن در کشورها سهیو مقا یابیبند پنجم: ارز

 پرداخت لهیگفتار دوم: وس

 یبند اوّل: روش پول

 یرپولیبند دوم: روش غ

 الف( تراکم

 ب( معوّض

 طرح یمرتبط در اجرا یهاتیفصل سوم: حقوق و مسئول

 از طرح یتملّک و خسارات ناش فاتیتشر یِاجرا مبحث اوّل: عدم

 تملّک فاتیتشر تیِرعا گفتار اوّل: آثار عدم

 شدهملک توافق یِپرداخت بها گفتار دوم: اثر عدم

 طرح یدر تصرّف قبل از تملّک و اجرا یشهردار تیمسئول یمبحث دوم: مبان

 در تصرّف امالک موضوع طرح، قبل از تملّک نیمبحث سوم: حقوق مالک

 المثلگفتار اوّل: اجرت

 هیتأد ریگفتار دوم: خسارت تأخ

  ال(و کامن رانیدر حقوق ا سهیاز کاهش ارزش پول )مقا یگفتار سوم: خسارت ناش

 از کاهش ارزش امالک مجاور یگفتار چهارم: خسارت ناش

 یمبحث چهارم: مراجع صالح در طرح دعو

 یرفیک یگفتار اول: طرح دعوا

  (ی)حقوق یمدن یگفتار دوم: طرح دعوا

 یعدالت ادار وانیدر د یگفتار سوم: طرح دعو

 یشهردار هیعل یمال یهاتیاحکام محکوم یمبحث پنجم: اجرا

 یریگجهیفصل چهارم: نت

 «هاوستیپ»

ها یشهردار ازیموردن ی، امالک و اراضهیابن میقانون نحوه تقو اول: وستیپ
 28/08/1370مصوب 



 

 

 یاجرا یو امالک برا یو تملّک اراض دینحوه خر یقانون حهیال دوم: وستیپ
 17/11/1358دولت مصوب  یو نظام یعمران ،یعموم یهابرنامه

متعلق به  رمنقولیاموال منقول و غ فیقانون راجع به منع توق سوم: وستیپ
  27/05/1389مورخ  هیو اصالح 14/12/1361مصوب  یشهردار

 «ییقضا ینمونه دادخواست و آرا»

 «1دادخواست »

 «2دادخواست »

 «3دادخواست »

 «1شماره  یرأ»

 «2شماره  یرأ»

 «3شماره  یرأ»

 «4شماره  یرأ»

  «5شماره  یرأ»

  «6شماره  یرأ»

  «7شماره  یرأ»

  «8شماره  یرأ»

  «9شماره  یرأ»

  «10شماره  یرأ»

  «11شماره  یرأ»

  «12شماره  یرأ»

 «13شماره  یرأ»

 واژگان

 منابع و مآخذ
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