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  ٩١/٤٣٧: روندهالسه پک      ١٠٣٩ :ماره دادنامهش      ٢٦/٨/١٣٩٤: خ دادنامهتاري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسيدگي
  آبادي آقاي كوروش سلطاني صالح :يشاك

 يتعرفه عوارض و بها ١٢از بند  ٢ابطال تبصره  :شکايت و خواسته موضوع
شهر بندرعباس و ابطال  ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٨خدمات شهر بندرعباس مصوب 

  بندرعباس يون توافقات شهرداريسيکم ٢٢/٨/١٣٨٩و  ١٠/١٢/١٣٩٠صورتجلسات مورخ 
تعرفه عوارض و  ١٢از بند  ٢ابطال تبصره  يبه موجب دادخواست يشاک :گردش کار

شهر بندرعباس و  ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٨خدمات شهر بندرعباس مصوب  يبها
 يون توافقات شهرداريسيکم ٢٢/٨/١٣٨٩و  ١٠/١٢/١٣٩٠ابطال صورتجلسات مورخ 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييبندرعباس را خواستار شده و در جهت تب
 رساند اينجانب کوروش سلطاني به مي راحتراماً به استحضا: با سالم و دعاي خير« 

عه يو متعاقب آن به موجب مبا ٤٦٢١/١و  ٤٦٢٠/١شماره  يواگذار يموجب قراردادها
نسبت به سه دانگ از هر قرارداد  ١٦/١٢/١٣٨٥و  ٢٤/١٢/١٣٨٥مورخ  يميتنظ هاي نامه

و  در مقام يضوابط ادار يت برخيه به سبب ضرورت رعايو النها يدر مقام مالک قانون
از پالک  يکيتفک ٢قطعه  يبر رو يواحد مسکون ٩ه به احداث ين اوليمالک يل اداريوک

ت ضوابط يواقع در شهر بندرعباس مبادرت کردم به سبب رعا ياصل ٣از  يفرع ٥١٤
احداث ـ ٢ي قطعه احداث ياز جلو يمتر ٣٠ابان يعبور خـ ١ يو معمار يشهرساز

در طبقه  ياحداث يهايبا حذف انبار يشهردارن پس از موافقت يرزمينگ در طبقه زيپارک
پس . شد يبه تجار يو انبار يورزش يطبقه همکف از فضا ير کاربرييتغ يتقاضا، همکف

ون يسيه در کميموضوع تخلف قلمداد و النها يون ماده صد شهرداريسياز ارجاع امر به کم
مه کامل يممه شد و جرائم طبق اسناد ضيبر پرداخت جر يبه صدور رأ يهمعرض منته

 يونيسين ختم نشد و منوط به طرح مجدد موضوع در کميپرداخت شد اما موضوع به هم
ر و به سبب يناگز. بندرعباس شد يمرکز يون توافقات مستقر در شهرداريسيبه نام کم
 يت خود را مبنيون مراتب رضايسين کميا يت قانونيهو يارات و حتياز اخت يعدم آگاه

ل يون مذکور بنا به داليسيز اعالم که متاسفانه کميون را نيسين کميبر طرح موضوع در ا
هر مترمربع هشتصد هزار تومان عوارض در نظر گرفتند و  يبه ازا ير قانونير موجه و غيغ

ز به انضمام ين مبلغ را نيد ايد بايريبگ ياز تجاريد امتيخواه مي کتباً ابالغ کردند که اگر
، هيحال. نديمنطقه پرداخت نما يلقه شهردارنگ و عوارضات متعيپارک يعوارض کسر

دارد اخذ وجوه مذکور در فوق  مي با نظر قاطع اعالم ييضمن احترام به نظر آن مرجع قضا
مربوط به  هاي نامه آيين قانون و يچ جايکه در ه يچ حد و مرز و منشاء قانونيو بدون ه

ت يلذا با عنا. است يدارن و مقررات شهريح با قوانير صرينشده است مغا يمعرف يشهردار
اساس يون توافقات صرفاً برسيکم يمات متخذه از سويرسد تصم مي ن که به نظريبه ا

مات ين تصميرفته است و ايشهر بندرعباس صورت پذ ين شهردار و شوراينو يها دهيا
شهر و به  يشورا يصادر شده از سو هاي نامهبخش يه به موجبناشناخته و مجهول الهو

