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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

 لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول         .به نشر نوآور است   
ها و موارد دیگر، و نیز هـر گونـه            یر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت        و تصاو 
برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از آن،                   بهره

صورت اینترنتـی،     برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به            تهیه فایل پی دي اف و عکس      
 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازه کتبی از               ی دي، دي  الکترونیکی، س 

 اسـت، و متخلّفـین تحـت پیگـرد           حرام شرعاً نیز    و غیرقانونی بوده و    نشر نوآور ممنوع  
 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی

 پی دي اف و موارد صورت فایل ورد یا با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 
که  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این

هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 
امور نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان 

اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به 
ف، شدن هرگونه تخلّ پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
پلیس رسیدگی به ( پلیس فتای انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، قانون

، و طی عمل آورده  و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام مقتضی به) اي و اینترنتی جرایم رایانه
انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و 

  .وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شدکلّیۀ خسارات 
، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، ها که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی 

فست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن  چاپ ریسو، اُ
زعین محترم، از طریق رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سای اطّالع ور همکاران و م

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع 
  .نماید قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  . و شرعاً نیز حرام استغیرمجازاز نظر قانونی 

ف از انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّ
 021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره قبیل موارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یا از طریق  info@noavarpub.com تشارات به آدرس و یا از طریق ایمیل ان09123076748و 
به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع  www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 

 عمل آید، و در راستاي  حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به
. نمایند، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافتعنوان تشکّر و قدردانی انجام این امر مهم، به 

  هشدار



  

  
  

   سوگندنامه مهندسان
  

حفـظ    انسان،شیجهان، رفاه و آسا داریتوسعه پا  وی در سازندگیتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 
هاي زیست محیطی و تأمین شادي پایدار و دراز مدت خود و دیگران، به عنـوان   جهان هستی از آلودگی  

   :کنم که ک مهندس به پروردگار جهان سوگند یاد میی
   انـسان، بـه    بـه  .باشـم   سـوگند وفـادار    نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره
 باشـم و    نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
   .نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان وکه به انسان  ی  اقدامچیبه ه
 کـنم تـا   کوشش  است، مغتنم دانم وي مشترك بشرراثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش

   .میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیآن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج
 نم،ی سـرزم  به  خود را  نیام، کوشش خواهم کرد که د       زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده          رانیا

   . ادا کنمندگانی و آاکانم،یمردمانم، ن
 حـد   در .باشـم   کشورم داشـته   داری در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در

 مقـدس   مکـان نیـ ا  کـه پـس از مـن در     ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یتوان به دانشگاه که مرب    
   . خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 

 بـدانم و در     بـشر   تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
   .می آنها کوشش نمايحفظ و کاربرد درست و بهساز

  و اجتمـاع   خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سـرعت عمـل، حفـظ منـابع             ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،     بـه  داشـته و   ها را در نظـر      نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

 لیـ  رذاری و سـا يخـوار    رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیدلسوز و متعهد باشم و همواره سود خو
   . و متعارف طلب کنممعقول در حدي  زحمات خود ارزش مادي را طرد و برایاخالق

 را بـا ابتکـار،   آنهـا   آگاه شـوم و ی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها مام کوشش ت در
   .کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیخالق
 خـود کـار     ییتوانـا   دانـش و   طـه یح تنها در   را مراعات و    خود استانداردها  ی مهندس يها تمام کوشش  در

  . کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صـورت   وجود نـدارد، دانـش خـود را آزادانـه و بـه             ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در
   . قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
  .باشم  و رازدارریپذ   مشارکت،پذیر  مسئولیت متعهد،  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
 آورم و   وجود ه  ب مردم و وطنم را      به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    محبت و   پر از  یطیمح

 يهـا   بـدارم و ارزش دوسـت  دهیـ  سن و عقت،ی نژاد، مذهب، جنست،یهمکاران خود را بدون توجه به مل      
   .رش دهم را در خود و در آنان پرویانسان
 و  یسـع   عـالوه بـر  را دست آمـده    بهيها تی متواضع باشم و موفقي فردشهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در

   . کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و
 و از لطمـه زدن بـه   باشـم  ران نقد و اظهار نظر صادقانه همکايرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در
   . کنمي آنان خوداري براخواهانه و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیح
 رد،یـ گ یمـ   انجـام  ی که به منظـور توسـعه رفـاه عمـوم          ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

   .استقبال و در آنها شرکت کنم
   . کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اخالق مهندس اصولتی خود را به رعاهمکاران



  



  

  

  شعار سیزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازي
  ریزي محلی، شوراي شهر متخصص گفتگوي جهانی، برنامه

  
  پیام ریک استفان؛ رئیس ایزوکاپ

 میالدي توسط پروفسور کارلوس ماریا دالپـولرا        1949روز جهانی شهرسازي از سال      
اي بـه امـر    آیـرس بـراي جلـب عالقـه و توجـه عمـومی و حرفـه          بـوینس از دانشگاه   

هـاي    آل  هشتم نوامبر یک روز خـاص بـراي توجـه بـه ایـده             . شهرسازي شکل گرفت  
اي و عموم مردم را گرد هم جمع کـرده            شهرسازي جامعه است که شهرسازان حرفه     

ه روز جهانی شهرسازي فرصتی براي نگریـستن بـه امـر شهرسـازي از دیـدگا               . است
  .آورد جهانی را فراهم می

 سازمان ملـل در دسـتور کـار جدیـد شـهر کـه               امسال روز جهانی شهرساز از توافق     
جامعـه  . ، تبعیـت خواهـد کـرد    کنـد  توسعه جهانی را براي دو دهه بعـد تعیـین مـی       

اي و شهري چشم بـه همکـاري بـا جامعـه مهندسـان                ریزي منطقه   المللی برنامه   بین
 هدف توسعه پایدار را درك کند و دستور کار جدید شهر            17ران دارد که    شهرساز ای 

برانگیـز،   بخش هستند و هـم چـالش   اندازها هم الهام این اهداف و چشم. را اجرا کنند 
  .المللی ما قادر به انجام آن خواهیم بود من باور دارم که ما و همکاران بین

  
  ازيبیانیه سیزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرس

  :جامعه مهندسان شهرساز ایران بر این باور است که
کند، تغییر    با نگرش موجود به شهر که آن را مجموعه اي کالبدي تلقی می            : نخست

سـازي    هـا تعریـف نمایـد و شـهر          یافته و شهر را به عنوان فضایی براي زندگی انسان         
ت اجتمـاعی،  مبتنی بر مفاهیم توسعه پایـدار، رفـاه و عـدالت اجتمـاعی، بـا مـشارک         

  .باز تعریف شود... ارتقاي کیفیت زندگی و محیط زیست و 
ها به جاي تأکید بر مسائل کمی، فنی و مهندسی باید به مسائل               محتواي طرح : دوم

اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محـیط زیـست توجـه بیـشتري کنـد و شهرسـازي                 
همه نیروهـاي   فرآیندي اجرایی و مشارکتی حاصل از دخالت و همفکري و همکاري            

  .ها اجتناب شود مؤثر در حیات شهر تلقی گردد و از آمرانه بودن طرح
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هـاي    ریزي اقـدامی ضـروري بـراي طـرح          ها و تداوم برنامه     پایش مستمر طرح  : سوم
 6توسعه شهري است و بخشنامه اخیـر وزارت کـشور در خـصوص پیوسـت شـماره                

  .شود رزیابی می در این راستا مفید و قابل تقدیر ا12قرارداد تیپ 
هاي توسـعه   توجه جدي به کوتاه کردن زمان و نحوه بررسی و تصویب طرح     : چهارم

شهري در شوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي کـشور و جلـوگیري از اعمـال نظـر                    
  .هایی که ارتباطی با مسئولیت آنها ندارد هاي اجرایی در حوزه نمایندگان دستگاه

 عملیـاتی توسـعه   -، تهیـه برنامـه راهبـردي   همزمان با تصویب طرح تفصیلی : پنجم
هـا قـرار گرفتـه و واحـدهاي شهرسـتانی          شهر و شهرداري در دستور کار شـهرداري       

