روند رسیدگی پرونده در کمیسیون ماده صد
 – 1تخلف احداث بنای بدون پروانه:
ماده  011قانون شهرداری مالكیت اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل
از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین
امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمیسیون ماده  011میباشد كله در ادامله
به آن خواهیم پرداخت.
با كمی تام در این ماده به این نتیجه خواهیم رسید كه این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شلهر
نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر میباشد .در مورد ساختمانهایی كه در خلارج از حلریم
شهرها احداث میشود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات سلاختمانی پلی بینلی كلرده كله بله آن
خواهیم پرداخت .در یك تبصره  2از بند  3م  99قلانون شلهرداری بله منظلور جللوگیری از سلاخت و سلازهای
غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به ملوارد تخلل

كمیسلیونی مركل

از نماینلدگان

وزارت كشور ،قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداریها پی بینی كرده كمیسیون حس
و با توجه به طرح جامع «چنانچه طرح جامع به تصوی

ملورد

نرسیده باشد با رعایت ملاده  4آیلیننامله احلداث بنلا در

خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب  »0311نسبت بله صلدور رای قطلع بنلا بلا جریمله معلاد پنجلاه
درصلد تللا هفتللاد درصللد قیمللت روز اعیلانی تكمیل شللده؛ اقللدام خواهللد نملود .مراجللع ذیللربط موظفنللد بللرای
ساختمانهایی كه طبق مقررات این قلانون و نظلر كمیسلیون بلرای آنهلا جریمله تعیلین و پرداخلت گردیلده؛ در
صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند.
در مورد ساختمانهایی كه خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلالح احلداث ملیشلود
چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود نظیر احداث بنا در حریم قانونی جادهها و راهآهلن ،فرودگلاههلا،

خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر كدام از آن موارد ،ساختمان فاقد پروانه ،تخری

و از آن

رفع اثر خواهد شد ولی چنانچه چنین ساختمانهایی كه فاقد پروانه میباشند در خارج از حلریم شلهرها و در غیلر
قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریمها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد كه احداث آن نیلاز بله
اخذ پروانه از مرجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهركها و سایر ساختمانها و تاسیساتی كه به صورت
غیرشهرك و برای تامین نیازمندیهای عمومی ،اقتصادی ،تجاری ،تفریحی و نظایر آن باشد؛ مطابق بند  2از ملاده
 8آییننامه مربوط به استفاده ازحقوق اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شلهرها
مصوب  0311رسیدگی خواهد شد.
اتخاذ تصمیم در مورد كیفیت رفتار با متخل

به عهده یك هیات پلن نفلری مركل

از نماینلدگان اسلتانداری،

انجمن استان «شورای اسالمی استان» اداره ك مسكن و شهرسلازی اداره كل كشلاورزی «جهلاد كشلاورزی» و
منابع طبیعی و معادن خواهد بود.
در اتخاذ تصمیم هیات مذكور اكثریت  3رای موافق مناط اعتبار است و كمیسیون حداكثر ظرف مدت دو ماه از
تاریخ توق

عملیات ساختمانی و یا اعالم تخل

مكل

است بله موضلوع رسلیدگی و تصلمیم خلود را اعلالم

نماید.
در مورد تخل

احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی كه پروانه ساختمان آنهلا

بعد از تاریخ تصوی

نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسلیونهلایی مركل

از

نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور ،یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیلر دادگسلتری و یكلی از
اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن «شورای اسالمی شهر» مطرح میشود.

كمیسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت میكند و با توجه
به الیحه كتبی ذینفع در صورت وصو برای ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حس
حكم كمیسیون در مورد تخل

مورد اتخاذ میكنلد.

احداث بنای بدون پروانه یكی از دو مورد ذی میباشد.

 – 0تخری :
مستفاد از صدور تبصلره یلك ملاده  011ق .ش در صلورتی صلادر ملیشلود كله مخلال

حكم تخری

اصلو

شهرسازی ،فنی ،بهداشتی باشد.
 – 2اخذ جریمه:
مستفاد از تبصره  4ماده  011ق .ش در صورتی كه اصو فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كه در این
صورت كمیسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنلای بلدون مجلوز یلك دهلم ارزش
معامالتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر
كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ،بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید.
در مورد دو حكم تخری

و اخذ جریمه ذكلر ایلن نكتله خلالی از فایلده نملیباشلد كله در ملوردی كله اصلو

شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد؛ حكم به تخری
 – 3تخل
تخل

بدهد و یا اینكه حكم به جزای نقدی بدهد.