ع يياز تض يريربط باشد در جهت جلوگ يباشد و عوامل ذ يوزارت هاي امهنتبع آن بخش
ون يسير حق توسط کميافت وجوه مذکور به طور من غينجانب و به سبب دريحقوق حقه ا

ل يدر تشک يياجرا هاي نامهو در ابتدا حکم به ابطال بخش يدگيرس يتقاضا، مذکور
ون توافقات با شرح يسيانحالل کمسپس حکم بر ، ون مذکور در اخذ ارقام مذکوريسيکم

و مصوبه  ٢٢/٨/١٣٨٩ـ  ٢٨ن ابطال مصوبات صورتجلسات شماره يموصوف و همچن
بندرعباس مورد  يون توافقات مستقر در شهرداريسيکم ١٠/١٢/١٣٩٠ـ٢٩شماره 

ارد يليک ميش از يب ير کاربرييمترمربع تغ ١٤٠ ين که به ازايح ايالزم به توض. تقاضاست
 ينين امر موجب عسر و هرج سنگيافت که همينجانب دريون از ايسين کميال توسط اير

  ».ام شده است يط زندگيدر شرا
 يوان عدالت اداريد يأت عموميکه توسط اداره کل ه يدر پاسخ به اخطار رفع نقص

ارسال  يشاک يبرا ١٣٨٥مصوب سال  يوان عدالت اداريقانون د ٣٨ماده  يو در اجرا
کاتور يثبت دفتر اند ١١/١١/١٣٩١ـ  ٢٣٦٦که به شماره اي  حهيالبه موجب  يو، شده بود

  :شده اعالم کرده است که يأت عموميه
  :ريخ يبا سالم و دعا«

موضوع  ٢٢/٧/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٥٣١٧ه شماره يعطف به اخطار، احتراماً
 مبني بر رفع نقص از دادخواست تقديمي از سوي اينجانب به شرح ٩١/٤٣٧پرونده کالسه 

له مراتب ين وسينجانب ابالغ شده است بديبه ا ٣/١١/١٣٩١خ يه که در تارين اخطارمت
  . شود ي آن مرجع اعالم مياز سو يل در جهت رفع نواقص اعالميخواسته به شرح ذ

 ١٤/١١/١٣٨٨ا مورخ يمندرج در روزنامه در يآگه ١٢از بند  ٢رت تبصره يمغاـ ١
ده است با اصول يشهر رس يب شورايکه به تصوها يشهردار يمال نامه آيين ٣٠موضوع ماده 

 ١١/٤/١٣٣٤ها مصوب يقانون شهردار ١٠٠ل ماده يذ هاي تبصرهمصرحه در قانون از جمله 
  . و پنج آن ٤، ٣، ٢، ١و مشخصاً تبصره 

از جمله  يوان عدالت اداريد يأت عموميشعب و ه يصدور آراء متعدد از سوـ ٢
 هاي نامهر داديو سا ٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧ادنامه شماره و د ٢٨/٤/١٣٨٣ـ  ١٦٨دادنامه شماره 
بودن  ير قانونيبر غ يمبن يأت عموميه يصادر شده از سو يرسم هاي نامهمندرج در روز

ون توافقات که متاسفانه به رغم يسيکم يدر راستا يشهر و شهردار يمات شورايتصم
ت يآن آمره بودن و حاکم ييو ضمانت اجرا يکه آثار تبع يابالغ هاي نامهصدور و ابالغ داد

مات و يشهر نشده و اتخاذ تصم يو شورا يشهردار ياز سو يچ توجهياست که ه يقانون
خوانده  ين آگاهينجانب پس از صدور آراء به شرح فوق و همچنيتوافقات در خصوص ا

  . مرقوم از خالف قانون بودن اقدامات خود صورت گرفته است
وق و مخالفت بين قانوني اقدامات شهرداري در ضمن بسنده کردن به مطالب معنونه ف

برقراري کميسيوني تحت عنوان کميسيون توافقات و آن هم از اختيارات حاصله موضوع ماده 
نامه مالي شهرداري، که غير قانوني بودن اين تشکل بر کسي پوشيده نيست و قضات  آيين ٣٠