  .هاي دولتی و مؤسسات غیر دولتی مکلف به اجراي مفاد برنامه مذکور شوند دستگاه
هـاي شهرسـازي در دسـتور وزارت          تدوین منشور حقوق شهروندي در حوزه     : ششم

  .ردکشور قرار گی
تهیه سند آمایش سرزمین با تلفیق طرح آمـایش و طـرح کالبـدي ملـی بـه                  : هفتم

هاي توسعه شهري در دستور کـار دولـت قـرار             ترین سند باالدستی طرح     عنوان مهم 
  .گیرد

تسریع در تهیه قانون جامع شهرسازي با مشارکت متخصصان بـا توجـه بـه               : هشتم
  .بینی شده براي تهیه آن سپري شدن زمان پیش

هاي رسمی و سکونت بیش از سه چهارم جمعیـت            با توجه به نتایج سرشماري    : نهم
شـود روز جهـانی شهرسـازي در تقـویم      کشور در نقاط شهري مجدداً درخواست می   

  .کشور منعکس شود
  

 يدی خورش1395 آبان ماه 19 -رانی در اي شهرسازی روز جهانزرگداشت بستاد
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  ز قانون اساسیاصولی ا

 مدنی، جزئی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی،        کلیه قوانین و مقررات    -اصل چهارم 
این اصل بر اطالق با عموم همه . سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسالمی باشد     

این امر بـر عهـده   اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص      
  .استفقهاي شوراي نگهبان 

االمـر، شـوراها،     ی و شـاورهم فـ     نهمی ب ي و امرهم شور   :میطبق دستور قرآن کر    -هفتماصل  
 ری، شهر، محل، بخش، روسـتا و نظـا        ، شهرستان  استان ي شورا ،ی اسالم يمجلس شورا 

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیـارات و   . و اداره امور کشورنديریگ می از ارکان تصم   نهایا
  .کند  ناشی از آن معین میوظایف شوراها را این قانون و قوانین

 اشـخاص از تعـرض مـصون        مسکن و شغل  حیثیت، جان، مال، حقوق،      -اصل بیست و دوم   
  .یز کنداست مگر در مواردي که قانون تجو

 است، دولت یرانیا  خانواده حق هر فرد و از،ی با نمسکن متناسبداشتن  - کمی و یاصل س
 و  نانی بخـصوص روستانـش    ازمندترنـد ی آنها کـه ن    ي برا تی اولو تیموظف است با رعا   

  . اصل را فراهم کندنی اي اجرانهیکارگران زم
، ت یا رها شده، معـادن   هاي موا   از قبیل زمین   میعمو   هاي ثروتانفال و    -ماصل چهل و پنج   

ا، نیزارهـا،   هـ  ها، جنگل   ها، دره  هاي عمومی، کوه    ها و سایر آب     ا، رودخانه ه  دریاها، دریاچه 
المالـک و   هاي طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهـول              یشهب

حکومت اسالمی است تا برطبـق       شود در اختیار    اموال عمومی که از غاصبین مسترد می      
 نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب اسـتفاده از هـر یـک را قـانون                   مصالح عامه 

  .کند معین می
هاي ناشی از ربا، غصب رشوه، اختالس، سرقت،  دولت موظف است ثروت -صل چهل و نهم   ا

ها و معامالت دولتی، فروش      کاري قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه        
غیرمـشروع را   اصلی، دائر کردن اماکن فـساد و سـایر مـوارد          و مباحات  تهاي موا  زمین

المال بدهد این حکم  گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت            
  .باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

هـاي بعـد     که نسل امروز و نسلمحیط زیست در جمهوري اسالمی، حفاظت      -اصل پنجاهم 
از ایـن  . گـردد  باشند، وظیفه عمومی تلقی می حیات اجتماعی روبه رشد داشته   باید در آن    
 غیرقابل جبران  یا تخریبهاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست   رو فعالیت 

  . استآن مالزمه پیدا کند، ممنوع
تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام            نمی مجلس شوراي اسالمی   -اصل هفتاد و دوم   
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تشخیص این امـر بـه ترتیبـی    . باشد مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته   
  .که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است