تراكم اضافی:

تراكم اضافی كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه سلاختمانی از سلوی

مالك ،یكی دیگر از انواع تخلفات داخ در صالحیت كمیسیون ماده  011قانون شهرداری میباشلد .كمیسلیون
در مورد این نوع از تخل
 – 0تخری :

دو نوع حكم میتواند صادر كند كه عبارت است از:

ال

– در صورتی كه رعایت اصو فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد.

ب – در صورتی كمیسیون حكم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه «پس از تقاضای شلهرداری
مبنی بر وصو جریمه از ذی نفع» خودداری كند .در این دو مورد كمیسیون مكلل

بله صلدور حكلم تخریل

میباشد.
 – 2رای به اخذ جریمه:
كمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای بله اخلذ جریمله علیله ذی نفلع بدهلد .در ملورد
صدور رای به اخذ جریمه از سوی كمیسیون عل و عواملی موثر می باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد
شد.
ال

– نوع موقعیت ملك از نظر مكانی:

 – 0خیابانهای اصلی
 -2خیابانهای فرعی
 – 3كوچه بن باز
 – 4كوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
 – 0مسكونی باشد:

كه در این صورت كمیسیون میتواند با در نظر گرفتن شرایط ملا راللذكر و علدم ضلرورت قطلع ،رای بله اخلذ
جریمهای كه نباید از حداق یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی
بیشتر باشد.
 – 2تجاری ،صنعتی و اداری باشد:
در این صورت نیز كمیسیون میتواند با در نظر گرفتن شرایط االشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمهای
كه نباید از حداق دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع اضلافی ایجلاد شلده
بیشتر باشد.
 – 3تخل

مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیرقاب استفاده بودن پاركینگ

این نوع از تخل

زمانی محقق میگردد كه احداث پاركینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و

ضوابط شهرداری مح الزامی باشد ولی مالك ساختمان از احداث پاركینگ خودداری نماید و ابتلدا بله سلاكن
پاركینگ را احداث نكند و یا اینكه پاركینگ را به صورتی كه امكان اصالح چنین تخلفلی وجلود داشلته باشلد
حكم به اصالح همراه اخذ جریمه میدهد و در صورتی كه اصالح آن ممكن نباشد و كمیسیون میتواند باتوجه
به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمهای كه حلداق یكلی برابلر و حلداكثر دو
برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پاركینلگ باشلد ،صلادر نمایلد «مسلاحت هلر
پاركینگ با احتساب گردش  21مترمربع میباشد»
جهت یادآوری متعرض این نكته میشویم كه اگر تخل
فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حكم تخری
 – 4تجاوز به معابر شهر

عدم احداث پاركینگ از لحاظ اصلو شهرسلازی یلا

در آن مورد الزامی است.

در مورد تجاوز تخل

تجاوز به معابر شهر باید بگوییم كه منظور قانونگذار عدم عق نشینی مالك خود بوده و

واژه تجاوز از باب تسامح و تساه بوده است .چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمو عناوین كیفلری چلون تعلرف
عدوانی موضوع  4914ق .م 0 .میشود .مالكین تخل

تجاوز بله معلابر شلهر ملذكور در تبصلره  4م  011ق .ش

زمانی تحقق پیدا میكند كه مالك بنا در هنگام نوسازی بر خالف پروانله و یلا بلدون پروانله و بلا علدم رعایلت
برهای اصالحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جدید كنند و یا به نحلوی از آنجلا
تجاوزی به ملك سابق خود و ملك فعلی شهرداری انجام دهند.
در حقیقت شخصی كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخل

شناخته شود؛ در ابتدا به ساكن مالك میباشد و

حقیقتا تجاوزی به ملك دیگری انجام نمیدهد و فی الواقع تجاوز به مللك سلابق خلود انجلام داده وللی در اثلر
گذشت زمان ملك مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده كه یا چنین
طرحهایی فوری و ضربهاالجلی میباشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كلردن آن طلرح خلود را
اجرا میكند و یا اینكه چنین طرحی مهم و فوری نمیباشد ولی حتما باید انجام گیلرد .حلا اگلر ماللك مللك
قصد نوسازی یا تجدید بنا كرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت كند و اگر خالف آن ساخت كند بدون عللم
به اینكه ملك مزبور تماما یا بعضا مشمو تخل

تجاوز به معابر میگردد كه در این صورت شلهرداری مكلل

است از ادامه عملیات جلوگیری كند و طرح دعوا در كمیسیون نماید.
 -1تخل

عدم استحكام بنا:

