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 نامتخاس شورف شیپ دروم رد زیچ همه

 :دیوگ یم نآ رب مکاح نیناوق و نامتخاس شورف شیپ دروم رد یغارچهاش یدهم دیس رتکد یاقآ بانج

ها هر کسی را وا  مسکن و عدم ثبات قیمت شود که گرانی اجاره ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی از آنجا ناشی می

 .یابد، رها شود بهایی که هر ساله افزایش می  هرچند کوچک از پرداخت اجاره داشته است که با تهیه مسکن شخصی

ای برای کسب درآمدزایی برخی  به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان رو به رشد بوده و ساخت مسکن ارزان، به شیوه

 .است تبدیل شده 

ای برای انعقاد  منافع حاصله برای سازندگان، جاذبه شوند و نیز فروش می هایی که پیش از طرفی قیمت نسبتاً مناسب آپارتمان

 .است ها ایجاد کرده  آپارتمان فروش قرارداد پیش

مسکونی و با توجه به لزوم جلوگیری از تضییع  فروش واحدهای دنبال گسترش روزافزون تخلفات و جرایم در حوزه پیش  به

پیشگیرانه،  منظور وضع مقررات  کاهش وقوع برخی جرایم از جمله کالهبرداری و به خریداران و در راستای حقوق پیش

 .فراهم کند رسیده است تا موجبات اطمینان خاطر مردم راقانونی به تصویب 

 فروش آپارتمان تفاوت فروش و پیش

بوده، و همین پدیده سبب شده که قانونگذار  ترین اقسام معامالت در چند دهه گذشته خرید و فروش آپارتمان یکی از شایع

نشینی تدوین  آپارتمان این قانون که در واقع همزمان با تولد. ها مبادرت ورزد آپارتمان به وضع قانون تملک 3131در سال 

 .شود شده تحویل مشتری می فروش، مورد معامله ساخته یافت، بیشتر ناظر به مواردی است که در هنگام خرید و

رار است در آینده ساخته شود و لذا نشده و ق ها مربوط به بناهایی است که هنوز ساخته خرید آپارتمان اما معامالت پیش

ساز  در این فرض فروشنده متعهد به ساخت و. های خاصی برخوردار است به آن از ویژگی احکام مربوط به قراردادهای راجع

 .پردازد تدریجی ساختمان به فروشنده می است و معموالً خریدار به طور اقساط ثمن مورد معامله را با احداث

اساس  شود بر نقشه و ماکت ساختمان در قرارداد معین است و فروشنده هم متعهد می احث پیش روی،البته به موجب مب

 .آن، واحد مربوطه را ظرف مدتی معین ساخته و تحویل دهد

ابتدا مالک قطعات زمین یا عرصه هستند و  نشده، در های ساخته الزم به ذکر است گاهی فروشنده یا فروشندگان آپارتمان

در زمین  زمین را از مالک آن خریداری کرده و خود به عنوان سازنده، به ساخت آپارتمان مالک زمین نبوده بلکه گاه ابتدا

 .کنند مزبور اقدام می

شود ـ بنا به توافق،  اینجا پیمانکار نامیده می فرض دیگر آنکه در قالب قرارداد مشارکت مدنی، صاحب ملک یا سازنده ـ که در

 .کند فروش به متقاضیان مسکن واگذار می پیش سهم خود را در قالب
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در اینجا این . حقوقی این نوع قرار داده است شود، توصیف ای که در باب فروش آنها مطرح می بنابراین مهمترین مسأله

قرارداد  اینکه در هنگام قرارداد هنوز آپارتمانی موجود نیست یا ساخته نشده است، شود که با توجه به پرسش مطرح می

قراردادی، حق عینی یا دینی است و از آنجایی که این نوع  مزبور چه ماهیتی دارد؟ در پاسخ اجماالً باید گفت که متعلق هر

بنابراین، یک حق دینی  شده نیست بلکه تعهد به احداث و واگذاری در آینده است؛ فروش واحدهای ساخته قراردادها، خرید و