 بـا   یـی  است مگـر اصـالحات جز       ممنوع يخطوط مرز  در   رییهر گونه تغ   -اصل هفتاد و دوم   
 ی ارضـ  تیـ ل و تمام  ال طرفه نباشد و به اسـتق      کیکه  نی مصالح کشور، به شرط ا     تیرعا

 ی اسـالم ي مجلس شـورا ندگانی چهار پنجم مجموع نما   بیکشور لطمه نزدن و به تصو     
  .برسد

 که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیـر نیـست   بناها و اموال دولتی -اصل هشتاد و سوم 
مگر با تصویب مجلس شوراي اسالمی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد                

  .نباشد
   . شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشدتصمیمات -اصل یکصد و پنجم

مواردي که هیأت وزیـران یـا وزیـري مـأمور تـدوین       عالوه بر    -اصل یکصد و سی و هشتم     
شود، هیأت وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و  ین می اجرایی قوان هاي  نامه  نییآ

 نامـه  نیـی نامـه و آ   هـاي اداري بـه وضـع تـصویب          تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمان     
ان نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیـأت وزیـران حـق              هر یک از وزیر   . بپردازد
 و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین    نامه  نییوضع آ 

توانـد تـصویب برخـی از امـور مربـوط بـه وظـایف خـود را بـه                     می دولت .مخالف باشد 
هـا در محـدودة        کمیسیون هاي متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این          کمیسیون

 دولت  هاي  نامه  نیی و آ  ها  نامه  تصویب .ء است االجرا  جمهور الزم   قوانین پس از تأیید رئیس    
هاي مذکور در این اصل، ضمن ابالغ براي اجراء به اطالع رئـیس               و مصوبات کمیسیون  

قوانین بیابـد بـا ذکـر    رسد تا در صورتی که آنها را بر خالف      مجلس شوراي اسالمی می   
  . به هیأت وزیران بفرستددلیل براي تجدید نظر

 ارجـاع آن بـه   ایـ  یدولتـ   وی راجع به امـوال عمـوم  يصلح دعاو - و نهمی و س  کصدیاصل  
.  به اطالع مجلس برسددی است و با   رانی وز أتی ه بی در هر مورد موکول به تصو      يداور

 مجلـس  بی به تـصو دی با ی باشد و در موارد مهم داخل      ی که طرف دعوا خارج    يدر موارد 
  . کندی منییموارد مهم را قانون تع.  برسدزین
 در   به منظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین       ر کشو عالی  دیوان -یکم  یکصد و شصت و    اصل

هائی که طبق قانون به آن محول         سئولیتمحاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام م        
  .گردد کند تشکیل می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می می
ا باید مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که          ه   دادگاه احکام - یکصد و شصت و ششم     اصل

  .براساس آن حکم صادر شده است
 هـاي   نامـه   نیـی آ هـا و    نامـه   ها مکلفند از اجراي تصویب       دادگاه اتقض - یکصد و هفتادم   اصل

 اسالمی یا خارج از حـدود اختیـارات قـوه مجریـه             تی که مخالف با قوانین و مقررات      دول
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 الت اداري گونه مقررات را از دیوان عد       تواند ابطال این    است خودداري کنند و هرکس می     
  .تقاضا کند

 منظور رسیدگی بـه شـکایات، تظلمـات و اعتراضـات مـردم      به - یکصد و هفتاد و سوم اصل
تی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بـه نـام          دول هاي  نامه  نیی یا واحدها یا آ    نسبت به مأمورین  

  .گردد  می زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیسلت اداريدیوان عدا
  

  مدنی موادي از قانون

ء است مگر آنکه در خود االجرا  پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم،نیقوان -2ماده
  . باشد وقع اجراء مقرر شده مي برای خاصبیقانون، ترت

 در  نکـه ی است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر ا           1هی نسبت به آت   اثر قانون  -4ماده
 .باشد  موضوع اتخاذ شدهنی نسبت به ایخود قانون، مقررات خاص

شـود   که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می          چه   و هر  ای و آس  هی و ابن  یاراض -13 ماده  
 ایـ  نی در زم  گری مقاصد د  ای آب   انی جر يها که برا     است لوله  نیمنقول است و همچن   ریغ

  . باشد  شدهدهیبنا کش
 دارد مگـر در     3 و انتفـاع    خود حق همه گونه تـصرف      2ملکیما نسبت به    یهر مالک  -30ماده