  . و خواهند داشترسيدگي کننده نيز يقيناً اتفاق نظر بر اين موضوع داشته 
حاصله از  يارات قانونيبه موجب اخت ١٠٠ون ماده يسين که کميبه طور اختصار ا 
قانون مارالذکر  يماده قانون ٥و  ٤ هاي تبصره يها و در اجرايقانون شهردار ١٠٠ماده 

دانست که  مي ين کرده و پس از آن چون شهرداريار سنگيمه بسيمبادرت به اخذ جر
 ٢قطعه  يبر رو ياحداث ين که واحدهايل ايعسر و هرج هستم و به دلط ينجانب در شرايا

ي شده است ل به تجاريکه طبقه همکف آن تبد ياصل ٣از  يفرع ٥١٤از پالک  يکيتفک
ت تمام که بنده جزء يق و با سوء نين طريد اسناد مردم را انتقال دهم بديام و با را فروخته
رش و قبول دستورات و يجز پذ يا رهچا يشهردار ياز سو يمات اتخاذيقبول تصم

ن معظل ينجات از ا يبرا يق حق هرگونه انتخاب راهين طريمات آنان را ندارم بديتصم
تحت عنوان  يونيسير را از بنده سلب و ساقط کردند و مجدداً پرونده را در کميدامن گ

د يام که با هزاران ين قدر بس که مجبور شدم منزل مسکونيتوافقات مطرح کردند و هم
ون يسيفرزندان فراهم کرده بودم بفروشم و اجابت خواسته کم يبرا يدر جهت سرپناه
 ١٤٠ريال بابت ٠٠٠/٠٠٠/٧ک مرحله يريال و در  ٠٠٠/٠٠٠/٨هر متر  يتوافقات را به ازا

داران يش خريپ يمتعدده از سو يمترمربع داشته باشم تا مبادا مواجه به طرح دعاو
قضات . ت خود بودن بشوميافت سند مالکيمنتظر در يهمگ که ياحداث يمسکون يواحدها

ن ير قوانيا سايها و يقانون شهردار ين است در کجاير ايسوال بنده حق يأت عموميه
د مجازات يک تخلف دو بار بايا يک جرم يک نفر را به خاطر ارتکاب ي يمدونه مملکت

ک ير ين حقيفتاده است لذا ان اقدام به وضوح اتفاق ايه ايکه در مانحن ف يند در حالينما
گر بار يون پرداخته و ديسيال را به کميارد ريليک ميش از يب ١٠٠ون ماده يسيبار در کم

 ر بايو مغا يها و عمومات قانونير با قانون شهرداريز که کامالً مغايون توافقات نيسيدر کم
بوده ام و تا کنون ر به پرداخت يزان را ناگزين ميهاست مجدداً هميشهردار يمال نامه آيين

 يآگه ١٢بند  ٢رت تبصره يم مجهول و نامعلوم است لذا مغاين وجوه برايل اخذ ايز دلين
به صدور  يکه منته يآن توسط شهردار يکه ذکر شده و اجرا يبه شرح يعموم
شهر و  يشورا يارات قانونيمضبوط در پرونده شده است کامالً خارج از اخت هاي نامهتوافق

بودن مصوبات مارالذکر و  ير قانونيبندرعباس بوده است به سبب غ يرداربه تبع آن شه
م ياتخاذ تصم يون توافقات تقاضايسيبودن اخذ وجوه در قالب کم ير قانونيمتعاقب آن غ

ر خداگواه است از باب يو توافقات حاصل از آن که حق يسته در ابطال مصوبات ابالغيشا
در خصوص خواسته . م حضور است را دارديه امر تقدرفته ام و در پروندياجبار و اکراه پذ

ن که دادخواست در دو نسخه يک نسخه دادخواست الزم به ذکر ايبر ارسال  يآخر مبن
 يهستم و مراتب عذرخواه يمياز دادخواست تقد ينجانب فاقد هرگونه سوابقيم و ايتقد

  ».دارم مي ن خصوص اعالميخود را در ا
  :ر استيقرار زمتن تبصره مورد اعتراض به  
    )٥ون ماده يسيب کميبا تصو(ها ير کاربريياز بابت تغ يسهم شهردارـ  ١٢«

