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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به  ( 156)اصل صد و پنجاه و شش 
 .نیز شناخته می شود "اصل وظایف قوه قضاییه"نام 

ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول  قوه قضاییه قوه
رسیدگی و صدور  - ۱:  دار وظایف زیر است تحقق بخشند به عدالت و عهده

حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع 
خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون 

  ۳. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع - ۲. معین می کند
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر   - ۴. نظارت بر حسن اجرای قوانین -

اقدام مناسب  - ۵. مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم
 .برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین



 قانون مجازات اسالمی
هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقووع   -۱۵۲ماده •

از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ 
نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شوود کوه طبوق قوانون     
جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر 
را عمداً ایجاد نکند و رفتوار ارتکوابی بوا خطور موجوود متناسوب و       

 . برای دفع آن ضرورت داشته باشد

کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله بوا خطور    -تبصره•
می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی 

 .خود امتناع نمایند



 از حیث مسئولیت مدنی

هورکس بودون مجووز قوانونی     )قانون مسئولیت مودنی   ۱برابر ماده •
عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یوا  
حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر کوه بوه موجوب قوانون     
برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضورر موادی   
یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمول خوود   

 .می باشد



 :مرتکب /عامل( جزائی)مسئولیت کیفری
قانون  ۲صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده •

  ۲89مجازات اسالمی و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، طبق ماده 
قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه 

در فرض خوش .عمدی و خطای محض از سوی قانوگذار مقرر شده است
بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی در وقوع حادثه آتش سوزی پالسکو از 

سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته،از حیث حقوقی و قانونی، 
سهو عمل ناشی از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آنها قابل مطالعه 

و بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه  
آن قانون، قابلیت تعقیب قانونی  ۲9۱از این منظر، به تجویز مقرر در ماده 

 .دارد
 



) برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب•
واقع ( اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی

شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت 
شبه ( قتل)جنایت -(۲9۱)عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده

حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق . عمد محسوب می گردد
همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد   ۲9۲بند پ ماده 

جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده  
 .خطای محض محسوب می شود( قتل) بر او را، از زمرۀ جنایت



 ۳و سازمان آتش نشانی به موجب ماده  ۵۵ماده  ۱۴شهرداری به استناد بند •
اساسنامه خود وظیفه نجات انسوان هوا و مهوار و اطفوای حریوق را برعهوده       

قوانون تشوکیل سوازمان     9مواده  ( د)داشته است و همچنوین مسوتند بوه بنود     
مدیریت بحران، ریاست شورای هماهنگی مودیریت بحوران شوهر برعهوده     

 .شهردار می باشد
صرف اخطار آن هم به دفعات مکرر منجر به رفع مسوئولیت از شوهرداری   •

نبوده و لزوما باید دفوع خطور یوا از طریوق بازسوازی یوا تخریوب بنوا انجوام          
 می گرفت

 

 وظایف شهرداری در پیشگیری از بحران



قانون شهرداری ها وظیفه اتخاذ تدابیر  ۵۵ماده  ۱۴شهرداری به استناد بند •
موثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع 

خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و 
کوچه ها و اماکن عمومی و داالن های عمومی و خصوصی را به عهده 

 . دارد
در تبصره این ماده نیز آمده است شهرداری وظیفه دارد کلیه موارد مربوط 

به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت های مندرج در ماده خود را پس از 
کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابالغ مهلت دار 
متناسب صادر و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به اجرا گذاشته 

شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر و . نشود
خسارت از طرف  ۱۵مزاحمت کرده و هزینه مصروف را به ازای صدی 

 . دریافت خواهد کرد



 قانون شهرداری 100ماده 

 6تبصره •
در مورد تجاوز به معابر شهر، موالکین موظوف هسوتند در هنگوام نوسوازی      •

براساس پروانة ساختمان و طرح های مصووب رعابوت برهوای اصوالحی را     
در صورتی که برخالف پروانه و یا بدون پروانوه تجواوزی در ایون    . بنمایند