 .آورد  وجود می  نفع به برای ذی

 فروش آپارتمان یازات اجمالی قانون پیشامت

است، که در « فروش پیش»انعقاد قراردادی با عنوان  شود، معموالً با فروشنده برقرار می خریدار و پیش ای که بین پیش رابطه

را در کرد، زی مطرح« قراردادهای خصوصی»توان آن را با نام  قانون مدنی می 31بر اساس ماده  تحلیل ماهیت این قرارداد و

کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن شده و از طریق تنظیم  فروش موجب انتقال ماده سه این قانون آمده است قرارداد پیش

 .شود تثبیت می اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل، سند رسمی نزد دفاتر

هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد  ها را مکلف کرده است رداریهمچنین به لحاظ تحقق هر چه بهتر این هدف، شه

 مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر

 .کنند

ار فروش به دیگری، نوعی مبنی بر سلب اختی از این حیث مقررات مربوط به قواعد عمومی معامالت از جمله تعهد فروشنده

 طبق آن در صورت فروش ساختمان توسط متعهد به دیگری، قرارداد با شخص ثالث را کند که حق برای خریدار ایجاد می

 .ابطال و متعهد را ملزم به فروش مال به خود کند

ه باشد و پس از آن آگهی فروش کل کار پیش رفت درصد از 31از جمله امتیازات دیگر این قانون این است که اوالً باید حدود 

اجراهای سنگینی  فروشندگان معموال برای تعهدات مالی طرف مقابل ضمانت سابق بر این، پیش ثانیاً. آپارتمان منتشر شود

دادند اما طبق این قانون مقرر شده است  قرار می (مانند انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط)

خسارات وارده  موعد به تعهدات خود عمل کنند و اگر به تعهدات خود عمل نکنند باید از عهده رأس فروشندگان باید  پیش

 .برآیند

مشخص شود، حق فسخ معامله یا دریافت  در مواد دیگری مقرر شده که اگر نواقص و عیوب آشکار یا مخفی پیش از تحویل

 کند، قیمت امالک باید بر خریدار قرارداد را فسخ می پیش در تمامی مواردی که خسارت، از جمله حقوق فرد خریدار است و

 .های بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد طبق شاخص قیمت

بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم  فروشندگان و پیمانکاران در قبال خسارات ناشی از عیب  از طرف دیگر، پیش

خود را از  و اشخاص ثالث، مسئولیت مطلق و تضامنی دارند و مکلفند مسئولیت خریدار پیش رعایت ضوابط قانونی، در برابر

 .این جهت بیمه کنند
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تمهیداتی برای حمایت از حقوق  نظیر نیست اما اتخاذ چنین هرچند چنین تاکتیک حقوقی در سیستم حقوقی ما بی

 .دارد از عوارض بعدی مصون نگه می خریداران، کار جدیدی است که طرفین قرارداد را

کردند اما در حال حاضر به موجب  پروژه اقدام می به عالوه، تاکنون مهندسین ناظر برای نظارت ابتدا، مرحله میانی و انتهای

نیز باید  تواند گواهی پیشرفت کار را از مهندس ناظر دریافت کند و پرداخت هر قسط می همین قانون خریدار در هنگام

بر همین مبنا مهندس . سند بهای پروژه پرداخت شود گواهی امضا شود تا به استناد همینامضای مهندس ناظر در دفترخانه 

 .جلوگیری شود ساختمان بازدید کرد تا از بروز مشکالت بعدی در زمینه عدم ایمنی ساختمان ناظر باید ماهی یک بار از

در صورت عدم پرداخت : دارد قانونگذار مقرر می سازان، البته الزم به ذکر است با هدف ایجاد تعادل و نیز حمایت از انبوه

. سند اعالم کند کننده تواند مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم فروشنده می مواعد مقرر، پیش اقساط بها یا عوض قراردادی در