چنین تخلفی زمانی پی

میآید كه مالك رعایت اصو فنی و معملاری و … .را نكلرده باشلد و بنلا از اسلتحكام

الزم برخوردار نباشد در مورد این تخل

از آنجا كه از مصادیق صورت 011ام میباشد حكم تخریل

كمیسیون الزامی میباشد.
 -4تخل

عدم رعایت اصو فنی و بهداشتی و شهرسازی:

از سلوی

اصو فنی شام آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا میشود كه عدم لحاظ آن موجل
عدم امكان بهرهبرداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن میشود.
اصو بهداشتی مربوط به اموری است كه رعایت آن به منظور حفظ سالمت جسم و روان اسلتفاده كننلدگان از
ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موج

خل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان میگردد.

منظور از اصو شهرسازی رعایت اصو و ضوابطی میباشد كه برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتلی آن
نیاز میباشد.
تخل

از موارد فوقاالشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمیسیون ماده  011ق .ش ملیباشلد كله در

این نوع از تخل

كمیسیون رای به تخری

آن بنا خواهد داد.

 – 7تغییر كاربری:
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا میكند كه بر خلالف منلدرجات پروانله سلاختمانی ،در منطقله غیرتجلاری محل
كس

یا پیشه و یا تجارت دائر شود .در مورد این تخل

مطرح میكند و كمیسیون پس از احراز تخل
مح كس

شهرداری پس از اطلالع ملورد را در كمیسلیون م 011

در مهلت مناس كه نباید از دو ماه تجاوز كند .در مورد تعطیل

یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصمیم میكند.

اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است .كسی كه عالما از مح مزبور پس از تعطی برای كس

و پیشه و

یا تجارت استفاده كند به حبس جنحهای از  4ماه تا دو سا و جزای نقدی از پن هزار و یك ریلا تلا ده هلزار
ریا محكوم خواهد شد و مح كس

نیز مجددا تعطی خواهد شد «تبصره بند  24م  11ق .ش»

الزم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مط

و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله

و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب میشود.

نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود عدم پی بینی قانونگذار در ملورد تغییلر كلاربری تجلاری بله غیرتجلاری
میباشد .یعنی اینكه اگر كسی مح كس

یا پیشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری میباشد

را به مح سكنی خود تبدی كند و یا هر استفاده غیرتجاری دیگری از آن ببردآیا مشمو این ماده ملیشلود یلا
خیر؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری كاربری را مشمو مقررات این ماده نمیشود.
نحوه رسیدگی در کمیسیون م  111قانون شهرداریها
قب از پرداختن به چگونگی رسیدگی در كمیسیون م  011به نحوه طرح تخلفات در كمیسیون خواهیم پرداخت:
آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در كمیسیون میباشد.
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این میباشد كله هلر كلدام شخصلی كله از
تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در كمیسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعالم نماید
و سپس شهرداری اگر آن تخل

را داخ در صالحیت كمیسیون م  011دانست بله كمیسلیون ارجلاع دهلد هلر

چند كه رویه موجود در شهرداریها همین میباشد.
قانونگذار نیز در تبصره  0و  2و  4م  011و تبصره بند  24م  11ق .ش متعرض ایلن املر گردیلده كله شلهرداری
تخلفات ساختمانی را در كمیسیون مطرح كنلد یلا ارجلاع دهلد و حتلی در تبصلره  2م  011ایلن املر را تكلیل
شهرداری قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخیر تبصره م  011رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفتله بایلد در
نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طلرح تخلفلات بله كمیسلیون م
 011مورد قبو نمیباشد.
اصوال رسیدگی بله تخلفلات سلاختمانی دو مرحللهای ملیباشلد .رسلیدگی در كمیسلیون و بلدون رسلیدگی در
كمیسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتی

است كله گزارشلهای تخلفلات سلاختمانی كله بله شلهرداری

تسلیم میشود چنانچه جلسات كمیسیون در خود شهرداری منطقه تشكی شود به وسیله واحد شهرسلازی و فنلی