  به تجاري  به تجاري ـ مسکوني  به مسکوني  کاربري موجود
  %٢٥  %١٠  ـ  پذيرايي و جهانگردي و ماهيگيري

  %٣٥  %٢٠  ـ  مسکوني ـ اداري
  %٤٥  %٢٥  %١٥  انبار ـ صنعتي ـ حمل و نقل و پايانه ها

  %٦٠  %٤٠  %٢٥  سبز و پارکينگفضاي 
آموزشي ـ درماني ـ فرهنگي ـ ورزشي ـ تفريحي ـ 

  %٥٠  %٣٥  %٢٠  بافت شهري و مزروعي ـ تاسيسات شهري

ن مورد ينسبت به کل زم يدر هر کاربر يدرصد مصوب سهم شهردارـ ١تبصره 
با معادل شهر  ياسالم ينده شورايو نما يص شهرداريمالک الزاماً بنا به تشخ باشد مينظر 
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يون سيکم(ن يزم يا برابر ارزش کارشناسيد و يل نمايتحو ين به شهرداريآن زم
  . ديه نمايتاد يمبلغ آن به شهردار) يشهردار يگذار نرخ

ابد ي ير کاربرييتغ يبه تجار ياز ملک مسکون يکه قسمت يدر مواردـ ٢تبصره 
ون يسيور در کما امالک مجايهمان ملک  يارزش سرقفل% ٢٥محاسبه حداقل  يمبنا

   ».ي شهر محاسبه گردداسالم ينده شورايد نماييتوافقات با تا
  :ر استيبندرعباس به قرار ز يون توافقات شهرداريسيمتن صورتجلسات کم

بيست و : کميسيون توافقات شهرداري بندرعباس ٢٢/٨/١٣٨٩صورتجلسه مورخ «
با حضور  ٢٢/٨/١٣٨٩مورخ  ١٤:٣٠هشتمين جلسه کميسيون توافقات رأس ساعت 

ذيل مطرح و اتخاذ هاي  امضاءکنندگان ذيل در شهرداري مرکزي تشکيل و پرونده
  . تصميم گرديد

 يباتوجه به رأ ياز تجارين حق امتييبر تع يا گلشن جو مبنيدر خصوص پرونده پو
هر مترمربع مبلغ  يد به ازايمقرر گرد ٣١/٣/١٣٨٩مورخ  ١٠٠ون ماده يسيمه کميجر

 ير عوارضات متعلقه از نامبرده اخذ و در صورت کسريبه انضمام ساال يون ريليهشت م
  . نه احداث از نامبرده اخذ گرددينگ هزيپارک

  يگلشهر شمال، کيمنطقه ، ٢٧٢/٢٥کالسه 
  ».باشد مي زخ صدور به مدت چهل و پنج روياز تار ين رأياعتبار ا(

  :بندرعباس يون توافقات شهرداريسيکم ١٠/١٢/١٣٩٠صورتجلسه مورخ 
 ١٠/١٢/١٣٩٠مورخ  ١٨:٣٠ون توافقات رأس ساعت يسين جلسه کميست و نهميب«

ل مطرح و يذهاي  ل و پروندهيتشک يمرکز يل در شهرداريبا حضور امضا کنندگان ذ
  . ديم گردياتخاذ تصم

ل يبابت تبد ياز تجارين حق امتييبر تع يا گلشن جو مبنيدر خصوص پرونده پو
هر  يد به ازايمقرر گرد، ١٠٠يون ماده سيمه کميجر يرأو با توجه به  يهمکف به تجار

ه جرائم ير عوارضات متعلقه و کليال به انضمام سايون ريليمترمربع مبلغ هشت م
  . افت گردديون ماده صد از نامبرده دريسيکم

  سيبلوار پرد يگلشهر شمال، کيمنطقه ، ٢٧٢/٢٥کالسه 
  . )باشد مي ٢٥/١٢/٩٠خ صدور تا مورخ ياز تار ين رأياعتبار ا(

 ١/٢/١٣٩٢ـ  ٦٤شهردار بندرعباس به موجب اليحه شماره ، در پاسخ به شکايت شاکي
  :اعالم کرده است که

  با سالم«
ت يطرف احتراماً در پاسخ به دادخواست تقديمي آقاي کوروش سلطاني صالح آبادي به