اخت خریدار اخطار کند تا ظرف یک ماه نسبت به پرد پیش در این موارد دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به

 .فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت صورت پیش در غیر این  .اقساط معوقه اقدام کند

کرد، خریدار از طریق  واگذاری آن اقدام نمی شد و فروشنده برای نکته دیگر آنکه پیش از این، اگر ملکی خریداری می

به موجب  آپارتمان را مالک شود اما در حال حاضر توانست با امضای نماینده دادگاه می دادخواهی و پس از اخذ رأی قطعی،

تواند با پذیرش انجام  پیشرفت کرده باشد، خریدار می درصد پروژه 01این قانون نیازی به حضور نماینده دادگاه نیست و اگر 

 .حضور در دفتر اسناد رسمی، ملک را به نام خود منتقل کند درصد باقی کار با 31

شود و  شده پرداخت می برای واحد خریداری نامه این قانون، هزینه تفکیک تنها ملک طبق آیینهمچنین به منظور سهولت ت

 .ساختمان را بپردازد خریدار ملزم نیست که هزینه تفکیک کل

بینی مسئولیت کیفری فروشندگان در مواردی،  پیش در پایان باید گوشزد کرد که برای اجرای هر چه بهتر این قانون، ضمن

تفسیر و  اختالفات ناشی از آن، مقرر شده است رسیدگی به کلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تسریع در حل و فصلو با هدف 

از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک  اجرای مفاد این نوع قراردادها، توسط هیات داوران متشکل از یک داور

مربوطه  الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان یعدم توافق بر داور مرض الطرفین و در صورت داور مرضی

 .رسمی محل استفاده کنند توانند از نظر کارشناسان درصورت نیاز، داوران می. پذیرد انجام می

 

 

 قانون پیش فروش ساختمان

متعهد به احداث یا تکمیل واحد ( فروشنده پیش)هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین  -3ماده 

پس  واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا ساختمانی مشخص در آن زمین شود و
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قرارداد )) درآید از نظر مقررات این قانون  (پیش خریدار)از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد 

 .شود می محسوب(( فروش ساختمان پیش

گیرد  موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به اشخاص ذیل نیز می -تبصره

 :نمایند فروش ساختمان اقدام به پیش

زمین متعلق به دیگری، واحدهای مشخصی از  گذاری از طریق احداث بناء بر روی سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه .3

 .یابد ب سند رسمی به آنان اختصاص میعقد و به موج بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن

مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بناء بر روی عین مستأجر را  .2

 .دارند

 :فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود در قرارداد پیش -2ماده 

 اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی .3

 و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملکپالک  .2

ها، شماره طبقه، شماره واحد،  اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق .1

 و انباری( پارکینگ)توقفگاه

موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و  شود مانند مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می .3

های  نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت بنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما،زیر

 .مؤثر است مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مشترک و سایر

 بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت .5

 اقساطی برای بهاء تحویل و انتقال قطعی شماره قبوض .6

 فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی زمان تحویل واحد ساختمانی پیش .7

 ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله ها و قرارداد بیمه تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین .8

 قانونی فروشنده به مرجع صادر کننده پروانه و سایر مراجع تعهدات پیش .0

 معرفی داوران .31

 این قانون( 21)و ( 36)، (32)، (33)، (0)و تبصره آن، ( 8)و ( 7)، (6)احکام مذکور در مواد  .33

این قانون از طریق ( 2)آن باید با رعایت ماده  فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهداد ناشی از قرارداد پیش -1ماده 

 .گیرد و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل صورتاسناد رسمی  تنظیم سند رسمی نزد دفاتر

 :فروش منوط به ارائه مدارک زیر است تنظیم قرارداد پیش -3ماده 

رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازاء  سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد .3

 .فروشنده اختصاص یافته است احداث بناء بر روی عرصه به پیش طریقگزاری با حق فروش از  سرمایه
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 پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد .2