مورد انجام گیرد شهرداری مکلوف اسوت از اداموة عملیوات جلووگیری و      
ماننود عودم   در سایر موارد تخلوف  . پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نماید

در سواختمان  استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی 
 .رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون های مادۀ صد است

 



 شورای شهر

قوانون تشوکیل شوورای شوهر و روسوتا وظیفوه        ۷۱ماده  ۱9حسب بند 
نظارت بر امور اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری 

را بر عهده دارد عالوه بور ایون مسوئولیت    … از خطر آتش سوزی و 
نظارت بر کار شهرداری نیز بور عهوده ایون شوورا اسوت؛ لوذا در ایون        
راستا در صوورت قصوور از انجوام وظوایف موی تواننود مقصور حادثوه         

 .محسوب می شوند
 



 :وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است – 71ماده 

نظارت بور اموور تماشواخانه هوا،      - ۱9•
سینماها و دیگر امواکن عموومی، کوه    
توسط بخش خصوصی، تعواونی و یوا   
دولتووی اداره مووی شووود بووا وضوووع و     
توودوین مقووررات خوواص بوورای حسوون 
ترتیب، نظافت و بهداشوت ایون قبیول    
مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و 
اتخوووواذ توووودابیر احتیوووواطی جهووووت 
جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند 

 .آن



 سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

این سازمان به موجوب مواده   
اساسنامه، وظیفه نجات  ۳

جووان انسووان هووا و مهووار و 
اطفووای حریووق، مسووئول   
نظوووارت و کنتووورل بووور   
شرایط ایمنی ساختمان ها 
و اسوووووووووووووتانداردهای 
تجهیووزات آنهووا در برابوور 

 .سوانح گوناگون را دارد

 



وظیفه اصلی این سازمان بور اسواس مواده سووم اساسونامه تشوکیل       •
آتش نشانی بررسی صالحیت فنی و امکانات ایمنی شورکت هوا و   
محرز بودن امور ایمنی و نجات و اطفای حریق از وظوایف ذاتوی   
این سازمان است و اداره پیشگیری از حریق از بخش هوای اصولی   

 .این سازمان محسوب می گردد



 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجورا،  -33ماده •
بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنوی، بهداشوت،   
بهره دهی مناسب، آسایش و صورفه اقتصوادی ضوروری اسوت، بوه وسویله       

حوزه شمول این اصوول و  . وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد
قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظوایف سوازمانها   
عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئین 
نامه ای خواهد بود که بوه وسویله وزارتخانوه هوای مسوکن و شهرسوازی و       

مجموعوه اصوول و   . کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهود رسوید  
ناموه کنتورل و اجورای آنهوا مقوررات ملوی سواختمان را         قواعد فنی و آئین

 . دهند تشکیل می



 
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنتورل و نظوارت بور     -34ماده •

اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتوی  
و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکوان و  
کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقواط واقوع در حووزه    
شمول مقررات ملوی سواختمان و ضووابط و مقوررات شهرسوازی مکلفنود       

عدم رعایت مقررات یواد شوده و   . مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند
 . ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود

 



 اصناف 
قوانون   ۳۷اصناف مطابق بنود ز مواده   

صنفی نظارت بر اجرای مقررات فنی 
و ایمنووی و حفوواظتی و بیمووه گووذاری  
واحدهای صنفی را بر عهده خواهند 

و بر اساس تبصره ذیول ایون   . داشت 
موواده چنانچووه در اجوورای مقووررات   
بهداشتی و ایمنی با مخالفوت مالوک   
ملک مواجه شوند می توانند با جلوب  
موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه 

 .خود اقدام نمایند
 



 قانون کار جمهوری اسالمی ایران

ایون  ( 8۵)کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع مواده   -91ماده 
مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی بورای توامین   قانون 

حفاظووت و سووالمت و بهداشووت کووارگران در محوویط کووار ، وسووایل و   
امکانات الزم را تهیه و در اختیوار آنوان قورار داده و چگوونگی کواربرد      
وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزنود و در خصووص رعایوت مقوررات     

