کد مدرک:

روشاجرایی
پیگیری امور حقوقی

P-__-0-3-01

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 1از 3

 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی مشخصکردن رویه رسیدگیبه پروندههای حقوقی لهیاعلیه شهرداری منطقه تا حصول نتیجه
مطلوب مطابق با قوانین و مقررات حقوق مدنی ،حقوق کیفری ،حقوق جزایی و قوانینومقررات شهر و شهرداریها است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه این فرآیند کلیه دادخواستها و شکایات حقوقی و کیفری اشخاص حقیقی ،حقوقی و سازمانها و مؤسسات دولتی از
شهرداری منطقه ویا بالعکس را دربرمیگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «منطقه» نامیده میشوند. واحد  :واحد حقوقی شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «واحد» نامیده میشود. مدیریت  :مدیریت حقوقی زیرمجموعه حوزه شهردار شیراز ،که در این روشاجرایی بهاختصار «مدیریت» نامیدهمیشود.
 شكوائیه  :عبارتاست از شکایت کیفری شاکی از مشتکیعنه که از طریق دادسرا یا دادگاههای عمومی جزایی صادرمیشود.
 دادخواست  :عبارتاست از شکایت حقوقی خواهان (دادخواستدهنده) از خوانده (طرف مقابل) که از طریق محاکمعمومی حقوقی ،شورای حل اختالف یا دیوان عدالت اداری صادر و پیگیری میشود.

 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی برعهده واحد حقوقی شهرداری منطقه است. -مسؤولیت نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری منطقه ،برعهده شهردار منطقه است.
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 مسؤولیت هماهنگی امورحقوقی مناطق و دیگر حوزهها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری شیراز ،برعهده مدیریت حقوقیزیرمجموعه حوزه شهردار شیراز است.
 مسؤولیت نظارتعالیه بر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداریشیراز ،برعهده مدیریتحقوقی زیرمجموعه حوزهشهردار شیراز است.

 -5مراجع :
 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری قانون مدنی قانون مجازات اسالمی -قانون تجارت

 -6شرح روش :
 -1-6طرح/پیگیری دعاوی حقوقی :
مطابق «فلوچارت فرآیند پیگیری امور حقوقی (طرح/پیگیری دعاوی حقوقی)» (.)D-__-0-3-01

 -2-6طرح/پیگیری شكوائیههای کیفری :
مطابق «فلوچارت فرآیند پیگیری امور حقوقی (طرح/پیگیری شکوائیههای کیفری)» (.)D-__-0-3-01

 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
 «فلوچارت فرآیند پیگیری امور حقوقی (طرح/پیگیری دعاوی حقوقی).)D-__-0-3-01( »10~10-« -فلوچارت فرآیند پیگیری امور حقوقی (طرح/پیگیری شکوائیههای کیفری).)D-__-0-3-01( »10~10-

 -2-7سوابق کیفیت :

تاریخ اولین صدور :

1332/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

کد مدرک:

روشاجرایی
پیگیری امور حقوقی
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف
1

2

نوع سابقه
کد

عنوان

تعهدنامه اجرای رأی تخریب کمیسیون
ماده 100
آمار عملكرد واحد حقوقی

الكترونیكی کاغذی

مسؤول بایگانی

F-__-0-3-04

√

کارشناس حقوقی

F-__-0-3-05

√
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محل بایگانی
پرونده مربوطه در
واحد حقوقی
واحد حقوقی

مدت بایگانی
(سال)
 5سال

 5سال

 -3-7مدارک مرتبط :
« -روشاجرایی پیگیری امورحقوقی شهرداری شیراز» (.)D-__-0-3-03

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1332/04/22

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