 يوراوزارت کشور و مصوبات ش هاي نامهبندرعباس و به خواسته ابطال بخش يشهردار
به أت را يه يبدواً نظر خوبان معال:  دارد مي م حضوريشهر بندرعباس مدافعات خود را تقد

نمايم که با عنايت به صراحت خواسته خواهان در شرح ستون خواسته و  مي اين امر جلب
مشروح دادخواست مبني بر ابطال بخشنامه وزارت کشور و مصوبات شوراي شهر يقيناً دعوا 

بندرعباس نبوده و مشتکي عنه اشخاص حقوقي غير شهرداري بندرعباس  متوجه شهرداري
قانون  ٢٠بوده و به جهت آمريت و شان نزول قواعد آمره دادرسي و به استناد بند ب ماده 

ديوان عدالت اداري به دعواي حاضر ايراد کرده و اين بخش دعوا را مستلزم آيين دادرسي 
ه خواهان فاقد هرگونه سمت قانوني در طرح و اقامه  مضافاً آن ک. دانيم مي صدور قرار رد

و ساير عمومات قانون  ٢٠دعوا بوده و برابر موازين قانون آيين دادرسي مدني ديوان در ماده 
قانون مارالبيان دعواي  ٨٤قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده  ٢در مشروح ماده 

زيرا خواهان در فراز اول مشروح دادخواست . مطروح غير قابل استماع و مخدوش است
و  ٤٦٢٠/١اينجانب به موجب قراردادهاي واگذاري شماره : دارد خويش چنين ابراز مي

 ١٦/١١/١٣٨٥و  ٢٤/١٢/١٣٨٥و متعاقب آن به موجب مبايعه نامه تنظيمي مورخ  ٤٦٢١/١
با ... . حداث و الخ به نسبت سه دانگ از هر قرارداد در مقام وکيل اداري مالکين مبادرت به ا

کنکاش و مداقه در رونوشت مستندات منضمات دادخواست و رجوع به اصل پرونده موجود 
موجب  شود که سازمان مسکن و شهرسازي استان هرمزگان به در شهرداري اين امر محرز مي

 ٢٧٦سه دانگ مشاع از يک قطعه زمين به مساحت  ١/٣/١٣٨٤ـ  ١٦١٠/١قرارداد شماره 
فرعي از سه اصلي را به آقاي پويا گلشن جو فرزند مسلم  ٥١٤ز پالک شماره مترمربع ا

ير از عرصه سه دانگ مشاع غ ١/٣/١٣٨٤ـ  ٤٦٢٠/١واگذار و به موجب قرارداد شماره 
ارشلوپور فرزند داداهللا واگذار کرده است و خواهان  يرستم طهماسب يالذکر را به آقا فوق

صرفاً از حق  ١٦/١٢/١٣٨٥ـ  ١٩٧٩٣٤شماره ه رونوشت سند وکالت يبه موجب مدرک
در خصوص اخذ پروانه ساختمان و انجام امور  ينه مراجعه به شهرداريوکالت با حدود مع

ا فروش مستحدثات با شرح ين و يک وحق ترهيه تفکيساخت بنا و النها ياتيو عمل يادار
ه اشخاص يعلسمت بوده و قطعاً از حق طرح و اقامه دعوا  يل موجود در سند ذيتفاص
أت و صاحب يد مجرب هيکه چنانچه اسات يدر حال. ستيبرخودار ن يا حقوقيو  يقيحق

و وکالت در طرح و دفاع  ييق دارند اساساً اقامه دعوا در محاکم قضاينظران معزز آن تصد

قانون  ٨و ماده ) ٦٦٣ماده ( يبه موجب مقررات عامه وکالت مندرج در قانون مدن ياز دعاو
ارات يمستلزم داشتن وکالت مخصوص و با حدود و اخت يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ

در جهت احراز و  يچ اقدامين خصوص هينه است که متاسفانه خواهان در ايمفوضه و مع
 يعه نامه عاديه به موجب مبايده که مشارالين عقياثبات سمت خود نکرده و استناد به ا

را آن يست زيشان نيز موثر و مثبت سمت اين خود را مالک رقبات قلمداد کرده يميتنظ
گر يد ياست و از سو يدادگستر يذ در محاکم عموميمستلزم تنف يعه نامه عاديکه مبا