  .باشد  که قانون استثناء کردهيموارد
  . کرد مگر به حکم قانونرونی بتوان ی صاحب آن نم را از تصرفی مالچیه -31ماده

  . که خالف آن ثابت شودنی است مگر اتی مالکلی دلتی به عنوان مالکتصرف -35ماده 
 آن اسـت تـا هـر کجـا بـاال رود و              4يحاذ م ي فضا تی مستلزم مالک  نی زم تیمالک -38هماد    

 5 در هوا و فـراز     تصرف   بالجمله مالک حق همه گونه     نیزم ری است نسبت به ز    نیهمچن
  . باشد گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده

 نی زمری که در زي هر بنا و حفرنی است و همچننی زمي که در رو درختهر بنا و     -39ماده  
  . خالف آن ثابت شود  کهنیشود مگر ا  محسوب مینیاست ملک مالک آن زم

  . يگری شخص در ملک دي است برای حقارتفاق -93ماده 
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 يگـر ی را که بخواهند نسبت به د      یخود هر حق   در ملک    توانند ی م صاحبان امالك  -94ماده  
 اسـت کـه مطـابق آن        يعقد   تابع قرارداد و   1 استحقاق تیفی صورت ک  نیقرار دهند در ا   
  . است حق داده شده

 بوده  يگری خانه د  ای نی آب باران زم   ای فاضالب ي مجرا ی خانه کس  ای نیهرگاه زم  -95ماده  
 کـه عـدم   یکند مگر در صـورت     از آن  يری جلوگ تواند ی نم نی زم ایاست صاحب آن خانه     
  . استحقاق او معلوم شود

کـه  نی اسـت مگـر ا     نی صاحب زمـ   2تی محکوم به ملک   ی کس نی واقعه در زم   چشمه -96ماده  
  . باشد  داشتهی انتفاعاً حقای ناًی نسبت به آن چشمه عيگرید

 حق مرور ای آب به ملک خود ي مجرايگریک د ملای در خانه می از قدیهرگاه کس -97ماده  
 او از ملـک خـود شـود و    عبـور   ایـ  مانع آب بـردن  تواند ی ملک نمایه خان  داشته صاحب 

  . رهی و حق شرب و غ حق داشتن در و شبکه و ناودانلی حقوق از قبری است سانیهمچن
باشد که از ملک      اذن داده   صاحب ملک  ی ندارد ول  ری در ملک غ    حق عبور  یاگر کس  -98ماده

 خود رجوع کرده و مانع عبـور او بـشود و   3 از اذنتواند  یاو عبور کنند هر وقت بخواهد م      
  . ارتفاقاتری است سانیهمچن

 آب بـاران از بـام       ای بگذارد   يگری خود را به طرف ملک د      ناودان حق ندارد    کس چیه - 99ماده
  . مگر به اذن اوزدی برف برای کند و ي جارهی ملک همساایخود به بام 

رسـد   هـم ه   ب ی خراب ي باشد و در مجر    يگری در خانه د   ی شخص 4 آب يراجاگر م  -100ماده
 ي حق ندارد صـاحب مجـر       خانه شود مالک خانه     که عبور آب موجب خسارت     ينحوه  ب

 مـانع عبـور   ي مجری چنانچه اگر خرابدی دفع ضرر از خود نمادیاجبار کند بلکه خود او با 
 خود رفع   دی کند بلکه صاحب حق با     ری را تعم  ي که مجر  ستیآب شود مالک خانه ملزم ن     

ـ   شـود و   نی زمـ  ای داخل خانه    تواند  ی م يجر م ری تعم ي برا صورت نیمانع کند در ا     کنیل
  .بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک

 می شرکاء تقس  نی باشند و آن ملک ماب     ی حقوق و منافع   ي دارا ی ملک شرکاءهرگاه   -103ماده  
       شود هر کدام از آنها به قدر حکـه اگـر    نیواهد بود مثل ا   منافع خ    مالک آن حقوق و    5هص

ـ ي بوده و آن ملک که داراری در ملک غ حق عبوري دارا یملک  چنـد نفـر   نی حق است ب
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