افراد مذکور نیز ملوزم بوه اسوتفاده و    . حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند 
نگهداری از وسایل حفواظتی و بهداشوتی فوردی و اجورای دسوتورالعمل      

 .های مربوط کارگاه می باشند 



 موادمتخلفان از هر یک از موارد مذکور در  -176ماده •

 (  9۱) و( 8۴) -(8۳)  -(۷9) -(۷۷) -(۷۵) -(6۱) -(۵۲) •

هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق برای •
کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و 

امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل  
 : محکوم خواهند شد 

 .  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  ۵00تا  ۲00نفر ،  ۱0برای تا  -1•
 .  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  ۵0تا  ۲0نفر ،  ۱0نفر نسبت به مازاد  ۱00برای تا  -2•
 .  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  ۲0تا  ۱0نفر ،  ۱00نفر نسبت به مازاد  ۱00برای باالتر از  -3•
 .  روز محکوم خواهند شد  ۱80روز تا  9۱در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از •

 



 وزارتخانه های کار و بهداشت
قانون کار ، وزارت کار و رفاه اجتماعی با  ۴مقررات مندرج در فصل 

وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی را مسئول درخواست پلمپ 
 .واحدهای کارگاهی غیرایمن می داند

قانون کار هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس  ۱0۵حسب ماده 
کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر 

در کارگاه داده شود و بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای 
مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به 

رئیس مستقیم خود اطالع دهند و حصب تبصره این قانون می توانند از 
دادسرای عمومی محل تقاضای تعطیلی کارگاه را نمایند و زمانی این 

 .دستور رفع می شود که رفع نواقص صورت گیرد
• 

 



وزارت کووار و رفوواه اجتموواعی و همچنووین بهداشووت، درمووان و آموووزش   •
پزشکی حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسوان بهداشوت حرفوه ای از    
دادسرای عمومی محل و در صوورت عودم تشوکیل دادسورای عموومی از      
دادگاه محل تقاضا خواهند کرد فوراً قورار تعطیول و الک و مهور تموام یوا      

 .قسمتی از کارگاه را صادر نماید
دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار موذکور پوس از اقودام    •

قابل اجرا است؛ دسوتور رفوع تعطیلوی توسوط مرجوع موذکور در صوورتی        
صادر خواهد شود کوه بوازرس کوار یوا کارشوناس بهداشوت حرفوه ای یوا          
کارشناسان ذی ربط دادگسوتری رفوع نوواقص و معایوب موجوود را تاییود       

 .کند

 



 کارفرمایان و مسئوالن واحدهای تولیدی

قوانون کوار    9۱کارفرمایان و مسئوالن واحدهای تولیدی بوه موجوب مواده    •
مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظوت فنوی بورای توأمین     
حفاظت، سالمتی و بهداشت کارگران در محیط کوار وسوایل و امکانوات    
الزم را فراهم نموده و در اختیار آنها قرار دهند که این موضوع در دستور 

ایمنی به سایر واحدهای صنفی  –بررسی است، از جمله مقررات بهداشتی 
که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود از وظایف و اختیار مجامع صنفی 

 .است



 هیات مدیره ساختمان
 

اصوال حفظ نظم و تعمیرات در مشاعات و برقراری و رعایت اصول ایمنی 
در ساختمان جزء تکالیف قانونی هیات مدیره سواختمان اسوت و صورفنظر    

قانون  ۱۴از این موضوع جهت جلوگیری از خسارات بیش از حد وفق بند 
آیین نامه اجرایی؛ مدیریت سواختمان را بایود    ۲0تملک آپارتمان ها و ماده 

به عنوان یک واحد مستقل در مقابل آتش سوزی بیمه نماید و این تکلیف 
قانونی به صورت اجبار بر عهوده هیوات مودیره قورار گرفتوه اسوت کوه در        

 .صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی هیات مدیره مسئول خواهد بود
 