د ينما يکت ارائه ميکه از مال يفيقانون ثبت با تعر ٤٧و  ٢٢قانونگذار در مشروح مواد 
ن ييقانون آ ٥به ماده بارز قانون است لذا با تمسک هاي  ها و مشخصهيژگيه فاقد ويمشارال
نده يا نمايل يهر گاه دادخواست توسط وک: دارد مي که اشعار يوان عدالت اداريد يدادرس
ير سند مثبت سمت د تصويم شود بايمت تقديا قيو  يا وصيو  يا ولي يقانون

أت يه ٨/٢/١٣٨٧ـ  ٦٨الً مفاد دادنامه شماره آمه شود و ميز ضميدهنده ن دادخواست
را به جهت احراز سمت الزم  يت رسميکه ارائه اسناد مالک يدالت اداروان عيد يعموم

ها يماده صد قانون شهردار يونهايسيکم يت و اعتراض نسبت به آراء قطعيطرح شکا يبرا
ت مطروحه مطابق بند الف يفيمطروحه خواهان با ک يمهم دانسته است به دعوا، ريو غ

ت و يريمد يراد کرده است و از اعضايا يروان عدالت ادايد ين دادرسييقانون آ ٢٠ماده 
  . صدور قرار رد را دارد يأت تقاضايمستشاران ه

در  ياصل ١٣از  يفرع ٥١٤پالک : دارد مي ت دعوا مقدمتاً اعالمياما در پاسخ به ماه
واقع و  يمسکون يبا کاربر يشهرساز يعال يشورا يليمنطقه برابر مقررات طرح تفص

مجاز  ١٧/٩/١٣٨٦ـ  ٤٤٨٥٣/١ساختماني صادر شده شماره خواهان نيز برابر پروانه 
ن يلوت ساختمان بوده که بر اير پينگ در زين پارکيبا تام يطبقه مسکون ٥احداث  به

 يانکار کرده وليپا يه مبادرت به احداث و اتمام ساختمان و اخذ گواهياساس مشارال
يل ثروت قصد تحصت تمام و به يانکار با سوء نيپا يمتاسفانه پس از اخذ گواه

ت اقدامات و خود را يرا منتسب به سوء ن يشهردار يو برخالف آنچه که و(الوصول  سهل
ل يمبادرت به تبدي، ره دستيو چ يرکيو به زعم خود ز) در حالت اجبار و اکراه فرض کرده

است  ين در حاليمترمربع کرده و ا ١٦٢به مساحت  يکل طبقه همکف به سه واحد تجار
و واحد پارکينگ از اصل ضرورت تامين پارکينگ واحدهاي مسکوني حذف و که عمالً د

نگ مواجه شده يز با عدم وجود پارکير مجاز نيغ ياحداث يتجار يجهت احداث واحدها به
 ب ضرورت و آمريت قوانين پرونده تخلفاتي مشاراليه به کميسيونسو بدين منوال نيز بر ح

ر بروز تخلفات يبر قانون شده است که به هر تقدبرا يماده صد احاله و منجر به صدور رأ
  . اظهر من الشمس است ين دادخواهييح خواهان در تبير صريمشروحه حسب اقار

که  ياالصول هر عمل خالف يق دارند که عليوان اشعار و تصديأت ديقضات و ه
 مياست و جرا يفر مقرره قانونين و مقررات باشد مستوجب مجازات و کيمتضمن نقض قوان

ز به جهت وقوع تخلف افراد از مقررات موضوعه يل ماده صد همانان نيذ هاي تبصرهموضوع 
ب شده و عمالً يح و تصويها توسط قانونگذار تشريو شهردار يشهرساز يعال يمصوب شورا

چ نحو سبب جواز و مباهات عمل خالف و يح مقررات است و به هيبه منزله پاداش تقب
 يست که فرد از مقررات پروانه ساختمان که همانا اجرايه نن گونيست و اين نينقض قوان

کرده و در عمل  يعدول و تخط، است يمعمار يعال يو مصوبات شورا يمقررات شهرساز
بدون پروانه در  يات ساختمانيان کار مبادرت به تخلف و انجام عمليمزورانه بعد از اخذ پا