یا شخص مسوو اقدام ،پرونده به كمیسیون ارجاع و در صورتی كه شلهرداری دارای منلاطق چندگانله باشلد و
كمیسیون در شهرداری مركزی تشكی گردد پرونده منطقه شهرداری نخسلت بله دبیرخانله كمیسلیونهای م 011
ارجاع و به وسیله دبیرخانه به كمیسیون ارسا و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
كمیسیونهای م  011باید قب از رسیدگی ماهیتی به پروندهها ،نخست از وجلود صلالحیت محللی خلود اطمینلان
حاص نمایند و اگر تخلفات واقع شده ،به داخ در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینكه در شلهرهایی كله
دارای مناطق متعدد میباشد و شهرداریهای متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط
معین شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازی میباشد كه در صالحیت شهرداری آن منطقه است و یا
خیر كه در صورت اخیلر یعنلی اگلر تخلفلات واقلع شلده در صلالحیت محللی آن شلهرداری نباشلد بایلد علدم
صالحیت خود را اعالم كند.
كمیسیون پس از بررسی صالحیت محلی در صورت وجود صالحیت موارد در رسیدگی میشود.
جلسه كمیسیون م  011ق .ش (مرك

از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری

به عنوان وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسالمی شهر».
با تكیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكمیت قاعده «اعتبار اكثریت آراء به صورت نص

بله علالوه یلك در

اكثر كمیسیونها» با حضور  3عضو رسمی خود پس از آنكله جلسله رسلمی گردیلد پرونلده مطروحله بررسلی و
توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و الیحله دفاعیله ذینفلع در صلورت وصلو قرائلت ملیگلردد و در
صورتی كه مشكلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معموال در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضلای آن
به وسیله اعضای اقدام میشود .در اینجا باید متعرف ایلن نكتله گلردیم كله طبلق ت  0م  011كمیسلیون پلس از
وص پرونده به ذینفع اعالم مینماید ظرف  01روز توضیحات خود را كتبا ارسا دارد ولی طبلق رویله موجلود

در شهرداریها ،پس از وصو پرونده در شهرداری و قب از طرح دعوا در كمیسیون م  011دبیرخانه شهرداری به
ذینفع اعالم میكند كه ظرف  01روز توضیحات خود را كتبا اعالم نماید.
چنانچه صدور رای در جلسه او رسیدگی ممكن نباشد كمیسیون باید ظرف مدت یك ماه تصلمیم مقتضلی بلر
حس

مورد اعالم كند.

پس از صدور رای ظلرف ملدت  01روز نسلبت بله ان رای اعتلراض نماینلد مرجلع رسلیدگی بله ایلن اعتلراض
كمیسیون دیگر ماده صد معروف به كمیسیون تجدیلد نظلر م  011خواهلد بلود كله اعضلای آن غیلر از افلرادی
میباشند كه در صدور رای قبلی شركت داشتهاند نحوه رسیدگی ایلن كمیسلیون پلس از رسلیدگی مبلادرت بله
صدور رای مینماید و این رای یا در تائید رای كمیسیون بلدوی ملیباشلد و یلا اینكله بلرخالف رای كمیسلیون
بدوی میباشد.
آرای قطعیلت یافتله از كمیسلیون م  011قابل شلكایت در دیلوان علدالت اداری توسللط هلر ذینفعلی بله غیللر از
شهرداری میباشد .بنابراین آرای صادره از كمیسیون بدوی م  011ق .ش بعد از گذشت مهللت  01روز و علدم
اعتراض در كمیسیون تجدید نظر م  011قاب شكایت در دیوان عدالت اداری میباشد كما اینكه آرای صادره از
كمیسیون تجدید نظر م  011قاب شكایت در دیوان عدالت میباشد.
الزم به ذكر است كه به موج

بند  2م  00قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شلكایات داخل

در صالحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ملیباشلد .بنلابراین
دیوان از رسیدگی ماهوی كه خارج از شان آن میباشد؛ ممنوع میباشد .از بحث بیشتر راجع به دیلوان بله عللت
اینكه خارج از حوصله این مقام میباشد خوددداری میگردد.
اجرای مجازات کمیسیون م  111تبصرههای آن

در حقیقت آرای صادره از كمیسیون م  011ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا میكنند و اجرای آراء آن بلر
عهده مالك و شهرداری میباشد.
یكی از عوام اجرایی م  011مطابق قسمت اخیر تبصره  4ماده  011مالك ملیباشلد «هلر گلاه ماللك در مهللت
مقرر اقدام به قطع بنا ننماید» همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حكم ملیباشلد و
اجرای حكم وصو جریمه و سپس توسط مالك قاب تصور نمیباشد.
مهمترین و تنها عام اجرایی دیگر كمیسیون م  011ق .ش شهرداری میباشد .اجرای حكم توسط شهرداری در
سه مورد تعطیلی مح قطع بنا و وصو جریمه امكانپذیر میباشد.
 – 0تعطیلی مح كس

یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند  24م  11ق .ش.