درخواست از وزارت مبنی بر انتخاب کارشناسان موضوع 
 قانون 13ماده 

قانون تملک آپارتمان ها مقرر گردیده در رابطه با پایان   ۱۳آنچه که در ماده 
 .  عمر مفید و فرسودگی کلی ساختمان لزوم تجدید بنای آن است

در این ماده پیش بینی شده که تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی •
و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی 

ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری است که 
انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و در صورتی که مالکان 

ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و 
شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان  

 .یادشده خواهد کرد 
 

 



درخواست تخلیه واحدهای خودداری کننده از  
 همکاری در امر بازسازی ساختمان

قانون مصرح است بر اینکه چنانچه مالک خودداری کننوده   ۱۳ماده  ۲تبصره 
از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بوه منظوور تجدیود بنوا نکنود ،      
حسب درخواست مدیر یوا مودیران مجموعوه ، رئویس دادگسوتری یوا رئویس        
مجتمع قضائی محل با احوراز توامین مسوکن مناسوب بورای وی توسوط سوایر        
مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد ، لذا یکی دیگر 
از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی اسوت کوه مالوک آن از    
همکاری جهت تجدید بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خوود ، امتنواع و از   

 .همکاری خودداری می ورزند

 



 قانون تملک آپارتمانها

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد  -۱۴ماده •
سهم هر یک از مالکان به . در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند

تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین 
در صورت . و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد

عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران 
 . خسارات وارده می باشند



قانون تملک آپارتمان هوا   ۱۴هیات مدیره ساختمان پالسکو به استناد ماده •
مکلف به بیمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزی بووده اسوت و مالوک    

قانون کار پس از اعالم و گزارش بازرس کوار   9۱ساختمان به استناد ماده 
 .موظف به رفع خطر می باشد

این استدالل که ساکنان مستأجر بووده و مالوک اصولی بنیواد     از سوی دیگر•
مستضعفان اسوت، نموی توانود ذره ای از ایون مسوئولیت بکاهود و تکوالیف        

 ۱۳۵6قانون روابط موجر و مستاجر مصووب   ۲0انسانی و قانونی نظیر ماده 
قووانون موودنی در الووزام انجووام تعمیوورات اساسووی و کلووی در     ۴86و موواده 

 .ساختمان اثبات کننده مسئولیت مالک و ساکنین است



 وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی سوازماندهی و تشوکیل تویم هوای بازرسوی جهوت       •

 ۲۲نظارت بر ایمنی سواختمان را در زموان بهوره بورداری موضووع مبحوث       
مقررات ملی ساختمان موظف بوده است کوه گوزارش نحووه اقودامات در     

 .دست بررسی است
وزارت مذکور در جهت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی سواختمان و  •

آیوین ناموه    ۳۷و  ۳۳بازدید نمونه ای و موردی از ساختمان به موجب ماده 
 .نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظایف بر عهده دارد ۴۲اجرایی ماده 

 



و براسواس موواد قوانونی     9۳بر اساس مصوبه خود هیات دولت در سال •
آن، نظام صنفی و وزارت کار برای ایمنی سازی مسوئولیت دارنود    ۱0۵

براساس مصوبه مجلس بوازرس وزارت کوار   . همه اینها مسئولیت دارند
کارشناس بازرسوی مجموعوه آتوش نشوانی موا      . ضابط دادگستری است

همکووار بووازرس مجموعووه  9۳براسوواس مصوووبه هیووات دولووت در سووال 
وزارت کار است و وزارت کار می تواند به عنوان ضابط حکم توقیف 

  . را بگیرد و دادسرا مکلف است حکم را به ضابط بدهد

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05PS-1vrRAhXmFZoKHeRrBXYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rokna.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AB-23%2F239458-%25DA%25AF%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25AA%25D8%25B4-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A8-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AB%25D9%2587-%25D9%25BE%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2588-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3&psig=AFQjCNEC4SL5jujjXbB9pAnB1FpBW2Bl3Q&ust=1486443175331727