در مقابل ارزش (مه اندک ياخت جرن باور باشد که با پرديکرده و بر ا يمنطقه مسکون
ر يمترمربع به غ ١٦٢ع ياس وسيو آن هم به مق يل ملک تجاريکه از قبل تحصاي  افزوده
ز حکم يش را فراهم سازد بلکه عدالت و استحقاق نيسبب استخالص خو، )جاد شديحق ا
 تيع و تقويير حق خود را که سبب تضياقدام من غ يه عوارض و بهايکه مشارال کند مي

د صرف يبا مي ت المال بوده و عمدتاًيکه همانا منافع عموم شهروندان و ب يمنافع شهردار
ن رو باور و ياز ا. ديز پرداخت نمايبه شهروندان شود را ن يو خدمات ده يعمران و آبادان

اعتقاد آن که چون مشاراليه مبادرت به پرداخت جرايم کميسيون کرده و مستحق پرداخت 
پرداخت  بايد رت رجوع به شهرداري در راستاي تحصيل پروانه اساساً ميعوارضي که در صو

  . ناصواب و به دور از عدالت و انصاف است، ستيد نينما
ل ياست خواهان با داشتن دانشنامه حقوق و به عنوان وک يشگفت يبس يجا
 يش اظهار عدم آگاهيچگونه در مشروح دادخواست خو يو مشاور حقوق يدادگستر

ف يد در تعرين باشد بايد؟ و اگر چنينما مي ا اجبار و اکراه در اقدامات خود رايمقررات و 
دنظر شود و يصاحب نظران حقوق تجد يو در رأ ين مدنياکراه و اجبار در مجموع قوان

اکراه و اجبار  يو مقتض يط وجوبيرا شرايست زين گونه نيناً ايقينو در انداخت که  يطرح
ده خالف آن يح شده و ابراز عقين و تصرييتب) ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤مواد ( يدر قانون مدن

  . اجتهاد در مقابل نص است
متقابل  يأت استحضار دارند در مقوله ارتباطات ماديهمان گونه که سروران همام ه

با  يا حتيو  يات عموممؤسسو  يدولت يبا دستگاهها يا حقوقيو  يقيافراد و اشخاص حق
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ن است که يت طرفيجه آراء همان رضاياراده ها و نت يضه ترايو پا ين اصوليرکن رک، خود
 المومنون) (المومنون عندالشروطهم) (اوفوء بالعقود(داراي مباني فقهي و قانوني کثيره نظير 

مند شده و اين توافقات و به استناد  ده و در باور متعارف جامعه ضابطهو غيره هم بو) نياتهم عنه 
زم االجراء است و آنچه مبناي عمل در توافقات است آن اصل لزوم و اصل صحت قراردادها ال

  . قانون مدني باشد ١٠که توافقات در راستاي قوانين و مقررات وفق ماده 
و  يشان متجليه مالک که در درخواست ايت اوليه بدواً رضايتوافق ما نحن ف يمبان

عوارض  زانيت و اساس ميفيو ک يمتظاهر شده حاصل و اساس توافق در خصوص چگونگ
شهر و در  يدر شورا يب آن به درستيکه تصو يعوارضهاي  ن قراردادن تعرفهيبا نصب الع

رفته يشهر صورت پذ ياسالم يقانون شوراها ٨ماده  ١٦ارات حاصله از بند ياخت يراستا
لذا . دهد مي و سالمت توافق يموجود و مفروض است و اصل صحت حکم به درست

 يأت عموميه ٢٨/٤/١٣٨٣ـ  ١٦٨به دادنامه شماره  ک خواهانبرخالف استناد و تمس
ون يسيون ماده صد در کميسيبه تخلفات کم يدگيکه مفاداً رس يوان عدالت اداريد

شان منطبق يدارد عمل و خواسته ا مي معروض، ر قابل استناد و باطل دانستهيتوافقات را غ
فقات صورت نگرفته و ون توايسيدر کم يبه تخلف ساختمان يدگيست و اساساً رسيبا آن ن

ث عدم يون ماده صد از حيسيشان در کميا يرا عمالً تخلفات ساختمانيز(رد يگ ينم
استدالل و تمسک  يو وانگه) آن  شده يو اجرا يت ضوابط پروانه منجر به صدور رأيرعا