 این قانون( 0)نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده  بیمه .1

 تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان .3

 سناد و امالک محل وقوع ملکپاسخ استعالم از اداره ثبت ا .5

سازی و انجام  کننده پروانه از قبیل آماده فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادر های احداثی که پیش در مجموعه -تبصره

 فروش واحد های مذکور منوط حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت

 .باشد توسط مرجع صادر کننده پروانه می پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن( ٪11)درصد  به حداقل سی

الثبت و  دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد تنظیم قرارداد پیش -5ماده 

 .گیرد قضائیه صورت می ق تعرفه خاص قوهالتحریر طب قبال پرداخت حق بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در

خریدار ندهد و یا به تعهدات  شده را تحویل پیش فروش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش چنانچه پیش -6ماده 

ازد خریدار بپرد پیش این قانون، مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به( 2)ماده ( 0)اجرای بند  خود عمل ننماید عالوه بر

خریدار  اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش. نماید خریدار توافق مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش

 .نیست

و انباری در زمان مقرر قابل ( پارکینگ) های اختصاصی نظیر توقفگاه فروش شده و بخش  در صورتی که واحد پیش .3

 خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده واحد به پیش برداری نباشد، تا زمان تحویل  بهره

بهای روز تعهدات انجام ( ٪5/1)درصد  نیم های مشاعی، روزانه به میزان در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت .2

 خریدار نشده به میزان قدرالسهم پیش

این قانون از قبیل خیابان، ( 2)ماده  (0)های خدمات عمومی موضوع بند  ر صورت عدم انجام تعهدات در قسمتد .1

 روزانه به ازای یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن

 خریدار پیش

 ، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداددر صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال .3

بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد،  در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا -7ماده 

( ٪5)درصد  پنج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بناء تا التفاوت بر اساس نرخ مندرج مابه

درصد  فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق

 .خریدار حق فسخ قرارداد را دارد باشد صرفاً( 5٪)

رارداد را خریدار حق فسخ ق شده باشد پیش مقدار توافق( ٪05)درصد  چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نودوپنچ

 .فروشنده مطالبه کند پایه قیمت روز بناء براساس نظر کارشناسی از پیش تواند خسار وارده را بر دارد یا می
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فروشنده  نماید، پیش فسخ خود را اعمال می خریدار حق در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش فروشنده، پیش -8ماده 

 .خریدار بپردازد الطرفین به پیش ن یا برآورد کارشناس مرضیمصالحه طرفی باید خسارت وارده را بر مبناء

را براساس قسمت روز بناء طبق نظر کارشناس  فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی در صورت عدم توافق طرفین، پیش -تبصره

 .خریدار مسترد نماید خسارات قانونی به پیش منتخب مراجع قضایی همراه سایر

نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی،  قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و فروشنده در پیش -0ماده 

خسارت  چنانچه میزان. ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید خریدار و اشخاص در برابر پیش

التفاوت خسارت وارده خواهد  فروشنده ضامن پرداخت مابه پیش شود، وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می

 .بود

درصد  توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد در پیش -33ماده 

 .وافق کنندتوانند بر خالف آن ت سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی از بها همزمان با تنظیم(  31٪)

تواند پرداخت  خریدار می نداشته باشد، پیش درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت -32ماده 

مکلف  فروشنده نماینده و مهندس ناظر مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش اقساط را منوط به ارائه تأییدیه

 .نماید ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه  یکاست به تقاضای هریک از طرفین ظرف 

گردد و در پایان مدت  فروش شده می پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش -31ماده 

 تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را فروش و اتمام ساختمان، با قرارداد پیش

به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی  تواند با مراجعه داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می تحویل

انتقال رسمی مال  فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از نماید چنانچه پیش انتقال به نام خود را درخواست

