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 تخلفات ساختماني

 هراحل رسیذگی به تخلفات ساختواًی
ساذتواًی ضا زاضز، زض ّط هطحلِ اظ احساث تٌا چٌاًچِ اظ ٍقَع  ّای فؼالیتتا تَجِ تِ ایٌکِ ضْطزاضی حق کٌتطل ٍ ًظاضت تط 

تَاًس اظ ازاهِ ترلف جلَگیطی کٌس. تؼس اظ ضٌاسایی ترلف ساذتواًی، هطاحل ضسیسگی تِ هَضَع  ترلف ساذتواًی آگاُ ضَز؛ هی
 : استترلف تِ ضطح ظیط 

 عَض تًِوایس.  زاضی ًسثت تِ تطکیل پطٍاًِ اقسام هیاظ تطریص ترلف، ٍاحس هطتَعِ زض ضْط تؼس: تالفاصلِ تشکیل پروًذه (1

ضَز. ًکتِ هْن ٍ قاتل تَجِ زض ایي هطحلِ،  ٍاضح ٍ هطرص هکاى ٍ هَقؼیت هلک، هالکیت ٍ ًَع ترلف زض پطًٍسُ شکط هی
 ترلف، هَجة تسطیغ زض ّای گعاضشٍ ّوچٌیي ٍضَح ٍ ضٍضٌی  هَضزًیاظزقت زض تکویل پطًٍسُ است. کاهل تَزى هساضک 

 اًجام آى است. سَْلتگیطی ٍ  ضًٍس تصوین

ضَز. تط اساس  اضجاع زازُ هی 100تطکیل ضسُ تالفاصلِ تِ زتیطذاًِ کویسیَى هازُ  پطًٍسُ: ارجاع پروًذه به کویسیوى (2

هکلف کٌس؛  ظهاًی کِ ضْطزاضی اظ ازاهِ ترلف ساذتواى تسٍى پطٍاًِ ٍ یا هرالف هفاز پطٍاًِ جلَگیطی هی 100هازُ  1تثصطُ 
( هغطح ًوایس. زض غیط ایي صَضت 100است حساکثط ظطف یک ّفتِ اظ تاضید جلَگیطی، هَضَع ضا زض کویسیَى هصکَض )هازُ 

 ًفغ تِ هَضَع ضسیسگی ذَاّس کطز.  شی تقاضایکویسیَى تِ 

ذَاّس کِ  ٍ اظ ٍی هیکٌس.  ًفغ اػالم هی : کویسیَى تؼس اظ زضیافت پطٍاًِ، هَضَع ضا تِ شیاعالم هوضوع تخلف به هالک (3

 اػالم ًوایس. 100ضٍظ تَضیحات ذَز ضا تِ زتیطذاًِ کویسیَى هازُ  10ظطف 

هاُ تصوین  1 هست: پس اظ اًقضای هست هصکَض، کویسیَى هکلف است ظطف 100بررسی پروًذه در کویسیوى هاده ( 4

 هَضز اتراش ًوایس. تطحسةهقتضی ضا 

 تِ اضکال ظیط تاضس: تَاًس هیقاًَى ضْطزاضی، ضأی کویسیَى  100تلف هازُ ّای هر : تط اساس تثصطُآراء کویسیوى (5

  ؛ساذتواًی ترلفاتجلَگیطی اظ  -
  ؛حکن قلغ )ترطیة( قسوتی اظ تٌا ٍ یا کل آى -
  ؛تِ اًجام اصالحات ٍ یا تغییطات )ضفغ تؼطض( هترلفهلعم کطزى  -
 .تا ًَع ذالف هتٌاسةاذص جطیوِ  -

تط قلغ توام تٌا ٍ یا قسوتی اظ تٌا تاضس، هْلتی هٌاسة )کِ ًثایس اظ زٍ هاُ تجاٍظ کٌس( تؼییي  کویسیَىزض صَضتی کِ تصوین 
 گطزز.  هی

هالک زض هْلت هقطض  ّطگاُ: ضْطزاضی هکلف است تصوین کویسیَى ضا تِ هالک اتالؽ کٌس. ابالغ رأی کویسیوى به هالک( 6

ًاهِ اجطا ٍصَل ػَاضض اظ هالک زضیافت  کطزُ ٍ ّعیٌِ آى ضا عثق هقطضات آییي اقسام ضأساًاقسام تِ قلغ تٌا ًکٌس، ضْطزاضی 
 ذَاّس ًوَز.

: زض هَاضزی کِ ضْطزاضی زستَض جلَگیطی اظ ػولیات ساذتواًی ضا تسّس ٍ ایي زستَض اجطا ًطَز، اجرای رأی کویسیوى( 7

اًتظاهی تطای هتَقف ساذتي  هأهَضاىتا ّوکاضی اجطایی ذَز ٍ زض صَضت لعٍم  هأهَضاىتَاًس تا استفازُ اظ  ضْطزاضی هی
 ػولیات ساذتواًی اقسام ًوایس.