شهر  ياسالم يت شورايدر صالح ير کاربرييا آن که تغيو  يت کاربريبه گفتمان عدم رعا
و باالخص  يو معمار يشهرساز يعال يارات شورايف و اختير زمره وظانبوده و د

 يأت عموميه ٥/٦/١٣٩١ـ  ٢٤٧ه شماره يوحدت رو يمفاد رأ(. است ٥ون ماده يسيکم
صورت  ير کاربرييساً تغاسارا يداللت بر موضوع مورد ترافع ندارد ز) يوان عدالت اداريد

و بارز در عدم وجاهت و  يداللت قو ن خوديرفته و شخص دچار تخلف شده است و اينپذ
  . شان داردير مستحق بودن ايورود خواسته و غ
ن يت به مشروح مدافعات و همچنيبا عنا يوان عدالت اداريد يأت عموميمقامات ه

که  يو التفات بدان امر که عمل يات ماهويو دفاع يرادات شکليزان به ايجلب نظر آن عز
صدور  يست استدعايمشهود ن يدر عملکرد شهردارن و مقررات باشد يمتضمن نقض قوان

ن يت المال شهروندان بديخواهان را دارد تا انشاء اهللا حقوق ب يحق يحکم به رد دعوا و ب
درضا يان حميضمناً آقا. رديافراد متخلف قرار نگ ياده خواهيسبب مورد تعرض و ز

و  يريگيهت پج يشهردار يندگان حقوقياوش به عنوان نمايو کوروش س يمحمودآباد
أت يص آن هيات الزم و ارائه مستندات در صورت ضرورت حضور حسب تشخيانجام دفاع

  ». شوند مي يبه حضور معرف
ـ  ١٠٣١/١حه شماره يشهر بندرعباس به موجب ال ياسالم يس شورايضمناً رئ«

ن يد اييناً مورد تايبندرعباس ع يه شهرداريحه دفاعياعالم کرده است که ال ١٧/٨/١٣٩٤
  ».باشد ميورا ش

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٦/٨/١٣٩٤خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه 
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده است ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
و مسکن به وزارت مسکن و  ير نام وزارت آبادانييک قانون تغيماده  ٣به موجب بند 

ارها ياست که بر اساس مع يعبارت از طرح يليطرح تفص، ١٣٥٣مصوب سال  يشهرساز
در سطح محالت  يشهر ينهاينحوه استفاده از زم، طرح جامع منحصر يو ضوابط کل

شود و  مين ييها تعک از آنيهر  ين برايق زميت و مساحت دقيمختلف شهر و موقع
، ١٣٥١قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران مصوب سال  ٥براساس ماده 

خاص  بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني
، التيقانون تشک ٧١شهرها در ماده  ياسالم يف شورايوظا ييمحول شده است و از سو

با  ١/٣/١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يابات شوراهاف و انتخيوظا
در  ياراض ير کاربرييامر تغ ين ماده قانونين شده است و در اييتع ياصالحات بعد

 ياسالم يشورا، با توجه به مراتب. نشده است ينيش بيشهر پ ياسالم يت شورايصالح
ن يتواند در ا ينم يق اوليطر به، ندارد ياراض ير کاربرييتغ يبرا يتيشهر که صالح

ا يمردم  ياز اراض يها قسمتير کاربرييخصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغ
خدمات  يتعرفه عوارض و بها ١٢بند  ٢هذا تبصره  يعل. افت کنديمبلغ آن را در

ر ياد شده مغايشهر بندرعباس به جهات  ياسالم يبندرعباس مصوب شورا يشهردار
و  شود ميص يشهر بندرعباس تشخ ياسالم يارات شورايرج از حدود اختقانون و خا

 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند 

به درخواست ابطال  يدگيرس. شود ميحکم به ابطال آن صادر و اعالم  ١٣٩٢مصوب سال 
بندرعباس  يون توافقات شهرداريسيکم ٢٢/٨/١٣٨٩و  ١٠/١٢/١٣٩٠صورتجلسات مورخ 

  . شود ميارجاع  يوان عدالت اداريبه شعبه د
  يوان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئي ـ محمدجعفر منتظر  
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