
مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم ان بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيـك اراضـي و شـروع     _ 100ماده 

  .ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

آنكـه  شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخـالف مفـاد پروانـه بوسـيله مـأمورين خـود اعـم از        

  )تبصره مي باشد 11شامل ( .ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد
در موارد مذكور فوق كه از لحاظ شهرداري يا فني و بهداشتي ، قلع تأسيسـات و بناهـاي خـالف مشخصـات منـدرج در پروانـه ضـرورت         _ 1تبصره 

ا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركـب از نماينـده وزارت   داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث و ي

. مطـرح مـي شـود   كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخـاب وزيـر دادگسـتري و يكـي از اعضـاي شـوراي اسـالمي شـهر         

ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي نمايد كه 

مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي برحسب 

انه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف مـدت  مورد اتخاذ كند ، در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پرو
  .ديك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كر

  .مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايددر صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت 

اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقـدام كـرده و   ) ماه  2(هرگاه مالك در مهلت مقرر. را به مالك ابالغ كند  شهرداري مكلف است تصميم مذبور

  .د نمودهزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواه

در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه اسـتفاده از اراضـي مسـكوني كميسـيون ميتوانـد در       _ 2تبصره 

) بـاز يـا بـن بسـت     در برخيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن(صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني 

بـر   رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلـف اسـت  

  .اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

درصـورتي كـه ذينفـع از    )اضـافي بيشـتر باشـد   براي هـر مترمربـع بنـاي    جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختماني (

كميسيون .پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد 

   .در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود

اضافه بناء زائد بر مساحت زيربنـاي منـدرج در پروانـه سـاختماني واقـع در حـوزه اسـتفاده از اراضـي تجـاري و صـنعتي و اداري           در مورد   _ 3تبصره 

در برخيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچـه  (كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني 

رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نـوع اسـتفاده از فضـاي ايجـاد شـده و نـوع سـاختمان از نظـر مصـالح مصـرفي باشـد تعيـين و             ) بستبن باز يا بن 

  .شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

درصـورتي كـه ذينفـع از    )مترمربع بنـاي اضـافي بيشـتر باشـد     جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختماني براي هر(

كميسيون .پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد 

  .در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود

ي بدون  پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مربوطهدر صـورتيكه اصـول فنـي و بهداشـتي و شهرسـازي      در مورد احداث بنا _ 4تبصره 

أي بر اخذ جريمه به ازاي هر مترمربع بناي بدون مجـوز يـك دهـم ارزش معـامالت سـاختمان بـا يـك        ر كميسيون ميتواند با صدور  رعايت شده باشد

ورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد ، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفـع ، بالمـانع بـودن    پنجم ارزش سرقفلي ساختمان ، در ص

  .عمل خواهد شد 3و  2اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي . صدور برگ پايان ساختمان با به شهرداري اعالم نمايد

استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون مي توانـد بـا توجـه بـه موقعيـت      اركينگ و يا غير قابل در مورد عدم احداث احداث پ _ 5تبصره 

بـع  محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابـر ارزش معـامالتي سـاختمان بـراي هرمترمر    

شهرداري مكلف بـه اخـذ جريمـه تعيـين     )مترمربع مي باشد 25گ با احتساب گردش مساحت هر پاركين(فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد

  .شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد



در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگـام نوسـازي بـر اسـاس پروانـه سـاختماني و طرحهـاي مصـوب رعايـت برهـاي            _6تبصره 

كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در ايـن مـورد انجـام گيـرد شـهرداري مكلـف اسـت از ادامـه عمليـات           در صورتي. اصالحي را بنمايند 

در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در . جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد

  .است 100در صالحيت كميسيونهاي ماده ساختمان رسيدگي به موضوع 

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گـردد از لحـاظ انطبـاق سـاختمان بـا       _ 7تبصره 

مطابقـت سـاختمان بـا پروانـه و نقشـه و       و در پايـان كـار  مشخصات مندرج در در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مسـتمراً نظـارت كـرده    

هرگاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم نكند و موضـوع منتهـي بـه    . محاسبات فني را گواهي نمايند

ن گردد شهرداري مكلف اسـت مراتـب را   قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختما 100ماده  1طرح در كميسيون مندرج در تبصره 

ماه تا سه سال محروميـت از كـار    6شوراي انتظامي نظامي مذكور موظف است باتوجه به اهميت موضوع به .به نظام مهندسي ساختماني منعكس نمايد

. داكثر مجـازات محكـوم كنـد   گردد بـه حـ   100و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شودكه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده 

شـهرداري مكلـف   . مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام مهندسي در پروانه اشتغال درج و در يك بار جرائد كثير االنتشار اعـالم ميگـردد  

از اخـذ گـواهي    مـاه  6است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بـه مـدت حـداكثر    

مـأموران شـهرداري نيـز مكلفنـد در مـورد سـاختمانها       . براي ساختمان جهت پروانه ساختماني شهرداري خـودداري نمايـد  امضاء مهندس ناظر مربوطه 

تكـب تقصـيري   نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكند و يا در مورد صدور گـواهي انطبـاق سـاختمان بـا پروانـه مر     

شـهرداري واجـد جنبـه جزائـي هـم       شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنها رسيدگي مي شود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندس ناظر و مأموران

   .باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود

واهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عـدم  دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گ _ 8تبصره 

  .خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند

انجام گرفتـه و از يـد مالـك اوليـه      معامله) 24/11/1355(تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداريها 6در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 

 خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبـوده و بـا ثبـت و تصـريح    

  .آن در سند انجام معامله بالمانع مي باشد

جاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر اي

  .نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح موارد فوق در سند مالكيت انجام معامله بالمانع مي باشد

قانون شهرداري  100ماده  1صويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ساختمانهايي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ ت _ 9تبصره 

  .معاف مي باشند

روز  10شهرداري ، هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف مـدت   100در مورد آراء صادره از كميسيون ماده  _ 10تبصره 

خواهد بود كـه اعضـاي آن غيـر از افـرادي باشـند كـه در        100دگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده اعتراض نمايد ، مرجع رسينسبت به آن رأي 

             .صدور رأي قبلي شركت داشته اند ، رأي اين كميسيون قطعي است

جـرائم قابـل اجراسـت و ايـن     آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شـهر در مـورد    _ 11تبصره 

  .ارزش معامالتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود
 

 

 

 

   