 – 2قطع تمام یا قسمتی از بناء:
مطابق قسمت اخیر تبصره  0م  011هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسلا اقلدام بله
قطع تمام یا قسمتی از بنا مینماید .همچنین مطابق با قسمت اخیلر تبصلرههلای  2و  3و سلایر ملوارد ملذكور كله
كمیسیون رای به تخری

بنا میدهد؛ شهرداری مجری رای تخری

 – 3وصو جریمه به موج

میباشد.

تبصرههای  2و  3و  4و 1و 4و همچنین سایر ملواردی كله كمیسلیون رای بله اخلذ

جریمه میدهد؛ شهرداری مكل

است بر اساس رای صادره از سوی كمیسیون نسبت بله وصلو جریمله اقلدام

نماید:
همانگونه كه گذشت یكی از عوام اجرایی؛ كمیسیون شهرداری میباشد كله البتله ایلن املر بلر خلالف قواعلد
حاكم بر دادرسی و عدالت میباشد چرا كه شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در كمیسیون

میباشد و بودن یكی از صحاب دعوا به عنوان مجلری حكلم اصل برابلری سلالح اصلحاب دعلوا را بله شلدت
خدشهدار میكند.
بودن نماینلده شلهرداری در كمیسلیون م « 011بلدون حلق رای» از بلاب ادای توضلیح بله جهلت مسلائ فنلی و
شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قاب توجیه میباشد ولی اجرای حكم صادره از طرف شهرداری به هیچ
نحو قاب توجیه نمیباشد چرا كه در مرحله اجرای حكم اخذ جریمه و تخری

بنا نیازمند تخصصلی نملیباشلد.

لذا الزم است كه قانونگذار در اصالحات آتی اجرای احكام صادره از كمیسیون م  011را به مرجعی بلیطلرف
واگذار نماید.
از مطالبی كه ذكر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید كه از آنجا كه مجری احكام دادگاههلای عملومی و
انقالب؛ دادسرا میباشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب میشود و وكالیلی در ایلن ملورد بله جهلت مجلری
بودن شهرداری نیز وجود ندارد؛ در جواب باید گفته شود كه در مورد اجرای آرای صلادر شلده از كمیسلیون م
 011و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذكر شوم كه آرای قطعیت یافته از كمسیون را بلا
صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذكر شویم كه آرای قطعیت یافته را بلا دسلتور موقلت ار
دیوان عدالت اداری میتوان به طور موقت از قابلیلت اجلرا بازداشلت وللی طبلق رویله موجلود در دادگلاههلای
عمومی و انقالب نمیتوان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای كمیسیون م  011را نمود.
در آخر به وظای

شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط بلا م  011و تبصلرههلای

آن خواهیم پرداخت.
ال

– شهرداری:

 – 0جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخلال

مفلاد پروانله بله وسلیله ملامورین خلود

«قسمت اخیر م  011ق ش» الزم به ذكر میباشد كه بر خالف عدهای از نویسندگان كه واژه «میتوانلد» ملذكور

در ماده را به عنوان تكلی

و اجبار بلرای شلهرداری تعیلین نملودهانلد .واژه «ملیتوانلد» ظهلور در اختیلار بلرای

شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیلار دارد كله خلود بله وسلیله ملامورین خلود از چنلین عملیلات
ساختمانی جلوگیری كند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در كمیسیون م  011میباشد و قید در غیر
این صورت مذكور در تبصره  0م  011به مهلت مذكور بر میگردد نه به عدم تكلی

شهرداری به طرح دعوا در

كمیسیون تبصره  0م  011به مهلت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری ،موضوع را در كمیسیون مذكور
مطرح نماید در غیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد»
 – 2طرح دعوا در كمیسیون م :011
در مورد طلرح دعلوا از سلوی شلهرداری در قلانون موعلدی ذكلر نشلده مگلر در ملورد جللوگیری از عملیلات
ساختمانی كه در این صورت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در كمیسلیون ملذكور
مطرح كند.
 – 3ابالغ تصمیم كمیسیون به مالك
 – 4اجرای آرای كمیسیون م 011
 – 1تقاضای صدور رای تخری

از كمیسیون نسبت به ذینفعی كه از پرداخت جریمه خودداری كرده.

 – 4جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسا پرونده امر به كمیسیون.
ب – مهندسان ناظر ساختمانی:
 – 0نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسوولیت آنها احداث ملیگلردد از لحلاظ انطبلاق سلاختمان بلا
مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه.
 – 2گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ،نقشه و محاسبات

 – 3اعالم تخل

به شهرداری

ج – دفاتر اسناد رسمی:
قید گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله صلادر شلده توسلط شلهرداری «در ملورد
ساختمانهای ناتمام» در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8