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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قثل اظ  100: زض هَاضزی کِ ضسیسگی تِ ترلف زض کویسیَى هازُ یت ساختواًیلرسیذگی به تخلفات حیي اًجام فعا( 8

ضْطزاضی پس اظ تاظزیس ٍ  هأهَضاىاتوام فؼالیت ساذتواًی صَضت گطفتِ تاضس، تؼس اظ اػوال اصالحات الظم تَسظ هالک، 
 ضَز.  ، هجَظ ازاهِ ػولیات ساذتواًی صازض هیًوایٌس تأییستطضسی، چٌاًچِ اجطای حکن کویسیَى ضا 

: چٌاًچِ پس اظ صسٍض حکن تَسظ کویسیَى، هالک یا ضْطزاضی تِ ضأی 100اعتراض هالک به حکن کویسیوى هاده  (9

طصت زاضز کِ اػتطاض ذَز ضا تِ زتیطذاًِ کویسیَى هٌؼکس کٌٌس. زض ایي صَضت صازضُ اػتطاض زاضتِ تاضس، تا زُ ضٍظ ف
ضَز کِ اػضای آى غیط اظ افطازی ّستٌس کِ  پطًٍسُ تِ ّوطاُ اػتطاض هالک ٍ یا ضْطزاضی تِ کویسیَى تجسیسًظط اضسال هی

ظ ایي حق تطذَضزاض است کِ اػتطاض ضَز، اها هالک ّوچٌاى ا اًس. ضأی کویسیَى قغؼی ضوطزُ هی زض صسٍض قثلی ضطکت زاضتِ
ضا تِ زیَاى ػسالت ازاضی تسلین کٌس. زض ایي صَضت چٌاًچِ زیَاى ػسالت ازاضی الظم تساًس،  تجسیسًظطذَز ضا تِ ضأی کویسیَى 

 ضَز.  هی اضسالپطًٍسُ تِ آى زیَاى 

ًیع  تأییسضَز ٍ زض صَضت ػسم  تِ هیضأی قغؼی کویسیَى، هَضَع حکن تِ اجطا گصاض تأییسزض زیَاى ػسالت ازاضی زض صَضت 
 ضَز.  هغطح هی 100هازُ  کویسیَىزض  هجسزاًهَضَع 

 رسیذگی به تخلفات جزئی در کویسیوى داخلی شهرداری
زض ضسیسگی تِ کاض  تسْیلٍظاضت کطَض تِ ػٌَاى جاًطیي اًجوي ٍ ضَضای اسالهی ضْط، تِ هٌظَض تسطیغ ٍ  1373زض سال 

، 100قاًَى ضْطزاضی، هَافقت کطز کِ ترلفات جعئی تسٍى اضجاع تِ کویسیَى هازُ  100هازُ  1ٍ تا استٌاز تِ تثصطُ  ضجَع اضتاب
ٍظاضت کطَض هَافقت ًوَز کِ: آى تؼساز اظ  ،گیطی ضَز. تط اساس ایي ًاهِ تَسظ ضْطزاضی ضسیسگی ٍ زض هَضز آى تصوین ضأساً

ًی ضْط کِ تط اساس کاضتطی هجاظ ٍ زض حس تطاکن ساذتواًی اجاظُ زازُ ضسُ زض عطح، ی هسکًَی ٍاقغ زض هحسٍزُ قاًَّا ساذتواى
، تا 100اًس ٍ ترلفات ساذتواًی زض آى تِ صَضت ظیط تاضس؛ تسٍى اضجاع پطًٍسُ تِ کویسیَى هازُ  ساذتِ ضسُ 1/1/1366قثل اظ تاضید 

 اض صازض گطزز:ٍصَل کلیِ ػَاضض هطتَط تِ هیعاى ترلف، ضفغ اضکال ضسُ ٍ پایاى ک
 ؛ساذتواى تسٍى پطٍاًِ ساذتواًی ٍ یا هاظاز تط پطٍاًِ احساث ضسُ است (1
 ؛زضصس عَل ٍ هساحت هجاظ 60تَسؼِ ٍاحس هسکًَی اظ لحاػ عثقات ٍ یا ػسم ضػایت  (2
 ؛ػسم احساث پاضکیٌگ ٍاحسّای هسکًَی کِ هالک عثق پطٍاًِ ساذتواًی هلعم تِ احساث آى تَزُ است (3
 ؛ضٍیِ اًجام گیطز احساث اضافِ اضکَب کِ تِ صَضت تی (4
 اظ آى. تیصساظی زض یک عثقِ ٍ یا  تاضیکِ احساث (5

ضَضای  تأسیسّوچٌیي تط اساس تٌس زٍم ایي ًاهِ هقطض ضس کِ تؼس اظ تصَیة ایي هَضَع زض کویسیَى هازُ پٌج قاًَى 
ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ  24/1/1361هَضخ  1ی ّازی، زض جْت اجطای تٌس ّا عطح ػالی هؼواضی ٍ ضْطساظی ٍ یا کویسیَى تغییط 

تطای ّط ٍاحس هسکًَی  هتطهطتغ 50هؼواضی ایطاى، ترلفات ساذتواًی هسکًَی هغایط تا تطاکن عطح تفصیلی ٍ یا ّازی ضْط زض حس 
 گطزز. فصلٍ  اظ عطیق ضْطزاضی حل ضأساًظائس تط تطاکن هجاظ کِ زض کاضتطی هطتَعِ احساث ضسُ تاضس، 
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