الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب تسوية مخالفة بناء

حضرة رئيس بلدية بتدين اللقش المحترم،
المستدعي:
_______________________________________________________
العنوان ،____________________________________ :رقم الهاتف____________ :

نتقدم هبذا التصريح لتسوية خمالفة البناء احلاصلة يف العقار رقم __________ ،القسم رقم _______ ،الواقع يف
منطقة_______________ العقارية توطئة لدفع الرسوم والغرامات اليت تتوجب قانونا.
المستندات المرفقة:
 موافقة الدوائر الفنية املختصة (الكشف الفين).
 خريطة إفراز رمسية هنائية يف حال كان العقار مفرزا.
 كافة املستندات يف ملف النقابة واخلرائط املماثلة لطلب رخصة البناء.
 بيان يصف املخالفة وموقعها موقع من املهندس مصدقا عليه من النقابة.
 تعهد من املهندس بأن املخالفة يف حال تسويتها لن تشكل خطرا على سالمة البناء والسالمة العامة وميكن للبناء
حتملها.
 إفادة من رئيس البلدية حتدد تاريخ إجناز البناء املخالف.
 رخصة إشغال أو إفادة تثبت قانونية البناء القائم.
تبي فيها املخالفة وتوقع من املهندس
 أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء األربعة ممهورة بتاريخ يف صلب التصوير ّ
املسؤول.
 صورة عن حمضر ضبط يف حال وجوده.
 بطاقة باالسم الصريح للمخالف (منوذج) أو من ينوب عنه قانونا وعنوانه الكامل.
طابع مايل

توقيع صاحب العالقة _________________:

خاص بالبلدية

سجل الطلب بتاريخ _______ حتت رقم ________ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*________________________ :
* إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات املقدمة

55

مالحظة :ال يتوجب تقدمي طلب من قبل صاحب العالقة إىل البلدية املختصة ألن الدوائر الفنية هي اليت ترسل اجلداول إىل البلدية والبلدية تقوم
بالتبليغ.

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

طلب تسوية مخالفة بناء

المستندات المطلوبة( :قانون  ،43/423املادة  ،8الفقرة  ،4البند )7 -1
 -1موافقة الدوائر الفنية املختصة (الكشف الفين)
 -2طلب موقع من صاحب العالقة او من ينوب عنه قانونا.
 -4تصريح باملخالفة يعلن فيه رغبته بدفع الرسوم والغرامات املتوجبة للتسوية.
 -3خريطة إفراز رمسية هنائية يف حال كان العقار مفرزا.
 -5كافة املستندات يف ملف النقابة واخلرائط املماثلة لطلب رخصة البناء.
 -5بيان يصف املخالفة وموقعها موقّع من املهندس مصدقا عليه من النقابة.
 -7تعهد من املهندس بأن هذه املخالفة يف حال تسويتها لن تشكل خطرا على سالمة البناء والسالمة العامة وميكن
للبناء حتملها.
 -8إفادة من رئيس البلدية حتدد تاريخ إجناز البناء املخالف.
 -4إفادة تثبت قانونية البناء (رخصة إشغال مثال).
 -11أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء األربعة مم هورة بتاريخ يف صلب التصوير تبي فيها املخالفة وتوقع من املهندس
املسبؤول.
 -11صورة عن حمضر ضبط يف حال وجوده.
 -12بطاقة باالسم الصريح للمخالف (منوذج) أو من ينوب عنه قانونيا وعنوانه الكامل.
الرسوم المتوجبة( :قانون  ، 43/423املادة  4و)18
جيري احتساب قيمة الرسوم والغرامات املتوجبة عن املخالفة من قبل الدوائر الفنية املختصة مبوجب كشف فين منظم
باالستناد إىل قرار جلنة التخمي .تستويف البلدية كافة الرسوم و %31من الغرامات مبوجب أمر قبض ،وتستويف وزارة املالية
 %51من قيمة الغرامات.
مهلة االنجاز( :قانون  ،43/423املادة  ،8الفقرة  ،4البند  )8و(مرسوم  ،43/5514املادة  ،11البند  2و 4و3
معدل مبوجب املرسوم .)45/5531
شهر يف الدوائر الفنية املختصة.
بعد إجناز ملفات التسوية وحتديد قيمة الرسوم والغرامات املرتتبة عنها ترسل الدوائر الفنية إىل البلدية جدوال بأمساء املكلفي.
تقوم البلدية بإجراء التبليغات وفقا لألصول القانونية وذلك خالل مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إيداعها اجلداول.
حتال إرساليات أوامر القبض مرفقة بالكشف الفين إىل مالية احملافظة – املركز اآليل لتحديد قيمة ما تستوفيه البلدية من
رسوم وغرامات وما تستوفيه صناديق وزارة املالية.
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يتوجب على املركز اآليل حتديد قيمة أوامر القبض خالل مهلة ثالثة أيام على األكثر من تاريخ استالمه االرسالية من
صاحب العالقة.
مالحظات( :قانون )43/423
 -1ال تسوى أية خمالفة بناء إال بعد تسوية وضع اجلورة الصحية وتسكري اآلبار ذات الغور املفقود لتصريف املياه املبتذلة
وفقا لألصول الفنية وبعد تقدمي خريطة وإفادة مهندس تثبت ذلك على مسؤوليته اجلزائية وبعد كشف املراجع
املختصة للتثبت من ذلك ( .املادة .)15
 -2تلغى صالحيات اجلهاز اهلندسي يف احتاد البلديات جلهة الدراسة الفنية مللفات تسوية خمالفات البناء حبيث تكون
حمصورة فقط بأجهزة الفروع واملكاتب الفنية الكائة يف مركز احملافظات واألقضة اليت تعود مرجعيتها للمديرية العامة
للتنظيم املدين يف وزارة االشغال العامة( .املادة )21
 -4تعترب املخالفة مسواة بتاريخ قيام املخالف بدفع املبلغ املتوجب أو بدفع القسط األول وتقسيط الباقي ،ويف هذه
احلالة على البلدية إعطاء املالك رخصة اإلسكان إذا كان البناء مكتمال حسب مفهوم قانون البناء( .املادة ،11
البند )1
 -3تعترب ملغاة وكأهنا مل تكن مجيع رخص اإلسكان اليت أعيطت خالفا للقانون واألنظمة أيا كان املرجع الذي أعطى
املوافقة على هذه الرخصة( .املادة  ،7الفقرة )4
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