الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب براءة ذمة بلدية

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي:
_______________________________________________________

العنوان ،__________________________________ :رقم الهاتف______________ :
نتقدم هبذا الطلب للحصول على براءة ذمة بلدية عن العقار رقم ___________ ،القسم رقم ____ ،الواقع يف
منطقة ____________ العقارية.
المستندات المرفقة:
 صورة عن سند امللكية أو مستند بيع أو إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
 خريطة إفراز.
 مستند رمسي عن قانونية البناء.
مالحظات:
_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
طابع مايل

توقيع املستدعي____________ :

خاص بالبلدية

سجل الطلب بتاريخ ________ حتت رقم ________ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*_______________ :
فقات املقدمة
* إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املر 52
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المستندات المطلوبة:
-1
-5
-3
-4

طلب خطي مقدم من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا.
صورة عن سند امللكية أو مستند بيع أو إفادة عقارية شاملة ال يعود تارخيها ألكثر من ثالثة أشهر.
خريطة إفراز.
مستند رمسي عن قانونية البناء.

الرسوم المتوجبة:
رسم اإلفادة
رسم طابع مايل

 50222ل.ل .قانون رقم  88/22املادة ( 81قانون الرسوم والعالوات البلدية
وتعديالته)
 10222ل.ل .مرسوم اشرتاعي رقم  ،26/26اجلدول رقم  1و(5رسم الطابع املايل
وتعديالته).

مهلة اإلنجاز:

مخسة أيام عمال بتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم .99/8

مالحظات ) :قانون رقم  94/354املادة  15البند  3و ( 4تسوية خمالفات البناء).
 -1عند وجود خمالفات يف األقسام املختلفة ويف األقسام املشرتكة أيضا تعلق تسوية املخالفات يف األقسام املختلفة
على حتقيق الشرطني اآلتيني:
 أن يقيم مالك القسم املختلف الدعوى أمام القضاء إلزالة املخالفة يف األقسام املشرتكة والتصريح بأناملخالفة قد حصلت خالفا إلرادته وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية.
 أن يقدم مالك القسم املختلف تعهدا مسجال لدى الكاتب العدل يفوض مبوجبه البلدية أو السلطة العامةمسؤولية القيام باهلدم.
 -5تعطى براءة الذمة للقسم املختلف غري املخالف أو إذا كانت فيه خمالفات متت تسويتها .وحتجب براءة الذمة عن
القسم املختلف يف حال وجود خمالفة يف القسم املشرتك حلني تقدمي الدعوى والتفويض املذكورين يف البند  3من
ه ذه املادة ،ويكفي أن يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي األقسام املختلفة يف العقار
دون احلاجة إىل تقدميها من سائر املالكني يف كل مرة جتري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.
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