خریدار یا قائم ماقام  مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش انه با تصریح مراتبفروش شده خودداری نماید، دفترخ پیش

تفکیک و یا افراز ملک  نفع نسبت به اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی .نماید وی می

 .فروش شده اقدام نماید پیش

فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به  پیش دار چنانچهخری در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش -33ماده 

) پروژه باقی مانده است  که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این تکمیل پروژه نگردد، با

باقی قرارداد به دفتر اسناد تواند با قبول تکمیل  خریدار می ، پیش(باشد پیشرفت فیزیکی مانده(( ٪31))درصد  کمتر از ده

هایی که طبق مقررات بر  هزینه حقوق دولتی و. مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد رسمی

و غیره ( 33)گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه شده از محل ماده  پرداخت می خریدار فروشنده بوده و توسط پیش عهده پیش

 .این قانون نخواهد بود( 21)أت داوری مندرج در ماده کسب نظر هی با

تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد  عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا -35ماده 

 .فروشنده یا طلبکار او نیست قابل توقیف و تأمین به نفع پیش خریدار فروش شده به پیش پیش
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فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه  پیش ورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواقع مقرر،در ص -36ماده 

ماه  یک خریدار اخطار نماید تا ظرف دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش .تنظیم کننده سند اعالم کند

 .فسخ قرارداد را خواهد داشت حق فروشنده پیشنسبت به پرداخت اقساط معوقه ادام نماید در غیر این صورت 

فروش شده و عرصه آن پس از اخذ  واحد پیش فروشنده نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش -37ماده 

 .ها بالمانع است مقام قانونی آن خریداران یا قائم رضایت همه پیش

فروشنده،  فروش شده بدون رضایت پیش پیش ر نسبت به واحدخریدا در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش -38ماده 

 .عوض قرارداد خواهد بود دار پرداخت بها یا خریدار عهده پیش

فروش از درجه اعتبار ساقط و  قرارداد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات، پس از انتقال قطعی واحد پیش -30ماده 

 .دباشن دفترخانه می طرفین ملزم به اعاده آن به

فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از  پیش کلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد -21ماده 

الطرفین یک  سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی سوی خریدار و یک دارو از

توانند از نظر کارشناسان رسمی  درصورت نیاز داوران می .پذیرد وطه انجام میداور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مرب

تهیه و به تأیید هیأت  آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری .محل استفاده نمایند

 .عمومی و انقالب خواهد بود های مقررات آئین دادرسی دادگاه داوری موضوع این قانون تابع. وزیران خواهد رسید

فروش به هرطریق از جمله درج در  پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و هرگونه آگهی پیش -23ماده 

 های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع سایر رسانه های اطالع رسانی و مطبوعات و پایگاه

های  درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه شود أخذ و ضمیمه ن نامه اجرائی این قانون مشخص میصالح که در آئی ذی

 .این مجوز باید در آگهی درج و به اطالع عموم رسانده شود شماره و تاریخ. یادشده ارائه نماید

در غیر این صورت به توقیف . دفروش را ندارن پیش شده حق درج و انتشار آگهی ها قبل از دریافت مجوز یاد مطبوعات و رسانه

در صورت  ریال و( 31101110111)ریال تا یکصد میلیون ( 3101110111)میلیون  نقدی از ده به مدت حداکثر دوماه و جزاء

 .تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد

ی مستقل با ذکر مشخصات کامل شناسنامه فن ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شهرداری -22ماده 

 .مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند و ملحقات و سایر حقوق با شماره

بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار  فروش ساختمان یا اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش -21ماده 

محکوم  سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی تا یک آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز

 .شوند می
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وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط -25ماده 

 .رسید ه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهدکشور تهیه و پس از تأیید رئیس قو شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک

ماه یکهزار و سیصد و  یکشنبه مورخ دوازدهم دی قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 20/31/3180تصویب و در تاریخ  هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی

 


