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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی
  برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها 

مصوب 1388/10/22 مجلس شورای اسالمی

ماده واحده- در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی 
شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
مکلف  دولت  یارانه ها  کردن  هدفمند  تحقق  به منظور  و   1386 مصوب  سوخت 
است مبلغ یک میلیارد )1.000.000.000( دالر جهت تأمین تجهیزات و احداث 
خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون )700.000.000( 
دالر جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کالن شهرهای 
دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون )300.000.000( دالر 
جهت اجرایی کردن طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان 
سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیالت 
و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و 
اجرایی کشور در اجرا پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 
1375/1212 اختصاص و در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد. تسهیالت 
منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی )50%( دولت تلقی شده و 

تضمین بازپرداخت صددرصد )100%( آن به عهده دولت خواهدبود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 و یا 

سال 1389 در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد.
  استفاده کلیه پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی و خانواده آنان 

از پنجاه درصد تخفیف بهای بلیط قطار
 1246 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1375/1/22 مورخ  جلسه  در   هیئت وزیران 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت   1374/4/26 مورخ   162/108/11  -

تصویب نمود.
و  دفاع  وزارت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  پرسنل  کلیه   -1
هنگام  می توانند  فرزندان(  و  ) همسر  آنان  خانواده  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
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مرخصی  استحقاقی، در صورت مسافرت با قطار برای یک بار در سال، از پنجاه 
درصد )50%( تخفیف بهای بلیط قطار استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده 

از مرخصی  استحقاقی، تخفیف مزبور اعمال نخواهد شد.
2- به موجب اصالحی  1385/3/10 حذف گردید.

3-  بار مالی تخفیف یاد شده از محل صرفه جویی اعتبارات جاری دستگاه های 
مربوط ) ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(  
 از محل اعتبار فصل هزینه مربوط یا جا به جایی اعتبارات با رعایت مبانی قانونی  
تأمین می شود و از محل بودجه عمومی دولت به صورت ردیف جداگانه ای تأمین 

نخواهد شد.
قطار  بلیط  الشه  ارائه  مقابل  در  موظفند   )3( بند  موضوع  دستگاه های   -4
معادل پنجاه درصد )50%( از بهای پرداختی را به کارکنان خود پرداخت نمایند 
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  قانون ایمنی راه ها و راه آهن
 مصوب 1349/3/30 مجلس سنا

 ماده 1- شاه راه به راهی اطالق می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل  رو 
و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و  دو طرف 
آن به نحوی محصور و در تمام طول شاه راه از هم کاماًل مجزا باشد و ارتباط آنها 
با هم فقط به وسیله  راه های فرعی که از زیر یا باالی شاه راه  عبورکند تأمین شود 

و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.
 ماده 2- هر شاه راه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که 

وزارت راه اعالم کند مشمول مقررات این قانون می باشد.
سرعت  حداکثر  و  حداقل  شاه راه  هر  در  است  مکلف  راه  وزارت   -3  ماده 
همچنین انواع وسایط نقلیه ای که عبور آنها مجاز نیست با نصب عالئم  مشخص 
کند و نیز کلیه عالئم مربوط به مقررات رانندگی و محل های توقف مجاز و سایر 
عالئم الزم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف  الزم است در طول 

راه برای اطالع رانندگان نصب کند .
 ماده 4- ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن 

دام در شاه راه ها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور  ممنوع است.
 هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا 
خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد 
نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در 
صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست  متوقف نموده و مصدوم 
را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بالفاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان 
برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطالع  دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور 

مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
 تبصره 1- وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسایط نقلیه 

در طول شاه راه ها را ایجاد کند.
به سبب ضرورت  و  موقت  به طور  که  غیر مجازی  نقلیه  وسایل   تبصره 2- 
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اجازه وزیر  با  نمایند، فقط  بزرگراه تردد  و مأموریت های ضروری می بایست در 
اجرایی  مقام  باالترین  یا  و  وی  و حمل و نقل  راهداری  معاونین  یا  و   راه و ترابری 
ادارات کل راه و ترابری استان ها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو» عبور 
آزاد از بزرگراه« در پشت وسیله نقلیه که به وسیله  پلیس راه به راننده تحویل و 
اخذ خواهد شد، می توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق الذکر به تعداد الزم توسط 

وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس راه می گردد .
 تعیین حداقل و حداکثر سرعت آن گونه وسایل طبق آیین نامه ای خواهد بود 

که به تصویب وزارت راه و ترابری می رسد.
 تبصره 3- مأمورین سازمان های دولتی و انتظامی و یا افرادی که به سبب 
بزرگراه ها  حاشیه  یا  سطح  در  خدمات  ارائه  و  مأموریت  انجام  جهت  ضرورت 
به صورت پیاده تردد یا توقف می نمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز 
حادثه از شمول حکم ماده 4 مستثنی می باشند و مسئولیت راننده مقصر  وسیله 

نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است، به قوت خود باقی است. 
ماده  این  آزادراه ها که طبق  از  به عبور  نقلیه غیر مجاز   تبصره 4- وسایل 
آزادراه ها  در  مجاز  خطوط  از  هستند  موظف  می گیرند،  عبور  مجوز  واحده 

عبور  ومرور نمایند .
 ماده 5- دولت می تواند با تصویب کمیسیون های راه و دارایی مجلسین برای 

شاه راه ها عوارض مناسبی تعیین و وصول کند.
 ماده 6- اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین 
در حریم  به حفاری  اقدام  یا  زراعت  یا  درختکاری  یا  مستحدثات  هرگونه  ایجاد 
قانونی شاه راه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و 
وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می شود بدون  اجازه وزارت 

راه ممنوع است.
 تبصره 1- وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که 
دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا  درختکاری 
و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را 

محو کند.
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کنند  مراجعه  دادگستری  مراجع  به  می توانند  ذی نفع  اشخاص   تبصره 2- 
دادگاه خارج از نوبت به این گونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم الزم را  صادر 

می کند.
 تبصره 3- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت 
و هزینه ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود .

 تبصره 4- مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و مأموران نیروی 
انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راه ها و  راه آهن 
یا  اقدام الزم اطالع دهند. مأمور  به مراجع صالح جهت  را  آنها مراتب  و حریم 

مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم  خواهد شد .
پانصد  شعاع  تا  حداقل  رودخانه  بستر  از  ماسه  و  برداشت شن   تبصره 5- 
و  است  ممنوع  پل ها  دست  پایین  از  کیلومتر  یک  و  دست  باال  از  متر   )500(

متخلفان  به مجازات مربوط محکوم خواهند شد .
 ماده 7- ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا 
نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راه ها و راه آهن و حریم قانونی  آنها در 
داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب 

اخالل در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.
از  به حبس  وارده  بر جبران خسارت  باال عالوه  مرتکبان جرایم  تبصره 1- 
یا    مرتکب  باشد  نگرفته  تخریبی صورت  چنانچه  و  محکوم  سال  دو  تا  ماه  سه 
مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به 
یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار )500،000( 
تا پنج میلیون )000،000، 5( ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران 

خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
 تبصره 2- ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درخت کاری و عبور 
دادن تأسیسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه  وزارت 
راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که 
از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت  وزارت راه و ترابری 

و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
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 تبصره 3- وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت 
وارده به راه ها و حریم آنها و ابنیه فنی و عالئم و تأسیسات و تجهیزات  ایمنی 
که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله های آب، گاز، 
فاضالب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه 
واریز و صددرصد  به حساب خزانه  را  دریافتی  مبالغ  و  اقدام  و خسارت گردد، 

)100( آن را به منظور ایمن سازی راه ها به مصرف برساند.
 ماده 8- راه آهن دولتی ایران مکلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه های 

مجاز برای افراد و وسایل نقلیه را با نصب عالمات مشخص کند.
 ماده 9- عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها 
و تأسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر 
از  عده  آن  برای  جز  است  ممنوع  در طول خطوط  و  ایستگاه ها  در  واقع  مجاز 
مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور  می باشند و در صورت 

تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
 ماده 10- عبور هرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف 
خط آهن  به طرف دیگر در غیر محل های مجاز ممنوع است و  متخلف از این امر 

مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده می باشد.
بصره 1- تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است. 
ترتیب رسیدگی به تخلف مزبور به نحوی است که در قانون نحوه  رسیدگی به 
تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال 1350 مقرر گردیده و تا تشکیل گارد 
ترابری موضوع ماده )16( قانون تغییر نام وزارت راه وترابری افسران یا درجه داران 
نباشد  راه آهن  انتظامی   پلیس  که  نقاطی  در  و  انتظامی  راه آهن  پلیس  دیپلمه 
آن  در  وظایف مذکور  ژاندارمری کشور  راه  پلیس  دیپلمه  یا درجه داران  افسران 
قانون را انجام خواهند داد و پس از تشکیل گارد ترابری حق رسیدگی به تخلفات 

و اخذ جرائم با افراد دیپلمه گارد مذکور خواهد بود .
 تبصره 2- هرگاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل 
و همچنین خاک ریز و سایر تأسیسات مربوط به راه آهن گردد راننده وسیله نقلیه 
به پرداخت جزای نقدی از 1000 ریال تا 5000 ریال و جبران خسارت وارده 
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محکوم می شود .
کل  خزانه داری  حساب  به  یک  تبصره  اجرای  از  حاصل  وجوه   -3  تبصره 

منظور خواهد گردید .
 ماده 11- از تاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده )13( قانون کیفر 
بزه های راه آهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار  ریال خواهد 

بود و تجاوز به محدوده ایستگاه ها در حکم تجاوز به حریم خط آهن  می باشد.
 تبصره- حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه ای که موردنیاز راه آهن 
بوده و بر اساس نقشه های مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملک  راه آهن درآمده 

باشد و به وسیله عالئم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می شود.
 ماده 12- تبصره ذیل به ماده 21 قانون بزه های راه آهن اضافه می شود:

 تبصره 1- تعقیب متهم در دادگستری موکول به شکایت راه آهن خواهد بود
 تبصره 2- حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، مرجع 
قضایی صالح دستور الزم را مبنی بر همکاری و نظارت مأموران نیروی  انتظامی 
انسداد محل های تردد غیرمجاز صادر  ایجاد نظم به منظور  با آن شرکت جهت 

می کند .
 ماده 13- هرگاه بر اثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت آن 
روی   در  راه آهن  مجاز  نقلیه  وسایل  با  آن  برخورد  و  ندارد  راه آهن  به  بستگی 
خط آهن  حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود راننده 
مجاز که بر حسب وظیفه رانندگی وسایل نقلیه راه آهن را روی خط آهن  به  عهده 
دارد در صورتی که نظامات و مقررات مربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی 
نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص  ثالث از مقررات 

بیمه نخواهد بود.
 ماده 14- وزارت راه و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راه های جدید و راه آهن، 
گذرگاه های ضروری و مجاری الزم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط  دو طرف راه 
احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم 
مکلفند  راه ها  تأمین  روشنایی  مورد  در  نیرو  وزارت  و  ارتباطی  امکانات  نمودن 

حسب اعالم وزارت راه و ترابری و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند. 
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تصویب  هیئت  وزیران  که  مناطقی  در  شهرها  محدوده  از  خارج   -15  ماده 
اراضی  از یک متر در  ارتفاع بیش  به  و وزارت راه اعالم می نماید احداث دیوار 
و مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه آهن و شاه راه ها و راه های 
که  مسیر طوفان  شن  در  واقع  اراضی  برای  مگر  است  ممنوع  واقع شده  اصلی 
به منظور جلوگیری از ورود توده های شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از 

ادارات راه یا راه آهن می توانند به احداث آن اقدام نمایند.
 با متخلفین حسب مقررات تبصره های یک و دو ماده 6 این قانون رفتار خواهد 

شد.
 تبصره- نرده کشی و سیم کشی به هر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و 

ترمیم دیوارهای موجود در اراضی و مستحدثات فوق الذکر بالمانع است.
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 قانون راجع به آیین نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری
 مصوب 1343/2/6 مجلس شورای ملی

 ماده واحده- به وزارت راه اجازه داده می شود که بنا به تقاضای مؤسسات 
صنعتی و تجاری یا سازمان های دولتی از ایستگاه ها یا نیم ایستگاه های  راه آهن 
دولتی ایران به محل مؤسسه متقاضی طبق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون 

راه مجلسین خواهد رسید در احداث خطوط فرعی راه آهن اقدام نماید.
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